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tajien mielissä pakkaukset – erityisesti muo-
vista valmistetut pakkaukset – ovat syyllisiä 
ympäristön roskaantumiseen. Kuluttajamark-
kinoilla toimivien yritysten on menestyäk-
seen onnistuttava vakuuttamaan tiedostavat 
kuluttajat siitä, että yrityksen tuotteiden os-
taminen ja käyttäminen on turvallisuuden ja 
terveellisyyden lisäksi myös ympäristön kan-
nalta kestävää.

Kiertotalous eli jätteiden kierrättäminen 
uudeksi raaka-aineeksi on EU:n valinta tule-
vaisuuden tavaksi huolehtia sekä talouden 
että ympäristön hyvinvoinnista. Ruotsissa 
1980-luvulla kehitetty ajatus tuottajavastuus-
ta sopii hyvin tukemaan siirtymistä kiertota-
louteen. Tuottajavastuulla tarkoitetaan sitä, 
että tuotteita markkinoille tuovat yritykset 
vastaavat myös jätehuollosta.  

Tuottajavastuuta sovelletaan EU:ssa sähkö-
laitteisiin, akkuihin, autonrenkaisiin ja pakka-
uksiin.

Kiertotalouteen siirtyminen tapahtuu käy-
tännössä kiristyvien kierrätystavoitteiden 
avulla. Kun tuotteita markkinoille tuovat 
brändinomistajat maksavat myös kasvavat 
kierrätyksen kustannukset, on se käytännössä 
osa yrityksen vastuullisuuden kustannuksia. 
Kustannukset siirtyvät luonnollisesti tuottei-
den hintoihin eli kuluttaja maksaa kierrätyk-
sen. Kuluttajalla on kuitenkin aina mahdol-
lisuus valita tarjolla olevista brändeistä se 
mieluisin ja tulevaisuudessa valintaperustee-
na voi useammin olla vastuullisuus.

Pakkauksen merkitys brändin omistajalle 
on suuri ja vastuullisuuden myötä kasvaa en-
tisestään. Pakkaus voi olla joillekin yrityksille 
jatkossa niin tärkeä asia, että tarvitaan erilli-
nen pakkausjohtaja (CPO = Chief Packaging 
Officer) vastaamaan kaikista pakkauksiin liit-
tyvistä asioista.

Pakkaus on brändinomistajalle 
strateginen asia – tarvitaanko yrityksiin CPO?

SÄILÄN SANA
PÄÄKIRJOITUS

Antro Säilä

Peukalosäännön mukaan pakkauksen osuus 
pakatun tuotteen kokonaiskustannuksista 
on kaksi prosenttia. Kuten kaikki keskiarvot, 
myös tämä osoittautuu paikkaansa pitämät-
tömäksi, kun mennään yksittäisiin tapauksiin. 
On selvää, että luksustuotteiden pakkauksiin 
voidaan käyttää paljon enemmän ja toisaalta 
on paljon tuotteita, joiden pakkaus on suh-
teessa halvempi.

Koska pakkauksen ensisijainen tehtävä on 
pakatun tuotteen suojaaminen, on tuotteiden 
koskettelu usein vaikeaa. Erityisesti näin on 
elintarvikkeiden kohdalla ja se onkin ymmär-
rettävää. Jo ennen koronaviruksen aikaa on 
ollut selvää, että tuotteiden myyntikunnossa 
säilymistä halutaan varjella – puhumattakaan 
kuluttajien terveydestä ja turvallisuudesta.

Pakkauksiin liittyvä päätöksenteko on 
brändin omistajayrityksissä usein hajautu-
nut moneen yrityksen toimintoon, joilla on 
usein vielä keskenään ristiriitaiset tavoitteet. 
Pakkauskehitystiimi ja osto-osasto pyrkivät 
hoitamaan tehtävänsä mahdollisimman kus-
tannustehokkaasti. Päivittäinen pakkaussuo-
rite pitää saada hoidettua mahdollisimman 
sujuvasti. Varsinkin tuoretuotteiden kanssa se 
tarkoittaa usein automatisoituja pakkauslin-
joja, jotka tekevät työtään varsinaisen tuotan-
tolinjan kanssa samassa tahdissa. Maito- tai 
lihatuotteita ei voi ajaa välivarastoon odot-
tamaan myöhemmin seuraavaa pakkausvai-
hetta. Pakkaus on osa tuotannon kalkyyliä ja 
yrityksen talousjohto varmistaa, että inves-
toinnit maksavat itsensä takaisin ajallaan.

Brändi rakennetaan visuaalisten element-
tien avulla ja pakkauksella on siinä oma 
tehtävänsä. Pakkauksen ulkonäköä koskevat 
päätökset tehdään useimmiten markkinointi-
osastolla. Markkinoinnin tehtävänä on herät-
tää huomiota ja siihen yritykset ovat yleensä 
valmiita myös investoimaan. Brändiuudistus 
pitää yleensä sisällään vähintään värien ja 
visuaalisen ilmeen viilaamista tukemaan ha-
luttua vaikutusta kuluttajien mielissä. Ei ole 
tavatonta, että yritys käyttää brändiuudistuk-
sessa pakkauksien ulkonäön muuttamiseen 
rahamäärän, joka on verrannollinen yrityksen 
pakkausmateriaalien ostobudjettiin.

Kaikissa merkittävissä kuluttajamarkkinoilla 
toimivissa yrityksissä on nykyisin vastuulli-
suusjohtaja tai -päällikkö. Vastuullisuus onkin 
uusin yrityksen toiminto, joka myös käsittelee 
pakkauksia omasta näkökulmastaan. Kulut-
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Pakkausuutisia

Tänä vuonna 50-vuotisjuhlaansa viettävien Aakkoset-makeisten kielivalikoimaa laajennettiin kesän korvalla. Makeispusseista voi 
jatkossa löytää Suomen virallisten kielten lisäksi venäjän, viron, arabian, englannin ja inarinsaamen kieltä. Uudet kielet näkyvät niin 
pussien painatuksissa kuin itse makeisissa, ja uudistuksen myötä karkeissa on erilaisia kirjaimia lähes 60.

– Kielet on valittu pusseihin niiden puhujamäärän ja merkityksen perusteella. Toivomme, että valitut kielet ilahduttavat mahdol-
lisimman monia. Kirjaimet ja kielet ovat pusseissa iloisesti sekaisin – ihan kuin ympärillämme muutenkin, sanoo Cloettan makeis-
pussien tuoteryhmäpäällikkö Heidi Pekkala.

Ensimmäinen Aakkoset-pussi, Salmiakkiaakkoset, tuli markkinoille vuonna 1970. Kuluvan juhlavuoden aluksi salmiakkiklassikko 
tuotiin kauppoihin Original-versiona. Uudet kielet puolestaan valtasivat Aakkoset-pussit touko–kesäkuussa ja ovat saatavilla koko 
juhlavuoden ajan.

Monikieliset Aakkoset

Suomalainen Woodly Oy on todentanut puuselluloosaan perustu-
van muovituotteensa kierrätettävyyden kaikissa tuotantovaiheis-
saan itävaltalaisen   NGR:n (Next Generation Recyclingmaschinen 
GmbH) muovikierrätysteknologian avulla. Woodlyn materiaalin 
käsittely ja prosessointi uudelleen kirkkaaksi kierrätysraaka-ai-
neeksi eli granulaattimuotoiseksi muovirakeeksi onnistui tavan-
omaisille muoveille tyypillisillä käsittelyolosuhteilla.

Euroopan muovistrategian (2018) mukaan kaikkien EU:n mark-
kinoilla käytettävien muovipakkausten on oltava vuoteen 2030 
mennessä joko uudelleenkäytettäviä tai helposti kierrätettäviä. 
Tämä asettaa haasteita uudenlaisten materiaali-innovaatioiden 
kaupallistamiselle. Innovaatioiden lisäksi kiertotalouden toteutu-
minen edellyttää yhteistyötä arvoketjussa toimivien yritysten vä-
lillä.

Puumuovi on kierrätettävää

Lisää pakkausuutisia löydät osoitteesta

UPM Raflatac tuo markkinoille uuden Forest Film PE -tarramateriaalin, jolla voidaan 
vähentää uusiutumattomien ensiöraaka-aineiden käyttöä kodinhoito- ja hygieniatuot-
teiden etiketeissä. Tarramateriaali valmistetaan yhteistyössä UPM Biopolttoaineiden ja 
Dow’n kanssa.

Forest Film PE -tarramateriaali valmistetaan Dow’n biopohjaisesta muovigranulaatista. 
Granulaatin valmistukseen käytetään UPM Biopolttoaineiden tuottamaa UPM BioVerno 
-naftaa, joka on sataprosenttisesti puupohjaiseen tähteeseen perustuva raaka-aine. Uusi 
tarramateriaali käynnistää UPM:n ja Dow’n tarrasovelluksiin liittyvän yhteistyön.

Uusi tarramateriaali etiketteihin

Kuluttajat tarvitsevat tietoa elintarvikkeiden alkuperästä valinto-
jensa pohjaksi. Elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan ilmoit-
tamista koskeva EU-asetus ei kuitenkaan vastaa kaikilta osin niitä 
alkuperämerkintävaatimuksia, joiden mukaan Suomessa on viime 
vuosina toimittu. Siksi maa- ja metsätalousministeriö esitti komis-
siolle kansallisen asetuksen jatkamista. Nyt maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella on säädetty, että alkuperän ilmoittamista 
koskeva asetus on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut 12.5.2020 elintarvik-
keiden alkuperämerkintöjä koskevan asetuksen, joka varmistaa, 
että kansalliset asetukset pysyvät edelleen voimassa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella velvoitettiin vuonna 
2017 ilmoittamaan valmiiksi pakattujen Suomessa valmistettujen 
elintarvikkeiden ainesosana käytetyn lihan sekä maidon ja maito-
tuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaa. Asetus sää-
dettiin komission edellyttämällä tavalla määräaikaiseksi, ja sen voi-
massaolo jatkui maaliskuun 2020 loppuun asti. Huhtikuusta 2020 

alkaen sovellettava elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan ilmoittamista koskeva EU-asetus ei  täysin vastaa niitä vaatimuksia, joiden 
mukaan Suomessa on viime vuosien aikana toimittu. Tästä syystä maa- ja metsätalousministeriö lähetti komissiolle ehdotuksen kansallisen 
asetuksen voimassaolon jatkamisesta vuoden 2021 loppuun.

Komission odotetaan julkistavan vuoden 2020 aikana Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisen Pellolta pöytään -strategian, 
jossa on tarkoitus linjata, kuinka kuluttajille voitaisiin antaa nykyistä paremmin tietoa kestävien valintojen tueksi esimerkiksi elintarvikkeiden 
alkuperästä, ravintoarvosta ja ympäristöjalanjäljestä.

Ruoan raaka-aineen 
alkuperän pitää näkyä

Sinebrychoff siirtyi maaliskuussa käyttämään valmistamissaan 
Bonaqua-juomissa puolen litran pulloja, jotka on valmistettu sa-
taprosenttisesta kierrätysmuovista. Käytön jälkeen pullon voi pa-
lauttaa muiden pullojen tavoin kauppaan, mistä se kiertää käytet-
täväksi uudelleen. Kierrätetyn muovin avulla voidaan pienentää 
pakkausten ilmastovaikutuksia, vähentää muovin päätymistä ros-
kaksi ja edistää kiertotaloutta.

Kierrätysmateriaalista valmistettujen Bonaqua-pullojen ansios-
ta Sinebrychoff käyttää vuosittain fossiilisista raaka-aineista val-
mistettavaa uutta muovia keskimäärin 210 000 kiloa vähemmän 
kuin jos pullot valmistettaisiin neitsytmuovista. Kierrätetyn pullon 
hiilijalanjälki on myös noin 30 prosenttia pienempi kuin uudesta 
muovista valmistetun.

Sataprosenttisesti 
kierrätetty vesipullo
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Paperipussi sopii
lähes kaikkeen 
pakkaamiseen!

Paperipussi on lisäksi ekologinen ratkaisu!

Muovipakkausten korvaaminen uusiutuvilla materiaaleilla 
ja verkkokaupan kasvu lisäävät aaltopahvin pintakarton-
kina käytettävien kraftlainereiden kysyntää. AvantForte by 
Stora Enso on uusi kraftlainer, joka sopii tuoretuotteiden ja 
rasvaisten tai kosteiden elintarvikkeiden pakkauksiin sekä 
verkkokauppapakkauksiin.

AvantFortesta tulee Stora Enson aaltopakkausmateri-
aaleista koostuvan Avant-tuoteperheen lippulaiva. Aalto-
pahvin pintakartonki on tavallisesti kaksikerroksista, mutta 
AvantFortessa käytetään kolmikerroksista Tri-Ply by Sto-
ra Enso -teknologiaa, joka maksimoi tuotteen lujuuden, 
mahdollistaa pakkausten keventämisen ja parantaa pai-
nettavuutta.

Stora Ensolta elintarvike- 
turvallinen kraftlainer

Annos- ja pienempien pakkausten ostaminen on ilmastoteko, todetaan Karlstadin 
yliopiston tutkimuskeskuksessa CTF:n ruotsalaisten kotitalouksien ruokahävikkiä 
kartoittavassa tutkimuksessa. Tutkimuksesta selviää myös, että kuluttajien epä-
tietoisuus elintarvikkeiden päiväysmerkinnöistä on tärkeä tekijä ruokahävikin 
synnyssä.

– Pakkaukset on usein nimetty ympäristöroistoiksi, mutta niitä tarvitaan ruoan 
kuljettamiseen ja suojaamiseen. Syyttelyn sijaan meidän pitäisi keskittyä elin-
tarvikkeiden pakkaamiseen, jotta vähemmän ruokaa heitettäisiin pois. Ruo-
kahävikillä on pakkauksia suurempi vaikutus ilmastoon, sanoo ympäristö- ja 
energiajärjestelmien tutkimuksesta vastannut dosentti Helén Williams. Tut-
kimuksen toteuttivat Karlstadin yliopiston ja RISE-tutkimuslaitoksen tutkijat.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miksi kuluttajat heittävät pois eri-
tyyppisiä ruokia ja pakkausten merkitystä syntyvälle ruokahävikille. Tutkijat 

luokittelivat 37:ssä Karlstadin ja Tukholman alueen kotitaloudessa syntyneet 
ruokajätteet. Kodeissa mitattiin ruokahävikki, pidettiin niistä päiväkirjaa ja osallis-

tuttiin haastatteluihin viikon ajan.
Tulos osoitti, että pakkauksen suunnittelulla on suurempi rooli kuin mitä aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu.

– Pakkaussuunnittelu oli erityisen tärkeä maitotuotteille, lihalle ja kalalle, leivälle ja ruoille, joilla on pitkä varastointiaika. Meijeri-
tuotteissa pakkausten suunnittelu aiheutti lähes 70 prosenttia syntyneestä jätteestä ja liha- ja kalatuotteista 50 prosenttia, kertoo 
Helén Williams.

Tutkijoiden mukaan on tärkeää kehittää päivämäärämerkintöjä ja tarjota tietoa tuotteiden säilyvyydestä. Pakkauksia pitäisi myös 
kehittää kuluttajien tarpeen mukaan siten, ettei tulisi houkutusta ostaa enemmän ruokaa kuin mitä ehtii syömään.

Iso pakkaus, suurempi ruokahävikki

Vuoden 2019 lopussa Moomin Cha-
racters teki merkittävän sijoituksen 
Papticiin, ja nyt Moomin Shopeissa ol-
laan ottamassa käyttöön Paptic Tringa 
-materiaalista valmistetut uudelleen-
käytettävät pussit, jollaisen asiakas 
saa mukaansa ostaessaan muumimu-
kin. Puusellusta valmistettu pakkaus 
on osa Itämeren suojeluun tähtäävää 
#MEIDÄNMERI-kampanjaa.

Moomin Charactersin toimitusjohta-
ja Roleff Kråkström toteaa, että Paptic 
edustaa uuden sukupolven ympäristö- 
ystävällisillä pakkausmateriaaleillaan 
juuri sitä suuntaa, johon yhtiö haluaa 
Muumi-tavaramerkin lisensointia viedä.

– Meille Paptic on kiinnostava yhteis-
työkumppani myös siksi, että lisenssin-
haltijamme ympäri maailman etsivät 
juuri tällaisia laadukkaita pakkausvaihto-

ehtoja, ja nyt meillä on osoittaa heille erinomainen suomalainen vaihtoehto, Kråkström lisää.
Yhteistyö Moomin Charactersin kanssa tukee Papticin kansainvälistymisstrategiaa.
– Olemme todella iloisia yhteistyöstä Moomin Charactersin kanssa. Nopeasti kansainvälistyvälle start-upille Muumit tuo positii-

vista näkyvyyttä kansainvälisellä markkinalla, sanoo Esa Torniainen, yksi Papticin perustajista.
Paptic herättää kiinnostusta niin kansainvälisesti kuin suomalaisyrityksissäkin. Yhtiön materiaalit soveltuvat moneen eri käyttöön, 

ja niitä on toimitettu 28 eri maahan.

Muumimukit uudelleenkäytettävään pussiin

Tuotammeko mikromuovia itse ruokaamme? Mikromuovien 
kulkeutumisesta ruokaan pakkausta avatessa on tehty uusi tut-
kimus, joka julkaistiin Nature-lehdessä maaliskuussa 2020. Tut-
kimuksen mukaan pakkauksia avattaessa ruokaan päätyi pieniä 
määriä mikromuoveja, joiden määrä voi olla välillä 0,46–250 
mikromuovihiukkasta/cm. 

Vaikka mikromuovien kulkureitit eivät ole täysin selvillä, ih-
miskehoon mikromuovit päätyvät kahta kautta: hengityksen ja 
syömämme ravinnon mukana. Tämän ”Microplastics generated 
when opening plastic packaging” -nimisen tutkimuksen mu-
kaan mikromuoveja kulkeutuu elintarvikkeisiin myös ihmisen 
oman toiminnan seurauksena. Tutkimuksessa laskettiin, kuinka 
paljon rasioista, pusseista, teipeistä tai korkeista irtoaa mikro-
muovia saksilla, veitsellä tai käsin repimällä pakkausta avattaes-
sa. 

Tutkimuksessa havaittiin, että näillä arkisilla toimilla syntynyt-
tä mikromuovia myös kulkeutui avattavaan tuotteeseen. Tutki-
joiden havainto varoittaa mikromuoveista huolestuneita kulut-
tajia olemaan varovaisia muovipakkauksia avatessa.

Avaamisesta mikromuovia?

