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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 

muuttamisesta 
  

 
 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti, 
muutetaan kasvinterveyden suojelemisesta 15 päivänä lokakuuta 2008 annetun maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen (17/08) 8 ja 9 §, liitteet II B, III B ja IV B, sellaisina kuin 
niistä liitteet II B, III B ja IV B ovat osaksi asetuksessa 22/09 sekä liite X seuraavasti: 
 

 
8 § 

Puisen pakkausmateriaalin ja sahatavaran merkintä 
 

Tämän asetuksen liitteen X mukaisilla merkinnöillä A ja B voidaan merkitä 
sellainen puutavara, sahatavara tai puinen pakkausmateriaali, joka täyttää 
jäljempänä 2 - 4 momentin vaatimukset. 

 
Liitteen X mukaisella merkinnällä A voidaan merkitä sellainen puutavara, 

sahatavara tai puinen pakkausmateriaali, joka on kuoretonta ja kuumennuskäsitelty 
siten, että lämpötila puutavaran ytimessä on 30 minuutin ajan vähintään 56 ºC. 
Kuumennuskäsittely voidaan tehdä myös puutavaran uunikuivauksen yhteydessä, 
jos edellä mainitut käsittelyvaatimukset täyttyvät.  

 
Puinen pakkausmateriaali voidaan myös valmistaa kuorettomasta 

puutavarasta, jolle on tehty metyylibromidi -kaasutuskäsittely. Tällöin tulee käyttää 
liitteen X mukaista B merkintää. Suomessa metyylibromidin käyttö ei kuitenkaan ole 
sallittua. 
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Puisen pakkausmateriaalin merkintä on tehtävä jokaisen pakkauksen kahdelle 
sivulle siten, että merkintä on näkyvissä valmiissa pakkauksessa. Yksittäiset tuki- ja 
välipuut on merkittävä erikseen. Merkinnän on oltava selkeästi luettavissa ja 
pysyvä, eikä se saa olla siirrettävissä. Merkinnän tekemiseen ei saa käyttää 
punaista tai oranssia väriä. Merkinnän muoto, reunukset ja merkkien asettelu tulee 
tehdä liitteessä X mainittujen mallien mukaisesti.  

 
Milloin liitteen X mukaisella merkinnällä varustetun pakkausmateriaalin 

yksittäinen osa korvataan 2 - 3 momentissa luetellut käsittelyvaatimukset täyttävällä 
osalla, on korvattava pakkausmateriaalin osa merkittävä. Laajemmissa korjauksissa 
ja milloin ei ole varmuutta, että vanha pakkausmateriaali täyttää vaatimukset, on 
pakkausmateriaali käsiteltävä uudelleen ja mahdollinen vanha merkintä poistettava 
ja pakkausmateriaali on merkittävä uudelleen edellä 4 momentissa tarkoitetulla 
tavalla.  

 
Käytettäessä liitteen X mukaista merkintää sahatavaran merkitsemiseen, on 

merkintä tehtävä sahatavaran kääreeseen, sahatavaranippuun tai sen etikettiin.  
Merkinnän on oltava näkyvä ja säänkestävä ja sen on täytettävä lisäksi edellä 4 
momentissa tarkoitetut vaatimukset. 

 
Tämän asetuksen liitteen X mukaiset merkinnät on otettava käyttöön 

viimeistään 31.12.2010. 
 

