SISÄLTÖ

Johdanto
A. Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt
C. Nimikkeistöön ja tulleihin sovellettavat yleissäännöt

I jakso
ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET
Ryhmä
1
Elävät eläimet
2
Liha ja muut syötävät eläimenosat
3
Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat
4
Maito ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät
tuotteet
5
Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet

II jakso
KASVITUOTTEET
Ryhmä
6
Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä
7
Kasvikset sekä tietyt syötävät kasvit, juuret ja mukulat
8
Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret
9
Kahvi, tee, mate ja mausteet
10 Vilja
11 Myllyteollisuustuotteet; maltaat; tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni
12 Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu
13 Kumilakat; kumit, hartsit ja muut kasvimehut ja -uutteet
14 Kasviperäiset punonta- ja palmikointiaineet; muualle kuulumattomat kasvituotteet

III jakso
ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET;
VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT
Ryhmä
15 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja
kasvivahat
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IV jakso
ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET;
JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA;
TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET
Ryhmä
16 Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet
17 Sokeri ja sokerivalmisteet
18 Kaakao ja kaakaovalmisteet
19 Viljasta, jauhoista, tärkkelyksestä tai maidosta valmistetut tuotteet; leipomatuotteet
20 Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet
22 Juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka
23 Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu
24 Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet

V jakso
KIVENNÄISTUOTTEET
Ryhmä
25 Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, kalkki ja sementti
26 Malmit, kuona ja tuhka
27 Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kivennäisvahat

VI jakso
KEMIANTEOLLISUUDEN JA SIIHEN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN TUOTTEET
Ryhmä
28 Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten
alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet
29 Orgaaniset kemialliset yhdisteet
30 Farmaseuttiset tuotteet
31 Lannoitteet
32 Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat;
kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; painovärit, muste ja tussi
33 Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet
34 Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat,
valmistetut vahat, kiillotus-, hankaus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet,
muovailumassat, ”hammasvahat” ja kipsiin perustuvat hammaslääkinnässä käytettävät valmisteet
35 Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit
36 Räjähdysaineet; pyrotekniset tuotteet; tulitikut; pyroforiset seokset; helposti syttyvät aineet
37 Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet
38 Erinäiset kemialliset tuotteet
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VII jakso
MUOVIT JA MUOVITAVARAT; KUMI JA KUMITAVARAT
Ryhmä
39 Muovit ja muovitavarat
40 Kumi ja kumitavarat

VIII jakso
RAAKAVUODAT JA -NAHAT, MUOKATTU NAHKA, TURKISNAHAT JA
NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; SATULA- JA VALJASTEOKSET;
MATKATARVIKKEET, KÄSILAUKUT JA NIIDEN KALTAISET SÄILYTYSESINEET;
SUOLESTA VALMISTETUT TAVARAT
Ryhmä
41 Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka
42 Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet;
suolesta valmistetut tavarat
43 Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat

IX jakso
PUU JA PUUSTA VALMISTETUT TAVARAT; PUUHIILI; KORKKI JA KORKKITAVARAT;
OLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUISTA PUNONTA- TAI PALMIKOINTIAINEISTA
VALMISTETUT TAVARAT; KORI- JA PUNONTATEOKSET
Ryhmä
44 Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili
45 Korkki ja korkkitavarat
46 Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

X jakso
PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA;
KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE); PAPERI, KARTONKI JA PAHVI
SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT
Ryhmä
47 Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa; keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte)
48 Paperi, kartonki ja pahvi; paperimassa-, paperi-, kartonki- ja pahvitavarat
49 Kirjat, sanomalehdet, kuvat ja muut painotuotteet; käsikirjoitukset, konekirjoitukset ja työpiirustukset
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XI jakso
TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT
Ryhmä
50 Silkki
51 Villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat
52 Puuvilla
53 Muut kasvitekstiilikuidut; paperilanka ja kudotut paperilankakankaat
54 Tekokuitufilamentit; kaistaleet ja niiden kaltaiset tavarat tekstiilitekokuituaineesta
55 Katkotut tekokuidut
56 Vanu, huopa ja kuitukangas; erikoislangat; side- ja purjelanka, nuora ja köysi sekä niistä valmistetut tavarat
57 Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliaineesta
58 Kudotut erikoiskankaat; tuftatut tekstiilikankaat; pitsit; kuvakudokset; koristepunokset; koruompelukset
59 Kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat; tekstiilitavarat, jollaiset soveltuvat
teknisiin tarkoituksiin
60 Neulokset
61 Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta
62 Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin neulosta
63 Muut sovitetut tekstiilitavarat; sarjat; käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat, jalkineet ja
päähineet; lumput

XII jakso
JALKINEET, PÄÄHINEET, SATEENVARJOT JA PÄIVÄNVARJOT, KÄVELYKEPIT,
ISTUINKEPIT, RUOSKAT, RATSUPIISKAT JA NIIDEN OSAT; VALMISTETUT HÖYHENET JA
NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; TEKOKUKAT; HIUKSISTA VALMISTETUT TAVARAT
Ryhmä
64 Jalkineet, nilkkaimet ja niiden kaltaiset tavarat; niiden osat
65 Päähineet ja niiden osat
66 Sateenvarjot, päivänvarjot, kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat sekä niiden osat
67 Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhenistä tai untuvista valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista
valmistetut tavarat

XIII jakso
KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAISESTA
AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT; KERAAMISET TUOTTEET; LASI JA LASITAVARAT
Ryhmä
68 Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat
69 Keraamiset tuotteet
70 Lasi ja lasitavarat
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XIV jakso
LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT,
JALOMETALLILLA PLETEROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT;
EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT
Ryhmä
71 Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja
näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat

XV jakso
EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT
Ryhmä
72 Rauta ja teräs
73 Rauta- ja terästavarat
74 Kupari ja kuparitavarat
75 Nikkeli ja nikkelitavarat
76 Alumiini ja alumiinitavarat
78 Lyijy ja lyijytavarat
81 Muut epäjalot metallit; kermetit; niistä valmistetut tavarat
82 Työkalut ja -välineet sekä veitset, lusikat ja haarukat, epäjaloa metallia; niiden epäjaloa metallia olevat osat
83 Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat

XVI jakso
KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; SÄHKÖLAITTEET; NIIDEN OSAT; ÄÄNEN
TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS- TAI
TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄLLAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET
Ryhmä
84 Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat
85 Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen
tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet

XVII jakso
KULKUNEUVOT, ILMA-ALUKSET JA ALUKSET SEKÄ NIIHIN RINNASTETTAVAT
KULJETUSVARUSTEET
Ryhmä
86 Rautatieveturit, raitiomoottorivaunut ja muu liikkuva kalusto sekä niiden osat; rautatie- ja raitiotieradan
varusteet ja kiinteät laitteet sekä niiden osat; kaikenlaiset mekaaniset (myös sähkömekaaniset)
liikennemerkinantolaitteet
87 Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, muut kuin rautatien tai raitiotien liikkuvaan kalustoon kuuluvat, sekä
niiden osat ja tarvikkeet
88 Ilma-alukset, avaruusalukset sekä niiden osat
89 Alukset ja uivat rakenteet
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XVIII jakso
OPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-, TARKKUUS-,
LÄÄKETIETEELLISET TAI KIRURGISET KOJEET JA LAITTEET; KELLOT; SOITTIMET;
NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET
Ryhmä
90 Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja
laitteet; niiden osat ja tarvikkeet
91 Kellot ja niiden osat
92 Soittimet; niiden osat ja tarvikkeet

XIX jakso
ASEET JA AMPUMATARVIKKEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET
Ryhmä
93 Aseet ja ampumatarvikkeet; niiden osat ja tarvikkeet

XX jakso
ERINÄISET TAVARAT
Ryhmä
94 Huonekalut; vuoteiden joustinpohjat ja vuodevarusteet, kuten patjat ja tyynyt, sekä niiden kaltaiset
pehmustetut sisustustavarat; valaisimet ja valaistusvarusteet, muualle kuulumattomat; valokilvet ja niiden
kaltaiset tavarat; tehdasvalmisteiset rakennukset
95 Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat ja tarvikkeet
96 Erinäiset tavarat
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JOHDANTO
Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23. heinäkuuta 1987 annetulla neuvoston asetuksella
(ETY) N:o 2658/87( 1) perustettiin tavaranimikkeistö, josta käytetään nimeä ”yhdistetty nimikkeistö” tai
lyhennettä ”CN”. Nimikkeistö perustuu harmonoitua tavaroiden kuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevaan
kansainväliseen yleissopimukseen( 2), josta käytetään nimeä ”harmonoitu järjestelmä” tai lyhennettä ”HS”.
Harmonoitua järjestelmää on täydennetty sitä koskevilla selityksillä (HSEN). Englannin- ja ranskankieliset
selitykset julkaisee ja päivittää:

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
Tulliyhteistyöneuvosto (CCC)
30, rue du Marché
B-1210 Brussels

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan mukaan
komissio hyväksyy yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset (CNEN) tullikoodeksikomitean tariffi- ja
tilastonimikkeistöjaoston käsittelyn jälkeen. Vaikka yhdistetyn nimikkeistön selittävissä huomautuksissa voidaan
viitata harmonoidun järjestelmän selityksiin, ne eivät niitä korvaa vaan yhdistetyn nimikkeistön selittäviä
huomautuksia olisi pidettävä harmonoidun järjestelmän selityksiä täydentävinä ja niiden yhteydessä käytettävinä.
Tämä yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten toisinto sisältää ja soveltuvin osin korvaa Euroopan
unionin virallisen lehden C-sarjassa 16. syyskuuta 2014( 3) mennessä julkaistut selittävät huomautukset (*).
Nimikkeiden ja alanimikkeiden CN-koodit, joihin viitataan, ovat komission asetuksen (EU) N:o 1101/2014
mukaisen vuoden 2015 yhdistetyn nimikkeistön koodien mukaiset( 4).
Lisäksi ”Ohjeet vähittäismyyntiä varten sarjoiksi pakattujen tavaroiden luokittelemiseksi yhdistettyyn
nimikkeistöön” julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa ( 5).

1

EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.
EYVL L 198, 20.7.1987, s. 1.
3
EUVL C 316, 16.9.2014, s. 2.
(*) Tämä käsikirja sisältää myös 17.9.2014 - 15.9.2015 julkaistut selittävät huomautukset.
4
EUVL L 312, 31.10.2014, s. 1.
5
EUVL C 105, 11.4.2013, S.1.
2

Johdanto (1)

A. Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt
Yleissääntö 5 b

Pakkauspäällykset, joissa myydään mm. juomia, hilloja, sinappia ja mausteita, luokitellaan
kuten niiden sisältö, vaikka ne selvästi soveltuisivat toistuvaan käyttöön.

C. Nimikkeistöön ja tulleihin sovellettavat yleissäännöt
Yleissääntö 3

1. ”Työpäiviä”, joihin neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ( 6) 18 artiklan 1 ja 2
kohdassa viitataan, ovat kaikki muut päivät paitsi lauantait, sunnuntait ja Euroopan
komission yksiköiden yleiset vapaapäivät Brysselissä.
2. Jos edellä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kurssia, jota käytetään
euron muuntamisessa kansallisiksi valuutoiksi, ei julkaista Euroopan unionin
virallisessa lehdessä jonkin kuukauden viimeistä edellisenä työpäivänä tai 15:ttä päivää
edeltävänä viimeistä edellisenä työpäivänä, muuntokurssina on käytettävä kurssia, joka
on viimeksi julkaistu ennen kyseisen kuukauden viimeistä edellistä työpäivää tai 15:ttä
päivää edeltävänä viimeistä edellisenä työpäivänä.

6

EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.
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I JAKSO

ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET

1 RYHMÄ

ELÄVÄT ELÄIMET

0101

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit

0101 29 10
ja
0101 29 90

hevoset
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat villihevoset, kuten przewalskinhevonen tai tarpaani
(mongolianhevonen). Seeprat (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga jne.)
luokitellaan kuitenkin alanimikkeeseen 0106 19 00, vaikka ne kuuluvat Equidae-heimoon.
Hevostamman ja seepraoriin risteytymä (zebroidi) luokitellaan alanimikkeeseen 0106 19 00.

0101 30 00

aasit
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat sekä kesyt että luonnonvaraiset aasit. Jälkimmäisiin kuuluvat mm.
Aasian villiaasi, kiangi, onageri ja kulaani eli puoliaasi (Equus hemionus).
Aasioriin ja seepratamman risteytymä (”zebrass”) luokitellaan alanimikkeeseen 0106 19 00.

0101 90 00

muut
Tähän alanimikkeeseen luokitellaan HS-selityksissä nimikkeen 0101 viimeisessä kappaleessa
kuvaillut eläimet.

0102

Elävät nautaeläimet

0102 21 10
–
0102 29 99

nautakarja
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. HS-selityksissä, nimikkeen 0102, ensimmäisen kappaleen
kohdassa 1 kuvaillut eläimet.
Jakeilla on 14 paria kylkiluita, kun taas kaikilla muilla nautaeläimillä (visenttejä ja biisoneita lukuun
ottamatta) on vain 13 paria kylkiluita.

0102 31 00
–
0102 39 90

puhvelit
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. HS-selityksissä, nimikkeen 0102, ensimmäisen kappaleen
kohdassa 2 kuvaillut eläimet.
Visenteillä (Bison bonasus) ja biisoneilla (Bison bison) on 14 paria kylkiluita, kun taas kaikilla muilla
nautaeläimillä (jakkeja lukuun ottamatta) on vain 13 paria kylkiluita.

0102 39 10

kotieläinlajit
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki kesyt Bubalus-sukuun nautaeläimet riippumatta niiden
käyttötarkoituksesta (kanta, kasvatus, lihotus, siitos, teurastus tms.). Tähän alanimikkeeseen eivät
kuulu puhdasrotuiset siitoseläimet (alanimike 0102 31 00).

0102 39 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki kesyt Syncerus-, ja Bison -suvun nautaeläimet. Tähän
alanimikkeeseen eivät kuulu puhdasrotuiset siitoseläimet (alanimike 0102 31 00).

01-1

0102 90 20
–
0102 90 99

muut

0102 90 91

kotieläinlajit

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. HS-selityksissä, nimikkeen 0102, ensimmäisen kappaleen
kohdassa 3 kuvaillut eläimet.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki edellä oleviin alanimikkeisiin kuulumattomat, kotieläiminä
pidettävät nautaeläimet, riippumatta niiden käyttötarkoituksesta (kanta, kasvatus, lihotus, siitos,
teurastus
tms.).
Tähän
alanimikkeeseen
eivät
kuulu
puhdasrotuiset
siitoseläimet
(alanimike 0102 90 20).

0103

Elävät siat

0103 91 90

muut
Luonnonvaraisia sikaeläimiä ovat mm.:
1. villisika (Sus scrofa);
2. pahkasika (Phacochoerus
jättiläismetsäkarju;

aethiopicus),

pensselisika

(Potamochoerus

porcus)

ja

3. hirvisika (Babyrousa babyrussa);
4. pekari (Dicotyles tajacu).
0103 92 90

muut
Ks. alanimikkeen 0103 91 90 selittävät huomautukset.

0104

Elävät lampaat ja vuohet

0104 10 10
–
0104 10 80

lampaat

0104 20 10
ja
0104 20 90

vuohet

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat kesy lammas (Ovis aries), luonnonvaraiset lammaslajit kuten
mufloni (Ovis musimon), paksusarvilammas (Ovis canadensis), uriaali (Ovis orientalis), argaali (Ovis
ammon) sekä harjalammas (Ammotragus lervia), vaikka se on enemmän sukua vuohelle kuin
lampaalle.

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat kesyt vuohet, vuorikauris (Capra ibex) ja besoaarivuohi eli
villivuohi (Capra aegagrus eli Capra hircus).
Seuraavat eläimet eivät kuitenkaan kuulu näihin alanimikkeisiin vaan ne luokitellaan
alanimikkeeseen 0106 19 00: myskihirvi (Moschus moschiferus), kääpiövesikauris (Hyemoschus) ja
kääpiökauriit (Tragulus-suvun lajit), jotka eivät kuulu vuohiin. Näihin alanimikkeisiin eivät
myöskään kuulu eläimet, jotka tunnetaan nimellä ”vuohiantiloopit” (tarit, gemssi jne.).

0105

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat
Tähän nimikkeeseen kuuluvat vain nimiketekstissä mainitut elävät kesyt linnut (kanoihin luetaan
myös kananpojat ja salvukukot eli kapuunit), joita kasvatetaan munien, lihan, höyhenten tai muun
käyttötarkoituksen vuoksi, esim. järvi- tai puistoalueita varten tai häkkilinnuiksi.
Villit linnut, esim. villit kalkkunat (Meleagris gallopavo), luokitellaan alanimikkeeseen 0106 39 80,
vaikka niitä kasvatettaisiin ja teurastettaisiin kesyjen lintujen tavoin.
Kesyt kyyhkyt kuuluvat alanimikkeeseen 0106 39 10.

01-2

0106

Muut elävät eläimet

0106 13 00

kamelit ja muut kamelieläimet (Camelidae)
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kamelit, dromedaarit ja muut kamelien heimoon kuuluvat eläimet
(laama, alpakka, guanako, vikunja).

0106 14 10

kesyt kanit
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain kesyt kanilajit riippumatta niiden käyttötarkoituksesta, esim.
kasvatus teuras- tai turkiseläimeksi (esim. angorakani).

0106 14 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat villit kaniinit (Oryctolagus cuniculus) ja jänikset.

0106 19 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki elävät nisäkkäät, paitsi kesyt ja luonnonvaraiset hevoset,
aasit, muulit ja muuliaasit (nimike 0101), nautaeläimet (nimike 0102), sikaeläimet (nimike 0103),
lampaat ja vuohet (nimike 0104), kädelliset (alanimike 0106 11 00), valaat, delfiinit, pyöriäiset,
manaatit ja merilehmät eli dugongit, hylkeet, merileijonat ja mursut (alanimike 0106 12 00) ja kanit
ja jänikset (alanimikkeet 0106 14 10 ja 0106 14 90).
Tämän alanimikkeen nisäkkäitä ovat mm.:
1. saksanhirvi, kuusipeura, metsäkauris, gemssi (Rupicapra rupicapra), hirvi ja amerikanhirvi (Alces
alces), tarit, goraali, hanka-antilooppi ja varsinaiset antiloopit;
2. leijonat, tiikerit, karhut, sarvikuonot, virtahevot, norsut, kirahvit, okapit, kengurut, seeprat jne.;
3. oravat, ketut, minkit, murmelit, majavat, piisamit, saukot, marsut;
4. porot;
5. koirat ja kissat.

0106 20 00

matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat)
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki matelijat ja liskot, maa- ja vesikilpikonnat (sekä merivedessä
että makeassa vedessä elävät).

0106 39 10

kyyhkyt
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki kyyhkyjen heimon linnut, sekä luonnonvaraiset että kesyt
kyyhkyt; viimeksi mainitut luokitellaan tähän alanimikkeeseen niiden käyttötarkoituksesta
riippumatta (esim. kyyhkysfarmien kyyhkyt, lemmikkikyyhkyt, kirjekyyhkyt).
Luonnonvaraisia kyyhkylajeja ovat mm. sepelkyyhky (Columba palumbus), uuttukyyhky (Columba
oenas), kalliokyyhky (Columba livia), pensaskyyhkyt ja turturikyyhkyt (Streptopelia turtur,
Streptopelia risoria).
Tietyt läheistä sukua olevat kanalintulajit kuten hartiahuivikyyhky (Caloenas nicobarica),
”columbar”, kruunukyyhkyt, ”gauga” ja arokyyhkyt, eivät kuulu tähän alanimikkeeseen, vaan ne
luokitellaan alanimikkeeseen 0106 39 80.

0106 39 80

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki elävät linnut lukuun ottamatta kanoja (Gallus domesticus),
ankkoja, hanhia, kalkkunoita ja helmikanoja (nimike 0105), petolintuja (alanimike 0106 31 00),
papukaijalintuja (psittaciformes) (alanimike 0106 32 00), strutseja ja emuja (alanimike 0106 33 00)
sekä kesyjä ja luonnonvaraisia kyyhkyjä (alanimike 0106 39 10).
Tämän alanimikkeen lintuja ovat mm.:
1. merihanhi (Anser anser), sepelhanhi (Branta bernicla), ristisorsa (Tadorna tadorna), sinisorsa eli
heinäsorsa (Anas platyrhynchos), harmaasorsa (Anas strepera), haapana (Anas penelope),
jouhisorsa (Anas acuta), lapasorsa (Anas clypeata), heinätavi ja tavi (Anas querquedula, Anas
crecca), mustalinnut ja pilkkasiivet sekä haahka;
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2. joutsenet ja riikinkukot;
3. peltopyyt, fasaanit, viiriäiset, lehtokurppa, taivaanvuohi, villit kanalinnut, peltosirkku,
mustarastaat ja muut rastaat, kiurut;
4. peipot, tiaiset, kanarialinnut, kolibrit jne.
0106 49 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat silkkiäistoukat, perhoset, kovakuoriaiset ja muut hyönteiset.

0106 90 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat:
1. kaikki muut elävät eläinlajit paitsi kalat, äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät
selkärangattomat (3 ryhmä) sekä mikro-organismiviljelmät (nimike 3002);
2. sammakot.
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2 RYHMÄ
LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT
Yleisohjeita
1.

Liha ja muut eläimenosat, jotka ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, luokitellaan tähän
ryhmään, vaikka niitä käytettäisiinkin lemmikkieläinten ruoan valmistukseen.

2.

Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisuilla ”liha” ja ”muut eläimenosat” samaa
kuin tämän ryhmän HS-selitysten yleisohjeissa.

3.

Tämän ryhmän HS-selitysten yleisohjeissa on ohjeita siitä, missä eri muodoissa tämän
ryhmän liha ja muut eläimenosat (tuoreina, jäähdytettyinä, jäädytettyinä, suolattuina,
suolavedessä, kuivattuina tai savustettuina) voivat olla. On huomattava, että syväjäädytetty
liha ja osittain tai kokonaan sulatettu liha luokitellaan samalla tavoin kuin jäädytetty liha.
Ilmaisulla ”jäädytetty” ei tarkoiteta vain tuoreena jäädytettyä lihaa, vaan myös lihaa, jota on
ensin hiukan kuivattu ja sen jälkeen jäädytetty, jos jäädyttäminen on välttämätöntä lihan
varsinaisen säilymisen vuoksi.

4.

Tämän ryhmän HS-selitysten yleisohjeissa annetaan ohjeita siitä, miten tämän ryhmän liha
ja muut eläimenosat voidaan erottaa 16 ryhmään kuuluvista vastaavista tuotteista. Tähän
ryhmään kuuluvat kuitenkin jauhetut tai hienoksi paloitellut mutta ei enempää valmistetut
raa'at lihat ja muut eläimenosat, jotka on pakattu muoviin (myös makkaran muodossa)
yksinomaan käsittelyn tai kuljetuksen helpottamiseksi.

5.

Luullisia ja luuttomia paloja luokiteltaessa, luuksi ei katsota rustoja eikä jänteitä.

Lisähuomautus 1 A d Määritettäessä tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen A kohdan d ja e alakohtaa (joita on luettava yhdessä
tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen C kohdan kanssa) varten, täyttyvätkö kylkiluiden vähimmäis- ja
ja
lisähuomautus 1 A e enimmäislukumäärälle asetetut ehdot, ainoastaan selkärangassa suoraan kiinni olevat kylkiluut,
kokonaiset tai poikki leikatut, otetaan huomioon.
Edellä olevan selityksen havainnollistamiseksi annetaan jäljempänä esimerkki nautaeläimen
etuneljänneksestä, joka täyttää 1 lisähuomautuksen A kohdan d ja e alakohdassa, joita luetaan yhdessä
tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen C kohdan kanssa, asetetut ehdot.

ETUNELJÄNNES

TAKANELJÄNNES
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Lisähuomautus 2 C

Seuraavissa kuvissa havainnollistetaan tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen C kohdan tarkoittamat
kaksi eri leikkaustapaa sekä ilmaisut ”kaulapalat”, ”leukalihat” ja ”leukalihat yhdessä kaulapalojen
kanssa”:
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Lisähuomautus 6 a)

Suola ei ole mauste tämän alahuomautuksen tarkoittamassa merkityksessä.
Ks. myös tämän ryhmän 7 lisähuomautus.

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty
Tähän nimikkeeseen kuuluu vain nimikkeen 0102 eläinten tuore tai jäähdytetty liha.
Etuneljännesten ja takaneljännesten määrittelemiseksi sovelletaan seuraavaa:

0201 10 00

a)

niska on halkaistu niskapala, jossa on lihakset ja seitsemän kaulanikaman puolikasta;

b)

lapa on etuneljänneksen pala, johon kuuluvat lapaluu, olkaluu, värttinäluu ja kyynärvarsi
(cubitus) ympäröivine lihaksineen;

c)

fileeselkä käsittää sisäfileen (”tenderloin”) ja ulkofileen (”striploin”); paahtopaistissa
(”rump”) voi olla mukana kuveliha (”gooseskirt”).

ruhot ja puoliruhot
Ilmaisut ”ruhot” ja puoliruhot määritellään tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen A kohdan a ja
b alakohdissa.

0201 20 20

saman ruhon neljännekset
Ilmaisu ”saman ruhon neljännekset” määritellään tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen A kohdan
c alakohdassa.

0201 20 30

erottamattomat tai erotetut etuneljännekset
Ilmaisut ”erottamattomat etuneljännekset” ja ”erotetut etuneljännekset” määritellään tämän ryhmän
1 lisähuomautuksen A kohdan d ja e alakohdissa.

0201 20 50

erottamattomat tai erotetut takaneljännekset
Ilmaisut ”erottamattomat takaneljännekset” ja ”erotetut takaneljännekset” määritellään tämän ryhmän
1 lisähuomautuksen A kohdan f ja g alakohdissa.

0201 20 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat esim. lapa, paistit ja fileeselkä (luulliset). Tähän alanimikkeeseen
luokitellaan myös puoliruhojen etu- ja takaosat (luulliset), jotka eivät vastaa saman ruhon
neljännesten, etuneljännesten tai takaneljännesten määritelmiä.

0201 30 00

luuton liha
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kaikki nautaeläimistä peräisin olevat tuoreet tai jäähdytetyt
lihapalat, joista on poistettu kaikki luut, esim. luuton filee ja luuton kylki.

0202

Naudanliha, jäädytetty
Tähän nimikkeeseen kuuluu vain nimikkeen 0102 eläinten jäädytetty liha.

0202 10 00

ruhot ja puoliruhot
Ilmaisut ”ruhot” ja puoliruhot määritellään tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen A kohdan a ja
b alakohdissa.
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0202 20 10

saman ruhon neljännekset
Ilmaisu ”saman ruhon neljännekset” määritellään tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen A kohdan
c alakohdassa.

0202 20 30

erottamattomat tai erotetut etuneljännekset
Ilmaisut ”erottamattomat etuneljännekset” ja ”erotetut etuneljännekset” määritellään tämän ryhmän
1 lisähuomautuksen A kohdan d ja e alakohdissa.

0202 20 50

erottamattomat tai erotetut takaneljännekset
Ilmaisut ”erottamattomat takaneljännekset” ja ”erotetut takaneljännekset” määritellään tämän ryhmän
1 lisähuomautuksen A kohdan f ja g alakohdissa.

0202 20 90

muut
Alanimikkeen 0201 20 90 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0202 30 50

leikatut palat, joita kutsutaan nimillä ”etuneljänneksen selkäosa” (crop), ”niska ja etuselkä
sekä lapa” (chuck and blade) ja ”rinta” (brisket)
Nämä ilmaisut määritellään tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen A kohdan h alakohdassa.

0202 30 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki nautaeläimistä peräisin olevat jäädytetyt lihanpalat, jotka
ovat täysin luuttomia, lukuun ottamatta alanimikkeessä 0202 30 10 mainittuja jäädytettyjä
kokonaisuuksia ja alanimikkeeseen 0202 30 50 kuuluvia jäädytettyjä paloja.

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty
Tähän nimikkeeseen kuuluu vain nimikkeen 0103 eläinten liha.
Sianliha, jonka Australian toimivaltaiset viranomaiset ovat todistaneet olevan peräisin Australiassa
villinä elävistä sioista, luokitellaan muuksi kuin kesystä siasta peräisin olevaksi lihaksi.

0203 11 10
–
0203 19 90

tuore tai jäähdytetty

0203 11 10

kesyä sikaa

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat vain nimikkeen 0103 eläinten tuore tai jäähdytetty liha.

Ilmaisu ”ruhot tai puoliruhot” määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen A kohdan
a alakohdassa.
0203 12 11

kinkku ja sen palat
Ilmaisu ”kinkku” määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen A kohdan b alakohdassa.
Tähän alanimikkeeseen kuuluu mm. luullinen takapotka.

0203 12 19

lapa ja sen palat
Ilmaisu ”lapa” määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen A kohdan d alakohdassa.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. etuneljänneksen kylkiluut (”mini spare ribs” eli ”riblets”) ja
luullinen etupotka.

0203 19 11

etuosa ja sen palat
Ilmaisu ”etuosa” määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen A kohdan c alakohdassa.
Tähän alanimikkeeseen ei kuulu luullinen etupotka eikä etuneljänneksen kylkiluut (”mini spare ribs”
eli ”riblets”) (alanimike 0203 12 19).

0203 19 13

selkä ja sen palat, luulliset
Ilmaisu ”selkä” määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen A kohdan e alakohdassa.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. fileeselän kylkiluut (”loin ribs”).
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0203 19 15

kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat
Ilmaisut ”kylki ja kuve” ja ”palat” määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen A kohdan
f alakohdassa ja tämän ryhmän 2 isähuomautuksen B kohdassa.
Kyljen ja kupeen palat kuuluvat tähän alanimikkeeseen vain jos niissä on jäljellä kamara ja
nahanalainen rasva.
Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu levynä irrotetut kylki- ja rintaluut eli grilliluut (”spare ribs”)
ilman kamaraa tai nahanalaista rasvaa (alanimike 0203 19 59).

0203 19 59

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös levynä irrotetut kylki- ja rintaluut eli grilliluut (”spare ribs”)
ilman kamaraa tai nahanalaista rasvaa.

0203 19 90

muuta
Tähän alanimikkeeseen kuuluu vain alanimikkeen 0103 91 90 tai 0103 92 90 eläinten liha (erityisesti
villisian liha), muut osat kuin ruhot, puoliruhot, kinkut ja niiden palat ja lavat sekä niiden palat.

0203 21 10
–
0203 29 90

jäädytetty

0204

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Alanimikkeiden 0203 11 10–0203 19 90 ja niiden alajaotteluiden selittävät huomautukset koskevat
soveltuvin osin näitä alanimikkeitä.

Tähän nimikkeeseen kuuluu vain nimikkeen 0104 kesyjen ja villien eläinten tuore, jäähdytetty tai
jäädytetty liha, erityisesti lampaanliha (kesyt lampaiden ja villilampaiden liha) sekä kauriinliha.
0204 10 00

karitsanruhot ja puoliruhot, tuoreet tai jäähdytetyt
Ilmaisut ”ruhot” ja ”puoliruhot” määritellään tämän ryhmän 3 lisähuomautuksen A kohdan a ja
b alakohdissa.
Karitsanliha määritellään alanimikkeiden 0204 10 ja 0204 30 HS-alanimikeselityksissä.

0204 21 00

ruhot ja puoliruhot
Ilmaisut ”ruhot” ja ”puoliruhot” määritellään tämän ryhmän 3 lisähuomautuksen A kohdan a ja
b alakohdissa.

0204 22 10

lyhyet etuneljännekset
Ilmaisu ”lyhyet etuneljännekset” määritellään tämän ryhmän 3 lisähuomautuksen A kohdan c ja
d alakohdissa.

0204 22 30

kyljysrivi ja/tai satula
Ilmaisu ”kyljysrivi ja/tai satula” määritellään tämän ryhmän 3 lisähuomautuksen A kohdan e ja
f alakohdissa.

0204 22 50

paistit
Ilmaisu ”paistit” määritelty tämän ryhmän 3 lisähuomautuksen A kohdan g ja h alakohdissa.

0204 30 00

karitsanruhot ja puoliruhot, jäädytetyt
Alanimikkeen 0204 10 00 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0204 41 00
–
0204 43 90

muu lampaanliha, jäädytetty
Alanimikkeiden 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 ja 0204 22 50 selittävät huomautukset koskevat
soveltuvin osin alanimikkeitä 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 ja 0204 42 50, tässä järjestyksessä.
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0204 50 11
–
0204 50 79

vuohenliha

0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät
osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Ilmaisut ”ruhot” ja ”puoliruhot” (alanimikkeet 0204 50 11 ja 0204 50 51), ”lyhyet etuneljännekset”
(alanimikkeet 0204 50 13 ja 0204 50 53), ”kyljysrivi ja/tai satula” (alanimikkeet 0204 50 15
ja 0204 50 55) ja ”paistit” (alanimikkeet 0204 50 19 ja 0204 50 59) määritellään tämän ryhmän
3 lisähuomautuksen A kohdan a ja b, c ja d, e ja f, g ja h alakohdissa, tässä järjestyksessä.

Tähän nimikkeeseen kuuluvat nimikkeiden 0101–0104 eläinten muut syötävät osat. Farmaseuttisten
tuotteiden valmistukseen tarkoitetut muut eläimenosat luokitellaan tämän nimikkeen alanimikkeisiin
vain, jos ne täyttävät toimivaltaisten viranomaisten asettamat vaatimukset.
Ks. HS-selitykset, nimike 0206.
0206 10 10
–
0206 10 98

nautaa, tuoreet tai jäähdytetyt

0206 10 95

pallealiha ja kuveliha

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat vain nimikkeen 0102 eläinten muut syötävät osat, tuoreet tai
jäähdytetyt.

Pallealiha ja kuveliha ovat pallean lihasosia.
0206 21 00
–
0206 29 99

nautaa, jäädytetyt

0206 30 00

sikaa, tuoreet tai jäähdytetyt

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat vain nimikkeen 0102 eläinten muut syötävät osat, jäädytetyt.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain nimikkeen 0103 eläinten muut syötävät osat, tuoreet tai
jäähdytetyt.
Alanimikkeen 0206 49 00 selittävät huomautukset ensimmäinen kappale koskevat soveltuvin osin
tätä alanimikettä.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös raajat, saparot, maksa, munuaiset, sydämet, kielet, keuhkot,
syötävä kamara, aivot ja vatsapaidat.
0206 41 00
ja
0206 49 00

sikaa, jäädytetyt

0206 49 00

muuta

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat vain nimikkeen 0103 eläinten muut jäädytetyt syötävät osat.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. päät ja pään puolikkaat, myös ilman aivoja, posket tai kielet
sekä pään osat (tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen C kohta). Ilmaisu ”pään osat” määritellään edellä
mainitun 2 lisähuomautuksen C kohdan kolmannessa kappaleessa.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös raajat, saparot, munuaiset, sydämet, kielet, keuhkot, syötävä
kamara, aivot ja vatsapaidat.
Tähän alanimikkeeseen luokitellaan mm. villisian muut syötävät osat.
0206 80 91

hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain nimikkeen 0101 eläinten muut syötävät osat, tuoreet tai
jäähdytetyt.

0206 80 99

lammasta tai vuohta
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain nimikkeen 0104 eläinten muut syötävät osat, tuoreet tai
jäähdytetyt.

0206 90 91

hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain nimikkeen 0101 eläinten muut syötävät osat, jäädytetyt.
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0206 90 99

lammasta tai vuohta
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain nimikkeen 0104 eläinten muut syötävät osat, jäädytetyt.

0207

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai
jäädytetyt

0207 11 10

kynittynä ja suolistettuna, päineen ja koipineen (ns. 83-prosenttista kanaa)
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kynityt kanat, joilla on pää ja koivet ja joista on poistettu
suolet, mutta joissa on jäljellä muut sisälmykset (erityisesti keuhkot, maksa, kivipiira, sydän
ja munasarjat).

0207 11 30

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja
kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista kanaa)
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. paistovalmiit kanat, jotka ovat kynittyjä kanoja ilman päätä ja
koipia mutta kaulan kanssa ja jotka ovat täysin puhdistettuja, mutta joiden sisälle on asetettu takaisin
sydän, maksa ja kivipiira.

0207 11 90

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja
kivipiiraa (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. paistovalmiit kanat, jotka ovat ovat kynittyjä ja täysin
puhdistettuja kanoja ilman päätä ja koipia. Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös kanat, jotka ovat
jossain muussa muodossa kuin alanimikkeissä 0207 11 10 ja 0207 11 30 mainitut, esim.
kynimättömät ja suolistamattomat kanat päineen ja koipineen.

0207 12 10
ja
0207 12 90

paloittelematon, jäädytetty

0207 13 10

luuttomat

Alanimikkeiden 0207 11 30 ja 0207 11 90 selitykset koskevat soveltuvin osin näitä alanimikkeitä.

Tähän alanimikkeeseen kuuluu luuton kananliha, riippumatta siitä mistä osasta eläintä liha on
peräisin.
0207 13 20

puolikkaat ja neljännekset
Ilmaisu ”puolikkaat” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen a ja b alakohdissa.
Ilmaisu ”neljännekset” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen a ja c alakohdissa. Tähän
alanimikkeeseen kuuluvat takaneljännekset, jotka muodostuvat koivesta (koipiluut ja pohjeluut),
koipi-reisipaloista (reidet), selän ja pyrstön takaosasta sekä etuneljännekset, jotka muodostuvat
pääasiallisesti rinnan puolikkaasta ja siihen kuuluvasta siivestä.

0207 13 30

kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä
Ilmaisu ”kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen
a ja d alakohdissa.

0207 13 40

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet
Ilmaisu ”selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet” määritellään tämän ryhmän
4 lisähuomautuksen a alakohdassa.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. palat, joissa selkä ja kaula ovat yhdessä, ja jotka muodostuvat
kaulaosasta, selkäosasta ja mahdollisesti pyrstöosasta; selkä; kaula; pyrstö; siivenkärjet.

0207 13 50

rinta ja sen palat
Ilmaisu ”rinta” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen a ja e alakohdissa.
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0207 13 60

koipi-reisipalat ja niiden palat
Ilmaisu ”koipi-reisipalat” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen a ja f alakohdissa.
Koipi-reisipalat on erotettava selästä niveliä rajoittavien kahden viivan välistä seuraavan kuvan
mukaisesti:

0207 13 91

maksa
Ks. HS-selitykset, nimike 0207, viimeinen kappale.

0207 13 99

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat muut syötävät eläimenosat, erityisesti sydämet ja heltat, mutta ei
maksa.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös kanan varpaat.

0207 14 10
–
0207 14 99

paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt

0207 24 10

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja
kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa)

Alanimikkeiden 0207 13 10–0207 13 99 selittävät huomautukset koskevat sovetuvin osin näitä
alanimikkeitä.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kynityt kalkkunat, jotka ovat ilman päätä ja jalkoja, mutta
kaulan kanssa ja jotka ovat täysin puhdistettuja, mutta joiden sisälle on asetettu takaisin sydän, maksa
ja kivipiira.
0207 24 90

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja
kivipiiraa (ns. 73-prosenttista kalkkunaa), tai muussa muodossa
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kynityt ja täysin puhdistetut, paistovalmiit kalkkunat, jotka
ovat ilman päätä, kaulaa ja koipia. Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös kalkkunat, jotka ovat
jossain muussa muodossa kuin alanimikkeissä 0207 24 10 ja 0207 24 90 mainitut.

0207 25 10
ja
0207 25 90

paloittelematon, jäädytetty

0207 26 10

luuttomat

Alanimikkeiden 0207 24 10 ja 0207 24 90 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin näitä
alanimikkeitä.

Alanimikkeen 0207 13 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.
0207 26 20

puolikkaat ja neljännekset
Alanimikkeen 0207 13 20 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.
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0207 26 30

kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä
Ilmaisu ”kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen
a ja d alakohdissa.

0207 26 40

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet
Alanimikkeen 0207 13 40 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0207 26 50

rinta ja sen palat
Ilmaisu ”rinta” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen a ja e alakohdissa.

0207 26 60

koivet ja niiden palat
Ilmaisu ”koivet” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen a ja g alakohdissa.
Koipi (josta käytetään usein kauppanimitystä ”drumstick”) on erotettava reidestä niveliä rajoittavien
kahden viivan välistä seuraavan kuvan mukaisesti:

0207 26 70

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluu mm. tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen a ja h alakohdissa kuvaillut
palat.
Reidet (joista käytetään usein kauppanimitystä ”thigh”) tai koipi-reisipalat (joista käytetään usein
kauppanimitystä ”whole leg”) on erotettava selästä niveliä rajoittavien kahden viivan välistä
alanimikkeen 0207 13 60 selittävissä huomautuksissa olevan kuvan mukaisesti.
Reidet on erotettava koivesta niveliä rajoittavien kahden viivan välistä alanimikkeen 0207 26 60
selityksessä olevan kuvan mukaisesti.

0207 26 91

maksa
Ks. HS-selitykset, nimike 0207, viimeinen kappale.

0207 26 99

muut
Alanimikkeen 0207 13 99 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0207 27 10
–
0207 27 99

paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt

0207 41 30

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja
kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista ankkaa)

Alanimikkeiden 0207 26 10–0207 26 99 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin näitä
alanimikkeitä.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kynityt ankat, jotka ovat ilman päätä ja koipia mutta kaulan
kanssa ja jotka ovat täysin puhdistettuja, mutta joiden sisälle on asetettu takaisin sydän, maksa ja
kivipiira.
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0207 41 80

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja
kivipiiraa (ns. 63-prosenttista ankkaa), tai muussa muodossa
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kynityt ja täysin puhdistetut, paistovalmiit ankat ilman päätä,
kaulaa ja koipia. Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös ankat, jotka ovat jossain muussa muodossa
kuin alanimikkeissä 0207 41 20, 0207 41 30 ja 0207 41 80 mainitut.

0207 42 30

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja
kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista ankkaa)
Alanimikkeen 0207 41 30 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0207 42 80

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja
kivipiiraa (ns. 63-prosenttista ankkaa), tai muussa muodossa
Alanimikkeen 0207 41 80 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0207 43 00

rasvainen maksa (”foie gras”), tuore tai jäähdytetty
Ks. HS-selitykset, nimikkeen 0207 viimeinen kappale.

0207 44 10

luuttomat
Alanimikkeen 0207 13 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0207 44 21

puolikkaat ja neljännekset
Alanimikkeen 0207 13 20 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0207 44 31

kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä
Ilmaisu ”kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen
a ja d alakohdissa.

0207 44 41

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet
Alanimikkeen 0207 13 40 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä

0207 44 51

rinta ja sen palat
Ilmaisu ”rinta” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen a ja e alakohdissa.

0207 44 61

koipi-reisipalat ja niiden palat
Ilmaisu ”koipi-reisipalat” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen a ja f alakohdissa.

0207 44 71

puhdistettua ankkaa
Ilmaisu ”puhdistetut ankat tai hanhet” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen ij alakohdassa.

0207 44 91

maksa, muu kuin rasvainen maksa (”foie gras”)
Ks. HS-selitykset, nimike 0207, viimeinen kappale.

0207 44 99

muut
Alanimikkeen 0207 13 99 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0207 45 10

luuttomat
Alanimikkeen 0207 13 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0207 45 21
–
0207 45 81

luulliset

0207 45 93
ja
0207 45 95

maksa

0207 45 99

muut

Alanimikkeiden 0207 13 20–0207 13 60 ja 0207 44 71 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin
osin näitä alanimikkeitä.

Ks. HS-selitykset, nimike 0207, viimeinen kappale.

Alanimikkeen 0207 13 99 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.
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0207 51 90

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, sydämen ja kivipiiran kanssa tai ilman (ns.
75-prosenttista hanhea), tai muussa muodossa
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kynityt hanhet, jotka ovat ilman päätä ja koipia ja jotka ovat
täysin puhdistettuja, mutta joiden sisälle on asetettu takaisin sydän ja kivipiira sekä kynityt ja täysin
puhdistetut, paistovalmiit hanhet ilman päätä ja koipia. Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös
hanhet, jotka ovat jossain muussa muodossa kuin alanimikkeissä 0207 51 10 ja 0207 51 90 mainitut,
esim. teurastetut hanhet, jotka ovat kynittyjä ja joista on veret laskettu, mutta jotka ovat
puhdistamattomia ja ilman päätä tai koipia.

0207 52 90

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, sydämen ja kivipiiran kanssa tai ilman (ns.
75-prosenttista hanhea), tai muussa muodossa
Alanimikkeen 0207 51 90 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0207 53 00

rasvainen maksa (”foie gras”), tuore tai jäähdytetty
Ks. HS-selitykset, nimikkeen 0207 viimeinen kappale.

0207 54 10

luuttomat
Alanimikkeen 0207 13 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0207 54 21

puolikkaat ja neljännekset
Alanimikkeen 0207 13 20 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0207 54 31

kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä
Ilmaisu ”kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen
a ja d alakohdissa.

0207 54 41

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet
Alanimikkeen 0207 13 40 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä

0207 54 51

rinta ja sen palat
Ilmaisu ”rinta” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen a ja e alakohdissa.

0207 54 61

koipi-reisipalat ja niiden palat
Ilmaisu ”koipi-reisipalat” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen a ja f alakohdissa.

0207 54 71

puhdistettua hanhea
Ilmaisu ”puhdistetut ankat tai hanhet” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen ij alakohdassa.

0207 54 91

maksa, muu kuin rasvainen maksa (”foie gras”)
Ks. HS-selitykset, nimikkeen 0207 viimeinen kappale.

0207 54 99

muut
Alanimikkeen 0207 13 99 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0207 55 10

luuttomat
Alanimikkeen 0207 13 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0207 55 21
–
0207 55 81

luulliset

0207 55 93
ja
0207 55 95

maksa

0207 55 99

muut

Alanimikkeiden 0207 13 20–0207 13 60 ja 0207 44 71 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin
osin näitä alanimikkeitä.

Ks. HS-selitykset, nimikkeen 0207 viimeinen kappale.

Alanimikkeen 0207 13 99 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.
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0207 60 10

luuttomat
Alanimikkeen 0207 13 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0207 60 21

puolikkaat ja neljännekset
Alanimikkeen 0207 13 20 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0207 60 31

kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä
Ilmaisu ”kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen
a ja d alakohdissa.

0207 60 41

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet
Alanimikkeen 0207 13 40 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä

0207 60 51

rinta ja sen palat
Ilmaisu ”rinta” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen a ja e alakohdissa.

0207 60 61

koipi-reisipalat ja niiden palat
Ilmaisu ”koipi-reisipalat” määritellään tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen a ja f alakohdissa.

0207 60 99

muut
Alanimikkeen 0207 13 99 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0208

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt
Tähän nimikkeeseen kuuluu vain nimikkeen 0106 eläinten liha ja muut syötävät osat, tuoreet,
jäähdytetyt tai jäädytetyt.

0208 10 10

kesyä kania
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat alanimikkeen 0106 14 10 eläinten liha ja muut syötävät osat.

0208 90 10

kesyä kyyhkyä
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kesyjen kyyhkyjen liha ja muut syötävät osat (kyyhkysfarmin
linnut, lemmikkikyyhkyt, kirjekyyhkyt). Alanimikkeen 0106 39 10 selittävissä huomautuksissa
kuvailtujen villien kyyhkyjen liha ja muut syötävät osat eivät siis kuulu tähän alanimikkeeseen, vaan
ne luokitellaan alanimikkeeseen 0208 90 30.

0208 90 30

riistaa, muuta kuin kania tai jänistä
Tähän alanimikeeseen kuuluvat mm. seuraavien eläinten liha ja muut syötävät osat:
1.

riistanisäkkäät: kuusipeura, metsäkauris, gemssi (Rupicapra rupicapra), hirvet, tarit,
antiloopit, gasellit, karhut ja kengurut;

2.

riistalinnut: villit kyyhkyset, villihanhet, villit ankkalinnut, peltopyyt, fasaanit, lehtokurpat,
taivaanvuohi, villit kanalinnut, peltosirkku ja strutsit.

Yleisesti riistaeläiminä metsästettyjen eläinten (fasaanit, kuusipeura, strutsit jne.) liha ja muut
syötävät osat luokitellaan tähän alanimikkeeseen myös siinä tapauksessa, että ne on kasvatettu
vankeudessa.
Poron liha ja muut syötävät osat eivät kuulu tähän alanimikkeeseen (alanim. 0208 90 60). Eräiden
poroeläinten (esim. karibu) liha ja muut syötävät osat luokitellaan kuitenkin tähän alanimikkeeseen,
jos voidaan esittää todisteet siitä, että ko. liha ja muut syötävät osat ovat peräisin luonnonvaraisina
eläneistä eläimistä, jotka on pyydystetty metsästämällä.
Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu villien kanien (Oryctolagus cuniculus) ja jänisten liha ja muut
syötävät osat, vaan ne luokitellaan alanimikkeeseen 0208 10 90.
0208 90 60

poroa
Ks. alanimikkeen 0208 90 30 selittävät huomautukset, kolmas kappale.
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0209

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai
muutoin erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä,
kuivatut tai savustetut

0209 10 11
ja
0209 10 19

siansilava

0209 10 90

sianrasva

Ilmaisu ”siansilava” määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen D kohdassa.

Ks. HS-selitykset, nimikkeen 0209 toinen kappale.
0209 90 00

muut
Ks. HS-selitykset, nimikkeen 0209 kolmas kappale.

0210

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut;
lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe
Tähän nimikkeeseen kuuluvat nimikkeiden 0101–0106 kaikkien eläinten liha ja muut syötävät osat
(suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut), lukuun ottamatta nimikkeen 0209 siansilavaa ja
muuta rasvaa.
Ilmaisujen ”kuivatut tai savustetut” ja ”suolatut, suolavedessä” kohdalla katso tämän ryhmän
2 lisähuomautuksen E kohta ja 7 lisähuomautus.