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on kilpailuttanut Rin-
ki-ekopisteiden keräyssäiliöiden tyhjennykset eteläisessä 
Suomessa ja valinnut kumppaniksi Lassila & Tikanoja Oyj:n. 
Sopimus on kolmivuotinen, ja se alkaa 1.10.2020. Sopimuk-
sen vuosittainen arvo on noin kaksi miljoonaa euroa.

Sopimus kattaa kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä 
pienmetallin tyhjennykset Uudenmaan alueen kaikissa 
Rinki-ekopisteissä. Lisäksi sopimukseen kuuluu Rinki-eko-
pisteiden muovipakkausten keräyssäiliöiden tyhjennykset 
Varsinais-Suomen, Kaakkois-Suomen, Kanta-Hämeen, Päi-
jät-Hämeen ja Pirkanmaan alueilla.

Vuonna 2019 kaikista Rinki-ekopisteistä kerättiin lähes 50 
000 tonnia pakkausjätettä. Uusimaa on Suomen suurimpia 
urakointialueita niin tyhjennysten kuin pakkausjätteen ker-
tymienkin osalta. Uudenmaan keräyssäiliöiden tyhjennyk-
set kattoivat viime vuonna neljänneksen koko valtakunnan 
tyhjennysmääristä.

Rinki ja L&T sopimukseen
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Pullosta Kikkoman tunnetaan

Kauneus on japanilaisessa ruuassa puoli ruokaa ja 
Kikkoman kertookin tekevänsä myös syöjän liikkeistä 
kauniita. Kikkomanin punakorkkista pulloa pidellään 
kiinni peukalolla sekä etu- ja keskisormella sitä käy-
tettäessä, jolloin nimetön ja pikkusormi jäävät sirosti 
pystyyn. Liike imitoi japanilaisessa teeseremoniassa 
käytettäviä eleitä. 

Pullo suunniteltiin vuonna 1961 eli aikana, jolloin 
Japanissa siirryttiin syömään perinteisistä matalista 
pöydistä ruokapöytiin, jolloin pöydällä alettiin myös 
säilyttää tavaroita. Siksi tarvittiin elegantti pullo.

Teollinen muotoilija Kenji Ekuan käytti pullon 
suunnitteluun kolme vuotta. Hän muotoili myös 
moottoripyöriä, luotijunia ja postilaatikoita. 

150 millilitran vetoisen Kikko-
man-pullon salaisuus on pu-
naisen korkin nokassa oleva 60 

asteen sisäänpäin kallistuva kul-
ma, joka on tavallisesta kaatono-

kasta poikkeava. Nokasta ei kaata-
misen jälkeen jää tippaa valumaan. 

Toinen nerokkuus pullossa on sen 
helppo täytettävyys. Pullon suu on 
sen kaulaa leveämpi, joten isom-
masta täyttöpullosta on helppo 
täyttää tarjoilupullo.

Maailman markkinajohtaja 
Kikkomania myydään yli sa-

dassa maassa ja sen pullo 
on 3D-tavaramerkkisuojattu 
käyttäjämaissaan. Ikoninen 
pullo edustaa niin Kikko-
mania kuin kotimaatansa 
Japaniakin.

Ikoniset pakkaukset

Meiran maustekastikkeita pakataan nyt myös pienempiin pak-
kauksiin. Meiran luomuketsuppia, juuresketsuppia, bataatti-in-
kivääriketsuppia ja perinteistä sinappia saa nyt myös 250 gram-
man minipulloissa, joita on helppo kuljettaa ja säilyttää.

Pienet pakkaukset vähentävät tutkitusti ruokahävikkiä. Suo-
men Luonnonvarakeskus Luken mukaan suomalaisten kotitalo-
uksien ruokahävikin määrä on noin 20–25 kiloa henkilöä kohti. 
Kulutustapojen muuttaminen on 
kuitenkin haaste erityisesti pie-
nemmille kotitalouksille.

– Haluamme tarjota kaiken-
kokoisille kotitalouksille mah-
dollisuuden kokeilla Meiran 
maustekastikkeita helposti. 
Pienempi pakkaus madaltaa 
kokeilukynnystä ja vähentää 
hävikkiä. Minipullot ovat oiva 
tapa tutustua uusiin tuottei-
siin ilman, että pakkauskoko on 
este ostopäätökselle. Pienempi 
pakkauskoko sopii myös silloin, 
kun kastikkeiden menekki ei ole 
säännöllistä, markkinointipääl-
likkö Heidi Päiväniemi Meiralta 
kertoo.

Meiran tuotteet kehitetään, 
valmistetaan ja pakataan 
Helsingin Vallilassa.

Metsä Boardin suunnittelema ja yhdysvaltalaisen Hazen 
Paper Companyn toteuttama Arctic Blue Gin -pakkaus on 
voittanut 2020 Product of the Year -palkinnon. Kilpailun 
järjesti Yhdysvalloissa toimiva Association of International 
Metallizers, Coaters and Laminators (AIMCAL).

Metsä Boardin suunnitteleman pakkauksen kylkeä ko-
ristavat Eeva Mäkisen revontulivalokuva ja uniikit erikois- 
efektit. Pakkaus on valmistettu Metsä Boardin taivekarton-
gista.

– Haastavan hologrammikuvion tuottaminen vaatii pal-
jon kartongilta. Kartongin on oltava sileää ja jäykkää, jotta 
hologrammi kiinnittyy kartonkiin ilman virheitä, kertoo Ha-
zen Paper Companyn toimitusjohtaja John Hazen.

– Halusimme luoda kuvan kirpeästä talvi-illasta, jota leis-
kuvat revontulet valaisevat. Kuva pääsee todella oikeuk-
siinsa ja vahvistaa hyvin brändimielikuvaa, toteaa Metsä 
Boardin Packaging Services Director Mark Beamesderfer.

Ketsuppia minipullossa

Pikkupullojen palautus- 
astetta saatiin nostettua

Arctic Blue Ginin 
kotelo vuoden tuote

Tuotantoketjuratkaisuja toimittava CHEP on saanut riip-
pumattomalta arviointijärjestöltä EcoVadisilta Gold-ta-
son tunnustuksen ja on yrityksen tiedotteen mukaan 
ainoa toimitusketjuyhtiö, joka on saavuttanut ylimmän 
luokituksen viitenä vuonna peräkkäin.

Tämä kultatason tunnustus myönnettiin CHEP Eu-
ropelle sen ympäristöön, työelämän käytäntöihin, oi-
keudenmukaisiin liiketoimintakäytäntöihin ja toimitus- 
ketjuihin liittyvän ympäristötietoisen kehityksen ja saa-
vutusten ansiosta.

EcoVadisin menetelmät perustuvat kansainvälisiin 
yritysten sosiaalisen vastuun normeihin, kuten Global 
Reporting -aloitteeseen, Yhdistyneiden kansakuntien 
Global Compact -aloitteeseen ja ISO 26000 -standar-
diin. Ne kattavat 198 luokkaa ja niiden avulla arvioidaan 
60 000 yritystä 155 maassa.

CHEP on osa toimitusketjuratkaisuja toimittavaa 
Brambles Groupia, jonka liiketoiminta perustuu lavojen, 
laatikoiden ja konttien jakamiseen ja uudelleenkäyttöön. 
Konserni sijoittui hiljattain Dow Jonesin Barron’s-lehdes-
sä maailman kestävimmäksi yritykseksi.

Chepille tunnustusta 
yhteiskuntavastuustaKouvolan Lakritsi on valmistanut pussillisen makeisia, joka johti 

yhtiön päätymiseen Guinnessin maailmanennätysten haltijoiden 
joukkoon. Mistään yhden illan leffaherkusta ei ole kuitenkaan 
kyse, sillä ennätyspakkaus painaa sisältöineen peräti 832,8 kiloa. 
Guinness World Recordsin asettama 200 kilon minimivaatimus 
ylittyi siis kirkkaasti. Paino on tarkistettu Guinnessin hyväksymällä 
virallisella vaa’alla kolmen ulkopuolisen tarkastajan todistamana.

Ennätyslakut on pakattu kuution vetoiseen kangaspussiin, jon-
ka sisällä on tuhat kiloa kestävä säkki. Näissä säkeissä toimite-
taan tehtaalle makeisten valmistuksessa tarvittava sokeri. Pussin 
täyttämiseen käsin kului Kouvolan Lakritsin toimitusjohtaja Timo 
Nisulalta aikaa kaksi tuntia. Ennätyspussin lakut on tarkoitus 
pussittaa ja lahjoittaa hyväntekeväisyyteen.

Maailman suurin lakupussi Maailman suurin lakupussi 
on kotoisin Kouvolastaon kotoisin Kouvolasta

Altia lanseerasi keväällä 2019 vastuullisuuskampan-
jan, jonka tavoitteena oli lisätä kuluttajien ymmärrystä 
PET-muovipullojen ympäristövaikutuksista sekä paran-
taa taskumattikokoisten pullojen palautusastetta. Mo-
nikanavaisella kampanjalla saatiin nostettua pienten 
pullojen palautusastetta 8 prosentilla. Nyt kampanja 
toteutetaan uudestaan Alkoissa ja Altian digitaalisissa 
kanavissa.

Suomi on pullonpalautuksen kärkimaita: yli 90 % 
pantillisista pulloista ja tölkeistä palautetaan. Korkeasta 
palautusasteesta huolimatta miljoonia pulloja jää yhä 
palauttamatta ja erityisesti taskumattikokoisia muovi-
sia viina- ja vodkapulloja jää viemättä kierrätykseen. 
Pienet muovipullot kulkevat helposti mukana tapahtu-
missa kodin ulkopuolella, mikä on yleisin syy sille, ettei 
pulloja tule vietyä palautusautomaattiin.

Pakkausten kierrätys on kuitenkin yksi merkittä-
vä tapa vähentää tuotteiden hiilijalanjälkeä, jättei-
den määrää ja luonnon kuormittumista. Esimerkiksi 
PET-muovipulloon pakatun Koskenkorva Vodkan ko-
konaishiilijalanjäljestä lähes neljäsosa tulee pakkauk-
sesta. Materiaalina PET-muovi on kuitenkin helposti 
kierrätettävää ja sitä voidaan käyttää uudelleen lähes 
loputtomasti. Kierrätettävän PET-muovipullon hiili-
jalanjälki on myös yli 60 % pienempi kuin vastaavan 
lasisen pullon.
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Työ & ura
Teksti ja kuvat: Johanna Nikunen

Muovijaloste on yksi Aspelin Groupin 
yhtiöistä, se siirtyi Aspelinin perheyhtiön  
omistukseen yritysjärjestelyn myötä vuon-
na 2017. Perheyrityksen historia on yritys-
ostojen sävyttämä. Perheen yrittäjätaival 
alkoi kokemäkeläisen Sataplastin ostosta 
vuonna 1989, kun yrityksen ostivat ny-
kyisen toimitusjohtajan Jarmo Aspeli-
nin appivanhemmat Juha ja Lea Tiitola. 
2000-luvun vaihteessa yhtiön omistus siir-
tyi Jarmo ja Tiina Aspelinille. Pirkkalassa 
toimiva tukkukauppa Hel-Pack puoles-
taan ostettiin Aspelinin omistukseen viiti-
sen vuotta sitten. 

Sataplast keskittyy kalvojen, erilaisten 
pussien, säkkien, huppujen sekä kääre- ja 
pakkauspapereiden valmistukseen. Hel 

Pack Oy puolestaan on erilaisiin pak-
kauksiin erikoistunut pakkaustukkuri ja 
maahantuoja. Vuonna 1949 perustettu 
Muovijaloste aloitti polyeteenipohjaisen 
muovikalvon valmistuksen ensimmäisenä 
Suomessa ja toiminta jatkuu nyt siis Aspe-
lin Groupin sateenvarjon alla. Muovijaloste 
oli yritysjärjestelyjä tehtäessä vaikeuksissa 
taloudellisesti, ja vaati isojakin muutoksia. 
– Nyt yhtiöstä on saatu kannattava, kom-
mentoi Jarmo Aspelin.

Aspelinilla menee muutenkin hyvin – 
pakkausten kysyntä on nyt koronakevään 
aikana kasvanut. Ainoa yksikkö, jossa ko-
ronavirus on aiheuttanut peruutuksia, on 
ollut Aspelin Groupin viimeisin yritysosto, 
tämän vuoden helmikuussa hankittu lap-

peenrantalainen Joutsen Paino.
– Sielläkin elintarvikepuolen eli paperi- 

laminaattiratavalmistuksen ja etikettien 
kasvu on paikannut mainospainotuottei-
den kysynnän laskua. Kyllä näistä yli men-
nään. 

Tuoreinta yritysostoaan Jarmo Aspelin 
perustelee asiakaspalvelulla. – Pystymme 
yhden yrityksen alla tarjoamaan yhden 
Suomen laajimmista palveluvalikoimista. 
Materiaaleista ainoastaan lasi- ja metalli-
pakkauksia ei muuten tarjota, mutta alu-
miinipakkaukset ovat valikoimissamme. 
Muovipakkaukset tuovat isoimman osan 
liikevaihdosta. >> 

Muovijalosteen osoite Hollolassa on mikäs muu kuin Muovitie. Katukyltti tosin on vähän turha – val-
mistuksen tuoksu tuntuu nenään jo ennen tekstin erottumista tienviitassa. Täällä selvästikin tehdään 
muovipakkauksia.

Aspelinilla synnytään 
muovien maailmaan
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Perheyhtiössä seistään 
tuotteiden takana
Yritykset tulevat jatkossakin toimimaan 
omilla nimillään alabrändeinä Aspelinille. 
Nykyinen toimitusjohtaja on tullut aikoi-
naan appivanhempien yritykseen töihin, 
mutta kolmas polvi, Krister Aspelin ker-
too syntyneensä ”muovien maailmaan”. 
Kristerin tehtävänä on Hel-Packin vetämi-
nen.  

Viime vuonna lanseeratun Aspe-
lin-brändin uusiminen on tehty Kristerin 
ohjauksessa. – Logomme Aspelin-fontti 
vastaa signeerausta. Sillä viestitään, että 
seisomme perheyhtiössä omien tuottei-
demme takana ja teemme kaiken sydä-
mellä, Krister Aspelin painottaa. 

Kun muovista on kyse, ei voida sivuut-
taa ympäristöasioita. 

– Vuonna 2018 poliittisesti hyvin voi-
makkaasti levisi ajatus, että kaikki muovit 
olisi suurin piirtein kiellettävä, Jarmo As-
pelin sanoo. 

Tämä ajattelumalli pysyi sittemmin val-
lalla pitkään, mutta pikkuhiljaa muovi on 
päässyt pannasta, kun sen tuotteita, ja 
aivan erityisesti elintarvikkeita suojaavat 
ominaisuudet ovat alkaneet saada sanan-
sijaa mediassa. 

– Aika monessa kohteessa muovin 
korvaaminen ei ole mitenkään helppoa. 
Elintarvikealalla muovilla on parhaat säi-
lyvyys- ja suojausominaisuudet. Toinen 
materiaali voi olla asiakkaan mielestä eko-
logisempi, vaikka todellisuudessa se ei sitä 
olekaan. Näistä asioista keskustellaan asi-
akkaiden kanssa hyvin rehellisesti, Jarmo 
Aspelin huomauttaa.

Pikkuhiljaa on alettu ymmärtää, että 
muoveilla on kierrätettynä käyttöarvo. 
Ympäristöarvot otetaan kuitenkin yrityk-
sessä vakavasti, ja kestävä kehitys huomi-
oidaan toiminnoissa joka vaiheessa. 

Varsinaista tuotekehitysosastoa ei As-

pelin Groupilla ole, ja tuotteita kehitetään 
myynnin ja tuotannon yhteistyönä. Ideat 
usein tulevat myynnin puolelta, josta hei-
tetään tuotantoon villi ajatus. Yhdessä ke-
hitetään soveltuvia uusia tuotteita. 

Uusista materiaaleista pitää kuitenkin 
tulla sellaisia, jotka sopivat olemassa ole-
viin kierrätysjärjestelmiin. – Välillä tulee 
mieleen, kuinka järkeviä markkinoille tule-
vat uudet materiaalit ovat, vai ovatko ne 
pelkkää viherpesua. Uutta kehitettäessä 
tavoitteena on oltava, että kehitetty tuote 
on oikeasti parempi ekologisesti kuin ny-
kyinen.

Nyt yrityksessä on esimerkiksi kehitetty 
paperin ja muovin tai kartongin ja muo-
vin yhdistelmämateriaaleja pakkauksiin. 
Tällaisen tuotteen hiilijalanjälki on muovia 
pienempi. 

Paperilaminaattituotteen otti ensim-
mäisenä suomalaisena kauppapuutar-
hana käyttöön Pousin Puutarha. Pape-
rilaminaatissa muovia on vähemmän 
kuin puutarhan perinteisesti käyttämässä 
muovipakkauksessa ja se lajitellaan kar-
tonkijätteeseen.

Pakkausmateriaalissa yhdistyvät pape-
rin ja muovin parhaat puolet. Paperin li-
säksi siinä on salaatin säilymisen turvaava 
ohut antifog-kalvo. Koska muovin osuus 
on pienempi kuin perinteisesti käytetyssä 
muovikalvossa, materiaali säästää luon-
nonvaroja ja pienentää hiilijalanjälkeä. Li-
säksi se on helpompi käsitellä ja mattapin-
tansa ansiosta silmälle miellyttävä. 

Paperilaminaatin käyttöönotto on Pou-
sin Puutarhan ja Aspelin Groupin kahden 
yksikön eli Joutsen Painon ja Muovijalos-
teen yhteinen tuotekehitysprojekti.

Innovointia, kierrätystä 
ja ohentamista
Ympäristöasiat kiteytyvät kolmen asian 
ympärille: biopohjaisia ja -hajoavia tuot-

tehostetaan, syntyy imu. Materiaali ikään 
kuin puhdistaa itse itsensä. 

Monille asioille löytyy materiaali- 
tehokkuutta, ylipakkaamista pitää välttää 
ja tuotteita ohentaa ja optimoida. Pak-
kauspuolella vähentämistä on jo tehty. 
Nykyisiin muovipakkauksiin kuluu Jarmo 
Aspelinin mukaan huomattavasti vähem-
män muovia kuin 1970-luvulla ja viimeisen 
10 vuoden aikana on edelleen pystytty 
merkittävästi vähentämään pakkauksissa 
tarvittavan muovin määrää.

