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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) liitteessä IV olevan A osan I jakson 2 ja 8 
kohdat seuraavasti: 

______________ 
 
 
Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä maaliskuuta 2009. 
Sen liitteen IV A osan I jakson 2 ja 8 kohtien ensimmäisiä luetelmakohtia sovelletaan  
kuitenkin vasta 1 päivästä heinäkuuta 2009. 
 
Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2009 
 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
 
 
Erityisasiantuntija   Taina Sahin 
 



LIITE IV 
 
1. Muutetaan A osan I jakson 2 kohta seuraavasti: 
 

2. Puinen pakkausmateriaali erilaisten tavaroiden kuljetuksessa 
tosiasiallisesti käytettävinä pakkauslaatikkoina, -rasioina,  
-häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, 
kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja 
kuormalavojen lavakauluksina, ei kuitenkaan enintään 6 
millimetrin paksuinen raakapuu, ja liimaamalla tai lämpö- taikka 
painekäsittelyllä tai niiden yhdistelmällä tuotettu puutavarajaloste, 
joka on peräisin kolmansista maista Sveitsiä lukuun ottamatta 

Puisen pakkausmateriaalin on oltava 
 
- kuoretonta, lukuun ottamatta yksittäisiä kuorenpaloja niiden 

lukumäärästä riippumatta, jos ne ovat joko enintään 3 cm 
leveitä (pituudesta riippumatta) tai, silloin kun ne ovat yli 3 
cm leveitä, niiden pinta-ala on enintään 50 neliösenttimetriä;  

 
- sille on täytynyt tehdä jokin kansainvälisen 

kasvinsuojelutoimenpidestandardin (ISPM) nro 15 
(Guidelines for regulating wood packaging material in 
international trade) liitteen I mukaisista hyväksytyistä 
toimenpiteistä, sekä 

 
- siinä on oltava kansainvälisen 

kasvinsuojelutoimenpidestandardin (ISPM) nro 15 
(Guidelines for regulating wood packaging material in 
international trade) liitteen II mukainen merkintä, josta käy 
ilmi, että puiselle pakkausmateriaalille on tehty jokin 
hyväksytty kasvinsuojelullinen käsittely. 

 
Ensimmäistä luetelmakohtaa sovelletaan vasta 1 päivästä heinäkuuta 
2009. 
 

 
2. Muutetaan A osan I jakson 8 kohta seuraavasti: 
    

8. Muun kuin puulastin kiilaamiseen tai tukemiseen käytettävä 
puutavara, mukaan lukien sellainen, jossa ei ole jäljellä sen 
luonnollista pyöreää pintaa, lukuun ottamatta enintään 6 
millimetrin paksuista raakapuuta ja puutavarajalosteita, jotka on 
tuotettu liimaamalla tai lämpö- taikka painekäsittelyllä tai niiden 
yhdistelmällä ja, joka on peräisin EU:n ulkopuolisista valtioista 
Sveitsiä lukuun ottamatta. 

Puutavaran on oltava 
 
- kuoretonta, lukuun ottamatta yksittäisiä kuorenpaloja 

niiden lukumäärästä riippumatta, jos ne ovat joko enintään  
3 cm leveitä (pituudesta riippumatta) tai, silloin kun ne 
ovat yli 3 cm leveitä, niiden pinta-ala on enintään 50 
neliösenttimetriä;  
  

- sille on täytynyt tehdä jokin kansainvälisen 
kasvinsuojelutoimenpidestandardin (ISPM) nro 15 
(Guidelines for regulating wood packaging material in 
international trade) liitteen I mukaisista hyväksytyistä 
toimenpiteistä, sekä 

 
- siinä on oltava kansainvälisen 

kasvinsuojelutoimenpidestandardin (ISPM) nro 15 
(Guidelines for regulating wood packaging material in 
international trade) liitteen II mukainen merkintä, josta käy 
ilmi, että puiselle pakkausmateriaalille on tehty jokin 
hyväksytty kasvinsuojelullinen käsittely. 

 
Ensimmäistä luetelmakohtaa sovelletaan vasta 1 päivästä 
heinäkuuta 2009. 

 
 

______________ 
 
 
 
 