0210 11 11
–
0210 11 90

kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

0210 11 11
–
0210 11 39

kesyä sikaa

0210 11 11
ja
0210 11 19

suolattu tai suolavedessä

0210 11 31
ja
0210 11 39

kuivattu tai savustettu

Ilmaisu ”luullinen” määritellään Harmonoidun järjestelmän alanimikettä 0210 11 koskevissa
selityksissä.

Ilmaisut ”kinkku” ja ”lapa” määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen A kohdan b ja
d alakohdissa.

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat vain kesyn sian kinkku, lapa ja niiden palat (luulliset), joiden
säilyvyyttä on parannettu joko kuivasuolauksella tai suolaliuoksella. Niitä on kuitenkin voitu edelleen
hiukan kuivata tai savustaa, mutta ei siinä määrin että ne luokiteltaisiin alanimikkeisiin 0210 11 31 ja
0210 11 39 kuivattuina tai savustettuina (kuten määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen
E kohdassa).

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat kesyn sian kinkku, lapa ja niiden palat (luulliset), jotka on säilötty
kuivaus- tai savustusmenetelmällä, myös silloin kun ko. säilöntämenetelmiä edeltää suolaus tai
upottaminen suolaliuokseen. Tämä koskee erityisesti kinkkuja, jotka on suolattu ennen osittaista
kuivausta, joko ulkoilmassa (Parmankinkku ja Bayonne-tyyppiset kinkut) tai savustamalla
(Ardennes-tyyppiset kinkut).
Kinkku, lapa ja niiden palat, jotka on osittain kuivattu, mutta jotka edelleen säilyvyyden takaamiseksi
jäädytetään tai syväjäädytetään, kuuluvat alanimikkeeseen 0203 22 11 tai 0203 22 19.

0210 12 11
ja
0210 12 19

kesyä sikaa

0210 12 11

suolattu tai suolavedessä

Ilmaisut ”kylki ja vatsa” ja ”palat” määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen A kohdan
f alakohdassa ja tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen B kohdassa.

Alanimikkeiden 0210 11 11 ja 0210 11 19 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä
alanimikettä.
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0210 12 19

kuivattu tai savustettu
Alanimikkeiden 0210 11 31 ja 0210 11 39 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä
alanimikettä.

0210 19 10

pekonipuolikas ja kinkuton pekonipuolikas
Ilmaisut ”pekonipuolikas” ja ”kinkuton pekonipuolikas”
2 lisähuomautuksen A kohdan g ja h alakohdissa.

0210 19 20

määritellään

tämän

ryhmän

etuosaton pekonipuolikas ja keskiosa
Ilmaisut ”etuosaton pekonipuolikas” ja ”keskiosa” määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen
A kohdan ij ja k alakohdissa.

0210 19 30

etuosa ja sen palat
Ilmaisu ”etuosa” määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen A kohdan c alakohdassa.

0210 19 40

selkä ja sen palat
Ilmaisu ”selkä” määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen A kohdan e alakohdassa.

0210 19 60

etuosa ja sen palat
Ilmaisu ”etuosa” määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen A kohdan c alakohdassa.

0210 20 10
ja
0210 20 90

naudanliha

0210 99 10

hevosenliha, suolattu, suolavedessä tai kuivattu

Näihin alanimikkeisiin kuuluu vain nimikkeen 0102 eläinten suolattu, suolavedessä oleva, kuivattu
tai savustettu liha; nautaeläinten muut syötävät osat luokitellaan alanimikkeeseen 0210 99 51 tai
0210 99 59.

Tähän alanimikkeeseen kuuluu vain alanimikkeiden 0101 21 00–0101 29 90 eläinten suolattu,
suolavedessä oleva tai kuivattu liha. Savustettu hevosenliha luokitellaan alanimikkeeseen 0210 99 39.
Hevosen muut syötävät osat kuuluvat alanimikkeeseen 0210 99 85.
0210 99 21
ja
0210 99 29

lampaan- ja vuohenliha

0210 99 31

poronliha

Näihin alanimikkeisiin kuuluu nimikkeen 0104 eläinten suolattu, suolavedessä oleva, kuivattu tai
savustettu liha. Näiden eläinten muut syötävät osat luokitellaan alanimikkeeseen 0210 99 85.

Ks. alanimikkeen 0208 90 30 selittävät huomautukset, kolmas kappale.
0210 99 49

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kesyn sian päät tai päänpuolikkaat, myös aivoineen, poskineen
tai kielineen sekä niiden osien kanssa tai ilman (ks. tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen C kohta).
Pään osat määritellään edellä mainitun lisähuomautuksen kolmannessa kappaleessa.
Muiden syötävien osien määrittelystä, ks. HS-selitykset, nimike 0206.

0210 99 90

lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös näistä jauhoista ja jauheista valmistetut pelletit.
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3 RYHMÄ

KALAT SEKÄ ÄYRIÄISET, NILVIÄISET JA MUUT VEDESSÄ ELÄVÄT
SELKÄRANGATTOMAT

Yleisohjeita
1.

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, jotka on
syväjäädytetty, luokitellaan samalla tavoin kuin jäädytetyt kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja
muut selkärangattomat.

2.

Tavaran luokitteluun ei vaikuta pelkkä kiehauttaminen (esikeittäminen), joka on vain
kevyt lämpökäsittely, johon ei sisälly varsinaista keittämistä. Tätä menetelmää käytetään
usein ennen jäädyttämistä erityisesti tonnikalaa sekä äyriäisten ja nilviäisten lihaa
käsiteltäessä.

3.

Seuraavat tavarat eivät kuulu 3 ryhmään:
a)

kalojen uimarakot, raa'at, kuivatut tai suolatut, ihmisravinnoksi soveltumattomat
(nimike 0511);

b)

kevyesti suolattu kala, joka on kuivattu, savustettu tai kasvisöljyssä väliaikaisen
säilyvyyden takaamiseksi eli ns. puolisäilykkeet (nimike 1604);

c)

pelkästään öljyyn tai etikkaliemeen säilötty kala, myös enemmän valmistetut
(nimike 1604);

d)

nilviäiset, joita on lämpökäsitelty riittävästi niin, että niiden valkuaisaineet ovat
koaguloituneet (nimike 1605).

0301

Elävät kalat

0301 11 00
ja
0301 19 00

akvaariokalat

0301 11 00

makean veden kalat

Ks. alanimikkeiden 0301 11 ja 0301 19 HS-alanimikeselitykset.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:
1.

lyhtytetra (Hemigrammus ocellifer);

2.

kultakala (Carassius auratus) ja ”golden carp” (kultakalan ”kullanväriset” muunnokset;

3.

mollit, joita ovat mm. leveäevämolli (Mollienisia latipinna) ja purjemolli (Mollienisia
velifera), vihreä miekkapyrstö sekä sen punaiset ja albiinot muunnokset (Xiphophorus helleri),
punaiset, keltaiset, mustat ja valkoiset platyt (Platypoecilus maculatus) sekä platyn ja
miekkapyrstön risteytykset (Xiphophorus ja Okattoiecukys) eli musta miekkapyrstö ja
berliiniläisristeytys;

4.

taistelukala (Betta splendens), isoparatiisikala (Macropodus opercularis tai viridi-auratus),
sinirihmakala (Trichogaster trichopterus), kääpiörihmakala (Colisa lalia) ja juovarihmakala
(Colisa fasciata);

5.

lehtikalat (Pterophyllum scalare ja eimckei).
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0301 19 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:
1.

Chaetodontidae-heimon perhokalat;

2.

Labridae-heimon huulikalat;

3.

Scaridae-heimon papukaijakalat (esim. papukaijakala, ”false parrot fish” ja Scarichthys-suvun
lajit).

0302

Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304
kalanliha

0302 11 10
–
0302 11 80

taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi
(Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja
Oncorhynchus chrysogaster
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat:

0302 13 00

1.

meritaimen (Salmo trutta m. trutta);

2.

purotaimen eli tammukka (Salmo trutta m. fario);

3.

järvitaimen (Salmo trutta m. lacustris);

4.

kirjolohi (Oncorhynchus mykiss);

5.

punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki);

6.

kultalohi (Oncorhynchus aguabonita);

7.

Oncorhynchus gilae;

8.

Oncorhynchus apache;

9.

Oncorhynchus chrysogaster.

tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus
rhodurus)
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat:
1.

punalohi (Oncorhynchus nerka);

2.

kyttyrälohi (Oncorhynchus gorbuscha);

3.

koiralohi (Oncorhynchus keta);

4.

kuningaslohi (Oncorhynchus tschawytscha);

5.

hopealohi (Oncorhynchus kisutch);

6.

kirsikkalohi (Oncorhynchus masou);

7.

Oncorhynchus rhodurus.

03-2

0302 19 00

muut
Muita tähän kuuluvia lohikalojen heimon makean veden lajeja ovat:
1.

sillisiika (Coregonus clupeaformis ja Coregonus fera), muikku (Coregonus albula) ja siika
(Coregonus lavaretus);

2.

”järvisiika” (Coregonus oxyrhynchus);

3.

nieriä (Salvelinus alpinus), puronieriä (Salvelinus fontinalis) ja harmaanieriä (Salvelinus
namaycush eli Christivomer namaycush).

0302 21 10
–
0302 29 80

kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae), ei
kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

0302 29 80

muut

Kampela ei ole selkävatsaisesti litteä kuten rausku, vaan kyljittäin ja sen silmät ovat toisella kyljellä,
joka toimii kalan ”selkäpuolena”.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. silokampela (Scophthalmus rhombus), hietakampela
(Pleuronectes limanda eli Limanda limanda), pikkupääkampela (Pleuronectes microcephalus eli
Microstomus kitt) ja kampela (Platichthys flesus eli Flesus flesus).
0302 31 10
ja
0302 31 90

valkotonnikala (Thunnus alalunga)

0302 32 10
ja
0302 32 90

keltaevätonnikala (Thunnus albacares)

0302 33 10
ja
0302 33 90

boniitti

Valkotonnikalan tunnistaa pitkistä rintaevistä, jotka ulottuvat peräaukon taakse, sekä kalan
tummansinisestä selästä sekä siniharmaista kyljistä ja vatsasta.

Keltaevätonnikalan tunnistaa helposti siitä, että sen peräevä ja toinen selkäevä ovat pitkiä ja
sirppimäisiä.

Boniitti [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] on tunnistettavissa vatsan pitkittäisistä tummista juovista,
joita on neljästä seitsemään kappaletta. Kalan tummansinistä selkää korostaa rintaevän yläpuolella oleva
vihreä alue, joka loppuu ruumiin keskikohdan tienoille. Kalalla on hopeiset kyljet ja vatsa sekä lyhyet
evät.
Näihin alanimikkeisiin ei luokitella sardaa (Sarda sarda), jolla on viistot raidat selässään. Tuore tai
jäähdytetty sarda luokitellaan alanimikkeeseen 0302 89 90.

0302 41 00

silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)
Tässä alanimikkeessä tarkoitetaan ilmaisulla ”silli ja silakka” vain Clupeidae-heimon lajeja Clupea
harengus (silli ja silakka) ja Clupea pallasii (tyynenmerensilli). Tuoreena tai jäähdytettynä tuotu susisilli
(Chirocentrus dorab) luokitellaan alanimikkeeseen 0302 89 90.

0302 43 10

Sardina pilchardus -lajin sardiinit
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös isot aikuiset sardiinit (enintään 25 cm pitkät), jotka tunnetaan
nimellä ”pilchard”.

0302 43 90

kilohaili (Sprattus sprattus)
Tässä alanimikkeessä tarkoitetaan ilmaisulla ”kilohaili” vain Clupeidae-heimon lajia Sprattus sprattus;
tätä sillin läheistä sukulaista, mutta paljon pienikokoisempaa kalaa on usein väärin kutsuttu
”norjalaiseksi anjovikseksi”.

0302 51 10
ja
0302 51 90

turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0302 53 00

seiti (Pollachius virens)

Turskat voivat kasvaa jopa 1,5 metrin pituisiksi. Niillä on oliivinvihreä selkä, jossa on tummia täpliä,
vaaleahko vatsa ja valkoinen kylkiviiva. Niillä on kolme selkäevää, lyhyt vatsaevä sekä viiksisäie
leuassa.

Seitistä käytetään englanniksi paitsi nimeä ”coalfish”, myös nimiä ”saithe” ja ”coley”.
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0302 74 00

ankeriat (Anguilla spp.)
Tässä alanimikkeessä tarkoitetaan ilmaisulla ”ankeriaat” vain varsinaisia ankeriaita (ts. Anguillasuvun lajeja), joita ovat ankeriaan (Anguilla anguilla) molemmat muodot (suippo- ja
leveäkuonoinen), amerikanankerias (Anguilla rostrata), japaninankerias (Anguilla japonica) ja
australianankerias (Anguilla australis).
Näin ollen sellaiset kalat kuten meriankerias (Conger conger), mureena (Muraena helena) ja
tuulenkalat (Ammodytes-suvun lajit) eivät kuulu tähän alanimikkeeseen, vaan ne luokitellaaan
alanimikkeeseen 0302 89 90.

0302 81 10

Squalus acanthias -lajin piikkihai
Piikkihailla, joka kuuluu piikkihaiden heimoon, on lateraaliset kidusaukot rintaevien yläpuolella.
Ruumis on sukkulamainen ja iho sileä; sen selkä on harmaa ja vatsa valkoinen ja se voi kasvaa 1 m
pituiseksi.

0302 81 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. harmaahait tai harmaakoirahait (Galeorhinus galeus tai
Galeus canis).

0302 89 10

makean veden kalat
Tämän alanimikkeen makean veden kaloja ovat mm.:

0302 89 90

1.

suutari (Tinca tinca);

2.

barbit (Barbus-suvun lajit);

3.

ahvenkalat: ahven (Perca fluviatilis), bassit (Micropterus-suvun lajit), aurinkoahven
(Lepomis gibbosus) ja kiiski (Gymnocephalus cernuus eli Acerina cernua);

4.

lahna (Abramis brama) ja pasuri (Blicca bjoerkna);

5.

hauet (Esox-suvun lajit) ja luuhauet (Lepisosteus-suvun lajit);

6.

salakka (Alburnus alburnus), törö (Gobio gobio), kivitörö (Gobio uranoscopus), kivisimppu
(Cottus gobio) ja made (Lota lota);

7.

nahkiainen (Lampetra fluviatilis) ja pikkunahkiainen (Lampetra planeri);

8.

Leuciscus-, Rutilus- ja Idus-suvun lajit, esim. särki, säyne, turpa ja seipi;

9.

harjukset (Thymallus-suvun lajit);

10.

kuha (Stizostedion lucioperca).

muut
Tämän alanimikkeen suolaisen veden kaloja ovat mm.:
1.

partaturska (Trisopterus luscus) ja harmaaturska (Trisopterus esmarki);

2.

meriahvenet (Serranus- ja Epinephelus-suvun lajit);

3.

pikkumullo (Mullus barbatus) ja keltajuovamullo (Mullus surmuletus);

4.

kurnusimput (Trigla-, Eutrigla-, Aspitrigla-, Lepidotrigla- ja Trigloporus-suvun lajit);

5.

skorpionikalat (Scorpaena-suvun lajit);

6.

merinahkiainen (Petromyzon marinus);

7.

nokkakala (Belone belone) ja louhikalat eli traakkikalat (Trachinus-suvun lajit);

8.

kuoreet (Osmerus-suvun lajit);

9.

villakuore (Mallotus villosus);
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10.
0302 90 00

iso taivaantähystäjä (Kathetostoma giganteum).

maksa, mäti ja maiti
Tuore tai jäähdytetty kalan maksa, mäti ja maiti, jotka lajin ja laadun puolesta soveltuvat
ihmisravinnoksi, luokitellaan tähän alanimikkeeseen, vaikka ne olisi tarkoitettu teolliseen käyttöön.

0303

Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha
Nimikkeen 0302 selittävien huomautusten määräykset koskevat soveltuvin osin tätä nimikettä.

0304

Kalafileet ja muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), tuoreet, jäähdytetyt tai
jäädytetyt

0304 31 00
–
0304 49 90

tuoreet tai jäähdytetyt fileet

0304 49 90

muuta

Ks. HS-selitykset, nimike 0304, ensimmäinen kappale, kohta 1.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat myös paloitellut fileet, jos voidaan todeta, että palat ovat peräsin
kalafileistä. Paloitellut fileet ovat tavallisimmin taimenta, lohta, turskaa, koljaa, seitiä, punasimppua
eli puna-ahventa (josta käytetään myös nimeä ”Norway haddock”), valkoturskaa, kummeliturskaa,
kultaotsa-ahventa, kielikampelaa eli merianturaa, punakampelaa, piikkikampelaa, molvaa,
tonnikalaa, makrillia, silliä, silakkaa ja sardellia.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat silli- ja silakkafileet.
0304 61 00
–
0304 89 90

jäädytetyt fileet

0304 93 10

surimi

Ks. alanimikkeiden 0304 31 00–0304 49 90 selittävät huomautukset.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. syväjäädytetyt kimpaleet tai laattamaiset palat, jotka koostuvat
fileistä tai fileepaloista (tavallisesti turskaa), joihin on voitu sekoittaa pieniä määriä saman lajin
erillisiä lihapaloja (enintään 20 painoprosenttia), jota käytetään pelkästään ao. kimpaleiden ja
laattamaisten palojen täyteaineena. Kimpaleet ja laattamaiset palat on tarkoitettu leikattavaksi
edelleen pienemmiksi paloiksi (annoksiksi, kalapuikoiksi jne.), jotka pakataan vähittäismyyntiä
varten.

Surimi on välituote, jota myydään pakasteena. Se koostuu valkeahkosta, lähes hajuttomasta ja
mauttomasta tahnasta, joka on valmistettu hienoksi jauhetusta, pestystä ja siivilöidystä kalanlihasta.
Useat perättäiset pesukerrat poistavat lähes kaiken rasvan ja vesiliukoisen valkuaisaineen.
Koostumuksen parantamiseksi ja jäädytetyn tuotteen stabiloimiseksi, tuotteeseen on lisätty pieniä
määriä lisäaineita (esim. sokeria, suolaa, D-glusitolia (sorbitolia) ja di- tai trifosfaattia).
Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu surimivalmisteet (alanimike 1604 20 05).
0304 94 10

surimi
Ks. alanimikkeen 0304 93 10 selittävät huomautukset.

0304 95 10

surimi
Ks. alanimikkeen 0304 93 10 selittävät huomautukset.

0304 99 10

surimi
Ks. alanimikkeen 0304 93 10 selittävät huomautukset.

0305

Kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; savustettu kala, myös ennen
savustamista tai sen aikana kuumakäsitelty; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta
valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

03-5

0305 10 00

ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain syötävät, kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit, joista
yleensä saadaan ihmisravinnoksi soveltuvia poistamalla niistä rasva ja haju; niitä nimitetään joskus
”kalatiivisteiksi”.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös tuotteet, jotka tunnetaan nimellä ”instant fish” ja jotka
saadaan tuoreesta kalanlihasta, joka jäädytetään, leikataan pieniksi paloiksi ja edelleen suikaleiksi ja
lopuksi kuivataan.

0305 31 00
–
0305 39 90

kalafileet, kuivatut, suolatut tai suolavedessä, ei kuitenkaan savustetut

0305 41 00
–
0305 49 80

savustettu kala, myös fileet, ei kuitenkaan muut syötävät kalanosat

0305 63 00

sardelli (Engraulis spp.)

Alanimikkeiden 0304 31 00–0304 49 90 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin näitä
alanimikkeitä. Savustetut kalafileet luokitellaan alanimikkeisiin 0305 41 00–0305 49 80.

Ks. HS-selitykset, nimikkeen 0305, neljäs kappale.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain suolavedessä olevat sardellit, joita ei ole valmistettu millään
muulla tavalla. Ne säilötään pieniin tynnyreihin tai purkkeihin tai usein myös ilmatiiviisiin
tölkkeihin, joita ei sulkemisen jälkeen lainkaan kuumenneta.

0306

Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt,
kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; äyriäiset kuorineen,
höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai
suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja
pelletit
Kuoritut ja keitetyt äyriäiset (esim. keitetyt ja kuoritut katkarapujen pyrstöt, jotka on yleensä
jäädytetty) luokitellaan kuitenkin nimikkeeseen 1605.
Osittain kuoritut taskurapujen osat (esim. sakset), jotka on keitetty höyryssä tai vedessä ja joita ei
tarvitse kuoria lisää ennen syömistä, luokitellaan myös nimikkeeseen 1605.

0306 11 05
–
0306 11 90

langustit (Palinurus spp., Panulirus spp. ja Jasus spp.)

0306 11 10

langustin pyrstöt

Toisin kuin hummerit langustit ovat punaisia. Niillä on vain hyvin pienet sakset mutta hyvin
kehittyneet tuntosarvet. Lisäksi niillä on piikikäs ja kyhmyinen selkäkilpi.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat langustin pyrstöt kuorineen, kokonaiset tai kahteen osaan
halkaistut, sekä kuoritut pyrstöt.
0306 11 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat langustit kuorineen, kokonaiset tai pituussuunnassa halkaistut, sekä
langustin liha.

0306 12 05
–
0306 12 90

hummerit (Homarus spp.)
Hummerit ovat äyriäisiä, joilla on suuret sakset. Kypsentämättömät hummerit ovat väriltään
tummansinisiä ja niissä on valkoinen tai kellahtava marmorikuviointi; ne muuttuvat punaisiksi vasta
keitettyinä.
Hummereita säilötään käytännöllisesti katsoen samalla tavalla kuin langusteja.

0306 14 05
–
0306 14 90

taskuravut
Ilmaisulla ”taskurapu” tarkoitetaan suurta valikoimaa hyvin erikokoisia saksekkaita äyriäisiä, jotka
eroavat langusteista, hummereista ja katkaravuista sekä makean veden ravuista siinä, että
taskuravuilla ei ole lihaisaa, jaokkaista pyrstöä.
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0306 14 90

muut
Eurooppalaisten suolaisen veden taskurapujen kuten uimataskuravun (Portunus puber) ja
hämähäkkitaskuravun (Maia squinado) lisäksi tähän alanimikkeeseen kuuluu suuri määrä muita
lajeja (erityisesti Cancer-, Carcinus-, Portunus-, Neptunus-, Charybdis-, Scylla-, Erimacrus-,
Limulus-, Maia- ja Menippi-suvun lajit) sekä myös villasaksirapu (Eriocheir sinensis), joka on
makean veden taskurapu.

0306 15 10
ja
0306 15 90

keisarihummerit (Nephrops norvegicus)

0306 16 10
–
0306 17 99

kylmän veden katkaravut (Pandalus spp., Crangon crangon); muut katkaravut

0306 19 10

Keisarihummerit tunnistaa niiden pitkistä, notkeista ja särmikkäistä saksista.

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm.:
1.

Pandalidae-heimon lajit, joista useilla on englanninkielisenä nimenä ”pink shrimps”, (vaikka
jotkut lajit muuttuvat väriltään vaaleanpunaisiksi vasta keitettyinä);

2.

Crangon-sukuun kuuluvat ruskeat tai harmaat hietakatkaravut;

3.

Palaemonidae- ja Penaeidae-heimoon kuuluvat katkaravut, joita ovat mm. Palaemon
serratus ja Penaeus caramota tai Penaeus kerathurus.

makean veden ravut
Makean veden ravut ovat äyriäisiä, joista tärkeimmät ovat Astacus-, Cambarus-, Orconectes- ja
Pacifastacus-suvun lajit.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös pyrstöt.

0306 21 10
ja
0306 21 90

langustit (Palinurus spp., Panulirusspp. ja Jasus spp.)

0306 22 10
–
0306 22 99

hummerit (Homarus spp.)

0306 24 10
–
0306 24 80

taskuravut

0306 24 80

muut

Ks. alanimikkeiden 0306 11 05–0306 11 90 selittävät huomautukset.

Ks. alanimikkeiden 0306 12 05–0306 12 90 selittävät huomautukset.

Ks. alanimikkeiden 0306 14 05–0306 14 90 selittävät huomautukset.

Eurooppalaisten suolaisen veden taskurapujen kuten uimataskuravun (Portunus puber) ja
hämähäkkitaskuravun (Maia squinado) lisäksi tähän alanimikkeeseen kuuluu suuri määrä muita
lajeja (erityisesti Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus, Chionoecetes-, Cancer-, Carcinus-,
Portunus-, Neptunus-, Charybdis-, Scylla-, Erimacrus-, Limulus-, Maia- ja Menippi-suvun lajit) sekä
myös villasaksirapu (Eriocheir sinensis), joka on makean veden taskurapu.
0306 25 10
ja
0306 25 90

keisarihummerit (Nephrops norvegicus)

0306 26 10
–
0306 27 99

kylmän veden katkaravut (Pandalus spp., Crangon crangon); muut katkaravut
Ks. alanimikkeiden 0306 16 10–0306 17 99 selittävät huomautukset.

0306 29 10

makean veden ravut

Ks. alanimikkeiden 0306 15 10 ja 0306 15 90 selittävät huomautukset.

Ks. alanimikkeen 0306 19 10 selittävät huomautukset.
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0307

Nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt,
kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta,
myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; ihmisravinnoksi soveltuvat
nilviäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

0307 11 10
–
0307 19 90

osterit
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat vain Ostrea-, Crassostrea- (eli Gryphaea-) ja Pycnodonta-suvun
simpukat.
Litteät ja pyöreähköt (Ostrea-suvun) osterit erotetaan tavallisesti pitkulaisen ja epäsäännöllisen
muotoisista ostereista, joita ovat esim. portugalinosteri (Crassostrea angulata) ja amerikanosteri
(Crassostrea virginica).

0307 11 10

litteät osterit (Ostrea-suvun lajit), elävät, kappalepaino kuorineen enintään 40 g
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain Ostrea-suvun osterit, joiden kappalepaino kuorineen on
enintään 40 g. Euroopassa pyydetyt osterit ovat yleensä Ostrea edulis -lajia. Lisäksi pyydetään muita
lajeja, erityisesti Pohjois-Amerikan Tyynenmeren rannoilta Ostrea lurida -lajia ja Chilessä Ostrea
chilensis -lajia.

0307 11 90
–
0307 19 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat Ostrea-suvun osterit, joiden kappalepaino kuorineen on suurempi
kuin 40 g sekä myös Crassostrea- (eli Gryphaea-) ja Pycnodonta-suvun kaikki osterit (sekä nuoret
että täysikasvuiset).
Crassostrea-sukuun kuuluvia lajeja ovat mm. portugalinosteri (Crassostrea
tyynenmerenosteri (Crassostrea gigas) ja amerikanosteri (Crassostrea virginica).

0307 71 00
–
0307 79 90

angulata),

Arcidae-, Arcticidae-, Cardiidae-, Donacidae-, Hiatellidae-, Mactridae-, Mesodesmatidae-,
Myidae-, Semelidae-, Solecurtidae-, Solenidae-, Tridacnidae- ja Veneridae-heimoon kuuluvat
simpukat
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm.:

0307 91 10
–
0307 99 80

1.

suistoliejusimpukka (Scrobicularia plana), hammassimpukat (Mactra-suvun lajit) ja
sydänsimpukat (Cardium-suvun lajit);

2.

veitsisimpukat (Solen-suvun lajit kuten Solen marginatus, Solen siliqua ja Solen ensis) ja
venussimpukat (Venus mercenaria ja Venus verrucosa).

muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat jauhot, jauheet ja pelletit
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm.:
1.

merikotilot kuten torvikotilo (Buccinum undatum);

2.

rantakotilot (Littorina- ja Lunatia-suvun lajit);

3.

Sepia pharaonis -lajiin seepiat;

4.

jättiläiskalmarit (Dosidicus gigas) ja japaninliitokalmarit (Todarodes pacificus).

03-8

4 RYHMÄ

MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE
KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET

Yleisohjeita
Maitokaseiinista saatuja kaseinaatteja käytetään esimerkiksi emulgointiaineina (natriumkaseinaatti) tai
valkuaisainelähteenä (kalsiumkaseinaatti). Tuotteet, jotka sisältävät enemmän kuin 3 prosenttia kaseinaatteja
kuiva-aineen painosta, eivät kuulu nimikkeisiin 0401–0404, koska maito ei luonnostaan sisällä mainittua määrää
kaseinaatteja (ks. erityisesti nimike 1901).
0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältämätön
Tähän nimikkeeseen kuuluvat seuraavat tuotteet edellyttäen, että ne eivät sisällä muita kuin HSselityksissä 4 ryhmän yleisohjeissa lueteltuja lisäaineita:
1.

tuore täysmaito sekä osittain tai kokonaan kuorittu tuore maito;

2.

pastöroitu maito, ts. maito, jonka säilyvyyttä on parannettu kuumennusmenetelmällä, joka
tuhoaa pieneliöt osittain;

3.

steriloitu maito, esim. iskukuumennettu maito, joka säilyy pitempään ja josta pieneliöt on
tuhottu lähes kokonaan tehokkaamman kuumennusmenetelmän avulla;

4.

homogenoitu maito, jossa luontaisen emulsion rasvapalloset on hajotettu pienemmiksi
pallosiksi. Maito homogenoidaan hyvin korkeassa paineessa mekaanisin keinoin, joihin on
yhdistetty kuumennuskäsittely, tämä osittain estää maidon kermoittumisen;

5.

peptonoitu maito, ts. maito, josta on tehty helpommin sulavaa ruoka-ainetta lisäämällä siihen
pepsiinejä, jotka pilkkovat proteiinit pienemmiksi;

6.

kerma, jota maidon seistessä muodostuu luontaisesti sen pinnalle rasvaemulgointipallosten
hitaan agglomeraation tuloksena. Kerma sisältää muiden maidon aineosasten lisäksi melko
suuren määrän rasvaa (yleensä yli 10 painoprosenttia) riippumatta siitä, onko kerma kuorittu
käsin vai erotettu maidosta separaattorissa. Tiettyjen separointimenetelmien avulla voidaan
valmistaa kermaa, jonka rasvapitoisuus on yli 50 painoprosenttia.

Tässä nimikkeessä kermaa pidetään ”tiivistämättömänä” rasvaprosentista riippumatta, jos se on
kokonaan saatu
a)

maidon pinnasta kuorimalla tai

b)

separoimalla.

”Tiivistetty” kerma, joka valmistetaan eri tavalla, esim. haihduttamalla vettä kuumennuskäsittelyn
aikana, luokitellaan kuitenkin nimikkeeseen 0402.

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä
Tähän nimikkeeseen kuuluvat maitojauheet, joihin on palautettu baktofugoinnin sentrifugaatti sillä
edellytyksellä, että maidon luonnollisten aineosien suhteet eivät muutu (muussa tapauksessa
nimike 0404).
Tuotteet, jotka sisältävät enemmän kuin 3 prosenttia soijalesitiiniä (emulgointiaine) kuiva-aineen
painosta, eivät kuulu tähän nimikkeeseen.
Ks. myös HS-selitykset, nimike 0404, poikkeus d.
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0403

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt
tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä
Tahnan muodossa olevia tuotteita, joita syödään tavallisesti lusikalla, ei luokitella samalla tavalla
kuin jauheen, rakeiden tai muussa kiinteässä muodossa olevia tuotteita.
Tässä nimikkeessä ilmaisulla ”kirnumaito ja kirnupiimä” tarkoitetaan sekä makeaa (ts.
hapattamatonta) että hapatettua kirnumaitoa ja kirnupiimää.

0403 10 11
–
0403 10 99

jogurtti
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat ainoastaan tuotteet, jotka on valmistettu maitohappokäymisen avulla
käyttäen yksinomaan bakteeriviljelmiä Streptococcus thermophilus ja Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus.
Näihin alanimikkeisiin eivät kuulu tuotteet, jotka on käymisen jälkeen kuumakäsitelty niin, että
hapakkeet ovat lähes täysin tuhoutuneet (alanimike 0403 90).

0403 90 11
–
0403 90 99

muu

0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä;
muualle kuulumattomat maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, myös
sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Ks. alanimikkeiden 0403 10 11–0403 10 99 selittävät huomautukset.
Näihin alanimikkeisiin eivät kuulu ”cagliata”-tyyppiset tuotteet, joista on annettu kuvaus
alanimikkeitä 0406 10 30–0406 10 80 koskevien selittävien huomautusten kolmannessa kappaleessa.

Ks. nimikkeen 0402 selittävät huomautukset, ensimmäinen kohta.
0404 90 21
–
0404 90 89

muu
Nimikkeen 0402 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin näitä alanimikkeitä.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. tiivistetyt maitoproteiinit, jotka on saatu poistamalla kuoritusta
maidosta osa sen sisältämästä laktoosista ja kivennäissuoloista ja joiden proteiinipitoisuus on
enintään 85 prosenttia kuiva-aineen painosta. Proteiinipitoisuus lasketaan kertomalla typpipitoisuus
muuntokertoimella 6,38.
Kun tiivistetyn maitoproteiinin proteiinipitoisuus on suurempi kuin 85 prosenttia kuiva-aineen
painosta, tuote luokitellaan nimikkeeseen 3504 (ks. 35 ryhmän 1 lisähuomautus).

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet

0405 10 11
–
0405 10 90

voi
Ilmaisu ”voi” määritellään tämän ryhmän 2 huomautuksen a kohdassa ja 2 alanimikehuomautuksessa.
Ks. myös HS-selitykset, nimike 0405, A kohta.
Voi on vesipitoinen emulsio maitorasvassa, vesi on dispergoitu faasi ja rasva dispergoiva väliaine.
Kerma (nimikkeet 0401 ja 0402), jonka rasvapitoisuus saattaa joskus olla yhtä suuri kuin voin
rasvapitoisuus, on rasvapallosten emulsio vedessä, jossa vesi on dispergoiva väliaine ja rasva
dispergoitu faasi.
Tästä rakenne-erosta johtuu se, että kermasta voidaan muodostaa uudelleen lähes alkuperäisen
kaltaista maitoa lisäämällä kermaan sopiva määrä vettä, mutta voita ei ole mahdollista muuttaa
takaisin maidoksi.

0405 20 10
–
0405 20 90

maidosta valmistetut levitteet
Ilmaisu ”maidosta valmistetut levitteet” määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen b kohdassa.
Ks. myös HS-selitykset, nimike 0405, B kohta.

05-2

0405 90 10
ja
0405 90 90

muut

0406

Juusto ja juustoaine

Ks. tämän ryhmän 2 alanimikehuomautus ja HS-selitykset, nimike 0405, C kohta.

Tuotteet, joissa maitorasva on kokonaan tai osittain korvattu muun tyyppisellä rasvalla (esim.
kasvirasvalla), ei katsota tähän nimikkeeseen kuuluviksi juustoiksi (yleensä nimike 2106).
0406 10 30
–
0406 10 80

tuorejuusto (kypsyttämätön), myös herajuusto ja juustoaine
Herajuuston määrityksestä, ks. HS-selitykset, nimikkeen 0406 toinen kappale.
Juustoaine on valmistettu juoksutetusta maidosta, josta hera on suurimmaksi osaksi erotettu
valuttamalla tai puristamalla. Juustoaineen (muu kuin jauheen muodossa oleva), jossa on enintään
30 painoprosenttia lisättyä sokeria ja hedelmiä, katsotaan säilyttäneen juustoaineen olennaisen
luonteen, joten se luokitellaan näihin alanimikkeisiin.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. ”cagliata”-tyyppiset tuotteet, jotka on saatu koaguloimalla
juoksetteella, muilla entsyymeillä tai happokäsittelyllä täysmaitoa, osittain tai täysin rasvatonta
maitoa, ja joista hera on lähes kokonaan poistettu. Nämä ovat pehmeän massan muodossa, jota ei
vielä ole venytetty, joka on helppo erotella rakeiksi ja jolle on tyypillistä voimakas tuoksu.
Tuotteiden natriumkloridipitoisuus on enintään 0,3 painoprosenttia. Ne ovat välituotteita, joita on
edelleen jalostettava pääasiassa juuston valmistamiseksi.

0406 20 00

juustoraaste ja juustojauhe, juustolaadusta riippumatta
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat:
1.

juustoraasteet, joita yleensä käytetään elintarviketeollisuudessa mausteena tai muuhun
tarkoitukseen. Juustoraasteet valmistetaan useimmiten kovista juustoista (esim. Grana,
Parmigiano Reggiano, Emmental, Reggianito, Sbrinz, Asiago, Pecorino jne.). Pisimmän
mahdollisen säilymisajan takaamiseksi nämä juustot saattavat olla osittain dehydrattuja.
Tähän luokitellaan myös juustot, jotka on raastamisen jälkeen agglomeroitu;

2.

juustojauheet, joita käytetään tavallisesti elintarviketeollisuudessa. Niitä valmistetaan
kaikenlaisista juustoista, jotka on joko sulatettu ja kuivattu jauheeksi tai puristettu tahnaksi ja
kuivattu ja jauhettu.

0406 30 10
–
0406 30 90

sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe

0406 40 10
–
0406 40 90

sinihomejuusto ja muut juustot, joissa on Penicillium roqueforti -homeitiöillä tuotettuja juovia

0406 40 90

Ks. HS-selitykset, nimike 0406, 3 kohta.

Ks. alanimikkeen 0406 40 HS-alanimikeselitykset.
Näille juustoille on ominaista homesienikasvuston aiheuttama epätasainen värjäytyminen.
muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös juustot, joissa on juuston sisällä selvästi havaittavissa
valkoinen/harmahtava epätasainen värjäytyminen, joka on saatu käyttämällä värittömiä Penicillium
roqueforti -kantoja.

0407

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt
Tähän nimikkeeseen kuuluvat myös mädäntyneet kuorelliset munat sekä munat, joissa alkionkehitys
on jo alkanut.
Säilöminen voi tapahtua käsittelemällä munakuoret rasvalla, vahalla tai parafiinilla tai upottamalla
munat kalkkiliuokseen tai natrium- tai kaliumsilikaattiliuokseen tai jollain muulla tavoin.
Ilmaisulla ”siipikarja” tarkoitetaan nimikkeen 0105 lintuja.
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0407 11 00
–
0407 19 90

Hedelmöittyneet munat haudottamista varten

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai
vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä
sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

0408 11 80

muu

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat vain ne siipikarjan munat, jotka täyttävät toimivaltaisten
viranomaisten asettamat vaatimukset.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. ihmisravinnoksi soveltuvat kuivatut munankeltuaiset sekä
muut ihmisravinnoksi soveltumattomat munankeltuaiset kuin alanimikkeeseen 0408 11 20
luokitellut.
Tähän alanimikkeeseen kuuluu myös kuivattu munankeltuainen, joka on säilötty lisäämällä pieniä
määriä kemikaaleja ja joka on tarkoitettu käytettäviksi kakkujen ja leivonnaisten, makaronityyppisten
tuotteiden ja muiden samankaltaisten tuotteiden valmistukseen.
0408 19 81
ja
0408 19 89

muu

0408 91 80

muut

Alanimikkeen 0408 11 80 selittävien huomautusten ensimmäinen lause koskee soveltuvin osin näitä
alanimikkeitä.

Alanimikkeen 0408 11 80 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.
0408 99 80

muut
Alanimikkeen 0408 11 80 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.
Paitsi kokonaiset munat, joista on poistettu kuori ja jotka voidaan esittää tullattavaksi tuoreina, tähän
alanimikkeeseen kuuluu myös kokonaisista munista koostuva munamassa, joka on säilötty esim.
lisäämällä suolaa tai kemiallisia säilöntäaineita sekä jäädytetyt kokonaiset munat. Tähän
alanimikkeeseen kuuluvat myös höyryssä tai vedessä keitetyt munat ja muotoillu munat (esim.
lieriömäiset ”pitkät munat”, jotka on valmistettu useiden munien keltuaisista ja valkuaisista).
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5 RYHMÄ

MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET TUOTTEET

0505

Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat
(myös leikatuin reunoin) sekä untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin
puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista
saatu jauhe ja jätteet

0505 10 10
ja
0505 10 90

pehmustehöyhenet; untuvat

0505 10 10

valmistamattomat

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat tuotteet määritellään alanimikken 0505 10 HS-alanimikeselityksissä.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat pehmustehöyhenet ja untuvat, sellaisina, kuin ne ovat suoraan
linnusta kynittyinä, myös märkinä kynityt. Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös höyhenet ja
untuvat, joista kynimisen jälkeen on poistettu pöly, jotka on desinfioitu tai joita on käsitelty
ainoastaan säilymisen vuoksi.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös kerätyt (tai käytetyt) höyhenet ja untuvat, joita ei voida
käyttää sellaisenaan pehmusteeksi. Tämän alanimikkeen tuotteet puristetaan yleensä kokoon
paaleiksi.
0505 10 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat pehmustehöyhenet ja untuvat, jotka on puhdistettu huolellisemmin,
kuin mitä määritellään alanimikkeen 0505 10 10 selittävissä huomautuksissa, esim. vesi- tai
höyrypesussa ja kuumailmakuivauksella.

0505 90 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:
1.

höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat (pää, siivet, kaula jne., jotka on
tarkoitettu esim. päähineiden ja pääkoristeiden valmistukseen;

2.

linnunnahat ilman peitinhöyheniä, erityisesti nimellä ”swan skin” tunnettu hanhennahan osa,
josta valmistetaan pääasiallisesti tupsuja;

3.

siivistä, pyrstöstä tai muusta höyhenpeitteestä saadut isot höyhenet, joita ei niiden koon ja
höyhenruodon jäykkyyden vuoksi voida käyttää pehmusteena;

4.

koristeelliset osat, joita valmistuksen jälkeen käytetään päähineiden ja pääkoristeiden
somisteina, tekokukissa jne. Näitä osia valmistetaan esim. seuraavien lintujen höyhenistä:
strutsi, egrettihaikara, harmaahaikara, fasaani, marabu, iibis, riikinkukko, paratiisilintu,
flamingo, närhi, kolibri, harakka, korppikotka, lokki ja kattohaikara;

5.

höyhenet (yleensä samanpituisia), joista valmistetaan erilaisia pölyhuiskuja;

6.

tietyt tarkoin määritellyt höyhenen osat, kuten sulkakynät ja ruodot, myös halkaistut (esim.
hammastikkujen ja kalastustarvikkeiden valmistukseen käytetyt), höyhenhöydyt eli riivityt
höyhenet (myös leikatuin reunoin), jotka on leikattu ruodosta tai jotka ovat kiinni ruodosta
vuollussa ohuessa ”nahassa”. Jos nämä osat ovat käsittelytavasta riippumatta kuitenkin
säilyttäneet pehmustehöyhenen ominaisuudet, ne luokitellaan alanimikkeeseen 0505 10 10 tai
0505 10 90.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös nimellä ”gerissene Hahnenhälse” tunnetut tuotteet. Ne
ovat höyhenten ruotoja, joista on leikattu pois kaikki höyhenet lukuun ottamatta ruodon
ohuinta yläosaa, johon on leikkauksen jälkeenkin jäänyt pieniä sulkia ja höyhenhöytyjä;
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7.

höyhenistä ja höyhenten osista saadut jauheet ja jätteet.

0506

Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, yksinkertaisesti
valmistetut (mutta ei määrämuotoisiksi leikatut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut;
näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

0506 10 00

osseiini ja hapolla käsitellyt luut
Ks. HS-selitykset, nimike 0506, 3 kohta.

0506 90 00

muut
Ks. HS-selitykset, nimike 0506, toisen kappaleen 1, 2, 4 ja 5 kohdat.

0510 00 00

Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; espanjankärpänen; sappi, myös kuivattu;
tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet,
joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen
HS-selityksissä nimikkeessä 0510 mainittujen tuotteiden lisäksi tähän nimikkeeseen kuuluvat
jäähdytetyt tai jäädytetyt istukkakudokset, myös steriileihin pakkauksiin pakatut.

0511

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1
tai 3 ryhmän eläimet

0511 91 10

kalanjätteet
Ks. HS-selitykset, nimike 0511, 6 kohdan a, b, c ja d alakohdat.

0511 91 90

muu
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat:
1. mäti tai maiti, syötäväksi kelpaamattomat (ks. HS-selitykset, nimike 0511, 5 kohdan a ja b
alakohdat;
2. äyriäis- ja nilviäisjätteet sekä muiden
esim.katkarapujen kuoret, myös jauhettuina;

vedessä

elävien

selkärangattomien

jätteet,

3. kuolleet 3 ryhmän eläimet, syötäväksi kelpaamattomat tai ihmisravinnoksi soveltumattomat, esim.
vesikirput ja muut raakkuäyriäiset tai kidusjalkaiset, kuivatut, joista valmistetaan akvaariokalojen
ravintoa.
0511 99 31
ja
0511 99 39

pesusienet, eläinperäiset

0511 99 31

valmistamattomat

Ks. HS-selitykset, nimike 0511, 14 kohta.

Niiden sienten lisäksi, jotka on tuotu siinä muodossa kuin ne on pyydetty merestä, tähän
alanimikkeeseen kuuluvat pesusienet, joista on pehmentämällä tai murskaamalla sekä merivedessä
pesemällä poistettu uloin kerros, pehmeät spongiinikuidut sekä epäpuhtauksia (esim. kalkkipitoisia
aineksia, hiekkaa).
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös pesusienet, joista on esim. leikkaamalla poistettu osat, joita ei
voida käyttää (esim. mädäntyneet osat). Tähän alanimikkeeseen kuuluvat yleensä kaikki pesusienet,
joita ei ole käsitelty kemiallisesti.
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0511 99 39

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat pesusienet, joita on edelleen valmistettu poistamalla kokonaan
kalkkipitoiset ainekset, kirkastamalla väriä (bromi- tai natriumtiosulfaattikäsittelyllä), poistamalla
rasvat (ammoniakkiliuoksessa liottamalla), valkaisemalla (2-prosenttisessa oksaalihapossa
liottamalla) tai muulla kemiallisella käsittelyllä, jotta sienistä tulisi käyttökelpoisia.

0511 99 85

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat HS-selityksissä, nimikkeen 0511 kohdissa 2, 3, 4, 7, 8 ja 13
kuvaillut tuotteet. Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös kuolleet 1 ryhmän eläimet, jotka ovat
syötäväksi kelpaamattomia tai ihmisravinnoksi soveltumattomia.
Tähän alanimikkeeseen ei kuulu eläinten veriplasma (esim. nimike 3002).
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II JAKSO

KASVITUOTTEET

6 RYHMÄ

ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET
TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ

0601

Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa olevat, kasvavat tai
kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina, ei kuitenkaan nimikkeen 1212 juuret

0601 20 30

orkideat, hyasintit, narsissit ja tulppaanit
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat epifyyttiset orkideat (esim. Cattleya- ja Dendrobium-suvun
orkideat).

0602

Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varttamisoksat; sienirihmasto

0602 10 10
ja
0602 10 90

juurruttamattomat pistokkaat ja varttamisoksat

0602 40 00

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat:
1.

kasvien elävät osat (lukuun ottamatta juuria), jotka on irrotettu emoyksilöstä ja joista
kasvatetaan uusia yksilöitä (pistokkaat);

2.

kasvien elävät osat, joissa on silmuja ja jotka on tarkoitettu liitettäviksi toisiin kasveihin
varttamalla (varttamisoksat).

ruusut, myös vartetut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat sekä viljellyt ruusut että koiranruusut ja villiruusut.

0602 90 10

sienirihmasto
Ilmaisulla ”sienirihmasto” tarkoitetaan usein maanalaisten ohuiden rihmojen verkostoa [thallus (=
sekovarsi) tai mycelium (= sienirihmasto)], joka elää ja kasvaa hajoavien eläin- tai kasviainesten
pinnalla, kehittyy itse kudoksessa ja tuottaa sieniä.
Kaupalliseen tarkoitukseen viljellyt sienirihmastot myydään nelikulmaisina paloina, jotka koostuvat
puolilahonneesta olkimassasta ja siihen kerroksittain istutetusta sienirihmastosta.
Tähän alanimikkeeseen kuuluu myös tuote, jota valmistetaan siten, että nuorta sienirihmastoa
ympätään mikroskooppisen pieninä määrinä viljanjyviin, jotka kylvetään steriloituun,
olkisekoitteiseen hevosenlantakompostiin.

0602 90 41

metsäpuut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. nuoret siemenistä kasvatetut havu- ja lehtipuuntaimet, joita
tavallisesti käytetään metsänistutukseen. Ne toimitetaan yleensä juuret paljaina.

0602 90 45

juurrutetut pistokkaat ja nuoret taimet
Tähän alanimikkeeseen luokitellaan muualle kuulumattomat nuoret taimet, ts. taimet, joita on vielä
kasvatettava taimitarhoissa ennen varsinaista istutusta. Näitä ovat 1–2 -vuotiaat siementaimet, myös
juurrutetut pistokkaat, vartetut tai silmutetut perusrungot tai kasvit, taivukkaat sekä taimet, jotka eivät
yleensä ole 2–3 vuotta vanhempia.

06-1

0602 90 49

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. eurooppalaiset ja eksoottiset puu- ja pensaslajit, jotka eivät
kuulu muualle ja joita ei tavallisesti käytetä metsänistutukseen. Ne toimitetaan yleensä
multapaakkuineen.

0602 90 50

muut avomaankasvit
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. pysyväksi kasvillisuudeksi tarkoitetut, talvehtivat
ruohovartiset kasvit, joiden maanpäälliset osat kuolevat syksyllä ja jotka kasvattavat uudet varret
keväällä.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös saniaiset, suo- ja vesikasvit (muut kuin nimikkeen 0601 ja
alanimikkeen 0602 90 99 kasvit).
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös nurmikon laittoon tarkoitetut turverullat ja -laatat.