Parempia merkintöjä 
kuluttajaa ohjaamaan
– Pakkauksista puhutaan nyt paljon eli 
pakkaukset ovat siis trendikkäitä. Kulutta-
jien tietoisuus on kasvanut myös pakka-
usten hiilijalanjäljestä. Kun kiinnostus on 
herännyt, pitäisi kuluttajille myös tarjota 
tietoa. Helpoin tapa infota kuluttajia olisi 
tehdä se pakkausmerkinnöillä. 

Aspelin onkin teettänyt opiskelijoilla 
työn merkkien uudistamiseksi.

– Kierrätysmerkintöjen muokkaaminen 
olisi tärkeää! Kierrätykseen liittyvää infor-
maatiota tulisi yksinkertaistaa. Parasta oli-
si, että materiaalimerkintöjen numeroita 
ei olisi, ne vain sekoittavat kuluttajaa. Ma-
teriaalimerkki on kehitetty aikana, jolloin 
ajatuksena ehkä oli kerätä kaikki muovi-
materiaalit erikseen. Se olisi kuitenkin hy-
vin hankalaa.

Energiakäyttö 
lähempänä syntypaikkaa?
Muoviyrityksessä pohditaan myös, miksi 
sellaisetkin muovipakkaukset, joita tällä 
hetkellä ei pystytä kierrättämään, kulje-
tetaan Riihimäelle koko Suomen alueelta. 
– Pitäisikö ne erotella ja ohjata polttoon 
jossakin aiemmassa vaiheessa?

– Kierrätys on kuitenkin huimasti kehit-
tynyt, huomauttaa Krister Aspelin. – Ke-
rättyjen muovien määrät ovat huimasti 
nousseet vuodesta 2016, jolloin kuluttaja-
keräys alkoi. Ja 10 vuoden takainen tilan-
ne, kun muoveista suurin osa meni kaa-
topaikoille, tuntuu ihan hullulta ajatukselta 
tänä päivänä. 

Vaikka kierrätetyn muovin käyttökohtei-
ta on jo kehitetty, tarvitaan kohteita ja in-
novaatioita lisää. Asenteet ovat Aspelinien 
mielestä isossa roolissa ja ainakin elintar-
vikepuolella kierrätetyn PETin maineeseen 
on ollut iso muutos.

 – Muutama vuosi sitten, kun kierrätet-
tyä PET-muovia alettiin käyttää elintarvi-
kepakkauksissa, yritykset eivät halunneet 
viestiä kierrätysmateriaalin käytöstä asiak-
kailleen. Nyt tilanne on muuttunut aivan 

toisenlaiseksi. 
Muoveilla on tosi vahva lainsäädäntö, 

jollaista millään muulla pakkausmateri-
aalilla ei ole. Asetuksissa säädellään niistä 
tarkasti, joten niitä on turvallista käyttää. 

Muovivastaisuus edelleen haaste
Iso haaste on, että vaikka asiakkaat tun-
tevat muovipakkaukset, materiaalit, vaati-
mukset ja materiaalin edut, kuluttajat ovat 
edelleenkin pääsääntöisesti muovivastai-
sia. – Muovipakkaus on kuitenkin vain 2–3 
prosenttia elintarvikkeen hiilijalanjäljestä. 
Kun ne kuitenkin lisäävät myyntiaikaa, on 
ohuellakin kalvolla iso merkitys. 

Koronatilanne lisää pakkaamisen tar-
vetta ainakin hetkellisesti. – Esimerkiksi 
mangot ja avocadot ovat tyypillisesti he-
delmiä, joita puristellaan kaupassa. Yhtä 
avocadoa on kosketellut mieletön määrä 
ihmisiä ennen kuin se päätyy kauppakas-
siin, Krister Aspelin sanoo. 

Aspelin Groupin asiakkaina on elintarvi-
keteollisuus Suomessa laajasti. Asiakkaita 
tulee leipomosektorilta, vihannespakkaa-
jista, kaupan alalta, vähittäiskauppojen 
palvelutiskit ja food service -puolelta. 

– Paljon ollaan monen teollisuuden 
kanssa tekemisissä.

Kysymykseen, millainen on hyvä asia-
kas, tulee Jarmo Aspelinilta heti vastaus. – 
Hyvä asiakas on avoin ideoille ja ymmär-
tää, että oman hyvän tuotteen ympärille 
tarvitaan pakkaus, joka on osa tuotetta ja 
sen imagoa. 

Hyvä asiakas myös pystyy ennakoimaan 
pakkausten menekin. – Pystymme tosin 
venymään ja joustamaan ja yritämme aina 
auttaa. Paljon meillä on varastotuotteita ja 

omasta tuotannosta yritetään keksiä rat-
kaisut kiireessäkin.

Raaka-aineen 
saatavuudessa haasteita
Tuotanto on pyörinyt täysillä nyt pande-
mian aikana. – Tietyissä raaka-ainema-
teriaaleissa on ollut saatavuushaasteita 
pandemian takia. Ekstruusion raaka-ai-
neet tulevat kotimaiselta Borealikselta, sitä 
riittää, mutta polypropeenia ei Suomessa 
valmista kukaan. Materiaali hankitaan Eu-
roopasta, ja toimitusajat ovat tällä hetkellä 
hyvin pitkiä. 

Polypropeenia menee paljon elintarvi-
kepakkauksissa ja niiden tarve on lisäänty-
nyt. – Isot elintarviketalot ovat varanneet 
tai ostaneet tehtailta isot kapasiteetit. Li-
säksi Eurooppaan on tullut paljon raaka- 
aineita Intiasta, nämä kanavat näyttävät 
nyt ainakin hetkellisesti tukkeutuneen. 
Toivottavasti tilanne stabilisoituu pian, 
kun isot käyttäjät alkavat purkamaan va-
raamaansa kapasiteettia ja sitä vapautuu 
pienempien toimijoiden käyttöön.

Aika moni Aspelinin vakiotoimittaja ei 
voinut ottaa vastaan tilauksia koko kevääl-
le, mutta kesän raaka-ainetoimitukset on 
nyt saatu turvattua. 

– Olemme löytäneet uusia ratkaisuja, 
mutta hinnoista ei ole pystytty tinkimään. 
Hinnat ovat nousseet, vaikka raaka-ai-
neen, öljyn, hinta pysyykin alhaalla.

Mutta on tilanteesta ollut hyötyäkin. 
Toimitusvarmuudesta on tullut entistäkin 
tärkeämpää. – Monet toimijat ovat alka-
neet katsoa asioita uudelleen toisella ta-
valla. Katseet ovat kääntyneet kotimaan 
suuntaan, Jarmo Aspelin päättää. 

3 KYSYMYSTÄ

Jarmo Aspelin

Mikä on suosikkipakkauksesi?
Kurkun kääre, joka vähentää aivan 
oleellisesti ruokahävikkiä ja on noin 
1 % koko tuotteen hiilijalanjäljestä. 
Pitkässä juoksussa siihenkin tarkoi-
tukseen kehitetään varmasti myös 
uudenlaisia ratkaisuja.

Mistä pakkauksesta et luovu?
Roskapussista, se on aika tärkeä. 
Miten muuten jätehuolto tai esimer-
kiksi biojätteen keräys onnistuisi? 
Ilman pussia koko biojätteen kerä-
yksen ekologinen hyöty saattaisi hu-
veta bioastioiden pesemiseen.

Miten kierrätät? 
Kaikki materiaalijakeet kierrätetään; 
lasi, kartonki, metalli, muovi. Biojä-
te kompostoidaan kesällä omassa 
kompostorissa ja talvella kuljetetaan 
Pirkkalan-tehtaan biojäteastiaan. 
Pirkkalan-tehtaan pihasta löytyy as-
tiat kaikille jakeille.

teita pitää saada lisää, kierrätystä on te-
hostettava. Vähentämistä taas pitää tehdä 
kehittämällä tuotteita niin, että niihin tar-
vittavien raaka-aineiden, muovin, määrää 
saadaan pienemmäksi.

Myös biomuoveja Aspelin Groupilla on 
tarjota asiakkailleen. Niitä tarjotaan yrityk-
sen omalla A-Green-brändin alla.

– Oikeanlaisia biopohjaisia muovituot-
teita pitää saada lisää. Toisekseen myös 
kierrätystä pitää kehittää, kierrätysmuovin 
käyttö on energiatehokastakin. Pitkässä 
juoksussa kemiallinen kierrätys on tulevai-
suutta, siitä saatava materiaali on neitseel-
lisen raaka-aineen veroista materiaalia. 

– Ihmiset ovat myös oppivaisia, ja op-
pivat olemaan heittämättä pois tarpeetto-
masti. Mitä enemmän muovien kierrätystä 

Krister Aspelin (vas.) on päässyt isänsä Jarmo Aspelinin (oik.) mukana tutustumaan muovi- 
tuotantoon pienestä pitäen. Isä luotsaa Aspelin Groupia, poika tytäryhtiö Hel-Packia.
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Nettikauppa nosteessa

Kaupan liitto toteuttaa kevään ja alkukesän 
aikana kolmiosaisen kuluttajatutkimuksen, 
jossa kartoitetaan verkkokaupan suosion 
kasvua koronan keskellä. Tutkimuksesta 
on tätä kirjoitettaessa valmistunut kaksi 
ensimmäistä osaa. Jo huhtikuun alussa 
toteutetun ensimmäisen osan tuloksista il-
meni, että 60 prosenttia kuluttajista oli vä-
hentänyt kaikenlaista kaupassa asiointia. 
Erityisesti naiset olivat noudattaneet ohjei-
ta tunnollisesti: jopa kaksi kolmasosaa nai-
sista oli vähentänyt myymäläkäyntejään.

Paria viikkoa myöhemmin, huhtikuun 
lopussa toteutetun toisen osan tuloksissa 
myymäläkäynnit olivat edelleen laskussa, 
ja ostosreissujaan oli vähentänyt jo 63 pro-
senttia vastaajista. Erityisen voimakkaasti 
kivijalkakaupoissa asioinnin väheneminen 
näkyi pääkaupunkiseudulla, missä jopa 72 
prosenttia vastaajista oli vähentänyt käyn-
tejään tavarataloissa, ostoskeskuksissa ja 
erikoiskaupoissa.

Kuluttajatutkimuksen suunnitellut ja tu-
losten analysoinnista vastaava Kaupan lii-
ton pääekonomisti Jaana Kurjenoja tote-
aa, että kuluttajien varovaisuus näkyy nyt 
kaupan alalla.

– Viruksen leviämisen kannalta myymä-
läasioinnin vähentäminen on hyvä asia, 
mutta valitettavasti tämä näkyy myös 
erikoiskauppojen myynnissä. Juuri niissä 
asiointiaan alle viisikymppiset naiset ovat 
vähentäneet eniten, Kurjenoja kertoo.

Samalla, kun myymäläkäyntejä on vä-
hennetty, digiostaminen on kovassa kas-
vussa. Erityisen voimakasta kasvu on ollut 
ruoan verkkokaupan osalta. Kaupan liiton 
tutkimuksen perusteella viidesosa vastaa-
jista oli kokeillut ruoan verkkokauppaa 
huhtikuun loppuun mennessä, kun ennen 
koronakriisiä ruokaostoksensa teki sään-
nöllisesti verkossa vain noin neljä prosent-
tia suomalaisista. Yhä useampi kuluttaja 
on myös halukas lisäämään ruokaostok-
siaan verkossa.

– Ruoan verkkokaupan säännölliset 
käyttäjät ovat yli tuplaantuneet korona-
epidemian aikana samalla, kun kokeili-
joiden määräkin on kasvussa. Tässä on 
testattu kauppojen palvelukykyä ja sitä, 
kuinka nopeasti toimintaa on onnistuttu 
sopeuttamaan asiakkaiden uusia tarpeita 
varten, Kurjenoja kertoo tutkimuksen tois-
ta osaa koskevassa tiedotteessa.

Teksti: Aino Laine
Kuvat: Mostphotos, Fiksuruoka.fi, 
SOK, Matsmart ja Kesko

Koronakevät pakotti ihmiset vetäytymään koteihinsa ja välttelemään 
kaikkea ylimääräistä liikkumista oman asuinympäristön ulkopuolella. 
Päivittäistavaraostokset on kiireen vilkkaa siirretty verkkoon ja kivijalka- 
asioinnit harvennettu minimiin. Toisaalta osa kivijalkamyymälöistä on 
myös hyötynyt verkkokaupparyntäyksestä.ENNÄTYSKEVÄT

Verkkokaupan
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Vaikka ruokaa ostetaan nyt ennätyk-
sellisen paljon digitaalisesti, koko verkko- 
kaupan kasvu ei Kaupan liiton mukaan 
ole ollut räjähdysmäistä. Syynä tähän 
on se, että valtaosa alle 50-vuotiaista 
kuluttajista on jo tottuneita digiosta-
jia. Muutenkin paljon verkosta ostavat 
25–49-vuotiaat miehet ovat kuitenkin 
lisänneet digiostoksiaan. Myös perheet 
ovat siirtäneet ostoksiaan verkkoon ko-
ronan aikana: yli neljännes lapsiperheis-
tä on epidemian aikana ostanut ruokaa 
verkosta, ja valtaosa heistä on ollut osto- 
kokemukseen tyytyväisiä. Lapsiperheet 
myös ilmoittavat tekevänsä jatkossakin 
ruokaostoksensa keskimääräistä useam-
min verkkokaupasta.

Helppo perustaa, 
vaikeampi saada erottumaan
Verkkokaupan perustaminen on melko 
helppoa ja erilaisia verkkokauppa-alus-
toja on tarjolla satoja. Tänä keväänä 
laajasta tarjonnasta on erityisesti ollut 
hyötyä uusille verkkokauppiaille, ja net-
timyynti on valjastettu paikkaamaan 
monen kivijalkamyymälän asiakaskatoa. 
Verkkokauppa- ja kassajärjestelmiä toi-
mittava Nethit Systems Ltd Oy vertasi 
omilla alustoillaan toimivien keskiko- 
koisten verkkokauppa-kivijalkamyymälä- 
yhdistelmien myyntilukuja tämän ja viime 
vuoden maalis–huhtikuussa. Vertailussa 
kävi ilmi, että näiden verkkokauppojen 
myynti oli noussut 39 prosenttia. Nethit 
Systemsin toimitusjohtaja Jari Anufrijeff 
muistuttaa, että verkkokauppa on kasva-
nut vuosittain ennen koronaepidemiaa-
kin, mutta maltilli-
semmin. Nyt nähty 
myynnin kasvu on 
äkillinen ja raju.

– Pelkästään ki-
vijalassa myyvillä 
kaupoilla on ol-
lut haastavat ajat. 
Verkkokauppojen 
myynnin kasvu on 
riittänyt puolestaan paikkaamaan myy-
mälöiden myynnin laskua tai jopa kasvat-
tamaan liikevaihtoa reilusti. Osassa kaup-
poja myös kivijalan myynti on kasvanut, 
kun uudet asiakkaat ovat löytäneet yri-
tyksen verkosta.

Vaikka verkkokaupan perustaminen 
onnistuu nykyään vaivattomasti, sen 
saaminen kannattavaksi ei ole itsestään 
selvää, vaan vaatii suunnitelmallisuutta ja 
onnistunutta markkinointia. 

– Verkossa tarjonta ja saatavuus on 
todella paljon suurempaa kuin kivijalas-

sa. Siksi verkkokaupan löydettävyys ja 
kaupassa navigointi ovat avainasemassa. 
Kaupan pitää erottua edukseen muulla-
kin tavalla kuin hintavertailuissa, Anufri-
jeff lisää.

Myös MyCashflow-verkkokauppapal-
velulle uusien digimyymälöiden määrän 
ja verkkomyynnin raju kasvu on merkin-
nyt kiireistä alkuvuotta. Palvelun kautta 

on tänä vuonna 
perustettu yli tu-
hat uutta verk-
kokauppaa, par-
haimmillaan jopa 
50 päivässä. Yri-
tyksen liiketoimin-
tajohtaja Pekka 
Juntunen kertoo, 
että tällä hetkellä 

verkkokauppoja perustavat yritykset kai-
kilta toimialoilta. Aikaisemmin esimerkik-
si ravintolat myivät tuotteita ja palveluita 
harvemmin netin kautta, mutta nyt tilan-
ne on toinen.

– Uskon, että tällä kriisillä on myös 
positiivisia vaikutuksia. Yritykset joutu-
vat miettimään uusia toimintamalleja. 
Esimerkiksi ruoan tilaus verkosta ja ko-
tiinkuljetus ovat todennäköisesti tämän 
poikkeuksellisen jakson jälkeen uusi nor-
maali. Lisäksi tällä kriisillä näyttää olevan 
positiivinen vaikutus verkkokauppojen ja 

liiketoiminnan kehitykseen. Tuntuu, että 
nyt verkkokauppa otetaan tosissaan.

Suosio kasvanut harppauksin
Suomen markkinoilla toimivien ruoan 
verkkokauppojen suosio on kasvanut 
voimakkaasti jo ennen koronaa, mutta 
pandemiatilanteen mukanaan tuomassa 
kysyntäpiikissä myynnit ovat kasvaneet 
helmi–toukokuun aikana jopa useita sa-
toja prosentteja edellisvuosien vastaaviin 
ajanjaksoihin verrattuna. Keskon päivit-
täistavarakaupan digitaalisten palvelui-
den myyntijohtaja Antti Rajala kuvailee 
myynnin kasvua heidän verkkokauppa-
kanavissaan räjähdysmäiseksi.

– Vuonna 2019 verkkokaupan myynti 
kehittyi yli 100 prosenttia verrattuna ai-
empaan vuoteen, ja tämän vuoden huh-
tikuussa kasvu oli noin 900 prosenttia 
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
aikaan.

Verkkokaupan suosio on ollut vuosi 
vuodelta kasvusuunnassa, mutta koro-
nan kaltaiseen yllättävään ja äkilliseen 
nousukiitoon ei kuitenkaan ole helppo 
varautua. SOK:n vähittäiskaupan digitaa-
listen palveluiden päällikkö Matti Torni-
ainen kertoo, että alkuvaiheessa suosion 
kasvu oli jopa niin nopeaa, että kysynnän 
nousua oli haastavaa hahmottaa.

– Suurimman koronapiikin aikaan 

emme edes täysin päässeet kiinni siihen, 
kuinka suurta kysyntä oli, sillä toimitus-
ajat oli myyty loppuun pidemmän aikaa 
yli viikon päähän huolimatta siitä, että 
kapasiteettia saa-
tiin koko ajan kas-
vatettua.

Elintarvikkeita 
ja käyttötavaroita 
myyvän suomalai-
sen Fiksuruoka.fi- 
palvelun myynti on toimitusjohtaja Juha-
ni Järvensivun mukaan 2,5-kertaistunut 
helmikuun jälkeen ja kasvu jatkuu edel-
leen.

