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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE 
 
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 9.3.2011 FLEGT -lisätoimiasetuksen kansallisen toimeen-
panon työryhmän, joka koostui johtoryhmästä ja kahdesta alatyöryhmästä.  Työryhmän toimi-
kaudeksi määrättiin 10.3.2011 - 30.6.2012.  Työryhmän tavoitteena oli valmistella FLEGT -lisätoi-
miasetuksen (EU 995/2010) toimeenpanoa Suomessa.  Johtoryhmän tehtävänä oli ohjata alatyö-
ryhmien työtä ja sovittaa yhteen niiden ehdotukset sekä koota yhteen työryhmän loppuraportti, joka 
sisältää ehdotukset FLEGT -lisätoimiasetuksen toimeenpanon jatkotoimenpiteiksi. 
 
Johtoryhmän puheenjohtajana toimi apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa maa- ja metsäta-
lousministeriöstä ja jäseninä johtaja Antti Heikkilä Etelä-Savon metsäkeskuksesta, metsäasian-
tuntija Anu Islander Metsäteollisuus ry:sta, metsäasiantuntija Lea Jylhä Maa- ja metsätaloustuot-
tajain Keskusliitto MTK ry:sta, neuvotteleva virkamies Harri Karjalainen ympäristöministeriöstä, 
business director Liisa Käär Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta, ylitarkastaja Jere Lumme 
valtiovarainministeriöstä, landskapsforstmästare Mikael Sandvik Ahvenanmaan maakuntahallituk-
sesta, apulaisosastopäällikkö Pekka Säilä ulkoasiainministeriöstä, neuvotteleva virkamies Kirsti 
Vallinheimo valtiovarainministeriöstä ja ylitarkastaja Leila Vilhunen työ- ja elinkeinoministeriöstä. 
Työryhmän sihteerinä toimi harjoittelija Annika Hyytiä maa- ja metsätalousministeriöstä. 
 
Alatyöryhmän 1, jonka tehtävänä oli tarkastella FLEGT -kysymystä kotimaassa tuotetun puun 
osalta, puheenjohtajaksi nimitettiin metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen maa- ja metsätalous-
ministeriöstä ja jäseniksi metsäneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä, viran-
omaispäällikkö Aki Hostikka Kaakkois-Suomen metsäkeskuksesta, harjoittelija Annika Hyytiä maa- 
ja metsätalousministeriöstä, metsäasiantuntija Anu Islander Metsäteollisuus ry:sta, metsäasian-
tuntija Lea Jylhä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:sta, kansainvälisten asiain neu-
vos Aulikki Kauppila maa- ja metsätalousministeriöstä, monikäyttöpäällikkö Pauli Wallenius Metsä-
hallituksesta, neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo valtiovarainministeriöstä ja tulosalueen 
päällikkö Klaus Yrjönen Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta. Annika Hyytiä toimi alatyö-
ryhmän sihteerinä. 
 
Alatyöryhmän 2, jonka tehtävänä oli tarkastella FLEGT -kysymystä tuontipuun ja -puutuotteiden 
osalta puheenjohtajaksi nimitettiin kansainvälisten asiain neuvos Aulikki Kauppila maa- ja metsä-
talousministeriöstä ja jäseniksi Venäjä-asioiden päällikkö Jukka Halonen Metsäteollisuus ry:sta, 
viranomaispäällikkö Aki Hostikka Kaakkois-Suomen metsäkeskuksesta, harjoittelija Annika Hyytiä 
maa- ja metsätalousministeriöstä, tulliylitarkastaja Jarkko Keskinen tullihallituksesta, business 
director Liisa Käär Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta, ylitarkastaja Jere Lumme valtio-
varainministeriöstä, kaupallinen sihteeri Esa Savolainen ulkoasiainministeriöstä ja neuvotteleva 
virkamies Kirsti Vallinheimo valtiovarainministeriöstä. Annika Hyytiä toimi alatyöryhmän sihteerinä. 
 
Työryhmää täydennettiin 10.1.2012. Uudeksi jäseneksi nimitettiin ylitarkastaja Marko Lehtosalo 
maaseutuvirastosta ja työryhmän sihteeriksi ylitarkastaja Sune Haga maa- ja metsätalousministeri-
östä Annika Hyytiän tilalle sekä alatyöryhmän 2 puheenjohtajaksi Aulikki Kauppilan tilalle neuvot-
televa virkamies Tatu Torniainen. 
 
Johtoryhmä piti kuusi kokousta ja alatyöryhmät yhdeksän kokousta. 
 
Johtoryhmän väliraportti, joka sisälsi ehdotukset toimivaltaisiksi viranomaisiksi, valmistui määräai-
kaan 30.5.2011 mennessä. 
 
Saatuaan työnsä valmiiksi johtoryhmä luovuttaa muistionsa kunnioittavasti maa- ja metsätalous-
ministeriölle. 
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Tiivistelmä 
Muistossa on kuvattu ne toimenpide-ehdotukset perusteluineen, joiden pohjalta Suomi 
hoitaisi FLEGT -lisätoimiasetuksen vaatimukset. Suomen toimivaltaiseksi viranomaiseksi 
on nimetty Maaseutuvirasto, joka on jo ryhtynyt valmistelemaan lisätoimiasetuksen toi-
meenpanoa. Ahvenanmaan maakuntahallitus on nimittänyt itsensä toimivaltaiseksi 
viranomaiseksi Ahvenanmaalla siltä osin kuin asetus koskee kysymyksiä, jotka ovat 
maakunnan lainsäädännön toimivallassa. Kotimaassa tuotetun puun osalta lisä-
toimiasetuksen järjestelmän valvontaa koskevat velvoitteet voidaan hoitaa nykyisellä 
metsälainsäädännöllä. Toimijan eli metsänomistajan due diligence -järjestelmä voidaan 
toteuttaa nykyisiin järjestelmiin ja asiakirjoihin perustuen ja se koostuu metsänkäyttöil-
moituksesta ja luovutusmittaustodistuksesta. Tuontipuun osalta suurin osa eristä kulkee 
suurien metsäyhtiöiden kautta, joilla on jo nykyisin käytössä asianmukaisen huolellisuu-
den järjestelmät. Pienten toimijoiden tietoisuutta lisätoimiasetuksen velvoitteista pyritään 
lisäämään suuntaamalla viestintää. Maaseutuviraston ja tullin yhteistyötä on tarpeen 
tiivistää.  Maaseutuvirasto tarvitsee jatkossa tullilta tietoa mm. maahantuojista, mistä 
syystä tiedonantamisvelvoitteesta on säädettävä lailla.  Kotimaista lainsäädäntöä on 
muutettava niin, että toimivaltaiselle viranomaiselle ja muille asetuksessa mainituille 
organisaatioille säädetään valtuudet ja velvollisuudet toimia FLEGT -lisätoimiasetuksen 
mukaan. Myös rangaistuksista on säädettävä. Kotimaan lainsäädännön on saatettava 
voimaan viimeistään 3.3.2013, jolloin lisätoimiasetus astuu voimaan.   
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1 FLEGT -LISÄTOIMIASETUKSEN TAUSTA JA SISÄLTÖ 
 
Laittomat hakkuut ovat merkittävä ja kasvava maailmanlaajuinen ongelma. Ne vaikutta-
vat huomattavasti maailmanlaajuiseen metsäkatoon, ilmastonmuutokseen ja biologisen 
monimuotoisuuden vähenemiseen. Ne heikentävät myös lakeja noudattavien toimijoiden 
kilpailuasemaa sekä viejä- että tuojamaissa ja aiheuttavat valtioille huomattavia tulon-
menetyksiä. Lisäksi ne ovat esteenä kestävälle kehitykselle kehitysmaissa ja auttavat 
rahoittamaan aseellisia selkkauksia. Niihin saattaa myös liittyä vakavia ihmisoikeus-
loukkauksia. 
 
Ratkaisuja laittomien hakkuiden ja laittoman puukaupan torjumiseksi on etsitty vuodesta 
1998 lähtien usealla kansainvälisellä foorumilla. EU:ssa se on yksi keskeisistä Kestävän 
kehityksen huippukokouksen jatkotoimista. Tähän liittyen EU julkisti vuonna 2003 met-
sälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa kolmansien 
maiden kanssa koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman (KOM(2003)251). Tämä sisältää 
vapaaehtoisten kumppanuussopimusten solmimisen puuntuottajamaiden kanssa sekä 
mahdolliset lisätoimet, kuten lainsäädännön laittoman puun tuonnin kontrolloimiseksi. 
 
Kumppanuussopimusjärjestelmä sisältää joitakin heikkouksia: järjestelmä kattaa vain 
EU:n ja sen kumppanimaat; järjestelmä saattaa ohjata laittomasti hakattua puutavaraa 
muille kuin EU-markkinoille; järjestelmää on mahdollista kiertää viemällä raakapuu ensin 
kolmanteen maahan, jatkokäsittelemällä se ja tuomalla sitten uudella tullinimikkeellä ja 
alkuperällä täysin laillisesti EU:n alueelle; mahdollisuus tuoda laittomasti hakattua puuta 
laillisesti kumppanimaahan, josta se voi kulkeutua FLEGT-puuna EU:n markkinoille. 
Näiden ongelmien korjaamiseksi on annettu asetus puutavaraa ja puutuotteita mark-
kinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien va hvistamisesta (EU N:o 995/2010) 
eli ns. FLEGT -lisätoimiasetus tai puutavara-asetus. 
 
Asetuksen tavoitteena on vähentää sellaisen puutavaran ja puutuotteiden tuontia EU:n 
markkinoille, joiden laillisuudesta ei ole kohtuullisia takeita ja edistää näin laittoman 
puukaupan vastaisia kansainvälisiä toimia. Asetuksessa keskitytään siihen hetkeen, kun 
puutavara tai puutuotteet, riippumatta niiden alkuperästä, tuodaan ensimmäisen kerran 
EU:n markkinoille. Näin ollen siinä asetetaan velvollisuuksia sellaisille toimijoille, jotka 
tuovat puutavaraa ja puutuotteita unionin markkinoille. Maailmankauppajärjestö WTO:n 
säännöissä edellytetään, että järjestelmä ei ole syrjivä, joten velvollisuudet koskevat 
sekä kolmansista maista EU:n markkinoille tuotavaa että unionin alueella tuotettua puuta 
ja puutuotteita. Asetus perustuu asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) 
periaatteelle. Due diligence -järjestelmä sisältää toimenpiteitä ja menettelyjä, joiden 
tarkoituksena on antaa toimijoille mahdollisuus jäljittää puutavara ja puutuotteet sekä 
saada käyttöönsä tietoja sovellettavan lainsäädännön noudattamisesta.  
 
Asianmukaisen huolellisuuden periaate katsotaan lakisääteiseksi vaatimukseksi toimia 
ennakoivasti. Se velvoittaa toimijat osoittamaan varovaisuutta ja arvostelukykyä ja 
toteuttamaan konkreettisia toimia, joilla ne voivat varmistua siitä, että niiden 
toimitusketjuunsa hankkima puutavara ja puutuotteet ovat laillisia ja välttää sen riskin, 
että ne toisivat laittomasti korjattua puutavaraa ja siitä valmistettuja puutuotteita unionin 
markkinoille. Laillisuus määritellään sen maan metsänhoitoa, puunkorjuuta ja 
puukauppaa koskevan lainsäädännön perusteella, jossa puu on korjattu. Puutavaran ja 
puutuotteiden, joita varten on myönnetty FLEGT- tai CITES-lupa, katsotaan olevan 
laillista. 
 
Toimijat, joiden on sovellettava due diligence -järjestelmää, voivat joko kehittää oman 
järjestelmänsä tai käyttää olemassa olevia kansallisen lainsäädännön mukaisia 
valvontajärjestelmiä tai vapaaehtoista asetuksen vaatimukset täyttävää due diligence -
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järjestelmää, sillä asetuksessa on säännökset valvontaorganisaatioiden kehittämien due 
diligence -järjestelmien hyväksymisestä. Asetuksessa esitetään vaatimukset, joita 
toimijoiden due diligence -järjestelmien on noudatettava, ja toimijat voivat itse valita 
mekanismit, jotka tuottavat vaaditun tuloksen. Asetus sisältää tämän järjestelmän 
tärkeimmät osat. Asetuksessa velvoitetaan toimivaltaiset viranomaiset seuraamaan, että 
toimijat täyttävät velvollisuutensa. Tätä tarkoitusta varten edellä mainittujen 
viranomaisten tulee tehdä virallisia tarkastuksia ja raportoida niiden tuloksista sekä 
tarvittaessa vaatia toimijoilta korjaavia toimenpiteitä. Toimivaltaisten viranomaisten tulee 
myös tarkastaa valvontaorganisaatioiden toimintaa. Asetuksen mukaan 
valvontaorganisaatio on oikeushenkilö, joka on perustanut asetuksen mukaisen due 
diligence -järjestelmän. Valvontaorganisaatiolla tulee olla käytössään valvontamekanismi 
ja sen tulee toteuttaa asianmukaisia kurinpitotoimenpiteitä. 
 
Asetuksen toimeenpanon yksityiskohtaisia sääntöjä käsitellään komission FLEGT-
komiteassa, jonka oli tarkoitus saada työnsä päätökseen 3.6.2012 mennessä. 
Samanaikaisesti tämän työn kanssa on tarkoituksenmukaista työstää asetuksen 
toimeenpanoa Suomessa. Asetuksen soveltaminen alkaa 3.3.2013. 
 
 

2 TOIMINTAKENTTÄ 
 

2.1. Suomessa tuotettu puu 

Suomen maapinta-alasta (30,4 miljoonaa hehtaaria) 26,3 miljoonaa hehtaaria on 
metsätalousmaata. Metsätalousmaasta yksityismetsänomistajat omistavat 52 prosenttia, 
valtio 35 prosenttia ja yhtiöt 8 prosenttia. Loput 5 prosenttia kuuluu kunnille, 
seurakunnille, yhteismetsille ja muille pienille yhteisöomistajille. 
Yksityismetsänomistajien osuus puuntuotantoon käytettävästä metsätalousmaasta on 61 
prosenttia. Yksityisten henkilöiden vähintään 2 metsämaahehtaarin 
metsätilakokonaisuuksia on 345 000 ja niiden keskikoko on 30 hehtaaria.  Suomen 
kiinteistöjärjestelmä luo perustan maanomistukselle eikä siihen liity epäselvyyksiä. 

Vuonna 2010 markkinapuuta hakattiin Suomessa kaikkiaan 52 miljoonaa kuutiometriä, 
mikä on lähes yhtä suuri määrä kuin 2000-luvun ensimmäisen kymmenen vuoden 
hakkuiden keskiarvo. Vuosina 2006−2010 markkinapuun vuotuinen hakkuukertymä on 
vaihdellut 41,4 ja 57,7 miljoonan kuutiometrin välillä.  

