
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n SUP-ryhmä 26.8.2022, päivitetty 9.9.2022

Tuote Kuva Onko pakkaus SUP-tuote? SUP-tuoteryhmä Huom. 

Paperi- tai kartonkipohjainen elintarvikepakkaus, juomapakkaus tai 

juomamuki, jossa on muovipinnoite tai -päällyste
Kyllä

Elintarvikepakkaus

Joustavasta materiaalista valmistettu 

pakkaus/kääre

Juomapakkaus

Juomamuki

Maalit, musteet ja liimat ovat SUPD:n ulkopuolella, joten muu kuin muovinen lopputuote, johon niitä lisätään, on SUPD:n soveltamisalan ulkopuolella (Suuntaviivat, s. 

5). Huom. oleellista on kuitenkin maalin/musteen/liiman käyttötarkoitus: jos niitä käytetään esim. estämään nesteen/rasvan siirtyminen materiaalin läpi kyseessä on 

päärakenneosa ja tuote on SUPD:n soveltamisalaa.

Lakkaa (varnish) ja silikonia ei ole rajattu SUPD:n soveltamisalan ulkopuolelle (Komissio, kysymykset 9 ja 11.), joten näillä päällystetty/pinnoitettu lopputuote on 

SUPD:n soveltamisalaa. 

Kartonkiset pakkaukset ja juomamukit, joissa ei ole erillistä muovikerrosta, 

vaan nesteenläpäisemätön kerros on saatu aikaan vesidispersiopohjaisten 

polymeerien avulla

Kyllä
Elintarvikepakkaus

Juomamuki

Komission linjaus jäsenmaiden teknisessä SUP -asiantuntijaryhmän kokouksessa (TAC/SUP) 7.9.2022: "Vesipohjaisella dispersiotekniikalla valmistetut tuotteet 

katsotaan muoviksi ja siten kuuluvat SUP-direktiivin soveltamisalaan".

Lasista tai metallista valmistetujen juomapakkausten muovikorkit Ei - Lasista ja metallista valmistetut juomapakkaukset, joissa on muovikorkki tai -kansi ovat SUPin ulkopuolella (SUPD:n liite osat C, E, F, G. Suuntaviivat, s. 23, kohta 4.4.3). 

Maidon/piimän/mehun nestekartonkitölkki, esim. 1 litra Kyllä Juomapakkaus Juomien yhdistelmämateriaalipakkaukset ovat SUP-tuotteita 3 litran tilavuuteen saakka (SUPD johdannnon kohta 12).

Jäätelöpuikon ja -tuutin muovia sisältävä kääre Kyllä
Joustavasta materiaalista valmistettu 

pakkaus/kääre
Jäätelöpuikon ja -tuutin kääreet kuuluvat SUPD:n tuotekatteeseen myös silloin, kun jäätelöt myydään monipakkauksessa (Suuntaviivat s. 16). 

Jäätelön muovia sisältävä annospikari (enintään 300 ml) Kyllä Elintarvikepakkaus
Kansallinen viranomaislinjaus 5/2022: Jäätelöpikari katsotaan SUP-tuotteeksi 300 ml:n tilavuuteen saakka.

SUP-elintarvikepakkaukset, jotka myydään monipakkauksena eivät ole SUPD:n soveltamisalaa (SUPD:n johdantotekstin kohta 12). 

Jäätelön muovia sisältävä tiiliskivipakkaus (esim. 1 litra), muovirasia (esim. 

900 ml) tai yli 300 ml:n pikari
Ei -

Tuotetta ei ole tarkoitettu syötäväksi välittömästi joko paikalla tai mukaan otettuna, eikä sitä syödä tavallisesti suoraan astiasta (Suuntaviivat, s. 11, 

elintarvikepakkauksen määrittely).

Raejuuston muovipikari (esim. 200 g) tai -rasia (esim. 400 g) Ei - Käytetään tavallisesti ruuan valmistuksessa.

Takeaway-tarjoiluun tarkoitettu kertakäyttöinen muovia sisältävä 

juomamukiteline
Ei - Kyseessä ei ole SUP-juomapakkaus eikä -juomamuki.

Kanneton muovialusta, jolle pakataan myymälässä/ravintolassa mukaan 

otettava syömävalmis ruoka-annos (peitetään esim. kelmulla).
Kyllä Elintarvikepakkaus Jos alustalle pakataan myymälässä esim. raakaa lihaa, kyseessä ei ole SUP-pakkaus.

Muovipikari, jossa a) smoothie tai b) hedelmäkuutioita Kyllä
a) juomamuki

b) elintarvikepakkaus

Pakkauksen sisällön perusteella astia on joko SUP-elintarvikepakkaus, esim. jos se sisältää hedelmäkuutioita, tai -juomamuki, esim. jos se sisältää smoothien. Jos 

kyseessä on juomamuki, sen on täytettävä merkintävaatimukset.

