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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 

kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 
muuttamisesta 

 
 
 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti, 
lisätään kasvinterveyden suojelemisesta 15 päivänä lokakuuta 2008 annetun maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen (17/08) liitteessä I olevan A osan I jakson a 
otsakkeeseen 10 kohdan jälkeen uusi kohta 10.0,  
 
muutetaan liitteessä I olevan A osan I jakson a otsakkeen 10.4 kohta, 
 
lisätään liitteessä I olevan A osan I jakson a otsakkeeseen 19 kohdan jälkeen uusi kohta 
19.1, 
 
lisätään liitteessä I olevan A osan II jakson a otsakkeeseen ennen 1 kohtaa uusi kohta 0.1, 
 
lisätään liitteessä II olevan A osan I jakson a otsakkeeseen 1 kohdan jälkeen uusi kohta 
1.1, 
 
poistetaan liitteessä II olevan A osan I jakson a otsakkeen 24 kohta, 
 
lisätään liitteessä II olevan A osan I jakson a otsakkeeseen 28 kohdan jälkeen uusi kohta 
28.1, 
 
lisätään liitteessä II olevan A osan I jakson c otsakkeeseen 14 kohdan jälkeen uusi kohta 
14.1, 
 
lisätään liitteessä II olevan A osan I jakson d otsakkeeseen 5 kohdan jälkeen uusi kohta 
5.1, 



 

 

 
lisätään liitteessä II olevan A osan II jakson a otsakkeeseen 6.2 kohdan jälkeen uusi kohta 
6.3, 
 
lisätään liitteessä II olevan A osan II jakson a otsakkeeseen 9 kohdan jälkeen uusi kohta 
10, 
 
lisätään liitteessä IV olevan A osan I jakson 2.2. kohdan jälkeen uudet kohdat 2.3, 2.4 ja 
2.5, 
 
lisätään liitteessä IV olevan A osan I jakson 11.3 kohdan jälkeen uusi kohta 11.4, 
 
muutetaan liitteessä IV olevan A osan I jakson 14 kohdan oikeanpuoleisen sarakkeen 
teksti, 
 
lisätään liitteessä IV olevan A osan I jakson 25.4 kohdan jälkeen uudet kohdat 25.4.1 ja 
25.4.2, 
 
poistetaan liitteessä IV olevan A osan I jakson 25.8 kohta, 
 
lisätään liitteessä IV olevan A osan I jakson 28 kohdan jälkeen uusi kohta 28.1, 
 
lisätään liitteessä IV olevan A osan I jakson 37 kohdan jälkeen uusi kohta 37.1, 
 
lisätään liitteessä IV olevan A osan II jakson 19 kohdan jälkeen uusi kohta 19.1, 
 
lisätään liitteessä V olevan A osan I jakson 2.3 kohdan jälkeen uusi kohta 2.3.1, 
 
lisätään liitteessä V olevan B osan I jakson 5 kohtaan uusi kolmas luetelmakohta, 
 
lisätään liitteessä V olevan B osan I jakson 6 kohdan a alakohtaan uusi kuudes 
luetelmakohta, sekä 
 
muutetaan liitteessä V olevan B osan I jakson 6 kohdan b alakohdassa oleva jakso, 
seuraavasti: 
 
 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä maaliskuuta 2009. 
 
Sen liitteitä I, II, IV ja V sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä huhtikuuta 2009.  
 
Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2009 
 
 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
 
 
 
Erityisasiantuntija   Taina Sahin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LIITE I 
 
1. Lisätään A osan I jakson a otsakkeen kohdan 10 jälkeen uusi kohta 10.0 seuraavasti: 
 
10.0 Dendrolimus sibiricus Tschetverikov 
       
        
2. Muutetaan A osan I jakson a otsakkeen kohdan 10.4 kohta seuraavasti: 
 
10.4 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith 
 
 
3. Lisätään A osan I jakson a otsakkeen kohdan 19 jälkeen uusi kohta 19.1 seuraavasti: 
 
19.1 Rhynchophorus palmarum (L.) 
    
 
4. Lisätään A osan II jakson a otsakkeeseen ennen 1 kohtaa uusi kohta 0.1 seuraavasti:    
 
0.1 Diabrotica virgifera virgifera  Le Conte 
       
       
  

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LIITE II 
 
1. Lisätään A osan I jakson a otsakkeen kohdan 1 jälkeen uusi kohta 1.1 seuraavasti: 
 
1.1. Agrilus planipennis Fairmaire Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamata Fraxinus L., 

Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., 
Ulmus parvifolia Jacq. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & 
Zucc. lajien solukkoviljelyllä saatuja kasveja, siemeniä, 
puutavaraa ja kuoria, jotka ovat peräisin Kanadasta, 
Kiinasta, Japanista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, 
Venäjältä, Taiwanista ja Yhdysvalloista. 