Kaikista markkinahakkuista on tehtävä metsänkäyttöilmoitus. Metsätalouden 
kehittämiskeskus Tapion keräämien vuositilastojen mukaan metsänkäyttöilmoituksia 
tehtiin vuonna 2009 yksityismetsistä 70 560 kpl eli 346 179 hehtaarin ja yhtiöiden ja 
valtion metsistä 8 104 kpl eli 180 048 hehtaarin osalta. Metsänkäyttöilmoituksia tehtiin 
yhteensä 78 664 kpl eli 526 227 hehtaarin osalta. Metsäkeskuksen selvittämiä epäiltyjä 
metsärikkomuksia/rikoksia kirjattiin seuraavasti: metsänkäyttöilmoitusten laiminlyönnit 
(114 tapausta), kasvatushakkuussa jätettävään puustoon tai uudistushakkuiden 
edellytyksiin kohdistuvat (19 tapausta), uudistamiseen kohdistuneet (40 tapausta), 
erittäin tärkeisiin elinympäristöihin kohdistuneet (32 tapausta), suojametsiin kohdistuneet 
(2 tapausta). Syyttäjän tai tuomioistuimen päätöksiä metsärikkomuksista tehtiin vuonna 
2009 seuraavasti: metsänkäyttöilmoitusten laiminlyönnit (13 tapausta) ja muut päätökset 
(11 tapausta). Syyttäjän tai tuomioistuimen päätöksiä metsärikoksista tehtiin viisi. 
Laittoman hakkuun riski on yllä esitettyjen lukujen perusteella Suomessa pieni.  
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2.2. Puutavaran ja puutuotteiden tuonti 
 
Kun EY:n komissio valmisteli ehdotusta FLEGT-lisätoimiasetuksesta, se teetti 
konsulttityönä selvityksen eri vaihtoehtojen vaikutuksista (SEC (2008) 2615). 
Tavoitteena oli löytää FLEGT VPA järjestelmän lisäksi tehokkaita muita vaihtoehtoja 
laittoman puun kitkemiseksi. Tässä tutkittiin mm lainsäädäntöä ja due diligence-
järjestelmää. Selvitys valmistui 17.10.2008, ja se sisältää myös kuvauksen EU:n 
puumarkkinoista ja arvion laittoman puun esiintymisen riskistä. Selvityksen mukaan koko 
maailman teollisen raakapuun tuotanto v. 2005 oli 1 709 miljoonaa m3, josta korkean tai 
kohtalaisen laittoman puun riskin alueilta tuli 615 miljoonaa m3 ja vähäisen riskin alueilta 
726 miljoonaa m3. EU:n alueen puuntuotanto oli tuolloin 370 miljoonaa m3. Laittomien 
hakkuiden korkeimman riskin alueiksi arvioitiin Afrikka ja Aasia (Etelä-Afrikkaa ja Japania 
lukuun ottamatta), joiden puuntuotannosta 30 % arvioitiin tulevan laittomista hakkuista. 
Latinalaisen Amerikan osalta laittomien hakkuiden osuudeksi arvioitiin 15 % ja Venäjän, 
entisen Neuvostoliiton alueen muiden maiden ja Balkanin osuudeksi 17 %. EU:n alueella 
laittoman puun määräksi arvioitiin 3 miljoonaa m3. Puutuotteiden tuonnin kokonaismäärä 
EU:n alueelle oli raportin mukaan 142 miljoonaa m3. Suurimmiksi tuojamaiksi mainitaan 
Italia, Saksa, Iso-Britannia ja Suomi, jotka yhteensä toivat yli puolet. Muita merkittäviä 
tuojia olivat Ranska, Espanja, Belgia ja Hollanti. Ylivoimaisesti suurin viejä EU-
markkinoille oli Venäjä (noin 35 miljoonaa m3), seuraavina USA, Kanada ja Brasilia noin 
15 miljoonan m3:n tasolla kukin.  
 
Suomen puuntuonti on sitten vuoden 2005 muuttunut huomattavalla tavalla Venäjän 
tullimaksukysymyksen johdosta. Venäjän osuus on kuitenkin edelleen merkittävä. Koska 
Venäjältä tuotavan puun osuus on Suomessa ja Euroopan unionissa suuri, huomion 
kiinnittäminen Venäjältä Suomeen tuotavan puun laillisuuteen on paikallaan. Metlan 
tietojen mukaan laittomien hakkuiden tai laittoman puukaupan käsitteitä ei ole määritelty 
Venäjällä voimassa olevassa metsälaissa ja eri tahot sisällyttävät termiin eri asioita. 
Koko Venäjän kattava puun alkuperän todentamisjärjestelmä on kehitteillä. Venäjällä 
toimivilla suurimmilla suomalaisyrityksillä on käytössä puun alkuperän 
seurantajärjestelmät, joiden avulla voidaan välttää laittoman puun käyttö yritystasolla. Jo 
pitkään 95 % Suomeen tuodusta puusta on kulkenut kolmen suurimman 
suomalaisyrityksen hankintajärjestelmän kautta. Näillä yrityksillä on ollut toimiva puun 
alkuperän seurantajärjestelmä jo kauan.  
 
Arvioitaessa laittoman tuontipuun riskiä on aiheellista kiinnittää huomiota pieniin ja 
satunnaisiin eriin, joiden osalta puun alkuperän seuranta saattaa olla puutteellista. 
Suomeen tuotiin Euroopan ulkopuolelta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa 995/2010 mainitun nimikkeistön mukaisesti puuta 22 nimikkeellä ja 
puutavaraa 20 nimikkeellä vuonna 2010. Tuontia oli lukuisista maista eri puolilta 
maailmaa. Venäjältä tuotiin Suomeen Tullihallituksen tilastojen mukaan määrällisesti 
eniten 13 nimikkeellä puuta ja puutavaraa (liite 1). 
 
 

3. DUE DILIGENCE -JÄRJESTELMÄ 
 

3.1. Suomessa tuotettu puu 
 
Manner-Suomi 
 
Työryhmän käsityksen mukaan asetuksen tarkoittama Suomessa tuotettua puuta mark-
kinoille saattava toimija on kauppatavasta riippumatta aina metsänomistaja. 
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Puunkorjuuta säätelevien lakien valvonta pohjautuu metsälaissa (1093/1996) edellytet-
tyyn metsänkäyttöilmoitukseen. Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä Suomen metsäkes-
kuksen alueyksikölle kaikista kaupallinen energiapuun korjuu mukaan lukien myynti-
hakkuista, joissa puuston keskiläpimitta ennen hakkuuta on yli 13 cm. Ilmoitusvelvol-
lisuus koskee kaikkia maanomistajaryhmiä.  

 
Energiapuusta suuri osa tulee kohteilta, joiden puuston keskiläpimitta rinnankorkeudelta 
ennen hakkuuta ylittää 13 cm ja joilta korjataan myös muita puutavaralajeja. Pieniläpi-
mittaisen puuston hakkuissa on kyse taimikonhoidosta ja nuoren kasvatusmetsän met-
sänhoidollisesta harvennuksesta, joissa metsän hävittämisen tai ympäristöarvojen 
tuhoutumisen uhka on olematon. Energiapuuta saatetaan vähäisessä määrin korjata 
myös kohteilta, joilla puuston keskiläpimitta on alle 13 cm. Koska tällaisilta kohteilta ker-
tyvät puumäärät ovat vähäisiä ja laittoman puunkorjuun riski on olematon, työryhmä kat-
soo, että metsänkäyttöilmoituksen antamista koskevan rajauksen muuttaminen ei ole 
tarkoituksenmukaista. 
 
Puukauppa perustuu myyjän ja ostajan välisiin yksityisoikeudellisiin sopimuksiin. Kaupan 
kohteena olevan puutavaran määrä ja laatu selviää puutavaran mittauslain (1991/364) 
mukaisesta luovutusmittaustodistuksesta. Mittaustodistuksesta ilmenevät myyjän ja 
ostajan nimet ja osoitteet, korjattu/mitattu puumäärä (m3) ja puutavaralajit, joita alueelta 
on korjattu. Mittaustodistus on puukaupan loppuasiakirja, jonka allekirjoituksella myyjä ja 
ostaja hyväksyvät puukaupan. Mittaustodistuksia ei tarkasteta viranomaisen toimesta. 
Ne voivat kutienkin toimia osana puun myyjän eli metsänomistajan due diligence–
järjestelmää. 
 
FLEGT-lisätoimiasetuksen mukaan toimijan due diligence -järjestelmästä on selvittävä 
lainmukaisuuden lisäksi tuotenimi (puutavaralaji), puulaji, puunkorjuualue, määrä sekä 
puun ostaja. Nämä tiedot selviävät metsänkäyttöilmoituksesta ja puutavaran mittauslain 
mukaisesta mittaustodistuksesta (liite 2). Metsänkäyttöilmoitus yhdessä puutavaran 
mittauslain mukaisen luovutusmittaustodistuksen kanssa muodostaa toimijan eli 
metsänomistajan due diligence -järjestelmän. 
 
Ahvenanmaa 
 
Ahvenanmaalla on käytössä kaksi hakkuiden lupa- ja ilmoitusjärjestelmää: uudistamis-
hakkuulupa ja ilmoitus harvennushakkuista (uudistamishakkuisiin tarvitaan lupa, harven-
nukseen riittää ilmoitus). Uudistamishakkuulupaan liittyvä metsänuudistamissuunnitelma 
on lakisääteinen. Harvennushakkuista annettava ilmoitus ei ole lakisääteinen, vaan se 
on kehitetty osana sertifiointijärjestelmää. Ahvenanmaan maakunnassa metsänhoito-
maksun maksaneilla metsänomistajilla on käytössään PEFC-sertifiointi. (liitteet 3, 4 ja 5). 
Metsänomistajalla on lisäksi mittaustodistukset (puunmyynnin tilitykset ja vuosikerto-
mukset), jotka omistaja saa myytyään puuta. Nämä voidaan Ahvenanmaalla katsoa 
osaksi metsänomistajan due diligence -järjestelmää. 
 

3.2. Puutavaran ja puutuotteiden tuonti 
 
FLEGT -lisätoimiasetuksen mukaan toimijoiden on noudatettava asianmukaista huolelli-
suutta (due diligence) tuodessaan kolmansista maista tuotettua puutavaraa ja puutuot-
teita ensimmäistä kertaa EU:n sisämarkkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua ja 
käyttöä varten. Due diligence -järjestelmän tarkoituksena on estää laittomasta lähteestä 
olevan puutavaran tai -tuotteen tulo EU:n markkinoille.  
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FLEGT -lisätoimiasetuksen mukaan due diligence -järjestelmän on sisällettävä seuraa-
vat osatekijät: 
 
a) Toimenpiteet ja menettelyt, joilla mahdollistetaan tiedot puutavarasta tai puutuotteista 
(alkuperätiedot). Järjestelmästä pitää selvitä puutavaran tai puutuotteen nimet, puun-
korjuumaa ja tapauskohtaisesti maan sisäinen alue, määrä, toimijan ja kauppaa käyvän 
yhteystiedot sekä asiakirjat lainmukaisuudesta. 
 
b) Riskinarviointimenettelyt, joilla toimija voi arvioida riskiä ja välttää tuomasta markki-
noille laittomasti korjattua puutavaraa tai sellaisesta valmistettuja puutuotteita. Riskinar-
viointimenettelyässä on otettava huomioon, miten varmistutaan siitä että noudatetaan 
sovellettavaa lainsäädäntöä (esim. sertifiointi- tai muulla kolmannen osapuolen järjes-
telmällä) ja että saadaan tiedot puulajien laittoman puunkorjuun levinneisyydestä, tiedot 
laittomasta puunkorjuusta ja laittomasti korjatun puun toimitusketjuista sekä YK:n ja 
EU:n määräämät seuraamukset. 
 
c) Riskinvähentämismenettelyt, jotka sisältävät riittävät ja oikeasuhteiset toimenpiteet ja 
menettelyt riskin tosiasialliseksi vähentämiseksi.    
 
Puutuotteen jäljitettävyys on todettava koko toimitusketjussa. Kauppaa käyvällä, joka tuo 
puutuotteita toiselta kauppiaalta EU:n sisämarkkinoilla tai tuojalta kaupallisessa tarkoi-
tuksessa, pitää olla tiedot mistä tavara on tuotu ja kenelle se on myyty. Toimijan on 
säilytettävä tiedot 5 vuoden ajan ja tiedot tulee tarvittaessa olla toimivaltaisen viran-
omaisen käytettävissä. 
 
Jos toimijalla ei ole käytössään FLEGT-lisätoimiasetuksen mukaista due diligence -jär-
jestelmää, tulee toimijan laatia tai hankkia sellainen. Ilman asianmukaista järjestelmää ei 
puutavaraa tai puutavaratuotteita voi laillisesti tuoda EU:n sisämarkkinoiden ulkopuolelta 
puutavara-asetuksen astuessa voimaan 3.3.2013. Due diligence -järjestelmän rakenta-
misessa toimija voi käyttää perustettavien valvontaorganisaatioiden palveluja tai raken-
taa sen itse.  
 
Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tarkastuksia, joissa todetaan noudattavatko toi-
mijat asetettuja vaatimuksia. Tarkastukset tehdään riskiperustaista lähestymistapaa 
soveltaen ja pääsääntöisesti kausittaisesti tarkistetun suunnitelman mukaisesti. 
 
Toimijat voivat joko kehittää itse oman due diligence -järjestelmänsä taikka käyttää 
olemassa olevia kansallisen lainsäädännön mukaisia valvontajärjestelmiä ja käyttää 
järjestelmän rakentamisessa valvontaorganisaatioiden palveluja. Valvontaorganisaa-
tioiden tehtävänä on avustaa toimijoita asetuksen vaatimusten täyttämisessä. Tätä var-
ten niiden olisi laadittava asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä, myönnettävä toimi-
joille oikeus käyttää järjestelmää ja tarkistettava, että järjestelmää käytetään oikein. 
Mikäli toimija ei käytä järjestelmää oikein, valvontaorganisaatio ryhtyy toimenpiteisiin 
asian korjaamiseksi. Niissä tapauksissa, joissa toimija käyttää järjestelmää merkittävästi 
tai toistuvasti väärin, valvontaorganisaatio on velvollinen ilmoittamaan asiasta toimival-
taiselle viranomaiselle. 
 
FLEGT -lisätoimiasetuksessa säädetään, että valvontaorganisaatio voi olla EU:n alueelle 
sijoittunut yksityinen tai julkinen oikeushenkilö, joka on perustanut asetuksen mukaisen 
due diligence -järjestelmän. Asetuksen mukaisella valvontaorganisaatiolla tulee olla 
asianmukainen asiantuntemus sekä valmiudet hoitaa säädettyjä tehtäviä ilman eturisti-
riitoja. Valvontaorganisaatioiden hyväksymistä ja hyväksymisen peruuttamista koske-
vista menettelysäännöistä säädetään tarkemmin komission delegoidulla säädöksellä. 
Komissio julkaisee valvontaorganisaatioiden luettelon EU:n virallisen lehden C-sarjassa 
sekä verkkosivuillaan. 
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Toimivaltaisen viranomaisen on enintään kahden vuoden välein tarkastettava, että näi-
den lainkäyttöalueella toimivat valvontaorganisaatiot täyttävät niille asetetut vaatimukset 
ja hoitavat jatkuvasti niille säädettyjä tehtäviä. 
 
Toimivaltaisen viranomaisen suorittamat tarkastukset kohdistuvat due diligence -järjes-
telmään, ml. järjestelmän ja menettelyjen osoittavien asiakirjojen ja rekisterien tutkiminen 
sekä satunnaistarkastukset. Toimijoiden on annettava kaikki mahdollinen apu, jolla hel-
potetaan tarkastusten tekemistä. 
 
Tarkastuksessa todettujen puutteiden perusteella toimivaltainen viranomainen voi antaa 
ilmoituksen korjaavista toimenpiteistä. Puutteiden luonteen perusteella voidaan suorittaa 
välittömiä väliaikaisia toimia, kuten esim. puutavaran ja puutuotteiden markkinointikielto. 
Rangaistukset noudattavat kotimaan lainsäädäntöä. 
 
Viranomaisten yhteistyön järjestäminen edellyttää muutoksia myös kotimaan säädöksiin. 
Tehtävien säädösmuutosten tarkoitus on mahdollistaa tiedonvaihto toimivaltaisen viran-
omaisen ja tulliviranomaisen kesken. Tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan tarkastus-
toiminnan edellytys on, että tulliviranomainen voi luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle 
tiedon puutavaraa ja puutuotteita EU:n alueelle tuovista toimijoista. Vastaavasti toimi-
valtaisen viranomaisen on voitava tarvittaessa luovuttaa tulliviranomaiselle tietoja toimi-
joista, joiden tuotteet toimivaltainen viranomainen on kansallisten rangaistussäännösten 
nojalla asettanut tuontikieltoon.    
 