Suuntaviivat, s. 29: Jos markkinoille saattamisen yhteydessä on epäselvää, onko tuote juomamuki vai elintarvikepakkaus, valmistajan on noudatettava direktiivin 

vaatimuksia molempien tuotetyyppien osalta.

Muki vs. elintarvikepakkaus -määrittelyä käsitellään myös komission vastauksissa (Komissio, kysymykset 22 ja 23).

Muovista valmistettu kiisseli-, vanukas-, jogurttipikari Kyllä Elintarvikepakkaus Syömävalmiin jälkiruuan annospakkaukset ovat SUP-tuotteita.

Kiisseli-, vanukas-, jogurttipikarit myytynä yksikkönä, jossa on useampia kuin 

yksi pakkaus
Ei

SUP-elintarvikepakkaukset, jotka myydään yksikkönä, jossa on useampia kuin yksi pakkaus eivät ole SUPD:n soveltamisalaa (SUPD:n johdantotekstin kohta 12). Huom. 

Joustavasta materiaalista valmistettu annospakkaus/kääre on SUP-tuote myös silloin, kun annospakkaukset on pakattu monipakkaukseen (Suuntaviivat s. 16)

Kiisseli 1 litran nestekartonkipakkauksessa Ei -
Ei ole pakkaus, josta elintarvike on tarkoitettu syötäväksi välittömästi tai mukaan otettuna. Huom. juomien kohdalla nestekartonkipakkaukset (max 3 l) ovat SUPD:n 

tuotekatteessa.

Juotava jogurtti muovipullossa Kyllä juomapakkaus (juomapullo)

Juomapullo on jäykkä juomapakkaus, jossa kapea kaula tai suu (Suuntaviivat, s. 29,)

Nestekartonkipakkaus on SUP-juomapakkaus, mutta ei SUP-juomapullo (Suuntaviivat, s. 29: yhdistelmämateriaalipakkaus on juomapakkaus, mutta ei juomapullo)

Muovia sisältävät juomapakkaukset ovat SUP-tuotteita 3 litran kokoon saakka (SUPD).

Tomaattien, hedelmien, marjojen muovirasia, max 500 g Kyllä Elintarvikepakkaus Raja 500 g on kansallinen viranomaislinjaus 5/2022.

SUP-tuotteet

eli SUP-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet, ovat kokonaan tai osittain muovista valmistettuja ja kertakäyttöisiä.

SUP-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat pakkaukset luokitellaan seuraaviin tuoteryhmiin:

1) Elintarvikepakkaus (food container) = astia, kuten kannellinen ja kanneton rasia, jossa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu syötäväksi välittömästi joko paikalla tai mukaan otettuna, syödään tavallisesti astiasta ja ovat valmiita syötäväksi ilman 

lisävalmistamista, kuten kypsentämistä, keittämistä tai lämmittämistä, mukaan lukien elintarvikepakkaukset, joita käytetään pikaruokaa tai muuta välittömästi syötäväksi tarkoitettua ateriaa varten. Pakkaus on valmistettu kokonaan tai osittain jäykästä muovia 

sisältävästä materiaalista.

2) Joustavasta materiaalista valmistettu pakkaus ja kääre (packets and wrappers) = joustavasta materiaalista valmistettu pakkaus, jonka sisältämä elintarvike on tarkoitettu nautittavaksi välittömästi pakkauksesta tai kääreestä ilman lisävalmistelua.

3) Juomapakkaus (beverage container) = tilavuudeltaan enintään 3 litran astia, jota käytetään nesteitä varten, kuten juomapullot ja niiden korkit/kannet sekä yhdistelmämateriaalipakkaukset korkkeineen ja kansineen (ei kuitenkaan lasiset ja metalliset  

juomapakkaukset, joissa on muovikorkki/-kansi).

4) Kevyt muovinen kantokassi = muoviset kantokassit, joiden paksuus on alle 50 mikronia.

5) Juomamuki = tavanomaisesti pyöreä ja yleensä kulhon muotoinen juoma-astia, sen korkki ja kansi mukaan lukien, joka myydään tyhjänä tai juomalla täytettynä.

Tuotelista on käyty läpi viranomaisten kanssa 8/2022. Huom! Linjauksia voidaan myöhemmin joutua muuttamaan huomioiden komission lisäohjeet ja uudet kansalliset viranomaislinjaukset. Listaa päivitetään.

SUP-tuotteiden määrittelyssä on hyödynnetty seuraavia dokumentteja:

”SUPD” = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/904 tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä

”Suuntaviivat” = Komission tiedonanto - Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 mukaiset komission kertakäyttöisiä muovituotteita koskevat suuntaviivat. 