 
2. Poistetaan A osan I jakson a otsakkeen kohta 24 
 
3. Lisätään A osan I jakson a otsakkeen kohdan 28 jälkeen uusi kohta 28.1 seuraavasti: 
 
28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny Solanum tuberosum L. mukulat 
 
4. Lisätään A osan I jakson c otsakkeen kohdan 14 jälkeen uusi kohta 14.1 seuraavasti: 
 
14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & 

Sydow 
Istutettaviksi tarkoitetut Ulmus L. ja Zelkova L. kasvit, 
lukuun ottamatta siemeniä. 

 
5. Lisätään A osan I jakson d otsakkeen kohdan 5 jälkeen uusi kohta 5.1 seuraavasti: 
 
5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus Istutettaviksi tarkoitetut Dendranthema (DC.) Des Moul. ja 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. kasvit, 
lukuun ottamatta siemeniä. 

 
6. Lisätään A osan II jakson a otsakkeen kohdan 6.2 jälkeen uusi kohta 6.3 seuraavasti: 
 
6.3. Parasaissetia nigra (Nietner) Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasvit sekä 

niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä. 
 
7. Lisätään A osan II jakson a otsakkeen kohdan 9 jälkeen uusi kohta 10 seuraavasti: 
 
10. Paysandisia archon (Burmeister) Istutettaviksi tarkoitetut Palmae kasvit, joiden rungon 

läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat 
seuraaviin sukuihin: Brahea Mart., Butia Becc., 
Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., 
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., 
Trithrinax Mart. ja Washingtonia Raf. 

 
 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LIITE IV 
 
1. Lisätään A osan I jakson kohdan 2.2 jälkeen uudet kohdat 2.3, 2.4 ja 2.5 seuraavasti: 
 
2.3. Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-

koodeihin kuuluva tai kuulumaton suvun Fraxinus 
L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana 
Planch., Ulmus parvifolia Jacq. ja Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc., puutavara, lukuun 
ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa 
muodoissa: 
- kokonaan tai osittain näistä puista saatuina 

lastuina, 
- puisena pakkausmateriaalina erilaisten 

tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti 
käytettävinä pakkauslaatikkoina, -rasioina, -
häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina 
päällyksinä, kuormalavoina, 
laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina 
ja kuormalavojen lavakauluksina,  

- muun kuin puulastin kiilaamiseen tai 
tukemiseen käytettävänä puutavarana,  

 mutta kuitenkin sellainen puu, jossa ei ole jäljellä 
puun luonnollista pyöreää pintaa, ja 

 joka on peräisin Kanadasta, Kiinasta, Japanista, 
Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, 
Taiwanista ja Yhdysvalloista.  

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on 
a) peräisin alueelta, jonka vientimaan kansallinen 

kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaankuuluvien 
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteiden 
mukaisesti vapaaksi Agrilus planipennis Fairmaire  
-organismista, tai 

b) veistetty siten, että pyöreä pinta on kokonaan poissa.

2.4. Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-
koodeihin kuuluva tai kuulumaton puutavara, joka 
on lastujen muodossa ja joka on kokonaan tai 
osittain saatu seuraavista suvuista: Fraxinus L., 
Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana 
Planch., Ulmus parvifolia Jacq. ja Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc. ja joka on peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Japanista, Mongoliasta, Korean 
tasavallasta, Venäjältä, Taiwanista ja Yhdysvalloista. 

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on 
a) peräisin alueelta, jonka vientimaan kansallinen 

kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaankuuluvien 
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteiden 
mukaisesti vapaaksi Agrilus planipennis Fairmaire  
-organismista, tai 

b) prosessoitu paksuudeltaan ja leveydeltään enintään 
2,5 cm suuruisiin osiin. 

2.5. Sukujen Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., 
Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. ja 
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., puiden 
erillinen kuori, joka on peräisin Kanadasta, Kiinasta, 
Japanista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, 
Venäjältä, Taiwanista ja Yhdysvalloista. 

Virallinen lausunto siitä, että erillinen kuori on 
a) peräisin alueelta, jonka vientimaan kansallinen 

kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaankuuluvien 
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteiden 
mukaisesti vapaaksi Agrilus planipennis Fairmaire  
-organismista, tai  

b) on prosessoitu paksuudeltaan tai leveydeltään 
enintään 2,5 cm suuruisiin osiin.  