– Kasvoimme kovaa jo ennen koro-
naakin ja jo silloin puhuttiin sadoista 
prosenteista vuodessa. Olemme saaneet 
jatkuvasti kasvatettua uusien asiakkaiden 
määrää, mihin on toki vaikuttanut myös 
panostuksemme markkinointiin.

Toimintansa Suomeen vuonna 2017 
laajentanut ruotsalaislähtöinen Matsmart 
on sekin kasvattanut myyntiään mer-
kittävästi. Helmi–maaliskuussa myynti 
kasvoi 61 prosenttia verrattuna samaan 
ajankohtaan viime vuonna.

– Koemme, että verkosta ostaminen 
on todella relevanttia tällä hetkellä ja us-
kon, että tämän johdosta myös ihmisten 

ostokäyttäytyminen muuttuu. Näemme 
selkeän trendin verkkokauppaostami-
sen kasvussa ja uskomme, että tällä on 
myös pysyviä vaikutuksia. Suosion kehi-

tys on ollut koko 
ajan nousujoh-
teista, ja esimer-
kiksi Matsmartin 
suomalaiset asi-
akkaat pelastivat 
yli 1,2 miljoonaa 

kiloa ruokaa hävikiltä viime vuonna, mikä 
on jopa 133 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 2018, kertoo Matsmartin Suo-
men-maajohtaja Michaela Böckelman.

Maalis–huhtikuulle ajoittunut verk-
ko-ostamisen terävin huippu on alkanut 
tasoittua, mutta suosio on edelleen hyvin 
korkealla tasolla. Matti Torniainen toteaa, 
että kuluttajat ovat jo tottuneet koronaan 
ja osaavat varautua siihen.

– Moni kuitenkin kaipaa varmasti myös 
asiointia myymälässä. Niissä onkin tehty 
paljon toimenpiteitä turvallisen asioinnin 
mahdollistamiseksi.

Lisäresursseja 
kysyntään vastaamiseen
Kasvaneeseen kysyntään on pyritty verk-
kokaupoissa vastaamaan mahdollisim-

man tehokkaasti. Tilauspiikit ovat jossain 
määrin aiheuttaneet ruuhkaa ja toimitus-
aikojen venymistä, mutta verkkoruoka-
kauppatoimijat ovat lisänneet resursseja 
tätä sumaa purkaakseen.

– Olemme aktiivisesti laajentaneet 
verkkokauppaverkostoamme: nyt jo noin 
430 K-ruokakauppaa tarjoaa verkkokau-
pan palveluita. Uusia kauppoja on avattu 
noin 180 koronan puhkeamisen jälkeen. 
Tällä hetkellä pystymme taas tarjoamaan 
toimituksia jo seuraavalle päivälle myös 
suurimmissa kaupungeissa, joissa koro-
nan alkuvaiheessa oli ruuhkaa, Antti Ra-
jala kertoo.

Sen lisäksi, että verkkokauppapalve-
luita tarjoavien myymälöiden määrää on 
lisätty, käyttöön on otettu myös muita 
keinoja kysyntään vastaamiseksi. Henki-
löstöä on palkattu lisää, toimitusketjuja 
laajennettu ja verkkokaupan ohella tar-
jolle on tuotu muita sovellutuksia kaup-
pa-asiointia helpottamaan.

– Varastokumppanimme on kasvatta-
nut meidän osaltamme henkilöstöään 
parista kymmenestä viiteenkymmeneen 
henkilöön, ja meillä itsellämme on asia-
kaspalvelijarekrytointi käynnissä. Lisäksi 
prosessia kehitetään jatkuvasti ja esi-
merkiksi automaatiota on lisätty. Koska 

Osassa kauppoja myös 
kivijalan myynti on kas- 
vanut, kun uudet asi-
akkaat ovat löytäneet 
yrityksen verkosta.

Tuntuu, että nyt verkko- 
kauppa otetaan tosissaan.
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tilausmäärä on kasvanut koronan myötä, 
olemme avanneet myös kymmeniä uu-
sia toimittajasuhteita, Juhani Järvensivu 
listaa.

Matti Torniainen kertoo, että SOK:lla 
verkkokauppa on valjastettu yhä useam-
man myymälän tueksi. Lisätyövoimaa on 
saatu muun muassa majoitus- ja ravin-
tolatoimialalta, ja kapasiteetin kasvatta-
misen myötä toimitusaikoja on nyt hyvin 
tarjolla.

– Olemme avanneet uusia ruoan verk-
kokaupan toimipisteitä palvelun piiriin, 
ja HOK-Elanto on laajentanut Prisman 
toimitukset koko pääkaupunkiseudulle. 
Avasimme myös nopeutetulla aikatau-
lulla täysin uuden Food Market Herkun 
verkkokaupan. Lisäksi olemme mahdol-
listaneet sähköposti- tai puhelintilaami-
sen noin 200 myymälässä, joissa verkko-
kauppaa ei ennen ole ollut. 

Verkkokauppa asettaa 
myös pakkauksille vaatimuksia
Ekologisuus ja kestävät pakkausratkaisut 
korostuvat kaikkien verkkokauppatoimi-
joiden vastauksissa. Pelkästään verkossa 
toimivien Fiksuruoan ja Matsmartin toi-
minta pohjaa hyvin vahvasti ekologiseen 
ajatteluun, sillä yritykset on alun perin 
perustettu ruokahävikkiä torjumaan.

– Pelastettavat tuotteet tulevat varas-
tollemme tavarantoimittajilta valmiissa 
pakkauksissa, ja itse pakkaamme tilauk-
set pahvilaatikoihin. Esimerkiksi lasipurkit 
käärimme ekologiseen pakkausmateriaa-
liin. Toivomme totta kai, että tuotteiden 
pakkaukset olisivat mahdollisimman eko-

logisia ja luonnon kannalta kestäviä, sillä 
tämä on sekä meille että asiakkaillemme 
tärkeä arvo, kertoo Matsmartin Michaela 
Böckelman.

Ruokahävikin vähentämisen lisäksi 
ekologiset valinnat näkyvät muun muas-
sa materiaalivalinnoissa. Kuluttajaa pyri-
tään myös auttamaan pakkausten oikea-
oppisessa hävittämisessä.

– Kaikki pakkausmateriaalimme ovat 
sataprosenttisesti kierrätettäviä, ja pa-

ketin mukana tulevassa kiitoskirjeessä 
on myös kierrätysohjeet. Pyrimme va-
litsemaan pakkausmateriaalimme niin 
ekologisesti kuin mahdollista, Fiksuruoan 
Juhani Järvensivu avaa.

Toimituspakkausten materiaali vaih-
telee toimijan mukaan: Keskolla verkko-
kauppatilaukset kerätään pääsääntöisesti 
pahvilaatikoihin ja SOK:lla muovikassei-
hin. Myös SOK:lla pahvilaatikoiden käyt-
töä on kuitenkin pilotoitu ja niiden käyt-

töä tullaan lisäämään. Lisäksi kokeilussa 
ovat olleet pantilliset kestokassit.

– Meillä käytettävät pahvilaatikot voi 
palauttaa seuraavan toimituksen yhtey-
dessä. Pakkausten kestävyys ja tehok-
kuus kuljetuksissa ja keräilyssä on myös 
tärkeää, ja keräyslaatikoiden tulee olla 
kestäviä ja pinottavia, Antti Rajala Kes-
kosta sanoo. Hän muistuttaa myös, että 
ostosympäristönä verkkokauppa asettaa 
pakkauksille tiettyjä vaatimuksia.

– Verkkokaupassa asiakas tekee os-
topäätöksen esimerkiksi mobiililaitteella 
näkyvän suhteellisen pienen kuvan ja 
tuotetekstin perusteella. Siksi tuotteiden 
pakkauksiin ja tuotekuviin kannattaa pa-
nostaa.

Verkkokaupasta tilattavien ja kotiin-
kuljetuksella tai noutopisteisiin toimi-
tettavien tuotteiden pakkaaminen vaatii 
tuotteilta ja pakkauksilta kestävyyttä ja 
käytettävyyttä. Tilauksen käsittelijän työ-

tä helpottaa huomattavasti, kun pakka-
ukset erottuvat toisistaan ja pakkausmer-
kinnät ovat helposti luettavissa.

– Toivomme, että pakkaus kertoisi 
mahdollisimman selkeästi sisällöstä ja 
esimerkiksi laktoosittomuudesta tai glu-
teenittomuudesta. Tämä korostuu erityi-
sesti tilanteessa, jossa asiakkaan tilaama 
tuote on tilapäisesti loppu ja kerääjä 
korvaa sen toisella vastaavalla tuotteella. 
EAN-koodia joutuu toisinaan etsimään 
pakkauksesta ja joskus koodi on sijoitet-
tu esimerkiksi QR-koodin viereen, jolloin 
nykyiset skannerit tekevät lukuvirheitä. 
Eri koodien sijoittelu tarpeeksi erilleen 
helpottaisi tuotteiden keräämistä, Matti 
Torniainen selventää.

Miten verkkokauppa 
vetää koronan jälkeen?
Ruoan verkkokaupan kysyntä on siis 
kasvanut erittäin voimakkaasti, ja maail-
manlaajuinen koronakriisi on vaikuttanut 
kuluttajista suuren osan ostokäyttäyty-
miseen ja -käytäntöihin. On oletettavaa, 
että pandemian rauhoituttua verkkokau-
pan suosion kasvu tasoittuu, mutta yhä 
useampi meistä tulee todennäköisesti 
jatkamaan verkkoruokaostoksia myös 
koronan jälkeen. Jaana Kurjenoja Kaupan 
liitosta arvioi, että ruoan verkko-ostami-
nen on tullut jäädäkseen. 

– Vaikka koronakriisin jälkeen ruoan 
verkkokaupan käyttöasteet tulevatkin 
laskemaan, paluuta entiseen ei ole. Var-
sinkin suurimmilla paikkakunnilla ruoan 
verkko-ostaminen yleistyy pysyvästi. 

Mitä ruoan verkkokaupasta ostetaan?

Niillä toimijoilla, joilla myynti tapahtuu sekä verkossa että myymälöissä, verkko- 
kaupoista ostetaan pääosin samoja tuotteita kuin kivijalastakin. SOK:n Matti  
Torniainen kertoo, että heillä suurin asiakasryhmä ovat lapsiperheet, joten 
muun muassa hedelmät, vihannekset ja muut normaalit arjen tuotteet ovat 
suosittuja myös verkosta ostettaessa.

– Kotiintoimituksiin emme voi myydä alkoholia, mikä näkyy tämän tuote-
ryhmän alikorostumisena.  Toisaalta esimerkiksi pitkään säilyviä tuotteita on 
helpompi ostaa tilausta täydentämään ja siten saada vieläkin enemmän vas-
tinetta palvelumaksulle.

Keskon Antti Rajala on samoilla linjoilla.
– Suosittuja tuotteita meillä ovat muun muassa kevytmaito, tomaatit, ba-

naanit, lohifilee sekä kahvi. Suurimpana erona kivijalkaan on se, että keskios-
tos on yli viisi kertaa suurempi kuin kivijalassa.

Ainoastaan verkossa toimivista ruokakaupoista ostetaan nyt poikkeusaikana 
erityisesti tavallisia kuivaelintarvikkeita; säilykkeitä, keittoja ja nuudeleita myy-
dään paljon. Myös käyttötavaran, kuten pesuaineiden ja WC-paperin kysyntä 
on kovaa.

– Yleisestikin peruskuivaelintarvikkeet myyvät meillä hyvin, mutta myös 
muun muassa proteiini- ja terveystuotteita, juomia ja erilaisia herkkuja myy-
dään yleensä paljon, Fiksuruoka.fi:n Juhani Järvensivu kertoo.

– Myymme vain ympäristön kannalta kestäviä tuotteita, joita muuten uhkai-
si hävikkiin päätyminen. Suosituimpia tuotteita ovat ruokakomeron tuotteet 
ja tunnettujen suomalaisten tuotemerkkien, kuten Fazerin, Taffelin, Pauligin ja 
Eckes Graninin tuotteet, Michaela Böckelman Matsmartilta nimeää.
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Teksti: Mika Vähä-Nissi, Hille Rautkoski 
ja Kirsi Kataja, VTT, 
Package-Heroes-hanke 
www.packageheroes.fi

Barrier-materiaali, barrieri, barrieeri, estomateriaali; eri toi-
mijat ja teollisuuden alat käyttävät erilaisia ilmaisuja, mutta 
mitä tarkoitetaan barrier-materiaaleilla elintarvikepakka-
uksissa? Pakkauksen tehtävä on pakatun tuotteen toimitta-
minen kuluttajalle aina sen käyttöön asti korkealaatuisena 
ja turvallisena. Elintarvikepakkauksen on suojattava tuotet-
ta yhdisteiden haitalliselta siirtymiseltä tuotteen ja ympä-
ristön välillä, tuotteen pilaantumista edesauttavilta muilta 
tekijöiltä sekä tuotteen ja pakkauksen välisiltä negatiivisilta 
vuorovaikutuksilta. Tämän toiminnallisuuden toteuttami-
seen käytetään erilaisia barrier-materiaaleja.

Eri tuotteet vaativat erilaisia ratkaisuja tuotteen koostumuksesta 
ja vaaditusta säilyvyysajasta riippuen. Joitakin tuotteita säilyte-
tään pakkauksissa vuosien ajan, kun taas toisille tuotteille riittää 
tuntikin. Yleisimmin barrier-materiaaleja käytetään suojaamaan 
tuotetta liiallisilta kosteuden muutoksilta ja/tai hapettumiselta. 
Tuotteen säilymiseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä ovat esimerkik-
si valo ja sen tietyt aallonpituudet. Pakkauksen tulee estää myös 
rasvan ja öljyn imeytyminen tuotteesta pakkausmateriaaliin sekä 
vastavuoroisesti mahdollisten kontaminaattien siirtyminen mate-
riaaleista tuotteeseen. Ilman asianmukaisia barrier-ominaisuuk-
sia lukuisten elintarvikkeiden säilyvyys heikkenisi ja ruokahävikki 
kasvaisi.

Covid-19-epidemian aikana valmiiksi pakattujen ruokien arvostus ja pakkauksen merkitys turvallisuu-
den takeena ovat korostuneet. Ruoan kotiinkuljetuspalvelun sekä take-away -annosten suosion kasvu 
on ollut huimaa. Todennäköisesti tämä suuntaus on pysyvä ja vielä kasvaa jatkossa. Tämä kehitys luo 
uusia tarpeita ja mahdollisuuksia pakkausratkaisuille.

Miten saavutetaan riittävä barrieeri? Eri mate-
riaaleilla on lähtökohtaisesti hyvinkin erilaiset 
ominaisuudet ja paras pakkausmateriaali löytyy 
usein näitä sopivasti yhdistelemällä. Materiaalit 
voidaan luokitella suorituskykynsä mukaan eri 
luokkiin ja muovipuolella barrier-muoveilla tar-
koitetaankin usein esimerkiksi hapenläpäisyn 
suhteen niitä parhaimpia. Pakkausmateriaalien 
tulee kuitenkin täyttää koko joukko muitakin 
vaatimuksia, mikä rajoittaa ”täydellisten” bar-
rier-materiaalien kehittämisen mielekkyyttä ja 
tiettyjen suorituskyvyltään hyvien materiaali-
en käyttökelpoisuutta. Pakattavien tuotteiden 
vaatimusten parempi ymmärtäminen luo sekä 
haasteita että mahdollisuuksia uusille bar-
rier-ratkaisuille.

Pakkausmateriaaleihin liittyvä kehitystyö on vilkasta. 
Tämä on suurelta osin seurausta ympäristötietoisuuden 
lisääntymisestä sekä siitä seuranneesta regulaatiosta. Ker-
takäyttömuovien osuutta pakkaamisessa pyritään vähen-
tämään ja pakkausten kierrätettävyyttä parantamaan. Ma-
teriaalien barrier-ominaisuuksien parantamista tutkitaan, 
jotta niitä voitaisiin ohentaa ja yksinkertaistaa. Vaihto-
ehtoisten barrier-materiaalien tarjoamat mahdollisuudet 
herättävät kasvavaa kiinnostusta. Tällaisia ovat esimerkiksi 
nanoselluloosa ja muut kasveista eristettävät polymeerit, 
biopohjaiset ja/tai biohajoavat muovit, paperin ja karton-
gin päällystykseen kehitetyt vesipohjaiset päällysteet, eri-
koispaperit ja epäorgaaniset ohutpinnoitteet. Muita syi-
tä pakkausmateriaalien lisääntyvään kehitystyöhön ovat 
muuttuneet kuluttajatarpeet ja tarve parantaa resurssite-
hokkuutta.

Tällä palstalla selvitetään, mitä pakkausalalla usein käytettävät termit tarkoittavat. Onko 
mielessäsi jokin sana, jonka merkityksen haluaisit tietää? Kerro siitä meille osoitteella 
johanna.nikunen@pakkaus.com ja etsimme alan parhaan asiantuntijan vastaamaan.

Edellisessä numerossa selvitimme kierrätys-sanan merkitystä. Teksti on luettavissa 
osoitteessa www.pakkaus.com.

TERMIT
TUTUKSI

Barrieerit suojaavat sisältöä

Kehuttu ja parjattu SUP direktiivi velvoit-
taa, että heinäkuusta 2024 lähtien Euroo-
passa myytävien muovipullojen korkkien 
on pysyttävä kiinni pullossa sen käytön 
jälkeen. Toisin sanottuna kierrät korkin 
auki, jonka jälkeen se jää pullon kauluk-
seen tai kylkeen roikkumaan. Millainen 
tästä uudenlaisesta roikkuvasta korkista 
tarkalleen ottaen tulisi, sen saavat valmis-
tajat ratkaista niin kuin parhaaksi näkevät. 
Sen tulee olla kuluttajalle ja ympäristölle 
turvallinen. Toistaiseksi viranomaiset eivät 
ole antaneet korkin suunnitteluun tarkem-
pia ohjeita taikka vaatimuksia. Tuottaja 
pitää kyllä huolen siitä, että ratkaisu oli-
si materiaalikustannustehokas. Vaikuttaa 
kuitenkin väistämättömältä, että muovin 
massa pullossa ja korkissa, ts. materiaalin 
kulutus, lisääntyy. Yhden pullon kohdalla 
kyse ei ole suuresta lisäyksestä, se olisi 
noin gramman kymmenosa. Mutta kuten 
arvata saattaa, nämä kymmenykset ka-
saantuvat ja lopulta vuosikulutuksen lisäys 
Euroopassa olisi n. 250 tuhatta tonnia.