0603

Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai
koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla
tavalla valmistetut

0603 11 00
–
0603 19 80

tuoreet

0603 19 80

muut

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. kukat ja kukannuput, joiden luonnollista väriä on muunneltu tai
tehostettu erityisesti imeyttämällä värillisiä liuoksia ennen tai jälkeen leikkausta tai pelkästään
liottamalla, edellyttäen että nämä tuotteet tuodaan tuoreina.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. auringonkukat ja resedat. Näiden kahden kasvilajin varret ja
lehdet (ilman kukintoja) luokitellaan kuitenkin alanimikkeeseen 1404 90 00.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös pajunvarret nuppuineen tai kukintoineen. Ilman nuppuja tai
kukintoja olevat pajunvarret luokitellaan kuitenkin alanimikkeeseen 1401 90 00.

0604

Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, sekä
ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla
valmistetut

0604 20 11

poronjäkälä
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat Cladoniaceae-heimon poronjäkälät, esim. harmaaporonjäkälä
(Cladonia rangiferina), vaaleaporonjäkälä (Cladonia silvatica) ja palleroporonjäkälä (Cladonia
alpestris).

0604 20 90

muut
Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu sokerimaissin (Zea mays var. saccharata) (7 ryhmä)
ja viljakasvien (10 ryhmä) tuoreet tähkät.

0604 90 11

poronjäkälä
Ks. alanimikkeen 0604 20 11 selittävät huomautukset.

0604 90 91

ei enempää valmistetut kuin kuivatut
Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu kuivatut oksat, jotka on punottu tai taivutettu kierteelle
riippumatta siitä, onko ne punottu tai taivutettu kierteelle ennen kuivaamista (alanimike 0604 90 99).
Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu sokerimaissin (Zea mays var. saccharata) (7 ryhmä)
ja viljakasvien (10 ryhmä) ainoastaan kuivatut tähkät.

0604 90 99

muut
Tähän alanimikkeeseen mm. viljakasvien (esim. maissin) kuivatut tähkät, jotka on valkaistu, värjätty,
kyllästetty tai muulla tavalla valmistettu koristetarkoituksiin. Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös
kuivatut oksat, jotka on punottu tai taivutettu kierteelle.
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7 RYHMÄ

KASVIKSET SEKÄ TIETYT SYÖTÄVÄT KASVIT, JUURET JA MUKULAT

Yleisohjeita
Idut (kasvisten idut ja muut idut) ovat ihmisravinnoksi tarkoitettuja idätettyjä siemeniä, jotka syödään raakoina
tai keitettyinä. Idättämisessä siemenet saadaan itämään kostuttamalla ne (tämä lisää siementen vesipitoisuutta ja
herättää ne lepotilasta), kunnes uusi kasvi alkaa versoa ja lehdet alkavat kehittyä.
Ihmisravinnoksi soveltuvat idut voidaan yleensä esittää tullille seuraavissa kolmessa muodossa:
a)

itänyt taimi, jossa on sirkkalehtiä (alkeislehtiä, alkion ensimmäisiä lehtiä), siementen jäämiä ja juuria;

b)

idätetystä viljanjyvästä versonnut kasvi, kuten idätetty ohra eli vihermallas (ks. myös
alanimikkeiden 1107 10 11–1107 10 99 selittävät huomautukset), jota voidaan käyttää joko raakana
salaateissa tai lisäkäsittelyn jälkeen pääasiassa oluen tai viskin tuotannossa;

c)

pieni taimi, jossa on pelkästään sirkkalehtiä, ilman siementen jäämiä ja juuria ja jossa ei ole kasvulehtiä
(alkiokehityksen jälkeisiä varsinaisia lehtiä). Tällaiset idut esitetään tullille tavallisesti pienissä laatikoissa
yhdessä kasvatusaineiden kanssa.

Ituja luokiteltaessa on noudatettava seuraavia periaatteita:
—

7 ryhmässä mainittujen kasvisten idut luokitellaan tuoreiksi kasviksiksi 7 ryhmän asianomaisiin
nimikkeisiin, koska tuoreet kasvikset kuuluvat tähän ryhmään riippumatta siitä, onko ne tarkoitettu
käytettäväksi ruokana, kylvämiseen tai istutukseen. Ryhmään eivät kuitenkaan kuulu nimikkeen 0602
istutettaviksi soveltuvat kasvisten taimet (ks. HS-selitykset, 7 ryhmän yleisohjeiden kymmenes kappale),

—

pavunitujen tuotannossa käytettävät pavut luokitellaan nimikkeeseen 0713 kuivatuksi palkoviljaksi (ks.
HS-selitykset, alanimikkeen 0713 31 alanimikeselitys). Pavuista itäneet pavunidut ja muusta kuivatusta
palkoviljasta itäneet idut luokitellaan kuitenkin nimikkeeseen 0708 tuoreiksi palkokasveiksi,

—

vaikka eräät pelkästään siemeninä olevat kasvit voitaisiin luokitella muihin yhdistetyn nimikkeistön
ryhmiin, kuten 9 ja 12 ryhmään, ne soveltuvat itämisen jälkeen kulutukseen kasviksina, ja sen vuoksi ne
olisi luokiteltava 7 ryhmään, koska ne ovat menettäneet 9 ja 12 ryhmän olennaiset ominaisuudet (ks. HSselitykset, nimike 0709, bambuversoja ja soijapapuja koskeva ensimmäisen kappaleen 14 kohta),

—

10 ryhmään kuuluvan viljan (nimike 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 tai 1008) jyvistä idätetyt idut, kuten
idätetty ohra, on luokiteltava alanimikkeeseen 1107 10 (idätettyä ohraa ei luokitella 10 ryhmään, ks. HSselitykset, nimikettä 1003 koskeva poikkeus a alakohdassa), joka on yksityiskohtaisin idätettyä viljaa
koskeva nimike, sillä siihen eivät kuulu pelkästään kuivatut idätetyt viljat (mallas). Vihermallas
luokitellaan alanimikkeisiin 1107 10 11–1107 10 99 (ks. alanimikkeiden 1107 10 11–1107 10 99 selittävät
huomautukset, ensimmäinen kohta). Vihermaltaat ovat jyviä, jotka ovat alkaneet itää, mutta joita ei vielä
ole kuivattu,

—

7 ryhmän 2 huomautuksen ja 10 ryhmän 2 huomautuksen nojalla l7 ryhmään luokiteltavat Zea mays var.
saccharata -lajikkeesta (sokerimaissi) idätetyt idut luokitellaan nimikkeeseen 0709 (alanimike 0709 99 60).
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Ei-kattava luettelo iduista ja niiden CN-koodeista:
CN-koodi

Tavaran kuvaus (latinalainen nimi)

0703 10 19 sipulin (Allium cepa) idut
0703 20 00 valkosipulin (Allium sativum) idut
0703 90 00 purjon (Allium porrum) idut
0704 90 90 parsakaalin (Brassica oleracea var. italica) idut
0704 90 90 sinappikaalin (Eruca sativa; syn. Eruca vesicaria ssp. sativa (Miller) Thell., Brassica eruca L.) idut
0706 90 90 punajuuren (Beta vulgaris ssp. vulgaris) idut
0706 90 90 retiisin (Raphanus sativus) idut
0708 10 00 herneiden (Pisum sativum) idut
0708 20 00 adsukipavun (Phaseolus angularis) idut
0708 20 00 mungpavun (Vigna radiata) idut
0708 20 00 lehmänpavun (Phaseolus pubescens) idut
0708 90 00 kahviherneen (Cicer arietinum) idut
0708 90 00 meriparsaherneen (Lotus maritimus) idut
0708 90 00 linssien (Lens culinaris) idut
0708 90 00 kyyhkynherneen (Cajanus cajan) idut
0709 99 50 fenkolin (Foeniculum vulgare var. azoricum) idut
0709 99 60 sokerimaissin (Zea mays var. saccharata) idut
0709 99 90 basilikan (Ocimum spp.) idut
0709 99 90 mustasinapin (Brassica nigra, syn.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.) idut
0709 99 90 yrtti-iison (Agastache foeniculum) idut
0709 99 90 purasruohon (Borago officinalis) idut
0709 99 90 kiinantoonapuun (Toona sinensis) idut
0709 99 90 tavallisen suolayrtin (Salicornia europaea) idut
0709 99 90 korianterin (Coriandrum sativum) idut
0709 99 90 vihanneskrassin (Lepidium sativum) idut
0709 99 90 sarviapilan (Trigonella foenum-graecum) idut
0709 99 90 veripeipin (Perilla frutescens) idut
0709 99 90 auringonkukan (Helianthus annuus) idut
0709 99 90 keltasinapin (Sinapis alba) idut
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1107 10 19 vehnästä (Triticum aestivum) saadun vihermaltaan idut
1107 10 99 ohrasta (Hordeum vulgare) saadun vihermaltaan idut
1107 10 99 hirssistä (Panicum miliaceum) saadun vihermaltaan idut
1107 10 99 kaurasta (Avena sativa) saadun vihermaltaan idut
1107 10 99 riisistä (Oryza sativa) saadun vihermaltaan idut
1107 10 99 rukiista (Secale cereale) saadun vihermaltaan idut
1214 90 90 sinimailasen (Medicago sativa) idut

0701

Tuoreet tai jäähdytetyt perunat

0701 90 50

uudet perunat, tullattaessa 1.1.–30.6.
Uusille perunoille on tunnusomaista vaalea väritys (yleensä valkoinen tai punertava) sekä ohut,
helposti irroitettava kuori. Uusissa perunoissa ei ole itujen alkuja.

0703

Tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut Alliumsukuiset kasvikset

0703 10 11
–
0703 10 90

kepasipuli ja salottisipuli

0703 10 11

istukassipulit

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat kaikki kepasipulin (Allium cepa) ja salottisipulin (Allium
ascalonicum) lajikkeet.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat yksivuotiset, viljelyyn tarkoitetut siemensipulit. Niiden läpimitta on
yleensä 1–2 cm.
0703 20 00

valkosipuli
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki valkosipulin (Allium sativum) lajikkeet, jotka ovat
ihmisravinnoksi soveltuvia.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös yksikyntiset valkosipulit, joiden läpimitta on noin 25–50 mm
ja joista käytetään kauppanimitystä ”solo-valkosipuli”, ”helmivalkosipuli” tai ”yksikyntinen
valkosipuli” (tai muuta vastaavaa kauppanimitystä). Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu
”jättivalkosipulit”
tai
”elefanttivalkosipulit”
(Allium
ampeloprasum,
joka
kuuluu
alanimikkeeseen 0703 90 00), joissa on yksi läpimitaltaan vähintään 60 mm:n suuruinen sipuli (eli
huomattavasti suurempi ja painavampi kuin monikyntinen valkosipuli). Allium sativum- ja Allium
ampeloprasum -lajit poikkeavat toisistaan myös geenipooliensa suhteen.

0703 90 00

purjosipuli ja muut Allium-sukuiset kasvikset
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. purjosipuli (Allium porrum), pillisipuli (Allium fistulosum) ja
ruohosipuli (Allium schoenoprasum).

0704

Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden
kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali

0704 10 00

kukkakaali
Ks. HS-selitykset, nimike 0704, 1 kohta.
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0704 90 10

valko- ja punakaali
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat valkokaali (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba D. C.),
jonka lajikkeita ovat mm. suippokaali (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D.C. subvar.
conica ja subvar. piramidalis) sekä punakaali (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.)
Thell).

0704 90 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. savoijin- eli kurttukaali (Brassica oleracea L. var. bullata D.
C. ja var. sabauda L.), kiinankaali (esim. Brassica sinensis ja Brassica pekinensis), kyssäkaali eli
kaalirapi (Brassica oleracea var. gongylodes) ja parsakaali (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef var. italica Plenck).
Tähän alanimikkeeseen ei kuitenkaan kuulu:
a)

Brassica-sukuiset syötävät juuret [nauriit luokitellaan nimikkeeseen 0706 ja lantut (Brassica
napus var. napobrassica) nimikkeseen 1214];

b)

rehukaalit kuten punainen tai valkoinen rehuydinkaali (Brassica oleracea var. medullosa) ja
rehukaali (Brassica oleracea var. viridis), jotka luokitellaan nimikkeeseen 1214.

0706

Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit,
retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret

0706 10 00

porkkanat ja nauriit
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain nauriin ja porkkanan (punaiset ja oranssinpunaiset)
ihmisravinnoksi soveltuvat lajikkeet. Rehuporkkanat, jotka ovat yleensä valkoisia tai
vaaleankeltaisia, rehunauriit (Brassica campestris var. rapa) ja lantut (Brassica napus var.
napobrassica) luokitellaan alanimikkeeseen 1214 90 10.

0706 90 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:
1.

punajuuri (Beta vulgaris var. conditiva);

2.

kaurajuuri (Tragopogon porrifolius) ja mustajuuri (Scorzonera hispanica);

3.

kaikki retiisit ja retikat: valkoiset, mustat, vaaleanpunaiset jne. (erityisesti Raphanus sativus
var. sativus ja niger);

4.

juuripersilja (Petroselinum crispum var. tuberosum) ja mukulakirveli (Chaerophyllum
bulbosum);

5.

palsternakka;

6.

mukulapähkämö (Stachys affinis eli Stachys sieboldii), joka on kellanvaalea, pitkänomainen
ja tavallisesti pikkusormen kokoinen juurakko, jossa on nivelikkäitä mukuloita.

Erittäin tärkkelys- tai inuliinipitoiset syötävät juuret ja mukulat, kuten maa-artisokka, bataatti, taaro
ja jamssit luokitellaan kuitenkin nimikkeeseen 0714.
0707 00

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut

0707 00 90

pikkukurkut
Tähän alanimikkeeseen kuuluu kurkun pienikokoinen lajike, pikkukurkku (yhteen kiloon mahtuu
vähintään 85 kappaletta).
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0708

Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt

0708 10 00

herneet (Pisum sativum)
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki Pisum sativum -lajin herneet, myös peltoherne eli rehuherne
(Pisum sativum var. arvense).
Pitkäpapulajikkeet luokitellaan kuitenkin alanimikkeeseen 0708 20 00 ja Cicer-sukuun kuuluva
kahviherne alanimikkeeseen 0708 90 00.

0708 90 00

muut palkokasvit
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. HS-selityksissä nimikkeen 0708 kohdissa 3, 4, 5 ja 6 mainitut
tuotteet.

0709

Muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset

0709 20 00

parsa
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain parsan (Asparagus officinalis) nuoret versot (”kärjet”).

0709 40 00

ruoti- eli lehtiselleri
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat sellerilajikkeet Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers.
(ruotiselleri eli lehtiselleri) ja Apium graveolens var. secalinum Alef. (yrttiselleri eli leikkoselleri).

0709 59 10

kantarellit
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain Cantharellus cibarius Fries- ja Cantharellus friesii Quéletlajin kantarellit tai vahverot, jotka ovat yleensä keltuaisen värisiä. Samankaltaiset syötävät lajit kuten
valevahvero (Clitocybe aurantiaca) ja mustatorvisieni (Craterellus cornucopioides), jota joskus
käytetään
herkkukaupoissa
multasienien
(tryffeleiden)
korvikkeena,
luokitellaan
alanimikkeeseen 0709 59 90.

0709 59 30

tatit
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain Boletus-sukuiset tatit, erityisesti herkkutatti (Boletus edulis).

0709 60 10
–
0709 60 99

Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät
Ks. HS-selitykset, nimike 0709, ensimmäisen kappaleen 5 kohta.

0709 92 10
ja
0709 92 90

oliivit

0709 99 10

salaattikasvit, muut kuin salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.)

Oliivit, joista on puristettu öljy, mutta joiden rasva-ainepitoisuus on yli 8 % luokitellaan näihin
alanimikkeisiin.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki muut salaattikasvit paitsi salaatit (Lactuca sativa) ja sikurit ja
endiivit (Cichorium-suvun lajit). Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:

0709 99 20

1.

vuonankaali;

2.

voikukat (Taraxacum officinale).

lehtijuurikkaat (mangoldit) ja kardonit
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat lehtijuurikkaat eli mangoldit eli lehtimangoldit (Beta vulgaris
subvar. cicla) ja kardonit (Cynara cardunculus).

0709 99 40

kaprikset
Kaprikset ovat monivuotisen okaisen pensaan (Capparis spinosa) nuoria, avautumattomia
kukannuppuja.
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0709 99 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:
1.

okra (Hibiscus esculentus);

2.

raparperi;

3.

niittysuolaheinä (Rumex acetosa);

4.

Oxalis crenata -lajin kasvit;

5.

sokerijuuri (Sium sisarum);

6.

eri krassilajit: vihanneskrassi (Lepidium sativum), vesikrassi (Nasturtium officinale),
maakrassi (Barbarea verna), köynnöskrassi (Tropaeolum majus) jne.;

7.

vihannesportulakka (Portulaca oleracea);

8.

persiljat ja kirvelit, muut
alanimikkeeseen 0706 90 90;

9.

rakuuna (Artemisia dracunculus) ja kyntelit (Satureja hortensis eli kesäkynteli ja Satureja
montana eli talvikynteli);

10.

maustemeirami (Origanum majorana);

11.

Liliaceae-heimoon kuuluvan Muscari comosum -lajin (eli töyhtöhelmililjan) sipulit.

kuin

juuripersilja

ja

mukulakirveli,

jotka

kuuluvat

On huomattava, että

0710

a)

runsaasti tärkkelystä ja inuliinia sisältävät juuret ja mukulat luokitellaan nimikkeeseen 0714;

b)

tietyt kasvit eivät kuulu tähän alanimikkeeseen, vaikka ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia;
näitä ovat erityisesti seuraavat kasvit:
1.

timjami (alanimikkeet 0910 99 31–0910 99 39);

2.

laakerinlehdet (alanimike 0910 99 50);

3.

mäkimeirami eli oregano (Origanum vulgare), ryytisalvia (Salvia officinalis), basilika
(Ocimum basilicum), minttu (kaikki lajikkeet), verbenat eli rautayrtit (Verbena-suvun
lajit), tuoksuruuta (Ruta graveolens), iisoppi (Hyssopus officinalis) ja purasruoho eli
kurkkuyrtti (Borago officinalis), jotka kaikki luokitellaan nimikkeeseen 1211.

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt)
HS-selitysten tämän ryhmän yleisohjeiden kolmannessa kappaleessa määritellyn ilmaisun
”jäädytetty” on oltava myös Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa 120/75 antamassa tuomiossa
mainittujen edellytysten mukainen. Vastaavasti tuomioistuimen asiassa C-423/09 antamassa
tuomiossa näistä edellytyksistä esittämän tulkinnan mukaan jäädytyksen on aiheutettava sellaisia
merkittäviä ja peruuttamattomia muutoksia, että tuote ei enää ole luonnollisessa tilassaan.
Sen vuoksi tuotteet ovat ”jäädytettyjä”, kun jäädytetyille tuotteille on aiheutunut jäädytyksen vuoksi
sellaisia peruuttamattomia muutoksia, erityisesti solukon rakenteeseen, että ne eivät enää ole
luonnollisessa tilassaan myöskään sen jälkeen, kun ne on osittain tai kokonaan sulatettu.
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0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoketai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen
soveltumattomina

0711 20 10
ja
0711 20 90

oliivit

0711 40 00

kurkut

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat tavallisesti suolaveteen säilötyt oliivit, joista ei ole vielä poistettu
kitkerää makua. Syötäväksi valmistetut oliivit – vaikka vain säilömällä niitä pidempään
suolavedessä – eivät kuulu näihin alanimikkeisiin, vaan ne luokitellaan alanimikkeeseen 2005 70 00

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kurkut, jotka ovat suurissa astioissa pelkästään suolaveteen tai
mahdollisesti etikkaa tai etikkahappoa sisältävään suolaveteen säilöttyinä, mikä takaa kurkkujen
väliaikaisen säilymisen kuljetuksen ja varastoinnin ajan. Kurkut eivät tässä tilassa sovellu
kulutukseen. Nämä tuotteet sisältävät tavallisesti vähintään 10 painoprosenttia suolaa.
Ennen varsinaista käyttöä näitä tuotteita käsitellään tavallisesti seuraavalla tavalla, jolloin niiden
luokitus muuttuu ja ne luokitellaan 20 ryhmään:
—

tuotteista poistetaan osittain suola ja niihin lisätään mauste (tavallisesti etikkapohjainen
mausteliemi);

—

tuotteet siirretään pienempiin säilytysastioihin (säilyke- tai lasipurkkeihin, pulloihin jne.) ja
ne pastöroidaan suolan ja etikan avulla tapahtuvan stabiloinnin parantamiseksi.

Kurkut, myös suolaveteen säilötyt, jotka ovat kokonaan maitohappokäyneet, kuuluvat kuitenkin
20 ryhmään. Kurkut, jotka ovat kokonaan maitohappokäyneet, ovat tunnistettavissa siitä, että
poikkileikatun kurkun koko sisus näyttää lasimaiselta, ts. jossain määrin läpikuultavalta.
0711 51 00

Agaricus-sukuiset sienet
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat sienet voivat olla säilöttyjä väkevään suolaliemeen, johon on lisätty
etikkaa tai etikkahappoa.

0711 90 70

kaprikset
Tämän alanimikkeen kaprikset on tavallisesti suolaveteen säilöttyinä tynnyreissä.

0712

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei
enempää valmistetut
Tähä nimikkeeseen eivät kuulu kuivatut kasvikset, joita ei käytetä kasviksina vaan pääasiassa
hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin tai hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai muihin
vastaaviin tarkoituksiin (nimike 1211).

0712 90 30

tomaatit
Tomaattijauheen luokituksesta, ks. alanimikkeiden 2002 90 11–2002 90 99 selittävät huomautukset.

0712 90 90

muut
Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu voikukan (Taraxacum officinale) kuivatut lehdet ja juuret,
kuivattu niittysuolaheinä (Rumex acetosa) ja kuivattu köynnöskrassi (Tropaeolum majus), joita
käytetään farmaseuttisiin tuotteisiin (alanimike 1211 90 86).

0713

Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu
Tämän nimikkeen tuotteet, jotka on tarkoitettu viljelyyn, ovat kasvinjalostustyön tuloksia ja ne ovat
yleensä tunnistettavissa pakkauksistaan (esim. säkit, joissa on käyttötarkoituksen ilmaiseva etiketti) ja
tavallista korkeammasta hinnasta.
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0713 10 10
ja
0713 10 90

herneet (Pisum sativum)

0713 20 00

kahviherneet (garbanzot)

Alanimikkeen 0708 10 00 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin näitä alanimikkeitä.

Tämän alanimikkeen kahviherneet ovat Cicer-sukuisia kasveja (lähinnä Cicer arietinum -lajia)
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä viljelyyn, ihmisravinnoksi tai eläinten ruokintaan.
0713 31 00

Vigna mungo (L.) Hepper-tai Vigna radiata (L.) Wilczek -lajin pavut
Ks. alanimikkeen 0713 31 HS-alanimikeselitykset.

0713 32 00

adsukipavut (Phaseolus tai Vigna angularis)
Adsukipavut myydään aina kuivina. Ennen kuin adsukikasvi on täysi-ikäinen, sen pavut ovat vihreitä
ja niiden vesipitoisuus on suuri. Kun kasvi on kasvanut täysi-ikäiseksi, pavut muuttuvat punaisiksi ja
kuiviksi.

0713 35 00

lehmänpapu (Vigna unguiculata)
Tähän alanimikkeeseen kuuluu lehmänpapu (aiemmin Dolichos sinensis ssp. sesquipedalis), jota on
pidettävä Vigna-lajin papuna. Nimet ”Dolichos unguiculata” ja ”Dolichos sinensis” ovat
synonyymisiä käsitteitä, joita ei enää käytetä Vigna-lajin pavuista. Lehmänpavun oikea nimi on siis
”Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. sesquipedalis”.

0713 40 00

linssit eli kylvövirvilät
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain Ervum- eli Lens-sukujen linssikasvit, esim. linssi (Ervum lens
eli Lens esculenta) ja Ervum ervilia -laji.

0713 90 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluu alanimikkeeseen 0713 35 00 luokiteltavan lehmänpavun ja
alanimikkeeseen 0713 60 00 luokiteltavaa kyyhkyhernettä (Cajanus cajan) lukuunottamatta
Dolichos-suvun hernekasveja, kuten hyasinttipapu (Dolichos lablab), ”jack bean” (Canavalia
ensiformis), Mucuna utilis -laji sekä guar-siemenet (Cyamopsis tetragonoloba).
Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu virnansiemenet (muut kuin Vicia
(alanimike 1209 29 45) ja lupiininsiemenet (Lupinus) (alanimike 1209 29 50).

0714

faba

-lajin)

Maniokki- (kassava-), arrow- ja salepjuuret, maa-artisokat, bataatit ja niiden
kaltaiset runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät juuret ja mukulat, tuoreet,
jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös paloitellut tai pelleteiksi valmistetut;
saagoydin
Ilmaisu ”pelleteiksi valmistetut” määritellään tämän jakson 1 huomautuksessa.

0714 10 00

maniokkijuuret (kassava)
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat:

0714 20 10
ja
0714 20 90

1.

Maniokin juurimukulat, joita on kahta päälajiketta (Manihot utilissima ja Manihot aipi);
kasvin juuret ovat järjestäytyneet pyörän pinnojen tavoin. Korjuukypsien juurimukuloiden
paino on 500 g–3 kg tai enemmän;

2.

Puristetuista maniokkijuurista tai puristetusta maniokkijuurijauhosta tai jauheesta valmistetut
pelletit (ks. HS-selitykset, nimikkeen 0714 toinen kappale).

bataatit
Bataatit ovat ruohomaisen köynnöskasvin (Ipomea batatas) juurimukuloita, joiden sisus on
valkoinen, keltainen tai punainen riippuen lajikkeesta.
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0714 90 20

arrow- ja salepjuuret sekä niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä sisältävät juuret ja mukulat
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat:

0714 90 90

1.

arrowjuuret, jotka ovat peräisin eri kasvilajeista: arrowjuuri eli nuolijuuri (Maranta
arundinacea), Maranta indica, Tacca pinnatifida (Taccaceae- heimon laji), kannakasveihin
kuuluva Queenslandin arrowjuuri (Canna edulis);

2.

salepjuuret, jotka ovat peräsin Orchis-suvun kasvin eri lajikkeista;

3.

kuolleet daalianmukulat ja muiden kukkien kuolleet juurimukulat;

4.

maakastanjan (Cyperus esculentus), joka tunnetaan myös nimellä ”maamanteli”, mukulat.

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat maa-artisokan eri lajikkeet (esim. Helianthus tuberosus, Helianthus
strumosus ja Helianthus decapetalus) ja tärkkelyspitoinen saagoydin, jota saadaan tiettyjen
palmukasvilajien rungoista (Metroxylon, Rumphii, Raphia ruffia, Arenga jne.).
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8 RYHMÄ

SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET

Yleisohjeita
Tähän ryhmään kuuluvat mm. tislaukseen käytettävät survotut hedelmät, myös ne, joissa luonnollinen käyminen
on jo alkanut.
Pastörointi ei tässä ryhmässä ole sallittua, lukuun ottamatta seuraavia:
–
–
–

tämän ryhmän kuivatut hedelmät ja pähkinät;
nimikkeen 0812 väliaikaisesti säilötyt hedelmät ja pähkinät;
nimikkeen 0811 jäädytetyt hedelmät ja pähkinät.

Steriloidut hedelmät ja pähkinät eivät kuulu tähän ryhmään (yleensä nimike 2008).
0801

Tuoreet tai kuivatut kookos-, para- ja cashewpähkinät, myös kuorettomat

0801 21 00
ja
0801 22 00

parapähkinät

0802

Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat

0802 21 00
ja
0802 22 00

hasselpähkinät, myös filbertspähkinät (Corylus spp.)

0802 41 00
ja
0802 42 00

kastanjat (Castanea spp.)

0802 51 00
ja
0802 52 00

pistaasimantelit (pistaasipähkinät)

Näillä pähkinöillä on mandariinilohkoa kooltaan ja muodoltaan muistuttava kova kuori; kuoren
sisällä on suuri kolmisärmäinen sydän ja sen ympärillä ruskeahko kuitumainen siemenkuori.

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. hasselpähkinät (Corylus avellana -pensaan hedelmät),
turkinpähkinät (Corylus colurna -pensaan hedelmät) ja filbertspähkinät (Corylus maxima -pensaan
hedelmät).

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat vain Castanea-sukuiset makeat syötävät kastanjat; näihin
alanimikkeisiin eivät sen vuoksi kuulu vesipähkinät (Trapa natans -lajin hedelmät), jotka
luokitellaan
alanimikkeeseen 0802 90 85,
eivätkä
myöskään
hevoskastanjat
(Aesculus
hippocastanum), jotka luokitellaan nimikkeeseen 2308.

Pistaasimantelit ovat pistaasipuun (Pistacia vera) hedelmiä, joita viljellään pääasiallisesti Sisiliassa,
Kreikassa ja Lähi-idässä.
Pienen oliivin kokoinen pistaasimanteli koostuu pehmeästä, ohuesta ja yleensä kosteasta
ulkokuoresta (joka on hyvin karkeapintainen, hiukan aromaattinen ja väriltään punaruskea) ja
vaaleasta puumaisesta kaksikalvoisesta kuoresta sekä pitkänomaisesta siemenestä, jossa on
punaruskea siemenkuori ja vaaleanvihreä sisus sekä miellyttävä, mieto tuoksu.

0802 90 50

männynsiemenet
Tähän alanimikkeeseen kuuluu mm. pinjan siemenet (Pinus pinea -lajin hedelmä), myös jos ne ovat
kävyissä.

0802 90 85

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluu mm. sembramännyn siemenet (Pinus cembra -lajin hedelmät), myös
jos ne ovat kävyissä.
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0803

Tuoreet tai kuivatut banaanit, myös jauhobanaanit

0803 10 10

tuoreet
Jauhobanaanit voivat kasvaa jopa 50 cm pituisiksi. Ne ovat kooltaan isompia ja niiden poikkileikkaus
näyttää kulmikkaammalta kuin alanimikkeen 0803 90 10 banaanien. Jauhobanaanien sisältämä
tärkkelys poikkeaa tavallisten banaanien sisältämästä tärkkelyksestä siten, että kypsyessään
jauhobanaanit eivät muutu makeaksi maultaan. Jauhobanaaneissa ei ole huomattavaa tuoksua eikä
niitä voida syödä sellaisenaan. Ne korjataan tavallisesti vihreinä ja syödään keitettyinä.

0804

Tuoreet tai kuivatut taatelit, viikunat, ananakset, avokadot, guavat, mangot ja
mangostanit

0804 40 00

avokadot
Avokadot ovat avokadopuun (Persea americana Mill.) hedelmiä. Ne ovat usein melko isoja ja
lajikkeesta riippuen pyöreitä, päärynänmuotoisia tai pitkäkaulaisen pullon muotoisia luumarjoja,
joiden sisällä on joskus hyvin iso kivi. Kuori on väriltään tummanvihreä, mutta se voi olla myös
karmiininpunainen, purppuranpunainen tai keltainen. Kuoren alla oleva tiivis malto on kypsänä
vihertävänvalkoinen (kiven ympärillä vaaleampi).

0804 50 00

guavat, mangot ja mangostanit
Guavat ovat guavapuun (Psidium guayava L.). hedelmiä. Hedelmälihan väri on vaihteleva (vaalea,
vaaleanpunainen, kermanvärinen, punertava tai vihreä) ja siinä on paljon pieniä siemeniä.
Mangot ovat mangopuun (Mangifera indica) hedelmiä. Mangot ovat luumarjoja, joissa on litteä
kuitupintainen kivi. Mangolajikkeita on useita ja ne eroavat toisistaan painon (150 g–1 kg),
makeuden ja maun (joissakin lajikkeissa on hienoinen tärpätin maku) suhteen.
Mangostanit ovat mangostanipuun (Garcinia mangostana) hedelmiä, jotka ovat kypsinä rusehtavan
purppuranpunaisia väriltään. Paksun kuoren sisällä on valkoisia, makeita ja maultaan hyvin
herkullisia siemenvaippoja, joissa on kussakin useita siemeniä.

0805

Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät

0805 10 20

makeat appelsiinit, tuoreet
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain Citrus sinensis -lajin appelsiinit.
Niihin kuuluvat mm. mm. veri- ja puoliveriappelsiinit.
Veriappelsiinit ovat appelsiineja, joiden kuori (usein yli puolet kuoren pinta-alasta), hedelmäliha ja
mehu ovat punertavanvärisiä karotiinipitoisuutensa vuoksi. Puoliveriappelsiinit ovat yleensä
vähemmän punertavia; väritys näkyy vain hedelmälihassa ja mehussa.
Veriappelsiineja ovat: ”Blood ovals”, ”sanguinas redondas”, ”Navels sanguinas”, ”Sanguinelli”,
”Doubles fines”, ”Washington sanguines” eli ”improved doubles fines” eli ”large sanguines” ja
”Portuguese”.

0805 10 80

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. pomeranssit eli hapanappelsiinit eli sevillanappelsiinit, jotka
ovat Citrus aurantium -lajin hedelmiä. Niitä käytetään pääasiallisesti säilykkeiden valmistukseen.

0805 20 30

monrealit (monreales) ja satsumat
Satsumat [Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)] ovat mandariinin varhainen lajike. Iso,
kellanoranssi hedelmä on mehukas, makeahko ja siemenetön.

08-2

0805 20 50

mandariinit ja wilkingit
Mandariinit (Citrus nobilis Lour. tai Citrus reticulata Blanco) eroavat appelsiineista siten, että
mandariinit ovat pienempiä, litteämpiä ja löyhäkuorisia. Mandariinien hedelmälohkot ovat
selvemmin erotettavissa ja niiden maku on makeampi ja aromaattisempi.
Wilkingit ovat Willow leaf mandarin- ja Temple mandarin- eli King mandarin- (jalostus)lajikkeiden
risteytyksiä (Temple mandarin -lajike on puolestaan mandariinin ja pomeranssin risteytys). Wilkingit
muistuttavat mandariineja, mutta ovat isompia ja suippokärkisiä.

0805 20 70

tangeriinit
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat tangeriinit (Citrus reticulata Blanco var. tangerina).

0805 20 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:

0805 40 00

1.

tangelot eli tangeriinin ja greipin risteytykset;

2.

ortaniikit eli appelsiinin ja tangeriinin risteytykset;

3.

”malaquinas” eli appelsiinin ja mandariinin risteytykset;

4.

tangorit.

greipit ja pomelot
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat pomelot (Citrus grandis) ja greipit (Citrus paradisi). Näillä
hedelmillä on on vaaleankeltainen kuori ja ne ovat yleensä kooltaan suurempia kuin appelsiinit ja
muodoltaan hiukan litteitä. Niiden hedelmäliha on väriltään keltainen tai vaaleanpunertava ja
maultaan hapan.

0805 50 90

limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki Citrus aurantifolia ja Citrus latifolia -lajin lajikkeet.
Limetit ovat pieniä, lähes pyöreitä tai munan muotoisia hedelmiä, joiden ohut vihreä tai
vihreänkeltainen kuori on tiukasti kiinni hedelmälihassa. Mehukas sisus on vihreä ja hyvin hapan.

0805 90 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:
1.

sukaattisitruunat (Citrus medica), jotka ovat kuin suuria sitruunoita, joiden kuori on hyvin
paksu ja kyhmyinen. Hedelmäliha on hapahko ja voimakkaasti tuoksuva. Kandeerattuja
sukaattisitruunan kuoria käytetään paljon kakkujen ja makeisten valmistuksessa;

2.

kumkvatit (Fortunella japonica, F. hindsii ja F. margarita), jotka ovat suuren oliivin
kokoisia pyöreitä tai pitkulaisia (myös päistään pyöreitä) hedelmiä, joilla on sileä kuori. Sisus
on vähälihainen ja hiukan hapan. Kuori on makea ja sitä syödään raakana tai soseena. Myös
kumkvatteja käytetään joskus makeisten valmistuksessa;

3.

”chinotto” (Citrus aurantium var. myrtifolia);

4.

bergamotit (Citrus aurantium var. bergamia), joka on vaaleankeltainen ja
päärynänmuotoinen, hiukan happamen makuinen appelsiinilaji. Bergamotista valmistetaan
pääasiallisesti eteeristä öljyä;

5.

pomeliinit (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), jotka ovat hapottoman pomelon
ja valkean greipin risteymiä ja joiden paksu kuori on joko kirkkaanvihreä tai kullanvärinen;
ne ovat hieman suurempia kuin greipit, mutta niissä on vähemmän siemeniä ja niiden maku
on makeampi.
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0806

Tuoreet tai kuivatut viinirypäleet

0806 10 10

syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet
Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet eroavat viinin valmistukseen tarkoitetuista rypäleistä sekä
ulkonäöltään että pakkaustavaltaan. Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet pakataan yleensä laatikoihin,
pahvirasioihin, sälelaatikoihin tai pieniin suljettuihin kantokoreihin; viinin valmistukseen tarkoitetut
rypäleet taas isoihin koreihin, avoimiin pakkauslaatikoihin tai saaveihin, joissa rypäleet ovat usein
tiivisti pakattuina, murskattuina tai puolittain mehuksi puristettuina.

0806 20 10

korintit
Korintit ovat Korinthiaki N.- eli Black Corinth -(jalostus)lajikkeiden (Vitis vinifera L.) viinirypäleistä
saatavia kuivattuja tuotteita. Ne ovat pieniä, pyöreitä, kannattomia, lähes siemenettömiä ja hyvin
makeita, ja niiden tummanpurppura väri häivähtää mustaan.

0806 20 30

sultanarusinat
Sultanarusinat ovat Soultanina B.- eli Thompson seedless -(jalostus)lajikkeiden (Vitis vinifera L.)
viinirypäleistä saatavia kuivattuja tuotteita. Ne ovat siemenettömiä, keskikokoisia ja makeita, ja
niiden kullankeltainen väri häivähtää ruskeaan.

0806 20 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki muut kuivatut viinirypäleet kuin korintit ja sultanarusinat.
Kuivatut muskattirypäleet ovat Moschato Alexandreias B.- eli Muscatel- tai Malaga (jalostus)lajikkeiden (Vitis vinifera L.) viinirypäleistä saatavia kuivattuja tuotteita. Ne sisältävät
siemeniä.

0807

Tuoreet melonit (myös vesimelonit) ja papaijat

0807 11 00

vesimelonit
Vesimelonit ovat Citrullus vulgaris Schrad -lajin hedelmiä. Ne voivat kasvaa jopa 20 kg painoisiksi.
Hyvin mehukas hedelmäliha, joka ei ole kovin makea, on väriltään yleensä kirkkaanpunainen ja
sisältää mustia siemeniä.

0807 19 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. Cucumis melo -lajin hedelmät, joita on useita lajikkeita,
erityisesti verkkomeloni (var. reticulatus Naud.), jonka kuoressa on verkkomainen kuvio,
hunajameloni (var. saccharus Naud.), jolla on myös verkkokuvioinen kuori, cantaluponmeloni (var.
cantalupensis Naud.), jolla on rosoinen ja nystermäinen kuori, Casaba-meloni (var. inordorus Naud.)
ja ”sileäkuorinen meloni” (smooth-skinned melon). Hedelmä on tavallisesti pullea, pyöreä tai
ovaalinmuotoinen ja sileä- tai rosokuorinen. Kellanoranssi tai valkoinen hedelmäliha on kiinteä,
mehukas ja makea. Hedelmän säikeisessä, ontossa ytimessä on runsaasti ovaalinmuotoisia litteitä
siemeniä, jotka ovat kellanvaaleita ja kiiltäviä.

0807 20 00

papaijat
Papaijat (Carica papaya) ovat pitkulaisia tai pyöreitä, sileitä tai hiukan uurteisia hedelmiä. Kypsän
hedelmän väri vaihtelee kellanvihreästä oranssiin ja paino muutamasta sadasta grammasta useaan
kiloon. Melonin kaltaisen, keltaisesta oranssiin vivahtavan hedelmälihan makeus ja tuoksu vaihtelee
ja sen sisällä olevassa ontelossa on runsaasti pyöreitä mustia siemeniä kiinnittyneinä hedelmälihaan.
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0808

Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit

0808 10 10

omenasiiderin tai omenamehun valmistukseen tarkoitetut, irtotavarana, tullattaessa 16.9.–
15.12.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat omenat, jotka ulkomuotonsa ja ominaisuuksiensa vuoksi voidaan
käyttää vain juomien, myös käyneiden, valmistukseen (luokittelemattomat ja lajittelemattomat,
yleensä luokiteltuja hedelmiä pienemmät omenat, jotka ovat happamen tai karvaan makuisia,
huonolaatuisia jne.). Ne on kuljetettava irtotavarana, ilman erottelijoita (esim. junavaunussa, isoissa
säilytysastioissa, kuorma-autoissa tai proomuissa).

0808 30 10

päärynäsiiderin tai päärynämehun valmistukseen tarkoitetut, irtotavarana, tullattaessa 1.8.–
31.12.
Alanimikkeen 0808 10 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

0809

Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja oratuomenmarjat

0809 21 00
ja
0809 29 00

kirsikat

0809 30 10
ja
0809 30 90

persikat, myös nektariinit

0809 40 90

oratuomenmarjat

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat kaikki kirsikkalajikkeet (myös villikirsikat), erityisesti hapankirsikka
(Prunus cerasus), morellit (Prunus cerasus var. austera), sydänkirsikat (Prunus avium var. juliana)
ja kiinteämaltoiset sydänkirsikat (Prunus avium var. duracina) ja imeläkirsikka (Prunus avium eli
Cerasus avium).

Toisin kuin persikat, nektariinit ovat sileäpintaisia.

Oratuomenmarjat ovat oratuomen (Prunus spinosa) hedelmiä.

0810

Muut tuoreet hedelmät

0810 20 10

vadelmat
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis ja Rubus
strigosus -lajin hedelmät. Toiset lajikkeet ovat punaisia, toiset valkoisia.

0810 30 10

mustaherukat
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat Ribes nigrum L. -lajin pyöreät hedelmät.

0810 30 30

punaherukat
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat Ribes rubrum L. -lajin hedelmät.

0810 40 10

puolukat (Vaccinium vitis-idaea -lajin hedelmät)
Puolukat ovat väriltään punaisia tai vaaleanpunaisia.

0810 40 30

mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)
Mustikat ovat väriltään sinimustia.

0810 50 00

kiivit
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat lajien Actinidia chinensis Planch. ja Actinidia deliciosa kiivit.
Nämä munankokoiset hedelmät ovat mehukkaita, makeankarvaita ja niillä on karvainen
vihertävänruskea kuori.
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0810 90 20

tamarindit, cashew-omenat, jakkipuun hedelmät, litsit ja sapotillat, passiohedelmät,
karambolat ja pitahaijat (pitahaya)
Tamarindit (Tamarindus indica ja Tamarindus officinalis -lajin hedelmät) luokitellaan
alanimikkeeseen 0813 40 65, mikäli ne ovat siinä muodossa kuin ne tavallisesti esitetään tullattavaksi
kansainvälisessä kaupankäynnissä (palot tai pelkkä sisus, jossa ei ole lisättyä sokeria tai muita aineita
ja jota ei ole muuten käsitelty).
Jakkipuun hedelmä on Artocarpus heterophylla tai Artocarpus integrifolia -lajin hedelmä. Litsi on
Litchi chinensis -lajin hedelmä. Sapotilla on Achras sapota -lajin hedelmä.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. passiohedelmät eli granadillat eli passionit (esim. ”maracuja”),
esim. seuraavat lajit: punapassioni (Passiflora edulis), jättipassioni (Passiflora quadrangularis) ja
makea granadilla (Passiflora ligularis).

0810 90 75

muut
HS-selityksissä nimikettä 0810 koskevien selitysten toisen kappaleen 8 kohdassa mainittujen
tuotteiden (litsit ja sapotillat pois luettuina) lisäksi tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:

0811

1.

mansikkapuun hedelmät (Arbutus unedo -lajin hedelmät);

2.

happomarjat (Berberis vulgaris -lajin hedelmät);

3.

tyrnimarjat (Hippophaë rhamnoides -lajin hedelmät);

4.

pihlajanmarjat (esim. Sorbus domestica ja Sorbus aria -lajin hedelmät);

5.

Annona-lajien hedelmät (Annona cherimola [kirimoija] ja Annona reticulata [häränsydän eli
Ramphal]);

6.

Physalis-suvun eri lajit (Physalis alkekengi -lajin [lyhtykoiso eli lyhtykukka eli
juutalaiskirsikka] ja Physalis pubescens -lajin hedelmät);

7.

Flacourtia-hedelmät (Flacourtia cataphracta ja Idesia polycarpa -lajin hedelmät);

8.

mispelit (Mespilus germanica -lajin hedelmät) ja lokvatit (Eriobotrya japonica -lajin
hedelmät);

9.

Sapotaceae-heimoon kuuluvien eri lajien hedelmät, esim. sapotat (Lucuma mammosa -lajin
hedelmät), lukuun ottamatta sapotilloja, jotka luokitellaan alanimikkeeseen 0810 90 20;

10.

Actinidia-suvun syötävät lajit, muut kuin kiivit (Actinidia chinensis Planch. tai Actinidia
deliciosa), jotka luokitellaan alanimikkeeseen 0810 50 00.

11.

Sapindaceae-heimoon kuuluvien eri lajien hedelmät, esim. rambutanit (Nephelium
lappaceum) ja pulasaanit (Nephelium mutabile), lukuun ottamatta litsejä (Litchi chinensis),
jotka luokitellaan alanimikkeeseen 0810 90 20.

Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt,
myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät
HS-selitysten tämän ryhmän yleisohjeiden toisessa kappaleessa määritellyn ilmaisun ”jäädytetty” on
oltava myös Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa 120/75 antamassa tuomiossa mainittujen
edellytysten mukainen. Vastaavasti tuomioistuimen asiassa C-423/09 antamassa tuomiossa näistä
edellytyksistä esittämän tulkinnan mukaan jäädytyksen on aiheutettava sellaisia merkittäviä ja
peruuttamattomia muutoksia, että tuote ei enää ole luonnollisessa tilassaan.
Sen vuoksi tuotteet ovat ”jäädytettyjä”, kun jäädytetyille tuotteille on aiheutunut jäädytyksen vuoksi
sellaisia peruuttamattomia muutoksia, erityisesti solukon rakenteeseen, että ne eivät enää ole
luonnollisessa tilassaan myöskään sen jälkeen, kun ne on osittain tai kokonaan sulatettu.
Alanimikkeissä käytetystä ilmaisusta ”sokeripitoisuus”, ks. tämän ryhmän 1 lisähuomautus.
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0811 20 31

vadelmat
Ks. alanimikkeen 0810 20 10 selittävät huomautukset.

0811 20 39

mustaherukat
Ks. alanimikkeen 0810 30 10 selittävät huomautukset.

0811 20 51

punaherukat
Ks. alanimikkeen 0810 30 30 selittävät huomautukset.
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9 RYHMÄ

KAHVI, TEE, MATE JA MAUSTEET

Yleisohjeita
Maustesekoitusten ja mausteiden, joihin on lisätty muita aineita, luokittelut määritellään tämän ryhmän
1 huomautuksessa.
Edellä mainitun huomautuksen mukaisesti 9 ryhmään eivät kuulu maustesekoitukset, joihin on lisätty aineita,
joilla ei ole mausteen olennaisia ominaisuuksia. Jos tällaiset sekoitukset ovat maustamisvalmisteita, ne
luokitellaan nimikkeeseen 2103. HS-selitysten tämän ryhmän yleisohjeiden kuudennessa ja seitsemännessä
kappaleessa määritellään mausteista tai kokonaisista, viipaloiduista, murskatuista tai jauhetuista kasveista,
kasvinosista, siemenistä, hedelmistä tai pähkinöistä tai muiden ryhmien (7, 11, 12 jne.) lajeista koostuvat
sekoitukset, joita käytetään joko juomien välittömään maustamiseen tai juomien valmistuksessa käytettävien
uutteiden valmistamiseen.
Kasvinosien jäänteet ja jätteet, joita väjäämättä syntyy mausteiden korjuun ja sitä seuraavan käsittelyn (esim.
lajittelun tai kuivauksen) tai varastoinnin tai kuljetuksen aikana, luokitellaan alanimikkeeseen ”murskaamattomat
ja jauhamattomat”, paitsi jos tuote on selvästi tarkoituksellisen hienontamisen tulos (ilmenee esim.
tasakoosteisuutena).
Tämän ryhmän eri nimikkeissä käytetyllä ilmaisulla ”murskatut tai jauhetut” ei tarkoiteta paloiksi leikattua
tuotetta.
0901

Kahvi, myös paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja -kalvot; kahvinkorvikkeet,
joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta

0901 11 00
ja
0901 12 00

paahtamaton kahvi

0901 11 00

kofeiinipitoinen

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat kaikki paahtamattomat kahvit, myös kofeiinittomat (sekä pavut että
pavunpalat, jotka on eroteltu lajittelussa, seulonnassa jne.) ja muuhun kuin kahvin valmistukseen
tarkoitetut (esim. kofeiinin uuttamiseen tarkoitetut).

Tähän alanimikkeeseen kuuluu paahtamaton kahvi, josta ei ole uutettu kofeiinia pois.
0901 12 00

kofeiiniton
Tähän alanimikkeeseen kuuluu paahtamaton kahvi, josta on uutettu kofeiini. Yleensä tällä tavoin
käsitelty kahvi sisältää kofeiinia enintään 0,2 prosenttia kuiva-aineen painosta.

0901 21 00
ja
0901 22 00

paahdettu kahvi

0901 21 00

kofeiinipitoinen

Näihin alanimikkeisiin kuuluu alanimikkeiden 0901 11 00 ja 0901 12 00 selittävissä huomautuksissa
määritelty kahvi, joka on paahdettu (myös märkämenetelmällä ennen paahtoa käsitelty), myös
jauheena tai puristeena.

Alanimikkeen 0901 11 00 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.
0901 22 00

kofeiiniton
Alanimikkeen 0901 12 00 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.
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0901 90 10

kahvinkuoret ja -kalvot
Kuorilla tarkoitetaan kahvipuun marjan siemenkuorta, jonka sisällä on tavallisesti kaksi papua.
Kalvoilla tarkoitetaan papua ympäröivää pergamentti- ja hopeakalvoa. Pergamenttikalvo poistetaan
ennen paahtoa ja hopeakalvo paahdon aikana.

