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tuneet supistamaan tuotantoaan ja lomautta-
maan työväkeään kysynnän romahtaessa.

Vaikka akuutti kriisi on edelleen päällä, on 
herännyt kysymys siitä, mitä koronan jälkeen 
tapahtuu? Väheneekö matkustaminen ja li-
sääntyykö etätöiden tekeminen? Vasta tule-
vaisuuden historiankirjoittajat osaavat antaa 
täsmällisiä vastauksia tällaisiin kysymyksiin. 
Yksi asia on kuitenkin varmaa: etäkokoukset 
Teamsin tai Zoomin tai jonkin muun ohjelmis-
ton avulla ovat kokoontumiskieltojen pää-
tyttyäkin todennäköisesti valtavirtaa myös 
sellaisissa yrityksissä, joissa niitä ei lainkaan 
tunnettu aikaisemmin.

Maamme hallitus on luvannut, että se te-
kee kaikkensa, jotta yhteiskuntamme perus-
rakenteet säilyvät kriisin aikana kunnossa. 
Kriisin mentyä ohi tarvitaan viisautta ja kauas-
kantoisia poliittisia päätöksiä. Poliitikkomme 
tarvitsevat myös kansan tuen toimilleen ja 
sen saa vain olemalla avoin ja rehellinen. Täy-
tyy sanoa, että pääministeri Sanna Marinin 
selkeäsanaisuus on ollut vakuuttavaa ja rau-
hoittavaa seurattavaa – vaikkei olisikaan kai-
kista poliittisista kannoista ihan samaa mieltä 
hänen kanssaan.

Koronaviruksen aiheuttama kokoontu-
miskielto aiheutti myös Suomen Pakkausyh-
distyksen kevätkokouksen siirtämisen huh-
tikuulta elokuulle 2020, johtuen siitä, että 
yhdistyksen säännöissä ei ole ollut yhdistys-
lain 17§:n mukaista mainintaa siitä, että jäse-
net voivat osallistua yhdistyksen kokouksiin 
myös etäyhteydellä – tämäkin asia tullaan 
muuttamaan koronakriisin mentyä ohi.

Koronasta huolimatta kevät etenee Suo-
messa ja haluankin toivottaa kaikille lukijoille 
hyvää ja lämmintä kevättä!

Korona kurittaa myös pakkausalalla – 
mikä tulee olemaan uusi normaali?

SÄILÄN SANA
PÄÄKIRJOITUS

Antro Säilä

Koronavirus on pannut koko maailman pol-
villeen. Kiinasta alkoi vuoden 2019 loppu-
puolella kuulua kummia, kun uudenlainen, 
erittäin helposti tarttuva virus oli havaittu 
Hubein maakunnan keskuskaupunki Wuha-
nissa. Alkuvuonna 2020 seurattiin mediasta, 
kuinka kiinalaiset rakensivat sairaalan muuta-
massa päivässä ja sulkivat Wuhanin yhteydet 
ulkomaailmaan. Uhka oli kuitenkin kaukana 
ja tuntui siksi aika vähäpätöiseltä asialta. Var-
muuden vuoksi lennot Suomen ja Kiinan vä-
lillä lopetettiin tammikuussa.

Maaliskuun alussa tilanne muuttui kerta 
heitolla: Italiassa ja Alpeilla todettiin ensin 
kymmeniä, sitten satoja ja tuhansia virustar-
tuntoja. Asiat lähtivät kehittymään nopeasti, 
ja maaliskuun puoleen väliin mennessä halli-
tus oli jo suositellut kaikkia ulkomailta tulleita 
jäämään etätöihin. Kuun loppuun mennessä 
otettiin käyttöön valmiuslaki, koulut suljettiin 
koko maassa, Uudenmaan maakunta eristet-
tiin muusta maasta ja rajat suljettiin muilta 
kuin kotiin palaavilta Suomen kansalaisilta.

Suomen kyky vastata poikkeusoloihin on 
joutunut kovalle koetukselle. Kansalaiset ovat 
osoittautuneet pääsääntöisesti fiksuiksi ja 
tottelevaisiksi ja poliitikotkin yhteistyökykyi-
siksi hallitus–oppositiorajojen ylitse. Maam-
me varautuminen on perua viime sotien 
aikaisten kokemusten opetuksista; omavarai-
suus on kriisitilanteessa ainoa tae yhteiskun-
nan toimintakyvyn varmistamiseksi.

Suomen omavaraisuus elintarvikkeiden 
tuotannossa on noin 80 prosentin luokkaa, 
mikä on merkittävästi eurooppalaista keski-
arvoa korkeampi. Esimerkiksi Ruotsin elin-
tarvikeomavaraisuus on pudonnut alle 50 
prosenttiin. Ruotsista on tullutkin runsaasti 
tarjouspyyntöjä toimitusketjujen hidastumi-
sen vuoksi viimeisten viikkojen kuluessa.

Myös pakkausalan omavaraisuus on meillä 
keskimääräistä korkeampi, mikä on auttanut 
elintarviketeollisuutta jatkamaan tuotantoaan 
mahdollisimman häiriöttömästi. Pakkausalaa 
koskevaa julkista keskustelua hallinnut pak-
kausjätekeskustelu on saanut rinnalleen lisää 
sävyjä ja erityisesti pakkausten ensisijainen 
tehtävä eli pakatun tuotteen suojaaminen, on 
saanut osakseen lisää julkisuutta.

Erityisesti hotellit, ravintolat ja ruokapal-
veluyritykset ovat joutuneet vaikeuksiin, kun 
vain ruoan ulosmyynti on sallittua. Samalla 
myös näitä aloja palvelevat yritykset ovat jou-
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Kestävä tulevaisuus rakentuu 
teoista. Missiomme on kehittää 
ratkaisuja, jotka säästävät 
energiaa ja luonnonvaroja.
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Puh. 03 213 6700 / paperipussi@peltolanpussi.fi / peltolanpussi.fi
Patamäenkatu 3, 33900 Tampere

Paperipussi sopii
lähes kaikkeen 
pakkaamiseen!

Paperipussi on lisäksi ekologinen ratkaisu!

Pakkausuutisia

Meijeriyhtiö Arlan tavoitteena on vähentää muovia ja fossiili-
peräisiä materiaaleja kaikkialla, missä se on mahdollista. 
Pakkauksissa käytetään mahdollisimman paljon 
uusiutuvia materiaaleja ja tavoitteena on, että 
pakkaukset on helppo kierrättää käytön jäl-
keen. 

Tästä syystä Arla vaihtaa Keso-raejuuston 
pakkaukset. Uudet rasiat valmistetaan pape-
rikuidusta, jonka raaka-aine on FSC-sertifioi-
duista metsistä. Nestettä sisältävissä kartonkipur-
keissa on oltava muovilla vahvistettu sisäpuoli, jotta 
pakkaukset pysyvät tiiviinä ja vakaina. Rasian pääraa-
ka-aine on paperikuitu, joten se voidaan kierrättää kar-
tonkikeräykseen. Uudet pakkaukset otetaan käyttöön 200 
ja 450 gramman Keso-tuotteissa. 

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetut rasiat vähentävät 
fossiilisen muovin tarvetta ja pienentävät ilmastovaikutusta 
jopa 60 % verrattuna vanhoihin muovirasioihin.

Vuosi sitten Arla alkoi pakata maitoa ja jogurttia 100-pro-
senttisesti puupohjaisiin, uusiutuvista raaka-aineista val-
mistettuihin harjakattopakkauksiin ja toi markkinoille kan-
sineen kartonkikeräykseen sopivat Luonto+ -jogurttipikarit. 

Myös rasioiden ulkoasu päivitettiin selkeämmäksi ja moder-
nimmaksi. Lähitulevaisuudessa myös purkkien alumiiniset fo-
liokannet on tarkoitus vaihtaa ja polystyreeniset päällyskannet 
pyritään korvaamaan PET:stä valmistetuilla.

Etola-yhtiöihin kuuluva Thermoplast Oy on sulautettu 
Foiltek Oy:öön. Yrityksen tuotevalikoima laajentuu katta-
maan jatkossa myös aiemmin Thermoplastin tarjoaman 
muovikalvojen valikoiman.

Yhdistyminen tarjoaa yritysten tiedotteen mukaan asi-
akkaille entistä laajemman tuotevalikoiman yhdeltä toi-
mittajalta. Myynti, varasto ja tuotantotoiminnot keskite-
tään Foiltek Oy:n tiloihin Vantaalle.

Foiltek Oy on vuonna 1984 perustettu muovilevyjen, 
muovintyöstökoneiden ja painofolioiden maahantuonti ja 
tukkuliike. Vuodesta 2006 Foiltek on kuulunut Etola-yh-
tiöihin ja toimii tällä hetkellä itsenäisenä liiketoimintayk-
sikkönä vastaten myös konserniin myytävien kestomuo-
vilevyjen maahantuonnista, varastoinnista ja jakelusta. 
Foiltekin liikevaihto oli 9,4 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Thermoplast Oy on vuonna 1985 perustettu erikois-
muovilevyjä ja -kalvoja toimittava maahantuontiyritys. 
Tuotevalikoima kattaa perinteisen PVC:n ja ympäristöys-
tävällisen polyesterin lisäksi erityiskäyttöön soveltuvat 
polypropeenin ja polykarbonaatin. Valikoimassa on myös 
visuaalisen viestinnän materiaaleja erilaisille tulostus- ja 
painomenetelmille. Thermoplastin liikevaihto oli 3,1 mil-
joonaa euroa vuonna 2018.

Suomen ympäristökeskuksen tuore selvitys paljastaa, että noin 90 prosenttia rannoilta löytyvistä jätteistä on erilaisia muovi- tai 
vaahtomuovituotteita. Kaupunkiasutuksen lähellä sijaitsevilla rannoilla lähes 70 prosenttia roskista on tupakantumppeja, kun nii-
den osuus luonnontilaisten rantojen roskista on noin viisi prosenttia. 
Rantaroskista valtaosan arvioidaan olevan peräisin maalta, kuten 
rantojen virkistyskäytöstä ja kaupunkien valumavesistä.

– Mikroskooppisen pienen muoviroskan, eli mikromuovin, tutki-
mus- ja seurantamenetelmiä kehitetään jatkuvasti, mutta yhden-
nettyä ohjeistusta niihin ei ole vielä saatavilla. Suomen aluevesiltä 
toistaiseksi kerätyn aineiston perusteella mikromuovia on rannik-
kovesissä enemmän kuin avomerellä, toteaa SYKEn johtava tutkija 
Outi Setälä.