 
9 § 

Merkinnän käyttöoikeuden myöntämisen edellytykset 
 

Elintarviketurvallisuusvirasto myöntää liitteen X mukaisen puisen 
pakkausmateriaalin merkinnän käyttöoikeuden seuraavin edellytyksin: 
 

1) sahatavaran toimittajalle, kun 
a. toimittajalla on käytettävissä sahatavaran kuivaukseen puutavaran 

kuumentamistarkoitukseen laitteisto, jonka avulla sahatavara voidaan 
käsitellä 8 §:n 2 momentissa mainitulla tavalla, ja 

b. toimittajalla on käytössään tietojärjestelmä tai muu tiedon säilytysmenetelmä, 
jonka avulla kunkin sahatavaraerän kuivauksesta ja muusta käsittelystä on 
saatavissa tiedot, joiden perusteella voidaan varmistua edellä tarkoitettujen 
kuivatusvaatimusten täyttymisestä; sekä 

2) puisen pakkausmateriaalin toimittajalle, valmistajalle tai korjaajalle, kun  
a. pakkausmateriaalin valmistukseen käytetään vain joko mainitulla merkinnällä 

varustettua sahatavaraa tai sahatavaraa, jolla on kasvinsuojeluviranomaisen 
antama tavaraeräkohtainen todistus siitä, että se täyttää 8 §:n 2 tai 3 
momentissa luetellut vaatimukset, tai  

b. pakkausmateriaalin valmistajalla tai sen korjaajalla on käytössään laitteisto, 
jonka avulla materiaali voidaan käsitellä 8 §:n 2 momentissa mainitulla 
tavalla, ja 

c. toimittajalla on käytössään tietojärjestelmä tai muu tiedon säilytysmenetelmä, 
jonka avulla kunkin sahatavaraerän kuivauksesta ja muusta käsittelystä on 
saatavissa tiedot, joiden perusteella voidaan varmistua edellä tarkoitettujen 
kuivatusvaatimusten täyttymisestä. 

 
________________ 
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Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010. 
 
 
Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2010 
 
 
 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
 
 
 
 
Erityisasiantuntija   Taina Sahin 
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LIITE II 
 

B osa 
 
b) bakteerit 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Erwinia amylovora (Burr.) 

Winsl. et al. 
Seuraavien sukujen ja lajien kasvinosat, 
lukuun ottamatta hedelmiä, siemeniä ja 
istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, mutta 
mukaan luettuna pölytykseen tarkoitettu 
elävä siitepöly: Amelanchier Med., 
Chaenomeles Lind., Cotoneaster Ehrh., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya 
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia 
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha 
Roem., Pyrus L. ja Sorbus L. 

EE, ES, FI, FR (Korsika), IE, IT (*), 
LT, LV, PT, SI (lukuun ottamatta 
Gorenjskan, Koroškan, Notranjskan 
ja Mariborin alueita), SK (seuraavia 
kuntia lukuun ottamatta: Blahová, 
Horné Mýto ja Okoč (Dunajská 
Stredan piirikunta), Hronovce ja 
Hronské Kľačany (Levicen 
piirikunta), Veľké Ripňany 
(Topoľčanyn piirikunta), Málinec 
(Poltárin piirikunta), Hrhov 
(Rožňavan piirikunta), Kazimír, 
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja 
Zatín (Trebišovin piirikunta)), UK 
(Pohjois-Irlanti, Mansaari ja 
Kanaalisaaret). 

(*) IT: Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan maakuntaa), Marche, Molise, Piemonte, 
Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta Rovigon ja Venetsian maakuntia ja 
Padovan maakunnan kuntia Castelbado, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi sekä 
Veronan maakunnan alue etelään valtatiestä A4). 
 

 
 

___________ 
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LIITE III 
 

B osa 
 

KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TAVARAT, JOIDEN TUONTI KIELLETÄÄN MÄÄRÄTYILLE 
SUOJA-ALUEILLE 

 
1. Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9, 9.1 ja 18 

on säädetty tarkoitetuista kasveista, seuraavien sukujen 
ja lajien kasvit ja pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly 
soveltuvin osin: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus 
Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. ja 
Sorbus L., lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, silloin 
kun kasvit ja siitepöly ovat peräisin muista EU:n 
ulkopuolisista valtioista kuin Sveitsistä ja niistä 
valtioista, jotka on tunnustettu Erwinia amylovora 
(Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta vapaiksi 
neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti tai niistä, joissa Erwinia 
amylovora (Burr.) Winsl. et al. -kasvntuhoojasta vapaat 
alueet on vahvistettu asianomaisen kansainvälisen 
kasvinsuojelutoimenpide-standardin (ISPM) mukaisesti 
ja tunnustettu tällaisiksi alueiksi neuvoston direktiivin 
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti 