0901 90 90

kahvia sisältävät kahvinkorvikkeet
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat HS-selityksissä nimikeen 0901 kohdassa 5 mainitut tuotteet. Nämä
sekoitukset voi olla jauhettuja tai jauhamattomia tai jopa puristettuja.

0904

Piper-sukuinen pippuri; kuivatut, murskatut tai jauhetut Capsicum- tai Pimentasukuiset hedelmät

0904 11 00

murskaamaton ja jauhamaton
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 0904 kohdassa 1 mainitut tuotteet. On
huomattava, että tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös rikkoutuneet pippurinmarjat ja pippurin
palaset, jos niitä ei ole tarkoituksella jauhettu tai murskattu. Tämä koskee myös epäpuhtaasta
pippurista koostuvaa maustepölyä tai -jätettä.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös viinietikkaan tai suolaveteen säilötyt viherpippurit, myös ne,
joihin on lisätty pieniä määriä sitruunahappoa.

0904 21 10
–
0904 22 00

Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät

0904 21 10

makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 0904 kohdassa 2 mainitut kuivatut,
murskatut tai jauhetut tuotteet.

Tämän alanimikkeen paprikat (Capsicum annuum) ovat suhteellisen isokokoisia ja maultaan makeita
(mutta eivät polttavia). Niitä on erivärisiä. Tähän alanimikkeeseen kuuluvat ainoastaan kuivat
kokonaiset tai paloitellut paprikat, mutta eivät murskatut eivätkä jauhetut.

0906

Kaneli ja kanelinnuput

0906 11 00
ja
0906 19 00

murskaamattomat ja jauhamattomat

0906 11 00

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat esim.:
1.

kanelinkuoren suikaleet, jotka ovat sisäkkäin kiertyneitä ja jopa 110 cm pitkiä tankoja;

2.

kanelitangoista leikatut tietyn mittaiset palat (yleensä 5–10 cm);

3.

eripituiset ja -levyiset kuoren palat kuten ”quillings” (standardipituisten kanelitankojen
leikkaamisessa syntyneitä paloja ja jätettä), ”featherings” ja ”chips” (pieniä kanelinkuoren
paloja, joita syntyy kuorinnan yhteydessä ja joita käytetään erityisesti kaneliöljyn
valmistukseen).

kaneli (Cinnamomum zeylanicum Blume)
Ks. alanimikkeen 0906 11 HS-alanimikeselitykset.

0907

Mausteneilikka (hedelmät, kukannuput ja kukkavarret)
Tähän nimikkeeseen kuuluu myös murskattu ja jauhettu mausteneilikka.
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0908

Muskottipähkinä, muskottikukka ja kardemumma

0908 11 00

murskaamaton ja jauhamaton
Ks. HS-selitykset, nimike 0908, a kohta.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat muskottipuun (Myristica fragrans) hedelmien siemenet.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös haihtuvien öljyjen tai resinoidien teolliseen valmistukseen
tarkoitetut kokonaiset muskottipähkinät, jotka usein suojataan hyönteisiltä kalkkiliuoskäsittelyllä,
sekä huonompilaatuiset muskottipähkinät, jotka ovat kuihtuneita tai sadonkorjuussa vahingottuneita
ja jotka myydään nimellä ”jäte”, ”BWP” (rikkoutuneet, matoiset, punkkiset) tai ”vialliset”.

0908 21 00
ja
0908 22 00

muskottikukka

0908 31 00
ja
0908 32 00

kardemumma

0909

Aniksen, tähtianiksen, fenkolin (saksankuminan), korianterin, roomankuminan tai
kuminan hedelmät ja siemenet; katajanmarjat

0909 21 00
ja
0909 22 00

korianteri

0909 31 00
ja
0909 32 00
0909 61 00
ja
0909 62 00

Ks. HS-selitykset, nimike 0908, b kohta.

Ks. HS-selitykset, nimike 0908, c kohdan 1–4 alakohdat.

Ks. HS-selitykset, nimike 0909, ensimmäinen ja kolmas kappale.
Korianterin hedelmät (”siemenet”) ovat vaalean kellanruskeita ja pyöreitä. Ne ovat makeita ja hieman
pistävän makuisia.
roomankumina (Cuminum cyminum)
Ks. HS-selitykset, nimike 0909, ensimmäinen ja kolmas kappale.
Roomankuminan siemenet ovat ovaalinmuotoisia ja rosokuorisia.
anis, tähtianis, kumina ja fenkoli (saksankumina); katajanmarjat
Ks. HS-selitykset, nimike 0909.
Kuminan siemenet ovat pitkänomaisia, munanmuotoisia ja rosokuorisia.

0910

Inkivääri, sahrami, kurkuma, timjami, laakerinlehdet, curry ja muut mausteet

0910 11 00
ja
0910 12 00

inkivääri

0910 20 10
ja
0910 20 90

sahrami

0910 30 00

kurkuma

Ks. HS-selitykset, nimike 0910, a kohta.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat tuoreet, kuivatut tai murskatut inkiväärin (Amomum zingiber L.)
juurakot. Näihin alanimikkeisiin kuuluvat sekä ns. musta inkivääri (kuorimaton) että ns. valkoinen
inkivääri (kuorittu).

Ks. HS-selitykset, nimike 0910, b kohta.

Ks. HS-selitykset, nimike 0910, c kohta.
Tavallisesti myydään ”pyöreää” kurkumaa, joka on peräisin kurkuman juurakon isosta ja pyöreästä
pääjuuresta, kun taas ovaalin- tai lieriönmuotoisista sivujuurista saadaan ”pitkää” kurkumaa.
0910 91 05
–
0910 91 90

tämän ryhmän 1 huomautuksen b alakohdassa tarkoitetut sekoitukset
Ks. HS-selitykset, nimike 0910, e ja g kohta.
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0910 91 05

curry
Curryjauheet on kuvattu HS-selityksissä nimikkeen 0910 kohdassa e. Näihin sekoituksiin lisätyt
vähäiset määrät muita aineita (suolaa, sinapinsiemeniä, jauhettuja palkokasveja) eivät muuta
curryjauheiden luokitusta.

0910 99 31
–
0910 99 39

timjami

0910 99 31

kangasajuruoho (villitimjami) (Thymus serpyllum L.)

Näihin alanimikkeisiin kuuluu monia timjamilajeja [Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus
serpyllum L. eli kangasajuruoho (villitimjami)], myös kuivattuina.

Tähän alanimikkeeseen kuuluu vain Thymus serpyllum L. -lajin timjami.
0910 99 33

muu
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat Thymus vulgaris ja Thymus zygis -lajin kerätyt ja kuivatut lehdet ja
kukat.

0910 99 50

laakerinlehdet
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat laakeripuun (Laurus nobilis) lehdet, myös kuivattuina.

0910 99 91
ja
0910 99 99

muut
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat tillinsiemenet (Anethum graveolens), ”Kani” ja Xylopia aethiopica lajin hedelmistä valmistettu mauste, ns. ”neekeripippuri”.
Näihin alanimikkeisiin ei kuitenkaan luokitella seuraavia tuotteita, vaikka niitä yleisesti käytetäänkin
mausteina:
a)

sinapinsiemenet (nimike 1207);

b)

kaikki galangajuuret (nimike 1211);

c)

saflorin (Carthamus tinctorius tai Carthamus oxyacantha tai Carthamus palaestinus) kukista
tehty väriaine, joka on punaisempaa kuin aidosta sahramista tehty (nimike 1404).

Monet maustamiskasvit, jotka eivät varsinaisesti ole mausteita, luokitellaan tämän ryhmän sijasta
erityisesti 7 ja 12 ryhmiin (ks. näiden ryhmien selittävät huomautukset).
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10 RYHMÄ

VILJA

Yleisohjeita
Kuivatut viljantähkät (esim. maissi), jotka on valkaistu, värjätty, kyllästetty tai muulla tavalla valmistettu
koristetarkoituksiin, luokitellaan alanimikkeeseen 0604 90 99.
Tähän ryhmään luokitellaan myös vilja, joka on lämpökäsitelty säilöntätarkoituksessa, vaikka käsittelyn
seurauksena jyvät saattavat osittain gelatinoitua ja joskus räjähtää. Osittainen gelatinoituminen
(esigelatinoituminen) tapahtuu kuivauksen yhteydessä ja vain pienelle osalle jyvistä. Tärkkelyksen muuntaminen
ei ole lämpökäsittelyn tavoite vaan pelkkä sivuvaikutus. Tällä käsittelyllä ei pidä ymmärtää tarkoitettavan
10 ryhmän 1 huomautuksen B kohdassa tarkoitettua ilmaisua ”muulla tavalla valmistettu”.
1001

Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja

1001 11 00
ja
1001 19 00

makaroni- eli durumvehnä

1001 91 20

tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, siemenvilja

Ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus ja HS-selitykset, nimike 1001, ensimmäinen kappale,
2 kohta.

Siemenvilja on valikoitua viljaa ja se voidaan yleensäkin tunnistaa pakkausten (esim. säkit, joissa on
käyttötarkoituksen ilmaiseva nimilappu) ja korkeamman hinnan mukaan.
Nämä siemenet voidaan käsitellä niiden suojaamiseksi tuholaisilta ja linnuilta.

1003

Ohra

1003 10 00

siemenvilja
Ks. alanimikkeen 1001 91 20 selittävät huomautukset.

1006

Riisi
Ks. tämän ryhmän 1 lisähuomatus.

1008

Tattari, hirssi ja kanariansiemenet; muu vilja

1008 60 00

ruisvehnä
Ruisvehnä on vehnän ja rukiin risteyttämisestä syntynyt hybridilaji. Ruisvehnän siemen on
tavallisesti isompi ja pitkänomaisempi kuin rukiinsiemen ja usein isompi ja pitkänomaisempi kuin
vehnänsiemen. Ruisvehnän siemenen uloin kerros on ryppyinen.
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11 RYHMÄ

MYLLYTEOLLISUUSTUOTTEET; MALTAAT; TÄRKKELYS; INULIINI; VEHNÄGLUTEENI

Lisähuomautus 2

Tämän ryhmän 2 lisähuomautusta sovelletaan kookospähkinän osalta ainoastaan kookospähkinästä
valmistettuihin hienoon jauhoon, karkeaan jauhoon ja jauheeseen. Raastetut ja kuivatut
kookospähkinän sydämet luokitellaan alanimikkeeseen 0801 11 00, eivätkä ne kuulu
nimikkeeseen 1106 edes silloin, kun ne täyttävät tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen b alakohdassa
vahvistetut vaatimukset.
Raastetut ja kuivatut kookospähkinän sydämet esitetään tullille viipaleina, pieninä palasina tai ohuina
suikaleina. Kookospähkinästä valmistetut hieno jauho, karkea jauho ja jauhe koostuvat hienoista
hiukkasista.

1101 00

Hienot vehnäjauhot sekä vehnän ja rukiin sekajauhot
Ks. tämän ryhmän 2 huomautus.
Tämän nimikkeen jauhot voivat sisältää pieniä määriä suolaa (yleensä enintään 0,5 %) sekä pieniä
määriä amylaasia, jauhettuja viljanalkioita ja paahdettua mallasta.

1102

Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot
Ks. tämän ryhmän 2 huomautus.
Tämän nimikkeen jauhot voivat sisältää pieniä määriä suolaa (yleensä enintään 0,5 %) sekä pieniä
määriä amylaasia, jauhettuja viljanalkioita ja paahdettua mallasta.

1102 20 10
ja
1102 20 90

maissijauho
Rasvapitoisuuden määrityksessä sovelletaan komission asetuksen (EY) N:o 152/2009 (EUVL L 54,
26.2.2009, s. 1) liitteen III osastossa H määrättyä analyyttistä menetelmää komission asetuksen
(ETY) N:o 1748/85 (EYVL L 167, 27.6.1985, s. 26) mukaisesti.
Näihin alanimikkeisiin kuuluu myös ”masa-jauhoksi” kutsuttu maissijauho, joka saadaan
”seisottamalla” (”nixtamalisation”), jolloin maissinjyviä keitetään ja liotetaan kalsiumhydroksidiliuoksessa, jonka jälkeen ne kuivataan ja jauhetaan.
Mitkä tahansa lisäkäsittelyt, kuten paahtaminen, johtavat kuitenkin tällaisen tuotteen sulkemiseen
pois nimikkeestä 1102 (tavallisesti 19 ryhmä).

1103

Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja viljapelletit

1103 11 10
–
1103 19 90

rouheet ja karkeat jauhot
1.

Ks. tämän ryhmän 2 ja 3 huomautukset.

2.

Ks. HS-selitykset, nimikkeen 1103 kuusi ensimmäistä kappaletta.

3.

—

Tuotteet, jotka eivät täytä tämän ryhmän 3 huomautuksessa asetettuja seulan läpäisyä
koskevia vaatimuksia, luokitellaan nimikkeeseen 1104.

—

Tuotteet, jotka täyttävät tämän ryhmän 3 huomautuksessa asetetut seulan läpäisyä
koskevan vaatimukset, mutta jotka ovat hiottuja (”pyöristettyjä”), ts.
pyöreänmuotoisia jyvänpaloja, luokitellaan johonkin nimikkeen 1104 hiottuja jyviä
koskeviin alanimikkeisiin.
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1103 13 10
ja
1103 13 90

maissia
Rasvapitoisuuden
huomautukset.

määrityksestä,

ks.

alanimikkeiden 1102 20 10

ja

1102 20 90

selittävät

Näihin alanimikkeisiin kuuluu myös ”masa-jauhoksi” kutsuttu rouhe ja karkea jauho maissista, joka
saadaan ”seisottamalla” (”nixtamalisation”), jolloin maissinjyviä keitetään ja liotetaan
kalsiumhydroksidiliuoksessa, jonka jälkeen ne kuivataan ja jauhetaan.
Mitkä tahansa lisäkäsittelyt, kuten paahtaminen, johtavat kuitenkin tällaisen tuotteen sulkemiseen
pois nimikkeestä 1103 (tavallisesti 19 ryhmä).
1103 20 25
–
1103 20 90

viljapelletit

1104

Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiutaleiksi valmistetut,
pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), ei kuitenkaan nimikkeen 1006 riisi;
viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut

Ks. HS-selitykset, nimikkeen 1103 viimeinen kappale.

Hiutaleiksi valmistetut viljanjyvät, jotka kuuluvat alanimikkeisiin 1104 12 90, 1104 19 69 ja
1104 19 91, on ensin kuorittu ja valssattu.
1104 22 40
–
1104 29 89

muut käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut)

1104 22 50

pyöristetyt

Ks. HS-selitykset, nimike 1104, 2–5 kohdat.

HS-selityksissä nimikkeen 1104 toisen kappaleen kohdassa 4 mainittujen ”pyöristettyjen” eli
hiottujen jyvien lisäksi tähän alanimikkeeseen kuuluvat hiotut jyvän palat, jotka ovat muodoltaan
pyöreitä jyväsiä.
1104 22 95

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kuorimattomista viljanjyvistä hienontamalla valmistetut tuotteet,
jotka eivät täytä tämän ryhmän 3 huomautuksessa asetettuja seulan läpäisyä koskevia vaatimuksia.

1104 23 40

kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhitut; pyöristetyt
Ilmaisu ”pyöristetyt” määritellään ks. alanimikkeen 1104 22 50 selittävissä huomautuksissa.

1104 23 98

muut
Ks. alanimikkeen 1104 22 95 selittävät huomautukset.
Rikkoutuneet maissinjyvät, jotka on otettu talteen puhdistettujen kuorimattomien maissinjyvien
seulonnan yhteydessä ja jotka täyttävät tämän ryhmän 2 huomautuksen A kohdassa asetetut
vaatimukset, luokitellaan tähän alanimikkeeseen jyvinä, jotka on ”ainoastaan karkeasti rouhittu”.

1104 29 05

pyöristetyt
Ks. alanimikkeen 1104 22 50 selittävät huomautukset.

1104 29 08

muut
Ks. alanimikkeen 1104 22 95 selittävät huomautukset. .

1104 29 30

pyöristetyt
Ks. alanimikkeen 1104 22 50 selittävät huomautukset.

1104 29 51
–
1104 29 59

ainoastaan karkeasti rouhitut
Ks. alanimikkeen 1104 22 95 selittävät huomautukset.

11-2

1104 30 10
ja
1104 30 90

viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut

1106

Nimikkeen 0713 kuivatusta palkoviljasta, nimikkeen 0714 saagosta, juurista tai
mukuloista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe; 8 ryhmän tuotteista
valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

Ks. HS-selitykset, nimike 1104, 6 kohta.

Ilmaisut ”hienot jauhot”, ”karkeat jauhot” ja ”jauhe” määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksessa.
Tahnan muodossa olevat tuotteet eivät kuulu tähän nimikkeeseen.

1107

Maltaat, myös paahdetut

1107 10 11
–
1107 10 99

paahtamattomat
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat kaikki maltaat, joissa on viljatärkkelyksen pilkkomiseen tarvittavaa
diastaattista aktiivisuutta. Tällaisia maltaita ovat mm. vihermaltaat, liotusvaiheessa olevat ilmastetut
maltaat ja kuivatut maltaat, joista viimeksi mainitut usein luokitellaan (kaupallisessa mielessä)
edelleen vaaleisiin (Pilsner-tyyppisiin) maltaisiin ja tummiin (Münchener-tyyppisiin) maltaisiin.
Näihin alanimikkeisiin kuuluu myös ihmisravinnoksi tarkoitettu vihermallas, joka kulutetaan samalla
tavalla kuin kasvisten idut. Vihermallas on viljanjyvä, joka on alkanut itää, mutta jota ei vielä ole
kuivattu.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvissa kokonaisissa mallasjyvissä on jauhomainen ja mureneva valkoinen
sisus. Tummista (Münchener-tyyppisistä) mallasjyvistä kuitenkin noin 10 prosentilla sisuksen väri
vaihtelee keltaisesta ruskeaan. Jyvien sisus on kuiva ja mureneva. Niistä saadaan jauhamalla hienoa
pehmeää jauhoa.

1107 20 00

paahdetut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mitkä tahansa maltaat, joissa paahtamisen tuloksena diastaattinen
aktiivisuus on vähentynyt tai se on kokonaan hävinnyt. Tämän vuoksi oluen valmistuksessa
paahdettuja maltaita käytetään paahtamattomien maltaiden joukossa pelkkänä lisäaineena, joka antaa
oluelle erityisen värin ja maun.
Tällaisissa maltaissa sisuksen väri vaihtelee mallastyypistä riippuen likaisen valkoisesta mustaan.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:
1.

paahdetut maltaat, jotka on paahdettu joko ennen kuin tärkkelys on varsinaisesti ehtinyt
pilkkoutua mallassokeriksi tai osittaisen tärkkelyksen pilkkoutumisen jälkeen, riippuen
käytettyjen vaaleiden maltaiden kosteusasteesta. Näillä maltailla on kiiltävä ulkopinta ja
niiden endospermi on musta, mutta ei kuitenkaan lasimainen.

2.

karamelli- eli värimaltaat, joissa tärkkelyksen pilkkoutumisen tuloksena syntynyt
mallassokeri on karamellisoitu. Näiden maltaiden väri vaihtelee sameankeltaisesta
vaaleanruskeaan. Ainakin 90 prosentilla jyvistä on kiiltävä lasimainen endospermi, jonka väri
vaihtelee likaisen valkoisesta tummanruskeaan. Hyvin vaaleissa karamellimaltaissa on vielä
jonkin verran diastaattista aktiivisuutta jäljellä. Karamellimaltaiden joukossa voi olla noin
10 prosenttia karamellisoimatonta mallasta.
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12 RYHMÄ

ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT;
TEOLLISUUS- JA LÄÄKEKASVIT; OLJET JA KASVIREHU

1201

Soijapavut, myös murskatut
Soijapavut ovat ruskeita, vihreitä tai mustia Glycine max -lajin siemeniä. Niissä ei käytännöllisesti
katsoen ole lainkaan tärkkelystä, mutta ne sisältävät runsaasti valkuaisaineita ja öljyä.
Erityistä huolellisuutta tarvitaan luokiteltaessa siemeniä, joita markkinoidaan ”vihreinä soijapapuina”
tai ”vihreinä papuina”. Nämä siemenet eivät yleensä ole soijapapuja, vaan papuja ja ne luokitellaan
nimikkeeseen 0713.

1202

Paahtamattomat tai muulla tavoin kypsentämättömät maapähkinät, myös kuoritut
tai murskatut
Maapähkinät (Arachis hypogaea -lajin siemenet) sisältävät runsaasti syötävää öljyä.

1205

Rapsin- ja rypsinsiemenet, myös murskatut

1205 10 10
ja
1205 10 90

niukasti erukahappoa sisältävät rapsin- ja rypsinsiemenet

1206 00

Auringonkukansiemenet, myös murskatut

1206 00 91

kuoritut; harmaa- ja valkearaidallisissa kuorissa

Ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus ja HS-selitykset, nimike 1205.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat auringonkukansiemenet on yleensä tarkoitettu makeisten
valmistukseen, linnunruoaksi tai välittömään kulutukseen. Siementen pituus on tavallisesti vain
puolet kuoren pituudesta, joka voi olla yli 2 cm. Nämä siemenet sisältävät öljyä tavallisesti noin 30–
35 painoprosenttia.
1206 00 99

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. auringonkukansiemenet, joista valmistetaan ihmisravinnoksi
soveltuvaa öljyä. Nämä siemenet toimitetaan yleensä kuorineen, jotka ovat väriltään täysin mustia.
Siemenen ja kuoren pituus on tavallisesti lähes sama. Nämä siemenet sisältävät öljyä tavallisesti noin
40–45 painoprosenttia.

1207

Muut öljysiemenet ja -hedelmät, myös murskatut

1207 40 10
ja
1207 40 90

seesaminsiemenet

1207 50 10
ja
1207 50 90

sinapinsiemenet

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat Sesamum indicum -lajin siemenet.

Sinapinsiemeniä saadaan eri kasvilajeista, esim. Sinapsis alba, Brassica hirta, Brassica nigra ja
Brassica juncea -lajeista.
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1207 99 96

muut
HS-selitysten nimikkeen 1207 toisessa kappaleessa mainitut siemenet ja hedelmät kuuluvat tähän
alanimikkeeseen, ellei niitä ole luokiteltu johonkin muuhun nimikkeen 1207 alanimikkeeseen.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös pehmeäkuoriset vihreän kurpitsan siemenet, joista
geneettisesti puuttuu korkkimainen siemenkuoren päällyskerros (Cucurbita pepo L. convar.
citrullinia Greb. var. styriaca ja Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Näitä kurpitsoja viljellään
pääasiallisesti niistä saatavan öljyn vuoksi eikä ruokavihanneksiksi; jälkimmäisten siemenet kuuluvat
alanimikkeeseen 1209 91 80.
Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu kurpitsan paahdetut siemenet (alanimike 2008 19 tai 2008 97).

1208

Öljysiemen- ja öljyhedelmäjauhot, ei kuitenkaan sinappijauho
Ks. tämän ryhmän 2 huomautus.

1209

Siemenet, hedelmät ja itiöt, jollaisia käytetään kylvämiseen

1209 10 00

sokerijuurikkaansiemenet
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain sokerijuurikkaan (Beta vulgaris var. altissima) siemenet.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös monosiemenet eli yksi-itoiset siemenet, jotka on saatu aikaan
geenitekniikan avulla tai siemenryppäästä lohkomalla ja jotka on sen jälkeen päällystetty yleensä
savipohjaisella aineella tai ovat ilman tällaista päällystettä.

1209 29 60

rehujuurikkaansiemenet (Beta vulgaris var. alba)
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös monosiemenet eli yksi-itoiset siemenet, jotka on saatu aikaan
geenitekniikan avulla tai siemenryppäästä lohkomalla ja jotka on sen jälkeen päällystetty yleensä
savipohjaisella aineella tai ovat ilman tällaista päällystettä.

1209 30 00

pääasiallisesti kukkiensa vuoksi viljeltyjen ruohomaisten kasvien siemenet
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat yksinomaan tai pääasiallisesti kukkiensa vuoksi (leikkokukiksi,
koristekukiksi, jne.) viljeltyjen ruohomaisten kasvien siemenet. Siemenet voidaan esittää tullattavaksi
tukiaineeseen, esim. selluloosavanuun tai turpeeseen, sekoitettuina. Tähän alanimikkeeseen kuuluu
myös tuoksuherne eli hajuherne (Lathyrus odoratus).

1209 91 80

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kurpitsojen siemenet, joita käytetään kylvämiseen.
Ks. myös alanimikkeen 1207 99 96 ja 1212 99 95 selittävät huomautukset.
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1209 99 10

metsäpuiden siemenet
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat metsäpuiden siemenet ja jyvät, myös sellaiset, jotka on tarkoitettu
koristepuiden ja -pensaiden viljelyyn tuontimaassa.
Tässä alanimikkeessä ilmaisulla ”puut” tarkoitetaan kaikkia puita, pensaita ja pensasmaisia puita,
joilla on puuvartiset rungot, varret ja oksat.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki siemenet ja hedelmät, joista viljellään
1.

sekä eurooppalaisia puita että eksoottisia lajeja metsityksiin sekä puutavaran tuottamista että
kasvumaan suojelemista tai eroosion ehkäisemistä varten;

2.

koristepuita tai puita puistoja, julkisia ja yksityisiä puutarhoja, julkisia aukioita,
kaupunkikatuja, teitä, kanaalien varsia, jne. (maisemasuunnittelua) varten.

Jälkimmäisen ryhmään – johon kuuluu paljolti samoja lajeja kuin ensimmäiseen ryhmään – kuuluu
mm. puita, joita viljellään muotonsa tai lehtiverhonsa värin vuoksi (esim. tietyt poppelityypit,
vaahtera ja havupuut), kukkiensa vuoksi (esim. mimosa, tamariski, mangolia, sireeni, kultasade,
japaninkirsikka, juudaksenpuu ja ruusut) tai kirkkaanväristen hedelmiensä vuoksi (esim.
laakerikirsikka, tuhkapensas ja tulimarja).
Seuraavat siemenet ja hedelmät, myös viljelyyn tarkoitetut, eivät kuitenkaan kuulu tähän
alanimikkeeseen:
a)

8 ryhmään kuuluvat hedelmät ja pähkinät (erityisesti
saksanpähkinät, hasselpähkinät, pekaanipähkinät ja mantelit);

pähkinät,

esim.

kastanjat,

b)

9 ryhmään kuuluvat siemenet ja hedelmät (esim. katajanmarjat);

c)

nimikkeisiin 1201–1207 kuuluvat öljysiemenet ja -pähkinät (esim. pyökinpähkinät ja
palmunytimet).

Tähän alanimikkeeseen eivät myöskään kuulu:
a)

tamarindin siemenet (alanimike 1209 99 99);

b)

tammenterhot ja hevoskastanjat (alanimike 2308 00 40).

1210

Tuoreet tai kuivatut humalantähkät, myös murskatut, jauhetut tai pelleteiksi
valmistetut; lupuliini

1210 20 10

murskatut, jauhetut tai pelleteiksi valmistetut, runsaasti lupuliinia sisältävät; lupuliini
Lupuliinin lisäksi tähän alanimikkeeseen kuuluvat runsaasti lupuliinia sisältävät tuotteet. Tällaisia
tuotteita saadaan jauhamalla humalantähkät lehtien, ruotien, suojuslehtien ja kantojen mekaanisen
poiston jälkeen.

1211

Kasvit ja kasvinosat (myös siemenet ja hedelmät), jollaisia käytetään pääasiallisesti
hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin
tai niiden kaltaisiin tuotteisiin, tuoreet tai kuivatut, myös paloitellut, murskatut tai
jauhetut

1211 20 00

ginsengjuuri
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat ginsengin (Panax quinquefolium ja Panax ginseng) usein
haarautuneet juuret, joiden muoto vaihtelee lieriömäisestä sukkulamaiseen ja jonka yläosassa on
kierteisiä uurteita. Juuren ulkopinnan väri vaihtelee kellanvalkoisesta ruskeankeltaiseen ja sen
murtopinta on valkoinen ja jauhomainen (keitettynä se muuttuu kovaksi ”sarveksi”). Tähän
alanimikkeeseen kuuluvat myös murskatut tai jauhetut ginsengjuuret.
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1211 90 30

tonkapavut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat Leguminosae-heimoon kuuluvan Dipteryx odorata -lajin siemenet,
joita kutsutaan myös nimellä tonkapavut. Ne sisältävät kumariinia, jota käytetään
parfyymiteollisuudessa sekä dieettijuomissa käytettävien esanssien valmistukseen.

1211 90 86

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 1211 yhdennessätoista kappaleessa
mainitut kasvit, kasvinosat, siemenet ja hedelmät, mikäli niitä ei ole luokiteltu johonkin muuhun
nimikkeen 1211 alanimikkeeseen, sekä myös seuraavat:
1.

hamppukasvin osat, myös epäorgaanisiin tai orgaanisiin aineisiin (jotka usein ovat pelkästään
sidosaineita) sekoitettuina;

2.

”orange peas” tai ”orangettes” eli syötäväksi kelpaamattomat appelsiininraakileet, jotka
putoavat maahan pian puun kukkimisen jälkeen ja jotka kerätään vasta kuivina erityisesti
niiden sisältämän tärkeän eteerisen öljyn (”petit-grain”) erottamista varten;

3.

kuivatun voikukan lehdet (Taraxacum officinale);

4.

kuivattu niittysuolaheinä (Rumex acetosa);

5.

kuivattu koristekrassi (Tropaeolum majus).

Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu levät (nimike 1212) eivätkä kurpitsan siemenet (nimike 1207 tai
1209).

1212

Johanneksenleipä, merilevät ja muut levät, sokerijuurikas ja sokeriruoko, tuoreet,
jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös jauhetut; hedelmänkivet ja -sydämet sekä
muut kasvituotteet (myös paahtamattomat juurisikurin Cichorium intybus sativum
juuret), jollaisia käytetään pääasiallisesti ihmisravinnoksi, muualle kuulumattomat

1212 21 00
ja
1212 29 00

merilevät ja muut levät

1212 91 20
ja
1212 91 80

sokerijuurikas

1212 92 00

johanneksenleipä

Ks. HS-selitykset, nimike 1212, A kohta.

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat vain uuttamattomat sokerijuurikkaat, joiden sakkaroosipitoisuus on
tavallisesti suurempi kuin 60 prosenttia kuiva-aineen painosta. Sokerijuurikkaat, joista sokeri on
osaksi tai kokonaan uutettu, luokitellaan alanimikkeisiin 2303 20 10 tai 2303 20 90.

Ks. HS-selitykset, nimike 1212, C kohta, ensimmäinen ja toinen kappale.
1212 99 41
ja
1212 99 49

johanneksenleivän siemenet

1212 99 95

muut

Ks. HS-selitykset, nimike 1212, C kohta, kolmas kappale.

HS-selityksissä nimikkeen 1212 kohdan D kolmannessa, neljännessä ja viidennessä kappaleessa
mainittujen tuotteiden lisäksi tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:
1.

kokonaiset, murskatut tai jauhetut ”konjak” eli ”konnyaku”-kasvin mukulat;

2.

”siitepölyjauho” – mehiläisten keräämästä siitepölystä, medestä, hunajasta ja mehiläisten
syljestä muodostuneita pieniä paakkuja.

Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu kurpitsan siemenet (nimike 1207 tai 1209), lukuun ottamatta
kurpitsojen kuorittuja siemeniä, jotka luokitellaan Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C229/06 antaman tuomion mukaisesti nimikkeeseen 1212.
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1214

Lantut, rehujuurikkaat ja muut rehujuuret, heinä, sini- eli rehumailanen (alfalfa),
apila, esparsetti, rehukaali, lupiini, virna ja niiden kaltaiset rehuaineet, myös
pelleteiksi valmistetut

1214 90 10

rehujuurikkaat, lantut ja muut rehujuuret
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat:
1.

rehujuurikkaat (Beta vulgaris var. alba);

2.

lantut (Brassica napus var. napobrassica);

3.

muut rehujuuret, esim. rehunauriit ja rehuporkkanat.

Eri maa-artisokkalajit ja -lajikkeet (esim. Helianthus tuberosus) luokitellaan nimikkeeseen 0714,
kun taas palsternakat (Pastinaca sativa) luokitellaan 7 ryhmään vihanneksena (nimike 0706,
tuoreet tai jäähdytetyt).
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13 RYHMÄ

KUMILAKAT; KUMIT, HARTSIT JA MUUT KASVIMEHUT JA –UUTTEET

1301

Kumilakat; luonnonkumit, -hartsit, -kumihartsit ja oleohartsit (esimerkiksi palsamit)

1301 20 00

arabikumi
Arabikumi (eli akaasiakumi tai senegalinkumi) esitetään tullattavaksi kellertävinä tai punertavina
paloina, jotka ovat läpikuultavia ja jotka liukenevat veteen, mutta eivät alkoholiin.

1302

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut
kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut
Nimikkeen 1302 kasviuutteet ovat raakoja kasviaineksia, jotka on saatu esimerkiksi liuottimilla
erottamalla ja joita ei ole enempää kemiallisesti modifioitu eikä jalostettu. Reagoimattomat lisäaineet
(esim. paakkuuntumisenestoaineet) ja standardointiin liittyvä jalostus sekä kuivaamisen tai
suodattamisen kaltainen fyysinen käsittely ovat kuitenkin sallittuja.

1302 11 00

oopiumi
Ks. HS-selitykset, nimike 1302, A kohdan 1 alakohta.

1302 12 00

lakritsista saadut
Ks. HS-selitykset, nimike 1302, A kohdan 2 alakohta.

1302 19 70

muut
Ks. HS-selitykset, nimike 1302, A kohdan 4–20 alakohdat.

1302 20 10
ja
1302 20 90

pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit

1302 31 00

agar-agar

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 1302 kohdassa B mainitut tuotteet.

Ks. HS-selitykset, nimike 1302, C kohdan 1 alakohta.
1302 32 10
ja
1302 32 90

johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä tai guar-siemenistä saadut kasvilimat ja
paksunnosaineet, myös modifioidut
Ks. HS-selitykset, nimike 1302, C kohdan 2 alakohta.
Näihin alanimikkeisiin eivät kuulu guar-siementen siemenvalkuainen eli ”guar splits”, joka on
pienten vaalenkeltaisten, epäsäännöllisen muotoisten hiutaleiden muodossa (nimike 1404).

1302 39 00

muut
HS-selityksissä nimikkeen 1302 kohdan C alakohdissa 3–5 lueteltujen tuotteiden lisäksi tähän
alanimikkeeseen kuuluvat myös:
1.

Tanskan rannikolta pyydetystä Furcellaria fastigiata -levälajista valmistettu uute, joka on
uutettu samalla tavoin ja on samassa muodossa kuin agar-agar;

2.

kvitteninsiemenistä saatu kasvilima;

3.

islanninjäkälästä saatu kasvilima;

4.

karrageniini ja kalsium-, natrium- ja kaliumkarragenaatit, myös jos ne on käyttötehon
säilymisen takaamiseksi vakioitu sokeria lisäämällä (esim. sakkaroosia, glukoosia). Lisätyn
sokerin määrä tuotteessa on yleensä kuitenkin enintään 25 prosenttia.
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14 RYHMÄ

KASVIPERÄISET PUNONTA- JA PALMIKOINTIAINEET;
MUUALLE KUULUMATTOMAT KASVITUOTTEET

1401

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmikointiin tai punontaan (esim.
bambu, rottinki, ruoko, kaisla, koripaju, raffia, puhdistettu, valkaistu tai värjätty olki
sekä niini)

1401 10 00

bambu
Ks. HS-selitykset, nimike 1401, 1 kohta.

1401 20 00

rottinki
Ks. HS-selitykset, nimike 1401, 2 kohta.

1401 90 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 1401 kohdissa 3–7 mainitut tuotteet. Eri
osmankäämilajien (esim. Typha latifolia eli leveäosmankäämi) lehdet luokitellaan myös tähän
alanimikkeeseen.

1404

Muualle kuulumattomat kasvituotteet

1404 20 00

puuvillalintterit
Ks. HS-selitykset, nimike 1404, A kohta.

1404 90 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. HS-selityksissä nimikkeen 1404 kohdissa B–F mainitut
tuotteet.
HS-selityksissä nimikkeen 1404 kohdan F alakohdassa 7 mainitut karstatakiaiset ovat Dipsacus
sativus -lajin mykeröitä.
Tähän alanimikkeeseen kuuluu myös guar-siementen siemenvalkuainen (”guar splits”), joka on
pienten, vaalenkeltaisten ja epäsäännöllisten muotoisten hiutaleiden muodossa.
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III JAKSO

ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET;
VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT

15 RYHMÄ

ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET;
VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT

Yleisohjeita
Tämän ryhmän alanimikkeissä ilmaisulla ”teollinen käyttö” tarkoitetaan ainoastaan sellaisia käyttötapoja, joiden
yhteydessä perustuotetta muunnetaan.
Toisaalta joissakin alanimikkeissä esiintyvään ilmaisuun ”tekninen käyttö” ei liity tällaista muuntamista.
Ilmaisuilla ”teollinen käyttö” tai ”tekninen käyttö” ei tarkoiteta puhdistus- eikä hydrausmenetelmiä.
On huomattava, että jopa ihmisravinnoksi soveltuvat tuotteet voivat olla tarkoitettuja tekniseen tai teolliseen
käyttöön.
Tämän ryhmän alanimikkeisiin kuuluvat tuotteet, jotka on tarkoitettu muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön
kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistukseen, käsittävät myös eläinten ruokien
valmistukseen tarkoitetut öljyt ja rasvat.
Lisähuomautus 1 a

Raakoina öljyinä ei pidetä kasviöljyjen juoksevia jakeita, jotka on saatu poistamalla öljystä jähmeä
faasi, esim. jäähdytyksen, orgaanisten liuottimien tai pinta-aktiivisten aineiden avulla.

1502

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat
Tähän nimikkeeseen kuuluvat sulatettujen rasvojen lisäksi sulattamattomat eli solukalvoissa kiinni
olevat rasvat.
Tähän nimikkeeseen kuuluvat näin ollen mm. seuraavat tuotteet:
1.

Sulattamattomat raa'at tai talin muodossa olevat rasvat (teurastamorasva, lihakaupan rasva,
sisälmysrasva);

2.

sulatetut rasvat, mm.:
a)

”Premier jus”, joka on syötävistä taleista arvokkain;

b)

eläinrasvan sulatusjätteet;

c)

hapan rasva, jota saadaan keittämällä huonolaatuisinta sulattamatonta rasvaa vesirikkihappoliuoksessa, joka hydrolysoi kudoksen valkuaismaiset aineet ja siten
vapauttaa kudoksesta rasvan;
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3.

nautaeläimistä, lampaista ja vuohista saatu luurasva ja jäterasva.

Tähän nimikkeeseen eivät kuitenkaan kuulu luu-, ydin- ja sorkkaöljyt (nimike 1506 00 00).
1503 00

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini
sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat

ja taliöljy, emulgoimattomat,

1503 00 11
ja
1503 00 19

laardisteariini ja oleosteariini

1503 00 30

taliöljy, muuhun teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 1503 toisessa ja viimeisestä edellisessä
kappaleessa mainitut tuotteet.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat tuotteet, jotka on kuvailtu HS-selityksissä nimikkeen 1503
viidennessä kappaleessa, jos ne on tarkoitettu muuhun teolliseen käyttöön kuin ihmisravinnoksi
tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistukseen (ks. tämän ryhmän yleisohjeita).
1503 00 90

muut
HS-selityksissä nimikkeen 1503 kolmannessa ja neljännessä kappaleessa mainittujen tuotteiden
lisäksi tähän alanimikkeeseen kuuluu taliöljy, joka ei täytä alanimikkeessä 1503 00 30 asetettuja
edellytyksiä, esim. tekniseen käyttöön tarkoitettu taliöljy.

1504

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta
kemiallisesti muuntamattomat
Ks. HS-selitykset, tämän ryhmän yleisohjeiden A kohdan kuudes ja seitsemäs kappale.

1504 10 10
–
1504 10 99

kalanmaksaöljyt ja niiden jakeet
Ks. HS-selitykset, nimikkeen 1504 toinen kappale.

1504 10 10

A-vitamiinipitoisuus enintään 2 500 ky/g
Turskakaloista (turskasta, koljasta, molvasta, kummeliturskasta, jne.) saatujen kalanmaksaöljyjen Avitamiinipitoisuus on yleensä enintään 2 500 ky/g.

1504 10 91
ja
1504 10 99

muut
Esim. tonnikaloista, pallaksista ja eri haikaloista saatujen kalanmaksaöljyjen A-vitamiinipitoisuus on
yleensä enemmän kuin 2 500 ky/g.
Öljyt, joiden vitamiinipitoisuutta on lisätty, luokitellaan näihin alanimikkeisiin, jos ne ovat
säilyttäneet kalanmaksaöljyn ominaisuudet. Näitä ovat esim. kalanmaksaöljyt, joiden Avitamiinipitoisuus on enintään 100 000 ky/g.
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1504 20 10
ja
1504 20 90

kalarasvat ja -öljyt (muut kuin kalanmaksaöljyt) sekä niiden jakeet
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat kaikista kalalajeista saadut rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet, lukuun
ottamatta kalojen maksasta saatua öljyä. Näitä ovat:
1.

öljyt, jotka saadaan sillistä ja silakasta sekä menhadenista (sillikala, jota kalastetaan
yksinomaan siitä saatavan öljyn vuoksi);

2.

kalasäilykkeiden valmistusjätteistä saadut öljyt, jotka ovat huonompilaatuisia kuin edellä
mainitut öljyt. Kaupallista merkitystä on tonnikalojen, boniitin ja lohikalojen jätteistä
saaduilla öljyillä;

3.

kalateollisuuden jätteistä saadut öljyt, joiden koostumus on hyvin vaihteleva ja jotka ovat
laadultaan vielä edellistä ryhmää huonompia;

4.

”kalasteariini”, joka on kuvailtu HS-selityksissä nimikkeen 1504 viidennessä kappaleessa.

Näiden alanimikkeiden rasvat ja öljyt on lähinnä tarkoitettu teolliseen ja tekniseen käyttöön kuten
parkitukseen, maalivalmisteisiin ja leikkuuöljyihin.
1504 30 10
ja
1504 30 90

merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm.:
1.

valasöljy ja raaka spermaseettiöljy, jotka on kuvailtu HS-selityksissä nimikkeen 1504
kolmannessa ja neljännessä kappaleessa;

2.

merinisäkkäiden rasva;

3.

eväjalkaisista (hylkeistä, mursuista ja merileijonista) saadut öljyt.

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat kaikki merinisäkkäistä saadut öljyt ja niiden jakeet, myös
merinisäkkäiden maksasta saadut öljyt kuten kaskelotin maksasta saatu öljy, joka hyvin runsaasti Avitamiinia sisältävänä öljynä on alanimikkeisiin 1504 10 10, 1504 10 91 ja 1504 10 99 luokiteltujen
kalanmaksaöljyjen kaltaista.
1505 00

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini)

1505 00 10

villarasva, raaka
Ks. HS-selitykset, nimikkeen 1505 ensimmäinen kappale.

1505 00 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat:

1506 00 00

1.

lanoliini, joka on kuvailtu HS-selityksissä nimikkeen 1505 toisessa, kolmannessa ja
neljännessä kappaleessa;

2.

villarasvasta saadut juoksevat ja jähmeät rasva-aineet (villarasvaoleiini ja villarasvasteariini),
jotka saadaan kun villarasvaa ensin tislataan ja sen jälkeen puristetaan.

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti
muuntamattomat
Tähän nimikkeeseen eivät kuulu mm. syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on
valmistettu eläinrasvoista ja -öljyistä, esim. eri eläimistä peräisin olevat teurastamorasvat tai seokset
ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- ja kasvirasvoista ja -öljyistä, esim. keitinrasvat
(nimike 1518).

1507

Soijaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

1507 10 10
ja
1507 10 90

raaka öljy, myös sellainen, josta kasvilima on poistettu
Ilmaisun ”raaka” määrittelystä, ks. tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen a, b ja c alakohdat.
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1507 90 10
ja
1507 90 90

muut

1508

Maapähkinäöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti
muuntamattomat

1508 10 10
ja
1508 10 90

raaka öljy

1508 90 10
ja
1508 90 90

muut

1509

Oliiviöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

Näihin alanimikkeisiin kuuluu mm. puhdistettu soijaöljy.

Ks. tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen a ja b alakohdat.

Näihin alanimikkeisiin kuuluu mm. puhdistettu maapähkinäöljy.

Tähän nimikkeeseen luokiteltavan oliiviöljyn on täytettävä seuraavat kolme vaatimusta:

1509 10 10

1.

se on valmistettu yksinomaan oliivipuun (Olea europaea L.) hedelmiä käsittelemällä;

2.

se on valmistettu yksinomaan mekaanisia tai muita fysikaalisia menetelmiä käyttäen (esim.
puristamalla). Näin ollen oliiveista liuottimien avulla saadut öljyt eivät kuulu tähän
nimikkeeseen (ks. tämän ryhmän 2 huomautus);

3.

se ei ole uudelleen esteröityä eikä siihen ole sekoitettu muita öljyjä tai nimikkeen 1510 00
uutettua oliiviöljyä.

oliiviöljylamppuöljy (lampante olive oil)
Ks. tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen B kohdan 1 kohta.

1509 10 90

muu
Ks. tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen B kohdan 2 kohta.

1509 90 00

muut
Ks. tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen C kohta.
Tähän alanimikkeeseen ei kuulu ainoastaan puhdistettu oliiviöljy vaan myös puhdistettu oliiviöljy,
johon on sekoitettu neitsytoliiviöljyä.

1510 00

Muut yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti
muuntamattomat, myös näiden öljyjen tai jakeiden ja nimikkeen 1509 öljyjen tai jakeiden
sekoitukset
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain ne öljyt, jotka täyttävät nimikkeen 1509 selittävien
huomautusten 1 kohdassa asetetun vaatimuksen. Kuten nimikkeeseen 1509 kuuluvat öljyt,
nimikkeen 1510 00 öljyt eivät ole uudelleen esteröityjä eikä niihin ole sekoitettu muita öljyjä (muuta
kuin oliiviöljyä), mutta

1510 00 10

—

ne on voitu uuttaa oliiveista liuottimilla tai saada oliiveista fysikaalisilla menetelmillä;

—

niihin on voitu sekoittaa nimikkeeseen 1509 kuuluvia oliiviöljyjä ja niiden jakeita. Yleisin
seos on puhdistetun uutetun oliiviöljyn ja neitsytoliiviöljyn seos.

raa'at öljyt
Ks. tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen D kohta.
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1510 00 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. puhdistettu uutettu oliiviöljy ja puhdistetun uutetun oliiviöljyn
ja neitsytoliiviöljyn seos.

1511

Palmuöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

1511 10 10
ja
1511 10 90

raaka öljy

1511 90 11
ja
1511 90 19

jähmeät jakeet

1511 90 91
ja
1511 90 99

muut

Ks. tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen a ja b alakohta.
Raaka palmuöljy hajoaa nopeammin kuin muut öljyt ja siksi se sisältää runsaasti vapaita
rasvahappoja.

Näihin alanimikkeisiin kuuluu palmusteariini.

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm.:
1.

puhdistettu palmuöljy;

2.

palmuöljyn juokseva jae, joka on saatu poistamalla öljystä jähmeä faasi jäähdyttämällä tai
orgaanisten liuottimien tai pinta-aktiivisten aineiden avulla. Tämän jakeen (palmuoleiini)
rasvahappokoostumus saattaa olla hyvin samankaltainen kuin fraktioimattoman palmuöljyn,
mutta jakeen voi tavallisesti tunnistaa vertaamalla sen triglyseridien koostumusta tyypillisen
fraktioimattoman palmuöljyn triglyseridien koostumukseen. Juoksevan jakeen triglyseridit
sisältävät enemmän hiiliatomeja (C 52 ja C 54 ) kuin fraktioimattoman öljyn triglyseridit, kun
taas jähmeässä jakeessa on pääasiassa suhteellisesti vähemmän hiiliatomeja sisältäviä
triglyseridejä (C 50 ja C 48 ).

1512

Auringonkukka-, saflori- ja puuvillansiemenöljy
puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

1512 11 91

auringonkukkaöljy

sekä

niiden

jakeet,

myös

Ks. tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen a ja b alakohta sekä HS-selitykset, nimike 1512, A kohta.
1512 11 99

safloriöljy
Ks. tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen a ja b alakohta sekä HS-selitykset, nimike 1512, B kohta.

1512 19 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluu mm. puhdistettu auringonkukkaöljy ja puhdistettu safloriöljy.

1512 21 10
–
1512 29 90

puuvillansiemenöljy ja sen jakeet

1514

Rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti
muuntamattomat

1514 11 10
–
1514 19 90

niukasti erukahappoa sisältävä rapsi- ja rypsiöljy sekä niiden jakeet

Ks. HS-selitykset, nimike 1512, C kohta.

Ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus ja HS-selitykset, nimike 1514, kohta A, toinen kappale,
2 lause.

1515

Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt (myös jojobaöljy) sekä niiden jakeet, myös
puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

1515 30 10
ja

risiiniöljy ja sen jakeet
Risiiniöljy tunnetaan englanninkielessä myös nimillä ”palma-Christi oil” ja ”kerva oil”.
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1515 30 90

Tähän alanimikkeeseen ei kuulu tyräkkikasvien (Euphorbiaceae) heimoon kuuluvan Jatraopha
curcas -lajin siemenistä saatu öljy (”Curcas oil” eli ”purgatiivinen öljy”), jota kutsutaan usein nimillä
”American castor oil” tai ”wild castor oil” (alanimikkeet 1515 90 40–1515 90 99).

