Kasvisten pakkausmerkintöihin
nyt myös alkuperämaa
Pakkausmerkintävaatimukset koskevat kaikkia
tuoreena kaupan pidettäviä kasviksia, etenkin
niitä kasviksia, joilla on laatuluokitusvaatimukset
eli kauppanormit. Kasviksiin luetaan marjat,
hedelmät, vihannekset ja juurekset. Alkuperämaa vaaditaan vuoden 2008 alusta lukien kaikkien viljeltyjen kasvisten pakkausmerkintöihin.
Tämä vaatimus koskee nyt myös kasviksia, joilla
ei ole säädetty kauppanormeja kuten kiinankaalia, parsakaalia ja lanttua. Kasvisten markkinoimisen edellytyksenä ovat vaatimusten mukaiset
merkinnät pakkauksissa ja mukana seuraavissa
asiakirjoissa.

Laatuluokiteltujen kasvisten pakolliset
tiedot pakkauksessa:
■ pakkaajan nimi ja postiosoite
■ laatuluokka
■ alkuperämaa (koskee kaikkia
kasviksia)

Suomalaisten kasvisten alkuperämaan merkintä
voi olla: Suomi, suomalainen, FIN, FI tai vastaava ruotsinkielinen ilmaisu. Tuotteen alkuperää
sekä laatuluokkaa koskevat tiedot tulee aina olla
myös tuotteen mukana kulkevissa asiakirjoissa.
Laatuluokat ilmaistaan tunnuksin extra tai ekstra
(E), I tai 1 ja II tai 2.
Lisäksi pakollisia tietoja ovat lajike (osalle
tuotteista) ja kuluttajapakkauksissa paino. Lajike
on ilmoitettava seuraavista tuotteista: appelsiini, aprikoosi (E ja I -luokissa), avokado, luumu,
omena ja päärynä (E ja I -luokissa), mandariini
ja viinirypäle.

Selvät ja oikeat merkinnät
Merkinnät on tehtävä selvästi ja pysyvästi pakkauksen samalle sivulle. Merkintämateriaalista
ei ole tarkkoja määräyksiä. Se voi olla pakkaukseen sopiva painatus, etiketti, tarra, leima,
nauha tai lipuke.
Vähittäismyyntiä varten esipakattu tuote
(kuluttajapakkaus) luetaan pakkaukseksi, mikäli
yhdessä pakkauksessa on useampi kuin yksi
kappale tuotetta, esimerkiksi kaksi suippopaprikaa tai kolme kappaletta paprikoita, ns. paprikamix. Näissä pakkauksissa pitää olla vaaditut
merkinnät sekä lisäksi pakkauksen paino.
Sen sijaan yksittäinen tuote, kuten kurkku tai
kukkakaali voidaan suojata kelmulla tai muovilla. Tällöin riittävät pakkauslaatikossa olevat
merkinnät.
Ennen kuin kauppanormin omaavia kasviksia
pakataan, on varmistettava vaadittavat merkinnät juuri sitä tuotetta koskevasta lainsäädännöstä. Luettelo laatuluokittelun piiriin kuuluvista
tuotteista sekä niiden tuotekohtaiset säännökset
löytyvät Eviran internetsivuilta www.evira.ﬁ>
Kasvintuotanto ja rehut> Kasvisten kauppa>
Tuotekohtaiset kauppanormit.

Lisämerkinnät
seospakkauksiin
Myyntipakkauksiin, joihin pakataan useampaa
eri tuotetta samaan pakkaukseen, on edellisten merkintöjen lisäksi merkittävä kaikkien
pakkauksessa olevien tuotteiden tai lajien nimi
ja alkuperä. Myös lajike tai kauppamuoto on
merkittävä, jos sitä vaaditaan kyseessä olevan

tuotteen kauppanormissa tuotetta yksinään
myytäessä. Esimerkiksi pakattaessa sekä vihreää
että tummaa viinirypälettä samaan rasiaan pitää
molempien lajike sekä alkuperämaa ilmoittaa:
”Thompson Brasilia, Flame Chile”.

Muiden lainsäädäntöjen
merkintävaatimukset
On muistettava, että kasvisten pakkausmerkintöjä säädellään useassa eri lainsäädännössä.
Esimerkiksi luomutuotteisiin on merkittävä
virallinen luomuvalvontamerkki pakollisesti noudatettavien kauppanormien pakkausmerkintöjen
lisäksi. Pilkotut tuotteet, kuten tuoreet keitto- tai
patajuurekset ovat puolestaan elintarvikkeita ja
niitä koskevat elintarvikelainsäädännön mukaiset pakkausmerkinnät.

Esimerkkejä kauppanormin omaavien
kasvisten merkinnöistä

KERÄSALAATTI

LK I

ALKUPERÄMAA SUOMI
VILJELIJÄ / PAKKAAJA
RUUSU KAALINEN
TARHATIE 5
11010 KAALIMAA
MÄÄRÄ

12 kpl

Poikkeuksena teollisuuden
raaka-aineet ja torimyynti
Vaatimusten ulkopuolelle jäävät pakkaamoon
pakattaviksi ja teollisuuden raaka-aineeksi
tarkoitetut kasvikset. Merkintöjä ei vaadita
myöskään, kun tuottaja itse myy tuotteen suoraan kuluttajalle tilamyyntinä, itsepoimintana
tai torilla.

Pakkaajan tiedot

Suomalaisia mansikoita

250 g

1 luokka
Pakkaaja:

Mansikkasaari Ky
Marjatie 10,
10100 VIHANNESLAHTI

Pakkaajan nimi ja postiosoite on merkittävä
pakkauksiin. Osoitteella tarkoitetaan vähintään
pakkaajan postinumeroa ja postitoimipaikkaa.
Osoitteen yhteydessä mainittua maata ei lueta
tuotteen alkuperämaaksi.

Lisätietoja: www.evira.ﬁ> Kasvintuotanto
ja rehut> Kasvisten kauppa
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