”Komissio” = Komission DG ENV:n sähköposti 23.7.2021: Vastauksia jäsenmaiden lähettämiin kysymyksiin
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Tuote Kuva Onko pakkaus SUP-tuote? SUP-tuoteryhmä Huom. 

Kelmuun yksittäispakatut juustonapostelupalat esim. kymmenen palan 

jäykästä muovista valmistetussa myyntipakkauksessa. 
Kyllä Elintarvikepakkaus

Syömävalmiin tapas- ja antipastolajitelman muovipakkaus Kyllä Elintarvikepakkaus
Jos tuotteet on pakattu joustavasta materiaalista valmistettuun muovia sisältävään pakkaukseen, SUP-tuoteryhmä on "Joustavasta materiaalista valmistettu 

pakkaus/kääre".

Muovirasiaan pakatut juusto- tai leikkeleviipaleet ja joustopakkaukseen 

yksittäispakatut juustoviipaleet
Ei - Katso kuitenkin "juustonapostelupalat", "tapas- ja antipastolajitelma", joiden pakkaukset ovat SUP-tuotteita.

Muovista valmistettu pähkinäpussi Kyllä
Joustavasta materiaalista valmistettu 

pakkaus/kääre

Muovista valmistettu mantelirouhepussi Ei - Tuote on tarkoitettu ruoanvalmistukseen.

Välipalaksi tarkoitetun hedelmäsoseen pouch-pakkaus Kyllä Elintarvikepakkaus Suuntaviivat, s. 28 taulukon mukaan kyseessä on elintarvikepakkaus (vaikka s. 30 todetaan, että pakkausmateriaalin ollessa joustava kyseessä olisi "kääre").

Mehun/smoothien pouch-pakkaus Kyllä Juomapakkaus Ks. myös hedelmäsoseen pouch-pakkaus. Suuntaviivat s. 28. 

Muovinen ostoskassi Kyllä Kevyet muoviset kantokassit Muovikassit, joita tarjotaan kuluttajille tavaroiden tai tuotteiden myyntipisteessä, kassin vahvuus enintään 50 mikronia. Suuntaviivat s. 31-32.

Muovinen pikkupussi (esim. vähittäiskaupan hedelmäpussi) Kyllä Kevyet muoviset kantokassit Muovipussit, joita tarjotaan kuluttajille tavaroiden tai tuotteiden myyntipisteessä, ml. erittäin kevyet (alle 15 mikronin vahvuiset) muovipussit. Suuntaviivat s. 31-32.

Takeaway-aterian pakkaamiseen käytetty kertakäyttöinen muoviton astia, 

joka suljetaan muovia sisältävällä kannella, esim. lounassalaatin 

pakkaamiseen käytetty bagassikulho, jossa rPET-kansi

Kyllä Elintarvikepakkaus (astia + kansi)
Kansallinen viranomaislinjaus 5/2022: Jos elintarvikepakkaus, joka koostuu kahdesta eri osasta, jotka on valmistettu eri materiaalista ja joista toisessa on muovia, 

mutta joka myydään yleensä kokonaisuutena mm. elintarviketurvallisuuden vuoksi, on koko elintarvikepakkaus SUPD soveltamisalassa.

Bag-in-box -hanapakkaus Kyllä
Juomapakkaus (laatikko + pussi + hana + 

kantokahva)

Kansallinen viranomaislinjaus 5/2022: Jos pakkaus koostuu muovisesta ja muovittomasta osasta ja nämä yhdessä muodostavat markkinoille saatettavan 

kokonaisuuden niin koko tämä pakkauskokonaisuus kuuluu SUPD soveltamisalaan. 

Juomapakkaukset ovat SUP-tuotteita 3 litran tilavuuteen saakka.

Iso sipsipussi Kyllä
Joustavasta materiaalista valmistettu 

pakkaus/kääre

Kansallinen viranomaislinjaus 5/2022: Joustavasta materiaalista valmistetut kääreet esim. iso sipsipussi, ovat SUPD soveltamisalassa. Kts. Suuntaviivat taulukko 4.3 

kohta 3. Perunalastut ja muut snacks tuotteet ovat SUP-tuotteita ja niihin voidaan soveltaa 3 litran kokorajaa.

Joustavasta muovia sisältävästä materiaalista valmistettu keksipakkaus Kyllä
Joustavasta materiaalista valmistettu 

pakkaus/kääre
Ks. viranomaistulkinta sipsipussi-kohdassa.

Paistopisteen leivonnaisille tarkoitetut paperipohjaiset pussit, joissa muovia Kyllä
Joustavasta materiaalista valmistettu 

pakkaus/kääre

Kansallinen viranomaislinjaus 5/2022: Paistopisteessä myytävät irtotuotteet, jotka pakataan usein kuluttajan toimesta muovia sisältävään pakkaukseen, kuuluvat SUPD 

soveltamisalaan 3 litran pakkauskokoon asti. 