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai
kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut
kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet
Ilmaisu ”margariini” määritellään Harmonoidun järjestelmän alanimikkeitä 1517 10 ja 1517 90
koskevissa alanimikeselityksissä.

1517 10 10
ja
1517 10 90
1517 90 91

margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini
Ks. HS-selitykset, nimike 1517, viides kappale, A kohta ”Margariini”.
Vesipitoisuus ei ole kuitenkaan ratkaiseva tekijä luokiteltaessa tuotteita näihin alanimikkeisiin.
rasvaisten kasviöljyjen seokset, juoksevat
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös kemiallisesti muunnettujen kasviöljyjen seokset.

1521

Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit), mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat sekä
spermaseetti, myös puhdistetut tai värjätyt

1521 10 00

kasvivahat
HS-selityksissä nimikkeen 1521 kohdassa I kuvailtujen tuotteiden lisäksi tähän alanimikkeeseen
kuuluu kahvivaha, jota esiintyy luonnostaan kahvipensaan kaikissa osissa (pavuissa,
pergamenttikuoressa, lehdissä, jne.) ja jota syntyy kofeiinittoman kahvin valmistuksen yhteydessä
sivutuotteena. Kahvivahan väri on musta ja tuoksu kahvinkaltainen. Sitä käytetään eräiden
puhdistusaineiden valmistuksessa.

1521 90 91

raa'at
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat luonnollisissa kennoissa olevat vahat.

1521 90 99

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat puristetut tai puhdistetut vahat, myös vaalennetut tai värjätyt.

1522 00

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet

1522 00 31
ja
1522 00 39

joissa on oliiviöljyn ominaisuudet omaavaa öljyä
Ks. tämän ryhmän 3 lisähuomautus, jossa eritellään näihin alanimikkeisiin kuulumattomat jätteet.
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IV JAKSO

ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA
ETIKKA; TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET

16 RYHMÄ

LIHASTA, KALASTA, ÄYRIÄISISTÄ, NILVIÄISISTÄ TAI MUISTA VEDESSÄ ELÄVISTÄ
SELKÄRANGATTOMISTA VALMISTETUT TUOTTEET

Yleisohjeita
Luokittelusta, joka koskee elintarvikevalmisteita (mukaan lukien ns. einesvalmisteet), jotka sisältävät esim.
makkaraa, lihaa, muita eläimenosia kuin lihaa, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä
selkärangattomia tai edellä mainittujen sekoituksia sekä kasviksia, spagettia, kastiketta, jne., ks. tämän ryhmän
2 huomautus ja HS-selitysten tämän ryhmän yleisohjeiden viimeistä edellinen kappale.
Tämän ryhmän 2 huomautuksen ensimmäisen kappaleen toista lausetta (”luokitellaan siihen 16 ryhmän
nimikkeeseen, joka vastaa sitä tai niitä aineosia, joita painon osalta on eniten”) sovelletaan myös alanimikkeiden
määrittämisessä. Edellä mainittua lausetta ei kuitenkaan sovelleta nimikkeiden 1601 00 ja 1602 maksaa
sisältäviin valmisteisiin (ks. tämän ryhmän 2 huomautuksen toinen kappale).
Lisähuomautus 2

Palan alkuperä on tunnistettavissa yleensä vain silloin, kun palan mitat ovat vähintään noin
100 × 80 × 2 mm.
Ilmaisua ”palat” sovelletaan ainoastaan paloihin, joiden alkuperäispaloitttelu (esimerkiksi kinkkujen)
voidaan määrittää kiistatta eikä toiset mahdollisuudet pois sulkemalla.

1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista
tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet
Vaikka tuotteiden katsottaisiin kaupallisessa tarkoituksessa olevan ”makkaroita ja niiden kaltaisia
tuotteita”, se ei kuitenkaan ratkaise luokittelua tässä nimikkeessä.
Tässä nimikkeessä ilmaisulla ”makkara” ei tarkoiteta paloiteltuja tai hienoksi jauhettuja
lihavalmisteita, jotka on tölkkeihin tai muihin jäykkiin säilytysastioihin pakkaamalla puristettu
tiettyyn, myös lieriömäiseen, muotoon.

1601 00 10

maksasta valmistetut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. maksaa sisältävät makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, myös
ne, joihin on lisätty lihaa, muita eläimenosia kuin lihaa, rasvaa jne., jos maksa antaa tuotteelle sen
olennaisen luonteen. Nämä yleensä keitetyt ja joskus savustetut tuotteet tunnistaa nimenomaan
maksalle ominaisesta mausta.
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1601 00 91

makkarat, kuivatut tai levitteiksi valmistetut, kypsentämättömät
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kypsentämättömät makkarat edellyttäen, että ne on kypsytetty
muulla tavalla (esim. kuivaamalla ilmavassa tilassa) ja että ne soveltuvat välittömään kulutukseen.
Tällaiset tuotteet voivat olla myös savustettuja, jos käytetty savustusmenetelmä ei aiheuta
lihaproteiinien täydellistä hyytymistä kuten muu lämpökäsittely, esim. korkeassa lämpötilassa
savustaminen, aiheuttaa.
Näin ollen tähän alanimikkeeseen kuuluvat leikkelemakkarat (esim. salami, ”Arles sausages”,
”Plockwurst”) sekä myös levitteiksi valmistetut makkarat, kuten esim. leikkelemakkaratyyppinen
”Teewurst”.

1601 00 99

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:

1602

1.

tuoreet makkarat ja vastaavat tuotteet, joita ei ole lainkaan kypsytetty;

2.

kypsennetyt makkarat, esim. frankfurtinmakkarat, nakkityyppiset ”Strasbourg sausages” ja
”Vienna sausages”, mortadellat, pienet sisälmysmakkarat (”andouilles” ja ”andouillettes”),
kaurajauhoista ja munuaistalista valmistetut makkarat (”white puddings”), verimakkarat
(”black puddings”) ja muut samankaltaiset erikoistuotteet.

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai
verestä
Ks. 2 ryhmän 6 huomautuksen a alakohdassa, joka koskee 16 ryhmään kuuluvan kypsentämättömän
maustetun siipikarjanlihan luokitusta. Se, onko kypsentämätön siipikarjanliha maustettua vai
maustamatonta,
määritetään
soveltamalla
komission
täytäntöönpanoasetuksessa
(EU)
N:o 1362/2013 (1) säädettyjä kypsentämättömän maustetun siipikarjanlihan aistinvaraisen testauksen
menetelmiä.

1602 10 00

homogenoidut valmisteet
Ilmaisun ”lyijykristalli” määrittelystä, ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus.

1602 20 10
ja
1602 20 90

(1)

eläimenmaksasta valmistetut
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat valmisteet ja säilykkeet, jotka sisältävät maksaa, myös lihaan tai
muihin eläimenosiin sekoitettua, jos maksa antaa tuotteelle sen olennaisen luonteen. Näiden
alanimikkeiden päätuotteet on valmistettu hanhen- tai ankanmaksasta (alanimike 1602 20 10).

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1362/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, kypsentämättömän maustetun
siipikarjanlihan aistinvaraisen testauksen menetelmistä sen luokittelemiseksi yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL L 343,
19.12.2013, s. 9).
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1602 31 11
–
1602 39 85

nimikkeen 0105 siipikarjasta valmistetut
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat siipikarjaliha ja keittämisen jälkeen säilötyt, siipikarjasta saadut
muut eläimenosat kuin liha.
Näitä tuotteita ovat mm.:
1.

”chicken in jelly”;

2.

kananpuolikkaat tai -neljännekset kastikkeessa ja kokonaiset kalkkunan-, hanhen- tai
kanankoivet, myös jäädytetyt;

3.

siipikarjasta valmistettu pâté (sisältää pääasiallisesti siipikarjanlihaa, johon on lisätty
vasikanlihaa, sianrasvaa, tryffeleitä ja mausteita), myös jäädytetty;

4.

einesvalmisteet, joiden perusaineosana on siipikarjanlihaa ja joissa on lisänä muita tuotteita
kuten esim. kasviksia, riisiä tai makaronituotteita. Tällaisia valmisteita ovat esim. ”kanaa ja
riisiä” ja ”kanaa ja sieniä” sekä myös jäädytetyt siipikarjanlihasta valmistetut einesvalmisteet,
jotka on pakattu tarjottimen kaltaiseen vähittäismyyntipakkaukseen, joissa liha ja muut
ainekset on aseteltu erikseen.

Mahdollisten luiden painoa ei oteta huomioon määriteltäessä siipikarjanlihan ja siipikarjasta saatujen
muiden eläimenosien prosenttimääräistä osuutta.
1602 31 11

joissa on yksinomaan kypsentämätöntä kalkkunanlihaa
Ks. tämän ryhmän 1 lisähuomautus.

1602 32 11

kypsentämättömät
Ks. tämän ryhmän 1 lisähuomautus.

1602 39 21

kypsentämättömät
Ks. tämän ryhmän 1 lisähuomautus.

1602 41 10
ja
1602 41 90

kinkku ja sen palat
Ilmaisun ”palat” määrittelystä ks. tämän ryhmän 2 lisähuomautus sekä siihen liittyvät selittävät
huomautukset.
Paloitellut tai hienoksi jauhetut valmisteet eivät kuulu näihin alanimikkeisiin, vaikka ne olisi tehty
kinkusta tai sen paloista.

1602 42 10
ja
1602 42 90

lapa ja sen palat
Ilmaisun ”palat” määrittelystä ks. tämän ryhmän 2 lisähuomautus sekä siihen liittyvät selittävät
huomautukset.
Paloitellut tai hienoksi jauhetut valmisteet eivät kuulu näihin alanimikkeisiin, vaikka ne olisi tehty
lavasta ja sen paloista.

1602 49 11
–
1602 49 50

kesyä sikaa
Lihan ja muiden eläimenosien (mukaan lukien mitkä tahansa ja mistä tahansa peräisin olevat rasvat)
prosentuaalisen osuuden määrittämiseksi tuotteesta, ks. komission asetus (ETY) N:o 226/89 (EYVL
L 29, 31.1.1989, s. 11).
Gelatiineja ja kastikkeita ei lasketa mukaan määritettäessä näitä prosenttilukuja.

1602 49 15

muut sekavalmisteet, joissa on kinkkua, lapaa, selkää tai niskaa taikka niiden paloja
Ilmaisun ”palat” määrittelystä ks. tämän ryhmän 2 lisähuomautus sekä siihen liittyvät selittävät
huomautukset.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvien sekavalmisteiden on sisällettävä yhtä alanimikkeen
nimiketekstissä mainittua palaa (ja/tai sen paloja). Palan ei tarvitse antaa sekavalmisteelle sen
olennaista luonnetta. Nämä sekavalmisteet voivat sisältää myös muiden eläinten lihaa tai syötäviä
eläimenosia.
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1602 50 10

kypsentämättömät; kypsennetystä lihasta tai kypsennetyistä muista eläimenosista sekä
kypsentämättömästä lihasta tai kypsentämättömistä muista eläimenosista tehdyt
sekavalmisteet
Ks. tämän ryhmän 1 lisähuomautus.

1602 50 31

säilykeliha (corned beef) ilmanpitävissä pakkauksissa
Alanimikkeessä 1602 50 31 tarkoitetaan ilmaisulla ”ilmanpitävissä pakkauksissa” tuotteita sellaisissa
pakkauksissa, jotka on suljettu (myös tyhjiöpakatut) siten, että pakkauksen sisälle tai sieltä ulos ei
pääse ilmaa eikä muuta kaasua. Pakkausta avattaessa alkuperäinen ilmatiivis sulku rikkoutuu
lopullisesti.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat muun muassa muovista valmistettuihin pusseihin pakatut, myös
tyhjiöpakatut, tuotteet.

1602 90 61

kypsentämättömät; kypsennetystä lihasta tai kypsennetyistä muista eläimenosista sekä
kypsentämättömästä lihasta tai kypsentämättömistä muista eläimenosista tehdyt
sekavalmisteet
Ks. tämän ryhmän 1 lisähuomautus.

1604

Kalavalmisteet ja -säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet
Ks. tämän ryhmän 2 alanimikehuomautus.

1604 12 91

ilmanpitävissä pakkauksissa
Ks. alanimikkeen 1602 50 31 selittävät huomautukset.

1604 14 26

fileet (ns. ”loins”)
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat ainoastaan HS-selitysten nimikkeen 0304 kohdan 1 mukaiset
kalafileet, joilla on seuraavat kolme ominaisuutta:

1604 14 36

—

ne ovat keitettyjä,

—

ne on pakattu lientä lisäämättä elintarvikemuovista valmistettuun pussiin (tai kääreeseen),
myös tyhjiö- tai kuumasaumattuun pakkaukseen, ja

—

ne ovat pakastettuja.

fileet (ns. ”loins”)
Ks. alanimikkeen 1604 14 26 selittävät huomautukset.

1604 14 46

fileet (ns. ”loins”)
Ks. alanimikkeen 1604 14 26 selittävät huomautukset.

1604 19 31

fileet (ns. ”loins”)
Ks. alanimikkeen 1604 14 26 selittävät huomautukset.

1604 20 05

surimivalmisteet
Ks. alanimikkeen 0304 93 10 selittävät huomautukset.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat valmisteet on tehty surimista, johon on sekoitettu muita tuotteita
(esim. jauhoa, tärkkelystä, proteiineja, äyriäisten lihaa, mausteita, makuaineita ja väriaineita). Ne
ovat lämpökäsiteltyjä ja yleensä esitetään tullattavaksi jäädytettyinä.
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1605

Äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, valmistetut tai säilötyt
Ks. tämän ryhmän 2 alanimikehuomautus.

1605 29 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat ilmanpitäviin
alanimikkeen 1602 50 31 selittävät huomautukset).

1605 53 10

ilmanpitävissä pakkauksissa
Ks. alanimikkeen 1602 50 31 selittävät huomautukset.
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pakkauksiin

pakatut

katkaravut

(ks.

17 RYHMÄ

SOKERI JA SOKERIVALMISTEET

1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät

1701 12 10
–
1701 14 90

lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön raakasokeri
Ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm.:
1.

eräät puhdistamattomat valkoiset sokerit;

2.

vähän polarisoituneet ruskeat sokerit, joita saadaan sokerinvalmistusprosessin toisen ja
kolmannen kiteytysvaiheen yhteydessä ja joiden väri vaihtelee keltaisesta tummanruskeaan
riippuen pääasiallisesti niiden melassipitoisuudesta sekä joissa on sakkaroosia tavallisesti 85–
98 painoprosenttia;

3.

puhdistamisprosessin tai kandisokerin valmistuksen aikana syntyneet vähemmän puhtaat
sokerit, esim. ”fourths” ja ”pieces” (fariinisokeria muistuttavia tummia, voimakasaromisia
sokereita) ja ruskeat sokerit.

1701 12 10
ja
1701 12 90

juurikassokeri

1701 13 10
ja
1701 13 90

tämän ryhmän 2 alanimikehuomautuksessa tarkoitettu ruokosokeri

Ks. alanimikkeiden 1701 12, 1701 13 ja 1701 14 HS-alanimikeselitykset.

Ks. alanimikkeiden 1701 12, 1701 13 ja 1701 14 HS-alanimikeselitykset.

1701 14 10
ja
1701 14 90

muu ruokosokeri

1701 91 00

lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä

Ks. alanimikkeiden 1701 12, 1701 13 ja 1701 14 HS-alanimikeselitykset.

Lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerit kuuluvat tähän alanimikkeeseen myös silloin, kun
niissä on sakkaroosia vähemmän kuin 99,5 painoprosenttia.
1701 99 10

valkoinen sokeri
Ks. tämän ryhmän 3 lisähuomautus.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat valkoiset sokerit, myös puhdistetut, jotka ovat tavallisesti väriltään
valkoisia sakkaroosipitoisuutensa vuoksi (vähintään 99,5 painoprosenttia).
Tämän ryhmän 3 lisähuomatuksessa mainitun valkoisen sokerin sakkaroosipitoisuuden määritykseen
on sovellettava komission direktiivin 79/796/ETY liitteen II menetelmässä 10 määrättyä
polarimetristä menetelmää (EYVL L 239, 22.9.1979, s. 24)..

1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi
(levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit;
keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri

1702 11 00
ja
1702 19 00

laktoosi ja laktoosisiirappi
Ks. HS-selitykset, nimike 1702, A kohdan 1 alakohta ja B kohdan ensimmäinen kappale.
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1702 30 10

isoglukoosi
Ks. tämän ryhmän 5 lisähuomautus.

1702 30 50
ja
1702 30 90

muut

1702 40 10

isoglukoosi

Näissä alanimikkeissä mainitun glukoosin painoprosentin laskemiseksi katsotaan ilmaisun
”kuivapainosta” sulkevan pois vapaan veden sekä kideveden.

Ks. tämän ryhmän 5 lisähuomautus.
1702 60 10

isoglukoosi
Ks. tämän ryhmän 6 a lisähuomautus.

1702 60 80

inuliinisiirappi
Ks. tämän ryhmän 6 a lisähuomautus.

1702 90 30

isoglukoosi
Ks. tämän ryhmän 5 lisähuomautus.

1702 90 80

inuliinisiirappi
Ks. tämän ryhmän 6 b lisähuomautus.

1702 90 95

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:

1703
1703 10 00

1.

maltoosi, muu kuin kemiallisesti puhdas maltoosi;

2.

inverttisokeri;

3.

lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön sakkaroosisiirappi (muu kuin vaahterasiirappi);

4.

tavallista korkeamman sokeripitoisuuden omaavat tuotteet, joista käytetään virheellistä
nimitystä ”high-test molasses” ja joita saadaan hydrolysoimalla ja konsentroimalla raakaa
ruokosokerimehua sekä joita pääasiallisesti käytetään elatusaineena antibioottien
valmistuksessa ja myös etyylialkoholin valmistuksessa.

5.

laktuloosi, muu kuin kemiallisesti puhdas laktuloosi.

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi
ruokosokerimelassi
Ks. alanimikkeen 1703 10 HS-alanimikeselitykset.

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa)

1704 10 10
ja
1704 10 90

purukumi, myös sokerilla kuorrutettu

1704 90 10

lakritsiuute, jossa on sakkaroosia enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta ei muita lisättyjä
aineita

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat makeutetut purukumit, joissa on tunnusomaisesti chicle-kumia tai
muita samankaltaisia syötäväksi kelpaamattomia tuotteita, riippumatta siitä, missä muodossa
purukumit ovat (purukumilevyt ja -tyynyt, sokerikuorrutetut pastillinmuotoiset purukumit,
purukumipallot jne.). Näihin alanimikkeisiin luokitellaan myös ns. ”paukkupurukumi”.

Tähän alanimikkeeseen kuuluu vain lakritsiuute, joka sisältää sakkaroosia yli 10 painoprosenttia ja
johon ei ole lisätty mitään muuta sokeria, makuainetta tai muita aineita; myös kakkujen, tikkujen,
pastillien, jne. muodossa.
Lakritsiuute, josta on muita aineita lisäämällä valmistettu
sakkaroosipitoisuudesta riippumatta alanimikkeeseen 1704 90 99.
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makeisia,

luokitellaan

sen

1704 90 30

valkoinen suklaa
Ks. HS-selitykset, nimike 1704, 6 kohta.

1704 90 51
–
1704 90 99

muut
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat useimmat sokerivalmisteet, jotka yleisesti tunnetaan nimellä
”makeiset” ja jotka luokitellaan näihin alanimikkeisiin myös silloin, kun ne sisältävät juotavaksi
kelpaavaa alkoholia tai alkoholipohjaisia liköörejä.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat myös marsipaanin, fondantin (sokeritahdaksen) ja nougat'n jne.
valmistukseen käytettävät pastat ja massat, jotka ovat makeisten valmistukseen käytettäviä ja
kakkujen tai palojen muodossa olevia puolivalmisteita. Nämä puolivalmisteet luokitellaan näihin
alanimikkeisiin myös silloin, kun niiden sokeripitoisuutta on lisätty myöhemmin jalostuksen aikana,
jos ne ovat koostumuksensa myötä erityisesti tarkoitettu vain tietyntyyppisten makeisten
valmistukseen.
Näihin alanimikkeisiin eivät kuulu:

1704 90 51

a)

mehujää, myös kun se esitetään tullattavaksi tikkukaramellien tavoin tikkuihin kiinnitettyinä
jääpaloina (nimike 2105 00);

b)

kaakaota sisältävät makeiset, jotka on eri suhteissa sekoitettu ja pakattu kaakaota
sisältämättömien makeisten kanssa vähittäismyyntiä varten (nimike 1806).

pastat ja massat, myös marsipaani, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään
1 kg
Ks. HS-selitykset, nimike 1704, 4 ja 9 kohdat.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös sokerikuorrutetut sekoitukset.

1704 90 55

kurkkupastillit ja yskänkaramellit
Ks. HS-selitykset, nimike 1704, 5 kohta.

1704 90 61

valmisteet, joissa on erillinen kova sokerikuorrutuskerros
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat sokerivalmisteet kuten sokerikuorrutetut mantelit, joissa on kova
erillinen sokerikuorrutuskerros tai -kuori. Sokerikuorrutetut makeiset valmistetaan upottamalla
makeisen sisus (esim. manteli) sokerisiirappikeitosta sisältävään pannuun, jota pyöritetään niin että
sisus kerää ympärilleen sokeria. Jäähtyessään sokeri muodostaa erillisen päällyskerroksen sisuksen
ympärille.

1704 90 65

viini- ja hedelmäkumit, geleemakeiset sekä hedelmäpastat, jotka ovat sokerimakeisina
Viini- ja hedelmäkumit ja geleemakeiset ovat geelinmuodostusaineista (arabikumi, gelatiini, pektiini
ja eräät tärkkelykset), sokerista ja makuaineista valmistettuja tuotteita, joita on erimuotoisia, esim.
ihmis- tai eläinhahmoja.

1704 90 71

keitetyt makeiset, myös täytetyt
Keitetyt makeiset ovat kovia, joskus helposti lohkeilevia ja pinnaltaan kirkkaita tai himmeitä. Ne
koostuvat pääasiallisesti sokereista, joita on keitetty ja joihin on lisätty pieniä määriä muita aineita
(mutta ei rasvoja), joiden avulla saadaan aikaan suuri määrä erimakuisia, -värisiä ja
koostumukseltaan erilaisia tuotteita. Tällaisten tuotteiden sisällä voi olla myös täytettä.

1704 90 75

toffeet ja niiden kaltaiset makeiset
Toffeet ja niiden kaltaiset makeiset on keitettyjen makeisten tavoin valmistettu sokeria keittämällä,
mutta ne sisältävät myös lisättyä rasvaa.

1704 90 81

tabletit, jotka on valmistettu puristamalla
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat eri muodoissa olevat sokerimakeiset, jotka on valmistettu
puristamalla, myös ilman sideainetta.
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1704 90 99

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat edellisiin alanimikkeisiin kuulumattomat sokerivalmisteet. Näitä
ovat mm.:
1.

fondanttimakeiset (sokeritahdasmakeiset);

2.

välitöntä kulutusta varten pakattu marsipaani, jonka nettopaino on alle 1 kg (muissa
pakkauksissa oleva marsipaani luokitellaan alanimikkeeseen 1704 90 51);

3.

nougatmakeiset;

4.

lakritsiuutteesta valmistetut makeiset.
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18 RYHMÄ

KAAKAO JA KAAKAOVALMISTEET

1801 00 00

Kaakaopavut, kokonaiset tai rouhitut, raa'at tai paahdetut
Kaakaopavut sisältävät 49–54 painoprosenttia kaakaovoiksi nimitettyä rasvaa, 8–10 painoprosenttia
tärkkelystä, 8–10 painoprosenttia valkuaisaineita, 1–2 painoprosenttia teobromiinia, 5–10
painoprosenttia tanniineja (katekiinia eli kaakaopunaista), 4–6 painoprosenttia selluloosaa ja 2–3
painoprosenttia kivennäisaineita, steroleja (D-vitamiinia) ja erilaisia fermenttejä.

1803

Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu
Tähän nimikkeeseen kuuluu mm. kaakaomassa, myös paloina, joka on käsitelty alkaleilla
liukoisuuden parantamiseksi. Tähän nimikkeeseen ei kuulu jauheen muodossa oleva kaakaomassa,
joka on käsitelty samalla tavoin (nimike 1805 00 00).

1805 00 00

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön
Kaakaojauhe, johon on lisätty pieniä määriä lesitiiniä (noin 5 painoprosenttia) luokitellaan kuitenkin
tähän alanimikkeeseen, koska lesitiinillä tarkoitus on lisätä kaakaojauheen sekoittuvuutta nesteisiin ja
siten helpottaa kaakaopohjaisten juominen (liukoisen kaakaon) valmistusta.

1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet
Ainoastaan kaakaopapuja, kaakaomassaa tai kaakaojauhetta sisältävien tuotteiden katsotaan
sisältävän kaakaota nimikkeessä 1806 tarkoitetulla tavalla.

1806 20 10

joissa on vähintään 31 painoprosenttia kaakaovoita tai jotka sisältävät kaakaovoita ja
maitorasvaa yhteensä vähintään 31 painoprosenttia
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. tuotteet, jotka tunnetaan yleisesti nimillä ”suklaapäällysteiset”
ja ”maitosuklaapäällysteiset”.

1806 20 30

joissa on kaakaovoita ja maitorasvaa yhteensä vähintään 25 painoprosenttia, mutta vähemmän
kuin 31 painoprosenttia
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. tuotteet, joita nimitetään yleisesti ”maitosuklaaksi”.

1806 20 50

joissa on vähintään 18 painoprosenttia kaakaovoita
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. tuotteet, joita nimitetään yleisesti ”tummaksi suklaaksi”.

1806 20 70

”chocolate milk crumb”
”Chocolate milk crumb” valmistetaan tyhjökuivaamalla vesiliukoista sokerin, maidon ja kaakaon
homogeenista sekoitusta ja sitä käytetään tavallisesti maitosuklaan valmistukseen. ”Chocolate milk
crumb” voi olla epäsäännöllisten murenevien palojen muodossa tai jauheena. Se sisältää tavallisesti
35–70 painoprosenttia sokeria, 15–50 painoprosenttia maitokuiva-ainetta ja 5–30 painoprosenttia
kaakaota.
Näiden ainesosien kiteytyminen saadaan aikaan erityisellä valmistusmenetelmällä.

1806 20 95

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat muut kaakaovalmisteet, erityisesti praliinitahna ja suklaalevite.

1806 31 00

täytetyt
Ks. alanimikkeen 1806 31 HS-alanimikeselitykset.
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1806 32 10

lisättyä viljaa, hedelmää tai pähkinää sisältävät
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kiinteät suklaalevyt, -tangot ja -patukat, jotka sisältävät viljaa,
hedelmää tai pähkinää (myös paloina) tasaisesti suklaaseen sekoitettuna.

1806 90 11
ja
1806 90 19

konvehdit, myös täytetyt
Alanimikkeen 1806 31 HS-alanimikeselitykset koskevat soveltuvin osin tämän alanimikkeen
ilmaisua ”täytetyt”.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat tuotteet, jotka yleensä voidaan syödä yhtenä suupalana; näitä ovat:

1806 90 11

—

täytetyt konvehdit tai

—

suklaan ja minkä tahansa syötävän aineen kerroksittainen yhdistelmä tai

—

suklaan ja minkä tahansa syötävän elintarvikkeen sekoitus.

alkoholia sisältävät
Konvehtilajitelmat, joissa osa konvehdeista sisältää alkoholia ja osa ei, luokitellaan yhdistetyn
nimikkeistön 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan mukaisesti.

1806 90 19

muut
Ks. alanimikkeen 1806 90 11 selittävät huomautukset.

1806 90 31

täytetyt
Alanimikkeen 1806 31 HS-alanimikeselitykset koskevat soveltuvin osin tämän alanimikkeen
ilmaisua ”täytetyt”.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. täytetyt, suklaasta valmistetut pääsiäismunat ja jouluhahmot.

1806 90 39

täyttämättömät
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. suklaaströsselin kaltainen sokeripäällysteinen valmiste
(”chocolate vermicelli”), valssattu suklaamassa, joka on liuskeista hiutaletta (”chocolate flakes”) ja
ontot tai kompaktit muottiin tehdyt suklaakuviot ja suklaamunat.

1806 90 50

sokerivalmisteet ja niiden korvikkeet, jotka perustuvat muihin makeutusaineisiin kuin
sokeriin, kaakaota sisältävät
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat nimikkeen 1704
sokerikuorrutteiset tuotteet, joihin on lisätty kaakaota.

1806 90 60

sokerivalmisteet,

esim.

toffeet

ja

kaakaota sisältävät levitteet
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat suklaalevitteet, jotka on pakattu niin, että tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino on enintään 2 kg.

1806 90 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. eräät kreemien, syötävien jäätelöiden, jälkiruokien ja
samankaltaisten valmisteiden valmistukseen käytettävät jauheet, jotka sisältävät kaakaota, lukuun
ottamatta HS-selitysten tämän ryhmän yleisohjeissa poissuljettuja tuotteita.
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19 RYHMÄ

VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET;
LEIPOMATUOTTEET

Yleisohjeita
Tämän ryhmän tuotteiden kaakaojauhepitoisuus lasketaan tavallisesti kertomalla kertoimella 31 tuotteen
yhteenlaskettu teobromiinipitoisuus ja kofeiinipitoisuus.
Teobromiini- ja kofeiinipitoisuudet määritetään nestekromatografisesti (HPLC).
Jos tuotteet sisältävät kofeiinia tai teobromiinia, joka on peräisin muusta lähteestä kuin kaakaosta, näitä kofeiinitai teobromiinipitoisuuksia ei oteta huomioon kaakaopitoisuutta laskettaessa.
1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista,
tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan
kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta
aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt
elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin
5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna
Ainoastaan kaakaopapuja, kaakaomassaa tai kaakaojauhetta sisältävien tuotteiden katsotaan
sisältävän kaakaota nimikkeessä 1901 tarkoitetulla tavalla.

1901 20 00

seokset ja taikinat, nimikkeen 1905 leipomatuotteiden valmistukseen tarkoitetut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. HS-selityksissä, nimikkeen 1901 kohdan II alakohdissa 7 ja 8
mainitut valmiit taikinat.
Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu ”riisipaperit” (”rice paper”), jotka ovat kuivatusta tai paistetusta
jauho- tai tärkkelystaikinasta tehtyjä ohuita lehtisiä, myös eräitten leipomatuotteiden päällystämiseen
käytetyt (nimike 1905).

1901 90 11
ja
1901 90 19

mallasuute
Ks. HS-selitykset, nimike 1901, I kohta.
Mallasuute sisältää dekstriinejä, maltoosia, valkuaisaineita, vitamiineja, entsyymejä ja makuaineita.
Näihin alanimikkeisiin eivät kuulu vähittäismyyntiä varten pakatut, pikkulapsille tarkoitetut
valmisteet, jotka sisältävät mallasuutetta tai joissa mallasuute on yksi valmisteen perusainesosista
(alanimike 1901 10 00).

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja
cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla
tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu

1902 20 91

kypsennetyt
Tähän alanimikkeeseen kuuluu myös esikypsennetty pasta.

1902 30 10

kuivatut
Tässä alanimikkeessä ilmaisulla ”kuivatut” tarkoitetaan kuivia ja hauraita tuotteita, joiden
kosteuspitoisuus on alhainen (enintään noin 12 prosenttia) ja jotka on joko suoraan aurinkokuivattu
tai jotka on kuivattu teollisella kuivausprosessilla (esim. tunnelikuivauksella, paahtamalla tai
paistamalla).
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1902 40 90

muu
Tähän alanimikkeeseen kuuluu valmistettu couscous, esim. lihaa, vihanneksia ja muita ainesosia
sisältävä, jos lihaa on tuotteessa enintään 20 painoprosenttia.

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet
(esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina
tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja
rouheita), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat
Ks. tämän ryhmän 3 ja 4 huomautukset.
Ainoastaan kaakaopapuja, kaakaomassaa tai kaakaojauhetta sisältävien tuotteiden katsotaan
sisältävän kaakaota nimikkeessä 1904 tarkoitetulla tavalla.

1904 10 10
–
1904 10 90

viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet
HS-selityksissä nimikkeen 1904 kohdan A neljännessä kappaleessa mainitulla menetelmällä
valmistetut tuotteet sekä muista viljalajeista valmistetut tuotteet luokitellaan näihin alanimikkeisiin
myös silloin, kun tuotteet paisuttamisen jälkeen valmistetaan edelleen jauhoiksi, rouheiksi tai
pelleteiksi.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. epäsäännöllisen muotoiset pakkausmateriaalit, jotka on
valmistettu suulakepuristamalla esim. maissijauhosta, myös jos ne on tehty ihmisravinnoksi
kelpaamattomiksi.

1904 20 10
–
1904 20 99

paahtamattomista viljahiutaleista tai paahtamattomien viljahiutaleiden ja paahdettujen
viljahiutaleiden tai paisutetun viljan sekoituksesta saadut elintarvikevalmisteet

1904 30 00

bulgurvehnä

Ks. HS-selitykset, nimike 1904, B kohta.

Ks. HS-selitykset, nimike 1904, C kohta.
1904 90 10
ja
1904 90 80

muut

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut
leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit,
jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden
kaltaiset tuotteet

Ks. HS-selitykset, nimike 1904, D kohta.

Tähän nimikkeeseen kuuluvat sellaisenaan kulutukseen soveltuvat cocktailpalat, jotka voivat olla
esim. kuivattuja herneitä tai maapähkinöitä ja jotka on päällystetty kokonaan taikinalla, jos
taikinapäällyste antaa paksuutensa ja makunsa vuoksi tuotteelle sen olennaisen luonteen.
Ainoastaan kaakaopapuja, kaakaomassaa tai kaakaojauhetta sisältävien tuotteiden katsotaan
sisältävän kaakaota nimikkeessä 1905 tarkoitetulla tavalla.
Tähän nimikkeeseen ei kuulu kypsentämätön taikina – ei myöskään muotoiltuna –, joka on tarkoitettu
ruokaleivän, kakkujen, leivosten, keksien, pikkuleipien tai muiden leipomatuotteiden valmistukseen,
ei myöskään kaakaota sisältäviä (alanimike 1901 20 00).
1905 10 00

näkkileipä
Ks. HS-selitykset, nimike 1905, A kohdan 4 alakohta.
Tähän alanimikkeeseen
suulakepuristamalla.

kuuluvat

myös
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samankaltaiset

tuotteet,

jotka

on

valmistettu

1905 20 10
–
1905 20 90

maustekakut

1905 31 11
–
1905 31 99

makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits)

1905 31 30

joissa on maitorasvaa vähintään 8 painoprosenttia

Ks. HS-selitykset, nimike1905, A kohdan 6 alakohta.
Näihin alanimikkeisiin ei kuulu ”speculoos” (eräänlainen kova piparkakku) ja ”Russian bread”
(”patience”).

Ks. tämän ryhmän 1 ja 2 lisähuomautukset ja HS-selitykset, nimike 1905, A kohdan 8 b alakohta.
Näihin alanimikkeisiin
suulakepuristamalla.

kuuluvat

myös

samankaltaiset

tuotteet,

jotka

on

valmistettu

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. voita sisältävät murokeksit (”butter biscuits”).
1905 31 91

täytekeksit
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat tuotteet, jotka koostuvat kahdesta keksistä ja erillisestä
täytekerroksesta, joka voi olla mitä tahansa ruoka-ainetta, esim. suklaata, hilloa, fondanttikreemiä tai
pähkinätahnaa.

1905 32 05
–
1905 32 99

vohvelit ja vohvelikeksit

1905 32 91

suolatut, myös täytetyt

Ks. tämän ryhmän 1 lisähuomautus ja HS-selitykset, nimike 1905, A kohdan 9 alakohta.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. maustetut vohvelit, joissa on juustoa.
1905 40 10
ja
1905 40 90

korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet

1905 90 20

ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset
sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

Ks. HS-selitykset, nimike 1905, A kohdan 5 alakohta.
soveltuvat

farmaseuttiseen

käyttöön,

Ks. HS-selitykset, nimike 1905, B kohta.
1905 90 30

ruokaleipä, jossa ei ole lisättyä hunajaa, munaa, juustoa tai hedelmää ja jossa on sokeria
enintään 5 prosenttia ja/tai rasvaa enintään 5 prosenttia kuivapainosta
Ilmaisulla ”ruokaleipä” tarkoitetaan erikokoisia tuotteita.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. eri muodoissa oleva tavallinen leipä ja erikoisleivät kuten
diabeetikoille tarkoitettu gluteenia sisältävä leipä sekä laivakorput.

1905 90 45

keksit ja pikkuleivät (biscuits)
Ks. HS-selitykset, nimike 1905, A kohdan 8 a ja 8 c alakohdat.

1905 90 55

puristetut tai paisutetut tuotteet, maustetut tai suolatut
Ks. HS-selitykset, nimike 1905, A kohdan 7 ja 15 alakohdat.

1905 90 60

lisättyä makeutusainetta sisältävät
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kaikki konditoriatuotteet, joita ei luokitella edellisiin
alanimikkeisiin, esim. kakut, leivonnaiset ja marengit.

1905 90 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. piirakat (”quiches”) ja pizzat sekä leivät, joita ei luokitella
alanimikkeisiin 1905 90 30 ja 1905 90 60.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös tärkkelyksestä
epäsäännöllisen muotoiset pakkausmateriaalit, myös jos
kelpaamattomiksi.
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suulakepuristamalla valmistetut
ne on tehty ihmisravinnoksi

20 RYHMÄ

KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA
VALMISTETUT TUOTTEET

Yleisohjeita
Tähän ryhmään kuuluvat sellaisenaan kulutukseen soveltuvat pikkupurtavat, jotka voivat olla esim. kuivattuja
herneitä tai maapähkinöitä ja jotka on päällystetty taikinalla ainoastaan osittain ja sen vuoksi kasvikset,
hedelmät, pähkinät tai muut kasvinosat antavat tuotteelle sen olennaisen luonteen.
Tähän ryhmään kuuluvat myös kurkut, jotka ovat kokonaan maitohappokäyneet.
Kurkut, jotka eivät ole kokonaan maitohappokäyneet ja jotka on väliaikaisesti säilötty suolaveteen, luokitellaan
kuitenkin alanimikkeeseen 0711 40 00, jos ne eivät sovellu välittömään kulutukseen. Tällaiset tuotteet sisältävät
yleensä vähintään 10 painoprosenttia suolaa.
Huomautus 4

Tomaattimehun kuiva-ainepainon määrityksessä sovelletaan komission asetuksen
N:o 1979/82 liitteessä määrättyä analyyttistä menetelmää (EYVL L 214, 22.7.1982, s. 12)..

(ETY)

Lisähuomautus 1

Tuotteen happopitoisuuden määrittämiseksi näyte homogenoidaan siten, että homogenaattiin tulee
näytteen sisältämää nestemäistä ja kiinteää osaa siinä suhteessa kuin sitä on tutkittavassa tavarassa.

2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja
muut syötävät kasvinosat
Ks. tämän ryhmän 3 huomautus.

2001 90 10

mango-chutney
Tässä alanimikkeessä ja alanimikkeessä 2103 90 10 tarkoitetaan ilmaisulla ”mango-chutney”
mangosäilykevalmistetta, johon on lisätty eri tuotteita kuten inkivääriä, kuivattuja rypäleitä, pippuria
ja sokeria.
Tähän alanimikkeeseen luokiteltu mango-chutney sisältää hedelmäpaloja, kun taas
alanimikkeeseen 2103 90 10 luokiteltu mango-chutney on täysin homogenoitu kastike, jonka sakeus
vaihtelee.

2001 90 50

sienet
Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu sienet, jotka on ainoastaan säilötty väliaikaisesti
nimikkeessä 0711 määritellyllä menetelmällä, esim. väkevään suolaliemeen, johon on lisätty etikkaa
tai etikkahappoa.

2002

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit

2002 10 10
ja
2002 10 90

kokonaiset tai paloitellut tomaatit
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. kokonaiset tai paloitellut tomaatit (myös kuoritut), jotka on
säilötty steriloimalla.
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2002 90 11
–
2002 90 99

muut

2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut
kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. tomaattipyree (myös kiinteässä muodossa oleva),
tomaattitiiviste ja tomaattimehu, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 7 painoprosenttia. Näihin
alanimikkeisiin kuuluu myös tomaattijauhe, joka on valmistettu kuivatusta tomaattimehusta. Näihin
alanimikkeisiin ei kuitenkaan kuulu viipaloiduista tomaateista kuivaamalla valmistetuista hiutaleista
jauhettu jauho, vaan se luokitellaan alanimikkeeseen 0712 90 30.

Ks. tämän ryhmän 3 huomautus.
Tähän nimikkeeseen eivät kuulu nimikkeen 0714 tuotteista tehdyt valmisteet, joiden ei katsota olevan
vihanneksia (alanimike 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 tai 2008 99 91)
2004 10 10

kypsennetyt, mutta muuten valmistamattomat
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. HS-selityksissä nimikkeen 2004 kohdassa 1 mainitut tuotteet.

2004 10 91
ja
2004 10 99

muut

2004 90 50

herneet (Pisum sativum) ja vihreät pavut

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. HS-selityksissä nimikkeen 2004 kohdassa 3 mainitut tuotteet.

Tässä alanimikkeessä tarkoitetaan ilmaisulla ”vihreät pavut” vain Phaseolus- ja Vigna-suvun
raakoina kerättyjä papuja, joiden koko palko on syötävää. Palko voi olla väriltään vaihteleva, kuten
esim. täysin vihreä tai vihreä harmain tai sinisin pilkuin tai keltainen (”vahapavut”).

2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut
kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet
Nimikkeen 2004 selittävät huomautukset koskevat tätä alanimikettä.
Tähän nimikkeeseen kuuluu ”papad”-niminen tuote, joka on tehty kuivista taikinalevyistä, jotka on
valmistettu kuivatuista palkokasveista tehdystä hienosta jauhosta, suolasta, mausteista, öljystä,
kohotusaineista ja joskus pienistä määristä hienoa vilja- tai riisijauhoa.

2005 10 00

homogenoidut kasvikset
Ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus.

2005 20 80

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. viipaloidut tai suikaloidut perunat, jotka on esikeitetty rasvassa
tai öljyssä, jäähdytetty ja tyhjiöpakattu.

2005 70 00

oliivit
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat oliivit, jotka on mainittu HS-selityksissä nimikkeen 2005 neljännen
kappaleen kohdassa 1, myös vihanneksilla (esim. maustepippurilla tai miedoilla ja makeilla
paprikoilla), hedelmillä tai pähkinöillä (esim. manteleilla) tai vihannesten ja hedelmien tai
pähkinöiden sekoituksella täytetyt.

2006 00

Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) kasvikset, hedelmät, pähkinät,
hedelmänkuoret ja muut kasvinosat

2006 00 31
–
2006 00 38

sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia
Ks. sokeripitoisuudesta tämän ryhmän 2 a lisähuomatus.
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2007

Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja
pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävät
Ks. ilmaisun ”keittämällä valmistetut hillot” osalta tämän ryhmän 5 huomautus.
Ks. sokeripitoisuudesta tämän ryhmän 2 a lisähuomautus.

2007 10 10
–
2007 10 99

homogenoidut valmisteet

2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät
kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät,
muualle kuulumattomat

Ks. tämän ryhmän 2 alanimikehuomautus.

Ks. sokeripitoisuudesta tämän ryhmän 2 a lisähuomautus.
Ks. lisätystä sokerista tämän ryhmän 3 lisähuomautus.
Ks. alkoholipitoisuudesta tämän ryhmän 4 lisähuomautus.
2008 11 10
–
2008 19 99

pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, myös näiden sekoitukset
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. HS-selityksissä nimikkeen 2008 kohdissa 1 ja 2 mainitut
tuotteet sekä näiden tuotteiden sekoitukset.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat myös:
1.

hiutaleiksi valmistetut tai murskatut, erityisesti leivonnaisissa käytetyt tuotteet, tai

2.

jauhetut tai muuten murskatut, tahnan muodossa olevat, myös muita lisättyjä aineita sisältävät
tuotteet.

Näihin alanimikkeisiin eivät kuitenkaan kuulu marsipaanin, nougat'n jne. valmistukseen käytettävät
tahnat (nimike 1704).
2008 19 12
–
2008 19 99

muut, myös sekoitukset

2008 30 51

greipit ja pomelot lohkoina

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat pähkinät ja muut siemenet (lukuun ottamatta maapähkinöitä) sekä
pähkinöiden ja muiden siementen sekoitukset, myös sellaiset, jotka sisältävät enimmäkseen
maapähkinää.

Tässä alanimikkeessä tarkoitetaan ilmaisulla ”lohkot” hedelmien luonnollisia, kokonaisia lohkoja.
Luokitteluun ei kuitenkaan vaikuta tuotteen mahdollisesti sisältämät pienet määrät rikkoutuneita
lohkoja, joita ei ole tarkoituksella tuotettu.
2008 30 71

greipit ja pomelot lohkoina
Ks. alanimikkeen 2008 30 51 selittävät huomautukset.
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2009

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös rypäleen
puristemehu ’grape must’) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävät
Ks. käymättömien ja lisättyä alkoholia sisältämättömien hedelmämehujen osalta tämän ryhmän
6 huomautus.
Ks. termin ”Brix-arvo” osalta tämän ryhmän 3 alanimikehuomautus.
Ks. lisätyn sokerin osalta tämän ryhmän 5 lisähuomautuksen a alakohta.
Tämän ryhmän 5 lisähuomautuksen b alakohdan mukaisesti katsotaan, että tuotteet ovat menettäneet
nimikkeeseen 2009 kuuluvien hedelmämehujen alkuperäisen luonteen silloin, kun niihin on lisätty
sokeria sellainen määrä, että ne sisältävät vähemmän kuin 50 painoprosenttia hedelmämehua.
Ainoastaan tämän ryhmän 2 ja 5 lisähuomautusta voidaan soveltaa määritettäessä sitä, ovatko tuotteet
menettäneet alkuperäisen luonteensa sokerin lisäämisen vuoksi. Sakkaroosina ilmaistu eri sokereiden
määrä määritetään mainitun 2 lisähuomautuksen mukaisesti. Jos lisätyn sokerin pitoisuus, joka on
laskettu tämän ryhmän 5 lisähuomautuksen a alakohdan mukaisesti, ylittää 50 painoprosenttia, on
laskettu hedelmämehupitoisuus pienempi kuin 50 painoprosenttia eikä tuotetta voida luokitella
nimikkeeseen 2009.
Tämän ryhmän 5 lisähuomautuksen b alakohtaa ei sovelleta tiivistettyihin luonnonhedelmämehuihin.
Tiivistetyt luonnonhedelmämehut voidaan näin ollen luokitella nimikkeeseen 2009.
Muiden ainesosien lisäämisestä nimikkeen 2009 tuotteisiin, ks. nimikettä 2009 koskevat HSselitykset.
ESIMERKKI
Appelsiinimehunäytteen analysointitulos:
—

refraktometrin 20 °C:ssa antama lukema: 65,3,

—

sakkaroosina ilmaistu eri sokereiden laskettu määrä (tämän ryhmän lisähuomautus 2): 62,0
(65,3 × 0,95),

—

laskettu lisätyn sokerin määrä (tämän ryhmän lisähuomautus 5): 49 painoprosenttia (62,0–
13),

—

laskettu hedelmämehupitoisuus: 51 painoprosenttia (100–49).

Päätelmä: näytteen katsotaan säilyttäneen tämän ryhmän 5 lisähuomautuksen b alakohdassa
tarkoitetun alkuperäisen luonteen, koska laskettu hedelmämehupitoisuus ei alita 50:tä
painoprosenttia.
2009 11 11
–
2009 11 99

jäädytetty

2009 50 10
ja
2009 50 90

tomaattimehu

2009 69 51

tiivistetty

Ks. alanimikkeen 2009 11 HS-alanimikeselitykset.

Ks. tämän ryhmän 4 huomautus ja sitä koskevat selittävät huomautukset.

Ks. tämän ryhmän 6 lisähuomautus.
2009 69 71

tiivistetty
Ks. tämän ryhmän 6 lisähuomautus.
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21 RYHMÄ

ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET

Yleisohjeita
Harmonoidun järjestelmän selitysten nimikettä 2106 koskevassa 16 kohdassa tarkoitettujen ”lisäravinteiden”
luokittelussa ja erityisesti annoksina, kuten kapseleina, tabletteina, pastilleina tai pillereinä, tullille esitettävien
muiden lisäravinteina käytettäviksi tarkoitettujen elintarvikevalmisteiden luokittelussa on otettava huomioon
myös arviointiperusteet, jotka Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut yhdistetyissä asioissa C-410/08–C412/08 (”Swiss Caps”) antamassaan tuomiossa.
Lisähuomautus 1

Tämä lisähuomatus kattaa erityisesti maltodekstriinit.

2101

Kahvi-, tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin,
teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut
kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

2101 11 00

uutteet, esanssit ja tiivisteet
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat jauheena, muruina, hiutaleina, kimpaleina tai missä tahansa muussa
kiinteässä muodossa olevat kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. juoksevassa tai tahnan muodossa olevat (myös jäädytetyt)
tuotteet. Tällaisia tuotteita käytetään erityisesti elintarvikevalmisteisiin (esim. suklaan, kakkujen ja
leivonnaisten sekä jäätelön valmistukseen).

2101 30 19

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kuoritut ja paahdetut idättämättömät ohranjyvät, joita voidaan
käyttää väri- ja makuaineena oluen valmistuksessa tai kahvinkorvikkeena.

2102

Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset
mikro-organismit (ei kuitenkaan nimikkeen 3002 rokotteet); valmistetut leivinjauheet

2102 10 10

valikoitu kantahiiva (hiivaviljelmät)
Ks. HS-selitykset, nimike 2102, A kohdan 4 alakohta.
Nämä hiivat on viljelty erityiselatusaineilla tiettyä käyttötarkoitusta, erityisesti tislausta
ja viininvalmistusta varten. Niiden avulla on mahdollista luoda tarkoin määritellyt ominaisuudet
käymistuotteisiin.