 

4. TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN TEHTÄVÄN KUVAUS JA N IMEÄMINEN 
 
Asetuksen mukaan toimivaltaisten viranomaisten on tarkoitus tarkastaa, että markkinoille 
tuovat toimijat tosiasiallisesti täyttävät asetuksessa säädetyt velvollisuutensa. 
Tarkastukset tehdään riskiperusteista lähestymistapaa soveltaen ja kausittain tarkistetun 
suunnitelman mukaisesti. Lisäksi tarkastuksia voidaan tehdä, jos viranomaisella on 
asiaa koskevia merkityksellisiä tietoja mukaan lukien kolmansien osapuolten ilmaisemat 
perustellut huolet. 
 

4.1. Suomessa tuotettu puu 
 
Manner-Suomi 
 
Manner-Suomessa kotimaisen puun osalta due diligence -järjestelmä pohjautuu 
hakkuista tehtäviin metsänkäyttöilmoituksiin ja puutavaran mittauslain mukaisiin 
luovutusmittaustodistuksiin. Metsäkeskuksen alueyksiköt käyvät läpi kaikki 
metsänkäyttöilmoitukset ja valitsevat MMM:n ohjeistuksen mukaisesti otantaan ja 
riskiarvioon perustuen osan niistä maastotarkastukseen (liitteet 6 ja 7).  
 
Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin 
viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän 
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai 
muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä 
voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. 
 
Koska metsäkeskukselle sen organisaatioasemasta johtuen ei voida antaa merkittävän 
julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä, maaseutuvirasto (MAVI) joutuu vastaamaan 
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sellaisista tehtävistä, joiden hoitoon kuuluu merkittävää julkisen vallan käyttöä 
kotimaisen puun osalta.  Manner-Suomen toimivaltaiseksi viranomaiseksi on valittu 
maaseutuvirasto. 
 
Ahvenanmaa 
 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus on nimittänyt 17.5.2011 Ahvenanmaan maakunnan 
hallituksen toimivaltaiseksi viranomaiseksi Ahvenanmaalla siltä osin kun asetus koskee 
kysymyksiä, jotka ovat maakunnan lainsäädännön toimivallassa (liite 8).  
 

4.2. Puutavaran ja puutuotteiden tuonti 
 
Tarkastuksiin voi sisältyä due diligence -järjestelmän ja menettelyjen sekä riskien 
arviointi- ja vähentämismenettelyjen ja niihin liittyvien asiakirjojen ja rekisterien 
tutkiminen sekä satunnaistarkastukset mukaan lukien paikalla tehtävät tarkastukset. 
 
Tullihallitukselta saatujen tietojen mukaan Suomeen tuodaan asetuksen tarkoittamia 
puutuotteita 3000–3500 eri nimikkeellä. Toimijoiden määrä on kuitenkin todennäköisesti 
huomattavasti pienempi.  Tullihallitus ei voi luovuttaa toimijoita koskevia tietoja ennen 
kuin tietojenluovutuksesta on säädetty kotimaan lainsäädännöllä. 
 
Arvioidakseen toimivaltaisen viranomaisen toimenpidetarpeita työryhmä on kuullut 
maahantuojien ja heidän organisaatioidensa edustajia. Asiantuntijoina kokouksissa on 
ollut edustajia Stora Ensosta, Metsäliitosta, Puutuoteyrittäjät ry:stä, Suomen 
Huonekalukaupan liitto ry:stä ja Rauta-, rakennus- ja sisustustarvikekaupan yhdistys 
RaSi ry:stä. Heidän puheenvuorojensa perusteella on pääteltävissä, että yleisesti ottaen 
suuret ja järjestäytyneet maahantuojat, jotka ovat paljon tekemisissä puutavaran ja 
puutuotteiden kanssa, tuntevat ennestään keskustelun laittomista hakkuista, ja heillä on 
laajalti käytössä alkuperätodistukset ja sertifikaatit. Pieniin, järjestäytymättömiin ja 
satunnaisiin maahantuojiin on vaikea saada yhteyttä. Heidän osaltaan laittoman 
puutavaran ja tuotteiden riski on selvästi suurempi. Eräiden arvioiden mukaan 95 % 
Suomeen Venäjältä tuodusta puusta kulki kolmen suurimman suomalaisyrityksen 
hankintajärjestelmän kautta. Kaikilla näillä yrityksillä on toimiva puun alkuperän 
seurantajärjestelmä.  
 
FLEGT -lisätoimiasetuksen tarkoittama toimivaltaisen viranomaisen tehtävä tuontipuun 
osalta on sellainen, jota nykyisellään mikään organisaatio ei hoida, joten se edellyttää 
valtion henkilöresurssien ja määrärahoja suuntaamista tehtävään. Työryhmä arvioi 
resurssitarpeeksi 1 henkilön vuotuisen työmäärän. Lisäksi tarvitaan rahoitusta juokseviin 
kuluihin.  Maaseutuvirastolle tarvittavaksi lisämäärärahatarpeeksi työryhmä arvioi 100 
000 euroa vuositasolla. 
 
Tuontipuuta käsittelevän toimivaltaisen viranomaisen nimeämistä varten työryhmä on 
keskustellut useista vaihtoehdoista ja kutsunut kuultavaksi ne, joilla näyttäisi olevan 
parhaat edellytykset tämän tehtävän hoitamiseen: 
 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio tuntee metsätaloutta ja metsälainsäädäntöä, 
joten sillä on puuntuotantoon liittyvää asiantuntemusta, joskaan ei puutuotteisiin ja niiden 
tuontiin liittyvää asiantuntemusta. Tapiolla on mahdollisuus toimia asiantuntijana 
riskinarviointiin liittyvissä tehtävissä. Tapiota koskevat säädökset (laki 1474/1995, 1 § 2 
mom.) eivät kuitenkaan sisällä oikeutta antaa sille julkisen vallan käyttöön liittyviä 
tehtäviä. 
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Maa- ja metsätalousministeriöllä on asiantuntemusta puuntuotannosta, siihen liittyvästä 
lainsäädännöstä ja sen valvonnasta sekä kansainvälisestä metsäpolitiikasta ja jossain 
määrin myös muiden maiden metsälainsäädännöstä. Puutuotteiden ulkomaankaupasta 
ministeriöllä ei ole asiantuntemusta. Valtioneuvoston kanta on kuitenkin, ettei minkään 
ministeriön pidä ottaa itselleen operatiivisia tehtäviä. 
 
Työryhmä kutsui kuultavaksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran, metsäkeskukset, 
Maaseutuviraston, Tullihallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen. 

Evira suorittaa kasvinterveystodistusta tarvitsevien puutavaraerien tarkastusta. EU:n 
sisämarkkinoilla puutavaran markkinoinnille on asetettu joitakin kasvinterveydellisiä 
vaatimuksia. Yrityksen, joka markkinoi havupuutavaraa (Coniferales) tai plataani- tai 
kastanjasukuun (Platanus, Castanea) kuuluvaa puutavaraa EU:n alueelle pitää 
rekisteröityä Eviran kasvinsuojelurekisteriin. Eviralla on siis jo rekisteri ja yhteydet osaan 
FLEGT-lisätoimiasetuksen tarkoittamista toimijoista ja asiantuntemusta puutavaran 
tuonnista. Puutuotteiden kaupasta tai muiden maiden metsälainsäädännöstä Eviralla ei 
ole asiantuntemusta. Eviran oman näkemyksen mukaan puutuotteiden laillisuuteen 
liittyvien due diligence -järjestelmien tarkastaminen ei olisi kovinkaan luonteva osa 
Eviran toimintaa.  

Metsäkeskus huolehti metsälakien valvonnasta Suomessa. Se ei ole viranomainen, 
mutta sille on lainsäädännöllä (418/2011) annettu oikeus käyttää julkista valtaa. 
Merkittävää julkista valtaa sisältävät viranomaistehtävät kotimaan metsälakien 
valvontatehtävissä hoitaa metsäkeskuksen puolesta Maaseutuvirasto. Metsäkeskuksen 
vahvuuksina toimivaltaisen viranomaisen tehtävässä olisi sen oman arvion mukaan 
kotimaisen metsäsertifioinnin tuntemus, metsällinen osaaminen, metsällisten 
hallintotehtävien osaaminen sekä se, että toimipisteet kattavat koko maan. 
Metsäkeskuksen ydinosaamiseen ei kuitenkaan kuulu puuntuonti, puusta valmistetut 
tuotteet, niiden kauppa eikä due diligence -järjestelmien tarkastaminen. Metsäkeskus ei 
myöskään ole viranomainen, joka voi käyttää merkittävää julkista valtaa. 
 
Maaseutuvirasto toimii merkittävän julkisen vallan käyttäjänä kotimaan metsälain 
valvontatehtävissä, joten sillä on kokemusta metsälakien valvonnasta, mutta ei 
puutuotteiden tuontiin liittyvistä asioista. Mavi ei kuitenkaan vastusta tällaista tehtävää, 
mikäli siihen osoitetaan asianmukaiset resurssit. 
 
Tulli asioi kaikkien maahantuojien kanssa ja pyrkii estämään muidenkin laittomien 
tuotteiden maahantuontia. Tulli on myös viranomainen, joka voi käyttää merkittävää 
julkista valtaa. Tullin toiminta tuontirajoitusten valvonnassa on kuitenkin eräkohtaista, 
kun taas FLEGT -lisätoimiasetus pohjautuu due diligence -järjestelmien tarkastamiseen. 
Yhdenkään tuontirajoituksen suhteen tulli ei ole toimivaltainen viranomainen. Oman 
näkemyksensä mukaan tullia ei pidä nimetä FLEGT -lisätoimiasetuksen tarkoittamaksi 
toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Myös valtiovarainministeriön tulliyksikön mielestä se olisi 
hyvin poikkeuksellinen ratkaisu. Tulli on kuitenkin valmis yhteistyöhön muun muassa 
toimittamalla toimivaltaisen viranomaisen tarvitsemat tiedot maahantuojista. 
 
Suomen ympäristökeskus SYKE myöntää lupia uhanalaisten kasvien ja eläinten 
kansainvälisessä kaupassa, ja on myös käsitellyt jätteiden kansainvälisiin siirtoihin 
liittyviä lupia. Se toimii kuitenkin ennemmin luonnonsuojelualalla kuin elinkeinoalalla. 
SYKE:n nykyisen strategian mukaan viranomaistehtäviä pyritään vähentämään, jotta 
laitos voi keskittyä tutkimusluontoisiin tehtäviin. Jätteiden siirtoihin liittyvien lupien 
käsittely on jo siirretty TUKESille. Myös ympäristöministeriö on sitä mieltä, ettei laittomiin 
hakkuisiin liittyvän toimivaltaisen viranomaisen tehtävä sovellu SYKE:lle. 
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Saatujen selvitysten perusteella työryhmä esittää, että Maaseutuvirasto nimettäisiin 
toimivaltaiseksi viranomaiseksi myös tuontipuuta ja -puutuotteita koskien. 
 

5. VIESTINTÄ 
 
Maaseutuvirasto vastaa FLEGT -viestinnästä 1.4.2012 lukien. Maa- ja 
metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö viestivät omasta puolestaan ja voivat 
olla viestinnällisessä yhteistyössä MAVIn kanssa. 
 
Perusviesti on se, että EU haluaa kitkeä laittoman puun kaupan. Tätä tarkoitusta varten 
Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto ovat päättäneet puutavara-asetuksesta, jonka 
tarkoituksena on ehkäistä laittomasti hakatun puutavaran kauppa EU:n sisällä. Vuonna 
2013 maaliskuussa voimaan tuleva asetus koskee niin Euroopassa hakattua puuta kuin 
tuontipuutakin. Sitä sovelletaan raakapuuhun, puutuotteisiin, vaneriin, kartonkiin, 
huonekaluihin, massaan ja paperiin. Puuerän saapuessa ensimmäistä kertaa EU:n 
markkinoille sen toimittajalla on velvollisuus varmistaa, ettei mukana ole tuotteita, joiden 
valmistuksessa on käytetty laittomaksi luokiteltua raaka-ainetta. Tuojalla on oltava tieto 
tuotteiden toimittajista ja lähteistä sekä arvioitava mahdollisten laittomuuksien riskit koko 
edeltävässä tuotantoketjussa. Ostaessaan puuta toisesta EU-maasta tai kotimaasta ja 
myydessään sen eteenpäin kauppiaan on säilytettävä tiedot siitä, keneltä tuote on 
ostettu ja kenelle se on myyty. 
 
Viestinnän kohderyhmiä ovat puun ja puutuotteiden maahantuojat; metsäteollisuus ja 
puutuoteteollisuus; metsänomistajat ja suuri yleisö. Sidosryhmäviestinnällä pyritään 
tavoittamaan em. kohderyhmät.  Pienten toimijoiden tavoittamiseksi pyritään viestimään 
keskusjärjestöjen kautta: 
 
– ELYt (verkkosivustot, uutiskirjeet) 
– Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry (puutuotteiden maahantuojat) 
– MAVI:n ja MMM:n viestintäkanavat 
– Metsäkeskukset (suomalaiset metsänomistajat): Verkkosivustot, uutiskirjeet. 
– Metsänhoitoyhdistykset: Verkkosivustot, lehdet. 
– Metsäteollisuus: Verkkosivustot, Metsäteollisuuden tietopalvelu, asiakaslehdet 
– Ministeriöt (TEM: verkkosivusto, UM: verkkosivusto, Kauppapolitiikka-lehti). 
– MTK: Metsäasioista vastaavat, metsäviestintä 
– Puusepänteollisuus ry, Metsäteollisuus ry:n jäsen (huonekalut, keittiökalusteet, 
kalusteet) 
– Puuteollisuusyrittäjät ry (huonekalu- ja puusepänteollisuus) 
– Sahayrittäjät (piensahat) 
– Tapio: Uutiset, nettisivut (Metsälehti - Metsäkustannus) 
– Tulli (puun ja puutuotteiden tuojat): Tullin viestintä, ennakkotiedotteet ja 
säädöstiedotteet(Tulliviesti-asiakaslehti) 
– Energiateollisuus ry.  
 
Mavin ylläpitämille verkkosivuille kootaan yksityiskohtaista tietoa EU:n ja kotimaan 
lainsäädännöstä.  Kieliversioita on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  
Venäjänkieliset sivut ovat suunnitteilla.  
 
Tietoa FLEGT -lisätoimiasetuksen velvoitteista jaetaan messuilla, seminaareissa ja 
muissa sopivissa tapahtumissa.  MAVI tuottaa esittelymateriaalia, kuten esitteitä ja 
kalvosarjoja asiasta. 
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6. TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET 
 

• Maaseutuvirasto nimitetään tarkoittamiksi toimivaltaisiksi viranomaisiksi 
Suomessa.  

• FLEGT -lisätoimiasetuksen kotimaan toimeenpanoon tarvitaan 
maaseutuvirastossa lisätyövoimaa yksi henkilötyövuosi.  

• Vuoden 2012 2. lisäbudjetissa esitetään siirrettäväksi  100 000 euroa momentilta 
30.60.42 momentille 30.01.03 Flegt -lisätoimiasetuksen toimeenpanotehtävien 
hoitamista varten, mikä toteutui 1.7.2012 voimaan tulleessa lisätalousarviossa.   

• MAVIn, tullin ja Suomen metsäkeskuksen viranomaisyhteistyötä varten kotimaan 
lainsäädännössä säädetään mm. Flegt lisätoimiasetuksen toimeenpanossa 
tarvittavien tietojen luovuttamisesta. 

• Metsänomistajan due diligence -järjestelmä perustuu metsänkäyttöilmoitukseen 
ja luovutusmittaustodistukseen Manner-Suomessa. 