EE, ES, FI, FR (Korsika), IE, IT (*), LT, LV, PT, SI 
(lukuun ottamatta Gorenjskan, Koroškan, Notranjskan 
ja Mariborin alueita), SK (seuraavia kuntia lukuun 
ottamatta: Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská 
Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany 
(Levicen piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn 
piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov 
(Rožňavan piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), UK 
(Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret). 

2. Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 9, 9.1 ja 18 
on säädetty tarkoitetuista kasveista, seuraavan suvun ja 
lajin kasvit ja pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly 
soveltuvin osin: Cotoneaster Ehrh., Photinia davidiana 
(Dcne.) Cardot, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, 
silloin kun kasvit ja siitepöly ovat peräisin muista EU:n 
ulkopuolisista valtioista kuin niistä, jotka on tunnustettu 
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -
kasvintuhoojasta vapaiksi neuvoston direktiivin 
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti tai niistä, joissa Erwinia amylovora (Burr.) 
Winsl. et al. -kasvintuhoojasta vapaat alueet on 
vahvistettu asianomaisen kansainvälisen kasvinsuojelu-
toimenpidestandardin (ISPM) mukaisesti ja tunnustettu 
tällaisiksi alueiksi neuvoston direktiivin 2000/29/EY 18 
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti 

EE, ES, FI, FR (Korsika), IE, IT (*), LT, LV, PT, SI 
(lukuun ottamatta Gorenjskan, Koroškan, Notranjskan 
ja Mariborin alueita), SK (seuraavia kuntia lukuun 
ottamatta: Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská 
Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany 
(Levicen piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn 
piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov 
(Rožňavan piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)) ja UK 
(Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret). 

(*) IT: Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan maakuntaa), Marche, Molise, Piemonte, 
Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta Rovigon ja Venetsian maakuntia ja 
Padovan maakunnan kuntia Castelbado, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi sekä 
Veronan maakunnan alue etelään valtatiestä A4). 

 

__________ 
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LIITE IV 
 

B osa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

21. Seuraavien sukujen ja lajien kasvit ja 
elävä siitepöly, lukuun ottamatta hedelmiä 
ja siemeniä: Amelanchier Med., 
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya 
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia 
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha 
Roem., Pyrus L. ja Sorbus L. 

Sen lisäksi, mitä liitteen III A osan kohdissa 
9, 9.1 ja 18 ja liitteen III B osan kohdassa 1 
on säädetty tarkoitetuista kasveista 
tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että: 
 
a) kasvit ovat peräisin EU:n ulkopuolisista 

valtioista, jotka on tunnustettu vapaiksi 
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 
-kasvintuhoojasta neuvoston direktiivin 
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti, 

tai  
b) kasvit ovat peräisin EU:n ulkopuolisten 

valtioiden Erwinia amylovora (Burr.) 
Winsl. et al. -kasvintuhoojasta vapailta 
alueilta, jotka on vahvistettu 
asianomaisen kansainvälisen kasvin-
suojelutoimenpidestandardin (ISPM) 
mukaisesti ja tunnustettu tällaisiksi 
alueiksi neuvoston direktiivin 
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti, 

tai 

EE, ES, FI, FR (Korsika), IE, 
IT (*), LT, LV, PT, SI (lukuun 
ottamatta Gorenjskan, 
Koroškan, Notranjskan ja 
Mariborin alueita), SK 
(seuraavia kuntia lukuun 
ottamatta: Blahová, Horné 
Mýto ja Okoč (Dunajská 
Stredan piirikunta), Hronovce 
ja Hronské Kľačany (Levicen 
piirikunta), Veľké Ripňany 
(Topoľčanyn piirikunta), 
Málinec (Poltárin piirikunta), 
Hrhov (Rožňavan piirikunta), 
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše ja Zatín (Trebišovin 
piirikunta)) ja UK (Pohjois-
Irlanti, Mansaari ja 
Kanaalisaaret) 