2102 20 11
ja
2102 20 19

kuollut eli inaktiivinen hiiva

2102 20 90

muut

Näitä HS-selityksissä nimikkeen 2102 kohdan A neljännessä ja viidennessä kappaleessa kuvailtuja
hiivoja myydään yleisesti nimellä ”elintarviketeollisuushiiva”. Ne ovat yleensä jauheen, lastujen tai
murujen muodossa.

Ks. HS-selitykset, nimike 2102, B kohta.
2102 30 00

valmistetut leivinjauheet
Ks. HS-selitykset, nimike 2102, C kohta.
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2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset;
sinappijauho ja valmistettu sinappi

2103 90 10

nestemäinen mango-chutney
Tässä alanimikkeessä ilmaisulla ”mango-chutney” tarkoitetaan mangosäilyke- valmistetta, johon on
lisätty erilaisia tuotteita kuten inkivääriä, kuivattuja rypäleitä, pippuria ja sokeria.
Tähän alanimikkeeseen luokiteltu mango-chutney on täysin homogenoitu, enemmän tai vähemmän
juokseva kastike.

2103 90 30

aromaattiset katkerot, alkoholipitoisuus 44,2–49,2 tilavuusprosenttia, katkeroa, mausteita ja
erilaisia aineksia 1,5–6 painoprosenttia sekä sokeria 4–10 painoprosenttia sisältävät, enintään
0,5 litraa vetävissä astioissa
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat tuotteet ovat tiivistettyjä, nestemäisiä alkoholipitoisia valmisteita,
joiden erityinen, sekä karvas että vahvasti aromaattinen maku on peräisin niiden valmistuksessa
käytetyistä katkeron juurista, erilaisista mausteista ja aromaattisista aineista.
Nämä aromaattiset katkerot ovat lisäaineita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi sekä juomien (cocktailjuomien, sokeriliemien, virvoitusjuomien, jne.) maustamiseen että kastikkeiden ja
maustamisvalmisteiden tavoin maustamisaineena kypsennetyissä ruuissa ja leivonnaisissa (keitoissa,
valmistetussa lihassa, kala- tai kasvisruuissa, kastikkeissa, herkkutuotteissa, hedelmähillokkeissa, -salaateissa ja -piiraissa, jälkiruuissa, sorbeteissa, jne.).
Näitä aromaattisia katkeroita myydään tavallisesti nimellä ”angostuurakatkero”.

2104

Keitot ja liemet sekä
elintarvikevalmisteet

2104 20 00

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet
Ilmaisu ”homogenoidut
3 huomautuksessa.

valmisteet

sekoitetut

niitä

varten;

elintarvikevalmisteet”

homogenoidut

määritellään

sekoitetut

tämän

ryhmän

Lause ”Näissä valmisteissa voi olla pieniä määriä silmin havaittavia paloja.” 21 ryhmän
3 huomautuksessa ei merkitse sitä, että tällaisiin silmin havaittaviin paloihin sovelletaan jotakin
kiinteää ylärajaa (prosenttiosuus painosta tai koko), jotta kyseinen tuote voitaisiin luokitella
alanimikkeeseen 2104 20 00. Lause ”Näissä valmisteissa voi olla pieniä määriä silmin havaittavia
paloja” on tulkittava tuotteen objektiivisten ominaisuuksien perusteella. Toisin sanoen on arvioitava,
onko silmin havaittavia paloja lisätty siinä määrin, että ne muodostavat huomattavan osan tuotetta.
Jos näin on, tuote olisi luokiteltava muualle (esimerkiksi nimikkeeseen 2005), koska tuote on
menettänyt ”homogenoitujen sekoitettujen elintarvikevalmisteiden” luonteen.
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2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät
Tässä nimikkeessä ilmaisulla ”jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet” tarkoitetaan
elintarvikevalmisteita, myös vähittäismyyntiä varten pakattuja sekä myös kaakaota tai suklaata
sisältäviä (tai suklaalla päällystettyjä), jotka jäädytyksen tuloksena ovat kiinteässä tai tahnamaisessa
muodossa ja jotka on tarkoitettu syötäväksi näissä muodoissa.
Näiden tuotteiden olennainen ominaisuus on se, että ne muuttuvat nestemäiseen tai puolittain
nestemäiseen muotoon, kun ympäristön lämpötila on noin 0 °C.
Näiden jäädytettyjen tuotteiden kaltaiset valmisteet, joilla ei kuitenkaan ole edellä kuvattua
ominaisuutta, luokitellaan valmisteesta riippuen nimikkeeseen 1806, nimikkeeseen 1901 tai
nimikkeeseen 2106.
Tämän nimikkeen tuotteilla on hyvin vaihtelevia nimiä (mehujäät, jäätelö, cassata, ”Neapolitan
slices”, jne.) ja muotoja; ne voivat sisältää kaakaota tai suklaata, sokeria, kasvirasvaa tai maitorasvaa,
maitoa (myös rasvatonta), hedelmää, stabilointi-, maku- ja väriaineita, jne.
Näiden tuotteiden kokonaisrasvapitoisuus ei yleensä ole enempää kuin 15 prosenttia lopputuotteen
painosta. Tietyt erikoisuudet, joiden valmistukseen on käytetty suuri määrä kermaa, voivat sisältää
rasvaa kokonaisuudessaan noin 20 painoprosenttia.
Tiettyjen jäädytettyjen tuotteiden valmistuksessa sekoitetaan käytettäviin raaka-aineisiin ilmaa, jotta
lopputuote saataisiin suuremmaksi (paisutus).
Ainoastaan kaakaopapuja, kaakaomassaa tai kaakaojauhetta sisältävien tuotteiden katsotaan
sisältävän kaakaota nimikkeessä 2105 00 tarkoitetulla tavalla.
Ks. myös HS-selitykset, nimike 2105, erityisesti ko. nimikkeessä olevat maininnat tuotteista, jotka
eivät kuulu nimikkeeseen.

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet

2106 10 20
ja
2106 10 80

proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet
Ks. HS-selitykset, nimike 2106, 6 kohta, lukuun ottamatta ko. kohdan alkua, jossa kuvataan
proteiinihydrolysaatteja.
Näihin alanimikkeisiin eivät kuulu tiivistetyt maitoproteiinit (alanimike 0404 90 tai nimike 3504 00).
Kun tuotteen sakkaroosipitoisuutta määritetään näihin alanimikkeisiin luokittelua varten, on
pitoisuuteen luettava mukaan inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna.

2106 90 20

alkoholipitoiset valmisteet (seokset), jollaisia käytetään juomien valmistukseen, muut kuin
hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat
Ks. HS-selitykset, nimike 2106, toisen kappaleen 7 kohta.
Ks. tämän ryhmän lisähuomautus 2.
Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu vastaavat valmisteet (seokset), joiden alkoholipitoisuus on
enintään 0,5 tilavuusprosenttia (alanimike 2106 90 92 tai 2106 90 98).

2106 90 30

isoglukoosisiirappi
Ks. tämän ryhmän lisähuomautus 3.

2106 90 92
ja
2106 90 98

muut
Ks. HS-selitykset, nimike 2106, 1–5, 8–11 ja 13–16 kohdat sekä alanimikkeiden 2106 10 20 ja
2106 10 80 kolmannen kappaleen selittävät huomautukset.
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22 RYHMÄ

JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA

Yleisohjeita
Eriteltäessä tässä ryhmässä tuotteet, jotka ovat enintään kaksi litraa vetävissä astioissa ja tuotteet, jotka ovat
enemmän kuin kaksi litraa vetävissä astioissa, ratkaisevaa ei ole astioiden vetoisuus vaan nesteen määrä
astioissa.
Tähän ryhmään kuuluvat (mikäli ne eivät ole lääkkeitä) vahvistavat valmisteet, jotka soveltuvat välittömään
kulutukseen kuten juomat, vaikka niitä nautittaisiin pieninä annoksina, esim. lusikallisen verran. Alkoholittomat
vahvistavat valmisteet, jotka on laimennettava ennen käyttöä, eivät kuulu 22 ryhmään (yleensä nimike 2106).
Lisähuomautus 2 b

Mahdollinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina on laskettava kertomalla kertoimella 0,6 sataan
litraan ko. tuotetta sisältyvä sokerimäärä laskettuna inverttisokerikiloina.

2201

Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä
sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja lumi

2201 10 11
–
2201 10 90

kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi

2201 10 11
ja
2201 10 19

luonnon kivennäisvesi

2201 90 00

muu

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 2201 kohdissa B ja C mainitut tuotteet.
Näihin alanimikkeisiin ei kuulu aerosoliastioihin pakattu luonnon kivennäisvesi, joka on tarkoitettu
ihonhoitoon (nimike 3304).

Ilmaisulla ”luonnon kivennäisvesi” tarkoitetaan vettä, joka on voimassaolevan Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2009/54/EY (EUVL L 164, 26.6.2009, s. 45) mukaista.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. HS-selityksissä nimikkeen 2201 kohdissa A ja D mainitut
tuotteet.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös vesihöyry ja suodatettu, steriloitu, puhdistettu tai
pehmennetty luonnonvesi.

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei
kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut
Ilmaisu ”alkoholittomat juomat” määritellään tämän ryhmän 3 huomautuksessa.
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2202 10 00

vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältävä tai maustettu
HS-selityksissä nimikkeen 2202
alanimikkeeseen.

kohdassa A

mainitut

virvoitusjuomat

kuuluvat

tähän

Virvoitusjuomien mahdollisesti sisältämät antioksidantit, vitamiinit, stabilointiaineet tai kiniini eivät
vaikuta näiden juomien luokitteluun.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös vedestä, sokerista ja makuaineista koostuvat ja
muovipusseihin pakatut nestemäiset tuotteet, jotka on tarkoitettu mehujään kotivalmistukseen
pakastimissa.
Ks. myös tämän ryhmän 1 lisähuomatus.
2202 90 10

nimikkeiden 0401–0404 tuotteita tai niistä saatuja rasvoja sisältämättömät
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat tämän ryhmän selittävien huomautusten yleisohjeiden toisessa
kappaleessa kuvatut vahvistavat valmisteet. Tällaiset alkoholittomat juomat, joita nimitetään myös
lisäravinteiksi, voivat perustua kasviuutteisiin (yrttiuutteet mukaan luettuina) ja niihin voi olla lisätty
vitamiineja ja/tai kivennäisaineita. Tällaiset valmisteet on yleensä tarkoitettu terveyden ja
hyvinvoinnin ylläpitämiseen, minkä vuoksi ne eroavat alanimikkeen 2202 10 00 maustetuista tai
makeutetuista vesistä ja muista virvoitusjuomista, jotka mainitaan HS-selitysten nimikkeen 2202
kohdassa A.

2202 90 91
–
2202 90 99

muut, jotka sisältävät nimikkeiden 0401–0404 tuotteista saatuja rasvoja
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. nestemäinen tuote, joka tunnetaan kaupallisella nimellä ”filled
milk” (maidon kaltainen rasvasekoite), jos se soveltuu juotavaksi sellaisenaan. ”Filled milk” on tuote,
jonka perustana on rasvaton maito tai rasvaton maitojauhe, johon on lisätty puhdistettuja kasvirasvoja
tai -öljyjä lähes sama määrä kuin mitä alkuperäisestä täysmaidosta on erotettu luonnonrasvaa. Tämä
juoma luokitellaan sisältämänsä maitorasvapitoisuuden mukaan näihin alanimikkeisiin.
Ks. alanimikkeen 2202 90 10 selittävä huomautus.

2204

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puristemehu
(grape must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva
Todellisesta alkoholipitoisuudesta (tilavuusprosentteina), ks. tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen
a alakohta.

2204 10 11
–
2204 10 98

kuohuviini

2204 10 11

samppanja

Ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus.

Samppanja on kuohuviini, joka on tuotettu Champagnen maakunnassa, Ranskassa ja joka on
valmistettu yksinomaan tässä maakunnassa viljellyistä rypäleistä.
2204 21 06
–
2204 21 09

viinit (muut kuin alanimikkeessä 2204 10 mainitut), jotka ovat ”pulloissa, jotka on suljettu
sienenmuotoisella korkilla, joka on tuettu sitein tai kiinnikkein”; viini muissa astioissa, joissa
hiilidioksidin aikaansaama ylipaine nesteessä on vähintään 1 baari, mutta pienempi kuin
3 baaria 20 °C:ssa mitattuna
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat:
1.

viinit, jotka ovat ”pulloissa, jotka on suljettu sienenmuotoisella korkilla” ja jotka eivät vastaa
tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksen ”kuohuviinin” määritelmää;

2.

viinit muissa astioissa (muissa kuin ”pulloissa, jotka on suljettu sienenmuotoisella korkilla”),
joissa ylipaine nesteessä on vähintään 1 baari, mutta pienempi kuin 3 baaria 20 °C:ssa
mitattuna.

”Sienenmuotoisiksi korkeiksi” katsotaan korkkiaineesta tehdyt korkit, jotka ovat alla olevan
piirroksen kaltaisia sekä samankaltaiset muovimateriaaleista tehdyt korkit.
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2204 21 11
–
2204 21 98

muut

2204 21 11
–
2204 21 78

viinit, joilla suojattu alkuperänimitys (SAN)

2204 21 23

tokaj

Ks. tämän ryhmän 4 ja 5 lisähuomautukset.
Tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen A kohdassa määriteltyyn kuiva-aineen kokonaismäärään
sisältyviä haihtumattomia aineosia ovat mm. sokerit, glyseroli, tanniinit, viinihappo, väriaineet ja
suolat.

Ks. tämän ryhmän 6 lisähuomautuksen a kohta.

Ks. tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen B kohdan b alakohta.
2204 21 79
ja
2204 21 80

viinit, joilla suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)

2204 29 10

viinit (muut kuin alanimikkeessä 2204 10 mainitut), jotka ovat ”pulloissa, jotka on suljettu
sienenmuotoisella korkilla, joka on tuettu sitein tai kiinnikkein”; viini muissa astioissa, joissa
hiilidioksidin aikaansaama ylipaine nesteessä on vähintään 1 baari, mutta pienempi kuin
3 baaria 20 °C:ssa mitattuna

Ks. tämän ryhmän 6 lisähuomautuksen a kohta.

Alanimikkeiden 2204 21 06–2204 21 09 selittävien huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä
alanimikettä.
2204 29 11
–
2204 29 98

muut

2204 29 11
–
2204 29 58

viinit, joilla suojattu alkuperänimitys (SAN)

2204 29 11

tokaj

Ks. tämän ryhmän 4 ja 5 lisähuomautukset

Ks. tämän ryhmän 6 lisähuomautuksen a kohta.

Ks. tämän ryhmän 4 lisähuomautuksen B kohdan b alakohta.
2204 29 79
ja
2204 29 80

viinit, joilla suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)
Ks. tämän ryhmän 6 lisähuomautuksen a kohta.
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2204 30 10

käymistilassa tai jonka käyminen on pysäytetty muuten kuin alkoholia lisäämällä
Ks. tämän ryhmän 3 lisähuomautus sekä siihen liittyen 2 lisähuomautuksen a, b ja c kohdat.

2204 30 92

tiivistetty
Ks. tämän ryhmän 7 lisähuomautus.

2204 30 96

tiivistetty
Ks. tämän ryhmän 7 lisähuomautus.

2205

Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu
kasveilla tai aromaattisilla aineilla
Tähän nimikkeeseen kuuluvia ja HS-selityksissä nimikkeessä 2205 kuvailtuja viinejä ovat mm.:
1.

nimillä ”Marsala all'uovo”, ”Marsala alla mandorla” ja ”Crema di Marsala all'uovo” tunnetut
juomat, joiden perustana on Marsala-viini ja jotka on maustettu munankeltuaisella,
manteleilla ja muilla aromaattisilla aineilla;

2.

nimellä ”Sangria” tunnetut viinipohjaiset juomat, jotka on maustettu esim. sitruunalla tai
appelsiinilla.

Ks. tämän ryhmän 8 lisähuomautus. Tuotteet, joiden todellinen alkoholipitoisuus on vähemmän kuin
7 tilavuusprosenttia, luokitellaan nimikkeeseen 2206 00.
2206 00

Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla
valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juomien ja
alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle kuulumattomat
Kun kyse on sellaisten käymisen avulla saatuun alkoholiin perustuvien juomien luokittelusta, joihin
on lisätty tislattua alkoholia, vettä ja muita aineita (kuten siirappia, erilaisia aromi- ja väriaineita ja
joissakin tapauksissa kermapohja), katso Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-150/08.
Tuomiossa todetaan, että jos juoma on kyseisten lisäysten johdosta menettänyt tietystä hedelmästä tai
tietystä luonnontuotteesta valmistetun juoman maun, hajun ja/tai ulkoasun eli nimikkeen 2206
käymisen avulla valmistetun juoman ominaisuudet, se on luokiteltava nimikkeeseen 2208.

2206 00 10

piquette (puristejäännöksestä valmistettu viini)
Ks. tämän ryhmän 9 lisähuomautus.

2206 00 31
–
2206 00 89

muut

2206 00 31
ja
2206 00 39

kuohuvat

2206 00 51
–
2206 00 89

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. HS-selityksissä nimikkeen 2206 kohdissa 1–10 kuvaillut
tuotteet.

Kuohuvista juomista, ks. tämän ryhmän 10 lisähuomautus.
Tässä lisähuomautuksessa mainitusta sienenmuotoisesta korkista, ks. alanimikkeiden 2204 21 06–
2204 21 09 selittävien huomautusten viimeinen kappale.
kuohumattomat
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. juomat, joita ei ole valmistettu tuoreiden rypäleiden mehusta
spontaanin käymisen avulla vaan jotka on valmistettu rypäletiivisteestä. Tämä tiiviste on hyvin
säilyvää ja sitä voidaan varastoida myöhempää käyttöä varten.
Käyminen käynnistetään yleensä hiivalla. Tiivisteeseen voidaan myös lisätä sokeria ennen käymistä
tai käymisen aikana. Tällä tavoin valmistettu tuote voidaan lopuksi makeuttaa, väkevöittää tai siihen
voidaan sekoittaa muita aineita.
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2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkevät
alkoholijuomat, väkevyydestä riippumatta

2207 10 00

denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia
Ks. HS-selitykset, nimike 2207, lukuun ottamatta neljättä kappaletta.
Alkoholipitoiset juomat (esim. gini, votka) luokitellaan niiden alkoholipitoisuudesta riippumatta
alanimik-keisiin 2208 20 12–2208 90 78.

2207 20 00

denaturoitu etyylialkoholi
väkevyydestä riippumatta

(etanoli)

ja

muut

denaturoidut

väkevät

alkoholijuomat,

Ks. HS-selitykset, nimikkeen 2207 neljäs kappale.

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin
80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset
juomat
Nimikkeen 2208 väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat
alkoholipitoisia nesteitä, jotka on yleensä tarkoitettu nautittaviksi ja jotka on valmistettu:

ovat

—

joko suoraan tislaamalla spontaanisti käyneistä nesteistä, kuten viinistä tai siideristä, tai
aikaisemmin käyneistä hedelmistä, puristusjätteistä, viljasta tai muista kasvikunnan
tuotteista, myös lisättyjä makuaineita sisältävistä,

—

tai yksinkertaisesti lisäämällä erilaisia aromaattisia aineita, ja joskus myös sokeria, tislattuun
alkoholiin.

Erilaiset alkoholipitoiset juomat on kuvailtu HS-selityksissä nimikkeen 2208 kolmannen kappaleen
alakohdissa 1–18.
Denaturoimattomien väkevien alkoholijuomien luokituksesta on huomattava se, että ne luokitellaan
tähän nimikkeeseen myös silloin, kun niiden alkoholipitoisuus on 80 tilavuusprosenttia tai suurempi,
riippumatta siitä, soveltuvatko ne juomina välittömään kulutukseen.
Tähän nimikkeeseen eivät kuulu käyttämällä valmistetut alkoholijuomat (nimikkeet 2203 00–
2206 00).
2208 30 11
–
2208 30 88

viski
Viski on väkevä alkoholijuoma, joka on valmistettu tislaamalla viljamäskiä ja jota markkinoidaan
vähintään 40 tilavuusprosentin alkoholina, pullossa tai muissa astioissa.
Skotlantilainen viski (Scotch whisky) on Skotlannissa tislattua ja kypsytettyä viskiä.
Viski, johon on lisätty hiilihapotettua vettä (viskisooda), ei kuulu näihin alanimikkeisiin, vaan
alanimikkeseen 2208 90 69 tai 2208 90 78.

2208 30 30

”single malt”-viski
”Single malt Scotch” -viski on alkoholijuoma, joka on tuotettu tislaamalla yhdessä tislaamossa
pelkästään mallasohran käynyttä mäskiä pot still -tislauspannuissa.

2208 30 41
ja
2208 30 49

”blended malt”-viski
”Blended malt Scotch” -viski on tuotettu sekoittamalla kahta tai useampaa ”Single malt Scotch” viskiä, jotka on tislattu tai saatu eri tislaamoissa.
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2208 30 61
ja
2208 30 69

yhdestä viljalajista valmistettu jyväviski tai ”blended”-jyväviski
Yhdestä viljalajista valmistettu jyväviski (”Single grain Scotch whisky”) on sellainen muu väkevä
alkoholijuoma kuin ”Single malt Scotch” -viski tai ”Blended malt Scotch” -viski, joka on tuotettu
yhdessä tislaamossa tislaamalla mallasohran käynyttä mäskiä muiden viljojen (pääasiassa vehnän tai
maissin) kokonaisten jyvien kanssa tai niitä ilman.
”Blended”-jyväviski (”Blended grain Scotch whisky”) on tuotettu sekoittamalla kahta tai useampaa
yhdestä viljalajista valmistettua jyväviskiä (”Single grain Scotch”), jotka on tislattu tai saatu eri
tislaamoissa.

2208 30 71
ja
2208 30 79

muut ”blended”-viskit

2208 40 11
–
2208 40 99

rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on valmistettu tislaamalla käyneitä
sokeriruo’osta saatuja tuotteita

2208 50 11
ja
2208 50 19

gini

Muu ”blended scotch whisky” (”Blended Scotch Whisky”) tuotetaan sekoittamalla yhtä tai useampaa
”Single malt Scotch” -viskiä yhden tai useamman yhdestä viljalajista valmistetun jyväviskin (”Single
grain Scotch”) kanssa.

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat Harmonoidun järjestelmän nimikettä 2208 koskevien selitysten
kolmannen kappaleen 3 kohdassa kuvatut rommi ja taffia, jos ne säilyttävät organoleptiset
ominaisuutensa.

Gini on alkoholipitoinen juoma, joka tavallisesti valmistetaan tislaamalla puhdistettua viljaväkiviinaa
tai etyylialkoholia (etanolia) yhden tai useamman perättäisen kerran. Gini on maustettu
katajanmarjoilla ja muilla aromaattisilla aineilla (esim. korianterilla, angelikajuurella, aniksella tai
inkiväärillä).
Näissä alanimikkeissä gininä pidetään vain niitä alkoholipitoisia juomia, joilla on ginin organoleptiset
ominaisuudet.
Näin ollen esim. seuraavat tuotteet eivät kuulu näihin alanimikkeisiin:
a)

genever (alanimike 2208 50 91 tai 2208 50 99);

b)

akvaviitti (alanimike 2208 90 56 tai 2208 90 77);

c)

kranawitter (alanimike 2208 90 56 tai 2208 90 77).

2208 60 11
–
2208 60 99

votka

2208 70 10
ja
2208 70 90

liköörit

2208 90 11
ja
2208 90 19

arrakki

Ks. HS-selitykset, nimike 2208, kolmas kappale, kohta 5.

Ks. HS-selitykset, nimike 2208, kohta B.

Arrakki on väkevä alkoholijuoma, joka on erikoishiivaa käyttämällä valmistettu
sokeriruokomelassista tai muiden kasvien makeista mehuista tai riisistä tuotetusta melassista.
Arrakkia ei pidä sekoittaa rakiin, jota saadaan rusinoista tai kuivatuista viikunoista valmistetusta
väkevästä alkoholijuomasta ja aniksesta uudelleen tislaamalla ja joka luokitellaan
alanimikkeeseen 2208 90 56 tai 2208 90 77.

2208 90 33
ja
2208 90 38

luumu-, päärynä- ja kirsikkaviina (ei kuitenkaan liköörit)
Luumu-, päärynä- ja kirsikkaviinat ovat yksinomaan luumu-, päärynä- tai kirsikkamehusta
käyttämällä ja tislaamalla valmistettuja alkoholipitoisia juomia.
Ilmaisuista ”luumut” ja ”kirsikat”, ks. HS-selitykset, nimike 0809.
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2208 90 48

muut
Tässä alanimikkeessä hedelmistä tislatuilla väkevillä alkoholijuomilla tarkoitetaan alkoholipitoisia
juomia, jotka on yksinomaan valmistettu käyttämällä ja tislaamalla hedelmistä (muista kuin
luumuista, päärynöistä tai kirsikoista), esim. aprikooseista, mustikoista, vadelmista,
karhunvatukoista, mustista, valkoisista tai punaisista viinimarjoista, mansikoista tai omenista sekä
siideristä tislatut väkevät alkoholijuomat. Calvados luokitellaan alanimikkeeseen 2208 90 45.

2208 90 56

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. anisviinat, raki, agaven (muut kuin tequila) käyneestä mehusta
tislatut väkevät alkoholijuomat (esim. mezcal), aromaattisista yrteistä tislatut väkevät alkoholijuomat,
mahakatkerot, akvaviitti, kranawitter, maustejuurista tislatut väkevät alkoholijuomat (esim. katkerot)
ja durrasta tislatut väkevät alkoholijuomat.

2208 90 69

muut alkoholipitoiset juomat
HS-selityksissä nimikkeen 2208 kolmannen kappaleen alakohdissa 14–18 mainittujen juomien lisäksi
tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:

2208 90 71

1.

alkoholipitoiset juomat, joihin on lisätty hiilihapotettua vettä (esim. ”viskisooda”);

2.

tee, johon on sekoitettu alkoholia;

3.

alkoholipitoisten juomien sekoitukset tai alkoholipitoiset juomat, jotka on sekoitettu hedelmätai vihannesmehuihin (cocktail-juomat).

hedelmistä tislatut
Ks. alanimikkeen 2208 90 48 selittävät huomautukset. Tähän alanimikkeeseen kuuluu mm. calvados.

2208 90 77

muut
Ks. alanimikkeen 2208 90 56 selittävät huomautukset.

2208 90 78

muut alkoholipitoiset juomat
Ks. alanimikkeen 2208 90 69 selittävät huomautukset.

2208 90 91
ja
2208 90 99

denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia

2209 00

Etikka ja etikkahaposta valmistetut etikankorvikkeet

2209 00 11
ja
2209 00 19

viinietikka

2209 00 91
ja
2209 00 99

Näihin alanimikkeisiin kuuluu ”malt beer base” -niminen neste, jonka alkoholipitoisuus on
14 tilavuusprosenttia ja joka saadaan panemalla valmistetusta oluesta, joka on ensin kirkastettu ja
sitten ultrasuodatettu, jolloin aineosien, kuten katkero- ja valkuaisaineiden, pitoisuus pienenee (ks.
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-196/10).

Ks. tämän ryhmän 11 lisähuomautus.
Ks. myös HS-selitykset, nimike 2209, I kohdan 1 alakohta.
muut
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. HS-selityksissä nimikkeen 2209 kohdan I alakohdissa 2, 3 ja 4
mainitut tuotteet sekä kohdassa II mainitut tuotteet.
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23 RYHMÄ

ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

Lisähuomautus 3

Mahdollinen alkoholipitoisuus (% mas) on laskettava kertomalla kertoimella 0,47 sataan kiloon
kyseistä tuotetta sisältyvä sokerimäärä (laskettu inverttisokerikiloina).

2301

Lihasta, muista eläimenosista, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä
elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot,
jauheet ja pelletit; eläinrasvan sulatusjätteet

2301 20 00

kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut
jauhot, jauheet ja pelletit
Tämän alanimikkeen kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit koostuvat kalasta tai kalajätteestä,
joka on yleensä kypsennetty ja sitten puristettu tahnaksi, kuivattu ja jauhettu sekä joskus valmistettu
pelleteiksi.
Tähän alanimikkeeseen ei kuulu kalasta valmistettu jauho, joka soveltuu ihmisravinnoksi
(alanimike 0305 10 00).

2302

Leseet, lesejauhot ja muut viljan tai palkoviljan seulomisessa, jauhamisessa tai
muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut
Tähän nimikkeeseen kuuluvien tuotteiden ja 11 ryhmään kuuluvien tuotteiden erottelusta, ks.
11 ryhmän 2 huomautuksen A kohta.
HS-selityksissä nimikkeen 2302 kohdan B alakohdassa 1 mainitut jätetuotteet sisältävät vähintään
50 prosenttia viljaa tai palkoviljaa.
Saadun tuotteen tärkkelyspitoisuuden määrityksessä sovelletaan komission asetuksen (EY)
N:o 152/2009 liitteen III osastossa L määrättyä menetelmää (EUVL L 54, 26.2.2009, s. 1).

2302 10 10
ja
2302 10 90

maissista peräisin olevat

2303

Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet, sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet, rankki ja
muut panimo- ja polttimojätteet, myös pelleteiksi valmistetut

Puhdistettujen kuorimattomien maissinjyvien seulonnan yhteydessä talteen otetut rikkoutuneet
maissinjyvät eivät kuulu näihin alanimikkeisiin, vaan alanimikkeeseen 1104 23 98, mikäli jyvät
täyttävät 11 ryhmän 2 huomatuksen A kohdassa asetetut vaatimukset.

Tärkkelys- ja valkuaisainepitoisuuden määrityksessä sovelletaan komission asetuksen (EY)
N:o 152/2009 liitteen III osastossa L ja C määrättyä menetelmää (EUVL L 54, 26.2.2009, s. 1).
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2303 10 11
ja
2303 10 19

maissitärkkelyksen valmistuksessa saadut jätetuotteet
maissinvaleluvesi), kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus

(ei

kuitenkaan

tiivistetty

Näihin alanimikkeisiin luokiteltujen tuotteiden on täytettävä tämän ryhmän 1 lisähuomautuksessa
esitetyt vaatimukset.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm.:
1.

maissigluteeni (yleensä jauhon muodossa), joka koostuu pääasiallisesti maissinjyvien
gluteenista, jota saadaan maissitärkkelyksen erottamisen yhteydessä; valkuaisainepitoisuus
(N × 6,25) on yli 40 painoprosenttia;

2.

gluteenijauhe, jota valmistetaan pääasiallisesti sekoittamalla maissitärkkelyksen
valmistuksessa syntynyttä kuivaa jätetuotetta ja puhdasta gluteenia keskenään; tällaisten
tuotteiden valkuaisainepitoisuus (N × 6,25) on yleensä noin 40 painoprosenttia;

3.

maissigluteenirehu, joka tavallisesti sisältää valkuaisaineita (N × 6,25) vähintään
20 painoprosenttia ja joka koostuu pääasiallisesti perikarpin ja siemenvalkuaisen palasista,
maissigluteenista ja joskus tiivistetystä maissinvaleluvedestä, jotka kaikki ovat
maissitärkkelyksen valmistuksessa syntyneitä sivutuotteita.

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat myös edellä mainituista tuotteista valmistetut pelletit.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat vain tuotteet, joiden tärkkelyspitoisuus on enintään 28 prosenttia
kuiva-aineen painosta komission asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteen III osastossa L määrätyn
menetelmän (EUVL L 54, 26.2.2009, s. 1) mukaisesti määritettynä sekä joiden rasvapitoisuus on
enintään 4,5 prosenttia kuiva-aineen painosta komission asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteen III
osastossa H määrätyn menetelmän (EUVL L 54, 26.2.2009, s. 1) mukaisesti määritettynä.
Tuotteet, joiden tärkkelys- tai rasvapitoisuus on suurempi, luokitellaan tuotteen luonteesta riippuen
yleensä 11 ryhmään tai alanimikkeisiin 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 tai 2309 90 51. Sama
koskee tavaroita, jotka sisältävät tuotteita, jotka on erotettu maissista muulla tavalla kuin
tärkkelyksen tuotannossa käytetyllä märkämenetelmällä (esim. maissinjyviä seulomalla, maissinjyviä
jauhamalla, maissinalkiosta öljyä kuivamenetelmän avulla erottamalla jne.).
Kyseisiin alanimikkeisiin luokitellut tuotteet eivät myöskään saa sisältää jätettä, joka on syntynyt
erotettaessa maissinalkiosta öljyä märkämenetelmällä.
Tiivistetyt maissinvaleluvedet luokitellaan
pitoisuuden määrästä riippumatta.
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alanimikkeeseen 2303 10 90 niiden

valkuaisaine-

2303 10 90

muut
Tässä alanimikkeessä maniokkitärkkelyksen valmistuksessa syntyneillä jätetuotteilla tarkoitetaan
tuotteita, joiden tärkkelyspitoisuus on enintään 40 prosenttia kuiva-aineen painosta.
Jos näiden tuotteiden tärkkelyspitoisuus on suurempi, ne luokitellaan jauhon tai jauheen muodossa
alanimikkeisiin 1106 20 10 tai 1106 20 90. Pelleteiksi valmistetut tuotteet luokitellaan
alanimikkeeseen 0714 10.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös:
1.

durragluteenirehu, joka yleensä sisältää vähintään 18 painoprosenttia valkuaisaineita ja joka
koostuu pääasiallisesti durrasiementen perikarpin ja siemenvalkuaisen palasista,
durragluteenista sekä joskus tiivistetystä durranvaleluvedestä, jotka kaikki ovat
durratärkkelyksen valmistuksessa syntyneitä sivutuotteita.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat vain tuotteet, joiden tärkkelyspitoisuus on enintään
40 prosenttia kuiva-aineen painosta.
Tuotteet, joiden tärkkelyspitoisuus on suurempi, luokitellaan tuotteen luonteesta riippuen
tavallisesti 11 ryhmään tai nimikkeisiin 2302 tai 2309;

2.

tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet, jotka tunnetaan nimellä ”kuivattu perunajätemassa”.
Tällaisten jätetuotteiden tärkkelyspitoisuus on yleensä vähintään 50 painoprosenttia.

Kosteuspitoisuuden määrityksessä sovelletaan komission asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteen III
osastossa A määrättyä menetelmää (EUVL L 54, 26.2.2009, s. 1).
Tiivistetyt maissinvaleluvedet luokitellaan tähän alanimikkeeseen niiden valkuaisainepitoisuudesta
riippumatta.
2303 20 10
ja
2303 20 90

sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet
Heraa, josta on poistettu osa sen sisältämästä laktoosista, ei pidetä sokerinvalmistuksen jätteenä, joten
sitä ei luokitella näihin alanimikkeisiin (nimike 0404).
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. sokerijuurikkaat, joista on uutettu kaikki tai osa niiden
sisältämästä sokerista.

2303 30 00

rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet
Ks. HS-selitykset, nimike 2303, E kohdan 1–5 alakohdat.

2304 00 00

Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai
pelleteiksi valmistetut
Tähän nimikkeeseen eivät kuulu soijapapuhiutaleet (myös jauhetut), joista ei ole erotettu soijaöljyä
(nimike 2308).

2306

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät
jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut, muut kuin nimikkeisiin 2304 ja
2305 kuuluvat, jotka ovat peräisin

2306 41 00

niukasti erukahappoa sisältävistä rapsin- ja rypsinsiemenistä
Ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus ja alanimikkeen 2306 41 HS-alanimikeselitykset.

2306 90 05

maissinalkioista
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat jätetuotteet, jotka ovat syntyneet erotettaessa maissinalkiosta öljyä
kuiva- tai märkämenetelmällä ja jotka täyttävät tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen vaatimukset.
Tuotteet, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, luokitellaan tuotteesta riippuen yleensä 11 ryhmään tai
nimikkeeseen 2302 tai 2309.
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2306 90 11
ja
2306 90 19

öljykakut ja muut oliiviöljyn erottamisessa syntyneet jätetuotteet
Ilmaisulla ”oliiviöljyn erottamisessa syntyneet jätetuotteet” tarkoitetaan vain tuotteita, joiden rasvaainepitoisuus on enintään 8 painoprosenttia. Tuotteet (lukuun ottamatta rankkia), joiden rasvaainepitoisuus on suurempi, luokitellaan samaan alanimikkeeseen kuin tuotteen perusainesosa
(alanimike 0709 92 10 tai 0709 92 90).
Rasvapitoisuuden määrityksessä sovelletaan komission asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteessä XV
määrättyä menetelmää (EYVL L 248, 5.9.1991, s. 1).

2307 00

Viinisakka; raaka viinikivi

2307 00 11

kokonaisalkoholipitoisuus enintään 7,9 % mas ja kuiva-ainepitoisuus vähintään 25 painoprosenttia
Ks. tämän ryhmän 1 lisähuomautus ja vastaavat selittävät huomautukset.

2307 00 90

raaka viinikivi
Ks. HS-selitykset, nimikkeen 2307 toinen kappale.

2308 00

Muualle kuulumattomat kasviaineet ja kasviperäiset jätteet sekä kasviperäiset jätetuotteet ja
sivutuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan, myös pelleteiksi valmistetut

2308 00 11

kokonaisalkoholipitoisuus enintään 4,3 % mas ja kuiva-ainepitoisuus vähintään 40 painoprosenttia
Ks. tämän ryhmän 3 lisähuomautus ja sitä koskevat selittävät huomautukset.

2308 00 40

tammenterhot ja hevoskastanjat; hedelmien (muiden kuin rypäleiden) puristejäännös
Hedelmien (muiden kuin rypäleiden) puristejäännöksiin kuuluvat mm. tuotteet, jotka tunnetaan
nimellä ”orange cells”, ts. tuotteet, jotka koostuvat appelsiinin palasista, joista on aluksi puristettu
mehu ja myöhemmin valutettu niin, että puristejäännöksissä on jäljellä tuskin yhtään varsinaista
hedelmälihaa vaan pääasiallisesti vain solukalvoja ja vaaleaa, huokoista mesokarppia (albedo). Näitä
tuotteita käytetään lisänä laimennetuissa appelsiinmehutiivisteissä ja virvoitusjuomissa.

2308 00 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. HS-selityksissä nimikkeen 2308 kohdissa 2, 3, 4, 6, 7, 8 ja 9
eritellyt tuotteet.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös soijapavun kuoret, myös jauhetut, joista ei ole erotettu
soijaöljyä.

23-4

2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan
Ks. tämän ryhmän 1 huomautus.
Tärkkelyksen määrityksessä sovelletaan komission asetuksen (EY) N:o 152/2009 (EUVL L 54,
26.2.2009, s. 1) liitteessä III osastossa L määrättyä polarimetristä menetelmää, jota kutsutaan myös
modifioiduksi Ewersin menetelmäksi.
Valmisteiden, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan, tärkkelyspitoisuus painoyksikköinä määritetään
tämän komission asetuksen (EY) N:o 121/2008 (EUVL L 37, 12.2.2008, s. 03) liitteessä määrätyllä
entsymaattisella määritysmenetelmällä silloin, kun niissä esiintyy merkittäviä määriä seuraavia
rehuaineita:
a)

(sokeri)juurikastuotteet, kuten (sokeri)juurikasleike, (sokeri)juurikasmelassi, melassoitu
(sokeri)juurikasleike, (sokeri)juurikasrankki, (juurikas)sokeri;

b)

sitrushedelmämassa;

c)

pellavansiemenet, pellavansiemenkakku, pellavansiemenrouhe;

d)

rypsinsiemenet, rypsikakku, rypsirouhe, rypsinsiementen kuoret;

e)

auringonkukansiemenet,
siemenistä;

f)

kookoskakku, kookosrouhe;

g)

perunapulppa;

h)

kuivahiiva;

ij)

runsaasti inuliinia sisältävät tuotteet (esim. maa-artisokkaleike ja -jauho);

k)

rasvan sulatuksessa muodostuva valkuaisjäänne.

auringonkukkarouhe,

auringonkukkarouhe

osaksi

kuorituista

Tuotteita, joiden tärkkelyspitoisuus on alle 0,5 prosenttia, ei tulisi pitää tärkkelystä sisältävinä.
Glukoosin määrittämiseksi on käytettävä korkean erotuskyvyn nestekromatografiaa (HPLC)
(komission asetus (EY) N:o 904/2008 (EUVL L 249, 18.9.2008, s. 9).
Maitotuotteista ks. tämän ryhmän 4 lisähuomautus. Maitotuotteiden osuus ja tärkkelyspitoisuus
lasketaan ao. tuotteesta.
2309 10 11
2309 10 90

koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa

2309 90 10

kala- tai merinisäkäsliimavesi

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. erimuotoiset koirien purulelut (esim. renkaan tai luun
muotoiset), jotka koostuvat hienonnetuista härännahkapaloista, gelatiinista, glukoosisiirapista
(sideaine), väriaineista, kasvinvalkuaishydrolysaatista, stabilointiaineesta; renkaat sisältävät lisäksi
liha- ja luujauhoa. Kaikki ainesosat ovat täysin syötäviä.

Ks. HS-selitykset, nimike 2309, II kohdan B 1 alakohta ”kala- tai merinisäkäsliimavesi”.
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2309 90 20

tämän ryhmän 5 lisähuomautuksessa tarkoitetut tuotteet
Jos maissinvaleluvettä käytetään kasvatusalustana (elatusaineena), tuotteet saattavat sisältää jäänteitä
kuolleista käyteaineista, joiden pitoisuus jää tavallisesti alle kahden prosentin. Nämä aineet voidaan
havaita mikroskoopilla.
Lisäksi tuotteet, jotka sisältävät tietyissä käymisprosesseissa käytetyn valeluveden jäänteitä,
sisältävät erittäin pieniä määriä seuraavia aineita: amyloglukosidaaseja, alfa-amylaasia,
ksantaanikumia, maitohappoa, sitruunahappoa, lysiiniä, treoniinia ja tryptofaania.
Maissinvaleluvesi sisältää jo itsessään hyvin pieniä määriä joitakin edellä mainituista aineista (esim.
aminohappoja) ja käymisen seurauksena niiden pitoisuus kasvaa erittäin vähän.
Tuotteet, joiden tärkkelys- tai rasvapitoisuus ylittää 5 lisähuomautuksessa esitetyt arvot, luokitellaan
tapauksesta riippuen alanimikkeeseen 2309 90 41 tai 2309 90 51.
Amerikan
yhdysvalloista
tuotujen
maissitärkkelyksen
valmistuksen
jätetuotteiden
määritelmänmukaisuus on tarkastettava komission asetuksen (EY) N:o 1375/2007 (EUVL L 307,
24.11.2007, s. 5) mukaisesti.
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24 RYHMÄ

TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET

2401

Valmistamaton tupakka; tupakanjätteet
Raakatupakka tai valmistamaton tupakka, ks. HS-selitykset, nimike 2401, 1 kohta.
Ilmaisuilla tarkoitetaan seuraavaa:
a)

”flue-cured” virginia-tupakka on kuivattu kuumassa ilmavirrassa keinotekoisissa olosuhteissa
menetelmällä, jossa säädellään lämpöä ja ilmanvaihtoa ja jossa tupakanlehdet eivät joudu
kosketuksiin savun ja höyryn kanssa. Kuivan tupakan väri vaihtelee yleensä
sitruunankeltaisesta hyvin tummaan oranssiin tai punaiseen. Kypsyydessä taikka viljely- tai
kuivausmenetelmissä esiintyvien erojen vuoksi saadaan usein muita värejä ja
väriyhdistelmiä;

b)

”light air-cured” burleytupakka (myös burleyhybridit) on kuivattu kuumassa ilmavirrassa
luonnollisissa olosuhteissa. Tupakassa ei ole savun eikä höyryn hajua, jos kuivatuksessa on
käytetty lisälämpöä tai -ilmankierrätystä. Tupakanlehdet ovat väriltään vaaleanruskeasta
punaruskeaan. Kypsyydessä taikka viljely- tai kuivausmenetelmissä esiintyvien erojen vuoksi
saadaan usein muita värejä ja väriyhdistelmiä;

c)

”light air-cured” maryland-tupakka on kuivattu kuumassa ilmavirrassa luonnollisissa
olosuhteissa. Tupakassa ei ole savun eikä höyryn hajua, jos kuivatuksessa on käytetty
lisälämpöä tai -ilmankierrätystä. Tupakanlehdet ovat väriltään vaaleankeltaisesta tummaan
kirsikanpunaiseen. Kypsyydessä taikka viljely- tai kuivausmenetelmissä esiintyvien erojen
vuoksi saadaan usein muita värejä ja väriyhdistelmiä;

d)

”Fire-cured” -tupakka on kuivattu kuumassa ilmavirrassa keinotekoisissa olosuhteissa
polttamalla puuta avotulella, jonka savu osittain imeytyy tupakkaan. ”Fire-cured” -tupakan
lehdet ovat paksummat kuin burley-, ”flue-cured-” tai maryland-tupakan vastaavista varsista
saatavat lehdet. Väri vaihtelee tavallisesti kellanruskeasta hyvin tummaan ruskeaan.
Kypsyydessä tai viljely- taikka kuivausmenetelmissä esiintyvien erojen vuoksi saadaan usein
muita värejä ja väriyhdistelmiä.

”Sun-cured” -tupakka on kuivattu suoraan auringonlämmössä ulkoilmassa ja täydessä päivänvalossa.
Tähän nimikkeeseen eivät kuulu elävät tupakkakasvit (nimike 0602).
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2401 30 00

tupakanjätteet
HS-selityksissä nimikkeen 2401 kohdassa 2 lueteltujen tuotteiden lisäksi tähän alanimikkeeseen
kuuluu myös:
1.

tupakanlehtien käsittelyssä syntynyt jäte, joka tunnetaan yleisesti kauppanimellä ”offal”,
mutta jolla on myös eri nimiä eri jäsenmaissa, esim. ”smalls”, ”winnowings”, ”sweepings”,
”kirinti” ja ”broquelins”. Tämä jäte sisältää tavallisesti epäpuhtauksia tai vieraita aineita
kuten pölyä, kasvijätettä tai kangaskuituja. Pöly on joskus poistettu jätteestä seulomalla;

2.

tupakanlehdistä peräisin oleva jäte, joka tunnetaan kauppanimellä ”siftings” ja jota saadaan
seulomalla edellä mainittua jätettä;

3.

sikareiden valmistuksessa syntynyt jäte, joka tunnetaan kauppanimellä ”cuttings” ja joka
koostuu tupakanlehtien leikkuussa syntyneestä leikkuujätteestä;

4.

tupakkapöly (jätteen sivutuote, jota saadaan seulomalla edellä mainittuja jätteitä).

Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu tupakanjätteet, joista on valmistettu myyntiin piippu- ja
savuketupakkaa, purutupakkaa, nuuskaa tai ”powderia” (hienoa jauhettua tupakkajauhetta) tai joita
on käsitelty niin, että niitä voidaan ilman lisäkäsittelyä käyttää piippu- ja savuketupakkana,
purutupakkana, nuuskana tai ”powderina” (nimike 2403).

2402

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet

2402 10 00

tupakkaa sisältävät sikarit ja pikkusikarit
Sikarit ja pikkusikarit ovat tupakkakääröjä, joita voidaan polttaa ja jotka ovat niiden ominaisuuksien
perusteella tarkoitettu yksinomaan poltettaviksi sellaisinaan, ja
a)

joissa on uloimpana käärelehtenä luonnontupakkaa, joka peittää koko tuotteen ja tapauksen
mukaan myös suodattimen (muttei muuta, ulointa käärelehteä osittain peittävää kerrosta), ei
kuitenkaan holkkia silloin kun kyseessä ovat holkilla varustetut sikarit; tai

b)

joiden täytteenä on riivitty sekoitus ja joissa on sikarin tavanomaista väriä oleva uloin
käärelehti, joka on valmistettu alanimikkeen 2403 91 00 rekonstruoidusta tupakasta ja joka
peittää koko tuotteen ja tapauksen mukaan myös suodattimen, ei kuitenkaan holkkia silloin
kun kyseessä ovat holkilla varustetut sikarit, jos näiden tupakkakääröjen kappalepaino ilman
suodatinta tai holkkia on vähintään 2,3 g ja enintään 10 g ja jos ympärysmitta vähintään
kolmannekselta niiden pituutta on vähintään 34 mm.

Tähän alanimikkeeseen luokitellaan tuotteet, joiden käärelehti on valmistettu rekonstruoidusta
tupakasta ja jotka voivat osittain sisältää muita aineita kuin tupakkaa, edellyttäen että ne täyttävät
edellä mainitut vaatimukset.
2402 20 10
ja
2402 20 90

tupakkaa sisältävät savukkeet
Savukkeet ovat tupakkakääröjä, joita voidaan polttaa sellasenaan ja joita ei luokitella samaan
alanimikkeeseen kuin sikarit ja pikkusikarit (ks. alanimikkeen 2402 10 00 selittävät huomautukset).
Tuotteet, jotka on osittain valmistettu muista aineista kuin tupakasta, luokitellaan näihin
alanimikkeisiin, jos ne täyttävät edellä mainitut vaatimukset..
Näihin alanimikkeisiin eivät kuulu tuotteet, jotka on valmistettu kokonaan muista aineista kuin
tupakasta (alanimike 2402 90 00 tai 30 ryhmän lääkesavukkeet).

2402 90 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. sikarit, pikkusikarit ja savukkeet, jotka on valmistettu
kokonaan tupakankorvikkeesta, esim. savukkeet, jotka on valmistettu erään salaattilajikkeen
erikoiskäsitellyistä lehdistä ja jotka eivät sisällä tupakkaa eivätkä nikotiinia.

24-2

2403

Muu valmistettu tupakka sekä muut valmistetut tupakankorvikkeet; ”homogenoitu”
tai ”rekonstruoitu” tupakka; tupakkauutteet ja -esanssit

2403 11 00

tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa tarkoitetut vesipiipputupakka
Ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus ja alanimikkeen 2403 11 HS-alanimikeselitykset.