Merkittävin mikromuovien lähde on selvityksen mukaan tieliiken-
ne. Mikromuovin lähteitä arvioitiin käyttämällä apuna tietoja kulu-
tustottumuksista, tuotantoprosesseista, materiaalien kulumisesta ja 
materiaalivirroista.

Kartonkinen raejuustorasia

Merialueiden roskat peräisin maalta

Lemtapes kehittää ja valmistaa Suomessa vahvikenauhoja, 
avausnauhoja sekä suljentateippejä aaltopahvipakkauksiin. 
Tunnetuin tuote Suomessa lienee olutlaatikkopakkaus ja verk-
kokauppapakkaukset, jossa on avaus ja suljentateipit. Lemta-
pesin uusi innovaatio, selluloosapohjainen vahvikenauha Pu-
reTape on voittanut Fefco Sustainability Awardin lokakuussa 
pidetyssä seminaarissa Genevessä.

Nyt Lemtapes Oy ja Persson Innovation AB ovat aloitta-
neet yhteistyön, ja Lemtapes edustaa Suomessa, Baltiassa ja 
IVY-maissa Perssonin Ruotsissa kehittämiä ja valmistamia pa-
perisia ja muovisia kantokahvoja ja kahva-asetinlaitteita. Kier-
rätyskelpoisen kahvan avulla tuotteita on helpompi kuljettaa 
myymälästä. Niiden käyttökohteita ovat erilaiset kulutustavarat: 
elintarvikkeet, elektroniikka ja kemialliset tuotteet, esimerkiksi 
kissanhiekkapakkaukset, pesuainelaatikot, juomat, varaosat, le-
lut ja elektroniikkatuotteet.

Persson Innovation puolestaan edustaa Lemtapes -tuotteita 
Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Kummallakin yrityk-
sellä on oman markkina-alueensa tuntemusta sekä myyntiver-
kostoa. Molemmat yritykset keskittyvät tarjoamaan ratkaisuja 
ympäristöystävällisemmille pakkauksille.
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Wipak on lanseerannut uudelleensuljettavan juus-
topakkauksen. Yrityksen tiedotteessa kerrotaan, että 
Wipakin tavoitteena on jätteen synnyn ehkäiseminen, 
samoin kuin rajallisten resurssien vastuullinen käyttö. 
Yritys pyrkii jatkuvasti kehittämään ratkaisuja, jotka 
mahdollistavat vähentämään materiaalien käyttöä, 
mutta jotka tarjoavat samalla kuitenkin parhaan mah-
dollisen tuotesuojan. Monomateriaalista valmistettu 
Repak Top Eko vastaa näihin tavoitteisiin.

Juustoille uudelleen- 
suljettava ekopakkaus

Kantokahvat 
Lemtapesin valikoimaan

Thermoplast 
osaksi Foiltekia
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Bliw-saippuan kupla on design-klassikko

Bliw-kuplapakkauksen tunnistavat kaikki! Tullessaan markki-
noille vuonna 1969 Bliw oli Suomen ensimmäinen nestesaip-
pua eli tuote on pessyt suomalaistenkin käsiä jo yli 50 vuotta. 
Markkinoille tulon jälkeen kupla vähitellen siirsi saippuakotelot 
historiaan – matkalle tai vaikkapa uimahalliin lähtiessä ei enää ol-
lut pakko ottaa omaa saippuapalaa mukaan, pystyihän nestesaip-
puakuplan nokkaa kääntämällä sulkemaan pakkauksen. 

Käteensopivan kuplan tai pisaran muotoinen pakkaus on pysynyt 
lähes muuttomattomana kaikki vuodet, mutta vuonna 2002 Alessin pää-
suunnittelija Stefan Giovannino teki pakkauksen muotoiluun hienosäätöjä: 
kuplan muoto pehmeni ja samalla sen nokkaa lyhennettiin. 

Tuotteesta on nykyisin markkinoilla monia eri variantteja, ja uutuustuoksuja tuodaan markkinoille joka vuosi. 
Tuoksut myös näkyvät pakkausten designissä, jotka usein ovat pastellisävyisiä. Tästä poikkeuksena on karhun-
vatukan tuoksuisen saippuan musta pakkaus.  

Nykyisin Bliwiä myydään myös pumppupulloissa, joihin mahtuu perinteistä pakkausta enemmän nestesaip-
puaa. Tuotetta myydään myös joustopakkauksissa, joista voi täydentää pumppupakkauksen. Kaikilla pakkaus-
versioilla on Joutsenmerkki-tunnus. Tuotetta valmistaa Orkla Ruotsissa.

Ikoniset pakkaukset

Elintarviketeollisuuden tuotanto- ja pakkauskoneiden maahantuontiin, 
markkinointiin ja huoltoon erikoistunut Finnvacum Oy rakennuttaa uudet 
toimitilat Sipooseen, Söderkullan teollisuusalueelle. 

Yritys on toiminut vuodesta 1965 alkaen samalla Kraputien liikepaikalla 
Östersundomissa. Toimintavuosiensa aikana Finnvacum on kasvanut 45 
henkilöä työllistäväksi yritykseksi, ja on nyt yksi Suomen suurimmista elin-
tarviketeollisuuden pakkausratkaisuja tarjoavista yrityksistä. joukkoon. Yri-
tyksellä on Suomen lisäksi toimipiste myös Ruotsissa, jossa työskentelee 
15 henkilöä, sekä jälleenmyyjät Moskovassa, Pietarissa ja Baltian maissa.

– Kraputiellä yrityksemme toiminnot sijaitsevat useissa eri rakennuksis-
sa ja huollon tilat sekä neljä varastoa olivat muualla, kertoo Finnvacumin 
toimitusjohtaja Christer Weckström.

Useat erillään olevat rakennukset ja ahtaiksi käyneet tilat ovat haas-
tavia hallita, joten Finnvacumissa päädyttiin rakentamaan uudisrakennus 
Sipoon Hiekkamäen teollisuusalueelle kunnan tarjottua sieltä tonttia yri-
tykselle. 

– Meidät mielletään sipoolaisiksi. Suurin osa työntekijöistämme asuu 
lähellä. Myös lyhyt matka lentokentälle on tärkeää, tähdentää Weckström.  
– Uudisrakentamisen myötä saamme koottua kaikki toimintamme sa-
maan rakennukseen. Se helpottaa toimintaamme.

Uuteen halliin saadaan toiminnoille tilaa 3600 neliömetrin verran. Myös 
pieni kasvunvara on otettu huomioon.

Finnvacumin uusien toimitilojen harjakaisia vietettiin juuri ennen koronakriisiä 
maaliskuussa. Rakennus valmistuu heinäkuussa 2020.

Finnvacumille uudet 
toimitilat Sipooseen

Brunberg on uudistanut suklaasuukkojensa kritiikkiäkin 
saaneen kartonkikotelon ulkoasun.  – Perinteisen, jo 

useamman sukupolven muistoissa elävän tuotevalikoi-
man pakkausuudistus on tehtävä huolella ja harki-

ten, kertoo Brunberg Oy:n toimitusjohtaja Katarina 
Enholm.

Uusiin rasioihin on painettu entisten ihmishah-
mojen sijasta 1950-luvun kuva kaikille suoma-

laisille tutusta kansallismaisemastamme eli 
Porvoon kaupungin siluetista. Pakkaukseen 

lisättiin myös informatiivisuutta: pakka-
ukseen lisättiin pusujen mausta kertova 

piktogrammi sekä lajitteluohjeet kier-
rätystä varten.  

Tuotteena Suukko on lajinsa 
ainoa Suomessa: näitä suklaa-

kuorrutettuja vaahtomakeisia 
valmistetaan vain Brunbergin 

tehtaalla Porvoossa. Suuk-
ko tuli tuotantoon vuonna 
1951 ja on ollut yksi Brun-

bergin tunnetuimmista 
tuotteista siitä lähtien.
Makeistehdas Brunberg on 

tehnyt pakkausuudistustyötä tuote 
kerrallaan viime vuosien aikana. Tavoitteena 

on pidetty kaikkien pakkausten uudistumista ennen yrityksen 
150-vuotisjuhlavuotta, jota vietetään ensi vuonna. Pakkausuudistus aloitettiin 

Alku-tuoteperheestä ja Tryffeleistä. Iso Suukko-rasia oli yrityksen viimeinen pakkausuudistus.

Stora Enso tuo markkinoille uuden kotitalouksil-
le suunnatun pellettilaatikon. Uusi laatikkomal-
li tarjoaa kuluttajille parempaa käytettävyyttä: 
aiemmin lämmityspelletit on myyty 15:n tai 500 
kilogramman muovisäkeissä tai irtotavarana. 
Nyt markkinoille tuotava pellettilaatikko painaa 
12 kiloa.

– Markkinatutkimus auttoi meitä tunnista-
maan pellettiuunien käyttäjien suurimmat on-
gelmat. Saamiamme näkemyksiä hyödyntämällä 
pystyimme kehittämään tuotteen, joka on hel-
pompi kantaa kaupasta kotiin, kaataa uuniin ja 
varastoida kotona, kertoo Stora Enson pellettien 
tuotepäällikkö Marion LeRoy-Loikala.

Ensimmäisenä uusi pakkaus otetaan käyt-
töön Italiassa, missä lämmityspellettimarkkinat 
ovat Euroopan suurimmat. Täysin kierrätettävä 
pakkaus on suunniteltu Stora Enson Design stu-
diossa ja sen graafisen ilmeen on suunnitellut 
suomalainen brändi- ja designtoimisto Aune 
Creative. Pakkaukset valmistetaan Stora Enson 
pakkaustehtaalla Lahdessa.

Maisema ihmishahmojen tilalle pusulaatikkoon

Pelletit pääsevät 
pahvilaatikkoon

Atrian uusissa maustamispakkauksissa liha 
ja mauste ovat samassa pakkauksessa tila-
tehokkaasti, mutta erillisissä lokeroissa eikä 
lihoja ole peitetty marinadilla. Uudenlainen 
pakkaus sisältää 20 prosenttia vähemmän 
muovia perinteisiin pakkaukseen verrattuna. 
Maustamispakkaus on vie vähemmän tilaa 
sekä kaupan hyllyllä että kotona jääkaapissa. 
Maustamiseen ei myöskään tarvita erillisiä 
työvälineitä. 