 c) kasvit ovat peräisin Valaisin kantonista 
Sveitsistä, 

tai  

 

 d) kasvit ovat peräisin oikeanpuoleisessa 
sarakkeessa luetelluilta suoja-alueilta, 

tai 

 

 e) kasvit on tuotettu, tai jos ne on siirretty 
puskurivyöhykkeelle, pidetty ja 
säilytetty vähintään seitsemän 
kuukauden ajan, viimeksi päättyneen 
kasvukauden 1 päivän huhtikuuta ja 31 
päivän lokakuuta välinen ajanjakso 
mukaan luettuna, tuotantoalueella, joka: 

 

 

 aa) sijaitsee virallisesti nimetyn, 
vähintään 50 km2:n suuruisen 
puskurivyöhykkeen rajojen 
sisäpuolella vähintään yhden 
kilometrin päässä sen rajoista ja 
puskurivyöhykkeellä isäntäkasvei-
hin sovelletaan virallisesti 
hyväksyttyä ja valvottua 
tarkastusjärjestelmää, joka on 
otettu käyttöön viimeistään ennen 
viimeksi päättynyttä kasvukautta 
edeltäneen kasvukauden alkua 
tavoitteena tehdä mahdollisimman 
pieneksi riski siihen, että Erwinia 
amylovora (Burr.) Winsl. et a.l. - 

 

 kasvintuhooja leviää siellä 
kasvatetuista kasveista. Tämän 
puskurivyöhykkeen kuvauksen 
yksityiskohdat on pidettävä 
komission ja muiden jäsenvaltioi-
den saatavilla. Kun puskurivyöhy-
ke on perustettu, vyöhykkeellä, 
joka ei sisällä tuotantoaluetta ja sitä 
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ympäröivää 500 metrin 
 levyistä vyöhykettä, on tehtävä 

vähintään kerran viimeksi 
päättyneen kasvukauden alun 
jälkeen tarkoituksenmukaisimpina 
ajankohtina virallisia tarkastuksia 
ja kaikki isäntäkasvit, joissa 
esiintyy Erwinia amylovora (Burr.) 
Winsl. et al. -kasvintuhoojan 
oireita, on poistettava välittömästi. 
Näiden tarkastusten tulokset on 
toimitettava vuosittain 1 päivään 
toukokuuta mennessä komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille, ja 

 

 bb) joka - samoin kuin 
puskurivyöhyke - on hyväksytty 
virallisesti ennen viimeksi 
päättynyttä kasvukautta edeltäneen 
kasvukauden alkua tässä kohdassa 
vahvistetuin edellytyksin 
tapahtuvaan kasvien kasvatukseen, 
ja 

 

 cc) joka - samoin kuin ympäröivä 
vähintään 500 metrin levyinen 
vyöhyke - on havaittu vapaaksi 
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. 
et al. -kasvintuhoojasta viimeksi 
päättyneen kasvukauden alun 
jälkeen suoritetuissa virallisissa 
tarkastuksissa, joita on tehty 
vähintään: 

 

 − kahdesti tuotantoalueella 
tarkoituksenmukaisimpina 
ajankohtina eli kerran kesä-
elokuussa ja kerran elo-
marraskuussa, ja 

 

 − kerran mainitulla 
ympäröivällä vyöhykkeellä 
asianmukaisena ajankohtana 
eli elo-marraskuussa, ja 

 

 dd) jolta peräisin olevat kasvit on 
virallisesti testattu piilevien tartun-
tojen varalta tarkoituksenmukaista 
laboratoriomenetelmää käyttäen, ja 
käytetyt näytteet on virallisesti 
otettu asianmukaisena ajankohtana. 