2403 19 10
ja
2403 19 90

muut
Piippu- ja savuketupakka on tupakkaa, joka on leikattua tai muuten paloiteltua, riivittyä, kierrettyä tai
laatoiksi puristettua ja jota voidaan polttaa ilman enempää teollista lisävalmistusta.
Tupakanlehtien käsittelyssä tai tupakkatuotteiden valmistuksessa syntynyt jäte, jota voidaan polttaa,
katsotaan piippu- tai savuketupakaksi, jos se ei vastaa sikareiden, pikkusikarien tai savukkeiden
kuvauksia (ks. alanimikkeiden 2402 10 00 ja 2402 20 10 ja 2402 20 90 selittävät huomautukset).
Sekoitukset, jotka koostuvat piippu- ja savuketupakasta sekä muista aineista kuin tupakasta,
luokitellaan myös näihin alanimikkeisiin, jos ne vastaavat edellä annettua kuvausta, lukuun ottamatta
lääkintäkäyttöön tarkoitettuja tuotteita (30 ryhmä).
Näihin alanimikkeisiin kuuluu myös valmiiksi käsitelty ja höystetty tupakkaseos, jota käytetään
savukkeiden valmistukseen.

2403 91 00

”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka
Ks. HS-selitykset, nimike 2403, 6 kohta.

2403 99 10

purutupakka ja nuuska
Purutupakka on rullien, ”nuorien”, ”palmikoiden”, kuutioiden tai laattojen muodossa olevaa
tupakkaa, joka on erityisesti valmistettu pureskelua mutta ei polttamista varten ja joka on pakattu
vähittäismyyntiä varten.
Nuuska on jauheen tai murujen muodossa olevaa tupakkaa, joka on erikoiskäsitelty niin, että sitä voi
nuuskata, mutta ei polttaa.
Tuotteet, jotka koostuvat osaksi muista aineosista kuin tupakasta, voidaan luokitella tähän
alanimikkeeseen, jos ne täyttävät edellä mainitut edellytykset.

2403 99 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:
1.

HS-selityksissä nimikkeen 2403 kohdassa 7 kuvaillut tupakkauutteet ja -esanssit;

2.

tupakkajauhe (”powder”) (saadaan yleensä jostakin prosessista, esim. jauhamisesta, jonka
tuloksena on erityinen hiukkaskokojakauma). Jauheessa ei pitäisi olla epäpuhtauksia ja
hiukkasten koon tulisi olla alle 0,4 mm;

3.

”nuoraksi” kierretty, hajustettu ja fermentoitu brasilialainen purutupakka, joka on puristettu
pallon muotoon kuoren sisään (”mangotes”);

4.

paisutettu tupakka, jota ei ole leikattu tai muuten halkaistu;

5.

poltettaviksi tarkoitetut tuotteet (esim. ”vesipiipputupakka”), jotka koostuvat kokonaan
tupakankorvikkeista ja muista aineista kuin tupakasta.

24-3

V JAKSO

KIVENNÄISTUOTTEET

25 RYHMÄ

SUOLA; RIKKI; MAA- JA KIVILAJIT; KIPSI, KALKKI JA SEMENTTI

2501 00

Suola (myös pöytäsuola ja denaturoitu suola) ja puhdas natriumkloridi, myös vesiliuoksena tai
lisättyä paakkuuntumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta sisältävänä; merivesi

2501 00 31

kemialliseen muuntamiseen
valmistamiseksi tarkoitetut

(natriumin

erottamiseen

kloorista)

muiden

tuotteiden

Jos toimivaltaisten viranomaisten asettamat edellytykset täyttyvät, tähän alanimikkeeseen kuuluu
mm. suola, myös denaturoitu, joka on tarkoitettu kloorivetyhapon, kloorin, kalsiumkloridin,
natriumnitraatin, natriumhypokloriitin, natriumsulfaattien, natriumkarbonaattien, natriumhydroksidin,
natriumkloraatin, natriumperkloraatin ja natriummetallin valmistamiseen.
2501 00 51

denaturoidut tai muuhun teolliseen käyttöön (mukaan lukien puhdistus) kuin ihmis- tai
eläinravinnoksi tarkoitettujen ravintovalmisteiden säilöntään tai valmistukseen tarkoitetut
Jos toimivaltaisten viranomaisten asettamat edellytykset täyttyvät, tähän alanimikkeeseen kuuluu
mm.:
1.

denaturoitu
suola,
mihin
tahansa
käyttöön
alanimikkeen 2501 00 31 denaturoitua suolaa;

2.

puhdistukseen tarkoitettu suola; ”puhdistuksella” tarkoitetaan tässä ainoastaan sellaisilla
menetelmillä tehtyä puhdistusta, missä suola liukenee;

3.

muuhun teolliseen käyttöön kuin kemialliseen muuntamiseen ja ihmis- tai eläinravinnoksi
tarkoitettujen ravintovalmisteiden säilöntään tai valmistukseen tarkoitettu suola. ”Teolliseen
käyttöön tarkoitetulla suolalla” tarkoitetaan tehdaskäyttöön raaka-aineeksi tai apuaineeksi
teolliseen valmistusprosessiin tarkoitettua suolaa (esim. metallurgiassa, värjäyksessä,
nahkateollisuudessa,
saippuanvalmistuksessa,
jäähdytysteollisuudessa
ja
keramiikkateollisuudessa).

Suola, muu kuin teiden
alanimikkeeseen 2501 00 99.
2501 00 91

suolaamiseen

tarkoitettu

tarkoitettu,

denaturoitu

lukuun

suola,

ottamatta

luokitellaan

ihmisravinnoksi soveltuva suola
Ihmisravinnoksi soveltuva suola on denaturoimatonta suolaa, joka on valmista käytettäväksi
kotitaloudessa tai teollisuudessa ravintovalmisteiden maustamiseen tai säilöntään. Se on yleensä
erittäin puhdasta ja väriltään tasaisen valkoista.

2501 00 99

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluu mm. denaturoimaton suola, jota käytetään talvella tiesuolana ja
eläinten ravinnoksi käytetty suola (esim. nuolukivi).

2503 00

Kaikenlainen rikki, ei kuitenkaan sublimoitu, saostettu eikä kolloidinen rikki

25-1

2503 00 10

raaka rikki ja puhdistamaton rikki
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. ne rikkityypit, jotka on mainittu HS-selityksissä
nimikkeen 2503 kohdissa 1–4. Nämä rikit ovat yleensä kimpaleina, paloina tai hienona jauheena.

2503 00 90

muu
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat ne rikkityypit, jotka on mainittu HS-selityksissä nimikkeen 2503
kohdissa 5–7. Nämä rikit ovat yleensä tankoina tai pieninä kakkuina (puhdistettu rikki) tai jauheena
(seulottu rikki eli ”sieved sulphur”, tuuliseulottu rikki eli ”winnowed sulphur”, erittäin hienoksi
hienonnettu rikki eli ”atomized sulphur”).

2508

Muut savet (ei kuitenkaan nimikkeen 6806 paisutettu savi), andalusiitti, kyaniitti ja
sillimaniitti, myös kalsinoidut; mulliitti; samotti ja dinasmaa

2508 10 00

bentoniitti
Ks. HS-selitykset, nimike 2508, kolmas kappale, kohta 1.
Luonnonbentoniittien pH-arvo on yleensä 6–9,5 (5-prosenttisena vesisuspensiona, tunnin seisotuksen
jälkeen) ja natriumkarbonaattipitoisuus on pienempi kuin 2 painoprosenttia; yhteenlaskettu natriumja kalsiumpitoisuus on enintään 80 meq/100 g. Luonnonbentoniitit jakautuvat kahteen ryhmään:
kalsiumpitoiset ja vähän paisuvat sekä natriumpitoiset ja runsaasti paisuvat (paisumisarvo pienempi
kuin 7 ml/g tai suurempi kuin 12 ml/g).
Tietyt luonnonbentoniitit saattavat poiketa näistä arvoista; jos poikkeavia arvoja on useita,
bentoniittia pidetään yleisesti aktivoituna.
Aktivoidut bentoniitit kuuluvat yleensä alanimikkeeseen 3802 90 00.

2511

Luonnon bariumsulfaatti (raskassälpä); luonnon bariumkarbonaatti (viteriitti), myös
kalsinoitu, ei kuitenkaan nimikkeen 2816 bariumoksidi

2511 10 00

luonnon bariumsulfaatti (raskassälpä)
Raskassälpä sisältää vaihtelevia määriä rautaoksidia, alumiinioksidia, natriumkarbonaattia ja
piidioksidia. Valkoinen raskassälpä on kysytyin raskassälvän muoto. Sen valmistamiseksi raskassälpä
murskataan, seulotaan (värillisten, useimmiten kellertävien ainesosien poistamiseksi), jauhennetaan
ja puhdistetaan jakoliettämällä.

2511 20 00

luonnon bariumkarbonaatti (viteriitti)
Viteriitti esiintyy vinokaiteen muotoisina kiteinä tai kellertävänä massana, jotka eivät liukene veteen.

2513

Hohkakivi; smirgeli; luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut luonnon hiomaaineet, myös lämpökäsitellyt

2513 20 00

smirgeli, luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut luonnon hioma-aineet
Tässä alanimikkeessä muihin luonnon hioma-aineisiin kuuluu myös nimillä ”rotten-stone” ja
piimaana tunnettu trippeli, tuhkanharmaa tuote, jota käytetään pehmeänä hioma-aineena tai
kiillottamiseen.

2516

Graniitti, porfyyri, basaltti, hiekkakivi ja muu muistomerkki- ja rakennuskivi, myös
karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen
tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi
Jos muotoillut kivet eivät ole tasaisen paksuisia, tehdään paksuuden mukainen luokitus kiven
paksuimman kohdan mukaan.
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2516 11 00

raaka tai karkeasti lohkottu
Alanimikkeen 2515 11 HS-alanimikeselitykset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

2516 12 00

ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi
kappaleiksi tai laatoiksi
Alanimikkeen 2515 12 HS-alanimikeselitykset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä.

2516 90 00

muu muistomerkki- ja rakennuskivi
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:
1.

kovat kivilajit, kuten porfyyri, syeniitti, laava, basaltti, gneissi, trakyytti, diabaasi, dioriitti,
fonoliitti, lipariitti, gabro, labradoriitti ja peridotiitti;

2.

nimikkeeseen 2515 kuulumattomat kalkkipitoiset muistomerkki- ja rakennuskivet, joiden
näennäinen ominaispaino on pienempi kuin 2,5, raa'at, karkeasti lohkotut tai ainoastaan
sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai
laatoiksi, minkä tahansa paksuiset;

3.

serpentiini eli ofiitti, raaka, karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla
leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, minkä tahansa
paksuinen;

2518

Dolomiitti, myös kalsinoitu tai sintrattu, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan
sahaamalla tai muulla tavalla suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai
laatoiksi leikattu; dolomiittisullomassa

2518 10 00

kalsinoimaton ja sintraamaton (raaka) dolomiitti
Dolomiitti on kalsiumin ja magnesiumin luonnon kaksoiskarbonaattia. Se luokitellaan tähän
alanimikkeesen myös silloin, kun se on käynyt läpi kevyen lämpökäsittelyn, joka ei muuta sen
kemiallista koostumusta.
Tähän alanimikkeeseen kuuluu kalsinoimaton ja sintraamaton, raaka, karkeasti lohkottu (karkeasti
muotoiltu) tai ainoastaan sahaamalla tai halkaisemalla suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi
leikattu dolomiitti.

2518 20 00

kalsinoitu tai sintrattu dolomiitti
Kalsinoitu tai sintrattu dolomiitti on dolomiittia, joka on lämpökäsitelty korkeassa lämpötilassa
[perkipoltettu (sintrattu) dolomiitti noin 1 500 °C:ssa ja alkalipoltetut dolomiitit noin 800 °C:ssa].
Lämpökäsittely muuttaa dolomiitin kemiallista koostumusta poistamalla hiilidioksidin.

2519

Luonnon
magnesiumkarbonaatti (magnesiitti); sulatettu
magnesiumoksidi
(magnesia); perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi, myös jos siinä on vähäisiä
määriä muita ennen sintrausta lisättyjä oksideja; muu magnesiumoksidi, myös
puhdas
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2519 90 10

magnesiumoksidi, muu kuin kalsinoitu luonnon magnesiumkarbonaatti
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:
1.

magnesiumoksidi, jota saadaan kalsinoimalla joko magnesiumhydroksidia tai saostettua
magnesiumkarbonaattia ja jota käytetään erityisesti lääkkeiden valmistuksessa; tämä aine on
valkoista jauhetta, jonka puhtausaste on vähintään 98 %;

2.

magnesiumoksidi, jota saadaan sulattamalla magnesiittia, joka on ensin kalsinoitu 1 400–
1 800 °C:ssa; saatu magnesia sulatetaan valokaaressa 2 800–3 000 °C:ssa ja jäähdytetään,
jolloin se muodostaa kidemäisen tuotteen, joka koostuu lähes kokonaan magnesiasta
(sulatettu magnesiumoksidi); tuote on erittäin puhdasta (puhtausaste vähintään 95 %) ja se
koostuu lasimaisista kiteistä;

3.

merivedestä saatu magnesiumoksidi; tätä tuotetta saadaan kalsinoimalla merivedestä
saostettua magnesiumhydroksidia: tuotteen puhtausaste on yleensä 91–98 % ja se sisältää
tyypillisenä epäpuhtautena enemmän booria (noin 100 ppm) kuin perkipoltettu (sintrattu)
magnesiumoksidi (noin 40 ppm).

2520

Kipsikivi; anhydriitti; kipsi (kipsikiveä tai kalsiumsulfaattia), värjäämätön tai
värjätty, myös vähäisiä kiihdytin- tai hidastinmääriä sisältävä

2520 20 00

kipsi
Tähän alanimikkeeseen kuuluu mm. rakennuskäyttöön tarkoitettua kipsiä.
Rakennuskäyttöön tarkoitettua kipsiä valmistetaan raa'asta kipsistä (kipsikivestä tai muusta kipsiä
sisältävästä materiaalista, esim. kemian teollisuuden sivutuotteista) erityisellä viimeistely- tai
kalsinointimenetelmällä. Erityisominaisuuksia saadaan lisäämällä valmistuksen aikana lisäaineita.
Nämä lisäaineet ovat vaahdotusaineita, jotka vaikuttavat tietyllä tavalla kipsin ominaisuuksiin (kuten
sen tiiviyteen tai tarttuvuuteen), sekä hidastimia tai kiihdyttimiä.
Rakennuskipsiä käytetään esimerkiksi stukkona, seinien ja sisäkattojen rappaamiseen,
rakennuspaneelien ja muiden rakennuselementtien valmistukseen sekä kaakelien saumaukseen.

2523

Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonasementti sekä niiden kaltainen
hydraulinen sementti, myös värjätty tai klinkkereinä

2523 90 00

muu hydraulinen sementti
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:
1.

masuunisementti, jossa on vähintään 20 painoprosenttia portlandsementtiklinkkeriä, 36–
80 painoprosenttia rakeistettua masuunikuonaa ja enintään 5 painoprosenttia muita sementin
ainesosia;

2.

potsolaanisementti, jossa on vähintään 60 painoprosenttia portlandsementtiklinkkeriä,
enintään 40 painoprosenttia luonnon potsolaania tai lentotuhkaa ja enintään 5 painoprosenttia
muita sementin aineosia.
Ilmaisu ”potsolaani” on määritelty HS-selityksissä nimikkeen 2530 kohdan D alakohdassa 7.
Lentotuhka on hienoa, kevyttä jauhetta, jota saadaan, kun masuuneissa poltetaan hiilipölyä ja
syntyneistä polttokaasuista erotetaan jauhepartikkelit. Lentotuhkan väri vaihtelee harmaasta
mustaan.
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2524

Asbesti

2524 10 00

krokidoliitti
Ks. HS-selitykset, nimike 2524, toinen kappale.

2526

Luonnonsteatiitti, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla
tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi; talkki

2526 20 00

murskatut tai jauhetut
Tähän alanimikkeeseen ei kuulu vähittäismyyntipakkauksissa oleva talkkijauhe, joka on tarkoitettu
toalettikäyttöön (nimike 3304).

2528 00 00

Luonnonboraatit ja niiden rikasteet (myös kalsinoidut), ei kuitenkaan luonnonsuolaliuoksista
erotetut; luonnonboorihappo, jossa on boorihappoa (H 3 BO 3 ) enintään 85 prosenttia kuivaaineen painosta
Tähän nimikkeeseen kuuluvat mm.:
1.

kerniitti ja tinkali, jotka tunnetaan myös ”luonnonboorakseina”;

2.

pandermiitti ja priseiitti, jotka ovat kalsiumboraatteja;

3.

borasiitti, joka on magnesiumkloroboraattia;

4.

luonnon boorihappo, jota valmistetaan haihduttamalla liuosta, jota saadaan tiivistämällä
eräillä alueilla maasta nousevia luonnon höyryjä (ital. soffioni), tai haihduttamalla vettä, jota
on saatu näiden alueiden maanalaisista lähteistä, jos se sisältää boorihappoa (H 3 BO 3 )
enintään 85 painoprosenttia kuiva-aineesta. Jos luonnon boorihappo sisältää boorihappoa
enemmän kuin 85 painoprosenttia kuiva-aineesta, se luokitellaan nimikkeeseen 2810 00.

Tähän nimikkeeseen ei kuulu natriumboraatti (puhdistettu booraksi), joka on saatu käsittelemällä
kemiallisesti kerniittiä tai tinkalia, eivätkä natriumboraatit, jotka on saatu haihduttamalla eräistä
suolajärvistä saatua suolaliuosta (nimike 2840).

2530

Muualle kuulumattomat kivennäisaineet

2530 10 00

vermikuliitti, perliitti ja kloriitit, paisuttamattomat
Ks. HS-selitykset, nimikkeen 2530 kohdan D alakohta 3.

2530 90 00

muut
Ks. HS-selitykset, nimikkeen 2530 kohdat A, B, C ja D (lukuun ottamatta kohdan D alakohtaa 3).
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26 RYHMÄ

MALMIT, KUONA JA TUHKA

2620

Kuonat, tuhka ja jätteet (muut kuin raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvät),
joissa on metalleja, arseenia tai niiden yhdisteitä

2620 11 00

kovasinkki
Kovasinkki on kuumasinkityksessä syntyvä jäte, jota nimitetään myös rautasinkiksi. Tällaista jätettä
on kahta päätyyppiä:
1.

Kappalekuumasinkityksessä syntyvät kovasinkit, jotka ovat koostumukseltaan hyvin
vaihtelevia ja epähomogeenisia metallituotteita. Kovasinkit eivät sula yhtä helposti kuin
sinkki, ne ovat sitä tiheämpiä ja laskeutuvat nestemäisen sinkkikylvyn pohjalle
galvanoitaessa teräslevyjä, -lankaa, -putkia yms. sulassa sinkissä.
Nämä kovasinkit otetaan sinkkikylvystä paksuna tahnana ja ne muokataan levyiksi tai
laatoiksi, joilla voi olla karkea tai jopa huokoinen ulkomuoto.
Kovasinkit sisältävät 2–5 painoprosenttia rautaa ja 92–94 painoprosenttia sinkkiä. Niiden
alumiinipitoisuus on yleensä alhainen, enintään 0,2–0,3 painoprosenttia.

2.

Jatkuvatoimisessa kuumasinkityksessä (Senzimir-prosessi) syntyvä kovasinkki eli
pintakuona, joka on juoksutteita sisältämätön metallituote ja joka kaavitaan sinkkikylvyn
pinnalta.
Tämä sinkkiä kevyempi pintakuona kelluu sulan sinkkikylvyn pinnalla, josta se kaavitaan
paksuna tahnana ja valetaan kuonaharkoiksi, joiden ulkomuoto ei ole yhtä epäsäännöllinen
kuin kohdassa 1 mainittujen harkkojen.
Pintakuonan rautapitoisuus on hyvin alhainen, yleensä pienempi kuin 0,5 painoprosenttia.
Alumiinipitoisuus on vastaavasti korkeampi: 1–2 painoprosenttia. Sinkkiä pintakuona sisältää
noin 98 painoprosenttia.
Näitä tuotteita ei pidä sekoittaa sinkkiseoksiin (nimike 7901), joiden alumiinipitoisuus on
tavallisesti 3–5 painoprosenttia ja joissa voi olla jopa 3 painoprosenttia kuparia, mutta jotka
ovat kuitenkin tiettyjen teknisten standardien mukaisia. Pintakuonat ovat puolestaan
koostumukseltaan sellaisia, että niitä voidaan hyödyntää ainoastaan metallurgisesti tai
kemiallisesti.
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2620 19 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluu mm.:

2620 21 00

1.

puhdistuksessa syntynyt metallikivi, joka otetaan niiden altaiden pohjalta, joissa raakasinkkiä
puhdistetaan. Näissä jätteissä on 4–8 painoprosenttia lyijyä ja enintään 6 painoprosenttia
rautaa;

2.

sinkkuonat ja sinkkituhka, jossa on sinkkiä (65–70 painoprosenttia) ja sinkkioksidia sekä
hiiltä ja muita epäpuhtauksia;

3.

sinkkivaahto, jossa on metallista sinkkiä, sinkkikloridia, ammoniumkloridia, sinkkioksidia ja
rautaoksidia. Sinkkivaahto otetaan sinkkikylpyjen pinnalta tai altaista, joissa vanhaa sinkkiä
sulatetaan uudelleen;

4.

sinkkisakka, jota syntyy sinkkiä pelkistimenä käyttävillä teollisuudenaloilla;

5.

sinkkikuona, jota syntyy valmistettaessa sinkkioksidia metallikivestä. Sinkkikuonassa on
noin 60 painoprosenttia sinkkiä, muita aineosia ovat rauta ja muut epäpuhtaudet;

6.

sinkkioksidijätteet, joita erotetaan kaasuista eri metallien tai metalliseoksien (esim.
messingin) uudelleenkäsittelyn yhteydessä. Näitä oksidijätteitä ei pidä sekoittaa seuraaviin
tuotteisiin:
—

sinkkiharmaa (alanimike 3206 49 70), joka on erittäin epäpuhdasta sinkkioksidia; se
on tasakokoisen ja tasaisen värisen jauheen muodossa ja sitä käytetään väriaineena;

—

sinkkijauhe, jota saadaan hienontamalla sulaa sinkkiä erittäin hienoksi jauheeksi
(alanimike 7903 90 00) ja sinkkipöly, jossa on 80–94 painoprosenttia metallista
sinkkiä ja joka otetaan talteen sinkkioksidikerroksesta (alanimike 7903 10 00).

lyijypitoiset bensiinilietteet ja lyijypitoiset nakutuksenestoaineseosten lietteet
Ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus.
Ks. myös HS-selitykset, nimike 2620, toinen kappale, 10 kohta.

2620 60 00

joissa on arseenia, elohopeaa, talliumia tai niiden sekoituksia ja jollaisia käytetään arseenin tai
kyseisten metallien erottamiseen tai niiden kemiallisten yhdisteiden valmistamiseen
Ks. tämän ryhmän 2 alanimikehuomautus.

2620 91 00

joissa on antimonia, berylliumia, kadmiumia, kromia tai niiden sekoituksia
Ks. HS-selitykset, nimike 2620, toinen kappale, 13 kohta.

2621

Muu kuona ja tuhka, myös merileväntuhka; yhdyskuntajätteen polttamisesta
syntyvät tuhkat ja jätteet

2621 10 00

yhdyskuntajätteen polttamisesta syntyvät tuhkat ja jätteet
Ks. HS-selitykset, nimike 2621, toinen kappale, 5 kohta.
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27 RYHMÄ

KIVENNÄISPOLTTOAINEET, KIVENNÄISÖLJYT JA NIIDEN TISLAUSTUOTTEET;
BITUMISET AINEET; KIVENNÄISVAHAT

Yleisohjeita
Jos ei muuta ilmoiteta, tarkoitetaan ilmaisulla ”ASTM-menetelmä” menetelmiä, joista American Society for
Testing and Materials -järjestö on määrännyt.
Huomautus 2

Lisähuomautus 5

Aromaattisten aineosien pitoisuudet määritetään seuraavien menetelmien avulla:
—

tuotteet, joiden tislauksen päätepiste on enintään 315 °C: EN 15553 -menetelmä;

—

tuotteet, joiden tislauksen päätepiste on korkeampi kuin 315 °C: ks. tämän ryhmän selittävien
huomautusten A liite.

1.

Jollei 5 lisähuomautuksen n alakohdan määräyksistä muuta johdu, tullittomuutta sovelletaan
koko tietyn käsittelyn saaneeseen tuotteeseen.
Tästä seuraa, että silloin kun maaöljytuote esim. alkyloidaan tai polymeroidaan, tullittomuus
koskee myös tuotteen sitä osaa, jota ei itse asiassa muunneta (alkyloida tai polymeroida).

2.

Tapauksissa, joissa esikäsittelyä tarvitaan ennen ”tiettyä käsittelyä” (ks. 5 lisähuomautuksen
viimeinen kappale), on seuraavien kahden edellytyksen täytyttävä, jotta tullittomuutta
voidaan soveltaa:
a)

tuoduille tuotteille on todella tehtävä ”tietty käsittely”, esim. krakkaus;

b)

esikäsittelyn on oltava teknisesti tarpeellinen ”tietyn käsittelyn” tekemiselle.

Erityisesti seuraavien esikäsittelyjen katsotaan olevan tarpeellisia tuotteille, jotka on
tarkoitettu ”tiettyyn käsittelyyn”:
a)

kaasunpoisto;

b)

vedenpoisto;

c)

tiettyjen, mahdollisesti käsittelyä haittaavien kevyiden tai raskaiden tuotteiden
poistaminen;

d)

merkaptaanien poistaminen tai muuntaminen (pehmennys tai makeutus) tai muiden
rikkiyhdisteiden tai muiden mahdollisesti käsittelyä haittaavien yhdisteiden
poistaminen tai muuntaminen;

e)

neutralointi;

f)

dekantointi;

g)

suolanpoisto.

Kaikkiin niihin tuotteisiin, joita mahdollisesti saadaan esikäsittelyn aikana, mutta joille ei
tehdä ”tiettyä käsittelyä”, sovelletaan samaa tullia kuin ”muihin tarkoituksiin” käytettäviin
tuotteisiin. Tullia kannetaan tuotujen tavaroiden lajin ja arvon mukaan sekä saatujen
tuotteiden nettopainon perusteella.
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Lisähuomautus 5 a)

Tyhjötislauksella tarkoitetaan tislausta, joka tapahtuu enintään 400 millibaarin paineessa kolonnin
huipulta mitattuna.

Lisähuomautus 5 b)

Toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla tarkoittaa jatkuvatoimista tai annoksittain
tapahtuvaa tislausta (lukuun ottamatta kiviöljyn alkutislausta, ”topping”) teollisuuslaitoksissa, jotka
käyttävät alanimikkeiden 2710 12 11–2710 19 48, 2711 11 00, 2711 12 91–2711 19 00, 2711 21 00
ja 2711 29 00 tisleitä (lukuun ottamatta propaania, jonka puhtausaste on vähintään 99 prosenttia)
saadakseen:
1.

erittäin puhtaita, eroteltuja hiilivetyjä (puhtausaste vähintään 90 prosenttia, kun kyseessä ovat
olefiinit ja vähintään 95 prosenttia, kun kyseessä ovat muut hiilivedyt); isomeerien seoksia,
joilla on sama orgaaninen rakenne, pidetään eroteltuina hiilivetyinä.
Ainoastaan sellaiset käsittelyt hyväksytään, joiden avulla saadaan vähintään kolmea eri
tuotetta; tämä rajoitus ei kuitenkaan koske isomeerien erottelua. Tässä yhteydessä
etyylibentseeniä pidetään ksyleeni-isomeerinä;

2.

Lisähuomautus 5 c)

alanimikkeiden 2707 10 00–2707 30 00, 2707 50 00 ja 2710 12 11–2710 19 48 tuotteita:
a)

joissa jakeen tislauksen loppupiste ja sitä seuraavan jakeen tislauksen alkupiste eivät
mene päällekkäin ja joissa on enintään 60 °C:n ero niiden lämpötilojen välillä, joissa
toisessa saanto on 5 ja toisessa 90 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien)
ASTM D 86 -menetelmää vastaavalla EN ISO 3405 -menetelmällä tislattaessa;

b)

joissa jakeen tislauksen loppupiste ja sitä seuraavan jakeen tislauksen alkupiste eivät
mene päällekkäin ja joissa on enintään 30 °C:n ero niiden lämpötilojen välillä, joissa
toisessa saanto on 5 ja toisessa 90 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien)
ASTM D 86 -menetelmää vastaavalla EN ISO 3405 -menetelmällä tislattaessa;

Krakkaus on teollinen käsittely, jossa maaöljytuotteiden molekyylejä pilkotaan ja niiden kemiallista
rakennetta muokataan kuumentamalla niitä paineessa tai ilman painetta, katalyytin avulla tai ilman
katalyyttiä. Krakkauksen avulla tuotetaan erityisesti kevyempien hiilivetyjen seoksia, jotka ovat
normaalilämpötilassa ja -paineessa nestemäisiä tai kaasumaisia.
Tärkeimmät krakkausmenetelmät ovat:

Lisähuomautus 5 d)

1.

terminen krakkaus;

2.

katalyyttinen krakkaus;

3.

höyrykrakkaus kaasumaisten hiilivetyjen tuottamiseen;

4.

vetykrakkaus (krakkaus yhdistettynä hydraukseen);

5.

vedynpoisto;

6.

dealkylointi;

7.

koksaus;

8.

visbreaking (viskositeetin alentaminen).

Reformoinnilla tarkoitetaan kevyiden tai keskiraskaiden öljyjen lämpökäsittelyä tai katalyyttistä
käsittelyä, jolla pyritään lisäämään aromaattisten aineosien määrää. Katalyyttisellä reformoinnilla
esim. muunnetaan suoratislauksesta saatuja kevyitä öljyjä korkeamman oktaaniluvun kevyiksi
öljyiksi (joissa on enemmän aromaattisia hiilivetyjä) tai hiilivetyjen seokseksi, joka sisältää
bentseeniä, tolueenia, ksyleenejä, etyylibentseeniä, jne.
Katalyyttisessä reformoinnissa käytetään katalyyttinä pääasiassa platinaa.
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Lisähuomautus 5 e)

Uuttaminen valikoivien liuottimien avulla on käsittely, jossa molekyylirakenteeltaan erilaiset
tuoteryhmät erotetaan toisistaan käyttäen apuna liuottimia, joiden vaikutus on valikoiva (esim.
furfuraali, fenoli, dikloorietyylieetteri, rikkitrioksidi, nitrobentseeni, virtsa-aine ja sen tietyt
johdannaiset, asetoni, propaani, etyylimetyyliketoni, isobutyylimetyyliketoni, glykoli ja Nmetyylimorfoliini).

Lisähuomautus 5 g)

Polymerointi on teollinen käsittely, johon saattaa sisältyä kuumentaminen tai katalyytin käyttö ja
jossa tyydyttymättömät hiilivedyt saadaan muodostamaan polymeereja tai kopolymeereja.

Lisähuomautus 5 h)

Alkyloinnilla tarkoitetaan lämpöreaktioita ja katalyyttisiä reaktioita, joissa tyydyttymättömiä
hiilivetyjä yhdistetään muiden hiilivetyjen, erityisesti isoparafiinien tai aromaattien kanssa.

Lisähuomautus 5 ij)

Isomeroinnissa muutetaan maaöljytuotteiden aineosien rakennetta muuttamatta kuitenkaan niiden
kokonaiskoostumusta.

Lisähuomautus 5 l)

Seuraavat menetelmät ovat esimerkkejä tämän lisähuomautuksen tarkoittamasta vahan poistosta:

Lisähuomautus 5 n)

Lisähuomautus 6

1.

vahan poisto jäähdyttämällä (liuottimien avulla tai ilman);

2.

mikrobiologinen käsittely;

3.

vahan poisto virtsa-aineen avulla;

4.

käsittely molekyyliseulalla.

Ilmatislauksella tarkoitetaan tislausta, joka tehdään noin 1 013 millibaarin paineessa kolonnin
huipulta mitattuna.
1.

Ilmaisulla ”kemiallinen muuntaminen” tarkoitetaan niitä toimintoja, joissa käsiteltävän
maaöljytuotteen yhden tai useamman aineosan molekyylejä muunnetaan.
Jos maaöljytuotetta ainoastaan sekoitetaan toisen maaöljytuotteen tai jonkin muun tuotteen
kanssa, ei kyseessä ole ”kemiallinen muuntaminen”. Esimerkiksi raskasbensiinin
sekoittaminen maaliin tai voiteluöljyn sekoittaminen painomusteeseen ei täytä ”kemiallisen
muuntamisen” määritelmää. Tämä pätee myös silloin, kun maaöljytuotteita käytetään
liuottimina tai polttoaineina.

2.

Esimerkkejä ”kemiallisesta muuntamisesta”:
a)

käsittely halogeeneilla tai halogeeniyhdisteillä:
i)

reaktio kaasumaisessa maaöljyjakeessa olevan propeenin kanssa orgaanisten
johdannaisten saamiseksi (esim. propeenioksidin saamiseksi);

ii)

maaöljyjakeiden (moottoribensiini, petroli, kaasuöljy) parafiinien,
maaöljyvahojen tai parafiinia sisältävien jäännösten käsittely kloorilla tai
klooriyhdisteillä klooriparafiinien saamiseksi;

b)

käsittely emäksillä (esim. natriumilla, kaliumilla tai ammoniumhydrokseilla)
nafteenihappojen saamiseksi;

c)

käsittely rikkihapolla tai sen anhydridillä:
i)

sulfonaattien saamiseksi;

ii)

isobuteenin uuttamiseksi tai saamiseksi;

iii)

kaasuöljyjen ja voiteluöljyjen sulfonoimiseksi.
Tullittomuus ei koske öljyä, joka on lisätty sulfonoinnin jälkeen.
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d)

sulfoklooraus;

e)

hydraus, erityisesti kaasumaisissa maaöljyjakeissa olevien tyydyttymättömien
hiilivetyjen muuntaminen alkoholien saamiseksi;

f)

käsittely maleiinihapon anhydridillä, erityisesti neljä hiiliatomia sisältävän,
kaasumaisen
maaöljyjakeen
kanssa
sekoitetun
butadieenin
käsittely
tetrahydroftaalihapon saamiseksi;

g)

käsittely fenolilla, esim. maaöljyn olefiinien reaktio fenolien kanssa katalyytin avulla
alkyylifenolien saamiseksi;

h)

hapetus:

ij)

2701

i)

raskasöljyjen hapetus alanimikkeen 2713 20 00 bitumien saamiseksi;

ii)

minkä tahansa maaöljytuotteen hapetus monimutkaisempien kemiallisten
tuotteiden, kuten happojen, aldehydien, ketonien ja alkoholien saamiseksi,
esim. kevyiden jakeiden hapetus paineen ja korkean lämpötilan avulla
etikkahapon, muurahaishapon, propionihapon tai meripihkahapon
saamiseksi;

vedyn poisto, esim:
i)

nafteenihiilivedyistä
saamiseksi;

aromaattisten

hiilivetyjen

(esim.

bentseenin)

ii)

parafiinihiilivedyistä nestemäisten olefiinien saamiseksi, joita käytetään
esimerkiksi biologisesti hajoavien alkyylibentseenien valmistamiseen;

k)

oksosynteesi;

l)

raskasöljyjen
peruuttamaton
yhdistäminen
suurpolymeereihin
(esim.
luonnonlateksiin, synteettiseen lateksiin, butyylikautsuun tai polystyreeniin);

m)

nimikkeen 2803 tuotteiden valmistaminen;

n)

nitraus nitrattujen johdannaisten saamiseksi;

o)

tiettyjen n-parafiineja sisältävien maaöljyjakeiden biologinen käsittely proteiinien tai
muiden monimutkaisten orgaanisten tuotteiden saamiseksi.

Kivihiili; briketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä saadut kiinteät polttoaineet
Tähän nimikkeen kivihiilenä pidetään myös polttoaineita, joista Espanjan kaupassa käytetään
nimitystä ”musta ligniitti” (black lignite) ja joita saadaan Teruelin, Mequinenzan, Pirenaican ja
Baleaarienn hiilikentiltä.

2701 12 10

koksikivihiili
Koksikivihiilessä on 19–41 painoprosenttia haihtuvia aineosia.
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2702

Ruskohiili, myös yhteenpuristettu, ei kuitenkaan gagaatti
Ruskohiili palaa pitkällä mutta haalealla liekillä ja tuottaa pistävää, mustaa savua. Yleisesti tunnettuja
ruskohiilityyppejä ovat: kuitumainen ruskohiili, jonka murtopinta muistuttaa ulkonäöltään
alkuperäisen puun syitä ja jonka kosteuspitoisuus on korkea (jopa 50 %); väriltään ruskea tai musta
tavallinen, multamainen ruskohiili, joka sisältää vähemmän vettä kuin kuitumainen ruskohiili (noin
15 %) ja jonka murtopinta on multamainen; bituminen, rasvamainen ruskohiili, joka pehmenee
lämmitettäessä ja soveltuu sen vuoksi erittäin hyvin brikettien valmistukseen; vahamaiset ruskohiilet,
joiden murtopinta on vahamainen ja joiden vahapitoisuus on korkea.
Tähän nimikkeeseen eivät kuulu polttoaineet, joista Espanjan kaupassa käytetään nimitystä ”musta
ligniitti” (black lignite) ja joita saadaan Teruelin, Mequinenzan, Pirenaican ja Baleaarien hiilikentiltä
(nimike 2701).

2704 00

Kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta saatu koksi ja puolikoksi, myös yhteenpuristettu;
retorttihiili

2704 00 10

kivihiilestä saatu koksi ja puolikoksi
Koksi eroaa kivihiilestä siinä, että se palaa melkein liekittä ja säilyttää huokoisuutensa ja
kaasunläpäisevyytensä polttamisen jälkeen. Koksi ei sula ja se on kovempaa ja sisältää vähemmän
rikkiä ja enemmän hiiltä kuin kivihiili. Koksia tuotetaan kuumakoksaamalla kivihiiltä (1 000–
1 200 °C:ssa) hapettomassa tilassa, kun taas puolikoksia tuotetaan koksaamalla kivihiiltä 450–
700 °C:ssa (hapen pääsy on osittain estetty).
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kivihiilestä saatu koksi ja puolikoksi, joita käytetään yleensä
rautaseosten tuotantoon tarkoitettujen elektrodien valmistukseen. Tämän alanimikkeen koksi ja
puolikoksi ovat erityisen puhtaita (niiden tuhkapitoisuus on hyvin alhainen) ja ne ovat yleensä
pienten palasten muodossa.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. retorttikoksi eli kaasukoksi (kaasuntuotannon sivutuote) ja
valimokoksi sekä puolikoksi, jota valmistetaan erityisesti metallurgiateollisuuden käyttöön
(masuunikoksi). Toisin kuin retorttikoksi, puolikoksi on kova ja sitkeä tuote, joka on suurten
hopeanhohtoisten palojen muodossa.

2704 00 30

ruskohiilestä saatu koksi ja puolikoksi
Ruskohiilet eivät sovi kuumakoksauksella tapahtuvaan koksin valmistukseen. Alhaisessa
lämpötilassa koksaamalla saadaan kuitenkin puolikoksia, joka on savuttomasti palavaa polttoainetta.
Tällainen puolikoksi on huokoista, kiiltävää ja puhdasta käsitellä, se syttyy helposti ja palaa hyvin.

2704 00 90

muu
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat:
1.

tuotteet, jotka on saatu turvetta koksaamalla ja joista lähtee poltettaessa vahva, pistävä haju.
Näitä tuotteita käytetään polttoaineena pääasiallisesti teollisuusuuneissa;

2.

retorttihiili (ks. HS-selitykset, nimike 2704, neljäs ja viides kappale).
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2707

Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan tislaustuotteet; niiden kaltaiset
tuotteet, joissa aromaattisten aineosien paino on suurempi kuin muiden kuin
aromaattisten aineosien paino
Aromaattisten aineosien pitoisuuden määrittelystä, ks. tämän ryhmän 2 huomautuksen selittävät
huomautukset.

2707 10 00

bentsoli (bentseeni)
Ks. tämän ryhmän 3 alanimikehuomautus.
Näihin alanimikkeisiin kuuluu ainoastaan bentsoli (bentseeni), jonka puhtausaste on pienempi kuin
95 painoprosenttia. Bentsoli (bentseeni), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia,
luokitellaan alanimikkeeseen 2902 20 00.

2707 20 00

toluoli (tolueeni)
Ks. tämän ryhmän 3 alanimikehuomautus.
Näihin alanimikkeisiin kuuluu ainoastaan toluoli (tolueeni), jonka puhtausaste on pienempi kuin 95
painoprosenttia. Toluoli (tolueeni), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia, luokitellaan
alanimikkeeseen 2902 30 00.

2707 30 00

ksyloli (ksyleenit)
Ks. tämän ryhmän 3 alanimikehuomautus.
Näihin alanimikkeisiin kuulu ainoastaan ksyloli (ksyleenit), jonka puhtausaste kaasukromatografialla
määritettynä on pienempi kuin 95 painoprosenttia (ksylolin (ksyleenit) orto-, meta- ja paraisomeerit,
erikseen tai sekoitettuina). Ksyloli (ksyleenit), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia,
luokitellaan alanimikkeeseen 2902 41 00 tai 2902 44 00.

2707 40 00

naftaleeni
Ks. tämän ryhmän 3 alanimikehuomautus.
Tähän alanimikkeeseen kuuluu ainoastaan naftaleeni, jonka kiteytymispiste on alempi kuin 79,4 °C
määritettynä menetelmällä, joka kuvaillaan tämän ryhmän selittävien huomautusten liitteessä B. Jos
tuotteen kiteytymispiste on vähintään 79,4 °C, se luokitellaan alanimikkeeseen 2902 90 00.
Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu naftaleenihomologit (alanimikkeet 2707 50 00, 2707 91 00–
2707 99 99, 2902 90 00 tai 3817 00 80).

2707 50 00

muut aromaattiset hiilivetyseokset, joista ASTM D 86 -menetelmän avulla 250 °C:ssa
tislattaessa tislautuu vähintään 65 tilavuusprosenttia (häviöt mukaan luettuna)
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat hiilivetyseokset, joissa aromaatit (muut kuin bentseeni, tolueeni,
ksyleeni tai naftaleeni) ovat hallitsevia ja joista EN ISO 3405 -menetelmän, joka vastaa
ASTM D 86 -menetelmää, avulla 250 °C:een asti tislattaessa tislautuu vähintään 65 tilavuusprosenttia
(hävikki mukaan lukien).

2707 99 11
ja
2707 99 19

raakaöljyt
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat:
1.

Tuotteet, joita saadaan korkean lämpötilan kivihiilitervan ensimmäisessä tislauksessa.
Näitä korkean lämpötilan kivihiilitervoja tuotetaan yleensä valimokoksia valmistavissa
koksaamoissa yli 900 °C:n lämpötilassa. Näistä tervoista saadut tislaustuotteet sisältävät
hiilivetyjä, joissa aromaattisten paino on hallitseva, ja lisäksi typpi-, happi- ja rikkiyhdisteitä
sekä hyvin usein epäpuhtauksia. Nämä tuotteet vaativat yleensä jatkokäsittelyä ennen käyttöä;

2.

Samankaltaiset tuotteet, joissa aromaattisten aineosien paino on suurempi kuin muiden kuin
aromaattisten aineosien paino.
Ilmaisulla ”samankaltaiset tuotteet” tarkoitetaan tuotteita, joiden koostumus on laadullisesti
kohdassa 1 mainittujen tuotteiden kaltainen.
Näissä tuotteissa voivat kuitenkin alifaattisten ja nafteenisten hiilivetyjen pitoisuudet olla
korkeampia ja moniytimisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuudet alhaisempia kuin

27-6

kohdassa 1 mainituissa tuotteissa.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat ainoastaan ne tuotteet, joissa aromaattisen aineosien paino
on suurempi kuin muiden kuin aromaattisten aineosien paino.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat myös öljyt, joita saadaan kun kivihiilen koksauksessa syntyneestä
kaasusta poistetaan pesun jälkeen bentseeni.
2707 99 20

rikkipitoiset alkutisleet (sulphuretted toppings); antraseeni
Tässä alanimikkeessä ilmaisulla ”rikkipitoiset alkutisleet” tarkoitetaan ainoastaan niitä kevyitä
tuotteita, joita saadaan raakojen tervaöljyjen ensimmäisessä tislauksessa. Nämä tuotteet sisältävät
rikkiyhdisteitä (esim. rikkihiiltä, merkaptaaneja tai tiofeenia) ja hiilivetyjä, joista suurin osa on muita
kuin aromaattisia hiilivetyjä ja joista alle 80 °C:n lämpötilassa tislattaessa tislautuu vähintään
90 tilavuusprosenttia.
Tämän alanimikkeen antraseeni on tavallisesti lietemäisessä tai tahnamaisessa muodossa ja se sisältää
fenantreeniä, karbatsolia ja muita aromaattisia aineosia. Tähän alanimikkeeseen kuulu ainoastaan
antraseeni, jonka puhtausaste on pienempi kuin 90 painoprosenttia. Antraseeni, jonka puhtausaste on
vähintään 90 painoprosenttia, luokitellaan alanimikkeeseen 2902 90 00.

2707 99 50

emäksiset tuotteet
Tässä alanimikkeessä ilmaisulla ”emäksiset tuotteet” tarkoitetaan aromaattisia ja/tai heterosyklisiä
tuotteita, joissa on emäksinen typpiryhmä.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat erityisesti pyridiinin, kinoliinin, akridiinin ja aniliinin emäkset
(mukaan lukien niiden seokset). Ne on johdettu pääasiassa pyridiinistä, kinoliinista, akridiinista ja
niiden homologeista.
Tämän alanimikkeen emäksisiä tuotteita ovat esimerkiksi:
1.

pyridiini, jonka puhtausaste pienempi kuin 95 painoprosenttia. Pyridiini, jonka puhtausaste on
vähintään 95 prosenttia luokitellaan alanimikkeeseen 2933 31 00;

2.

metyylipyridiini (pikoliini), 5-etyyli-2-metyylipyridiini (5-etyyli-2-pikoliini) ja 2-vinyylipyridiini, joiden puhtausaste on pienempi kuin 90 painoprosenttia (kaasukromatografialla
määritettynä). Jos näiden tuotteiden puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia, ne
luokitellaan alanimik-keeseen 2933 39;

3.

kinoliini, jonka puhtausaste on pienempi kuin 95 painoprosenttia vedettömästä tuotteesta
laskettuna (kaasukromatografialla määritettynä). Jos tuotteen puhtausaste on vähintään
95 painoprosenttia, se luokitellaan alanimikkeeseen 2933 49 90.

4.

akridiini, jonka puhtausaste on pienempi kuin 95 painoprosenttia vedettömästä tuotteesta
laskettuna (kaasukromatografialla määritettynä). Jos tuotteen puhtausaste on vähintään
95 painoprosenttia, se luokitellaan alanimikkeeseen 2933 99 80.

Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu yllä mainittujen emäksisten tuotteiden suolat (nimike 2933 tai
3824).
2707 99 80

fenolit
Ks. tämän ryhmän 1 lisähuomautus.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat:
1.

enolit, jotka on saatu tislaamalla korkean lämpötilan kivihiilitervaa, ja myös niiden kaltaiset
tuotteet, joissa aromaattisten aineosien paino ylittää muiden aineosien painon.
Fenolisuolat eivät kuitenkaan kuulu tähän alanimikkeeseen (tavallisesti nimike 2907 tai
alanimike 3824 90 93);

2.

kresolit (yksittäisiä isomeereja tai isomeerien seoksia), joissa kaikki kresoli-isomeerit mukaan
lukien on vähemmän kuin 95 painoprosenttia kresolia (kaasukromatografialla määritettynä).
Jos kresolipitoisuus on vähintään 95 painoprosenttia, tuotteet luokitellaan alanimikkeeseen 2907 12 00;
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2707 99 91
ja
2707 99 99

3.

ksylenolit (yksittäisiä isomeereja tai isomeerien seoksia), joissa kaikki isomeerit mukaan
lukien on vähemmän kuin 95 painoprosenttia ksylenolia (kaasukromatografialla
määritettynä). Jos ksylenolipitoisuus on vähintään 95 painoprosenttia, tuotteet luokitellaan
alanimikkeeseen 2907 19 10;

4.

muut fenolit, joissa on yksi tai useampi bentseenirengas, jossa on puolestaan yksi tai useampi
hydroksyyliryhmä edellyttäen, että nämä fenolit eivät ole nimikkeen 2907 kemiallisesti
määriteltyjä fenoleja. Eräs tällainen tuote on fenoli (C 6 H 5 OH), jonka puhtausaste on
pienempi kuin 90 painoprosenttia.

muut
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat pääasiassa tuotteet, jotka koostuvat hiilivetyseoksista.
Näihin tuotteisiin kuuluvat mm.:
1.

raskaat öljyt (muut kuin raakaöljyt), jotka saadaan tislaamalla korkean lämpötilan
kivihiilitervaa, tai näiden öljyjen kaltaiset tuotteet, jos:
a)

niistä 250 °C:ssa tislautuu vähemmän kuin 65 tilavuusprosenttia ASTM D 86 menetelmää vastaavalla EN ISO 3405 -menetelmällä tislattuna;

b)

niiden neulatunkeuma EN 1426 -menetelmällä määritettynä on 25 °C:ssa vähintään
400 ja

c)

ne eivät ominaisuuksiltaan vastaa nimikkeen 2715 00 00 tuotteita.