Atrian tavoitteena on hiilineutraali ruo-
kaketju. Yritys haluaa olla alan edelläkävijä 
myös uusissa pakkausratkaisuissa.

Atrian maustamispakkaus vähentää muovia
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Miten koronaviruksen aiheuttama ti-
lanne on vaikuttanut alan yrityksissä? 
Pakkauksia riittää, vakuutetaan alal-
la yleisesti. Muutoksia on kuitenkin 
täytynyt tehdä, kun viime vuosina 
voimakkaassa kasvussa ollut hotelli-, 
ravintola- ja cateringalojen kysyntä on 
hiipunut ja ihmiset syövät lähes kaik-
ki ateriansa kodeissaan. Kotitalouksiin 
myytävät elintarvikkeet on luonnolli-
sesti pakattava eri tavoin kuin ravinto-
loihin toimitettavat.

Tätä kirjoitettaessa huhtikuun puo-
livälissä kriisi ei vielä juurikaan vaikuta 
pakkausten valmistajiin tai pakkauksia 
käyttäviin yrityksiin, mutta yrityksissä 
on kuitenkin tehty hartiavoimin va-
rautumissuunnitelmia. Myös pieniä 
viiveitä pakkausten raaka-aineiden 
saatavuuksissa on havaittavissa, mut-
ta viiveet eivät ole merkittäviä eivätkä 
ne juurikaan haittaa toimintaa. Yrityk-
set kertovat myös logistiikassa olevan 
pientä hitautta, samoin kuin hintojen 
nousuakin.

Pakkausalan investoinnit ja muut 
projektit ovat sen sijaan melko jäis-
sä – yrityksiin ei pääse käymään, eikä 
testauksia päästä tekemään, joten 
projekteja on jouduttu siirtämään 
tuonnemmaksi.

Monissa yrityksissä toimii nyt krii-
siryhmä, joka turvaa toimintojen jat-

kuvuutta ja seuraa tilannetta. Kaikki 
yritykset keskittyvät nyt myös suojaa-
maan henkilökuntaansa ja jo ennes-
tään korkealla tasolla olevaa käsihy-
gieniaa on parannettu ja pintojen 
puhdistusta lisätty. Monissa yrityksissä 
on tehty lisäksi työvuorojärjestelyjä, 
porrastettu taukoja ja eriytetty työ-
vuoroja niin, että vuorot eivät tapaa 
toisiaan.

Työntekijöiden käsihygienia on 
elintarvikealalla aina ollut tärkeää ja 
nyt sen merkitystä on vielä korostet-
tu. Päivittäiset tuotannossa tehtävät 
puhdistustoimet takaavat pintojen ja 
laitteiden puhtauden ja niihin kiinnite-
tään huomiota.

Lisäksi kaikki, jotka vain voivat, ovat 
siirtyneet tekemään etätöitä elintarvi-
ke- ja pakkausalan yrityksissäkin. Näin 
minimoidaan kontaktit niihin, joiden 
on oltava paikalla yrityksissä.

Pakkausten valmistajilla 
varautumistoimet käynnissä
Pakkauksia valmistavassa yrityksissä 
tunnelmat ovat kaksijakoiset. Aina-
kaan vielä epidemia ei aiheuta juuri 
mitään hankaluuksia, mutta niihin va-
raudutaan. 

– Toistaiseksi virusepidemialla ei ole 
ollut merkittävää vaikutusta toimin-
taamme. Seuraamme konsernitasolla 

tilanneraportteja, olemme tehneet 
toiminnan jatkuvuussuunnitelmat ja 
perustaneet kriisiryhmät. Tilauskan-
takin on hieman koholla koronakrii-
sin vuoksi. Olemme saaneet myös 
kyselyitä toimitusten aikaistamisesta 
ja tilauserien kasvattamisesta, AR Pac-
kagingin tehtaanjohtaja Tony Fernan-
dez kommentoi.

Myös yrityksen tuotanto on tois-
taiseksi pystynyt toimimaan ilman 
suurempia ongelmia, eikä kotimaan 
logistiikassa ole ongelmia. Sen sijaan 
vientilogistiikkaan on tullut lisäkustan-
nuksia.

– Raaka-aineiden saatavuus on 
pääpiirteittäin ollut ok. Näköpiirissä 
on joidenkin raaka-aineiden toimitus-
aikojen pitkittyminen sekä mahdollisia 
hinnankorotuksia, Fernandez jatkaa.

Walkin tuotteiden kysyntä on kas-
vussa ja tilauskanta on hyvä. 

– Walkin kaikki 13 tehdasta pyörivät 
– tosin Kiinan tehdas oli kiinni viikon 
verran helmikuussa viranomaispää-
töksellä, kertoo toimitusjohtaja Leif 
Frilund.

– Raaka-aineiden, lähinnä karton-
kien toimitusajat kasvavat voimak-
kaasti tällä hetkellä. Myös logistiikka 
pelaa, vaikka joskus tulee myöhästy-
misiä, Frilund kertoo.

Stora Ensolla kaikki toiminnot ovat 

saattaa olla pieniä viivästyksiä, lähinnä 
tarkennetun rajavalvonnan johdosta. 
Tapaamisia esimerkiksi asiakkaiden 
kanssa pidetään toistaiseksi digitaa-
listen työvälineiden avulla, hän jatkaa.

DS Smithillä koronavirus näkyy ti-
lauskannassa sekä tilauksia lisäten 
että vähentäen – asiakkaiden toimi-
aloista riippuen. 

– Logistiikan kanssa emme ole ko-
keneet normaalia suurempia haas-
teita, vaan syvä yhteistyömme logis-
tiikkatoimijoiden kanssa on jatkunut, 
korostettua hygieniaa siinäkin nou-
dattaen, kertoo viestintäpäällikkö Suvi 
Hjelm.

– Meillä on olemassa kaikkia tehtai-
tamme koskien varautumissuunnitel-
mat ja käytössämme on konsernimme 
laaja verkosto, jonka avulla eri tehtaat 
tukevat toisiaan silloin, kun se on tar-
peen.

Aspelin Groupissa pakkausten tuo-
tanto pyörii täysillä, kysyntä Sataplas-
tilla, Muovijalosteella ja Hel-Pacissa 
on jopa hienoisessa nousussa. – As-
pelinin yksiköistä ainoastaan Joutsen 
Painossa tuotanto on hiljentynyt, ker-
too toimitusjohtaja Jarmo Aspelin.

Amerplastin nettisivuilla kerrotaan, 
että kyky toimittaa tuotteita asiakkaille 
ei ole heikentynyt. Yrityksessä toimi-
taan ennakoivasti kaikissa tuotanto-
yksiköissä, jotta monien asiakkaidem-
me lisääntynyttä kysyntää hallitaan. 
– Yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus-
suunnitelma on aktivoitu ja olemme 
vakuuttuneita siitä, että kykenemme 
onnistuneesti lieventämään vaikutuk-
sia palvelutasoomme, joita tällä poik-
keuksellisella tilanteella saattaa olla, 
kommentoi yrityksen toimitusjohtaja 
Mark Rooney nettisivuilla.

Pikaruokapakkausten 
kysyntä laskenut
Koska ravintoloita on monissa mais-
sa suljettu ja ihmiset ohjeistettu tai 
määrätty pysymään kotonaan, ovat 
pikaruokaravintoloiden kävijämää-
rät vähentyneet, ja se on heikentänyt 
Huhtamäen noutoruokapakkausten 
kysyntää. 

Karkkipusseja, kahvipakkauksia ja ruokakääreitä riittää

Logistiikassa varaudutaan viiveisiin
Kriisi on hyvä mittari sille, mitkä toiminnot ovat elintärkeitä. Terveydenhuollon lisäksi nyt pan-
demian aikana korostuu huoltovarmuus – joka pitää sisällään elintarviketuotannon, samoin 
kuin ruokiin tarvittavat pakkaukset. Pakkausteollisuuden on kyettävä pitämään tuotantoketjut 
kunnossa, jotta elintarviketeollisuus pystyy ruokkimaan suomalaiset myös poikkeusoloissa.

Teksti: Johanna Nikunen
Grafiikka: Mostphotos käynnissä, tilauskanta on sesonkiin 

nähden linjassa ja toimitusajat nor-
maalit. – Myös logistiikka on toiminut 
ainakin toistaiseksi hyvin. Meillä suu-
rin koronasta koituva uhka kohdistuu 
henkilökunnan sairastumisiin. Siksi 
olemme tehneet paljon varautumis-
suunnitelmia, ja tehostaneet siivousta, 
ja eriyttäneet työvuoroja. Myös varau-
tumissuunnitelmia on tehty paljon ja 
ne ovat kunnossa, kertoo myyntijoh-
taja Pekka Tommola.

Myös Metsä Boardin tuotanto ja 
toimitukset ovat sujuneet normaalisti.

– Kriisin puhjettua määrittelimme 
toiminnassamme kolme tärkeää pai-
nopistettä: henkilöstömme turvalli-
suus, täysipainoinen osallistuminen 
pandemian torjuntaan yhteiskunnan 
osana ja liiketoimintamme jatkuvuu-
den turvaaminen. Tuotteillamme on 
tärkeä rooli pitää globaalit elintarvike- 
ja lääketoimitusketjut sekä verkko-
kauppa toiminnassa, kartonkejamme 
toimitetaan paljon juuri näihin loppu-
käyttöihin, viestintäjohtaja Marjo Ha-
lonen sanoo.

– Osana Metsä Groupia autamme 
myös lisäämään testauskapasiteettia 
Suomessa yhdessä terveyspalvelu-
yritys Mehiläisen ja muiden suurten 
suomalaisten yhtiöiden kanssa, ja näin 
estämään viruksen leviämistä.

– Meillä on varasuunnitelmat teh-
taillemme Suomessa ja Ruotsissa tuo-
tannon jatkuvuuden varmistamisek-
si.  Toimitus- ja logistiikkaketjumme 
toimii aktiivisesti yhdessä partnerei-
demme ja asiakkaidemme kanssa var-
mistaakseen häiriöttömät toimitukset.

Pa-Hussa toimitetaan niin ikään ti-
lauksia normaalissa aikataulussa. 