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Lisätään A osan I jakson kohdan 11.3 jälkeen uusi kohta 11.4 seuraavasti: 
 
11.4. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Fraxinus L., 

Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana 
Planch., Ulmus parvifolia Jacq. ja Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc. kasvit, lukuun ottamatta 
siemeniä ja solukkoviljelyllä saatuja kasveja, jotka 
ovat peräisin Kanadasta, Kiinasta, Japanista, 
Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, 
Taiwanista ja Yhdysvalloista. 

Virallinen lausunto siitä, että: 
a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka 

kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
kasvinsuojelutoimenpiteiden mukaisesti vapaaksi 
Agrilus planipennis Fairmaire -organismista, tai  

b) kasveja on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan 
ennen vientiä tuotantopaikassa, jossa 
asianmukaisina ajankohtina, myös välittömästi 
ennen vientiä, suoritetuissa kahdessa virallisessa 
tarkastuksessa vuotta kohti, ei ole havaittu merkkejä 
Agrilus planipennis Fairmaire -organismista.  

 
 
 
3. Muutetaan A osan I jakson kohdan 14 oikeanpuoleisen sarakkeen teksti seuraavasti: 

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 11 kohdan 4 kohtaa, virallinen lausunto siitä, että oireita Elm 
phlöem necrosis mycoplasm -organismista ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä 
viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen. 

 
 
4. Lisätään A osan I jakson kohdan 25.4 jälkeen uudet kohdat 25.4.1 ja 25.4.2 seuraavasti: 
 
25.4.1. Lajin Solanum tuberosum L. mukulat, lukuun 

ottamatta kylvämiseen tarkoitettuja 
Virallinen lausunto siitä, että mukulat ovat peräisin alueilta, 
joilla Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith   
-taudinaiheuttajaa ei tiedetä esiintyvän, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 12 kohdassa sekä 
liitteessä IV olevan A osan I jakson 25.1, 25.2 ja 25.3 
kohdassa lueteltuihin mukuloihin sovellettavien säännösten 
soveltamista. 

25.4.2. Lajin Solanum tuberosum L. mukulat  Virallinen lausunto siitä, että 

a) mukulat ovat peräisin maasta, jossa 
Scrobipalpopsis solanivora Povolny   
-taudinaiheuttajaa ei tiedetä esiintyvän, tai  

b) mukulat ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen 
kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaankuuluvien 
kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteiden 
mukaisesti vapaaksi Scrobipalpopsis solanivora 
Povolny -organismista, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 
10, 11 ja 12 kohdassa sekä liitteessä IV olevan A osan I 
jakson 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 ja 25.4.1 kohdassa lueteltuihin 
mukuloihin sovellettavien säännösten soveltamista. 

 
 
5. Poistetaan A osan I jakson kohta 25.8 
 
 
 
 
 



 

 

6. Lisätään A osan I jakson kohdan 28 jälkeen uusi kohta 28.1 seuraavasti: 
 
28.1. Istutettaviksi tarkoitetut Dendranthema (DC.) Des 

Moul. ja Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 
Farw. kasvit siemeniä lukuun ottamatta.  

Virallinen lausunto siitä, että 
a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti maassa, joka on 

vapaa Chrysanthemum stem necrosis virus -
organismista, tai 

b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka 
vientimaan kansallinen kasvinsuojeluelin on 
vahvistanut asiaankuuluvien kansainvälisten 
kasvinsuojelutoimenpiteiden mukaisesti vapaaksi 
Chrysanthemum stem necrosis virus -organismista, 
taikka 

c) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti 
tuotantopaikassa, joka on todettu vapaaksi 
Chrysanthemum stem necrosis virus -organismista, 
mikä on todennettu virallisilla tarkastuksilla ja 
tarpeen mukaan testeillä,  

sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 
13 kohdassa ja liitteessä IV olevan A osan I jakson 25.5, 
25.6, 25.7, 27.1, 27.2 ja 28 kohdassa lueteltuihin kasveihin 
sovellettavien säännösten soveltamista. 

 
 
7. Lisätään A osan I jakson kohdan 37 jälkeen uusi kohta 37.1 seuraavasti: 
 
37.1. Istutettaviksi tarkoitetut Palmae kasvit, joiden 

rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja 
jotka kuuluvat seuraaviin sukuihin: Brahea Mart., 
Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, 
Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus 
Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., 
Washingtonia Raf.  