Näiden tuotteiden tiheys 15 °C:n lämpötilassa on EN ISO 12185 -menetelmän avulla
määritettynä yleensä yli 1,000 g/cm3.
Tuotteet, jotka eivät täytä kohdissa a–c määrättyjä ehtoja, luokitellaan ominaisuuksiensa
mukaan esimerkiksi alanimikkeisiin 2707 10 00–2707 30 00, 2707 50 00, nimikkeeseen
2708, alanimik-keeseen 2713 20 00 tai nimikkeeseen 2715 00 00.

2709 00

2.

Aromaattiset uutteet, jotka eivät vastaa alanimikkeiden 2713 90 10 ja 2713 90 90 selittävissä
huomautuksissa määrättyjä vaatimuksia.

3.

Tietyt naftaleeni- ja antraseenihomologit, kuten etyylinaftaleeni ja metyyliantraseeni, jos ne
eivät kuulu nimikkeeseen 2902.

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at
Tähän nimikkeeseen kuuluvat ainoastaan sellaiset tuotteet, joilla on kyseistä alkuperää oleville
raakaöljyille tyypilliset ominaisuudet (esim. tiheys, tislauskäyrä, rikkipitoisuus, jähmepiste ja
viskositeetti).

2709 00 10

luonnonkaasukondensaatit
Tähän alanimikkeseen kuuluvat mm. raakaöljyt, jotka on saatu luonnonkaasujen stabiloinnista
välittömästi louhinnan jälkeen. Tässä menetelmässä ”kostean” luonnonkaasun sisältämät
kondensoituvat hiilivedyt uutetaan pääasiassa jäähdytyksen ja paineen poiston avulla.
Ks. myös HS-selitykset, nimikkeen 2709 toinen kappale.
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2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; muualle
kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista
kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt
Ks. tämän ryhmän 2 ja 3 huomautukset ja ao selittävät huomautukset.

2710 12 11
–
2710 19 99

maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt (muut kuin raa’at) ja muualle
kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä
saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia, muut kuin biodieseliä sisältävät ja muut kuin
jäteöljyt
Näiden tuotteiden määrittelystä, ks. tämän ryhmän 2 huomautus ja HS-selitykset, nimike 2710,
kohta I.
Niiden tuotteiden luokittelusta, jotka on
—

tarkoitettu tiettyyn käsittelyyn,

—

kemiallisesti muunnettaviksi,

ks. tämän ryhmän 5 ja 6 lisähuomautus ja ao selittävät huomautukset.
I.

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt (muut kuin raa'at)
Tähän ryhmään kuuluvat tyydyttyneiden asyklisten hiilivetyjen isomeerien seokset (muut
kuin stereoisomeerit), joissa on vähemmän kuin 95 painoprosenttia tiettyä isomeeria ja
tyydyttymättömien asyklisten hiilivetyjen isomeerien seokset (muut kuin stereoisomeerit),
joissa on vähemmän kuin 90 painoprosenttia tiettyä isomeeria; nämä prosenttiluvut on
laskettu vedettömän tuotteen painosta
Tähän ryhmään kuuluvat myös edellä mainittujen hiilivetyjen yksittäiset isomeerit, joiden
vastaavat puhtausasteet ovat vähemmän kuin 95 painoprosenttia ja vähemmän kuin
90 painoprosenttia.
Tähän ryhmään kuuluvat ainoastaan maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt:
1.

joiden kiteytymispiste ISO 2207 -menetelmää vastaavalla
menetelmällä määritettynä on alhaisempi kuin 30 °C, tai

2.

joiden kiteytymispiste on vähintään 30 °C ja

ASTM D 938

a)

joiden tiheys 70 °C:ssa EN ISO 12185 -menetelmällä määritettynä on
pienempi kuin 0,942 g/cm3 sekä työstetty kartiotunkeuma ISO 2137 menetelmää vastaavalla ASTM D 217 -menetelmällä määritettynä on
25 °C:ssa vähintään 350 tai

b)

joiden tiheys 70 °C:ssa EN ISO 12185 -menetelmällä määritettynä on
vähintään 0,942 g/cm3 ja neulatunkeuma EN 1426 -menetelmällä
määritettynä on 25 °C:ssa vähintään 400.

-

Edellä mainittun I kohdan maaöljyihin ja bitumisista kivennäisistä saatuihin öljyihin kuuluvat
myös öljyt, joihin on lisätty hyvin pieniä määriä erilaisia aineita, esim. lisäaineita, jotka
parantavat laatua tai hajua, jäljitysaineita ja väriaineita.
Ks. myös seuraava kaaviokuva:
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Tiettyjen alanimikkeiden 2710 12 11–2710 19 99 ja nimikkeiden 2712 ja 2713 maaöljytuotteiden
(muiden kuin alanimikkeisiin 2710 12 11–2710 19 99 kuuluvien valmisteiden) erotteluperusteet

II.

Muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä
saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia, muut kuin biodieseliä sisältävät
Jotta valmisteet voidaan luokitella näihin alanimikkeisiin, niiden on täytettävä seuraavat ehdot:
1.

maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen osuuden valmisteesta on oltava
vähintään 70 painoprosenttia, kuten I kohdassa on määritelty.
Tämä osuus on määritetty analyysilla eikä käytettyjen raaka-aineiden määrän perusteella;

2.

valmisteet ovat muualle kuulumattomia;

3.

kun kyseessä ovat seokset, on maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen oltava
valmisteen perusaineosa, ts. käyttötarkoituksen kannalta olennainen aineosa.
Näiden alanimikkeiden valmisteisiin eivät kuulu mm.:
a)

maalit ja lakat (nimikkeet 3208, 3209 ja 3210 00);

b)

kivennäisöljyihin perustuvat kauneudenhoitovalmisteet ja kosmeettiset valmisteet
(tavallisesti nimike 3304 tai 3307);

c)

maaöljysulfonaatit (nimike 3402 tai 3824).
Maaöljysulfonaatit ovat tavallisesti maaöljy- tai bitumisista kivennäisistä saatujen
öljyjen suspensioina. Puhtaan sulfonaatin määrä on tavallisesti niin korkea, että
tuotetta ei voida sellaisenaan käyttää voiteluaineena;

d)

kiillotusaineet, säilymistä parantavat aineet tai muut käsittelyaineet puuta,
maalipintoja, metalleja, lasia tai muita aineita varten (pääasiassa nimike 3405);

e)

desinfioimisaineet, hyönteisten torjunta-aineet jne., jotka ovat missä tahansa
muodossa ja jossa aktiivi aineosa on liotettu tai dispergoitu maaöljyyn tai bitumisista
kivennäisistä saatuun öljyyn (nimike 3808);

27-10

f)

tekstiiliteollisuudessa käytettävät liistausainevalmisteet (nimike 3809);

g)

kivennäisöljyjen lisäainevalmisteet (joista käytetään myös nimitystä ”dopes”)
(nimike 3811);

h)

orgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset (esim. nimike 3814 00);

ij)

sitomisaineet valusydämiä varten (alanimike 3824 10 00);

k)

tietyt ruosteenestoaineet, erityisesti:
i)

ruosteenestoaineet, jotka on valmistettu esim. raskasbensiiniin liuotetusta
lanoliinista (lanoliinia noin 20 painoprosenttia) (alanimike 3403 19 10);

ii)

ruosteenestoaineet, joissa on amiineja aktiivina aineosina
(alanimike 3824 90 92).

2710 12 11
–
2710 12 90

kevyet öljyt ja valmisteet

2710 12 21
ja
2710 12 25

erikoisbensiinit

2710 12 21

raskasbensiini

Ks. tämän ryhmän 4 alanimikehuomautus.

Ks. tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen a alakohta.

Ks. tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen b alakohta.
keskiraskaat öljyt

2710 19 11
–
2710 19 29

Ks. tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen c alakohta.

2710 19 21

lentopetroli
Tähän alanimikkeeseen kuuluu petrolin tyyppinen lentopetroli, joka on tämän ryhmän
2 lisähuomautuksen c kohdan mukaista.
Petrolin tyyppisen lentopetrolin, esimerkiksi yleisimmin käytetyn A-1-lentopetrolin,
kaasukromatografinen profiili on ominainen öljylle, jonka ainoa käsittely on ollut raakaöljyn
tislaaminen. Alkaanien ketjun pituus on noin 10–18 hiiliatomia. ASTM D 86 -menetelmää vastaavan
EN ISO 3405 -menetelmän avulla määritetty tislausalue on noin 130–300 °C. Aromaattipitoisuus voi
olla enintään 25 tilavuusprosenttia. ISO 13736 -menetelmän mukaan sen leimahduspiste on yleensä
yli 38 °C.
Lentopetroli voi sisältää seuraavia lisäaineita: hapettumisen estoaineita, korroosionestoaineita,
jäänestoaineita ja tunnistevärejä.
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A-1-tyyppisen lentopetrolin (petrolin) kaasukromatografinen profiili
SIMDIS ASTM D 2887 extended, joka
vastaa ISO 3924 -menetelmää
Näyte
Otettu
Käsitelty
Tietue
Injektiopullo:
Injektio:

2
Lentopetroli
22.3.2007 5:51:24 PM
4.4.2007 12:01:26 PM
D070322\011F1101.D
1
1
Kiehumispiste (°C)

Retentioaika (min.)
EN ISO 3405, joka vastaa menetelmää ASTM D 86 -korrelaatio (STP 577) – Jakauma
Saanto

Kiehumispiste Saanto Kiehumispiste Saanto Kiehumispiste

Saanto

Kiehumispiste

Til.-%

°C

Til.-%

°C

Til.-%

°C

Til.-%

°C

Tislauksen
alkupiste

139,7

20,0

167,3

70,0

210,1

Tislauksen
loppupiste

260,7

5,0

153,0

30,0

174,3

80,0

221,5

10,0

159,4

50,0

190,1

90,0

234,9
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2710 19 25

muu
Tähän nimikkeeseen kuuluu muu petroli kuin lentopetroli. Tämän alanimikkeen petroli on tämän
ryhmän 2 lisähuomautuksen c kohdan mukaista.
Joillekin näille öljyille on ominaista se, että niiden aromaatti- ja olefiinipitoisuus on erittäin alhainen
karstoittumisen estämiseksi palamisen aikana.
Tietyissä tapauksissa petroliin on lisätty kemiallisia merkintäaineita.
Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu petrolin ja muiden kivennäisöljyjen tai orgaanisten liuottimien
seokset.
Vähäaromaattisen petrolin kaasukromatografinen profiili
SIMDIS ASTM D 2887 extended, joka
vastaa ISO 3924 -menetelmää

2

Näyte

Vähäaromaattinen petroli

Otettu

23.1.2007 10:23:54 PM

Käsitelty

4.4.2007 12:30:02 PM

Tietue

D070122\006F1001.D

Injektiopullo:

6

Injektio:

1
Kiehumispiste (°C)

Retentioaika (min.)
EN ISO 3405, joka vastaa menetelmää ASTM D 86 -korrelaatio (STP 577) – Jakauma
Saanto

Kiehumispiste Saanto Kiehumispiste Saanto Kiehumispiste

Saanto

Kiehumispiste

Til.-%

°C

Til.-%

°C

Til.-%

°C

Til.-%

°C

Tislauksen
alkupiste

193,4

20,0

210,1

70,0

220,1

Tislauksen
loppupiste

247,3

5,0

201,8

30,0

211,4

80,0

223,4

10,0

206,2

50,0

214,8

90,0

229,6
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2710 19 29

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat muut keskiraskaat öljyt kuin alanimikkeiden 2710 19 21 ja
2710 19 25 petrolit. Tämän alanimikkeen öljyt ovat tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen c kohdan
mukaisia.
Tällainen öljy on esimerkiksi n-parafiini.
n-Parafiinin kaasukromatografinen profiili
SIMDIS ASTM D 2887 extended, joka
vastaa ISO 3924 -menetelmää

2

Näyte

n-Parafiini 10-13

Otettu

23.1.2007 12:59:27 PM

Käsitelty

4.4.2007 12:30:02 PM

Tietue

D070122\008F1301.D

Injektiopullo:

86

Injektio:

1
Kiehumispiste (°C)

Retentioaika (min.)
Kiehumispiste – Jakaumataulukko – Prosenttia
Saanto

Kiehumispiste Saanto Kiehumispiste Saanto Kiehumispiste

Saanto

Kiehumispiste

Paino-%

°C

Paino%

°C

Paino%

°C

Paino-%

°C

Tislauksen
alkupiste

172,4

30,0

199,2

60,0

219,6

90,0

239,2

5,0

174,8

35,0

199,6

65,0

220,2

95,0

240,0

10,0

176,0

40,0

200,4

70,0

220,8

Tislauksen
loppupiste

254,4

15,0

188,2

45,0

200,8

75,0

221,8

20,0

197,2

50,0

217,4

80,0

237,0

25,0

198,4

55,0

218,8

85,0

238,2
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2710 19 31
–
2710 19 99

raskasöljyt

2710 19 31
–
2710 19 48

kaasuöljyt

2710 19 51
–
2710 19 68

polttoöljyt

Ks. tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen d alakohta.

Ks. tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen e alakohta.

Ks. tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen f alakohta sekä alla oleva kaaviokuva polttoöljyjen
ominaisuuksista:
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2710 19 71
–
2710 19 99

voiteluöljyt; muut öljyt
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen d alakohdassa määritellyt
raskasöljyt, jos nämä öljyt eivät täytä 2 lisähuomautuksen e alakohdassa (kaasuöljyt) tai
2 lisähuomautuksen f alakohdassa (polttoöljyt) määrättyjä ehtoja.
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat raskasöljyt, joista vähemmän kuin 85 tilavuusprosenttia (hävikki
mukaan lukien) tislautuu 350 °C:n lämpötilassa ASTM D 86 -menetelmää vastaavalla EN ISO 3405
-menetelmällä tislattaessa ja
1. joiden vastaavaa laimennettua väriä (C) vastaa viskositeetti (V),
a) joka ei ole suurempi kuin tämän ryhmän 2 lisähuomautusten f alakohdassa esitetyn
vertailutaulukon rivillä I annettu viskositeettiluku, kun sulfaattituhkan pitoisuus on vähintään
1 % tai kun saippuoitumisluku on vähintään 4; tai
b) joka on suurempi kuin vertailutaulukon rivillä II annettu viskositeettiluku kun jähmepiste on
alhaisempi kuin 10 °C; tai
c) joka on suurempi kuin rivillä I annettu, mutta joka ei ole suurempi kuin rivillä II annettu
viskositeettiluku, kun vähemmän kuin 25 % tislautuu 300 °C:n lämpötilassa, kun jähmepiste
on enintään -10 °C. Nämä määräykset koskevat ainoastaan öljyjä, joiden laimennettu väri (C)
on pienempi kuin 2;
2. joista ei ole mahdollista määrittää seuraavaa:
a) prosenttimääräistä tislautumisastetta 250 °C:ssa tislattaessa ASTM D 86 -menetelmää
vastaavalla EN ISO 3405 -menetelmällä (nollaa pidetään prosenttilukuna); tai
b) kinemaattista viskositeettia 50 °C:n lämpötilassa EN ISO 3104 -menetelmällä määritettynä;
tai
c) laimennettua väriä (C) ISO 2049
ASTM D 1500 -menetelmää);

-menetelmällä

määritettynä

(joka

vastaa

3. jotka ovat keinotekoisesti värjättyjä.
Edellä olevassa 1 kohdassa tarvittavat analyysimenetelmät ovat samat, jotka on määrätty
polttoöljyille (ks. tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen f alakohta.
Katso myös seuraavaa kaaviokuvaa:
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2710 91 00
ja
2710 99 00

jäteöljyt

2711

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt

Ks. tämän ryhmän 3 huomautus ja HS-selitykset, nimike 2710, kohta II.

Näiden tuotteiden määrittelystä, ks. HS-selitykset, nimike 2711.
Niiden tuotteiden luokittelusta, jotka on
— tarkoitettu tiettyyn käsittelyyn,
— kemiallisesti muunnettaviksi,
ks. tämän ryhmän 5 ja 6 huomautukset ja ao selittävät huomautukset.
2711 19 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluu biomassasta saatava nesteytetty kaasu.
Nesteytettyä kaasua saadaan fermentoimalla teollisuus-, kotitalous- tai yhdyskuntajätteen ja
jätetuotteiden biohajoavia osia, jätevedenpuhdistamojen lietettä, maa- ja metsätalouden jätteen ja
jätetuotteiden biohajoavia osia, elintarvikealan jätettä ja jätetuotteita ja muita vastaavia biomassasta
saatavia kasvi- ja eläinperäisiä raaka-aineita.
Tämä kaasu koostuu pääosin metaanista ja sisältää yleensä myös hiilidioksidia ja pienempinä määrinä
myös vetysulfidia, vetyä, typpeä ja happea.
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2711 29 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluu biomassasta saatava kaasu (kaasumaisessa muodossa).
Tätä kaasua saadaan fermentoimalla teollisuus-, kotitalous- tai yhdyskuntajätteen ja jätetuotteiden
biohajoavia osia, jätevedenpuhdistamojen lietettä, maa- ja metsätalouden jätteen ja jätetuotteiden
biohajoavia osia, elintarvikealan jätettä ja jätetuotteita ja muita vastaavia biomassasta saatavia kasvija eläinperäisiä raaka-aineita.
Tämä kaasu koostuu pääosin metaanista ja sisältää yleensä myös hiilidioksidia ja pienempinä määrinä
myös vetysulfidia, vetyä, typpeä ja happea.

2712

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax),
otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset
synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt

2712 10 10
ja
2712 10 90

vaseliini

2712 10 10

Ks. HS-selitykset, nimike 2712, A kohta.
Ks. myös alanimikkeiden 2710 12 11–2710 19 99 selittävät huomautukset I kohdassa esitetty
kaaviokuva.
raaka
Ks. tämän ryhmän 3 lisähuomautus.

2712 20 10
ja
2712 20 90
2712 90 11
ja
2712 90 19

vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävä parafiini
Näihin alanimikkeisiin kuuluu HS-selityksissä nimikkeen 2712 kohdan B ensimmäisessä ja
seitsemännessä kappaleessa kuvailtu parafiini.
otsokeriitti, ruskohiilivaha tai turvevaha (luonnontuotteet)
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 2712 kohdan B kolmannessa, neljännessä
ja viidennessä kappaleessa kuvaillut tuotteet.
Otsokeriittia (luonnonvaha) on nykyään harvoin markkinoilla (lähteet ehtyneet ja taloudellinen hyöty
pieni). Alanimikkeiden 2712 90 31–2712 90 99 mikrokiteisiä maaöljyvahoja nimitetään usein
virheellisesti otsokeriitiksi tai seresiiniksi (puhdistettu otsokeriitti).

2712 90 31
–
2712 90 99

muut
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 2712 kohdan B toisessa, kuudennessa ja
seitsemännessä kappaleessa kuvaillut tuotteet (muut kuin alanimikkeen 2712 20 10 tai 2712 20 90
synteettinen parafiini).
Näillä tuotteilla on seuraavat ominaisuudet:
1. kiteytymispiste ISO 2207 -menetelmää vastaavalla ASTM D 938 -menetelmällä määritettynä on
vähintään 30 °C;
2. tiheys on 70 °C:ssa EN ISO 12185 -menetelmällä määritettynä pienempi kuin 0,942 g/cm3;
3. työstetty kartiotunkeuma ISO 2137 -menetelmää vastaavalla ASTM D 937 -menetelmällä
määritettynä on 25 °C:ssa pienempi kuin 350 ja
4. kartiotunkeuma ISO 2137 -menetelmää vastaavalla ASTM D 937 -menetelmällä määritettynä on
25 °C:ssa pienempi kuin 80.
Ks. myös alanimikkeiden 2710 12 11–2710 19 99 selittävät huomautukset I kohdassa esitetty
kaaviokuva.
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2712 90 31
–
2712 90 39

raa'at
Ks. tämän ryhmän 4 lisähuomautus.
Niiden tuotteiden luokittelusta, jotka on
— tarkoitettu tiettyyn käsittelyyn,
— kemiallisesti muunnettaviksi,
ks. tämän ryhmän 5 ja 6 lisähuomautus ja ao selittävät huomautukset.

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä
saatujen öljyjen jätetuotteet

2713 11 00
ja
2713 12 00

maaöljykoksi

2713 20 00

maaöljybitumi

Näihin alanimikkeisiin kuuluu HS-selityksissä nimikkeen 2713 kohdassa A kuvailtu maaöljykoksi.

Tähän alanimikkeeseen kuuluu HS-selityksissä nimikkeen 2713 kohdassa B kuvailtu maaöljybitumi.
Tällä tuotteella on seuraavat ominaisuudet:
1. kiteytymispiste ISO 2207 -menetelmää vastaavalla ASTM D 938 -menetelmällä määritettynä on
vähintään 30 °C;
2. tiheys on 70 °C:ssa EN ISO 12185 -menetelmällä määritettynä vähintään 0,942 g/cm3;
3. neulatunkeuma EN 1426 -menetelmällä määritettynä on 25 °C:ssa pienempi kuin 400.
Ks. myös alanimikkeiden 2710 12 11–2710 19 99 selittävät huomautukset I kohdassa esitetty
kaaviokuva.
2713 90 10
ja
2713 90 90

muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 2713 kohdassa C kuvaillut tuotteet.
Näiden alanimikkeiden aromaattiset uutteet (ks. HS-selitykset, nimike 2713, C kohdan 1 alakohta)
täyttävät tavallisesti seuraavat vaatimukset:
1. aromaattisten aineosien pitoisuus on suurempi kuin 80 painoprosenttia määritettynä menetelmällä,
joka on kuvailtu tämän ryhmän selittävien huomautusten A liitteessä;
2. tiheys on 15 °C:ssa EN ISO 12185 -menetelmällä määritettynä suurempi kuin 0,950 g/cm3 ja
3. enintään 20 tilavuusprosenttia tislautuu 300 °C:ssa tislattaessa ASTM D 86 -menetelmää
vastaavalla EN ISO 3405 -menetelmällä.
Seostetut alkyylibentseenit ja seostetut alkyylinaftaleenit, jotka myös täyttävät edellä mainitut
vaatimukset, luokitellaan kuitenkin nimikkeeseen 3817.
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2715 00 00

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai
tervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja ”cut-backs”)

kivennäis-

Tämän nimikkeen bitumisten seosten koostumus vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan.
1. Tuotteet vedenpitäväksi käsittelemistä varten, pintojen suojaamiseen tai eristämiseen
Korroosiolta suojaavissa päällysteissä, sähköisten aineiden eristämisessä, pintojen käsittelyssä
vedenpitäviksi, halkeamien täyttämisessä jne. käytettävät tuotteet koostuvat tavallisesti
sideaineesta (bitumi, asfaltti tai terva), jäykistä täyteaineista kuten mineraalikuiduista (asbesti,
lasi), sahajauhosta ja mistä tahansa muusta aineesta, jota tarvitaan antamaan tuotteille vaadittavat
ominaisuudet tai helpottamaan niiden käyttöä. Esimerkkejä näistä tuotteista ovat:
a) b i t u m i s e t

t i i v i s t y s a i n e e t

joissa on liuotinta vähemmän kuin 30 %. Näiden aineiden avulla voidaan valmistaa
päällysteitä, jotka ovat enintään 3–4 mm paksuja;
b) b i t u m i m a s t i k s i t
joissa on liuotinta enintään 10 prosenttia. Bitumimastiksin avulla valmistetaan joko 4 mm–
1 cm paksuja päällysteitä tai paksumpia tiivistyssaumoja (2–8 cm);
c) m u u t

b i t u m i s e t

v a l m i s t e e t

joissa ei ole liuottimia mutta jotka sisältävät täyteaineita. Nämä valmisteet on
lämpökäsiteltävä ennen käyttöä. Niitä käytetään mm. maanalaisten tai vedenalaisten
putkistojen suojaamiseen.
2. Teiden päällystämiseen käytettävät tuotteet
Tämän nimikkeen bitumiset tuotteet, joita käytetään teiden päällystämiseen, luokitellaan kahteen
pääryhmään:
a) b i t u m i l i u o k s e t
ö l j y t

( ” c u t - b a c k s ” )

j a

b i t u m i -

Bitumiliuokset ovat bitumeja, jotka on liuotettu melko raskaisiin liuottimiin, joiden määrää
tuotteessa voidaan vaihdella halutun viskositeetin mukaan.
Näiden valmisteiden kaupalliset kuvaukset vaihtelevat sen mukaan, onko liuottimet
valmistettu maaöljystä vai muista aineista; niistä valmisteista, joissa on ensiksi mainittuja
liuottimia, käytetään nimitystä nestemäiset bitumit, ja jälkimmäisiä liuottimia sisältävistä
pehmennetyt tai fluksatut bitumit.
Bitumiöljyt ovat bitumiin perustuvien valmisteiden kaltaisia, joissa raskaiden liuottimien
määrä vaihtelee halutun viskositeetin mukaan.
Näihin valmisteisiin lisätään joskus kiinnitysaineita, jotka parantavat tuotteen tarttuvuutta.
Kaikilla näillä bitumisilla valmisteilla on seuraavat erityisominaisuudet:
— neulatunkeuma EN 1426 -menetelmällä määritettynä on 25 °C:ssa vähintään 400;
— alipaineessa saatu tislausjäännös on vähintään 60 painoprosenttia ASTM D 1189 menetelmällä (joka poistettiin vuonna 1979 ja jolle ei ole vastaavaa EN/ISO-menetelmää)
määritettynä ja neulatunkeuma EN 1426 -menetelmällä määritettynä on 25 °C:ssa
pienempi kuin 400.
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Seuraava kaaviokuva osoittaa, miten
— nestemäiset ja pehmennetyt eli fluksatut bitumit eroavat alanimikkeen 2713 20 00
bitumeista,
— nestemäiset ja pehmennetyt eli fluksatut bitumit eroavat alanimikkeiden 2710 12 11–
2710 19 99 maaöljyistä.

b) v e s i e m u l s i o t
Näitä valmisteita saadaan emulgoimalla bitumeja veteen.
Nämä emulsiot jaetaan kahteen ryhmään:
1. tavalliseen tai mäntyöljysaippuaan perustuvat anioniset eli alkaliset emulsiot;
2. alifaattiseen amiiniin tai kvarternääriseen ammoniumioniin perustuvat kationiset eli
happamatemulsiot.
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A LIITE

MENETELMÄ, JOLLA MÄÄRITETÄÄN AROMAATTISTEN AINEOSIEN PITOISUUDET
TUOTTEISSA, JOIDEN TISLAUKSEN PÄÄTEPISTE ON SUUREMPI KUIN 315 °C

Menetelmän periaate
n-pentaaniin liuotetun näytteen annetaan valua erityisen piihappogeelillä täytetyn kromatografiakolonnin läpi.
Muut kuin aromaattiset hiilivedyt, jotka on eluoitu n-pentaanilla, kerätään ja liuoksen haihduttua määritetään
punnitsemalla.
Laitteet ja reagenssit
Kromatografiakolonni: lasinen putki, jonka mitat ja muoto näkyvät liitteenä olevassa piirroksessa. Yläaukko on
voitava sulkea lasitulpalla, jonka litteä alapuoli puristetaan kiinni kolonnin yläosaan kahden kumilla päällystetyn
metallisen puristimen avulla. Liitoksen on oltava niin tiivis, että kolonniin lisättävä typpi tai ilma eivät pääse
vuotamaan.
Piihappogeeli: raekoko vähintään 200 meshiä. Geeliä on aktivoitava seitsemän tuntia 170 °C:ssa uunissa ennen
käyttöä ja asetettava jäähtymään eksikkaattoriin.
n-pentaani: puhtausaste vähintään 95 %, ei sisällä aromaattisia aineosia.
Menetelmä
Kromatografiakolonni täytetään aiemmin aktivoidulla piihappogeelillä noin 10 cm:n päähän lasisesta yläkuvusta;
kolonnin sisältö tiivistetään täryttimellä varovaisesti, jotta sen sisälle ei jää kuplia. Sen jälkeen
piihappogeelipatsaan yläpäähän asetetaan lasivillatulppa.
Piihappogeeli kostutetaan 180 millilitralla n-pentaania ja kolonnin yläpäästä lisätään painetta, ilmaa tai typpeä,
niin kauan kunnes nesteen pinta saavuttaa piihappogeelipatsaan yläpään.
Paine päästetään varovaisesti pois kolonnista ja sinne kaadetaan noin 3,6 g (tarkasti punnittua) näytettä, joka on
liuotettu 10 millilitraan n-pentaania. Tämän jälkeen dekantteri huuhdellaan uudella 10 millilitran annoksella
n-pentaania, joka myös kaadetaan kolonniin.
Painetta lisätään asteittain, jolloin neste valuu pisaroina kolonnin pohjassa olevasta kapillaariputkesta
noin 1 ml/min. Neste kerätään 500 ml vetävään pulloon.
Kun eroteltavan aineen sisältävän nesteen pinta laskeutuu piihappogeelin pinnan tasolle, paine poistetaan jälleen
varovasti ja kolonniin lisätään 230 ml n-pentaania. Välittömästi tämän jälkeen painetta lisätään jälleen ja nesteen
pinnan annetaan laskea piihappogeelin pinnan tasolle samanaikaisesti, kun eluaatti kerätään samaan pulloon kuin
aikaisemmin.
Kerätyn fraktion tilavuutta supistetaan haihduttamalla tyhjiöuunisssa 35 °C:ssa, tyhjiökiertohaiduttimessa tai sen
kaltaisessa laitteessa, jonka jälkeen se siirretään (ilman hävikkiä) punnittuun 100 ml:n dekantteriin käyttämällä
lisää n-pentaania liuottimena.
Dekantterin sisältö haihdutetaan tyhjiöuunissa vakiopainoon (W).
Muiden kuin aromaattisten hiilivetyjen määrä painoprosentteina (A) lasketaan seuraavan kaavan avulla:
W
A=

× 100
W1

jossa W 1 on näytteen paino.
Kun luvusta 100 vähennetään A saadaan erotuksena piihappogeelin absorboima aromaattisten hiilivetyjen määrä
prosentteina.
Menetelmän tarkkuus
Toistettavuus: ± 0,2 %
Uusittavuus: ± 0,5 %
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B LIITE

MENETELMÄ, JOLLA MÄÄRITETÄÄN NAFTALEENIN KITEYTYMISPISTE

Noin 100 g naftaleenia sulatetaan jatkuvasti sekoittaen posliiniupokkaassa, jonka tilavuus on noin 100 cm3. Noin
40 cm3 sulanutta ainetta kaadetaan esikuumennettuun ”Shukoffin kolviin” niin, että kolme neljäsosaa kolvista
täyttyy. Korkista valmistetun tulpan läpi työnnetään lämpömittari niin, että elohopeakupu asettuu nesteen
keskelle (mittarin asteikko jakautuu asteen kymmenesosiin). Kun lämpötila on laskenut lähelle naftaleenin
kiteytymispistettä (noin 83 °C), kiteytymistä kiihdytetään sekoittamalla ainetta koko ajan. Heti kun kiteitä alkaa
muodostua, elohopeapatsas tavallisesti pysähtyy ja alkaa sen jälkeen taas laskea. Lämpötila, jonka kohdalle
elohopeapatsas pysähtyy ja jossa se pysyy tietyn ajan ennen kuin alkaa jälleen laskea, rekisteröidään ja tätä
lämpötilaa pidetään naftaleenin kiteytymispisteenä, kun lukemaa on ensin korjattu kolvin ulkopuolelle jäävän
elohopeapatsaan osalta.
Elohopealämpömittareita käytettäessä tämä korjaus lasketaan seuraavasti:
n (t – t’)
6 000
jossa ”n” on kolvin ulkopuolella olevan elohopeapatsaan asteiden määrä, ”t” on rekisteröity lämpötila ja ”t’” on
kolvin ulkopuolella olevan elohopeapatsaan osan keskilämpötila. Lämpötila t’ voidaan määrittää
lisälämpömittarin avulla, jonka kupu on asetetaan kolvin ulkopuolella olevan elohopeapatsaan osan
keskikohdalle. Kapillaariputkilämpömittari varmistaa hyvin tarkan tuloksen.
Alla esitetty ”Shukoffin kolvi” on lasisäiliö, jossa on kaksoisseinät, joiden välisessä tilassa on tyhjiö:
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VI JAKSO

KEMIANTEOLLISUUDEN JA SIIHEN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN TUOTTEET

Yleisohjeita
Jaksoa VI koskevien huomautusten 1, 2 ja 3 tulkinnasta ks. HS-selitykset, jakson VI yleisohjeet.

28 RYHMÄ

KEMIALLISET ALKUAINEET JA EPÄORGAANISET YHDISTEET; JALOMETALLIEN,
HARVINAISTEN MAAMETALLIEN, RADIOAKTIIVISTEN ALKUAINEIDEN JA
ISOTOOPPIEN ORGAANISET JA EPÄORGAANISET YHDISTEET

Yleisohjeita
Erilliset kemiallisesti määritellyt epäorgaaniset yhdisteet, jotka esitetään tullille esim. gelatiinista valmistetuissa
kapseleissa (mikrokapseleita lukuun ottamatta) olevina ravintolisinä, eivät kuulu tähän ryhmään, koska
kapselointi ei ole tämän ryhmän 1 huomautuksen mukainen käsittely.

II. EPÄORGAANISET HAPOT JA EPÄORGAANISET EPÄMETALLIEN
HAPPIYHDISTEET
2811

Muut epäorgaaniset hapot ja muut epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet

2811 19 10
–
2811 19 80

muut
Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. tämän ryhmän 4 huomautuksessa mainitut tuotteet.

III. EPÄMETALLIEN HALOGEENI- JA RIKKIYHDISTEET
2812

Epämetallien halogenidit ja halogenidioksidit

2812 10 11
–
2812 10 18

fosfori
Ks. HS-selitykset, nimike 2812, A kohdan 3 alakohta ja B kohdan 4 alakohta.
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2812 10 91
–
2812 10 99

muut
HS-selityksissä nimikkeen 2812 kohdassa A (lukuun ottamatta alakohtaa 3) ja kohdassa B (lukuun
ottamatta alakohtaa 4) lueteltujen tuotteiden lisäksi näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm.
telluuritetrakloridi (TeCl 4 ), jota käytetään pääasiallisesti hopeaesineiden patinointiin.

IV. EPÄORGAANISET EMÄKSET JA METALLIOKSIDIT, -HYDROKSIDIT
JA -PEROKSIDIT
Peroksideilla tarkoitetaan vain niitä metallin ja hapen yhdisteitä, joiden molekyyli sisältää -O-O- sidoksen (kuten esim. vetyperoksidi).
Metallioksidit, -hydroksidit tai -peroksidit, joita ei ole eritelty tämän alaryhmän aikaisemmissa
nimikkeissä tai alanimikkeissä, luokitellaan alanimikkeeseen 2825 90 85.

2819

Kromioksidit ja -hydroksidit

2819 10 00

kromitrioksidi
Ks. HS-selitykset, nimike 2819, A kohdan 1 alakohta.

2819 90 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 2819 kohdan A alakohdassa 2 sekä
kohdassa B mainitut tuotteet.

2824

Lyijyoksidit; punainen ja oranssi lyijymönjä

2824 90 00

muut
Ilmaisut ”punainen lyijymönjä” ja ”oranssi lyijymönjä” määritellään HS-selityksissä, nimikeen 2824
kohdassa 2.

2825

Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset suolat;
epäorgaaniset emäkset; muut metallioksidit, -hydroksidit ja –peroksidit

2825 70 00

molybdeenioksidit ja -hydroksidit

muut

Tähän alanimikkeeseen ei kuulu ”tekninen molybdeenioksidi”, jota valmistetaan pelkästään
pasuttamalla molybdeniittirikasteita (alanimike 2613 10 00).

V. EPÄORGAANISTEN HAPPOJEN JA METALLIEN SUOLAT JA
PEROKSISUOLAT
2826

Fluoridit; fluorosilikaatit, fluoroaluminaatit ja muut kompleksifluorisuolat

2826 19 10

ammonium tai natrium
Ks. HS-selitykset, nimike 2826, A kohdan 1 ja 2 alakohdat.

2826 19 90

muut
HS-selityksissä nimikkeen 2826 kohdan A alakohdissa 4–9 mainittujen tuotteiden lisäksi tähän
alanimikkeeseen kuuluvat mm.:
1.

Berylliumdifluoridi (BeF 2 ), joka näyttää lasimaiselta tuotteelta ja jonka tiheys on noin
2 g/cm3 ja sulamispiste 800 °C ja joka liukenee helposti veteen. Tuotetta käytetään
välituotteena berylliummetallurgiassa. Sitä saadaan kalsinoimalla ammoniumfluoroberyllaattia;

2.

Emäksinen berylliumfluoridi (5BeF 2 ·2BeO), joka myös näyttää lasimaiselta ja on veteen
liukeneva tuote, mutta sen tiheys on hiukan suurempi (noin 2,3 g/cm3).
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2826 30 00

natriumheksafluoroaluminaatti (synteettinen kryoliitti)
Ks. HS-selitykset, nimike 2826, C kohdan 1 alakohta.

2826 90 80

muut
Ks. HS-selitykset, nimike 2826, B kohta sekä C kohdan 2–5 alakohdat, lukuun ottamatta
dikaliumheksafluorozirkonaattia, joka on erityisesti luokiteltu alanimikkeeseen 2826 90 10.

2833

Sulfaatit; alunat; peroksosulfaatit (persulfaatit)

2833 29 30

koboltti; titaani
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:
1.

dititaanitris(sulfaatti) (Ti 2 (SO 4 ) 3 ), joka vedettömänä on vihreää kiteistä jauhoa. Se ei liukene
veteen, vaan laimennettuihin happoihin, joiden kanssa se muodostaa purppuranvärisen
liuoksen. Hydraattimuodossa se on pysyvää ja kiteistä ja liukenee veteen. Tuotetta käytetään
pelkistimenä tekstiiliteollisuudessa;

2.

titaanioksidisulfaatti (titanyylisulfaatti) ((TiO)SO 4 ), joka voi olla joko vedetöntä, jolloin se
on valkoista hygroskooppista jauhetta tai jossakin monista eri hydraattimuodoista, joista
dihydraattimuoto on pysyvin. Sitä käytetään peittana värjäyksessä;

3.

titaanibis(sulfaatti) (Ti(SO 4 ) 2 ) on melko pysymätöntä, valkoista hygroskooppista jauhetta.

2835

Fosfinaatit (hypofosfiitit), fosfonaatit (fosfiitit) ja fosfaatit; polyfosfaatit, myös
kemiallisesti määrittelemättömät

2835 10 00

fosfinaatit (hypofosfiitit) ja fosfonaatit (fosfiitit)
Ks. HS-selitykset, nimike 2835, A ja B kohdat.

2835 22 00
–
2835 29 90

fosfaatit
Ks. HS-selitykset, nimike 2835, C kohdan ensimmäisen kappaleen 1 alakohta ”ortofosfaatit” sekä
toisen kappaleen 1 a, 2 a, b ja c alakohdat ja 3–8 alakohdat.
Näihin alanimikkeisiin eivät kuulu erilaisten fosfaattien keskinäiset seokset (tavallisesti 31 ryhmä tai
alanimike 3824 90 96).

2835 31 00
ja
2835 39 00

polyfosfaatit
Ks. HS-selitykset, nimike 2835, C kohdan ensimmäisen kappaleen 2, 3 ja 4 alakohdat sekä toisen
kappaleen 1 b), 2 d)–g) alakohdat.
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2835 39 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:
((NH 4 ) 4 P 2 O 7 )

ja

penta-

1.

Tetra-ammoniumdisfosfaatti
(ammoniumpyrofosfaatti)
ammoniumtrifosfaatti ((NH 4 ) 5 P 3 O 10 );

2.

Natriumpyrofosfaatit (natriumdifosfaatit): tetranatriumpyrofosfaatti (neutraali difosfaatti)
(Na 4 P 2 O 7 ), dinatriumdivetypyrofosfaatti (hapan difosfaatti) (Na 2 H 2 P 2 O 7 );

3.

Natriummetafosfaatit (emäksinen kaava (NaPO 3 ) n ), joita on kaksi: natriumsyklotrifosfaatti ja
natriumsyklotetrafosfaatti;

4.

Muut natriumpolyfosfaatit, joilla on korkeampi polymeraatioaste. Näitä ovat mm. tuote, josta
käytetään virheellistä nimitystä natriumheksametafosfaatti ja josta myös käytetään nimitystä
grahamsuola. Tuote on polymeerinen seos ((NaPO 3 ) n ), jonka polymeraatioaste on välillä 30–
90.

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös ammoniumpolyfosfaatit, joilla on korkeampi
polymeraatioaste, myös silloin kun ne koostuvat samankaltaisista polymeerisarjoista (näitä kutsutaan
joskus ammoniummetafosfaateiksi). Tällaisia ovat esim. kurrolammoniumsuola (jota ei pidä sekoittaa
kurrosuolaan eli natriummetafosfaattiin), joka on korkean keskimääräisen polymeraatioasteen
(useista tuhansista kymmeniin tuhansiin yksikköihin) omaava lineaarinen polymeeri. Se on valkoista
kiteistä jauhetta, joka ei liukene kovin hyvin veteen ja jota pääasiallisesti käytetään palonestoaineena.

2840

Boraatit; peroksoboraatit (perboraatit)

2840 19 90

muu
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kiteytynyt dinatriumtetraboraatti (sitoen 10 vesimolekyyliä).

2840 20 10

natriumboraatit, vedettömät
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. natriumpentaboraatti ja natriummetaboraatti.

2841

Oksometallihappojen ja peroksometallihappojen suolat

2841 69 00

muut
Manganiitit ovat mangaanihapokkeen (H 2 MnO 3 ) suoloja, jotka ovat lähes veteen liukenemattomia ja
jotka hydrolysoituvat helposti.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kuparimanganiitti (CuMnO 3 ), jota käytetään kaasunaamareissa
hapettamaan hiilimonoksidia hiilidioksidiksi, sekä kuparibis(vetymanganiitti) (Cu(HMnO 3 ) 2 ), joka
on kuparimanganiittia vieläkin tehokkaampi.
HS-selityksissä nimikkeen 2841 alakohdassa 3 a) lueteltujen manganaattien lisäksi
alanimikkeeseen kuuluvat myös manganaatit, joissa mangaani on 5-arvoinen,
Na 3 MnO 4 ·10H 2 O.

tähän
esim.

2842

Epäorgaanisten happojen tai peroksohappojen muut suolat, (mukaan lukien
aluminosilikaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät), muut kuin atsidit

2842 10 00

kaksois- ja kompleksisilikaatit,
määrittelemättömät

mukaan lukien aluminosilikaatit,

Ks. HS-selitykset, nimike 2842, II kohdan L alakohta.
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myös

kemiallisesti

2842 90 10

seleenihappojen ja telluurihappojen suolat, kaksoissuolat ja kompleksisuolat
HS-selityksissä nimikkeen 2842 kohdan i alakohdissa C ja D ja kohdan II alakohdissa D ja E
lueteltujen tuotteiden sekä kohdan II alakohdassa C 3 mainittujen selenosulfidien, selenosulfaattien ja
tiotelluuraattien lisäksi tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:
1.

indiumselenidi (InSe), jota käytetään puolijohteina;

2.

hyvin puhdistettu lyijytelluridi (PbTe), jota käytetään transistoreihin, lämpöpareihin,
elohopeahöyrylamppuihin, jne.

VI. SEKALAISTA
2844

Radioaktiiviset kemialliset alkuaineet ja radioaktiiviset isotoopit (myös halkeamiskelpoiset ja hyötöaineena käytettävät kemialliset alkuaineet ja isotoopit) sekä niiden
yhdisteet; näitä tuotteita sisältävät seokset ja jätteet
Ks. tämän ryhmän 6 huomautus.

2844 10 10
–
2844 10 90

luonnonuraani ja sen yhdisteet; seosmetallit, dispersiot (myös kermetit), keraamiset tuotteet ja
seokset, joissa on luonnonuraania tai luonnonuraaniyhdisteitä
Ks. HS-selitykset, nimike 2844, IV kohdan A 1, B 1 sekä C 1–3 alakohdat.

2844 20 25
–
2844 20 99

U-235-rikasteinen uraani ja sen yhdisteet; plutonium ja sen yhdisteet; seosmetallit, dispersiot
(myös kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on U-235-rikasteista uraania,
plutoniumia tai näiden tuotteiden yhdisteitä
U-235-rikasteista uraania on saatavilla markkinoilla sekä ”lievästi rikastettuna uraanina” (U-235pitoisuus enintään noin 20 painoprosenttia) sekä ”korkeasti rikastettuna uraanina” (U-235-pitoisuus
enemmän kuin 20 painoprosenttia).
Plutonium ja sen yhdisteet, ks. HS-selitykset, nimike 2844, IV kohdan A 3, B 2 sekä C 1–
3 alakohdat.

2844 30 11
ja
2844 30 19

U-235:n suhteen köyhdytetty uraani; seosmetallit, dispersiot (myös kermetit), keraamiset
tuotteet ja seokset, joissa on U-235:n suhteen köyhdytettyä uraania tai sen yhdisteitä

2844 30 51
–
2844 30 69

torium; seosmetallit, dispersiot (myös kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on
toriumia tai sen yhdisteitä

2844 30 91
ja
2844 30 99

U-235:n suhteen köyhdytetyn uraanin yhdisteet ja toriumin yhdisteet, myös keskenään
sekoitettuina

2844 40 10
–
2844 40 80

radioaktiiviset alkuaineet, isotoopit ja yhdisteet, muut kuin alanimikkeisiin 2844 10, 2844 20 ja
2844 30 kuuluvat; seosmetallit, dispersiot (myös kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa
on näitä alkuaineita, isotooppeja tai yhdisteitä; radioaktiiviset jätteet

U-235:n suhteen köyhdytetty uraani on U-235-rikasteisen uraanin tuotannossa syntynyt sivutuote.
Paljon alhaisemman hintansa ja helpon saatavuutensa vuoksi U-235:n suhteen köyhdytettyä uraania
käytetään luonnonuraanin sijaan erityisesti hyötöaineena, säteilysuojuksena, raskaana metallina
vauhtipyörien valmistuksessa sekä tiettyjen kaasujen puhdistamiseen käytettävien absorboivien
seosten (kaasupoistimien) valmistuksessa.

Ks. HS-selitykset, nimike 2844, IV kohta, erityisesti A 2 ja B 3 alakohdat.

Ks. HS-selitykset, nimike 2844, IV kohdan B 1 ja B 3 alakohdat.

Ilmaisun ”isotoopit” määrityksestä, ks. tämän ryhmän 6 huomautuksen viimeinen lause sekä HSselitykset, nimike 2844, i kohta.
Tässä alanimikkeessä mainituista muista tuotteista, ks. HS-selitykset, nimike 2844, III kohta.
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2844 50 00

ydinreaktorien käytetyt (säteilytetyt) polttoaine-elementit (panokset) (Euratom)
Ks. HS-selitykset, nimike 2844, IV kohdan C 4 alakohta.

2845

Muut kuin nimikkeen 2844 isotoopit; tällaisten isotooppien epäorgaaniset ja
orgaaniset yhdisteet, myös kemiallisesti määrittelemättömät
Ilmaisun ”isotoopit” määrityksestä, ks. tämän ryhmän 6 huomatuksen viimeinen lause sekä HSselitykset, nimike 2844, I kohta.

2845 10 00

raskas vesi (deuteriumoksidi) (Euratom)
Tähän alanimikkeeseen kuuluu raskas vesi (eli deuteriumoksidi), joka on tavallisen veden kaltaista ja
omaa samat kemialliset ominaisuudet. Raskaan veden fysikaaliset ominaisuudet ovat toisaalta
kuitenkin hiukan erilaiset. Raskaasta vedestä saadaan deuteriumia ja sitä käytetään ydinreaktoreissa
hidastamaan neutroneja, jotka halkaisevat uraaniatomeja.

2845 90 10

deuterium ja sen yhdisteet; vety ja sen yhdisteet, deuteriumrikasteiset; näitä tuotteita sisältävät
seokset ja liuokset (Euratom)
Ks. HS-selitykset, nimike 2845, 1 ja 3 kohdat.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös muut hydratut orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet, joissa
vety on osaksi tai kokonaan korvattu deuteriumilla. Tärkeimpiä tällaisia yhdisteitä ovat
litiumdeuteridi, deuteroitu ammoniakki, deuteroitu vetysulfidi, deuteroitu bentseeni, deuteroitu
difenyyli ja deuteroitu terfenyyli. Näitä tuotteita käytetään atomiteollisuudessa hidastamaan
neutroneita (hidastimet), välituotteina raskaan veden tuotannossa tai termoydinfuusioreaktion
tutkimisessa. Näiden yhdisteiden sovellukset ovat tärkeitä myös orgaanisessa analyysissa ja
synteesissä.

2845 90 90

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. seuraavat isotoopit ja yhdisteet:
1.

hiili 13, litium 6, litium 7 sekä niiden yhdisteet;

2.

boori 10, boori 11, typpi 15, happi 18 ja niiden yhdisteet (esim. 10B 2 O 3 , 10B 4 C, 15NH 3 ,
H 2 18O).

Näitä käytetään tieteellisessä tutkimuksessa sekä atomiteollisuudessa.

2846

Harvinaisten maametallien, yttriumin, skandiumin tai näiden metallien seosten
epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet

2846 10 00

ceriumyhdisteet
Ks. HS-selitykset, nimike 2846, 1 kohta.

2846 90 00

muut
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. Harvinaisten maametallien sarjan eli lantanidien (nimi johtuu
siitä, että sarjan ensimmäinen alkuaine on lantaani) yhdisteet, joita ovat mm. europium-, gadolinium-,
samariumoksidi sekä terbiumoksidi (terbia), joita käytetään ydinreaktoreiden säätösauvoissa tai
varmuustangoissa absorboimaan neutroneja sekä myös väritelevisioiden kuvaputkissa.
Ks. Myös HS-selitykset, nimike 2846, 2 kohta.
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