Miksi tähän ryhdytään? Kaiken taustal-
la on eteläisen Euroopan vesistöt, joiden 
rannoilta korkkeja löytyy lojumasta enem-
män kuin itse pulloja. Etelässä ei pullonpa-
lautusta harjoiteta ja EU haluaa ratkaista 
ongelman reguloimalla tuottajat valmis-

tamaan uudenlaista korkkiratkaisua. Tästä 
saimme lukea monista lehdistä jo muuta-
mia kuukausia sitten. Uutisissa raportoitiin 
loppuvuonna 2019, että direktiivin mu-
kaan pulloihin on kehiteltävä uudenlainen 
korkki, mutta kukaan ei vielä tiedä, millai-
nen sen pitäisi tarkkaan ottaen olla.

Olen tässä suhteessa etuoikeutetussa 
asemassa, sillä tieto saapuu ensimmäisten 
joukossa minun korviini. EU on nimittäin 
kääntynyt eurooppalaisen standardisoin-
tijärjestön (CEN) puoleen ja pyytänyt 
korkkiasiaan standardiratkaisua. Työsken-
telen Suomen Standardisoimisliiton (SFS) 
pakkausryhmän sihteerinä. Tämä ryhmä 
edustaa Suomea CENissä, josta pakkausa-
lan EN-standardit ovat peräisin.

Voin ilokseni todeta, että suomalaiset 
ovat lähikuukausina aktivoituneet stan-
dardin laadintatyössä. Ryhmäämme kuu-
luu nykyisin useita panimoita sekä kierrä-
tysjärjestelmästä vastaava Palpa. Panimot 
kokevat etukäteistiedon tärkeäksi. Palpalle 
puolestaan on tärkeää, että standardisoitu 
korkki ei aiheuta ongelmaa olemassa ole-
ville pullonpalautusautomaateille. Muis-
sakin pohjoismaissa kierrätetään pulloja 
automaatteihin, mutta suomalaiset ovat 
olleet tältä osin standardin laadintatyössä 
aktiivisia suunnannäyttäjiä. Palpan esimer-

kistä yhteiseurooppalaiseen työryhmään 
kuuluu nykyisin myös ruotsalaisia alan toi-
mijoita. Jää nähtäväksi pystymmekö vai-
kuttamaan standardin tekniseen sisältöön. 
Tämä ei ole läpihuutojuttu. Suurin osa EU 
maista ei palauta pulloja automaatteihin. 
Direktiiviä laadittaessa suomalaiset eivät 
onnistuneet saamaan maakohtaisia poik-
keuksia.

SFS:n pakkausryhmä koostuu suomalai-
sista pakkausalan asiantuntijoista. Ryhmän 
tarkoituksena on ollut jo vuosikymmeniä 
kerätä yhden katon alle suomalainen pak-
kausalan sidosryhmä antamaan näkemyk-
sensä standardeista, ja muodostamaan 
Suomen mielipide näihin eurooppalaisille 
yhteisiin EN-standardeihin. Nykyisin koti-
mainen pakkausryhmä keskittyy erityisesti 
standardeihin, jotka käsittelevät pakka-
usten maatuvuutta ja kierrätettävyyttä. 
Ryhmä on avoinna myös sinun ammatti-
taidollesi, olet sitten pakkausten tuottaja 
tai tutkija tai jotain siltä väliltä.

KOLUMNI

Korkki kiinni ”

Janne Kalli
Standardisoinnin asiantuntija
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
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Euroopan komissio hyväksyi joulu-
kuussa 2015 kiertotalouden toimen-
pideohjelman, jonka tarkoituksena 
on vauhdittaa Euroopan siirtymistä 
kohti kiertotaloutta, parantaa kilpai-
lukykyä, tukea kestävää talouskasvua 
ja luoda uusia työpaikkoja. Osana 
kiertotalouden toimenpideohjelmaa 
EU:ssa hyväksyttiin kesällä 2018 ns. 
jätesäädöspaketti, jonka keskeisenä 
tavoitteena on tehostaa jätehierarkian 
(etusijajärjestys) noudattamista ja lisätä 
materiaalien 
resurssiteho-
kasta käyttöä 
ja kierrätys-
tä. Jätesää-
d ö s p a k e t t i 
sisältää neljä 
jätealan di-
rektiiviä, joilla 
m u u t e t a a n 
kuutta jätealan keskeistä direktiiviä ( jäl-
jempänä jätedirektiivit): jätedirektiiviä, 
pakkausjätedirektiiviä, kaatopaikka- 
direktiiviä sekä romuajoneuvodirektii-
viä, paristo- ja akkudirektiiviä ja säh-
kö- ja elektroniikkalaiteromudirektiiviä 
(SER-direktiivi).

Direktiivimuutokset tulivat voimaan 
heinäkuussa 2018 ja ne on pantava täy-
täntöön jäsenvaltioiden kansallisessa 
lainsäädännössä 5.7.2020 mennessä. 
Lisäksi EU:ssa hyväksyttiin kesällä 2019 
tiettyjä muovituotteita koskeva niin sa-
nottu SUP-direktiivi, jonka vaatimukset 
on pantava kansallisesti täytäntöön 
3.7.2021 ja 31.12.2024 välisenä aikana.

Ympäristöministeriö (YM) julkisti 
hallituksen esityksen (HE) jätelain ja 
eräiden muiden lakien muuttamisek-
si 24.4.2020. Asiaa valmistellut, YM:n 
asettama, laajapohjainen työryhmä 
sai työnsä valmiiksi jo lokakuussa 2019. 

Työryhmän loppuraportti ei ollut yksi-
mielinen.

Muutosesitykset 
nostavat kustannuksia
Suomen Pakkausyhdistyksen (SPY)  
jäsenten näkökulmasta esityksen huo-
noin puoli on kustannusten nousu, 
joka kohdistuu tuottajiin eli pakattuja 
tuotteita markkinoille tuoviin yrityksiin 
(suurimmat maksajat ovat elintarvike-
teollisuuden ja kaupan alan yritykset, 

joiden yhteenlas-
kettu osuus mak-
suista on noin  
90 %). Arvioi-
tu kustannusten 
nousu on ympä-
ristöministeriön 
mukaan 31–42 
miljoonaa €/a kun 
pakkausten tuot-

tajavastuun kustannus on vuositasolla 
tällä hetkellä noin 20 miljoonaa euroa. 
Pakkausten tuottajavastuun kustannus 
eli yrityksen mak-
sama pakkausten 
kierrätysmaksu-
jen summa kar-
keasti kolminker-
taistuu.

HE:ssä mai-
nitaan lisäksi 
kertakäyttömuo-
vidirektiivin ai-
heuttamat kustannukset – erityisesti 
julkisten ulkoalueiden siivous – joiden 
tuottajavastuuorganisaatioiden järjes-
tö EXPRA on arvioinut nousevan ta-
solle 5–20 €/capita/a eli Suomessa 5,5 
miljoonaa x 5-20 € = 27,5–110 miljoo-
naa euroa.

Yhteensä nyt käsillä oleva ja jo tie-
dossa olevat tulevat pakkausten tuot-

tajavastuun kustannukset nousevat 
60–170 miljoonaan €/a:n, joka on ny-
kyisiin kustannuksiin nähden 3–8 ker-
tainen. Kun lisäksi tiedetään, että vuo-
sina 2030 ja 2035 velvoitteet kiristyvät 
ja kustannusten nousu samalla kiihtyy, 
kun joudutaan hakemaan yhä pienem-
piä ja kalliimpia materiaalivirtoja ja 
mm. lajittelemaan sekajätteen joukosta 
kierrätettäviä pakkauksia, on lopputu-
los todella raskas tuottajille.

Pääosa kiristyvästä sääntelystä ja 
kustannusten noususta tulee suoraan 
direktiiveistä ja on siltä osin hyödytön-
tä yrittää taistella niitä vastaan. Pääasia 
on, että kansallisesti ei ylitetä EU-tason 
vaatimuksia.

SPY tulee esittämään huolensa 
kustannusten noususta ja edellyttää 
valtiovallalta tarkkaa seurantaa ja tar-
vittaessa reagointia, jotta suomalaisil-
le yrityksille ei aiheudu kilpailuhaittaa 
verrattuna kilpailijamaihin.

SPY pitää hyvänä sitä, että direktii-
vien minimitasoa ei ole ylitetty kansal-

lisia tavoitteita 
asetettaessa 
ja että direktii-
vien tarjoamia 
mahdollisuuk-
sia joustavaan 
toimintaa ja 
sitä kautta 
kustannusten 
minimointiin 

on hyödynnetty.
Tuottajayhteisöjä koskeviin ehdotuk-

siin SPY:n kanta on myönteinen.
Kotitalouksien jätteidenkuljetusjär-

jestelmää koskeviin ehdotuksiin SPY 
ei tule ottamaan kantaa, johtuen jä-
senkunnan sisällä vallitsevista eriävistä 
näkemyksistä.

Yhdyskuntajätteen 
kierrätystavoitteet
Jätedirektiivin 11 artiklan mukaan yh-
dyskuntajätteen uudelleenkäytön 
valmistelua ja kierrätystä ( jäljempänä 
kierrätys) koskevaa tavoitetta kiriste-
tään nykyisestä (50 % vuonna 2020) 
asteittain siten, että tavoite on 55 % 
vuonna 2025, 60 % vuonna 2030 ja 65 
% vuonna 2035. Jätedirektiivin uuden 
11 a artiklan mukaan jätteen kierrätys-
asteen laskentaa yhtenäistetään vuo-
desta 2020 lähtien siten, että tavoite 
koskee kaikkea yhdyskuntajätettä. 
Samalla luovutaan nykyisestä neljästä 
vaihtoehtoisesta laskentatavasta ta-
voitteen toteutumisen seuraamiseksi.

Jätedirektiivin 11 artiklan mukaiset 
yhdyskuntajätteen kierrätystä (ml. 
uudelleenkäytön valmistelu) koske-
vat tavoitteet vuosille 2025, 2030 ja 
2035 ovat Suomelle erittäin kovia. 
Direktiivimuutoksen mukaiset uudet 
kierrätysasteen laskentasäännöt pie-
nentävät todennäköisesti muutamalla 
prosenttiyksiköllä Suomen nykyistä 
kierrätysastetta (noin 41–42 %), mikä 
lisää haastetta entisestään. Tilastover-
tailun perusteella Suomi on nykyisin 
jätteen kierrätyksessä EU-maiden kes-
kitasoa. Komissio arvioi ns. varhaisva-
roitushankkeessaan Suomen olevan 
yksi 14 jäsenmaasta, jotka ovat vaaras-
sa jäädä saavuttamatta vuoden 2020 
kierrätystavoitteen. On kuitenkin huo-
mattava, että tilastotiedot eri maiden 
välillä eivät ole vertailukelpoisia, sillä 
kierrätysasteen laskentamenetelmät 
ja yhdyskuntajätteen määrittelyt poik-
keavat vielä huomattavasti toisistaan.

Pakkausjätteiden 
kierrätystavoitteet
Pakkausjätteiden kierrätystavoitteita 
kiristetään mutta tavoitteet ovat di-
rektiivin edellyttämällä minimitasol-
la lukuun ottamatta alumiinia, jonka 
kierrätysaste on kansallisesti nostettu 
samalle tasolle rautametallien kanssa 
ja jonka kierrätysaste on jo erittäin 

korkea Suomessa. Suomalaisille toi-
mijoille ei näin ollen aiheudu suhteel-
lista kilpailuhaittaa verrattuna muihin 
EU-jäsenmaihin.

Uutena velvollisuutena alumiini- ja 
rautametallipakkausjätteelle asete-
taan erilliset tavoitteet. Pakkausjät-
teen kierrätysasteiden laskentame-
netelmää muutetaan samaan tapaan 
kuin edellä esitettyä yhdyskuntajät-
teen kierrätysasteen laskentaa. Yksi-
tyiskohtaiset pakkausjätteiden lasken-
ta- ja raportointisäännökset annetaan 
komission täytäntöönpanopäätöksellä 
(EU) 2019/66526. Tavoitteisiin voidaan 
laskea mukaan puupakkausten kor-
jaus uudelleenkäyttöä varten. Myös 
pakkausjätteen seurantaa varten on 
otettava käyttöön tehokas laadunval-
vonta- ja jäljittämisjärjestelmä, vastaa-
vasti kuin yhdyskuntajätteelle.

Yhdyskuntajätteen ja pakkaus- 
jätteen erilliskeräystä ja hyödyn-
tämistä koskevat vaatimukset
Jätteen erilliskeräysvaatimuksia ehdo-
tetaan tiukennettavaksi merkittävästi. 
Laissa säädettyä erilliskeräysvelvol-
lisuutta muutettaisiin jätedirektiivin 
mukaisesti siten, että jätteet olisi 
lähtökohtaisesti kerättävä toisistaan 
erillään siinä laajuudessa kuin se on 
tarpeen jätteen uudelleenkäyttöön 
valmistelun, kierrätyksen tai muun 
hyödyntämisen helpottamiseksi taikka 
terveydelle tai ympäristölle aiheutu-
van vaaran tai haitan ehkäisemiseksi. 
Erilliskeräysvelvollisuudesta voitaisiin 

poiketa vain, jos jokin laissa säädetyis-
tä direktiivin mukaisista edellytyksistä 
täyttyy. Kunnan ja pakkausten tuotta-
jan olisi järjestettävä pakkausjätteen 
erilliskeräys yhteistoiminnassa.

Pakkausten tuottaja velvoitettaisiin 
nykyiseen tapaan järjestämään pak-
kausjätteen alueellinen vastaanotto. 
Kiinteistöittäisen keräyksen lisäänty-
misen vuoksi asetuksella säädettävää, 
asumisessa syntyvän lasi-, metalli- ja 
kuitupakkausjätteen alueellisten vas-
taanottopaikkojen vähimmäismää-
rää voitaisiin jonkin verran pienen-
tää nykyisestä. Muovipakkausjätteen 
vastaanottopaikkojen vähimmäis-
vaatimusta puolestaan nostettaisiin 
samalle tasolle muita pakkausmateri-
aaleja koskevan vaatimuksen kanssa.

Jätteen synnyn ehkäisy
Pakkausjätedirektiivin 5 artiklan mu-
kaan jäsenvaltioiden on toteuttava 
toimenpiteitä, joilla kannustetaan li-
säämään markkinoille saatettavien 
uudelleenkäytettävien pakkausten 
osuutta sekä järjestelmiä, jotka mah-
dollistavat pakkausten uudelleenkäy-
tön ympäristön kannalta kestävällä 
tavalla. Tällaisia toimenpiteitä voivat 
olla esimerkiksi panttijärjestelmien 
käyttö, laadullisten tai määrällisten 
tavoitteiden asettaminen, taloudel-
listen kannustimien käyttö, sekä pak-
kausvirtakohtaisen vähimmäispro-
senttiosuuden asettaminen vuosittain 
markkinoille saatettaville uudelleen-
käytettäville pakkauksille. 

Pakkausmateriaali Nykyinen tavoite 
(paino-%) 

Tavoite 2025 
(paino-%) 

Tavoite 3030 
(paino-%) 

Kaikki pakkaukset 55 65 70 
Muovi 22,5 50 55 
Puu 15 25 30 
Rautametallit
alumiini 

50 70
50 

80
60 

Lasi 60 70 75 
Paperi ja kartonki 60 75 85 

Ympäristöministeriö lähetti 24.4.2020 lausuntokierrokselle hallituksen esityksen jätelain ja 
eräiden muiden lakien muuttamisesta – mistä oikein on kysymys? Jätelakipaketilla toimeen-
pannaan EU:n kiertotalouspaketin direktiivimuutoksia ja valmistellaan kertakäyttömuovidirek-
tiivin toimeenpanoa.

Nyt esitetyt muutokset 
tulevat nostamaan pak-
kausten tuottajavastuun 
kustannuksia merkittä-
västi.

Jätelakiuudistus tulee
Hallituksen esityksen keskeinen 
sisältö pakkausalan kannalta

Kustannusten nousu huo-
lestuttaa – hyvä, ettei 
kansallisesti esitetä EU:n 
minimitasoa korkeampia 
kierrätysasteita.

Teksti: Antro Säilä
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tuottajavastuujärjestelmän taloudelli-
sen elinkelpoisuuden varmistamisek-
si. Tuottajien on kuitenkin katettava 
vähintään 80 % kustannuksista niissä 
tuottajavastuujärjestelmissä, jotka on 
perustettu unionin säädöksissä ase-
tettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten pakkausten tuottajavastuujär-
jestelmät.

Jätedirektiivin täytäntöönpano 
edellyttää pakkausten tuottajan kus-
tannusvastuun kasvattamista nykyi-
sestä. Direktiivin sisältöön liittyy tässä 
yhteydessä merkittävää oikeudellista 
epävarmuutta. Komission epäviralli-
sen kannan mukaan tuottajien olisi 
katettava kaiken erilliskerätyn pakka-
usjätteen jätehuollon kustannukset.

Jätteiden kuljettamisen kaksois- 
järjestelmä esitetään poistetta-
vaksi
Kunnan mahdollisuus siirtää kiinteis-
tökohtaisen jätteenkuljetuksen järjes-
tämisen kiinteistön haltijan vastuulle 
ehdotetaan poistettavaksi kiinteän 
jätteen (biojäte, muut erilliskerättävät 
jätelajit, sekalainen yhdyskuntajäte) 
kuljetuksen osalta. Kunnan tulisi jat-
kossa järjestää kiinteän jätteen kulje-
tus kiinteistöiltä. Kunnan olisi siirryt-
tävä kiinteistön haltijan järjestämästä 
jätteenkuljetuksesta kunnan järjestä-
mään jätteenkuljetukseen sekalaisen 
yhdyskuntajätteen osalta viimeistään 
viiden vuoden kuluessa lain voimaan-
tulosta ja muiden kiinteiden yhdys-
kuntajätteiden, kuten biojätteen ja 
pakkausjätteiden osalta viimeistään 
kahden vuoden kuluessa lain voi-
maantulosta.

Etäkauppaa esitetään 
selkeämmin tuottajavastuun 
piiriin
Tuottajavastuun soveltamisala eh-
dotetaan nykyistä selvemmin ulo-
tettavaksi myös niihin, jotka myyvät 
tuotteita Suomeen kansainvälisellä 
etäkaupalla. Tuottajien olisi tuottaja-
vastuuvelvoitteistaan huolehtimiseksi 
pääsääntöisesti liityttävä tuottaja-
yhteisöön tai perustettava sellainen 
yhdessä muiden tuottajien kanssa. 
Muualle kuin Suomeen sijoittautuneet 
tuottajat voisivat hoitaa tuottajavas-

tuuvelvoitteensa Suomessa valtuute-
tun edustajan kautta.