– Kysyntä on muuttunut hieman. 
Verkkokauppapakkauksia ja kotiinkul-
jetuksiin tarkoitettuja pakkauksia ky-
sytään nyt enemmän. Uusia projekteja 
sen sijaan on vaikeampi aloittaa tällä 
hetkellä ja joidenkin alojen kysyntä on 
hieman hiipunut, kertoo toimitusjoh-
taja Sara Raikamo.

– Materiaalitoimittajat ovat toistai-
seksi pystyneet palvelemaan normaa-
listi. Joissakin materiaalitoimituksissa 

– Elintarvikepakkausten kysynnän 
kasvu voi mahdollisesti osin lieven-
tää noutoruokapakkausten kysynnän 
heikkenemisen vaikutuksia. Elintar-
vikepakkausten osuus Huhtamäen 
liiketoiminnasta on yli 50 %, kertoo 
Huhtamäen ulkoisen viestinnän johta-
ja Katariina Hietaranta.

– Koronavirus aiheuttaa häiriöitä 
Huhtamäen liiketoimintaedellytyk-
sissä maailmanlaajuisesti. Meneillään 
olevan kriisin aikana ruoan maailman-
laajuisen toimitusketjun merkitys on 
kuitenkin entistäkin tärkeämpi ja kos-
ka olemme osa tätä toimitusketjua, 
on suurin osa tuotantoyksiköistämme 
toiminnassa myös kriisin aikana, Hie-
taranta jatkaa.

Toistaiseksi Huhtamäen raaka-ai-
netoimituksissa tai logistiikassa ei ole 
ollut merkittäviä viruksesta johtuvia 
katkoksia ja yrityksessä keskitytään 
huolehtimaan työntekijöiden tervey-
destä ja turvallisuudesta sekä tuotan-
non jatkuvuudesta maailmanlaajui-
sesti. Mahdollisiin tuotantokatkoksiin 
varautuminen aloitettiin varhaisessa 
vaiheessa, jotta pystyttäisiin varmis-
tamaan toimitukset asiakkaille myös 
poikkeusoloissa.

Kysyntää riittää
Pakkaustarvikkeiden tukkureilla ky-
syntä on toistaiseksi ollut tasaista. 

Pakkaus Öhmanin myyntipäällikkö 
Vesa Ryynänen kommentoi, että mi-
tään dramaattista ei ainakaan vielä ole 
tapahtunut. Henkilökuntaa on porras-
tettu eri vuoroihin, eivätkä vuorot ta-
paa toisiaan.

– Osa asiakkaista on vähentänyt ti-
lauksiaan, osa puolestaan lisännyt, eli 
kysyntä on pysynyt tasaisena. Toistai-
seksi myös materiaalia on saatu riit-
tävästi, mutta jotkut toimittajat ovat 
varoitelleet, että saattaa olla, että he 
joutuvat ehkä jossakin vaiheessa pri-
orisoimaan elintarviketeollisuutta ja 
lääkealaa. Nyt pitää olla tyytyväinen, 
että kaikki pyörii. Suomi menee var-
masti taantumaan, mutta siinä ollaan 
sitten kaikki mukana, Vesa Ryynänen 
kommentoi.
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Pakkaus- ja merkintäratkaisuja ja 
palveluita tuottava Cortexin toimi-
tusjohtaja Mikko Sorsa on samoilla 
linjoilla. 

– Toistaiseksi meillä on mennyt hy-
vin, koska meiltä menee paljon tuot-
teita elintarvikepuolelle. Aluksi tilaus-
määrät jopa lisääntyivät, kun ihmiset 
hamstrasivat tuotteita.

Sen sijaan isot projektit ovat Corte-
xissa hiljenneet. – Investoinnit, jotka 
vaativat kartoitusta ja asiakaskäynte-
jä, ovat jäissä, kun myyjät eivät pääse 
käymään yrityksissä. Pienempien lait-
teiden kysyntää on vielä.

Myös materiaaleja on saatu toistai-
seksi normaalisti. – Tehtaat Euroopas-
sa pyörivät pääosin hyvin, mutta joi-
denkin komponenttien saatavuudessa 
on ollut ongelmia rahtien kanssa. Elin-
tarvikeala on luokiteltu kaikkialla huol-
tovarmuuden kannalta kriittiseksi 
alaksi, joten sulkemisia tai kieltoja ei 
ole tullut. Tärkeätä on saada suoma-
laisyritykset pysymään käynnissä.

Fleksopainolaattoja valmistavassa 
Marvacossa pakkausten painoaineis-
tojen tuotantoa on jatkettu normaa-
listi, mutta erityisin järjestelyin ja va-
rotoimin.  – Tilaukset ovat jatkuneet 
normaalisti ja kysyntä on pysynyt hy-
vänä. Myös laattatuotanto on jatkunut 
keskeytyksettä, vaikka raaka-aineiden 
toimitusaikoja on jouduttu tarkkaile-
maan normaalia enemmän. Tuotanto-
tiloihin pääsee vain merkityille alueille 
tai ei ollenkaan ja tavaranluovutukses-
sa ja vastaanotossa on tehty erityisjär-
jestelyjä, kertoo toimitusjohtaja Antti 
Mikkilä.  

Osassa yhtiön kansainvälisessä yh-
teistyössä toimivista yrityksistä on sen 
sijaan jo ollut sairastumisia ja karan-
teeneja.

Elintärkeät ruokapakkaukset
Pakkauksia käyttävissä yrityksissä teh-
dään ruokaa suomalaisille kuten aina, 
eikä pandemia ole aiheuttanut suuria 
muutoksia niiden toimintaan. 

– Olemme ruokatalo, joten erittäin 
hyvä hygienia on meillä arkipäivää. 
Nyt hygieniatoimenpiteitä on ruuvat-

tu entistäkin kireämmälle, esimerkiksi 
työntekijöiden etäisyyksiä toisiinsa 
on pidennetty ja taukoja porrastettu, 
tuotekehitysjohtaja Aaro Mäkimattila 
kertoo. 

– Nyt tilanne näyttää tyyneltä. Mut-
ta varautumista tehdään, ja toki epä-
varma tilanne vaatii meiltä säätämistä. 

Kauppojen jauhelihahyllyt ovat am-
mottaneet välillä tyhjyyttään, mutta 
pakkauksista niiden tyhjeneminen ei 
ole Mäkimattilan mukaan ollut kiinni. 
Lähinnä on ollut kysymys ihmisten 
hamstrausinnosta. 

– Teemme ruokaa turvallisesti ja 
nyt korostuu sloganimme hyvä ruoka 
– parempi mieli. Säätöä on siinä, että 
food service -puolelle menee vähem-
män ja vähittäiskauppaan enemmän, 
mutta mitään dramaattisia muutoksia 
emme ole vielä joutuneet tekemään.

Vakuumipakkauksia ja 
karkkipusseja riittää
Myös kahvi pitää yllä suomalaisten 
mielialoja. Ja kahvia myös riittää kau-
poissa, vakuuttaa Paulig Drinks strate-
gisen pakkauskehityksen vetäjä Kati 
Randell. 

– Out of home -tuotteiden menekki 
on laskenut, mutta vakuumipakkaus-
ten tarve puolestaan kasvanut, kun ih-
miset juovat kahvinsa nyt kodeissaan.

Pauligin pakkaushankinnassa on 
tehty hyvää yhteistyötä materiaalitoi-
mittajien kanssa toimitusten varmista-
miseksi. – Elintarvikeala on kiitollinen 
ala, jossa kysyntä ei yleisesti ottaen 
laske. Henkilöstöpuolella yhtiön sisällä 
on tasailtu työkuormaa.

Myös Fazerilla tuotanto pyörii nor-
maalisti, ja karkkien menekki on ol-
lut hyvää. Myös pakkausmateriaaleja 
on toistaiseksi saatu hyvin, pieniä 
muutaman päivän viiveitä on Fazerin 
makeispuolen pakkauskehityspääl-
likkö Hanna Lehtosen mukaan ollut 
havaittavissa ulkomailta tuotavien 
pakkausmateriaaleissa, mutta nekään 
eivät ole merkittäviä. Yrityksessä on 
toisin varauduttu hyvin, ja valmius 
tehdä muutoksia on olemassa, vaikka 
vielä ei niihin ole tarvinnut turvautua.

Pakkausten maineenpalautus

Viime aikojen julkisessa keskustelus-
sa ja jopa EU-lainsäädännössä kes-
kustelu pakkausten merkityksestä on 
keskittynyt ketjun loppupään sinänsä 
tärkeisiin kysymyksiin, kuten kierrätyk-
seen ja roskaantumisen välttämiseen.

– Pakkauksen tärkein tehtävä on 
kuitenkin tuotteen suojaus – elintar-
vikkeet pakataan tuotantolaitosten 
hyvin hallituissa olosuhteissa. Pakkaus 
suojaa elintarvikkeita läpi koko logis-
tiikkaketjun kuljetusten, varastoinnin 
ja vähittäiskaupan kautta koteihin. 
Pakkausten suojausominaisuudet 
mahdollistavat siis nykyaikaisen yh-
teiskunnan toimitusketjun. Myös ruo-
kahävikin torjunnassa pakkauksilla on 
aivan olennainen rooli. Nyt volyyme-
jään voimakkaasti kasvattavan elintar-
vikkeiden verkkokaupan kasvukaan ei 
olisi mahdollista ilman pakkauksia, sa-
noo toimitusjohtaja Antro Säilä Suo-
men Pakkausyhdistyksestä.

”Henkilökohtaisia juomakuppeja 
ja uudelleen käytettäviä ostoskasseja 
vältetään”, totesi Wall Street Journal 
kirjoituksessaan 19.3.2020. Useat val-
tiot, jotka olivat painottaneet kerta-
käyttöisten muovien kieltoja, harkitse-
vat nyt kertakäyttötuotteiden hyötyjä 
ja haittoja uudelleen.

Kahvilat esimerkiksi Englannissa, 
silloin kun ne saivat vielä olla auki, 
kieltäytyivät turvallisuussyistä täyttä-
mästä asiakkaiden omia kestokuppeja 
noutokahveilla, vaikka niiden käyttä-
misestä vielä hetki sitten sai monissa 
paikoissa pienen alennuksen.

Pandemia onkin tuonut pakkauksil-
le jonkinlaisen maineenpalautuksen, 
kun irtomyyntituotteita ei tee mieli 
ostaa.