Huom. regeneroitu selluloosakalvo (sellofaani) ei ole SUP:n muovimääritelmän piirissä, selluloosa-asetaatti on. Suuntaviivat s. 7.

Teollisuudessa valmiiksi pakattujen suolaisten leivonnaisten (piirakat, 

pasteijat jne.) muovia sisältävät pakkaukset
Ei -

Kansallinen viranomaislinjaus 5/2022: Teollisuuden muovia sisältävään pakkaukseen, esim. muovikääreeseen pakkaamina suolaisten tuotteiden voidaan katsoa 

tarvitsevan lämmittämistä. (Eli pakkauksen sisältämä elintarvike ei ole syömävalmis, joten kyseessä ei ole SUP-tuote)

Muovia sisältävään pussiin pakatut pikkupullat Kyllä
Joustavasta materiaalista valmistettu 

pakkaus/kääre

Kansallinen viranomaislinjaus 5/2022: Valmiiksi pakatut makeat leivonnaiset esim. muovikääreessä kuuluvat SUPD soveltamisalaan

Ks. myös "Teollisuudessa valmiiksi pakattujen suolaisten leivonnaisten muovia sisältävät pakkaukset"

Muovia sisältävään pussiin pakattu pullapitko Ei

Teollisuudessa pakattujen lihapullien, pizzojen jne. muovia sisältävät 

pakkaukset
Ei - Pakatut tuotteet eivät ole syömävalmiita (lämmitetään ennen syömistä).

Muovirasiaan tai -pussiin pakatut salaatinlehdet (esim. rucola, pinaatti, 

salaattisekoitus jne.) salaatin valmistusta varten
Ei - Ei ole pakkaus, josta elintarvike on tarkoitettu syötäväksi välittömästi tai mukaan otettuna. 

Salaatinkastike/maustekastike jne. muovia sisältävässä yhden annoksen 

pakkauksessa
Kyllä

Joustavasta materiaalista valmistettu 

pakkaus/kääre

Elintarvikepakkaus

Kokonaan tai osittain jäykästä muovia sisältävästä materiaalista valmistettu pakkaus => "elintarvikepakkaus". Huom. jos nämä myydään kuluttajalle pakkauksessa, 

jossa on useita "elintarvikepakkauksia" => kyseessä ei ole SUP-tuote.

Joustavasta materiaalista valmistettu muovia sisältävä pakkaus => "Joustavasta materiaalista valmistettu pakkaus/kääre". Huom, jos nämä myydään pakkauksessa, 

jossa on useita "Joustavasta materiaalista valmistettuja pakkauksia/kääreitä" => kyseessä on SUP-tuote

Salaatinkastike/maustekastike jne. muovia sisältävässä pullossa, esim. 345 

ml
Ei

Kahvimaito/-kerma muovia sisältävässä yhden annoksen (esim. 2 ml) 

pakkauksessa
Kyllä Juomapakkaus Esim. kolmiotetra 2 ml. Suuntaviivat s. 25 (taulukko 4-7)

Kerma 2 dl:n nestekartonkipakkauksessa Ei

Levite, kuten margariini tai voi, muovia sisältävässä annoskokoisessa (esim. 

6/10 g) pakkauksessa
Kyllä Elintarvikepakkaus

Pakkaus on valmistettu kokonaan tai osoittain jäykästä muovia sisältävästä materiaalista, joten yksittäin myytävä leviteannos on "SUP-elintarvikepakkaus". Muovia 

sisältävään joustavaan kääreeseen pakattu voinappi olisi "Joustavasta materiaalista valmistettu pakkaus/kääre".

Annoskokoiset levitepakkaukset myytynä yksikkönä, jossa on useampia kuin 

yksi levitepakkaus
Ei -

Jos kokonaan tai osittain jäykästä muovia sisältävästä materiaalista valmistetuun pakkaukseen pakattu leviteannos myydään kuluttajalle pakkauksessa, jossa on useita 

leviteannoksia, kyseessä ei ole SUP-tuote. SUP-elintarvikepakkaukset, jotka myydään monipakkauksena eivät ole SUPD:n soveltamisalaa (SUPD:n johdantotekstin 

kohta 12). 

Jos leviteannos olisi pakattu joustavasta materiaalista valmistettuun muovia sisältävään kääreeseen, joka myydään pakkauksessa, jossa on useita 

leviteannospakkauksia, kyseessä olisi SUP-tuote.

Levite, kuten margariini, muovia sisältävässä rasiassa, esim. 400 g. Ei

Mehutiiviste muovipullossa tai -kanisterissa. Ei - Tuote tarvitsee laimennusta ennen juomista, joten ei ole SUP-tuote. Suuntaviivat s. 28.
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