Tuottajayhteisöille esitetään 
velvollisuutta tarjota palveluita 
kaikille pakkausmateriaaleille 
Tuottajayhteisöjä ja niiden toimintaa 
koskevaa sääntelyä lisättäisiin. Yh-
den luukun periaatteen toteuttami-
seksi tuottajayhteisöjen tulisi taata 
tuottajille mahdollisuus hoitaa tuot-
tajavastuuvelvoitteensa keskitetysti 
yhden toimijan kautta. Pakkausten 
tuottajayhteisön toimialan tulisi jat-
kossa kattaa kaikki pakkausmateriaa-
lit. Tuottajayhteisön tulisi olla voittoa 
tavoittelematon yhteisö. Tuottajayh-
teisön sisällä tuottajien oikeudet ja 
velvoitteet tulisi jakaa tasapuolisesti 
toiminnan laatu ja laajuus huomioon 
ottaen. 

Kierrätysmaksut tulee mukauttaa 
Tuottajien maksuosuuksia tulisi pyrkiä 
mukauttamaan erityisesti ottaen huo-
mioon tuotteiden kestävyys, korjat-
tavuus ja uudelleenkäytettävyys sekä 
kierrätettävyys ja vaarallisten aineiden 
esiintyminen. 

Kotitalouksien pakkausjätteen 
erilliskeräys yli viiden huoneiston 
kiinteistöistä kuntien ja tuottaji-
en yhteistoimintana – tuottajien 
tulee maksaa vähintään 80 % 
kustannuksista
Asumisessa syntyvän pakkausjätteen 
erilliskeräys ja kuljetus ehdotetaan 
järjestettäväksi kuntien ja pakkausten 
tuottajien yhteistoimintana. Kunta 
velvoitettaisiin asetuksella säädet-
tävän siirtymäajan kuluessa järjes-
tämään biojätteen erilliskeräys sekä 
(yhteistoiminnassa pakkausten tuot-
tajien kanssa) lasi-, metalli-, kuitu- ja 
muovipakkausjätteen kiinteistöittäi-
nen erilliskeräys viiden huoneiston 
ja sitä suuremmille asuinkiinteistöille 
taajama-alueilla. Kunnat hoitaisivat 
pakkausjätteen erilliskeräyksen ja kul-
jetuksen asuinkiinteistöiltä tuottajan 
järjestämään käsittelyyn tai jatkokulje-
tukseen. Tuottajat ja kunnat sopisivat 
korvauksista, jotka tuottajat maksavat 
kunnille näiden järjestämästä erilliske-
räyksestä ja kuljetuksesta. 

Tuottajien tulisi kattaa vähintään 80 
% kustannuksista, jotka aiheutuvat la-
kisääteisten velvoitteiden mukaisesta 
pakkausjätteen erilliskeräyksestä ja 
kaiken vastaanottamansa erilliskerä-
tyn pakkausjätteen kierrätyksestä ja 
muusta jätehuollosta, mukaan lukien 
neuvonnan ja tiedottamisen sekä seu-
rantatietojen toimittamisen kustan-
nukset. 

Tuottajille jäisi mahdollisuus 
järjestää erilliskeräys, jos kuntien 
kanssa ei päästä yhteisymmärryk-
seen kustannusten jaosta
Jos tuottajat ja kunnat eivät pääsisi 
sopimukseen tuottajan maksamista 
vuosittaisista korvauksista, tuottajat 
voisivat käynnistää ympäristöministe-
riön johtaman sovittelun. Ympäristö-
ministeriön olisi osapuolia kuultuaan 
tehtävä esitys sovinnon aikaansaami-
seksi. Jos sopimusta ei syntyisi kuuden 
kuukauden aikana sovittelun alkami-
sesta, tuottaja tulisi yhteistoiminnas-

ta poiketen järjestää pakkausjätteen 
kiinteistöittäinen erilliskeräys alkaen 
kolmen vuoden kuluttua sovittelulle 
annetun määräajan palauttamisesta.

Pakkausten tuottajavastuun 
kustannukset nousevat merkittä-
västi viimeistään 2023 
– HE:n perusteluissa mainittu 
arvio: 20 -> 51–63 miljoonaa €/a
Pakkausten tuottajien kustannukset 
pakkausjätteen alueellisesta kerä-
yksestä ja jätteiden käsittelystä (ml. 
neuvonta, raportointi) on arvioitu ny-
kytilassa olevan yhteensä noin 20 mil-
joonaa euroa vuodessa.

Ehdotettu pakkausten tuottajien 
80 % kustannusvastuu erilliskerätyn 
pakkausjätteen jätehuollosta lisäisi 
tuottajien kustannuksia merkittäväs-
ti nykyisestä. Tuottajien tulisi maksaa 
kunnille korvaus ehdotuksen mukai-
sen kiinteistökohtaisen pakkausjät-
teen erilliskeräyksen ja kuljetuksen 
järjestämisestä. 

Ehdotetulla pakkausjätteiden eril-
liskeräysvelvoitteella (erilliskeräys 
taajamissa kaikilta vähintään viiden 
huoneiston kiinteistöiltä) arvioidaan 
pakkausjätteiden kiinteistöittäisen 
erilliskeräyksen kustannusten nou-
sevan noin 15 miljoonasta eurosta 
(2016) noin 31–42 miljoonaan euroon 
vuodessa lajittelukertymästä riippuen. 
Kiinteistöittäisen pakkausjätteen eril-
liskeräyksen kustannukset kohdistuvat 
suoraan kuntaan, joka kattaisi kustan-
nukset asuinkiinteistöiltä perittävillä 
jätemaksuilla. Kunnan nettokustan-
nukset kuitenkin pienenisivät selvästi 
viimeistään vuodesta 2023, kun keräys- 
kustannukset tulisivat suurelta osin 
pakkausten tuottajien korvattaviksi.

Suomen Pakkausyhdistys ry:n lausun-
to hallituksen esityksestä:
pakkaus.com/spyn-lausunto-jate-
lain-muuttamisesta

Suomen Pakkausyhdistys ja Suomen Pakkauskierrätys RIN-
KI Oy saivat kutsun asettaa yhteinen edustaja ja tälle hen-
kilökohtainen varahenkilö työryhmään. 

Tuottajien näkökulmasta asiaa on valmisteltu Ringin 
omistajatahojen ja pakkausten tuottajayhteisöjen muo-
dostamassa ns. CEP-ryhmässä. SPY ja Rinki tarjosivat 
CEP-ryhmälle mahdollisuuden päättää yhteisen edustajan 
nimeämisestä YM:n jätelakityöryhmään. Nimetyiksi tulivat 
Juha-Heikki Tanskanen, Rinki Oy:n toimitusjohtaja (var-
sinainen edustaja) ja Satu Estakari, Mepak-Kierrätys Oy:n 
toimitusjohtaja (varahenkilö). 

CEP-ryhmän tavoitteena työryhmän työskentelyssä ja 
yleisesti jätelain uudistamisessa oli kokonaiskustannusten 
mahdollisimman pieni nousu ja sen osana tuottajille tule-
vien velvoitteiden rajoittaminen jäte- ja pakkausjätedirek-
tiivien asettamiin minimitasoihin.

Nyt käsillä olevan jätelakipaketin valmistumista hidasti 
kiista jätteiden kuljettamisen kaksoisjärjestelmästä. Kak-
soisjärjestelmässä on kysymys siitä, että kunnat voivat 

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
jätteiden syntymisen ehkäisemistä 
koskevia ohjelmia. Niiden on myös 
seurattava jätteen syntymisen eh-
käisemistä koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa ja käytettävä siihen 
soveltuvia laadullisia tai määrälli-
siä indikaattoreita. Uudelleenkäytön 
määrää on arvioitava ja siitä on ra-
portoitava komission antaman täy-
täntöönpanosäädöksen mukaisesti. 
Jäsenvaltiot velvoitetaan myös seu-
raamaan elintarvikejätteen määrän 
vähentämistoimia mittaamalla elintar-
vikejätteen määrää ja raportoimalla 
siitä komission antamien täytäntöön-
panosäädösten mukaisesti.

Kertakäyttömuoveja koskevan 
ns. SUP-direktiivin toimeenpano
SUP-direktiivi tähtää kertakäyttöisistä 
muovituotteista aiheutuvan roskaan-
tumisen vähentämiseen ja etenkin 
roskaantumisesta vesiympäristölle ai-
heutuvien haitallisten vaikutusten en-
nalta ehkäisemiseen. Direktiivi sisältää 
useita toimenpiteitä, kuten kertakäyt-
töisten muovituotteiden kulutuksen 
vähentämisvelvollisuuden, tiettyjen 
muovituotteiden markkinoille saatta-
misen kieltämisen, tuotteiden merkin-
tävaatimuksia sekä laajennettua tuot-
tajavastuuta koskevien järjestelmien 
käyttöönoton eräiden tuoteryhmien 
osalta. Tämän hallituksen esityksen 
yhteydessä tarkasteltavia direktiivin 
toimenpiteitä ovat eräiden tuottei-
den markkinoille saattamista koskevat 
kiellot sekä tuotteiden merkintävaati-
mukset. Muita direktiivin edellyttämiä 
toimenpiteitä käsitellään myöhemmin 
valmisteltavassa lakiesityksessä.

Laajennettu tuottajavastuu ja 
tuottajavastuujärjestelmien 
yleiset vähimmäisvaatimukset
Keskeinen muutos on tuottajien vä-
himmäiskustannusvastuun määrit-
täminen jätedirektiivin 8 a artiklassa. 
Tuottajan tulisi kustantaa unionin 
markkinoille saattamiensa tuotteiden 
jätehuollon todelliset kustannukset 
alkaen erilliskeräyksestä. Jäsenvalti-
ot voivat poiketa tuottajien täydestä 
kustannusvastuusta, jos se on perus-
teltua asianmukaisen jätehuollon sekä 

Suomen Pakkausyhdistys ry:n osallistuminen jätelakipaketin valmisteluun

halutessaan valita järjestelmän, jossa kotitalouskiinteistön 
haltija tilaa jätteiden kuljetuksen suoraan siihen erikoistu-
neilta yrityksiltä, vaikka kunnilla on lakisääteinen velvolli-
suus huolehtia yhdyskuntajätehuollosta. Tämä ns. kiinteis-
tönhaltijajärjestelmä on pitänyt jätteidenkuljetusmarkkinan 
hajanaisena, ja sitä on ollut osittain vaikea valvoa. Toisaalta 
sellaisilla haja-asutusalueilla, joissa ei ole ollut kunnallista 
tai alueellista julkista jätelaitosta, yksityiset jätekuljetusyh-
tiöt ovat saaneet vahvan aseman. Kaksoisjärjestelmä on 
ollut jo pitkään kiistelyn aihe julkisen ja yksityisen jäte- tai 
ympäristöalan välillä. Toisaalta julkiset jätealan toimijat 
ostavat käytännössä kuljetuspalvelut samoilta yksityisen 
ympäristöalan yrityksiltä eli järjestelmästä huolimatta yk-
sityiset yritykset tulevat hoitamaan jätteiden kuljetuksen 
käytännössä. CEP-ryhmä ei ole halunnut ottaa kantaa kak-
soisjärjestelmän puolesta tai sitä vastaan, vaikka kantaa on 
ajoittain kysytty. CEP-ryhmän arvion mukaan kummankin 
järjestelmän kanssa pystytään toimimaan.
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Kierrätettävyys nähdään takeena 
ympäristöystävällisyydestä

Teksti: Virpi Korhonen
Kuvat: Package Testing & Research Oy / 
Sense N Insight

Kuva 1. Vastuullisuusmerkkien tunnettuus ja vaikutus ostopäätökseen 2020 (N=1000).

LOHAS2020-tutkimus, osa 2

Vastuullisuus kiinnostaa kuluttajaa. Tämä käy ilmi LOHAS2020-tutkimuk-
sesta, jonka tuloksia tarkastelemme kevään lehdissä. Virpi Korhosen artik-
kelin ensimmäinen osa on julkaistu Pakkaus-lehden numerossa 3/2020.

Kuva 3. Pakkausmateriaaleihin liitetyt mielikuvat (7-portainen asteikko) 2020 (N=1000).

Tutkimuksella selvitettiin tavallisimpien 
vastuullisuusmerkkien tunnettuutta. 
Suomalaisesta alkuperästä viestivät Sirk-
kalehtimerkki, Avainlippu ja Hyvää Suo-
mesta -merkki tunnistettiin miltei sata-

prosenttisesti (Kuva 1). 
Pakkauksiin liittyvistä vastuullisuus-

merkinnöistä parhaiten tunnistettiin kar-
tongin kierrätysmerkit, vain joka kuudes 
ei tunnistanut merkkejä. Muovin materi-

aalimerkin tunnisti kaksi kolmesta kulut-
tajasta ja hiilijalanjälkimerkin joka toinen. 
FSC-merkin tunnisti hieman alle puolet ja 
PEFC-merkin joka kolmas. Lohas heavy 
-kuluttajista kaksi kolmasosaa tunnis-

2%
2%

5%
5%
6%
6%
7%
7%
7%
9%
11%
12%
14%

17%
18%
20%

27%
38%

47%
48%
50%

4%
6%

14%
15%

17%
18%

22%
21%
21%

25%
25%

29%
33%

33%
32%

35%
44%

40%
37%

37%
36%

6%
8%

17%
16%

21%
18%

21%
16%

22%
30%
26%

23%
29%

34%
18%

36%
25%

14%
15%
14%
13%

89%
83%

65%
64%

55%
57%

49%
56%

50%
36%

37%
36%

24%
16%

31%
9%

4%
7%

1%
1%
1%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Demeter
Krav

PEFC
EU-ympäristömerkki

UTZ Certified
FSC

Rainforest Alliance Certified
EKO-energiamerkki
Hiilijalanjälkimerkki

Muovin materiaalimerkki
Leppäkerttumerkki

Eurolehti
Reilu kauppa

Kuitupakkausten kierrätysmerkki
MSC-serfioitu

Aurinkomerkki
Joutsenmerkki
Energiamerkki

Hyvää Suomesta
Avainlippu

Sirkkalehtimerkki

Tunnen merkin ja se vaikuttaa usein ostopäätöksiini
Tunnen merkin ja se vaikuttaa joskus ostopäätöksiini
Tunnen merkin, mutta se ei vaikuta ostopäätöksiini
En tunne merkkiä

Kuva 2. Pakkausten vastuullisuuteen liittyvä tiedontarve 2020 (N=1000).
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Seuraan uutisointeja pakkauksiin ja niiden
ympäristöystävällisyyteen liittyvissä asioissa.

Minun on vaikea tunnistaa, mikä olisi
ympäristöystävällisin pakkaustapa kullekin tuotteelle.

Tekisin ostopäätöksiä enemmän pakkausten
ympäristövaikutusten ja tuotteiden säilyvyyden

perusteella, mikäli tieto olisi helpommin saatavilla.

Kiinnitän huomiota pakkauksissa oleviin
ympäristömerkintöihin.

Suosin tuotteita ja pakkauksia, joiden
ympäristöystävällisyydestä mainitaan pakkauksessa

selkeästi.

Haluaisin lisää tietoa siitä, millainen pakkaus olisi sekä
ympäristön että tuotteen säilyvyyden kannalta paras

valinta.
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ti hiilijalanjälkimerkin ja FCS-merkin. 
PEFC-merkin Lohas heavy -ryhmästä 
tunnisti puolet. 

Tuloksista voidaan päätellä, että uuden 
vastuullisuusmerkin kehittäminen ja tun-
netuksi tekeminen on valtava työ. Avain-
lippu lanseerattiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1965, Sirkkalehtimerkki vuonna 
1989 ja Hyvää Suomesta vuonna 1993, 
mikä osaltaan selittää niiden vahvaa 
tunnettuutta, samoin kuin niiden vahva 
kampanjointi ja kuluttajamainonta. Näillä 
merkeillä oli myös merkittävin vaikutus 
kuluttajien ostopäätöksissä.

Tietoa vastuullisuudesta kaivataan
Pakkauksen vastuullisuuteen liittyvä in-
formaatio kiinnosti laajalti kuluttajia. Jopa 
65 prosenttia kuluttajista oli halukkaita 
saamaan lisätietoa siitä, millainen pak-
kaus olisi sekä ympäristön että tuotteen 
kannalta paras valinta (Kuva 2). Samoin 
enemmistö vastaajista ilmoitti kiinnittä-
vänsä huomiota pakkausten ympäristö-
merkintöihin ja suosivansa pakkauksia, 
joiden ympäristöystävällisyydestä löytyy 
pakkauksesta selkeä maininta. 

Suurin osa kuluttajista oli myös valmis 
viemään tiedon pakkauksen vastuullisuu-
desta omaan päätöksentekoon, jos sitä 

olisi helpommin saatavilla. Puolet kulut-
tajista oli sitä mieltä, että nykytiedon pe-
rusteella on vaikeaa tunnistaa, mikä olisi 
ympäristön kannalta paras pakkaustapa 
kullekin tuotteelle. Hieman alle puolet 
kuluttajista kertoi seuraavansa uutisointia 
pakkauksiin ja niiden ympäristöystävälli-
syyteen liittyvissä asioissa. 

Biopohjaisten muovien 
mielikuva on positiivinen
Tutkimuksella selvitettiin yleisimpiin pak-
kausmateriaaleihin liittyviä mielikuvia 
(Kuva 3). Jokaista tutkittua pakkausmate-
riaalia havainnollistettiin kuvilla, jotta ma-

LOHAS2020-tutkimuksen perusteella jopa kaksi kolmesta suomalaisesta haluaisi lisää tietoa siitä, 
millainen pakkaus olisi sekä ympäristön että tuotteen säilyvyyden kannalta paras valinta. Edellisessä 
numerossa tarkastelimme eri kuluttajatyyppien ostokäyttäytymistä ja lajittelukäytäntöjä. Tällä kertaa 
paneudutaan lähemmin pakkausmerkintöihin ja kuluttajien mielikuviin materiaaleista.
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Kuva 4. Muoveihin liittyvä tieto, 2020 (N=1000).

Kuva 5. Ympäristöystävällisen pakkauksen ominaisuudet: ”Nimeä 3–5 tärkeintä ominaisuutta ympäristöystävällisessä pakkauksessa”, 2020 
(N=1000).