– Pakkausten arvoa ei ole pystytty 

osoittamaan ja siksi pakkausala on 
epäonnistunut puolustautumisessaan, 
sanoo amerikkalaisen Packaging 
World -julkaisun päätoimittaja Ben 
Miyares Pakkaus-lehdelle. – Nyt on 
aika lopettaa eri pakkausmateriaali-
en välinen nokittelu ja tuoda yhdessä 
esille pakkausten rooli tuotteen säilyt-
täjänä, hyllyiän kasvattajana ja ruoka-
hävikin torjujana, hän jatkaa. 

Ben Miyares kertoo kirjoittaneen-
sa helmikuisessa pääkirjoituksessaan, 
kuinka ”pakkaajilla riittää ympäristö-
haasteita, ja aivan erityisesti niitä on 
niillä, jotka pakkaavat vesiä muovi-
pakkauksiin”. Muutamassa viikossa 
tilanne muuttuikin aivan toisenlaiseksi 
ja merten roskaantumisen syyllinen 
eli kertakäyttömuovit nähdään nyt, 
”jos ei sankarina, ainakin positiivisena 
tekijänä koronaviruksen vastaisessa 
sodassa”. 

Pakkauksiin on suhtauduttu ko-
vaäänisen kriittisesti myös Sveitsis-
sä viime vuosina. Joachim Kreuter, 
Pack-Aktuell -lehden entinen päätoi-
mittaja on seurannut, että näky suoja-
varustuksessa kulkevissa ihmisistä on 
yleistynyt maassa. – Pakkausalan jour-
nalistina en voi olla ajattelematta näh-
dessäni näitä itsensä suojakäsineisiin, 
takkeihin ja maskeihin suojanneita 
ihmisiä, että he ovat huolella paketoi-
neet itsensä. Aika usein nämä ihmiset 
ovat niitä samoja, jotka ovat suhtau-
tuneet kriittisesti pakkauksia kohtaan 
yleisesti, mutta aivan erityisesti muo-
vipakkauksia kohtaan, hän miettii.  
– Ehkä nyt ymmärretään, kuinka tär-
keää on tarkoituksenmukainen pak-
kaaminen. Tämä on pieni positiivinen 
asia, joka tästä vaikeasta tilanteesta 
ehkä seuraa, Kreuter pohtii.

Korona muuttaa asenteita pakkauksia kohtaan. Uudelleen-
käyttö muuttui tavoittelemisen arvoisesta huonommaksi ker-
taheitolla pandemian myötä. Ruokakaupat ympäri maailmaa 
kehottavat välttämään kestokasseja – todennäköisesti niiden 
mukana ei kulkeudu mitään, mutta näinä aikoina siitä ei voida 
olla varmoja.

Teksti: Johanna Nikunen

Myös Apetitin toiminta jatkuu tilan-
teeseen nähden normaalisti ja kaikki 
tuotantolaitokset toimivat tiukenne-
tuin hygieniatoimin. 

– Tuotteiden kysyntä on korona-
virustilanteen kehittyessä siirtynyt 
luonnollisesti normaalia enemmän 
vähittäiskauppaan, kun ravintolat ovat 
sulkeutuneet ja syöminen on siirtynyt 
enenevässä määrin kotiin, viestintä- ja 
vastuullisuusjohtaja Sanna Väisänen 
kertoo.

– Logistiikan aikataulut eivät ole 
yhtä täsmällisiä ja ennustettavia kuin 
normaalioloissa. Myös logistiikkakus-
tannukset ovat jonkin verran nousseet. 

Pandemia on vaikuttanut jonkin ver-
ran myös pakkausmateriaalien saata-
vuuteen. 

– Pakkausmuovien saatavuuteen voi 
jatkossa vaikuttaa niitä tuottavien tuo-
tantolaitosten pitäminen kiinni pande-
mian aikana. Pakkausmateriaalien hin-
noissa on ollut jonkin verran nousua.

Ringin määrät linjassa
Entä miten tilanne on näkynyt Rin-
ki-ekopisteillä nyt, kun iso osa kan-
salaisista on siirtynyt syömään kaikki 
ateriansa kodeissaan? Lajittelevatko 
ihmiset pakkauksiaan innokkaammin 
kierrätykseen? Normaaliaikoina mää-
rät ekopisteillä kasvavat keväällä, ja 
tasaantuvat syksyllä.

– Pakkausjätteiden määrä on jatka-
nut kasvuaan Rinki-ekopisteillä alku-
vuonna 2020. Maaliskuussa erityisesti 
kuitupakkausten keräysmäärä kasvoi 
poikkeuksellisen paljon, noin 10 pro-
senttia enemmän kuin alkuvuonna, 
kertoo Ringin operatiivinen johtaja 
Pertti Tammivuori.

– Yritämme seurata tilannetta tar-
kasti ja toistaiseksi tämä tilanne ei ole 
vaikuttanut kokonaismääriin. Pientä 
vaikutusta on havaittavissa mökki-
paikkakuntien pisteissä. Myös pää-
kaupunkiseudun alueen pisteisiin tuli 
maaliskuussa normaalia enemmän 
pakkausjätettä. Ensin joillain mökki-
paikkakunnilla saavutettiin nopeasti 
kesän taso ja nyt taitaa olla hieman 
toisin päin.

– Tämä on ollut erikoinen alkuvuosi, 
joka alkoi lakoilla ja jatkuu koronalla, 
Hanna Lehtonen toteaa.

Uusien tuotteiden lanseeraukseen 
korona aiheuttaa mutkia matkaan – 
koemateriaaleja ei saada, eikä näyttei-
tä. Myös joulusesonki alkaa Fazerilla 
pian painaa päälle, ja se on haastava 
aikataulullisesti.

– Myös varaosien ja usein ulkomail-
ta tulevan teknisen tuen saatavuuden 
kanssa olemme tehneet plan B -suun-
nitelmia, mutta toistaiseksi kaikki on 
hanskattu hyvin.

Tuotekehitystiimi on eristetty ko-
tioloihin. – Eristys palvelee tuotantoa, 
vähentämällä kontakteja pidämme 
tuotannon porukkaa terveenä. Tiimis-
tä on paikalla kerrallaan yksi henkilö, 
jos se on työtehtävien kannalta vält-
tämätöntä.

Valmisruokien 
kysyntä tasaantunut
Saarioisten tavoitteena on kaikin ta-
voin turvata ruoan toimitukset asiak-
kaille ja kuluttajille.

– Tällä hetkellä toimituskykymme 
on hyvä. Säilyvien raaka-aineiden ja 
pakkausmateriaalien saatavuus on 
hyvä. Myös tuoreiden raaka-aineiden 
saatavuus on normaali. Olemme aktii-
visesti yhteydessä raaka-ainetoimitta-
jiin ja reagoimme tilanteeseen, mikäli 
tilanne muuttuu, kommentoi Saariois-
ten viestintäpäällikkö Anu Lehtinen.

Kriisin alun hamstrauksen myötä 
valmisruokien kysyntä nousi äkillises-
ti, mutta kovin hamstrausaalto meni 
kuitenkin aika nopeasti ohi, ja tilanne 
tasaantui runsaassa viikossa.

Turvallisuuden ja vastuullisuuden 
merkitys korostuu nyt, vaikka Ruoka-
viraston tiedon mukaan toistaiseksi 
yhdenkään ihmisen ei ole todettu sai-
rastuneen elintarvikkeiden välityksellä.

– Tuotteidemme turvallisuus pe-
rustuu aina vastuullisesti hankittuihin 
raaka-aineisiin ja korkeaan tuotan-
tohygieniaan. Tuoteturvallisuus var-
mistetaan kaikissa oloissa toimivalla 
omavalvonnalla ja kattavilla näytteen-
otoilla.
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Perheyrityksen johdon siirtäminen uusiin käsiin onnistuu, kun remmiin löytyy luottohenkilö, jonka 
kanssa asiat sujuvat mutkattomasti. Pyroll Groupin toimitusjohtajana puolitoista vuotta sitten aloitta-
nut Mika Lankila pääsi nopeasti yhteisymmärrykseen yhtiötä aiemmin johtaneen teollisuusneuvos 
Reino Uusitalon kanssa, ja johtohahmojen keskinäinen luottamus on vahvistanut myös henkilöstön 
uskoa siihen, että muutos on ollut onnistunut.

Teksti: Aino Laine
Kuvat: Johanna Nikunen

Kotimaasta 
kotimaan markkinoille

Työ & ura

1514
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– Olen tehnyt melkein kymmenen vuot-
ta töitä Uusitalon perheelle eri yhtiöissä, 
en kuitenkaan aiemmin suoraan opera-
tiivisissa tehtävissä Pyrollissa. Pari vuotta 
sitten Reino halusi jäädä enemmän ta-
ka-alalle Pyrollissa, ja minulle tarjoutui 
mahdollisuus tarttua toimitusjohtajan 
paikkaan, Mika Lankila avaa.

Yhtiön tunnetuin liiketoiminta-alue, 
Pyroll Pakkaukset, ei ennestään ollut Lan-
kilalle kovinkaan tuttu, mutta pystymet-
sästä hän ei paikalleen löytynyt. Lankila 
on toiminut Pyrollin hallituksessa jo vuo-
sina 2015–2017 ja ollut Uusitalojen muis-
sa yrityksissä mukana kymmenen vuotta, 
muun muassa talousjohtajana. Aiemmin 
liikkeenjohdon konsulttina toiminut kot-
kalaislähtöinen diplomi-insinööri oli siis 
hyvin tuttu konsernin johdolle jo ennes-
tään.

– Pidän tehtävää perinteisessä suoma-
laisessa perheyrityksessä kunnia-asiana. 
Porukka on sitoutunutta ja haluaa tehdä 
parhaita pakkauksia asiakkaiden tarpei-
siin. Fokuksemme on vahvasti kotimai-
nen, Lankila kertoo.

Yhtenä Pyroll Pakkausten vahvuuksista 
Lankila pitää monimateriaalisuutta. Yritys 
pystyy tarjoamaan asiakkailleen tarvitta-
vat pakkausratkaisut niin paperista, kar-
tongista, muovista kuin alumiinistakin.