• Rangaistussäännöksistä on säädettävä kansallisesti. 
• Viestintää tehostetaan erityisesti pienten puuta ja puutavaraa tuovien toimijoiden 

saattamiseksi tietoisiksi asetuksen velvoitteista 
 



Liite 1 - Tullihallituksen tilasto

Asetuksen (EU) N:o 995/2010 tarkoittamien tuotteiden tuonti Suomeen EU:n ulkopuolisista maista euroina (tuonnin keskiarvo 2006 - 2010, 
tuojien lukumäärä  2006 - 2010, vuosituonti, tuonti maittain nimikkeen mukaan ja yhteensä 2006 - 2010 ja  tuonti nimikkeittäin yhteensä 2006 - 2010) 

CN Nimike
€ (ka) 

2006 - 2010
Tuojia 

2006 - 2010
2006 2007 2008 2009 2010

Yhteensä € 
2006 - 2010

Lähetysmaa

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

308 <10 1 539 1 539
Arabiemiiri-

kunnat

4410

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu lastulevy ja 
oriented strand board -levy sekä 
niiden kaltaiset levyt (esimerkiksi 
waferboard-levyt), myös hartsilla 

tai muulla orgaanisella 
sideaineella yhteenpuristetut

858 <10 4 290 4 290
Arabiemiiri-

kunnat

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

21 504 <10 13 021 25 394 43 468 20 757 4 878 107 518
Arabiemiiri-

kunnat

9403** Puuhuonekalut 6 360 13 9 134 1 722 994 15 19 936 31 801
Arabiemiiri-

kunnat
145 148

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

152 <10 761 761
Alankomaiden 

Antillit

9403** Puuhuonekalut 219 <10 1 096 1 096
Alankomaiden 

Antillit
1 857

1



4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

143 981 <10 12 357 707 548 719 905 Argentiina

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

194 <10 970 970 Argentiina

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

288 <10 1 439 1 439 Argentiina

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

16 200 <10 1 413 474 79 092 22 81 001 Argentiina

9403** Puuhuonekalut 192 <10 960 960 Argentiina
804 275

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

393 297 <10 510 721 381 920 444 852 248 330 380 661 1 966 484 Australia

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

42 <10 211 211 Australia

2



4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

67 <10 335 335 Australia

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

219 <10 1 094 1 094 Australia

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

540 <10 112 2 322 268 2 702 Australia

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

232 <10 90 360 456 252 1 158 Australia

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

31 781 41 43 945 42 593 28 164 19 793 24 410 158 905 Australia

9403** Puuhuonekalut 1 021 <10 514 2 290 573 1 726 5 103 Australia
2 135 992

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

27 612 <10 13 511 15 404 83 934 11 429 13 780 138 058
Bosnia ja 

Hertsegovina

3



4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

9 691 <10 48 456 48 456
Bosnia ja 

Hertsegovina

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

43 <10 215 215
Bosnia ja 

Hertsegovina

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

1 250 <10 6 252 6 252
Bosnia ja 

Hertsegovina

9403** Puuhuonekalut 477 <10 2 385 2 385
Bosnia ja 

Hertsegovina
195 366

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

4 047 <10 20 233 20 233 Bangladesh

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

1 <10 5 5 Bangladesh

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

21 <10 105 105 Bangladesh

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

7 532 <10 6 961 9 899 7 466 9 534 3 801 37 661 Bangladesh

9403** Puuhuonekalut 52 <10 262 262 Bangladesh
58 266
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4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

3 321 <10 16 603 16 603 Bulgaria*

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

115 <10 577 577 Bulgaria

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

365 <10 1 827 1 827 Bulgaria

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

16 432 <10 82 161 82 161 Bulgaria

9403** Puuhuonekalut 2 132 <10 10 660 10 660 Bulgaria

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

161 <10 805 805 Bahrain

9403** Puuhuonekalut 100 <10 500 500 Bahrain
113 133

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

5 687 165 <10 5 184 455 13 433 389 2 956 210 6 861 773 28 435 827 Brasilia

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

48 <10 238 238 Brasilia

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

344 959 <10 557 400 865 524 278 421 23 451 1 724 796 Brasilia
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4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

46 678 <10 233 391 233 391 Brasilia

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

23 009 <10 69 776 17 630 27 638 115 044 Brasilia

4410

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu lastulevy ja 
oriented strand board -levy sekä 
niiden kaltaiset levyt (esimerkiksi 
waferboard-levyt), myös hartsilla 

tai muulla orgaanisella 
sideaineella yhteenpuristetut

890 <10 4 450 4 450 Brasilia

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

3 383 045 17 668 823 2 605 994 6 456 849 3 712 353 3 471 207 16 915 226 Brasilia

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

36 <10 180 180 Brasilia

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

5 497 <10 33 27 454 27 487 Brasilia

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

11 035 <10 33 451 21 726 55 177 Brasilia
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47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

4 960 038 29 13 826 263 4 520 920 2 566 900 3 808 123 77 983 24 800 189 Brasilia

9403** Puuhuonekalut 173 819 13 131 679 282 710 236 370 182 907 35 427 869 093 Brasilia
73 181 098

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

505 245 <10 35 307 265 2 218 925 2 526 225 Valko-Venäjä

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

10 275 034 <10 41 705 711 2 665 351 7 004 110 51 375 172 Valko-Venäjä

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

1 836 <10 6 949 2 230 9 179 Valko-Venäjä

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

10 889 <10 33 530 20 917 54 447 Valko-Venäjä

4411

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu kuitulevy, 

myös hartsilla tai muulla 
orgaanisella sideaineella 

yhteenpuristettu

2 055 <10 10 274 10 274 Valko-Venäjä

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

32 022 <10 21 965 13 938 124 209 160 112 Valko-Venäjä
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4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

28 <10 140 140 Valko-Venäjä

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

1 553 <10 7 765 7 765 Valko-Venäjä

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

3 785 <10 1 644 17 131 149 18 924 Valko-Venäjä

54 162 238
9403** Puuhuonekalut 3 494 <10 17 470 17 470 Belize

17 470

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

5 074 219 <10 2 277 560 7 121 660 7 206 714 8 765 159 25 371 093 Kanada

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

961 160 <10 3 624 624 1 180 677 128 370 4 805 799 Kanada

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

1 947 798 24 2 604 969 2 323 738 2 927 349 827 581 1 055 353 9 738 990 Kanada

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

297 697 <10 531 754 326 980 366 939 187 667 75 144 1 488 484 Kanada
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4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

238 748 <10 180 940 229 780 400 657 261 760 120 602 1 193 739 Kanada

4410

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu lastulevy ja 
oriented strand board -levy sekä 
niiden kaltaiset levyt (esimerkiksi 
waferboard-levyt), myös hartsilla 

tai muulla orgaanisella 
sideaineella yhteenpuristetut

4 780 <10 141 23 761 23 902 Kanada

4411

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu kuitulevy, 

myös hartsilla tai muulla 
orgaanisella sideaineella 

yhteenpuristettu

303 242 <10 325 851 888 157 294 633 3 912 3 659 1 516 212 Kanada

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

3 951 <10 16 218 3 537 19 755 Kanada

44130000 Tiivistetty puu, möhkäleinä, 
levyinä, rimoina tai profiileina 9 393 <10 46 964 46 964 Kanada

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

45 <10 225 225 Kanada

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

613 <10 1 084 167 253 140 1 422 3 066 Kanada

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

23 107 14 29 877 34 872 43 978 4 270 2 536 115 533 Kanada

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

3 201 769 144 5 900 761 3 843 065 2 941 877 1 543 401 1 779 743 16 008 847 Kanada
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9403** Puuhuonekalut 14 246 20 37 710 95 17 193 8 020 8 210 71 228 Kanada

94060020 Tehdasvalmisteiset rakennukset 1 431 <10 7 154 7 154 Kanada

60 410 991

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

1 879 <10 9 397 9 397
Kongo (dem. 

tasavalta)

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

122 <10 612 612 Kongo

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

699 764 <10 3 498 820 3 498 820 Kongo

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

77 976 <10 64 881 134 263 133 622 36 061 21 054 389 881 Kongo

3 898 710

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

138 <10 692 692 Sveitsi

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

493 <10 1 921 546 2 467 Sveitsi

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

13 277 <10 39 746 11 445 15 194 66 385 Sveitsi
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4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

989 <10 574 3 212 980 177 4 943 Sveitsi

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

346 <10 1 438 61 218 11 1 728 Sveitsi

4410

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu lastulevy ja 
oriented strand board -levy sekä 
niiden kaltaiset levyt (esimerkiksi 
waferboard-levyt), myös hartsilla 

tai muulla orgaanisella 
sideaineella yhteenpuristetut

702 <10 2 102 187 990 138 93 3 510 Sveitsi

4411

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu kuitulevy, 

myös hartsilla tai muulla 
orgaanisella sideaineella 

yhteenpuristettu

957 177 <10 920 266 816 444 1 040 893 889 122 1 119 160 4 785 885 Sveitsi

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

20 181 <10 42 978 54 934 2 604 389 100 905 Sveitsi

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

141 <10 705 705 Sveitsi
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4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

10 411 31 11 194 2 101 4 142 7 604 27 015 52 056 Sveitsi

44160000

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, 
saavit ja muut tynnyriteokset 
sekä niiden puuosat, myös 

kimmet

42 <10 211 211 Sveitsi

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

255 818 10 107 939 208 667 299 362 222 194 440 926 1 279 088 Sveitsi

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

1 418 846 385 1 241 409 1 772 425 1 273 620 800 492 2 006 283 7 094 229 Sveitsi

9403** Puuhuonekalut 50 820 43 47 842 31 080 111 054 25 932 38 194 254 102 Sveitsi

94060020 Tehdasvalmisteiset rakennukset 7 940 <10 39 699 39 699 Sveitsi

13 686 605

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

635 868 <10 1 453 655 892 286 459 879 234 823 138 696 3 179 339
Norsunluu-

rannikko

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

80 884 <10 50 383 165 755 125 153 53 310 9 820 404 421
Norsunluu-

rannikko

12



4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

568 729 <10 1 007 245 655 334 731 118 264 743 185 205 2 843 645
Norsunluu-

rannikko

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

23 057 <10 76 886 38 398 115 284
Norsunluu-

rannikko

6 542 689

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

12 <10 60 60 Chile

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

349 751 <10 399 620 163 119 302 170 606 773 277 075 1 748 757 Chile

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

1 073 <10 1 123 4 240 5 363 Chile
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4410

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu lastulevy ja 
oriented strand board -levy sekä 
niiden kaltaiset levyt (esimerkiksi 
waferboard-levyt), myös hartsilla 

tai muulla orgaanisella 
sideaineella yhteenpuristetut

382 <10 1 909 1 909 Chile

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

387 151 <10 410 676 193 075 484 008 847 994 1 935 753 Chile

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

1 158 <10 2 403 1 285 1 025 525 550 5 788 Chile

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

60 <10 299 299 Chile

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

945 911 17 812 283 1 041 873 45 949 10 301 2 819 151 4 729 557 Chile

8 427 486

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

85 891 <10 78 413 70 544 190 699 43 778 46 021 429 455 Kamerun

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

43 195 <10 111 348 54 689 49 937 215 974 Kamerun
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4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

514 <10 2 571 2 571 Kamerun

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

355 <10 1 776 1 776 Kamerun

649 776

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

3 025 <10 14 274 850 15 124 Kiina

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

606 136 15 911 840 1 200 890 542 690 33 140 342 122 3 030 682 Kiina

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

21 481 <10 20 814 70 12 921 20 008 53 590 107 403 Kiina

15



4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

189 319 25 27 246 22 740 313 371 115 190 468 047 946 594 Kiina

4410

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu lastulevy ja 
oriented strand board -levy sekä 
niiden kaltaiset levyt (esimerkiksi 
waferboard-levyt), myös hartsilla 

tai muulla orgaanisella 
sideaineella yhteenpuristetut

270 295 <10 1 153 1 345 741 4 038 545 1 351 477 Kiina

4411

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu kuitulevy, 

myös hartsilla tai muulla 
orgaanisella sideaineella 

yhteenpuristettu

117 698 14 74 591 127 807 143 954 119 010 123 126 588 488 Kiina

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

3 351 558 35 1 199 108 5 032 552 7 567 048 764 542 2 194 541 16 757 791 Kiina

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

648 352 87 512 347 490 207 695 508 701 546 842 154 3 241 762 Kiina

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

45 384 43 40 341 90 809 14 276 20 905 60 589 226 920 Kiina

44160000

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, 
saavit ja muut tynnyriteokset 
sekä niiden puuosat, myös 

kimmet

22 482 <10 5 404 5 511 17 796 14 987 68 713 112 411 Kiina

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

1 194 508 66 176 222 1 206 782 1 926 605 876 319 1 786 611 5 972 539 Kiina
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47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

5 767 533 729 3 842 418 4 072 756 5 989 124 6 385 569 8 547 799 28 837 666 Kiina

9403** Puuhuonekalut 7 787 560 387 6 570 087 9 924 883 9 937 769 5 725 973 6 779 087 38 937 799 Kiina

94060020 Tehdasvalmisteiset rakennukset 108 990 14 55 128 127 874 97 101 78 146 186 699 544 948 Kiina

100 671 604

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

234 <10 1 170 1 170 Costa Rica

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

12 <10 59 59 Costa Rica

1 229

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

870 <10 4 332 17 4 349 Ecuador

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

303 130 <10 412 057 231 026 286 548 152 657 433 360 1 515 648 Ecuador

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

4 090 <10 20 448 20 448 Egypti

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

444 072 <10 763 070 430 234 600 524 263 682 162 852 2 220 362 Egypti

9403** Puuhuonekalut 21 807 <10 4 509 83 070 21 455 109 034 Egypti
3 869 841
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4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

16 <10 80 80 Färsaaret

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

13 <10 66 66 Färsaaret

146

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

4 838 <10 24 192 24 192 Gabon

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

2 172 <10 10 862 10 862 Ghana

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

137 638 11 310 643 174 373 123 038 43 647 36 491 688 192 Ghana

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

265 978 <10 479 535 367 119 313 931 127 008 42 296 1 329 889 Ghana
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4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

167 499 <10 29 986 96 900 429 823 93 183 187 603 837 495 Ghana

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

2 585 <10 7 012 5 913 12 925 Ghana

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

21 <10 106 106 Ghana

2 903 661
9403** Puuhuonekalut 0 <10 0 0 Guatemala

0

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

1 <10 6 6 Hongkong

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

22 821 <10 114 104 114 104 Hongkong

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

838 <10 4 192 4 192 Hongkong
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4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

2 443 <10 824 11 393 12 217 Hongkong

4410

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu lastulevy ja 
oriented strand board -levy sekä 
niiden kaltaiset levyt (esimerkiksi 
waferboard-levyt), myös hartsilla 

tai muulla orgaanisella 
sideaineella yhteenpuristetut

281 <10 1 404 1 404 Hongkong

4411

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu kuitulevy, 

myös hartsilla tai muulla 
orgaanisella sideaineella 

yhteenpuristettu

41 <10 205 205 Hongkong

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

41 <10 203 203 Hongkong

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

259 262 22 710 165 362 251 124 984 23 732 75 177 1 296 309 Hongkong

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

13 956 14 47 010 1 696 10 123 10 305 647 69 781 Hongkong

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

12 720 <10 1 590 446 1 586 58 029 1 947 63 598 Hongkong

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

1 891 405 394 1 501 748 1 428 445 1 870 700 2 248 438 2 407 693 9 457 024 Hongkong

9403** Puuhuonekalut 89 140 52 30 763 31 801 237 310 83 656 62 172 445 702 Hongkong
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11 464 745

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

37 <10 185 185 Honduras

185

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

1 426 145 10 1 129 193 2 740 701 2 711 216 286 619 262 994 7 130 723 Kroatia

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

64 792 <10 62 338 104 755 156 867 323 960 Kroatia

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

57 908 <10 288 923 619 289 542 Kroatia

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

303 <10 238 1 277 1 515 Kroatia

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

173 259 <10 286 409 188 156 140 357 107 654 143 717 866 293 Kroatia
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47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

215 555 <10 245 842 208 382 190 768 194 882 237 902 1 077 776 Kroatia

9403** Puuhuonekalut 13 732 <10 62 208 3 998 2 455 68 661 Kroatia
9 758 470

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

89 <10 444 444 Indonesia

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

652 893 13 1 222 663 857 322 1 017 544 35 352 131 586 3 264 467 Indonesia

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

260 810 <10 170 002 326 797 162 595 644 658 1 304 052 Indonesia

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

242 502 13 58 385 171 387 246 642 430 928 305 169 1 212 511 Indonesia
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4410