Mikä LOHAS?

LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) tarkoittaa terveyden ja 
kestävän kehityksen elämäntapaa ja se on Japanista ja Amerikasta vuo-
desta 1999 maailmalle levinnyt tapa kuvata vastuullista kuluttajaa, jonka 
kulutustottumuksiin vaikuttavat paitsi ekologiset ja eettiset kysymykset, 
myös sosiaalisen vastuun korostaminen ja terveydestä huolehtiminen.

LOHAS2020 -kyselytutkimus (helmikuu 2020)

• 1000 osallistujaa (edustava otos Manner-Suomen väestöstä)
• Tutkimusteemat:

1. Ympäristö- ja kierrätyskäyttäytyminen
2. Vastuullisuusmerkkien tunnistettavuus
3. Pakkaustiedon tarve 
4. Pakkauksen arvo kuluttajalle 
5. Materiaalimielikuvat
6. Ympäristöystävällisen pakkauksen ominaisuudet
7. Pakkauksen vaikutus ostopäätökseen
8. Muoviasenteet ja -tieto

Lisätiedustelut tutkimuksesta:
Package Testing & Research Oy / 
Sense N Insight
virpi.korhonen@ptr.fi

teriaalin käyttökohteet olisivat kulut-
tajille selvillä. Materiaalien joukkoon 
lisättiin myös biopohjainen muovi, 
jonka kerrottiin olevan joko puu- tai 
kasvipohjaista muovia.  

Kuluttajien mielikuva biopohjai-
sesta muovista asettui hyvin lähelle 
kartonkia ja paperia, nykyaikaisuu-
dessaan se kiri jopa selkeästi muiden 
materiaalien edelle. Tuloksista käy 
ilmi, että kaikki pakkausmateriaalit 
mielletään turvallisiksi ja hygieeni-
siksi. Suurimmat erot materiaalien 
välille syntyvät niiden luonnonmukai-
suuteen ja ympäristöystävällisyyteen 
liitetyissä mielikuvissa. Kuten aiem-
min jo todettiin, kuluttajat ovat hyvin 
vastaanottavaisia tiedolle siitä, mikä 
materiaali olisi paras vaihtoehto kul-
lekin tuotteelle, tuotteen säilyvyys ja 
hävikki huomioiden.

Biomuovit hämmentävät
Moni tutkimukseen osallistuneista 
vastaajista koki hämmennystä bio-
pohjaisten ja -hajoavien muovien 
ominaisuuksista (Kuva 4). Eniten epä-
tietoisuutta koettiin siitä, että ovat-
ko biopohjaiset muovit biohajoavia 
ja millaiset ja minkä väriset muovit 
voi kierrättää. Vastauksista voidaan 
päätellä, että kuluttajien mielikuvat 
biopohjaisista muoveista perustuvat 
ainakin osittain mielikuviin eivätkä 
tietoon.

Pakkausvalinnalla on vahva vaikutus 
tuotteen vastuullisuusmielikuvaan
Tutkimuksessa selvitettiin myös kulut-
tajien mielikuvia ympäristöystävällisestä 
pakkauksesta (Kuva 5). Lohas-heavy -ku-
luttajat arvostivat kierrätettäviä, kierrä-
tysmateriaalista ja uusiutuvista raaka-ai-
neista valmistettuja sekä biohajoavia 
pakkauksia. Yksimateriaalisuus koettiin 
myös aiempaa tärkeämpänä, koska se 
helpottaa kuluttajien pakkausten lajit-
telua ja kierrätystä. Edellisessä, vuonna 
2014 tehdyssä tutkimuksessa, se koet-
tiin vähiten tärkeimpänä ominaisuutena. 
Vastaavasti pakkauksen energiahyödyn-
täminen oli menettänyt merkitystään. 
Pantilliset pakkaukset arvostetaan kor-
kealle, samoin kuin pakkauksen kyky eh-
käistä tuotehävikkiä. 

Miten tietoa pitäisi jakaa?

Moni pakkausalan ammattilainen pohtii, mikä olisi paras ja tehokkain 
kanava jakaa kuluttajille tietoa ja oikoa vääriä uskomuksia. Vastaus on 
yksinkertainen: pakkauksessa. Pakkaus kättelee jokaisen loppukäyt-
täjän ja on yrityksen tehokkain media. Norjassa tehtiin pari vuotta 
sitten tutkimus, jossa muoviin pakattuihin vihanneksiin, hedelmiin ja 
sushiin lisättiin ”packaged for longer shelf life” -tarrat1. Tarran näh-
neet kuluttajat suhtautuivat pakattuihin tuotteisiin myönteisemmin 
kuin verrokkiryhmä, jolle samoja tuotteita tarjottiin ilman tarraa, kun 
vaihtoehtona oli ostaa pakkaamattomia vihanneksia ja hedelmiä tai 
lyhyemmällä parasta ennen -päiväyksellä myytävä sushilajitelma. Yk-
sinkertainen ja näkyvä viesti pakkauksessa auttoi kuluttajaa ymmärtä-
mään pakkaamisen hyödyt. Tutkimuksessa havaittiin myös kuluttajan 
iällä ja tuotteella olevan vaikutusta pakatun vaihtoehdon valintaan.

Uusien pakkausmerkkien suunnittelussa kannattaa hyödyntää pak-
kassuunnittelijaa, joka osaa huomioida, minkä kokoisina ja millaisiin 
materiaaleihin merkki tullaan jatkossa painamaan. Merkki tai merkin-
tä kannattaa myös testauttaa kuluttajilla ennen lanseerausta, jotta se 
lisäisi luottamusta eikä heikennä sitä. Pakkausalan ammattilaisten on 
hyvin vaikeaa asettua ”amatöörin” rooliin ja siksi viestistä saattaa tul-
la tavalliselle kuluttajalle joko liian tekninen tai ympäripyöreä, joka ei 
puhuttele ketään.

1 Almli, V., Gaarder, M. & Kvalvåg Pettersen, M. (2018) Communicating packa-
ging functionality for food waste reduction influences consumer choices. Procee-
dings of the 21st IAPRI World Conference on Packaging, Zhuhai, China. 8p.
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Sertifiointimerkki viestii kuluttajalle tuot-
teeseen käytetyn metsästä peräisin ole-
van raaka-aineen alkuperästä. Sertifiointi 
takaa, että pakkauksen raaka-aine on 
peräisin puista, jonka alkuperä tunne-
taan. Pakkausmerkinnän avulla kuluttaja 
voi varmistua yhdellä silmäyksellä, että 
tuotteeseen käytetty puuraaka-aine on 
peräisin metsästä, jota on hoidettu eko-
logisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävällä tavalla, ja jonka kolmas osa-
puoli eli sertifioinnin myöntäjä on arvi-
oinut. 

– Metsäsertifikaatit syntyivät, kun 
1990-luvun alussa ympäristötietoisuus 
kasvoi, ja haluttiin edistää kestävää met-
sänhoitoa. Huolena tuolloin oli erityisesti 
trooppisten metsien häviäminen ja laitto-
mat hakkuut. Tahdottiin edistää kestävää 
metsänhoitoa. Nyt 2000-luvulla sertifi-
kaatti on kilpailuetu, jolla varmistetaan 
puun vastuullinen alkuperä, kertoo kes-
tävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo 
Metsäteollisuus ry:stä. 

Kaikki metsätalous ei ole kestävää ei-
vätkä monipolviset ja pitkät hankintaket-
jut ole aina välttämättä läpinäkyviä. 

Kestävyydelle ja vastuulliselle alkupe-
rälle on kuitenkin kysyntää ja vastuulli-
suuden merkitys on edelleen kasvamaan 
päin osana tuotteiden ja palveluiden laa-
tua. Myös kuluttajien kiinnostus kestävän 
kehityksen suuntaan on kasvussa. Myös 
lainsäädännön vuoksi metsäteollisuuden 
tuotteiden alkuperä pitää pystyä toden-
tamaan. Kestävän metsänhoidon käytän-
töjä halutaan lisäksi viedä uusiin maihin. 

Ympäristöasiat ovatkin keskeisessä 
roolissa metsäsertifioinnissa ja sertifiointi 
on tuonut monia lakia täydentäviä luon-
nonhoitokäytäntöjä osaksi arkimetsän-
hoitoa. Näitä ovat mm. säästöpuiden ja 
lahopuun turvaaminen, vesistöjen ja soi-
den suojakaistat, erityisen tärkeiden koh-
teiden ja uhanalaisten lajien esiintymien 
turvaaminen sekä kulottaminen.

PEFC, FSC vai molemmat
Metsäsertifioinnissa toimii kaksi globaa-
lia järjestelmää, PEFC ja FSC. Mitä eroa 
näillä on? 

– PEFC on syntynyt pienmetsäomis-
tajalähtöisesti ja FSC on puolestaan 
WWF-lähtöinen, ja sillä haluttiin löytää 
ratkaisu trooppisten metsien haasteisiin. 
Molemmat ovat kasvavia, globaaleja jär-
jestelmiä, Tiina Vuoristo kertoo.

Molempia metsäteollisuuden ser-
tifikaatteja tarvitaan, mutta on yhä 
enemmän metsiä, joilla on molemmat 
merkinnät. – Eri maissa on kysyntää eri 
merkinnälle, ja siksi kaksoissertifionti on 
yleistynyt. 

Mistä on kysymys? – Kaikki lähtee 
metsänhoidosta ja käytöstä molem-
missa järjestelmissä. Sekä PEFC:ssä että 
FSC:ssä sisältää vaatimuksia metsäperäi-
sen materiaalin alkuperän seurantaket-
julle. Sertifikaatit takaavat myös näiden 
vaatimusten toteutumisen riippumatto-
man valvonnan.

– Ensin kaikissa maissa toteutetaan 
kunkin valtion lain vaatimukset metsän-
hoidolle, sitten päälle tulevat vielä serti-
fioinnin vaatimukset, jotka ovat kaikkialla 
maailmassa samat. Vapaaehtoinen serti-
fiointi siis ylittää lain asettaman minimin, 
Tiina Vuoristo toteaa. 

Suomessa PEFC-järjestelmällä on pi-
demmät perinteet ja isommat pinta-alat 
kuin FSC:llä. PEFC-sertifioitujen metsien 
pinta-ala kasvaa maassamme, mutta hi-
taasti, koska luku on jo hyvin korkea, 93 
prosenttia. – Tämä on ainakin metsäser-
tifioinnin Euroopan ennätys, ellei maail-
manennätys, Vuoristo sanoo. 

FSC otettu Suomessa myöhemmin 
käyttöön ja nykyisin noin 10 prosenttia 
metsistä on täällä FSC-sertifioitu. Tavoit-
teena on kasvattaa kattavuusprosenttia. 

– Erona sertifikaattikriteereillä on, että 
PEFC korostaa kokonaiskestävyyttä, FSC 
puolestaan ekologiaa. – FSC:n yhtenä 
kriteerinä on jättää viisi prosenttia tilas-
ta kokonaan talouskäytön ulkopuolelle. 
Tämä lienee iso syy miksi FSC ei Suomes-
sa ole nopeasti kasvanut, toteaa Tiina 
Vuoristo. 

Talousmetsien luonnon hoidolla on 
positiivisia vaikutuksia metsien moni-
muotoisuuteen.  Luonnonvarakeskuksen 
ja Suomen Ympäristökeskuksen keväällä 

2019 julkaistujen tulosten mukaan nykyi-
set talousmetsien luonnonhoitotoimet 
ovat olleet oikean suuntaisia ja niillä on 
ollut positiivisia monimuotoisuusvaiku-
tuksia. 1990-luvun alusta lähtien hak-
kuualojen säästöpuut ovat lisääntyneet 
merkittävästi ja lehtipuiden tilavuus on 
kasvanut. – Haapa on tärkeä metsien 
monimuotoisuudelle ja isojen haapojen 
määrä on kasvanut. Sertifiointien myötä 
metsään jätetyt säästöpuut ja lahopuut 
ovat tärkeitä monimuotoisuuden kannal-
ta. Vaikutukset, etenkin uhanalaisessa ja 
vaateliaassa metsälajistossa, näkyvät kui-
tenkin vasta viiveellä.

– Tulosten mukaan puun käyttöä on 
mahdollista kasvattaa ja samalla tehostaa 
luonnonhoitoa ja lisätä metsien suojelua, 
Tiina Vuoristo päättää.

Yritykset edellyttävät
Pakkausten käyttäjille sertifioinnilla on 
iso merkitys. – Monet kansainväliset 
yritykset edellyttävät nykyisin FSC-serti-
fioituja pakkauksia. Tästä ei ole yleensä 
neuvotteluvaraa. FSC on siis onnistunut 
tekemään itsensä tärkeäksi, varsinkin kun 
WWF tukee FSC:tä, kertoo Hanna Leh-
tonen, Fazerin pakkauskehityspäällikkö. 

– Kuluttaja ei useinkaan tiedä puun 
kuvalla koristettua merkkien eroja, mutta 
brändinomistajat ymmärtävät.

Mitä eroja merkeillä sitten kuluttajan 
kannalta on? – Toinen painottuu luon-
nonsuojeluun ja toinen metsän moni-
muotoisuuteen. Puhutaan myös kiistan-
alaisista alueista, tiettyjä alueita on ollut 
vaarassa ja mediasta löytyy näistä juttuja.  

Kysymys on hankala tilanteessa, jossa 
keskustellaan asiakkaan kanssa. – On tär-
keää, että metsä on sertifioitu, ei niinkään 
se, kumpi sertifikaatti on. Maana meillä 
on kuitenkin iso gäppi FSC-sertifioidun 
puun saatavuudessa.

– Pakkausalan iso kysymys on, saa-
daanko jatkossa FSC-sertifioitua puuta 
Suomesta riittävästi. Pelkona on, ollaan-
ko menossa siihen, että suomalaiset pak-
kaukset eivät kelpaa muualle? Suomi elää 
metsästä, mutta kuinka kauan? Hanna 
Lehtonen huolehtii.

Mikä merkintä kartonkipakkauksessa pitäisi olla ja miksi? Mitä eroa on FSC-ja PEFC-sertifikaateilla? 
Metsäsertifionti on menetelmä, jolla osoitetaan, että tuotteen, kuten rakennusmateriaalin, paperin 
tai pakkauksen tuottamisessa on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.

PEFC vai FSC 

kotelon kylkeen?

Juttu perustuu Tiina Vuoriston ja Hanna Lehtosen puheenvuoroihin SPY:n ympäristöseminaarissa huhtikuussa.

Teksti: Johanna Nikunen
Kuva: Mostphotos
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Pakatut tomaatit ovat viime vuosina nos-
taneet suosiotaan. – Suosion kasvu on 
käynnistynyt jo vuosia sitten. Uudentyyp-
piset tomaattilajikkeet ovat yleistyneet 
viime vuosina, ja niiden irtomyynti on 
hankalaa muun muassa suuren hävikin 
vuoksi, sanoo Kauppapuutarhaliiton toi-
minnanjohtaja Jyrki Jalkanen.

Muitakin syitä menekin kasvuun on.  
– Pikkutomaatit ovat monesti mauk-
kaampia kuin isokokoiset tomaatit, ne 
ovat isompia serkkujaan monikäyttöi-
sempiä ja sopivat mainiosti mm. napos-
teluun ja mukaan otettavaksi. Myös laji-
ke- ja värikirjo kasvaa vuosi vuodelta ja 
nykyään myös Suomessa viljellään monia 
pikkutomaatteja ympärivuotisesti, kertoo 
osto- ja myyntipäällikkö Liisa Eronen 
Keskon päivittäistavarakaupasta.

Pakkaus on nyt pandemian aikana valt-
tia ainakin sellaisissa vihanneksissa, jotka 
syödään sellaisinaan raakana ilman kuo-
rimista tai muuta käsittelyä.  

– Korona on toki lisännyt myyntiä, sillä 
ne ovat helppoja tuotteita niin kaupas-
sa kuin verkkokaupassakin asioitaessa, 
mutta myynti on ollut kasvussa jo vuosia, 
Jyrki Jalkanen sanoo.

S-ryhmässä myynti on lisääntynyt. 
– Pakattujen tomaattien kysyntä on 

kasvanut kevään aikana huomattavasti 
pakkaamattomia tomaatteja enemmän. 
Sama trendi on nähtävissä muissakin 
hevi-ryhmän tuotteissa. Kuluttajat ovat 
siis suosineet koronaepidemian aikana 
selkeästi aiempaa enemmän pakattuja 

tomaatteja, kertoo ryhmäpäällikkö Heidi 
Salmi S-ryhmän ketjuohjauksesta.

PET on suosituin materiaali tomaat-
tien pakkaamisessa ja vielä erityisesti 
kierrätys-PET. Lähes kaikki testiimme 
päätyneet tomaattipakkaukset olivatkin 
kierrätys-PETistä valmistettuja. Testasim-
me useita tomaattipakkauksia, ja eroja 
löytyi brändin lisäksi myös pakkausten 
käytettävyydessä ja erityisesti siinä, onko 
pakkausta käytetty hyväksi tuotteesta 
viestittäessä. 

– Vihannekset ostetaan silmillä, joten 
tomaatti on hyvä myös näkyä pakkauk-
sesta hyvin. Pakkauksessa tulee voida 
kertoa myös vähintään kaikki lakisäätei-
set asiat tomaatista ja pakkaajasta, Liisa 
Eronen toteaa.

PET-tomaattipakkausten ongelmana 
on aiemmin ollut, että ohut materiaali 
taipuu helposti kauppakassissa, jolloin 
pikkutomaatit leviävät pitkin kassia eikä 
pakkaus siis tuo tuotteelle sen tarvitse-
maa suojaa logistiikkaketjun viimeisellä 
maililla. Testatessa taivuttelimme pakka-
uksia lommoille, ja ihmeen hyvin pakka-
ukset pitivät pintansa ja tomaatit pysyivät 
vahingoittumattomina.

– Pakkauksen tulee tietenkin ensisijai-
sesti suojata tuote niin, että se päätyy 
kuluttajalle asti ensiluokkaisena. Suomi 
on pitkien etäisyyksien maa, joten myös 
säilyvyyteen pitää kiinnittää erityistä huo-
miota, sanoo Liisa Eronen.

– Yhdestä materiaalista valmistettu 
pakkaus on usein helpompi kierrättää. 

Jos taas pikkutomaattien pakkauksessa 
on useita materiaaleja, kuluttajan tulisi 
pystyä helposti erottelemaan eri materi-
aalit toisistaan kierrätystä varten, toteaa 
Heidi Salmi.