– Suomalaisesta ruokakaapista löy-
tyvistä kuitupakkauksista merkittävä 
osa tulee meidän tuotantolinjoiltamme. 
Muovit kattavat meillä liiketoiminnasta 
noin kolmasosan, joten siellä meillä on 
tilaa kasvaa. Nestepakkauskartongit ovat 
oikeastaan elintarvikepuolella ainoita 

pakkauksia, joita emme lainkaan valmis-
ta, Lankila sanoo.

Kotimaisuus tärkeä arvo
Pyrollin yritysfilosofia on peräisin Reino 
Uusitalolta ja siihen on Lankilan mukaan 
ollut helppo sitoutua. Kotimaisuudesta ja 
vahvoista asiakkuuksista pidetään yhtiös-
sä huolta, samoin kuin työntekijöistä.

– Yritysfilosofiamme voisi kiteyttää kol-
meen teesiin, joiden kaikkien pitää olla 
kunnossa: Strategia, työporukka ja rahoi-
tus. Näiden kolmen yhdistelmästä muo-
dostuu yrityksen ja henkilöstön yhteinen 
visio, jota pyritään toteuttamaan kai-
kessa päivittäisessä toiminnassa. Pyroll- 
porukalla on hyvä henki, mikä auttaa ta-
voitteiden saavuttamisessa.

Pyrollin suurin asiakaskunta muodos-
tuu siis suomalaisista elintarvikevalmis-
tajista. Lankila sanookin yhtiön kasvavan 
suomalaisten brändien mukana. Koti-
maan markkinat kattavat Pyroll Pakka-
usten toiminnasta noin 85 prosenttia, ja 
pieni osa pakkaustuotannosta menee 
vientiin, pääosin lähialueille Eurooppaan.

– Yksi huolestuttava suunta on elintar-
viketeollisuuden siirtyminen ulkomaille. 
Jos tuotanto muuttaa Suomen rajojen ul-
kopuolelle, koko arvoketju siirtyy, pakka-
ukset siinä mukana. Mutta kun suomalai-
set brändit pärjäävät, myös suomalainen 
pakkausala pärjää, Lankila muistuttaa.

– Koronaviruksen aiheuttama poik-
keustilanne osoittaa myös koko toimi-
alamme tärkeyden. Tämän takia pakka-
usala on yksi Valtioneuvoston listaamista 
kriittisistä toimialoista. Jos pakkauksia ei 

tehdä lähellä, ei myöskään lääke- tai elin-
tarviketeollisuus toimi katkoitta. Meidän 
velvollisuutemme on palvella näitä ketju-
ja kaikissa tilanteissa.

Eurooppalaisittain Pyroll on suhteel-
lisen pieni toimija pakkausalalla, mutta 
Suomessa alan suurimpia. Näin ollen 
myös yhtiön suurin volyymi tulee suur-
ten kotimaisten asiakkaiden palvelemi-
sesta. Yhtiön reiluun tuhanteen asiakkaa-
seen mahtuu kuitenkin myös iso määrä 
pienempiä toimijoita, joiden tarvitsemat 
pakkausmäärät ovat joskus haasteellisia 
isommille painokoneille. Näissä tapauk-
sissa Pyroll hyödyntää kasvavassa määrin 
Pyroll-ryhmään kuuluvan PackageMe-
dian digipainamista, jonka tuotannossa 
pystytään toteuttamaan painomäärät 
järkevästi yksittäisistä pakkauksista läh-
tien.

– Vahvuutemme on nimenomaan sii-
nä, että voimme toteuttaa juuri sellaisen 
pakkauksen kuin asiakas haluaa, Lankila 
huomauttaa. 

Pakkaustuotannosta noin kaksi kol-
masosaa on kuitu- ja yksi kolmasosa 
joustopakkauksia. Pyrollin Sopimusjalos-
tus-liiketoiminta taas palvelee pohjois-
maista kartonkiteollisuutta ja yhteen las-
kettuna konsernin tuotannosta noin 85 
prosenttia käsittelee kuitumateriaaleja.

Resurssitehokkuutta 
raaka-aineesta riippumatta
Pakkausala on menossa koko ajan eko-
logisempaan suuntaan. Yritykset tekevät 
muutoksia toimintatapoihinsa ja pakka-
usmateriaaleja vaihdetaan tai pyritään 

3 KYSYMYSTÄ

Mika Lankila

Mikä on suosikkipakkauksesi? 
Energiageelipakkaus, johon repäisy-
nauha on integroitu, koska innovaatio 
vähentää roskaamista kestävyysur-
heilutapahtumissa.

Mistä pakkauksesta et luovu? 
Välipalakeksipakkauksista. Kolmelap-
sisessa perheessä niitä kuluu käsit-
tämätön määrä junnufudiksessa ja 
automatkoilla.

Miten kierrätät?
Kaikki jakeet lajitellaan huolellisesti 
ja kuljetetaan keräyspisteelle. Lasten 
kanssa opiskellaan kotona, mitä ma-
teriaaleja pakkaukset sisältävät ja mi-
ten ne kuuluu lajitella. Kauppareissut 
ovat myös alkaneet venyä, koska pak-
kauksia tulee tutkittua eri tavalla kuin 
ennen, kun kiinnostus pakkausmateri-
aaleja kohtaan on kasvanut.

tekemään kestävämpiä valintoja. Osin 
paine tulee asiakkailta, jotka ovat entis-
tä valveutuneempia ja kiinnostuneempia 
muun muassa pakkausten hiilijalanjäl-
jestä. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin 
terminologian hajanaisuus.

– Suomalaisessa arkikielessä ei esi-
merkiksi ole termiä, joka täysin vastaisi 
sustainability-käsitettä. Siksi puheissa 
usein korvataan englanninkielinen termi 
muovittomuudella, vaikka se ei missään 
nimessä merkitse samaa asiaa.

Muovi on ollut pakkausalalla voittava 
ratkaisu vuosikymmeniä, mutta nyt sitä 
pyritään korvaamaan mitä erilaisemmilla 
sovelluksilla. Lankila lainaa Reino Uusita-
loa, joka on todennut, että lähes kaikki 
tänä päivänä muovia korvaamaan kehi-
tetyt ratkaisut ovat olleet käytössä jo en-
nen muovin laajaa käyttöä.

– Pakkauksen tärkein tehtävä on edel-
leen tuotteen suojaaminen ja taistelu 
hävikkiä vastaan. Tässä tehtävässä muovi 
on usein käyttökelpoinen vaihtoehto eri-
tyisesti muovattavuutensa ja keveytensä 
ansiosta. Resurssien fiksumpi hyödyn-
täminen ja vähentäminen sekä aitojen 
ratkaisujen etsiminen on tärkeää, mutta 
pelkän ideologian vuoksi yksittäistä ma-
teriaalia ei pitäisi lähteä mustamaalaa-
maan, Lankila toteaa.

Sosiaalisella medialla on valtava vaiku-
tus erityisesti nuorten kuluttajien mieli-
kuviin ja käsityksiin pakkausten ympäris-
tövaikutuksista esimerkiksi ruokahävikin 
vastustamisessa. Jos pakkauksiin aiem-
min suhtauduttiin kotitalouksissa lähinnä 

ärsyttävinä roskapöntön täytteinä, nyt 
niiden hyödyt on hiljalleen alettu nähdä. 
Samalla, kun ymmärrys kasvaa, myös ky-
seenalaistaminen lisääntyy, ja viherpesu 
huomataan aiempaa todennäköisemmin.

Kierrätyksen kustannukset esiin
SUP-direktiivin vaikutukset näkyvät Lan-
kilan mukaan jo Euroopan rannoilla, sil-
lä roskiin törmää aiempaa vähemmän. 
Säädöksiin suhtaudutaan siis vakavas-
ti. Toisaalta esimerkiksi kierrätyskuidun 
haasteet ovat puolestaan nousseet esiin 
tutkimusten myötä.

– Olemme siinä mielessä kiitollisessa 
asemassa, että meillä Suomessa tehdään 
kartonkia kotimaisesta metsästä. Tästä 
syystä suomalainen elintarviketeollisuus 
käyttää lähes poikkeuksetta ensikuitua 
pakkauksissa. Kierrätetyn kartongin kä-
sittelyprosesseissa materiaaliin voi jäädä 
aineita, jotka aiheuttavat kontaminaatio-
riskin.

Suomessa jätehuolto on perinteisesti 
hoidettu mallikkaasti, joten luonnossa 
roskia ei juuri tapaa. Meillä on kuitenkin 
matkaa, mikäli tahdomme päästä kierrä-
tyksessä samalle tasolle muun Euroopan 
kanssa. Jakeiden kerääminen kehittyy 
kaiken aikaa, mutta niiden jatkojalosta-
minen uusiokäyttöön on vielä taipaleen 
alussa.

– Suuri kysymys on, kuka lajittelun ja 
kierrätyksen kustannukset tulee lopulta 
maksamaan. Nyt pitäisi saada ihmiset ja 
alan toimijat ymmärtämään, miten suuri 
kustannus tästä on tulossa.

Pyroll keeps on running
Alkuvuodesta Pyrollin somekanavien 
seuraajat saivat todistaa Lankilan tempa-
usta Triple 8 Quest -maratonrupeamalla. 
Kyseessä oli todellinen maratonmaraton, 
jonka osallistujat juoksivat kahdeksan 
maratonia kahdeksalla mantereella kah-
deksan päivän aikana. Kisa on suunnitel-
tu niin, että mantereet kierretään idästä 
länteen, jolloin vuorokausiin saadaan 
”lisätunteja” aikavyöhykkeiden ylityksillä. 
Juoksu alkaa Uudesta-Seelannista ja siir-
tyy sieltä Australian, Singaporen, Egyptin, 
Alankomaiden, USA:n ja Chilen kautta lo-
pulta Etelämantereelle.

Meidän penkkiurheilijoiden korviin 
tämä täysin käsittämättömältä kuulosta-
va ajatus lähti Reino Uusitalolta.

– Reino esitteli idean minulle ja totesi, 
että ”tähän sun on osallistuttava”. Ja sit-
tenhän sitä mentiin. Välillä meinasi kyllä 
usko loppua ja mietin, osallistunko sit-
tenkään, mutta lopulta nimi löytyi osal-
listujalistalta parin muun amerikkalais-
hullun kanssa. Reino oli itse osallistunut 
Etelämantereen maratonille jo edellisenä 
vuonna, 74-vuotiaana, ja siitä inspiroitu-
neena kannusti minua lähtemään täydel-
le matkalle.