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu lastulevy ja 
oriented strand board -levy sekä 
niiden kaltaiset levyt (esimerkiksi 
waferboard-levyt), myös hartsilla 

tai muulla orgaanisella 
sideaineella yhteenpuristetut

8 057 <10 40 283 40 283 Indonesia

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

244 <10 1 222 1 222 Indonesia

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

9 498 19 9 967 6 219 17 210 13 458 638 47 492 Indonesia

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

613 <10 5 250 2 804 5 3 064 Indonesia

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

636 680 22 471 116 1 432 293 1 228 903 36 993 14 093 3 183 398 Indonesia

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

326 070 55 260 358 485 136 246 702 259 968 378 188 1 630 352 Indonesia

9403** Puuhuonekalut 1 759 515 144 1 937 748 2 202 472 2 468 750 1 079 026 1 109 579 8 797 575 Indonesia
19 484 860

44130000 Tiivistetty puu, möhkäleinä, 
levyinä, rimoina tai profiileina 360 <10 1 802 1 802 Israel

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

25 836 <10 128 824 358 129 182 Israel

44160000

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, 
saavit ja muut tynnyriteokset 
sekä niiden puuosat, myös 

kimmet

9 <10 44 44 Israel

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

11 <10 53 53 Israel
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47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

60 666 55 71 833 9 929 64 678 116 972 39 916 303 328 Israel

9403** Puuhuonekalut 2 524 <10 0 12 622 12 622 Israel
447 031

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

258 617 <10 132 700 258 080 783 668 118 638 1 293 086 Intia

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

19 575 <10 44 501 53 375 97 876 Intia

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

4 499 <10 22 496 22 496 Intia

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

6 704 <10 16 639 16 879 33 518 Intia

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

18 018 30 6 404 28 183 24 198 17 762 13 545 90 092 Intia

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

1 752 <10 938 2 213 1 402 369 3 839 8 761 Intia
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4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

1 292 <10 1 384 1 340 3 734 6 458 Intia

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

225 597 105 243 334 187 356 374 533 133 272 189 491 1 127 986 Intia

9403** Puuhuonekalut 3 273 197 106 2 299 297 3 670 840 4 086 510 3 365 450 2 943 888 16 365 985 Intia
19 046 258

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

120 <10 599 599 Iran

9403** Puuhuonekalut 19 <10 94 94 Iran
693

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

809 <10 1 315 1 460 1 270 4 045 Islanti

9403** Puuhuonekalut 10 895 <10 52 473 2 000 54 473 Islanti

94060020 Tehdasvalmisteiset rakennukset 369 <10 1 846 1 846 Islanti

60 364

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

125 <10 12 612 624 Jamaika

624

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

155 <10 774 774 Jordania

774

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

1 200 <10 6 002 6 002 Japani

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

576 <10 2 881 2 881 Japani
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4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

6 029 <10 123 9 697 11 267 9 058 30 145 Japani

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

6 <10 32 32 Japani

4410

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu lastulevy ja 
oriented strand board -levy sekä 
niiden kaltaiset levyt (esimerkiksi 
waferboard-levyt), myös hartsilla 

tai muulla orgaanisella 
sideaineella yhteenpuristetut

11 375 <10 28 438 28 438 56 876 Japani

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

8 785 <10 38 349 54 5 520 43 923 Japani

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

59 <10 297 297 Japani

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

1 317 <10 6 417 77 91 6 585 Japani

44160000

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, 
saavit ja muut tynnyriteokset 
sekä niiden puuosat, myös 

kimmet

30 <10 152 152 Japani

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

113 702 <10 758 565 345 2 037 14 357 568 511 Japani

26



47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

750 677 167 750 769 766 632 910 821 645 314 679 849 3 753 385 Japani

9403** Puuhuonekalut 5 166 14 1 502 18 803 4 920 404 200 25 829 Japani
4 494 618

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

55 <10 277 277 Kenia

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

1 421 <10 322 727 780 5 276 7 105 Kenia

9403** Puuhuonekalut 13 935 <10 2 340 5 692 5 723 55 869 51 69 675 Kenia
77 057

9403** Puuhuonekalut 14 667 <10 2 250 35 193 29 836 6 056 73 335 Kambodza
73 335

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

158 <10 790 790 Etelä-Korea

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

327 <10 481 1 153 1 634 Etelä-Korea

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

30 415 <10 38 153 113 922 152 075 Etelä-Korea
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4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

30 <10 151 151 Etelä-Korea

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

190 411 73 116 018 254 906 169 217 221 243 190 669 952 053 Etelä-Korea

9403** Puuhuonekalut 572 <10 823 2 038 2 861 Etelä-Korea
1 109 564

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

16 <10 80 80 Kazakstan

80

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

2 063 <10 10 315 10 315 Laos

10 315

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

37 882 <10 106 220 83 189 189 409 Libanon

189 409

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

1 174 <10 4 429 339 1 104 5 872 Liechtenstein

5 872

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

48 860 <10 72 968 78 531 36 546 33 838 22 415 244 298 Sri Lanka

9403** Puuhuonekalut 1 085 <10 3 551 1 187 287 400 5 425 Sri Lanka
249 723
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4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

186 313 <10 931 563 931 563 Liberia

9403** Puuhuonekalut 430 <10 1 268 884 2 152 Marokko
933 715

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

100 <10 500 500 Madagaskar

500

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

1 <10 3 3 Makedonia

3

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

6 870 <10 34 350 34 350 Myanmar

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

222 840 <10 187 411 832 775 94 012 1 114 198 Myanmar

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

340 <10 1 701 1 701 Myanmar
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4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

7 594 <10 37 970 37 970 Myanmar

9403** Puuhuonekalut 36 169 <10 180 845 180 845 Myanmar
1 369 064

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

8 472 <10 42 362 42 362 Macao

9403** Puuhuonekalut 123 <10 182 433 615 Macao
42 977

9403** Puuhuonekalut 241 <10 1 205 1 205 Mauritius
1 205

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

24 <10 120 120 Meksiko

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

70 539 16 69 877 75 395 89 427 66 478 51 516 352 693 Meksiko

352 813
9403** Puuhuonekalut 27 840 22 34 317 26 472 54 905 7 811 15 695 139 200 Meksiko

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

10 294 <10 5 335 4 516 36 094 5 523 51 468 Malesia

190 668

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

399 856 <10 759 605 632 517 270 264 47 670 289 226 1 999 282 Malesia
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4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

10 057 <10 847 34 020 15 418 50 285 Malesia

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

15 339 <10 20 545 19 465 36 685 76 695 Malesia

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

116 576 <10 159 253 149 584 180 795 20 616 72 632 582 880 Malesia

44130000 Tiivistetty puu, möhkäleinä, 
levyinä, rimoina tai profiileina 7 615 <10 38 075 38 075 Malesia

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

191 <10 953 953 Malesia

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

11 642 <10 28 403 29 807 58 210 Malesia

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

765 725 13 1 000 300 1 093 684 704 735 227 399 802 507 3 828 625 Malesia

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

675 150 33 1 457 378 592 014 384 161 363 298 578 898 3 375 749 Malesia

9403** Puuhuonekalut 4 228 493 55 5 643 703 4 935 093 4 853 599 2 794 258 2 915 811 21 142 464 Malesia
31 153 218

31



4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

3 <10 17 17 Namibia

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

10 <10 51 51 Namibia

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

29 <10 144 144 Namibia

212

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

20 753 <10 22 064 38 742 24 800 18 157 103 763 Nigeria

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

58 481 <10 177 599 18 605 96 202 292 406 Nigeria

396 169
9403** Puuhuonekalut 753 <10 3 764 3 764 Nicaragua

3 764

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

642 188 <10 537 825 399 700 1 694 195 509 931 69 290 3 210 941 Norja

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

101 525 <10 17 505 486 077 2 695 1 098 250 507 625 Norja
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4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

46 068 23 130 226 15 320 40 024 23 830 20 942 230 342 Norja

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

5 818 <10 21 802 721 6 566 29 089 Norja

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

32 027 11 4 327 2 547 114 198 32 131 6 934 160 137 Norja

4410

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu lastulevy ja 
oriented strand board -levy sekä 
niiden kaltaiset levyt (esimerkiksi 
waferboard-levyt), myös hartsilla 

tai muulla orgaanisella 
sideaineella yhteenpuristetut

26 628 10 2 618 230 106 700 13 037 10 555 133 140 Norja

4411

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu kuitulevy, 

myös hartsilla tai muulla 
orgaanisella sideaineella 

yhteenpuristettu

1 448 570 23 1 240 882 1 417 721 1 566 283 1 394 953 1 623 013 7 242 852 Norja

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

64 188 13 126 575 13 510 20 354 1 208 159 293 320 940 Norja

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

738 <10 1 377 280 44 1 987 3 688 Norja
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4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

149 791 137 192 502 120 456 124 350 136 064 175 584 748 956 Norja

44160000

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, 
saavit ja muut tynnyriteokset 
sekä niiden puuosat, myös 

kimmet

123 <10 615 615 Norja

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

417 075 63 717 279 520 751 487 494 141 141 218 709 2 085 374 Norja

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

4 537 219 378 4 203 967 4 674 563 7 023 002 2 846 889 3 937 673 22 686 094 Norja

9403** Puuhuonekalut 813 487 122 608 559 682 234 1 698 678 625 104 452 859 4 067 434 Norja

94060020 Tehdasvalmisteiset rakennukset 35 822 25 16 773 10 562 8 065 8 565 135 143 179 108 Norja

41 606 335

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

218 <10 1 092 1 092 Nepal

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

222 <10 483 625 1 108 Nepal

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

14 325 18 18 551 15 515 13 113 9 053 15 392 71 624 Nepal

9403** Puuhuonekalut 679 <10 33 2 225 220 919 3 397 Nepal
77 221

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

414 <10 2 068 2 068 Uusi Seelanti

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

114 722 <10 1 455 572 157 573 612 Uusi Seelanti
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4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

161 <10 558 248 806 Uusi Seelanti

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

1 737 <10 121 1 254 2 072 1 765 3 473 8 685 Uusi Seelanti

9403** Puuhuonekalut 605 <10 291 92 1 337 1 303 3 023 Uusi Seelanti
588 194

9403** Puuhuonekalut 20 <10 100 100 Oman

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

1 363 <10 4 211 50 2 552 6 813 Panama

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

9 077 <10 24 260 21 124 45 384 Peru

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

887 <10 1 262 780 557 973 865 4 437 Peru

9403** Puuhuonekalut 711 <10 3 556 3 556 Peru
60 290

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

43 053 <10 52 833 23 347 139 087 215 267
Papua-Uusi-

Guinea

215 267
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4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

171 <10 854 854 Filippiinit

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

49 <10 244 244 Filippiinit

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

63 <10 271 46 317 Filippiinit

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

3 072 <10 2 945 83 6 223 2 747 3 362 15 360 Filippiinit

9403** Puuhuonekalut 40 185 10 55 239 18 425 47 337 74 090 5 835 200 926 Filippiinit
217 701

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

14 <10 7 63 70 Pakistan

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

214 <10 201 37 124 132 575 1 069 Pakistan

9403** Puuhuonekalut 3 116 1 634 7 608 2 134 2 148 2 055 15 579 Pakistan
16 718

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

11 <10 54 54 Qatar

54

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

426 <10 1 447 684 2 131 Romania*

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

231 451 <10 1 148 697 8 556 1 157 253 Romania
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4410

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu lastulevy ja 
oriented strand board -levy sekä 
niiden kaltaiset levyt (esimerkiksi 
waferboard-levyt), myös hartsilla 

tai muulla orgaanisella 
sideaineella yhteenpuristetut

19 855 <10 99 277 99 277 Romania

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

2 151 <10 10 756 10 756 Romania

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

2 221 <10 11 106 11 106 Romania

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

2 340 <10 316 11 384 11 700 Romania

9403** Puuhuonekalut 26 386 <10 131 929 131 929 Romania
1 424 152

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

69 174 315 221 39 966 120 40 189 011 59 709 278 99 569 900 106 437 265 345 871 574 Venäjä

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

365 913 312 184 478 540 656 482 032 211 576 019 094 111 167 468 181 807 133 1 829 566 562 Venäjä

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

64 752 537 334 62 418 934 76 491 456 54 514 132 51 928 723 78 409 442 323 762 687 Venäjä

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

5 616 551 10 4 148 507 5 599 506 10 772 369 4 902 703 2 659 669 28 082 754 Venäjä
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4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

602 730 23 76 252 35 494 1 085 005 900 895 916 005 3 013 651 Venäjä

4410

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu lastulevy ja 
oriented strand board -levy sekä 
niiden kaltaiset levyt (esimerkiksi 
waferboard-levyt), myös hartsilla 

tai muulla orgaanisella 
sideaineella yhteenpuristetut

1 158 <10 659 4 931 200 5 790 Venäjä

4411

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu kuitulevy, 

myös hartsilla tai muulla 
orgaanisella sideaineella 

yhteenpuristettu

646 603 29 186 716 724 221 542 789 650 875 1 128 414 3 233 015 Venäjä

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

25 190 589 55 27 126 415 30 604 868 28 236 175 16 889 729 23 095 758 125 952 945 Venäjä

44130000 Tiivistetty puu, möhkäleinä, 
levyinä, rimoina tai profiileina 6 341 <10 5 504 26 154 49 31 707 Venäjä

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

543 <10 858 1 855 2 713 Venäjä

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

550 120 32 290 071 891 252 681 978 460 679 426 618 2 750 598 Venäjä

44160000

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, 
saavit ja muut tynnyriteokset 
sekä niiden puuosat, myös 

kimmet

63 892 <10 46 678 58 857 55 115 84 286 74 524 319 460 Venäjä

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

5 018 167 201 4 322 922 3 374 549 2 491 608 3 284 392 11 617 363 25 090 834 Venäjä
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47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

44 262 460 176 49 285 242 54 993 159 52 139 760 36 769 662 28 124 479 221 312 302 Venäjä

9403** Puuhuonekalut 281 655 84 417 019 367 818 284 337 117 624 221 477 1 408 275 Venäjä

94060020 Tehdasvalmisteiset rakennukset 177 128 42 82 948 199 144 81 762 332 357 189 431 885 642 Venäjä

2 911 290 509

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

17 142 <10 85 711 85 711 Saudi-Arabia

9403** Puuhuonekalut 150 <10 751 751 Saudi-Arabia
86 462

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

16 349 <10 81 744 81 744 Singapore

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

689 961 11 708 219 1 199 024 969 187 240 595 332 780 3 449 805 Singapore

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

10 829 <10 54 144 54 144 Singapore

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

91 046 <10 78 988 241 901 89 572 44 770 455 231 Singapore
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4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

6 081 <10 861 29 543 30 404 Singapore

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

1 <10 3 3 Singapore

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

124 <10 118 504 622 Singapore

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

7 277 <10 36 386 36 386 Singapore

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

66 980 33 176 073 102 605 17 000 31 268 7 956 334 902 Singapore

9403** Puuhuonekalut 47 322 21 126 148 51 604 16 834 18 994 23 032 236 612 Singapore

94060020 Tehdasvalmisteiset rakennukset 220 1 100 1 100 Singapore

4 680 953

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

4 564 <10 22 819 22 819 San Marino

9403** Puuhuonekalut 2 196 <10 7 356 2 506 1 118 10 980 San Marino
33 799

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

20 <10 100 100 Senegal

100

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

304 <10 1 518 1 518 El Salvador

1 518

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

9 779 <10 48 895 48 895 Syyria
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47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