 

  
Näitä säännöksiä ei sovelleta 1 päivän 
huhtikuuta 2004 ja 1 päivän huhtikuuta 2005 
välisenä aikana kasveihin, jotka on siirretty 
oikeanpuoleisessa sarakkeessa luetelluille 
suoja-alueille ja näiden alueiden sisällä, 
jotka on tuotettu ja säilytetty virallisesti 
nimetyillä puskurivyöhykkeillä sijaitsevilla 
tuotantoalueilla ennen 1 päivää huhtikuuta 
2004 sovellettujen asianmukaisten 
vaatimusten mukaisesti. 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

21.3. Mehiläispesät 15 päivästä 
maaliskuuta 30 päivään kesäkuuta 

Asiakirjoin on todistettava, että 
mehiläispesät: 

 

 a) ovat peräisin EU:n ulkopuolisista 
valtioista, jotka on tunnustettu vapaiksi 
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 

EE, ES, FI, FR (Korsika), IE, 
IT (*), LT, LV, PT, SI (lukuun 
ottamatta Gorenjskan, 
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-kasvintuhoojasta neuvoston direktiivin 
2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti, 

tai 

Koroškan, Notranjskan ja 
Mariborin alueita), SK 
(seuraavia kuntia lukuun 
ottamatta: Blahová, Horné  

 b) ovat peräisin Valaisin kantonista 
Sveisistä, 

tai 

Mýto ja Okoč (Dunajská 
Stredan piirikunta), Hronovce 
ja Hronské Kľačany (Levicen  

 c) ovat peräisin oikeanpuoleisessa 
sarakkeessa luetelluilta suoja-alueilta, 

tai 

piirikunta), Veľké Ripňany 
(Topoľčanyn piirikunta), 
Málinec (Poltárin piirikunta), 

 d) d) ovat olleet asianmukaisen 
karanteenitoimenpiteen kohteena ennen 
siirtoa. 

Hrhov (Rožňavan piirikunta), 
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše ja Zatín (Trebišovin 
piirikunta)) ja UK (Pohjois-
Irlanti, Mansaari ja 
Kanaalisaaret). 

 
(*) IT: Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Friuli-Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan maakuntaa), Marche, Molise, Piemonte, Sardinia, Sisilia, 
Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta Rovigon ja Venetsian maakuntia ja Padovan maakunnan kuntia 
Castelbado, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi sekä Veronan maakunnan alue etelään 
valtatiestä A4). 
 
 

__________ 
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LIITE X 

 
KANSAINVÄLISEN KASVINSUOJELUTOIMENIDESTANDARDIN (ISPM) NRO 15 (GUIDELINES FOR 

REGULATING WOOD PACKAGING MATERIAL IN INTERNATIONAL TRADE) MUKAINEN 
MERKINTÄ PUISELLE PAKKAUSMATERIAALILLE 

 
 
A) 
A 
 
 
 

 
 
  

Selitys: 

 FI = käsittely- valmistusmaa 

0000 = merkinnänhaltijan 
tunnusnumero 

HT = kuumennuskäsittely 
 

 
 
B) 
A 
 
 
 

 
 
  

Selitys: 

 FI = käsittely- valmistusmaa 

0000 = merkinnänhaltijan 
tunnusnumero 

MB = metyylibromidikaasutus 
 

 
 
 

 

FI-0000 
 
HT 

 

FI-0000 
 
MB 
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Esimerkkejä standardin mukaisista merkinnän muodoista ja käsittelymerkintöjen 
asettelusta: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

  
 

  
 
 

________________ 

XX - 
0000 
ZZ 

 

XX - 0000 - ZZ

 

XX – 0000 
ZZ 

 

XX - 0000 
ZZ 

 

XX - 0000 - ZZ

XX - 
0000 
ZZ 

Merkintöjen selitys: 
XX = käsittelymaa 
0000 = merkinnänhaltijan 
tunnusnumero 
ZZ = käsittely 