Kaikissa pakkauksissa oli tuotteen säi-
lymisen kannalta tärkeät ilmareiät. Kaik-
kein tiiveimmän tuntuinen oli testin ainoa 
kartonkipakkaus, jossa hengittävän ma-
teriaalin ansiosta oli tarvittu vain kolme 
reikää pakkauksen takakyljessä. 

– PET- tai rPET-rasiapakkauksen edut 
ovat kiistattomat: hävikkiprosentti 0, tuo-
te on helppo kuljettaa vaikkapa evääksi 
kouluun tai työpaikalle, snack-ruokailu 
yleistyy ja pakkaukseen saadaan kaikki 
tarvittava informaatio, Jyrki Jalkanen sa-
noo.

– Testauksessa ja jonkin verran käytös-
säkin on ollut myös muita materiaaleja, 
puupohjaisia tai pahvisia, mutta toistai-
seksi nämä eivät ole yleistyneet, hän jat-
kaa.

Testissä tuli esiin, kuinka vaikea pakka-
uksesta on ilman lähempää tarkastelua 
arvioida sisällön määrää. Pakkauksella 
on siis väliä ostopäätöstä tehtäessä ai-
nakin niille, jotka eivät katsele kilohintaa. 
Myös brändäys on tärkeää, ja brändää-
mällä pakkaus saadaan oma tuote erot-
tumaan muista samankaltaisista tuotteis-
ta. Närpiön vihanneksen tuotteita löytyy 
testistämme neljää erilaista, jotka kaikki 
poikkeavat toisistaan sekä pakkauksen 
tyypiltä että pakkausilmeeltään.

Helmitomaatti, kirsikkatomaatti, miniluumutomaatti, nams-tomaatti… Rakkaalla vihanneksella on 
monta nimeä. Pakkaus varmistaa näiden tuotteiden hävikkiprosentiksi nollan. Myös lähes toisiaan 
vastaavien tuotteiden brändäys tehdään pakkauksella. Testasimme pikkutomaattien pakkaukset, 
mutta otimme mukaan myös muutamia isompia tomaattipakkauksia.

Hävikkiä nolla!
Teksti: Johanna Nikunen

Kuvat: Mostphotos ja Johanna Nikunen
Rainbow Miniluumutomaatti 250 g
Hinta: 1,15 € (4,60 €/kg)
Alkuperämaa: Espanja
Pakkausmateriaali: R-PET 

Pakkaus pysyy hyvin kiinni, mutta myös avau-
tuu helposti. Paperinen etikettitarra ei ole osu-
nut sille tarkoitettuun tilaan, vaan se on osittain 
pakkauksen kannessa olevien ilmakolojen pääl-
lä. Tämä ei kuitenkaan häiritse yleisvaikutelmaa. 

Etiketissä kerrotaan pakkausmateriaalin ole-
van PETiä. Pakkauksen pohjalla, tomaattien alla 
on kosteutta keräävä lappunen ainoana testin 
tomaattipakkauksista. PET-muovisen pakkauk-
sen pohjassa on merkintä kit patented, samoin 
kuin elintarvikekelpoisuudesta kertova lasi-haa-
rukkamerkki. Tarkemmassa tarkastelussa löytyy 
myös R-PET-merkintä ja teksti recyclable.

Närpiön vihannes Dunne 230 g
Hinta: 2,98 (12,96 €/kg) 

Alkuperämaa: Suomi 
Pakkausmateriaali: R-PET

Ihana sydämenmuotoinen rasia ja etiketti! Etiketis-
sä Puhtaasti kotimainen ja Sydänmerkit. Etiketti on 

painettu molemmilta puolilta, avatessa kannen sisä-
puolella mustavalkoisella painatuksella näkyviin tulee 

viljelijän kuva ja tervehdys kahdella kielellä sekä kuvaus 
kyseisen tomaattilaadun ominaisuuksista. 
Pohjan merkinnät näkyvät peilikuvina eli ne on tarkoitet-

tu luettavaksi pakkauksen sisäpuolelta. Lasi-haarukkamerkki ja 
R-PET-merkintä kertovat materiaalista.

Tommies Snack Tomatoes 500 g
Hinta: 4,89 € (9,78 €/kg) 
Alkuperämaa Alankomaat 
Pakkausmateriaali: R-PET

Pikkuämpärinkokoisessa pakkauksessa paljon suoraan pakkauk-
seen painettuja merkintöjä, jotka ovat lähes kaikki englanniksi. 
Suomeksi löytyy ainoastaan sana miniluumutomaatti ja kannen 
mustesuihkukirjoittimella merkitä alkuperämaasta. Vihreällä paina-
tuksella koko ämpärin ympäri kulkee teksti 100% recycled plastic. 
Plussaa esimerkiksi tuotteen suositellusta säilytyslämpötilasta, joka 
on esitetty graafisesti. Pakkauksen kansi aukeaa helposti, jos pak-
kaus kaatuu. Valmistaja (Greenco), materiaalimerkintä ja lasi-haa-
rukkatunnus pakkauksen pohjassa.
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Kotimaista Suomalainen 
kirsikkatomaatti 250 g 
Hinta: 2,49 € (9,96 €/kg) 
Alkuperämaa: Suomi 
Pakkausmateriaali: R-PET

Etiketti ei ole ihan osunut kohdalleen pakkauslinjastolla, 
ja se peittää yhden neljästä kannen ilmareiästä kokonaan. 
Tämä ei vaikuta pakkaukseen, koska tuote saa ilmaa poh-
jan ja kannen reikien lisäksi myös sen sivuista. Puhtaasti 
kotimainen -merkki on näkyvästi painettu värikkääseen eti-
kettiin. Pakkauksen etuseinämä vaikuttaa ohuemmalta kuin 
takaseinä, mutta silti pakkaus ei kulmien näppärän suljin-
rakenteensa ansiosta vahingossa aukea edes sitä litistet-
täessä. Silti pakkaus on helppo avata ja napsauttaa kiinni.

Pohjan merkinnöistä selviää, että pakkaus on patentoitu, 
lasi-haarukkatunnus viestii pakkauksen elintarvikekelpoi-
suudesta. Materiaalimerkintä on pohjassa, samoin valmis-
tajan (Luckypack) tieto.

Punainen helmitomaatti 
#Snäxi 200g
Hinta: 2,89 € (14,45 €/kg) 
Alkuperämaa: Suomi 
Pakkausmateriaali: PET

Pikarin painatukset ovat iloisen 
värisiä. Närpes-alkuperää selven-
tää yhteensä kuusi siniristilippua 
ja kannessa on vielä erikseen tarra, 
jossa Puhtaasti kotimainen -merk-
ki. Pikari pysyy vakaasti kiinni ja sen 
pohja onkin muuta pakkausta tuke-
vampaa tekoa. Pohjassa lasi-haaruk-
kamerkki ja materiaalimerkintä PET. 
Ilmareiät sekä kannessa että pohjassa.

Ikaalisten luomutomaatti 400g
Hinta: 4,15 € (10,38 €/kg) 
Alkuperämaa: Suomi 
Pakkausmateriaali: R-PET

Kannen läpinäkyvässä tarrassa 
ilmoitetaan rasian olevan koko-
naan kierrätysmuovia. Kannessa 
lisäksi kolme muutakin merkkiä, 
Puhtaasti kotimainen, Tuotettu 
Suomessa ja Sydänmerkki. Mus-
tesuihkulla tehty identifiointimer-
kintä lienee osunut väärään 
kohtaan ja peittää osin 
tiedon viljelijästä ja pak-
kaajasta. Etiketin toinen 
alapuoli kertoo paljon 
pakkauksesta, kertoo 
muun muassa pakka-
uksen olevan kierrä-
tetystä muovista ja 
kierrätyskelpoinen.  

Pakkaus on vakaa 
ja siinä on tuotteen 
vaatimat ilmaus-
reiät pohjassa ja 
sivuilla.

Nams kestävää makua -tomaatit 500 g
Hinta: 4,25 € (8,50 €/kg) 
Alkuperämaa: Suomi
Pakkausmateriaali: Kartonki, jossa läpinäkyvä osio

Testin ainoa kartonkipakkaus erottuu muista. Kartonkipakkaus on värikäs, 
kannen läpinäkyvän osion ansiosta tuote näkyy pakkauksen sisällä. Jout-
senmerkkitunnus näkyvästi esillä kannessa. 

Pakkauksen sulkimena toimivassa tarrassa kehotetaan ”säilyttämään to-
maatit huoneenlämmössä, pakkaus toimii niiden kasvihuoneena”. Kotimai-
suutta korostetaan suljintarran ”Kestävästi kotimainen” -tunnuksella. 

Pohjan tekstissä lukee: ”Namsit on pakattu suoraan kasvihuoneella kier-
rätettävään rasiaan, joten toisin kuin laarissa istuvat lajitoverimme, meitä ei 
ole kukaan kaupassa käpälöinyt.” Aika hyvä argumentti näinä aikoina! 

Tarkka pakkausten lajittelija jäi kaipaamaan ohjetta, miten kierrätys ta-
pahtuu: mitä materiaalia kannen kurkistusluukku on, pitääkö se irrottaa ja 
lajitella erikseen muovinkeräykseen.

Trio tomaattisekoitus 200 g
Hinta: 2,79 € (13,95 €/kg) 
Alkuperämaa: Suomi
Pakkausmateriaali: PE-LD-pystypussi

Aivan erilainen pakkausratkaisu, jossa pakka-
usmateriaalia on käytetty ehkä vähiten tes-
taamistamme tomaattipakkauksista. Pussin 
yläosassa perferointi, jota pitkin pakkauk-
sen voi helposti avata, mutta suljettua sitä 
ei enää saa, eli pikkupakkaus on suunnitel-
tu kerralla syötäväksi. Iloiset painatukset, ja 
paljon tietoa molemmilla kotimaisilla kielillä. 
Viljelty Suomessa ja Puhtaasti kotimainen 
-merkinnät. Erikseen kerrotaan, että tuote-
pakkaukseen on käytetty mahdollisimman 
vähän muovia ja että pakkaus on 100 % 
kierrätettävä. Viestiä tehostaa Pakkaus so-
pii muovinkeräykseeen -merkintä. Pohjassa 
merkintä materiaalista. PE-LD-merkintä.

Bio Organic Luomu 
Cocktail-terttutomaatti 350 g
Hinta: 1,99 € (5,69 €/kg) 
Alkuperämaa: Espanja 
Pakkausmateriaali: Kartonkitray, 
päällä muovipussi

Muovipussissa on etiketti, jossa 
tuotettu EU:ssa-merkki. Kar-
tonkitrayssä kierrätysmerkintä, 
muovipussin kierrätyksestä ei 
ole pakkauksessa mainintaa.  
Pakkauksen kuusi tomaattia 
asettuvat nätisti karton-
kirasiaan tertussa. Vain 
vähän informaatiota pak-
kauksessa, eli tuotteen 
markkinoinnissa luote-
taan, että tuote löytää 
ostajansa näkyvissä 
olevien tomaattien 
avulla.
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Viimeisin tieto 
materiaaleista 
ja painatus-
menetelmistä

Pakkaus-
painamisen 
trendit ja 
tulevaisuus

Pakkaus 
brändin 
ytimessä

Uusi jätelakiluonnos, kertakäyttötuottei-
den lainsäädäntö, kiertotaloustavoitteet, 
pandemiatilanteen aiheuttama kotitalo-
uksien pakkausjätteiden määrän kasvu, 
nettikaupan kasvu, mahdolliset pysyvät 
muutokset kuluttajien käyttäytymisessä – 
tätä kirjoittaessa pakkausala on kohdan-
nut monta muutostekijää. 

Jo ennen pandemiaa oli näkyvissä, että 
tuottajavastuun vaatimukset ja tavoitteet 
pakkausjätteiden kierrättämiseen kiris-
tyvät tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa 
tuottajavastuun kustannusten nousua 
sekä tarvetta kehittää pakkausten kierrät-
tämistä. Tähän liittyen Suomen Pakkaus-
kierrätys RINKI Oy teetti Gaia Consulting 
Oy:llä ”Pakkausten tuottajavastuun tule-
vaisuuden skenaariot”-selvityksen. Sen 
tarkoituksena oli arvioida, millaiseen ke-
hityskulkuun ja toimenpiteisiin yritysten 
on syytä varautua pakkausten tuottaja-
vastuun osalta vuoteen 2035 mennessä.  

Kaksin- vai viisin- 
kertaiset kustannukset?
Työn ytimessä oli luoda erilaisia ske-
naarioita sekä niistä seuraavia haasteita 
ja mahdollisuuksia tuottajavastuun toi-
mijoille. Myös tulevaisuuden villit kortit 
tarkasteltiin, mutta ohjausryhmän kanssa 
yhdessä suunnattiin työ kolmeen vaihto-
ehtoon. 
• Skenaario 1 nimettiin äärimmilleen 

kiristyvien vaatimusten skenaariok-
si, jossa pakkausten kierrätystavoite 
nousee 90 prosenttiin ja pakkauksille 
on kiinteistökohtainen keräysvelvoite. 
Muu sääntely ja vapaamatkustajien 
ongelma tuottavat skenaariossa ristirii-
taisen ja hankalan toimintaympäristön 
tuottajille. 

• Skenaario 2 oli kiertotalouden yhteis-
työtä korostava skenaario, jossa on 
nykyistä jonkin verran tiukemmat vaa-
timukset. Skenaarion kierrätystavoite 
pakkauksille on 80 prosenttia. Tämän 

skenaarion sääntely on johdonmu-
kaista jättäen tuottajille jonkin verran 
vapautta itse määrittää keinot, joilla 
tavoitteisiin päästään. 

• Skenaariossa 3 korostettiin markkina-
ehtoista toimintaa. Tässä skenaariossa 
vaatimukset kiristyvät vähiten, esimer-
kiksi vaaditut kierrätysasteet jäävät 
nykytasolle. Skenaariossa kuluttajat 
vaativat tuottajilta kiertotalouden edis-
tämistä, mikä johtaa edelleen erilaisiin 
sertifikaatteihin, ekobrändeihin ja kier-
totalouden markkinaehtoisen toimin-
nan voimistumiseen.

Tärkeä havainto oli, että kaikissa tarkas-
telluissa skenaarioissa tuottajille koituvat 
kustannukset tulevat merkittävästi kasva-
maan – ääripäinä on markkinaehtoises-
sa skenaariossa tapahtuva kustannusten 
kaksinkertaistuminen ja äärimmilleen 
kiristyvien vaatimusten skenaariossa ta-
pahtuva kustannusten yli viisinkertaistu-
minen. 

Yhteistyöllä suurimmat 
yhteiskunnalliset hyödyt
Pakkausalan asiantuntijoiden ja tuotta-
jien edustajien tekemän skenaarioiden 
validoinnin seurauksena yhteinen näke-
mys oli, että kaikki hankkeessa käsitel-
lyt tulevaisuuden skenaariot ovat täysin 
mahdollisia. 

Mitä suurempi pakkausten kierrätys-
aste skenaarioon liittyy, sen suuremmat 
ovat ympäristöhyödyt varsinkin silloin, 
jos skenaario jättää valinnanvaraa kierrä-
tystavoitteiden saavuttamisessa käytettä-
vien menetelmien valintaan. Kansallisten 
hiilineutraalisuustiekarttojen viitoittama 
kestävän energian kasvu ja liikenteen 
sähköistyminen parantavat logistiikan 
kestävyyttä, jolloin se ei syö kierrättämi-
sestä koituvia hyötyjä. 

Kiertotalouden yhteistyötä korostava 
skenaario näyttää ympäristön kannalta 
kestävämmältä, koska se ehkäisee osa-

optimointia. Mutta tällöin yhteistyön 
tulee olla houkuttelevaa jokaiselle toi-
mijalle, mikä vaatii yhteistyön hyötyjen 
konkretisointia ja viestintää.

Yhtenäiset viestit 
päättäjien suuntaan
Tuottajat voivat pyrkiä toiminnallaan 
vaikuttamaan optimaalisen kehitysku-
lun toteutumiseen esimerkiksi yhteisillä 
ponnisteluilla EU:n ja päättäjien suun-
taan. Tätä korostaa se, että skenaarioi-
den kustannus- ja muut vaikutukset sekä 
tuottajien mahdollisuudet optimoida 
tuottajavastuun kustannuksia vaihtelevat 
eri skenaarioissa selkeästi. Vaikka tuotta-
javastuun kustannukset päätyvät lopulta 
tuotteiden hintoihin ja kuluttajien mak-
settavaksi, kasvaa tuottajavastuun ulko-
puolella toimivien ns. vapaamatkustajien 
kilpailuetu velvoitteensa hoitaviin tuotta-
jiin nähden entisestään sitä mukaa, kun 
tuottajavastuun kustannukset nousevat. 

Pakkausten jätehuollon optimoin-
ti edellyttää eri vaihtoehtojen hyvien ja 
huonojen puolien selvittämistä – vaih-
toehtoja ovat esim. erilaiset mahdolli-
suudet erilliskeräyksen laajentamiselle, 
ekopisteverkoston laajuuden optimointi 
ja tulevaisuuden teknologisten kierrätys-
innovaatioiden hyödyntäminen. Tuotta-
jat voivat tehdä jätehuollon optimointia 
ja toimintaympäristöön vaikuttamista 
yhdessä. Vaihtoehto tälle on malli, jos-
sa joko materiaali- tai toimijakohtaisesti 
pyritään kustannustehokkuuteen ilman 
pyrkimystä hakea etuja yhteisestä teke-
misestä. Joka tapauksessa optimaalisinta 
olisi vaikuttaa kehityskulkuun siten, että 
toteutuvassa skenaariossa yhdistyy eri 
skenaarioiden hyvät puolet – kustan-
nusten optimointi yhdistettynä hyvien 
palvelujen ja kierrätysmahdollisuuksien 
tuottamiseen kuluttajille.

Pakkausten tuottajavastuun tulevaisuus Suomessa

Skenaariotyö korostaa yhteistyön etuja

Teksti: Mari Saario

Tuottajavastuun vaatimukset ja tavoitteet pakkausjätteiden kierrättämiseen kiristyvät tulevaisuudes-
sa. Gaia Consultingin Pakkauskierrätys RINKI Oy:n toimeksiannosta syksyllä 2019 tekemässä selvityk-
sessä luotiin kolme eri skenaariota siitä, mihin tuottajavastuussa olevien yritysten on syytä varautua 
tulevaisuudessa. Kaikissa tarkastelluissa skenaarioissa tuottajille koituvat kustannukset kasvavat mer-
kittävästi. 
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