1 181 <10 5 791 115 5 906 Syyria

9403** Puuhuonekalut 6 594 19 13 839 1 255 9 612 8 254 9 32 969 Syyria
87 770

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

107 <10 536 536 Thaimaa

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

102 186 <10 172 592 233 571 102 549 2 218 510 930 Thaimaa

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

695 580 <10 589 031 604 376 2 284 362 130 3 477 899 Thaimaa

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

52 554 <10 62 685 152 691 42 437 912 4 045 262 770 Thaimaa

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

58 861 36 35 232 110 517 50 396 59 355 38 804 294 304 Thaimaa

41



4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

11 258 12 137 15 005 6 416 17 004 17 730 56 292 Thaimaa

44160000

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, 
saavit ja muut tynnyriteokset 
sekä niiden puuosat, myös 

kimmet

28 <10 85 56 141 Thaimaa

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

412 763 18 657 432 804 056 368 465 161 685 72 178 2 063 816 Thaimaa

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

189 873 141 282 918 184 615 197 471 179 987 104 376 949 367 Thaimaa

9403** Puuhuonekalut 130 762 133 120 311 78 122 232 464 80 910 142 005 653 812 Thaimaa
8 269 867

9403** Puuhuonekalut 17 <10 85 85 Itä-Timor
85

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

2 769 <10 13 847 13 847 Tunisia

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

24 147 <10 93 074 27 659 120 733 Tunisia

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

888 <10 4 440 4 440 Tunisia

139 020
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4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

4 221 <10 114 20 989 21 103 Turkki

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

25 511 <10 7 200 120 353 127 553 Turkki

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

18 <10 92 92 Turkki

4411

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu kuitulevy, 

myös hartsilla tai muulla 
orgaanisella sideaineella 

yhteenpuristettu

20 730 <10 1 538 8 067 94 045 103 650 Turkki

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

1 <10 5 5 Turkki

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

1 423 <10 153 6 962 7 115 Turkki

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

21 039 <10 132 702 104 359 105 193 Turkki

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

128 885 11 5 262 5 312 418 940 205 877 9 036 644 427 Turkki

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

545 621 86 200 146 392 234 618 180 878 667 638 879 2 728 106 Turkki

9403** Puuhuonekalut 47 545 37 53 652 54 572 61 300 40 107 28 095 237 726 Turkki
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3 974 970

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

111 <10 553 553
Trinidad ja 

Tobago

553

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

542 <10 2 708 2 708 Taiwan

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

3 212 <10 16 060 16 060 Taiwan

4411

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu kuitulevy, 

myös hartsilla tai muulla 
orgaanisella sideaineella 

yhteenpuristettu

3 034 <10 15 172 15 172 Taiwan

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

6 351 <10 20 502 11 252 31 754 Taiwan

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

221 <10 1 093 14 1 107 Taiwan

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

325 <10 1 258 73 293 1 624 Taiwan

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

15 843 <10 34 123 44 204 592 298 79 217 Taiwan

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

625 181 131 595 185 799 257 552 278 592 219 586 966 3 125 905 Taiwan

9403** Puuhuonekalut 324 491 27 249 064 372 955 261 708 328 502 410 226 1 622 455 Taiwan
4 896 002
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4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

60 <10 300 300 Tansania

300

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

770 <10 3 848 3 848 Ukraina

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

60 248 <10 12 409 234 213 54 617 301 239 Ukraina

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

774 857 14 431 591 1 358 871 1 255 890 387 805 440 126 3 874 283 Ukraina

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

471 517 <10 471 570 964 291 824 810 41 836 55 077 2 357 584 Ukraina

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

22 701 <10 101 110 12 397 113 507 Ukraina

4411

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu kuitulevy, 

myös hartsilla tai muulla 
orgaanisella sideaineella 

yhteenpuristettu

2 729 <10 8 655 4 990 13 645 Ukraina
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4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

94 413 <10 50 551 318 917 23 449 51 260 27 886 472 063 Ukraina

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

13 513 <10 55 372 50 36 12 106 67 564 Ukraina

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

430 566 16 39 627 177 030 22 493 921 691 991 989 2 152 830 Ukraina

9403** Puuhuonekalut 213 556 <10 72 657 462 409 532 714 1 067 780 Ukraina
10 424 343

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

1 668 <10 6 966 1 372 8 338 Uganda

8 338

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

155 096 <10 6 558 3 854 282 764 210 578 775 482 USA

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

725 <10 1 643 1 743 239 3 625 USA

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

4 279 655 34 4 955 476 5 647 565 4 867 509 2 519 891 3 407 834 21 398 275 USA

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

389 769 12 197 566 638 064 455 634 152 430 505 152 1 948 846 USA
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4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

89 489 17 147 489 154 318 58 232 39 921 47 483 447 443 USA

4410

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu lastulevy ja 
oriented strand board -levy sekä 
niiden kaltaiset levyt (esimerkiksi 
waferboard-levyt), myös hartsilla 

tai muulla orgaanisella 
sideaineella yhteenpuristetut

52 087 10 131 669 78 601 44 968 1 027 4 171 260 436 USA

4411

Puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta valmistettu kuitulevy, 

myös hartsilla tai muulla 
orgaanisella sideaineella 

yhteenpuristettu

84 484 <10 36 024 140 532 245 864 422 420 USA

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

42 331 <10 28 393 172 285 2 053 8 722 204 211 657 USA

44130000 Tiivistetty puu, möhkäleinä, 
levyinä, rimoina tai profiileina 2 <10 11 11 USA

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

13 488 24 1 185 1 905 11 162 48 834 4 352 67 438 USA

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

11 786 65 11 271 4 164 24 045 11 759 7 690 58 929 USA

44160000

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, 
saavit ja muut tynnyriteokset 
sekä niiden puuosat, myös 

kimmet

27 <10 107 30 137 USA

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

212 067 35 267 189 76 371 361 236 43 555 311 985 1 060 336 USA
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47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

4 286 235 1 419 3 821 553 4 056 772 4 905 551 3 075 534 5 571 767 21 431 177 USA

9403** Puuhuonekalut 247 298 215 427 661 196 152 186 931 220 606 205 140 1 236 490 USA

94060020 Tehdasvalmisteiset rakennukset 4 611 18 000 5 055 23 055 USA

49 345 757

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

7 721 210 <10 5 853 919 32 752 131 0 38 606 050 Uruguay

4403
Raakapuu, myös jos siitä on 

poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu

9 403 574 <10 16 261 328 29 605 362 1 151 180 47 017 870 Uruguay

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

4 643 <10 22 984 231 23 215 Uruguay

4412
Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut 

puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu

2 496 <10 12 480 12 480 Uruguay

44130000 Tiivistetty puu, möhkäleinä, 
levyinä, rimoina tai profiileina 33 <10 164 164 Uruguay

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

7 248 <10 25 591 1 566 9 084 36 241 Uruguay

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

1 871 821 14 891 108 133 2 350 460 6 899 622 9 359 106 Uruguay

9403** Puuhuonekalut 80 <10 400 400 Uruguay
95 055 526

9403** Puuhuonekalut 101 504 504 Venezuela
504
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47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

45 226 226
Yhdysvaltain 
Neitsytsaaret

226

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

1 041 <10 415 4 429 362 5 206 Vietnam

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

38 257 <10 165 576 25 707 191 283 Vietnam

441400
Puiset maalausten, valokuvien, 

peilien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden kehykset

3 000 <10 12 831 1 098 1 070 14 999 Vietnam

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

11 349 13 24 755 4 454 24 783 2 751 56 743 Vietnam

44160000

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, 
saavit ja muut tynnyriteokset 
sekä niiden puuosat, myös 

kimmet

6 606 <10 2 826 14 841 7 033 8 331 33 031 Vietnam

4418

Rakennuspuusepän ja 
kirvesmiehen tuotteet, myös 
puiset solulevyt, yhdistetyt 

lattialaatat, päreet ja paanut

39 764 10 3 943 71 681 3 012 115 924 4 261 198 821 Vietnam

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

126 682 25 89 693 129 616 143 483 79 789 190 829 633 410 Vietnam

9403** Puuhuonekalut 4 685 759 87 5 217 150 5 813 605 6 136 666 3 819 611 2 441 761 23 428 793 Vietnam
24 562 286
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47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

399 <10 1 636 360 1 996 Kosovo

1 996

4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

3 985 <10 19 923 19 923 Serbia

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

5 306 <10 26 530 26 530 Serbia

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

6 530 <10 5 018 12 650 5 238 6 855 2 889 32 650 Serbia

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

18 108 <10 396 77 18 969 71 097 90 539 Serbia

9403** Puuhuonekalut 7 883 <10 4 249 27 300 7 867 39 416 Serbia
209 058

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, 
halkoina, oksina, risukimppuina 
tai niiden kaltaisissa muodoissa; 

puu lastuina ja hakkeena; 
sahanpuru ja puujäte, myös 

pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon 

yhteenpuristettu

376 411 <10 1 745 1 880 311 1 882 056 Etelä-Afrikka
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4407

Puu, sahattu tai veistetty 
(chipped) pituussuunnassa, 

tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään 
jatkettu, paksuus suurempi kuin 

6 mm

36 667 <10 51 257 131 395 681 183 333 Etelä-Afrikka

4408

Viilut vanerointia (myös 
kerrostettua puuta 

tasoleikkaamalla saadut), 
ristiinliimattua vaneria tai niiden 

kaltaista kerrostettua puuta 
varten ja muu puu, sahattu 

pituussuunnassa, tasoleikattu tai 
viiluksi sorvattu, myös höylätty, 

hiottu, saumattu tai päistään 
jatkettu, paksuus enintään 6 mm

16 <10 80 80 Etelä-Afrikka

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -
häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset; puiset kaapeli- ja 
johdinkelat; kuorma- lavat, 

laatikkokuormalavat ja muut 
puiset lastauslavat; puiset 

kuormauslavojen lavakaulukset

163 <10 814 Etelä-Afrikka

44160000

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, 
saavit ja muut tynnyriteokset 
sekä niiden puuosat, myös 

kimmet

51 <10 254 254 Etelä-Afrikka

47 ja 48

Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 
ryhmään kuuluva massa ja 

paperi, lukuun ottamatta 
bambupohjaisia tuotteita ja 

keräystuotteita (jätetuotteita)

35 502 25 114 405 14 147 48 147 554 259 177 512 Etelä-Afrikka

9403** Puuhuonekalut 5 849 <10 18 28 810 419 29 247 Etelä-Afrikka
2 273 296

4409

Puu (myös yhdistämättömät 
laatat ja rimat parkettilattioita 

varten), yhdeltä tai useammalta 
syrjältä tai pinnalta koko 

pituudelta muotoiltu (pontattu, 
puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin, helmipontattu, 

tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, 
pyöristetty tai vastaavilla tavoilla 
työstetty), myös höylätty, hiottu 

tai päästään jatkettu

4 705 <10 23 523 23 523 Zimbabwe

9403** Puuhuonekalut 371 <10 1 856 1 856 Zimbabwe
25 379
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 Tuonti € nimikkeittäin yhteensä 2006 - 2010

4401 yht. 447 640 843,00
4403 yht. 1 937 236 738,00
4407 yht. 395 673 148,00
4408 yht. 41 333 887,00
4409 yht. 12 656 162,00
4410 yht. 1 982 454,00
4411 yht. 17 828 168,00
4412 yht. 163 735 225,00
4413000 yht. 118 723,00
441400 yht. 5 059 435,00
4415 yht. 3 664 035,00
4418 yht. 42 204 595,00
47 ja 48 yht. 384 768 784,00
9403** yht. 122 057 358,00
94060020 yht. 1 682 552,00

* Bulgaria ja Romania liittyivät Euroopan unioniin 1.1.2007.

Lähde: Tullihallitus, 2011.
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LIITE 5 
Kontroll av avverkning av skog på Åland 

 
 
 
Bestämmelser om avverkning av skog finns i LL (1998:83) och i LF (1998:86) om skogsvård. 
 

Godkännande av förnyelseplan 
 
En förnyelseavverkning som avser en areal >0,5 ha får inte påbörjas innan en förnyelseplan 
godkänts av landskapsregeringen. Avverkaren ansvarar för att det finns en godkänd förnyelseplan 
samt att avverkningen följer bestämmelserna i skogsvårdslagen. Landskaps-regeringen har fastställt 
speciella blanketter för ändamålet. 
 
Av förnyelseplanen skall bl.a. följande framgå: 

- uppgifter om skogsbrukaren och fastigheten samt karta 
- vem som är avverkare (om det är känt) 
- om skogsbrukaren deltar i skogscertifieringen 
- typ av avverkning och areal 
- kända biotoper eller arter som är skyddade enligt skogsvårds- eller naturvårdslagen 
- kända fornminnen enligt fornminneslagen 
- beståndsuppgifter (skogstyp, huvudträdslag, medelålder eller medeldiameter) 
- åtgärder för att åstadkomma ett nytt plantbestånd 
- ev. tilläggsuppgifter 

 
Vid handläggningen skickas alla förnyelseplaner på remiss till miljöbyrån och museibyrån för 
kontroll att inga kända skyddsobjekt enligt naturvårds- och fornminneslagen berörs, innan beslut 
om godkännande fattas av skogsbruksbyrån. Skogsbruksbyrån har ett mycket nära och 
välfungerande samarbete med miljö- och museibyrån. En godkänd förnyelseplan är giltig i tre 
kalenderår. 
 

Särskilt skyddsvärda arter och biotoper 
 
Om det vid handläggningen av förnyelseplanen framkommer att en art eller biotop som är klassad 
som särskilt skyddsvärd enligt LL om naturvård berörs, krävs ett separat tillstånd av 
landskapsregeringen innan eventuella skogsbruksåtgärder kan vara möjliga. 
 

Anmälan om beståndsvårdande avverkning 
 
För beståndsvårdande avverkning (gallring) krävs att en anmälan görs till landskaps-regeringen. 
Anmälan om beståndsvårdande avverkning är inte lagstadgad som förnyelse-planen, utan har införts 
som en del av skogscertifieringen. På Åland är i dagsläget alla skogsägare som betalar 
skogsvårdsavgift anslutna till skogscertifieringen (PEFC). Landskapsregeringen har tagit fram 
speciella blanketter för anmälan om beståndsvårdande avverkning. Dessa innehåller motsvarande 
uppgifter som förnyelseplanen och även dessa skickas på remiss till miljöbyrån och museibyrån för 



 59 

kontroll att inga kända skyddsobjekt enligt naturvårds- och fornminneslagen berörs. En anmälan om 
beståndsvårdande avverkning skall göras senast 14 dagar innan avverkningen påbörjas och 
landskapsregeringen meddelar skogsbrukaren/avverkaren i det fall att det finns några lagliga hinder 
för avverkningen. 
 
 

Anmälan om byte av markanvändning 
 
Innan skogsbruksmark med en yta >0,5 ha tas i anspråk för annat ändamål än virkesproduk-tion, 
skall en anmälan om detta göras till landskapsregeringen. Även här finns speciella blanketter för 
ändamålet där kända fornminnen, biotoper eller arter som är skyddade enligt fornminnes- och 
naturvårdslagen skall framkomma. 
 

Naturreservat och planerade områden 
 
Skogsvårdslagen tillämpas inte på naturreservat som bildats enligt naturvårdslagen eller på andra 
områden som enligt landskapsregeringens beslut är särskilt skyddsvärda och inte heller på områden 
som enligt fastställda stads-, byggnads- eller andra planer (generalplaner undantagna) är avsedda för 
annat ändamål än skogsbruk. 
I samband med handläggningen av förnyelseplaner och anmälningar om beståndsvårdande 
avverkning kontrolleras om möjligt om området omfattas av någon plan. 
 

Fältkontroll av avverkningar 
 
Förutom kontrollen av förnyelseplaner och anmälningar om beståndsvårdande avverkningar, utför 
skogsbruksbyrån kontroller i fält, både inom ramen för myndighetsövervakningen och inom ramen 
för skogscertifieringen. 
 

