
Eräät muoviin ja 
muovituotteisiin liittyvät 
määritelmät

Kertakäyttömuovidirektiivin toimeenpano
Sidosryhmätilaisuus 16.1.2020 
Lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi



Taustaa ja rajauksia

• Tämän kalvosetin aineistona on käytetty mm. SUP-kyselyyn 
saatuja vastauksia (avoinna 18.12.2019- 9.1.2020)
• Yhteensä 26 vastausta

• Seuraavat määritelmät käsitellään myöhemmin kevään aikana 
tuottajavastuuta koskevan tukihankkeen yhteydessä 
• Tupakkatuotteiden määritelmä
• Kalastusvälineiden määritelmä
• Tuottajavastuuseen liittyvät määritelmät 
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Muovin määritelmä: lähtökohdat 1/2
• Määritelmän sanamuotoon ei voi enää vaikuttaa. 
• SUP direktiivi on erityissääntelyä suhteessa eräisiin 

jätedirektiiveihin – SUP ja sen määritelmä menee edelle. 
• SUP- direktiivissä ei ole asetettu vähimmäisprosenttiosuutta 

sille, milloin kyse on muovista, joka ”soveltuu lopputuotteiden 
päärakenneosaksi”. Tätä ei voida lainsäädännössä kansallisesti 
määrittää. Voi olla, että komission suuntaviivoissa tulee 
olemaan jotain tästä.

• Komposiittimateriaaleista valmistetut SUP- tuotteet ovat 
direktiivin soveltamisalassa (liittyy itse asiassa 
kertakäyttömuovin määritelmään).
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Muovin määritelmä: lähtökohdat 2/2

• SUP- direktiivissä ei määritellä, mitä kemiallisella muuntamisella 
tarkoitetaan. REACH-asetuksessa, johon määritelmässä 
viitataan, on määritelty mitä tarkoitetaan ”ei kemiallisesti 
muunnettu”. Tätä kautta ratkaisevana olisi syytä pitää sitä, 
muuttuuko kemiallinen rakenne kemiallisen muuntamisen 
seurauksena vai ei. 

• Huomioita/näkemyksiä tässä vaiheessa?
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Muovin määritelmä: keskusteltavat

• Jos lähtökohtana on kemiallisen rakenteen muuttumattomuus, 
niin löytyykö SUP-tuotteita, joissa saman tuoteryhmän 
tuotteista osa kuuluisi (muovin määritelmän kautta) 
soveltamisalaan ja osa ei?

• Miten arvioidaan soveltuminen tuotteen päärakenneosaksi? 
Esimerkkejä SUP-tuotteista, joissa tämä on tulkinnanvaraista?

• Missä tapauksissa paperi voisi kuulua direktiivin 
soveltamisalaan (esim retentio- ja sidosaineita sisältävä 
paperimassa)?
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Maalit, musteet ja liimat muovin määritelmään 
liittyvänä erityiskysymyksenä

Lähtökohdat: 
• SUP- direktiivin mukaan maalit, musteet ja liimat eivät tee 

tuotteesta muovituotetta.

Keskusteltavat: 
• Voivatko ne jossain tilanteessa olla päärakenneosia? 

• Huomioita/näkemyksiä lähtökohdista?
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Kertakäyttöisen muovituotteen määritelmä: 
lähtökohdat 1/2

• Muovikassit ovat soveltamisalassa pakkausjätedirektiivin 
määritelmän mukaisesti.

• Määritelmä kattaa suuren joukon elintarvikepakkauksia. 
• Juomapakkaukset ovat oma tuoteryhmänsä 

elintarvikepakkauksiin verrattuna. 
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Kertakäyttöisen muovituotteen määritelmä: 
lähtökohdat 2/2

• SUP- direktiivissä ei ole asetettu vähimmäisprosenttiosuutta 
sille, kuinka suuri osuus muovia on tuotteessa oltava, jotta se 
kuuluu direktiivin soveltamisalaan. Tätä ei voida 
lainsäädännössä kansallisesti määrittää. Odotetaan komission 
suuntaviivoja. 

• Sellaisenaan uudelleenkäytettävät muoviset pakkaukset eivät 
sisälly määritelmään

• Huomioita/näkemyksiä tässä vaiheessa?
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Kertakäyttöisen muovituotteen määritelmä: 
keskusteltavat 

• Onko tiedossa, että olisi käytössä tai tulossa sellaisenaan 
uudelleenkäytettäviä muovisia SUP-pakkauksia?
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Kertakäyttöisiin muovituotteisiin liittyvä 
elintarvikepakkauksia koskeva erityissääntely
Lähtökohdat:
• Tuotteen sijainti kaupassa (tavallinen hylly vrt. take away -hylly) 

ei vaikuta sen määrittelyyn, onko kyseessä SUP-tuote vai ei.
• Komission non-paperissa esimerkkejä, esim. joissain 

elintarvikepakkauksissa 200 g yhden annoksen ”rajana”. 
Odotetaan komission suuntaviivoja.

Keskusteltavat:
• Onko joitain elintarvikepakkauksia, joiden kuuluminen 

soveltamisalaan on erityisen tulkinnanvaraista? 

• Huomioita/näkemyksiä lähtökohdista?
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Biohajoavat muovit muovin määritelmän 
erityiskysymyksenä

Lähtökohdat:
• Biopohjaiset ja biohajoavat SUP- tuotteet ovat SUP-direktiivin 

soveltamisalassa, jos täyttävät muovin määritelmän.
• Huomiota/näkemyksiä tästä?
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OXO- hajoavan muovin määritelmä ja 
tunnistaminen
Lähtökohdat: 
• Kyse ei ole määritelmässä tarkoitetusta oxo- hajoavasta 

muovista, jos reaktiotyyppi ei ole hapettuminen. Näin siitä 
huolimatta, että lopputuloksena on mikromuovia.

• Oxo- hajoavaa muovia ei pidetä biohajoavana 
pakkausjätedirektiivin mukaan (väärää markkinointia käytössä). 
Biohajoavuus voidaan osoittaa standardilla.

Keskusteltavat:
• Missä tuotteissa on oxo-hajoavaa muovia? Miten oxo-hajoavat 

muovit tunnistetaan? 

• Huomioita/näkemyksiä lähtökohdista?
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Kiitos - aloitetaan 
pienryhmätyöskentely