Sosiaalinen media valjastettiin käyt-
töön ainakin osin juuri siksi, ettei tem-
paus vain jäisi tekemättä. Vaikka Lankila 
on aiemminkin osallistunut erilaisiin kes-
tävyysurheilutapahtumiin, niistä on tien-
nyt lähinnä vain oma lähipiiri. Tällä kertaa 
näkyvyyttä haluttiin antaa myös Pyrollin 
asiakkaille, joten matkasta raportoiminen 
oli selkeä valinta.

Kahdeksan maratonin rypistys oli once 
in a lifetime -kokemus, eikä vastaavan-
laista koitosta Lankilan mukaan ainakaan 
vielä ole suunnitteilla. Pyrollin matka hä-
nen ohjauksessaan kuitenkin jatkuu ta-
saisen kasvun tahtiin. 

Pyroll Group
• Vuonna 1973 perustettu suomalainen 

perheyritys
• Liikevaihto vuonna 2019 110 miljoonaa 

euroa, josta Pyroll Pakkausten osuus 
noin puolet

• Tarjoaa asiakkailleen pakkausratkaisuja 
niin paperista, kartongista, muovista 
kuin alumiinistakin 

• Pakkausten lisäksi yhtiön alla toimivat 
Pyroll Sopimusjalostus sekä Pyroll Pa-
peritukku
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Teksti: Aino Laine
Kuvat: UPM

Suomalaisesta metsästä saatava luonnonkuitu ja siitä jalostettavat paperi-, pahvi- ja karton-
kituotteet tuotetaan vastuullisesti luonnonkierto huomioiden. Metsää hakataan sellupuuksi 
sen verran kuin on tarpeen ja kaadettujen puiden tilalle istutetaan uusia.
– Tämän pari tuntia kestävän haastattelumme aikana UPM istuttaa 12 000 uutta tainta, ja 
näin taataan, että laadukasta kuitumateriaalia on saatavana vielä vuosikymmentenkin päästä, 
kertoo UPM Speciality Papersin Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan myynnistä vastaava myynti-
johtaja Tommi Heinonen.

Vastuullinen metsänhoito

on kaiken perusta

Yritys tutuksi
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Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten suo-
malaisen metsän vuosittainen kasvu oli 
noin 50 miljoonaa kuutiota. Tänä päivänä 
vastaava kasvu on 107 miljoonan kuuti-
on luokkaa. Tästä nettokasvun osuus on 
20–30 miljoonaa kuutiota.

– Suomalainen metsänhoito on pää-
syy siihen, että metsät kasvavat, niitä 
on enemmän ja ne ovat paremmassa 
kunnossa kuin aiemmin. Tätä osaamista 
viedään myös maailmalle, Tommi Heino-
nen sanoo. Hän on ollut mukana UPM:n 
toiminnassa neljännesvuosisadan, joten 
näkemystä suomalaisen metsäyhtiön toi-
minnasta on ehtinyt kertyä kattavasti.

UPM Speciality Papers toimittaa pa-
pereita kolmeen eri asiakassegmenttiin: 
tarranvalmistukseen, paperin silikonoin-
tiin sekä pakkausloppukäyttöön. Tarra- 
teollisuuteen UPM valmistaa tarran pinta- 
paperin lisäksi irrokepaperia, jonka so-
pimusvalmistajat jatkojalostavat tarrojen 
taustapaperiksi, ja silikonoijille tuotetaan 
irrokepapereita muun muassa teollisuu-
den teippeihin sekä lääke- ja hygienia-
tuoteteollisuuden käyttöön. Joustopak-
kausala on maailmanlaajuisesti yli 200 
miljardin euron liiketoiminta-ala, ja kuitu-
pohjaisten joustopakkausten osuus tästä 
on noin 15–20 prosenttia.

Katse fossiilisten raaka- 
aineiden jälkeiseen aikaan
Pakkausteollisuuden käyttöön UPM tuot-
taa tehtaissaan uusiutuvia, kierrätettäviä 
ja toiminnallisia ratkaisuja. Käytännössä 
tämä tarkoittaa kestävää metsänkäyttöä 
ja -hoitoa sekä tuotteiden suunnittelua 
niin, että ne ovat hyvin kierrätettävissä jo 
olemassa olevilla kierrätysjärjestelmillä.

– Kiertotalouden lähtökohta tulee olla 
oikeiden raaka-aineiden valinta, jossa 
huomioidaan metsän uusiutuminen ja 

vastuullinen metsänhoito. Siksi UPM is-
tuttaa jokaisen kaatamansa puun tilalle 
useita uusia taimia, jotta jatkuvuus voi-
daan taata, Tommi Heinonen kertoo.

UPM:n Stakeholder Relations -organi-
saatiossa Speciality Papersin Euroopan ja 
Amerikan markkinointiviestinnästä vas-
taava viestintäpäällikkö Maarit Relan-
der-Koivisto muistuttaa, että paperikuitu 
kiertää todella hyvin.

– Yleisen arvion mukaan kuitu voidaan 
käyttää seitsemän kertaa. Todellisuudes-
sa tämä luku on jopa suurempi, Relan-
der-Koivisto huomauttaa.

Paperin kierrätysaste on Euroopassa 
todella korkea, jopa 70–80 prosenttia. 
Tämä johtuu Heinosen mukaan siitä, että 
paperi on hyvin kierrätettävissä, kierrätys-
infra on olemassa ja se toimii hyvin. Yleis-
ten kierrätysjärjestelmien lisäksi yhtiöillä 
on omia, suljetun kierron järjestelmiään. 
Niin myös UPM:llä: materiaalit suunni-
tellaan niin, että ne ovat uudelleenpulp-
peroitavissa paperikoneissa. Lisäksi yhtiö 

on kehittänyt LinerLoop-konseptin, jossa 
UPM:n oma tarran irrokepaperimateriaali 
kerätään talteen, siitä erotellaan silikoni, 
ja kuitu käytetään kierrätettynä uuden ir-
rokemateriaalin raaka-aineena.

Paperin kierrätettävyyteen vaikuttaa 
luonnollisesti se, kuinka paljon valmis-
tuksessa on käytetty muita raaka-ai-
neita kuin kuitua. Pakkauspapereiden 
kuituosuus on hyvin korkea, jopa 90 
prosenttia. Loput kymmenen prosenttia 
koostuu muista, ominaisuuksia paranta-
vista raaka-aineista. Muun muassa tämä 
tekee kuitupakkauksista hyvin kierrätet-
täviä.

Paperin kierrättäminen uudeksi pape-
rituotteeksi on ensisijainen tavoite, mutta 
joskus ollaan kiinnostuneita myös pape-
rin kompostoitavuudesta. Kompostoita-
vuustesteissä vaatimukset ovat kovat: jos 
pakkauspaperin tulos kompostoitavuus-
testeissä jää alle 90 prosentin, sitä ei aina 
luokitella kompostoituvaksi, kun taas ko-
pio- tai painopaperin kompostoituvuus-
aste voi jäädä 50–60 prosenttiin, mutta 
silti tuotteet ovat hyvin kierrätettäviä ja 
raaka-aineet yleisesti hyväksyttyjä.

– Kaikki paperit eivät siis ole tasavertai-
sia. Sääntelyllä tähänkin saadaan toden-
näköisesti selkeyttä, Heinonen toivoo.

Tuotteita ja ympäristöä suojaten
Kierrätettävyyden lisäksi pakkausmate-
riaalien – niin kuitupohjaisten kuin mui-
denkin – tulee olla ominaisuuksiltaan 
sellaisia, että ne suojaavat pakattavia 
tuotteita parhaalla mahdollisella tavalla. 
Erityisesti elintarviketeollisuuden vaati-
mukset pakkauksille laittavat kuitumate-
riaalin valmistajat kehittelemään jatku-
vasti uusia innovaatioita, joilla muovia 
pyritään korvaamaan ilman, että suo-

jaominaisuudet kuten rasvansieto ja höy-
rynsulku heikkenevät.

– UPM:n paperinvalmistuksessa ei 
käytetä muovilaminointia, vaan me val-
mistamme papereita, jotka pystyvät kor-
vaamaan muovia ja muovilaminoituja 
papereita, Maarit Relander-Koivisto ker-
too.

Kun pakkaukselta vaaditaan esimer-
kiksi höyrysulku- ja rasvansieto-ominai-
suuksia UPM tarjoaa näihin ratkaisuja. 
Hyvä happisulku on jo astetta vaikeampi 
valmistaa, mutta sekin on ratkaistavissa.

– Filmien ja muovilaminaattien käyttö 
vaikeuttaa pakkausten lajittelua ja pri-
määrikäytön jälkeistä käsittelyä. Tuotteen 
kierrätettävyys paranee muovilaminaat-
teja välttämällä, Tommi Heinonen lisää.

UPM:n toiminnassa ympäristöystä-
välliset tavoitteet ovat vahvasti mukana. 
Yhtiön paperitehtaat ovat jo nyt hyvin 
vähäpäästöisiä, ja hiilidioksidikuormaa 
pyritään edelleen pienentämään.

– Yleisesti ottaen metsätuotteisiin on 
sidottu hiiltä jopa kolmenkymmenen 
vuoden kulutuksen verran. Metsä- ja kui-
tuteollisuus toimii siis tehokkaana hiiliva-
rastona, Heinonen valaisee.

Tutkimusta asiakkaiden 
kanssa asiakkaita varten
Jotta uusia ratkaisuja pystytään tehok-
kaammin kehittämään ja testaamaan, 
tarvitaan jatkuvaa tutkimusta sekä yh-
teistyötä eri tahojen kanssa. UPM:llä on 
Lappeenrannassa oma Pohjois-Euroo-
pan tutkimuskeskuksensa, ja yhtiöllä on 
tutkimuskeskus myös Keski-Euroopassa. 
Lisäksi UPM tekee tiivistä yhteistyötä eri 
tutkimusryhmien ja -tahojen, kuten Kes-
kuslaboratorio KCL:n kanssa. Yhä enem-
män yhteistutkimusta tehdään myös 
suoraan asiakkaiden kanssa.

– Vähittäiskauppaketjut tekevät brän-
di- ja tuotetutkimusta, paperituotteiden 

jatkojalostajat pakkaustutkimusta. Kun 
nämä tahot ennen tekivät yhteistyötä 
kanssamme ulkopuolisten tutkimuskes-
kusten kautta, nykyään yhteyttä pidetään 
enemmän ilman välikäsiä, Tommi Heino-
nen selventää.