Virallinen lausunto siitä, että 
a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti maassa, jossa 

Paysandisia archon (Burmeister) -organismia ei 
tiedetä esiintyvän, tai 

b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka 
kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
kasvinsuojelutoimenpiteiden mukaisesti vapaaksi 
Paysandisia archon (Burmeister) -organismista, 
taikka  

c) kasvit on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan 
ennen vientiä tuotantopaikassa, 
- joka on alkuperämaan kansallisen 

kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma; 
- jossa kasvit olivat sijoitettuina paikkaan, joka 

oli fyysisesti kokonaan suojattu Paysandisia 
archon (Burmeister) -organismin 
kulkeutumiselta tai jossa sovellettiin 
asianmukaisia ennaltaehkäiseviä käsittelyjä, 
sekä  

- jossa asianmukaisina ajankohtina, myös 
välittömästi ennen vientiä, suoritetuissa 
kolmessa virallisessa tarkastuksessa vuotta 
kohti, ei ole havaittu merkkejä Paysandisia 
archon (Burmeister) -organismista,  

sanotun kuitenkaan rajoittamatta kieltoja, joita sovelletaan 
liitteessä III olevan A osan 17 kohdassa lueteltuihin 
kasveihin ja vaatimuksia, joita sovelletaan liitteessä IV 
olevan A osan 1 jakson 37 kohdassa lueteltuihin kasveihin.  

 
 
 



 

 

8. Lisätään A osan II jakson kohdan 19 jälkeen uusi kohta 19.1 seuraavasti: 
 
19.1. Istutettaviksi tarkoitetut Palmae kasvit, joiden 

rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja 
jotka kuuluvat seuraaviin sukuihin: Brahea Mart., 
Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, 
Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus 
Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., 
Washingtonia Raf. 

Virallinen lausunto siitä, että: 
a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka 

kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
kasvinsuojelutoimenpiteiden mukaisesti vapaaksi 
Paysandisia archon (Burmeister) -organismista, tai  

b) kasveja on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan 
ennen siirtoa tuotantopaikassa, 
- joka on alkuperäjäsenmaan asiasta vastaavan 

virallisen elimen rekisteröimä ja valvoma; 
- jossa kasvit olivat sijoitettuina paikkaan, joka 

oli fyysisesti kokonaan suojattu Paysandisia 
archon (Burmeister) -organismin 
kulkeutumiselta tai jossa sovellettiin 
asianmukaisia ennaltaehkäiseviä käsittelyjä, 
sekä  

- jossa asianmukaisina ajankohtina suoritetuissa 
kolmessa virallisessa tarkastuksessa vuotta 
kohti ei ole havaittu merkkejä Paysandisia 
archon (Burmeister) -organismista. 

 
 
 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LIITE V 
 
1. Lisätään A osan I jakson kohdan 2.3 jälkeen uusi kohta 2.3.1 seuraavasti: 
 
2.3.1 Istutettaviksi tarkoitetut Palmae kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat 

seuraaviin sukuihin: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., 
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. 

 
2. Lisätään B osan I jakson kohtaan 5 uusi kolmas luetelmakohta seuraavasti: 
 
- Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. ja Pterocarya 

rhoifolia Siebold & Zucc., joka on peräisin Kanadasta, Kiinasta, Japanista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, 
Venäjältä, Taiwanista ja Yhdysvalloista. 

 
3. Lisätään B osan I jakson kohdan 6 a alakohtaan uusi kuudes luetelmakohta seuraavasti: 

- Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. ja Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc, joka on peräisin Kanadasta, Kiinasta, Japanista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, 
Venäjältä, Taiwanista ja Yhdysvalloista, mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä luonnollista pyöreää pintaa. 

 
4. Poistetaan B osan I jakson kohdan 6 b alakohdan seuraava jakso: 
 

ex 4407 99 Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai 
muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit) tai pyökkiä (Fagus lajit)] oleva puu, 
pituussuunnassa sahattu tai veistetty (chipped), tasoleikattu tai viiluiksi sorvattu, myös höylätty, 
hiottu tai päistään jatkettu puu, jonka paksuus on yli 6 mm. 

 
ja korvataan se seuraavasti: 
 

ex 4407 93 Acer saccharum Marsh -puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty, tasoleikattu tai viiluksi 
sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu puu, jonka paksuus on yli 6 mm. 

4407 95 Saarnea (Fraxinus lajit) oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty, tasoleikattu tai viiluksi 
sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu puu, jonka paksuus on yli 6 mm. 

ex 4407 99 Lehtipuuta [muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai 
muuta trooppista puuta, tammea (Quercus lajit), pyökkiä (Fagus lajit.), vaahteraa (Acer lajit), 
kirsikkaa (Prunus lajit) tai saarnea (Fraxinus lajit)] oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai 
veistetty, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu puu, jonka 
paksuus on yli 6 mm. 

 
 
 

______________ 
 
 