Tillsyn och åtgärder 
 
Tillsynen av skogsvårdslagen utövas av landskapsregeringen (skogsbruksbyrån). Om det 
konstateras att någon bedriver skogsbruk i strid med skogsvårdslagen skall landskapsregeringen 
tillse att överträdelsen upphör. Detta kan ske genom: 

- råd och rekommendationer, 
- överenskommelse eller beslut att den som bedrivit skogsbruk i strid med lagen skall vidta 

nödvändiga åtgärder inom viss tid för att avhjälpa en skada (kan förenas med vite eller 
åtgärdsförbud), 

- beslut att nödvändiga åtgärder skall utföras av landskapsregeringen på bekostnad av den 
som nyttjat skogsbruksmarken i strid mot skogsvårdslagen, 

- åtgärdsförbud, 
- beslut att vidta annan åtgärd som leder till att överträdelsen upphör. 

 
Tillsynen av naturvårds- och fornminneslagen utövas även av landskapsregeringen vid miljö-, 
respektive museibyrån. 
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Åtgärdsförbud 
 
Åtgärdsförbud kan meddelas tillsvidare för planerade eller påbörjade skogsbruksåtgärder om det har 
konstaterats att en påbörjad avverkning eller annan skogsbruksåtgärd inte följer bestämmelserna i 
skogsvårdslagen eller om överenskommelse som avses i stycket ovan (tillsyn och åtgärder) inte 
kommit till stånd eller medfört avsett resultat. Ett föreläggande om åtgärdsförbud kan förenas med 
vite. 
 
 
 

Syn 
 
Landskapsregeringen kan besluta om syn på platsen för en påbörjad eller avslutad skogsbruksåtgärd 
sedan åtgärdsförbud har meddelats. Synen skall verkställas utan dröjsmål och görs av en fastställd 
synenämnd. Över förrättad syn skall ett protokoll skrivas. 
 

Anmälan om misstänkt brott  
 
Landskapsregeringen kan anmäla misstänkt brott mot aktuell lagstiftning till Ålands polismyndighet 
i det fall att man anser detta vara befogat. 

Den som fälls för att uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ha brutit mot bestämmelserna i 
skogsvårdslagen, döms för skogsbruksbrott till böter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA Förnyelseplan 
 Anmälan om beståndsvårdande avverkning 
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LIITE 6 

LIITE 6 Suomessa kotimaisen puun osalta noudatettava due diligence -järjestelmä

Metsänkäyttöilmoitus hakkuusta 
on tehtävä metsäkeskuksen alueelliselle 
yksikölle vähintään 14 vrk ennen hakkuun 
aloittamista (14§). Kertoo sijainnin, kuviot, 
pinta-alan, hakkuun tarkoituksen 
(kasvatus/uudistushakkuu). 

Uudistushakkuun osalta ilmoitetaan myös 
pääpuulaji, puuston kehitysluokka / ikä / 
keskiläpimitta.

Mittaustodistus
Puunmyyjä saa ostajalta puutavaran mittauksen jälkeen 
mittaustodistuksen. Mittaustodistuksesta ilmenevät 
myyjän ja ostajan nimet ja osoitteet, korjattu/mitattu 
puumäärä (m3)  ja (aina) puutavaralajit, joita alueelta on 

korjattu. Mittaustodistus on puukaupan loppuasiakirja, 
jonka allekirjoituksella myyjä ja ostaja hyväksyvät 
puukaupan.

Metsäkeskuksen 
alueellinen yksikkö
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Laki Due diligence -järjestelmän menettely             Toimivaltainen viranomainen     Sanktiot kansallise n
lainsääd. mukaan

Hakkuita ei suoriteta luonnonsuojelulain nojalla 
perustetuilla suojelualueilla, ellei niiden toteuttaminen ole 
sallittua käyttösuunnitelmassa. 

Hakkuissa otetaan huomioon muinaismuistolaki. 

Maanomistajan tai hakkuuoikeuden omistajan tulee 
hakea maisematyölupaa, jos metsän käsittelyä rajoittaa 
kaavassa toimenpiderajoitus.

Luonnonsuojelualueilla tapahtuvia 
hakkuita valvoo ELY-keskus.
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Mittausmenetelmiä
tarkastetaan mutta 
mittaustodistuksia ei 
tarkasteta.

Jos alueella 
esiintyy liito-orava, 
toimenpide on 
luonnonsuojelu-
alueella, Natura-
alueella tai 
muinaismuistokoh-
teella, ilmoitus 
menee tiedoksi 
ELY-keskukselle ja 
maanomistajalle.

- kaikille ilmoituksille 
hallinnollinen tarkastus
- osalle
maastotarkastus ja 
tarvittaessa katselmus
ennen hakkuuta
tai hakkuun jälkeen.

Ilmoitus tehdään 
metsäkeskukselle: Metsälain nojalla metsäkeskus

voi vaatia maastokatselmusta, 
asettaa väliaikaisen 
käsittelykiellon (enintään 30 pvää)  
ja tehdä ilmoituksen syytteen 
nostamisesta.

Lisäksi valtion mailla: Metsähallitus neuvottelee 
saamelaisten kanssa poronhoitoalueilla.

MAVI voi asettaa uhkasakon ja 
asettaa pysyvän käsittelykiellon.

Rikkeen tapahtuessa 
luonnonsuojelualueilla

toimivaltainen viranomainen on 
ELY-keskus.
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Muinaismuistolain noudattamista  
valvoo museovirasto.

Maisematyölupa haetaan 
kunnasta.



LIITE 7 
METSÄNKÄYTTÖILMOITUKSEN TARKASTUSMENETTELY 

METSÄKESKUKSISSA 

Metsänkäyttöilmoitus 
Metsänkäyttöilmoitusta koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta säädetään metsälaissa (1093/1996). 
Metsänkäyttöilmoituslomakkeita on saatavissa metsäkeskuksen toimistoista sekä metsäkeskusten 
internetsivuilta. Metsänkäyttöilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti tai sähköisesti. 

Metsänkäyttöilmoitus tulee vireille, kun maanomistajan tai hänen valtuuttamansa toimittama 
metsänkäyttöilmoitus on saapunut metsäkeskukseen tai kun sähköisesti toimitettu 
metsänkäyttöilmoitus on jätetty metsäkeskusten tiedonsiirtopalveluun. Metsänkäyttöilmoituksesta 
tulee ilmetä MMM:n metsänkäyttö- ja taimikonperustamisilmoituksesta annetun asetuksen 
(1308/2010) 1 §:ssä edellytetyt tiedot. 

Poikkeus metsänkäyttöilmoituksen määräajasta 
Hakemus hakkuun aloittamiseen ennen metsälain 14 §:ssä säädettyä 14 päivän määräaikaa saatetaan 
vireille metsänkäyttöilmoitukseen liitetyllä erillisellä hakemuksella tai sähköisen 
metsänkäyttöilmoituksen yhteydessä lisätietokentässä. Hakemus voidaan tehdä myös 
metsänkäyttöilmoituksen jättämisen jälkeen erillisellä hakemuslomakkeella. Toimihenkilön 
suostumuksella hakemus voidaan panna vireille myös suullisesti alueen tarkastajalle, jolloin hän 
kirjaa asian perusteluineen hakemuslomakkeelle ja varmistaa samalla, että metsänkäyttöilmoitus on 
tehty. Erillinen hakemus/päätöslomake on saatavissa metsäkeskuksen toimistoista sekä 
metsäkeskusten Internet-sivuilta. 

Ennakkotieto  erityisen tärkeästä elinympäristöstä 
Maanomistaja tai hänen valtuuttamansa metsänhakkuuoikeuden haltija voi hakea ennen hakkuuta 
tai muuta metsän käsittelyä metsäkeskukselta metsänkäyttöilmoitukseen liittyvän ennakkotiedon 10 
§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta erityisen tärkeästä elinympäristöstä. 

Poikkeuslupa  erityisen tärkeän elinympäristön käsittelyyn 
Maanomistaja taikka hallintaoikeuden tai muun sellaisen erityisen oikeuden haltija hakee 
vapaamuotoisella hakemuksella poikkeuslupaa toteuttaa hoito- ja käyttötoimenpiteet siten, että 
hänelle aiheutuva menetys jää vähäiseksi. 

1. Metsänkäyttöilmoituksen tarkastus 

Ilmoituksen täydentäminen 

Mikäli metsänkäyttöilmoituksessa ja sen liitteinä olevissa asiakirjoissa on puutteita, asiakirjaa 
pyydetään täydentämään. 

Metsänkäyttöilmoituksen tarkastuksen yhteydessä tarkistetaan, kohdistuuko 
metsänkäyttöilmoituksessa ilmoitettuun toimenpiteeseen kaavassa asetettuja rajoitteita, onko aiottu 
toimenpide luonnonsuojelualueella tai Natura-alueella taikka koskeeko toimenpide tiedossa olevaa 
liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkaa. 

Jos metsälain perusteella on tarvetta muuttaa metsänkäyttöilmoitusta, metsäkeskus käynnistää 
metsälain 15 §:n mukaisen neuvottelun. 
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Lisäksi todetaan, kuuluuko tila niihin tiloihin, joita valvotaan maaseutuelinkeinolaissa (1295/1990), 
maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa (329/1999) tai porotalouden ja luontaiselinkeinojen 
rahoituslaissa (45/2000) tarkoitettujen valtion kauppahintasaatavien vuoksi. Jos valtion 
kauppahintasaaminen vaarantuu ilmoitetun hakkuun johdosta toimitaan lausunnon antamisessa 
ELY-keskuksen kanssa sovitun käytännön mukaisesti. Lausunto toimitetaan metsäkeskuksesta 
kunnan maatalous- ja metsäasioita käsittelevälle lautakunnalle tai virkamiehelle, joka ratkaisee 
hakkuuta koskevan luvan myöntämisen. 

Valvontaviranomaisena toimii ELY-keskus, joka toimittaa metsäkeskukselle luettelon valvottavista 
tiloista ja valtion saamisen määrästä. 

Suojametsäalueen hakkuu- ja uudistamissuunnitelman tarkastus 

Suojametsäalueella puuston hakkuu muuksi kuin kotitarpeeksi on sallittu vain metsäkeskuksen 
hyväksymän hakkuu- ja uudistamissuunnitelman mukaisesti. Metsäkeskuksen on hyväksyttävä 
hakkuu- ja uudistamissuunnitelma, jos se täyttää metsälaissa ja sen nojalla säädetyt hakkuun 
suorittamista ja uuden puuston aikaansaamista koskevat velvoitteet. 

2. Maastotarkastus [MMM:n tarkastusmääräysten mukai sesti: tietty otos 
metsänkäyttöilmoituksista] 

3. Poikkeus määräajasta (metsälain 14.3 §) 
Metsäkeskus voi myöntää hakemuksesta luvan poiketa metsänkäyttöilmoitukselle säädetystä 14 
päivän määräajasta. 

4. Neuvottelu (metsälain 15 §) 

Metsälain 15 §:n mukainen neuvottelu 

Metsälain 15 §:n mukaan metsäkeskuksen on pyrittävä neuvottelemaan, jos on perusteltua syytä 
epäillä, että 

• suunniteltu tai aloitettu hakkuu tai muu toimenpide on metsälain tai sen nojalla säädetyn tai 
määrätyn vastainen 

• metsänkäyttöilmoituksessa mainitulla tavalla ei saataisi aikaan metsälain 8 §:ssä tarkoitettua 
taimikkoa. 

Maanomistajan ja tarvittaessa hakkuuoikeuden haltijan kanssa käytävän neuvottelun tarkoituksena 
on saada aikaan muutos hakkuuseen tai muuhun toimenpiteeseen, jotka toteutuessaan johtaisivat 
lainvastaiseen tilanteeseen. 

Ensisijaisesti metsälain 15 §:n tarkoittama tarpeellinen muutos pyritään saamaan aikaan 
keskustelemalla asiasta tilanteen mukaan puhelimitse tai tapaamisen yhteydessä. 

Mikäli keskustelu jää tilanteeseen, jossa tarkastajalla on perusteltua syytä epäillä, että toimenpide 
on metsälain vastainen tai taimikon aikaansaamiselle ei ole edellytyksiä tarkastaja tai esittelijä sopii 
asianosaisten kanssa neuvottelun ajankohdan ja lähettää kirjallisen kutsun neuvotteluun. Kutsusta 
tulee selvitä säädökset, joihin neuvottelu ja metsäkeskuksen muutosesitys perustuvat. 

Neuvottelussa sovitaan tarvittavista muutoksista tai toimenpiteistä lainvastaisen tilan korjaamiseksi. 
Neuvottelusta laaditaan erillinen neuvottelupöytäkirja, jonka osallistujat allekirjoittavat. 
Pöytäkirjassa viitataan metsänkäyttöilmoituksen kuvio- ja karttatietoihin. Pöytäkirja ja sen liitteet 
lisätään metsänkäyttöilmoitukseen ja kopio lähetetään asianosaisille. Pöytäkirja arkistoidaan ja 
asiakirjasta sekä sen tiedoksiantamisesta tehdään merkintä metsäkeskuksen diaariin. 
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Mikäli neuvottelu ei johda sopimukseen, informoidaan neuvottelussa asianosaisia mahdollisista 
jatkotoimista. 

Mikäli sopimukseen ei päästä, esittelijä saattaa vireille jatkotoimenpiteet. 

Metsälain 16 a §:n väliaikainen käsittelykielto ja 16 §:n käsittelykielto 

Väliaikainen käsittelykielto (16 a §) ja käsittelykielto (16 §) hallinnollisina pakkokeinoina tulevat 
vireille metsäkeskuksen aloitteesta, jos metsälain 15 §:n mukaista neuvottelua ei ole muusta kuin 
metsäkeskuksesta riippuvasta syystä saatu aikaan tai jos neuvottelu ei ole johtanut tulokseen ja 

• hallinnollisen tarkastuksen tai maastotarkastuksen johdosta on perusteltua syytä epäillä 
suunnitellun ja aloitetun hakkuun tai muun toimenpiteen olevan metsälain tai sen nojalla säädetyn 
tai määrätyn vastainen 

• metsänkäyttöilmoitusta ei ole annettu metsälain 14 §:ssä säädetyssä määräajassa tai 

• metsäkeskus vaatii vakuuden asettamista ennen uudistushakkuun aloittamista. 

Jos käsittelykiellon edellytykset täyttyvät ja painavat syyt sitä vaativat, metsäkeskus voi 
väliaikaisesti kieltää hakkuun tai muun toimenpiteen (väliaikainen käsittelykielto) enintään 30 
päiväksi. 

Asianosaisia on kuultava ennen kuin metsäkeskus tekee päätöksen väliaikaisesta käsittelykiellosta 
ja tekee Maaseutuvirastolle esityksen käsittelykiellosta, ellei kuuleminen ole ilmeisen tarpeetonta 
käydyn neuvottelun jälkeen. Kuuleminen tehdään kirjallisesti ja hakijalle toimitetaan ne asiakirjat, 
jotka ovat kuulemisen kohteena. Asian saa ratkaista asianosaisia kuulematta, jos kuuleminen saattaa 
vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen. 

Maaseutuvirasto voi metsäkeskuksen esityksestä asettaa käsittelykiellon tehosteeksi uhkasakon. 
Päätöksessä voidaan määrätä, että käsittelykieltoa on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, 
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 

Väliaikaisen käsittelykiellon antamisesta ja esityksen tekemisestä Maaseutuvirastolle 
käsittelykiellosta sekä mahdollisen uhkasakon asettamisesta päättää viranomaispäällikkö esittelystä. 
Väliaikaista käsittelykieltoa koskeva päätös annetaan kirjallisena valitusosoituksin. Väliaikaista 
käsittelykieltoa koskevasta päätöksestä tulee ilmetä, mitä aluetta ja mitä toimenpiteitä 
käsittelykielto koskee ja että se raukeaa jos Maaseutuvirasto ei ole 30 päivän kuluessa kiellon 
antamisesta tehnyt käsittelykieltoa koskevaa päätöstä tai pysyttänyt väliaikaista käsittelykieltoa 
voimassa. Päätös väliaikaisesta käsittelykiellosta annetaan tiedoksi saantitodistusmenettelyä 
käyttäen maanomistajalle ja metsänhakkuuoikeuden haltijalle ja muun erityisen oikeuden haltijalle 
sekä saatetaan Maaseutuviraston tietoon. Väliaikainen käsittelykielto on saatettava viivytyksettä ja 
viimeistään kahden viikon kuluessa Maaseutuviraston ratkaistavaksi. Väliaikaista käsittelykieltoa 
koskevaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei 
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 

Kun väliaikaisen käsittelykiellon voimassaololle ei ole enää perusteita, metsäkeskus poistaa 
väliaikaisen käsittelykiellon. 

Väliaikaista käsittelykieltoa koskeva päätös arkistoidaan ja asiakirjasta sekä sen tiedoksi 
antamisesta tehdään merkintä metsäkeskuksen diaariin. 

5. Metsälain 10 §:n elinympäristöt 

Maastotarkastus metsälain 10 §:n kohteessa 

Kohteen maastotarkastuksessa selvitetään, onko kohde: 
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1. jokin metsälain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetusta erityisen tärkeistä elinympäristöstä 

2. luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen ja millä perusteella 

3. ympäristöstään selvästi erottuva 

4. ovatko esitetyt hoito- ja käyttötoimenpiteet elinympäristön ominaispiirteet säilyttäviä. 
Vastaavasti hakkuun ja käsittelyn jälkeen selvitetään ominaispiirteiden säilyminen. 

Metsälain 14 c §:n ennakkotieto 

Maanomistaja tai hänen valtuuttamansa metsänhakkuuoikeuden haltija voi hakea ennen hakkuuta 
tai muuta metsänkäsittelyä metsänkäyttöilmoitukseen liittyvän ennakkotiedon metsälain 10 §:n 2 ja 
3 momentissa tarkoitetusta erityisen tärkeästä elinympäristöstä. 

Jos metsäkeskus arvioi selvityksen perusteella, että kyseessä on metsälain 10 §:ssä tarkoitettu 
erityisen tärkeä elinympäristö ja että esitetty hakkuu ei olisi metsälain mukainen, on hakijaa 
kuultava ennen asian ratkaisemista. Kuuleminen tehdään kirjallisesti ja hakijalle toimitetaan ne 
asiakirjat, jotka ovat kuulemisen kohteena. Kuuleminen voi olla tarpeetonta, jos asianosaiset ovat 
olleet mukana maastotarkastuksessa ja asianosaisten kannat on kirjattu riittävän laajasti muistioon. 

Metsälain 11 §:n poikkeuslupa metsälain 10 §:n elinympäristön käsittelyyn 

Jos metsälain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun velvoitteen täyttämisestä aiheutuu maanomistajalle 
metsäntuoton vähenemistä tai muuta taloudellista menetystä, mikä ei ole vähäistä, metsäkeskuksen 
tulee maanomistajan hakemuksesta myöntää lupa toteuttaa hoito- ja käyttötoimenpiteet tavalla, josta 
asianomaiselle aiheutuva menetys jää vähäiseksi. 

Maanomistajalle esitetään metsätalouden ympäristötuen mahdollisuus. Mikäli ympäristötukea ei 
haeta, selvitetään poikkeusluvan myöntämisen edellytykset. Mikäli kohteelle myönnetään 
ympäristötukea, poikkeuslupaa ei voida myöntää. 

6. Metsän käsittely erityiskohteilla 

Kaava-alueet (metsänkäyttöilmoituksen toimenpidekohde kaava-alueella) 

Metsälakia sovelletaan asemakaava-alueen maa- ja metsätalouteen osoitetuilla alueilla ja 
oikeusvaikutteisen yleiskaavan maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitetuilla alueilla. 
Metsälain soveltamisalaan kuuluvalta kaava-alueelta tulee tehdä metsänkäyttöilmoitus. 

Metsälaki on voimassa samanaikaisesti maankäyttö- ja rakennuslain kanssa asemakaavojen maa- ja 
metsätalousalueilla, yleiskaavojen metsätalous- ja virkistysalueilla sekä maakuntakaavojen alueilla 
(ei kuitenkaan suojelualueilla). Maanomistajan tai hakkuuoikeuden omistajan tulee hakea 
maisematyölupaa, jos metsän käsittelyä rajoittaa kaavassa toimenpiderajoitus. 

Kaavoja koskevaa paikkatietoa ei ole kattavasti metsäkeskuksen karttajärjestelmästä. 
Metsänkäyttöilmoituksen tarkastuksen yhteydessä selvitetään tarkoituksenmukaisella tavalla, onko 
alueella kaavaa ja miten kaava vaikuttaa metsän käsittelyyn. 

Metsäkeskuksella ei ole toimivaltaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa asioissa. Useimmissa 
tapauksissa on kyse neuvonnasta, jolloin maanomistajaa neuvotaan esimerkiksi hakemaan 
maisematyölupaa kunnalta. Kaavoitettavien ja kaavoitettujen alueiden osalta metsäkeskusten tulee 
olla yhteistyössä kuntien kanssa maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden sovittamiseksi yhteen 
metsälain kanssa. 

Liito-oravakohteet 
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Euroopan yhteisön lajiensuojelua koskevat erityissäännökset koskevat luontodirektiivin liitteessä IV 
(a) mainittuja lajeja, mm. liito-oravaa. Näiden lajien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

Metsänkäyttöilmoituksen tarkastuksen yhteydessä metsäkeskus selvittää ELY-keskukselta saaduista 
tiedoista, kohdistuuko metsänkäyttöilmoitus liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaan. 

Jos toimenpiteitä kohdistuu ELY-keskuksen metsäkeskukselle ilmoittamaan liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikkaan, tarkastaja ilmoittaa välittömästi asiasta ELY-keskukselle, 
maanomistajalle, tiedossa olevalle maanomistajan edustajalle sekä hakkuuoikeuden haltijalle. 

Muihin kuin ELY-keskuksen metsäkeskukselle ilmoittamiin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin 
kohdistuvien metsätalouden toimenpiteiden yhteydessä metsäkeskukset toimivat alueellisen ELY-
keskuksen kanssa sovitulla tavalla. 

Jos metsänkäyttöilmoituksessa mainitut suojelutoimenpiteet vaikuttavat riittämättömiltä, ottaa 
tarkastaja yhteyttä maanomistajaan ja muihin asianosaisiin neuvontamielessä. 

Lainvalvontavastuu on ELY-keskuksella. Metsäkeskus välittää tietoa, neuvoo maanomistajia ja 
toimijoita liito-oravan huomioon ottamisessa metsänhoidossa ja -käytössä, mutta ei ryhdy 
rajaamaan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja maastoon. 

Metsänkäyttötoimenpiteillä hävitetystä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikasta ilmoitetaan 
ELY-keskukselle. 

Viranomaistoiminto vastaa ELY-keskukselta saadun liito-oravatiedon ylläpidosta ja 
luovuttamisesta. 

Natura-alueet ja muut luonnonsuojelulain mukaiset suojelualueet 

Natura-alueiden toteuttamistapoja ovat luonnonsuojelu-, metsä-, maa-ainesten otto-, maankäyttö- ja 
rakennuslaki sekä vesi-, ulkoilu- ja erämaalaki. Luonnonsuojelulain 65 §:n perusteella metsäkeskus 
on velvollinen ilmoittamaan ELY-keskukselle sellaisista hakkuista, joiden arvioidaan 
merkityksellisesti heikentävän Natura-alueen luontoarvoja. 

Metsäkeskus ilmoittaa luonnonsuojelulaissa säädetyissä tapauksissa hakkuun tai muun toimenpiteen 
ELY-keskukselle ja voi pyytää ELY-keskukselta lausunnon toimenpiteen arvioidusta vaikutuksesta 
suojeluarvoihin (esimerkiksi Natura-kohde, jossa toteutuskeinona on metsälaki). Menettelystä ja 
ilmoitettavista kohteista on sovittu tarkemmin metsäkeskusten ja ELY-keskusten kesken. 

Mikäli toimenpide kohdistuu perustettuun luonnonsuojelualueeseen tai luonnonmuistomerkkiin, 
tehdään tästä välittömästi ilmoitus ELY-keskukselle. 

Metsälain 6 §:n erityiskohde 

Jos hakkuun kohteella on metsälain monimuotoisuuden säilyttämisen, maiseman tai metsän 
monikäytön kannalta erityistä merkitystä, hakkuu voidaan tehdä kohteen erityisluonteen 
edellyttämällä tavalla. Tutkimus-, opetus- tai muussa erityiskäytössä oleva metsä saadaan käsitellä 
sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla. 

Jos metsänkäyttöilmoituksen lisätiedoissa ei ole riittävästi selvitetty, millä perusteella kohteen 
hakkuu on suunniteltu tehtäväksi 6 §:n nojalla, pyydetään ilmoituksen tekijältä lisäselvitystä. 

Muinaisjäännökset ja metsätalous 

Kiinteitä muinaisjäännöksiä suojelee muinaismuistolaki. Lakia valvoo ja ohjeita antaa 
museovirasto. 
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Metsäkeskuksen rooli on neuvonnallinen. Lisäksi muinaismuistokohteiden käsittelystä kerätään 
tietoja metsäsertifiointia varten. 

7. Metsänkäyttöilmoituksen laiminlyönti 
Metsäkeskuksen todettua asiakirjatarkastuksessa (mm. perustamisilmoitus) tai maastossa hakkuun 
tai erityisen tärkeän elinympäristön muun käsittelyn, josta ei ole tehty metsänkäyttöilmoitusta 
vähintään 14 päivää ennen hakkuun aloittamista, tarkastaja selvittää tarkan hakkuuajankohdan ja 
hakkaajan sekä, onko kyseisestä hakkuusta tai muusta toimenpiteestä tehtävä metsälain 14 §:n 
mukainen metsänkäyttöilmoitus. Selvityksen perusteella laaditaan muistio epäillystä 
metsänkäyttöilmoituksen antamisen laiminlyönnistä. Muistio toimitetaan esittelijälle. 

Asian selvittämisen yhteydessä asianosaiselta pyydetään selvitystä epäillystä laiminlyönnistä. 
Samalla kerrotaan mahdollisista metsälaissa säädetyistä jatkotoimenpiteistä. 

Viranomaispäällikkö päättää esittelystä, tehdäänkö asiasta ilmoitus poliisille esitutkintaa varten vai 
luovutaanko jatkotoimenpiteistä esimerkiksi asian vähäisyyden tai vanhenemisen takia. Asiasta 
tehdään kirjallinen ratkaisu, joka voi olla joko ilmoitus poliisille esitutkintaa varten tai 
jatkotoimenpiteistä luopuminen. 

8. Katselmus 
Katselmus voidaan pitää, jos on perusteltua epäillä, että: 

1. hakkuu tai muu toimenpide on tehty vastoin metsälakia tai sen nojalla annettuja 

säännöksiä tai määräyksiä 

2. metsälain 8 §:n mukainen uuden puuston aikaansaamisvelvoite on laiminlyöty 

3. sekä silloin, kun on annettu metsälain 16 §:ssä tarkoitettu käsittelykielto. 

Katselmuksessa on selvitettävä, onko lakia rikottu ja mitä toimenpiteitä tarvitaan lain velvoitteiden 
täyttämiseksi. Katselmuksen suorittaa katselmustoimikunta. 

9. Uudistamisvakuus 
Metsälain 15 §:n 2 momentin mukaan metsäkeskus voi vaatia, että ennen uudistushakkuun 
aloittamista asetetaan hyväksyttävä vakuus uudistamistoimenpiteiden suorittamisesta. 

Velvollisuus asettaa vakuus on sillä, joka vastaa uuden puuston aikaansaamisesta. Asetettu vakuus 
ei peruunnu omistajanvaihdoksesta tai muista vastaavista muutoksista johtuen. Mikäli vakuutta ei 
aseteta, voi metsäkeskus antaa metsälain 16 a §:n mukaisen väliaikaisen käsittelykiellon ja tehdä 
esityksen Maaseutuvirastolle metsälain 16 §:n mukaisen käsittelykiellon antamisesta. 

Vakuus voidaan vaatia jos 

• asianomainen on aiemmin velvoitettu metsälain 20 §:n 2 momentin nojalla täyttämään 
uudistamisvelvollisuutensa taikka 

• jos asianomaisen kustannuksella on aiemmin metsälain 20 §:n 3 momentin nojalla teetetty 
uudistamistoimenpiteitä. 

10. Epäilty lain rikkomus 

Metsälain 22 §:n mukainen ilmoitus poliisille 

Metsälain 22 §:n mukaan metsäkeskuksen on 18 §:ssä tarkoitetun teon tai laiminlyönnin todettuaan 
ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos teko tai 
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laiminlyönti on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen, eikä yleinen etu vaadi asian tarkempaa 
selvittämistä. 

Ilmoituksen poliisille tekee viranomaispäällikkö esittelijän esityksestä. Ilmoitukseen liitetään 
metsäkeskuksen selvitysaineisto ja katselmuspöytäkirja liitteineen. Jos kyseeseen tulee metsälain 
rikkomisella saadun taloudellisen hyödyn menettäminen valtiolle, ilmoitukseen liitetään 
metsäkeskuksen arvio saadun hyödyn määrästä ja selvitys sen laskemistavasta. 

Metsälain 22 §:n mukaan metsäkeskukselle on varattava tilaisuus tulla esitutkinnassa ja 
alioikeudessa kuulluksi asiassa, josta metsäkeskus on tehnyt syyteilmoituksen. 

Esitutkinnan suorittaa poliisi metsäkeskuksen ilmoituksen pohjalta. Kuulemisessa metsäkeskusta 
edustaa tarkastaja, esittelijä tai viranomaispäällikkö. Poliisi toimittaa esitutkinta-aineiston 
syyttäjälle syyteharkintaa varten. Syyttäjä tekee päätöksen syyttämättä jättämisestä, 
rangaistusvaatimuksen/ rangaistusmääräyksen antamisesta tai vie asian tuomioistuimen käsittelyyn. 

11. Hakkuiden valvonta 
Käyttöilmoitusten maastotarkastuksia tehdään sekä ennen hakkuuta että sen jälkeen, jolloin osaan 
tarkastuksista sisältyy korjuujäljen arvostelua. 

Maastotarkastusohjeen mukaan hakatuista uudistamishakkuukuvioista mitataan tai arvioidaan 
hakkuun edellytykset. Hakatuista kasvatushakkuukuvioista mitataan tai arvioidaan ainakin jääneen 
puuston runkoluku tai pohjapinta-ala, pohjapinta-alalla punnittu läpimitta, valtapituus, 
kehitysluokka, metsikön laatu, kasvupaikkaluokka sekä pääpuulaji. Hakkuun edellytykset sekä 
toimenpiteen toteutuksen laatu arvioidaan erikseen. 

Varsinaiset korjuujäljen tarkastukset tehdään systemaattisina mittauksina hakatuissa 
kasvatushakkuukohteissa ja energiapuun korjuukohteissa. Mittauksissa määritetään: runkoluku, 
valtapituus, PPA, keskiläpimitta, poistuma, runko- ja/tai juurivaurioituneiden puiden osuus 
kasvatettavasta puustosta, ajouraväli ja -leveys sekä urapainumat. Korjuujäljestä tehdään sanallinen 
arvostelu liitteen ohjeen mukaisesti. 
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LIITE 8 

 



LIITE 9 
Alustavat viestintäaiheet 2012–2014 
 
2012  

• Verkkosivusto avataan 
• Viestintä sivustosta ja muutoksista kaikille toimijoille, erityisesti pienille toimijoille. 
• Tiedotteita sidosryhmien verkkosivuilla nettisivuilla ja sidosryhmien niiden 

pohjalta tekemiä juttuja muissa välineissä. 
• Muutos metsälaissa / oma laki hyväksytty -tiedottaminen   

 
 
2013  

• Maaliskuussa 2013 uudesta EU-asetuksesta tiedottaminen. 
• Tiedotus Mavin valvonnan tuloksista tähän asti 

 
2014  

• EU-komission tarkastus 
• Laittomien hakkuiden ja laittoman puutavaran tilanne   
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