Osa UPM:n tutkimus- ja kehitystyöstä 
tähtää muovia korvaavien tuotteiden ke-
hittämiseen. Heinonen huomauttaa, että 
muovin korvaamiseen paperilla ei ole 
olemassa standardiratkaisuja, mutta nyt 
kehitteillä olevista innovaatioista voi tulla 
standardeja tulevaisuudessa.

Yhteistyöllä eteenpäin
Tommi Heinonen kertoo, että koko arvo-
ketjulla on vastuu ja mahdollisuus vaikut-
taa uusien tuotteiden ja innovaatioiden 
saamiseen markkinoille. UPM ei halua 
ohittaa jalostajia, vaan toimia yhteis-
työssä niin, että asiakkaille voidaan tar-
jota mahdollisimman edullisia ja kestäviä 
ratkaisuja. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse; 
vastuuta jaetaan sen mukaan, mikä on 
järkevää ja tehokasta. Yhteistyöverkoston 
merkitys on siis suuri.

– Meidän tavoitteemme on viiden 
vuoden sisällä pystyä tuottamaan kuitu-
pohjaisia tuotteita, joilla voidaan korvata 
kaikkein vaativimpiakin muovi- ja jopa 
aluminoituja tuotteita. Tähän tavoittee-
seen pääsemiseksi työskentelemme niin 
itsenäisesti kuin yhteistyössä arvoverkos-
ton kanssa, Heinonen kertoo.

Uusia ratkaisuja on tuotu markki-
noille ja seuraavia kehitellään ahkeras-
ti. Non-food-pakkauksista Heinonen 
nostaa esiin yhtiön kehittämän paperi-
sen kopiopaperin pakkauskääreen, jolla 
aiemmin paperin päälle laminoitu polye-
teenikalvo voidaan korvata.

– Kääre on toteutettu ratkaisulla, joka 
parantaa tuotteen höyrynsulkuomi-
naisuuksia. Näin pakkaus suojaa sisällä 
olevia kopiopapereita myös kosteissa 

oloissa. Tuote on jo laajalti käytössä Eu-
roopassa, ja jatkojalostuksen myötä sitä 
voidaan viedä myös esimerkiksi Tyynen-
meren valtioihin, missä pakkauskääre 
kestää jopa trooppiset olosuhteet.

Esimerkkejä muista mahdollisista rat-
kaisuista ovat kosteutta kestävä pape-
rinen kääre, joka voisi korvata esimer-
kiksi WC-paperipakkauksissa käytetyn 
PE-LD-kalvon ja pitää tuotteet edelleen 
hygieenisinä tai vaikka palasaippuoissa 
käytetty parafiinipinnoitettu kääre, jossa 
perinteinen pinnoitus on korvattu vaih-
toehtoisella ratkaisulla. Aaltopahvi- ja 
kartonkipakkauksia puolestaan pinnoite-
taan vuosittain sadoilla miljoonilla kiloilla 
muovia, jotka pystytään korvaamaan pa-
peripohjaisilla suojakäärepapereilla.

Elintarvikepakkauksiin kohdistuu tiu-
kempia vaatimuksia suojaominaisuuksien 
osalta kuin non-food-pakkauksiin. Hei-
nonen kuitenkin muistuttaa, että suoja-
käärekeskustelun ohella olisi tärkeä pitää 
mielessä, mitä asiakas toivoo. Tavaramer-
kit haluavat, että sen lisäksi, että tuotteet 
ovat turvallisia ja pysyvät hygieenisinä, 
pakkauksista on mahdollista tehdä hou-
kuttelevia ja hyllyssä erottuvia.
– Nykyiset ratkaisut keskittyvät usein 
pakkauksen sisäpuolelle tuleviin suoja-
kääreominaisuuksiin, jolloin pakkauksen 
ulkopuoli jää vähemmälle huomiolle, ja 
painolaatu voi kärsiä.

Yhtenä ratkaisuna houkuttelevien elin-
tarvikepakkausten saralla UPM:n valikoi-
masta löytyy läpikuultavaa paperia, jolla 
voitaisiin korvata kirkkaita muoveja. Ma-
teriaali on kehitetty tarran irrokepaperin 
pohjalta, joten se on vetolujuudeltaan 
erittäin vahva paperi, jonka läpikuulta-
vuus on 50 prosenttia. Jatkojalostettuna 
päästään jopa 70 prosentin läpikuulta-
vuuteen.

– Mietitään vaikka muovikääreeseen 
yksittäispakattuja tuotteita. Voitaisiinko 
ajatella, että muovinen sekundääripakka-
us korvattaisiin läpikuultavalla paperilla? 
Tällöin käytetyn muovin määrää voitaisiin 
vähentää, tuote olisi edelleen näkyvillä, 
ja painopinta-alaa olisi tarjolla runsaasti, 
Heinonen visioi. 

Paljon siis tapahtuu niin elintarvike-
pakkausten kuin non-food-sektorinkin 
alueella. Kaiken innovoinnin ja kehi-
tystyön taustalla keskitytään kuitenkin 
myös perusasioihin: paperiteollisuuden 
käyttöön kaadettavien puiden tilalle is-
tutetaan aina uusia taimia. Kierto jatkuu, 
jotta sellupuuta riittää myös seuraaville 
sukupolville. 

Korona muutti kohtaamisten muotoa
Haastattelu tehtiin etäyhteydellä koronaviruksen estettyä kasvokkaiset tapaamiset. 
Poikkeustilanne näkyy kaikessa tekemisessä muun muassa matkustamisen vähen-
tymisenä, etätyökalujen suosionnousuna ja uudenlaisten järjestelyjen muovautu-
misena. Tommi Heinonen kertoo, että UPM:llä asiakkaita palvellaan ja tuotteita 
valmistetaan kuten ennenkin. Myös uusasiakashankintaa pyritään tekemään, vaikka 
vallitseva tilanne tekeekin sen aiempaa monimutkaisemmaksi.

– Pakkausalalla henkilökohtainen kohtaaminen on tärkeä osa asiakassuhteita, sillä 
tuotteet ovat usein hyvin teknisiä. Tällöin on hyvä käydä paikan päällä tutustumassa 
asiakkaan valmistus- ja pakkausprosesseihin, jotta heitä voidaan palvella parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Tapaamiset saavat nyt siis odottaa jonkin aikaa, mutta virustilanteen rauhoituttua 
kalenterit täyttynevät taas entiseen tahtiin.

Tommi Heinonen ja Maarit Relander-Koivisto muistuttavat, että koko arvoketju vaikuttaa 
innovaatioiden päätymiseen markkinoille.
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Maailmalla on nyt käsidesien markkinat 
ja samaan aikaan esimerkiksi sellaisten 
alkoholijuomien, joita yleensä myydään 
paljon laivoilla ja ravintoloissa, menekki 
on koronatilanteesta johtuen voimak-
kaasti pienentynyt. Monet tislaamot, pa-
nimot ja muut yritykset, muun muassa 
suksivoiteita valmistava yritys muunsivat 
tuotantoaan nopeasti ja alkoivat valmis-
taa käsidesinfektioaineita koronaviruk-
sen levitessä Suomeen. Myös sellaiset 
valmistajat, joilla on jo pidempi kokemus 
käsidesien valmistuksesta, ovat joutuneet 
nostamaan tuotantoaan vastatakseen 
kasvaneeseen kysyntään. 

Kyrö Distillery oli ensimmäisiä, jotka 
tiedottivat alkaneensa valmistaa yrityk-
selleen aivan uutta tuotetta. 

– Kun aloitimme projektin, kielsi val-
vovan viranomaisen ohjeistus käsidesin 
valmistuksen ja pakkaamisen samassa 
elintarvikehyväksytyssä tilassa, jossa al-
koholituotteitamme valmistetaan. Ra-
kensimme käsidesin tuotannolle sopivat 
tilat tislaamon pihapiirissä sijaitsevaan 
toiseen rakennukseen, johon hankittiin 
pakkauslaitteistot. Nesteelle meillä oli jo 
valmiiksi soveltuvat sekoitusastiat ole-
massa. Ohjeistus tosin kumottiin hieman 
myöhemmin, mutta nyt meillä on oma 
käsidesilinjasto Isossakyrössä, kertoo 
Kyrö Distillery Companyn markkinointi-
johtaja Laura Järnefeldt.  

Lignell & Piispanen puolestaan yhdisti 
osaamisensa ja kapasiteettinsa toisen sa-
volaisen pk-yrityksen eli sairaala-, lääke- 
ja kemianteollisuuden parissa toimivan 
Reagenan kanssa. Tuloksena alettiin val-
mistaa apteekeissa ja päivittäistavarakau-
poissa myytävää käsidesiä Reagena-tuo-

temerkin alla. Tuotteen reseptiikasta 
vastaa Reagena, se valmistetaan ja paka-
taan Lignell & Piispasen tehtaalla Kuopi-
ossa. Ainakin aluksi Reagenaa pakataan 
puolen litran kuluttajapakkauksiin. 

– Molemmissa yrityksissä oli mietitty 
käsidesin valmistamista ja yhteistyöllä 
saamme käsidesiä tuotettua tehokkaam-
min ja nopeammin. Voimavarojen yh-
distäminen käsidesin valmistamiseksi oli 
luontevaa, toteaa Reagenan toimitusjoh-
taja Anu Mickels.

– Kiitän Reagenaa, omaa tiimiäni sekä 
valvovien viranomaisten nopeaa pää-
töksentekoa. Pystyimme hyödyntämään 
molempien erikoisosaamista käsidesin 
huolellisessa valmistelussa ja tuotannos-
sa, sanoo Lignell & Piispasen toimitus-
johtaja Kirsi Räikkönen.

Pakkaushankinnat tuottivat molemmil-
le alkoholijuomien tuottajille päänvaivaa.  

– Pakkaukset olivat tuotannon käyn-

Kun ensimmäiset ohjeet käsihygienian tärkeydestä Covid19-epidemian ehkäisyssä alkoivat ilmestyä 
Suomen mediassa, tyhjenivät hyllyt käsidesipulloista ensin apteekeissa, sitten myös muissa näitä 
tuotteita myyvissä myymälöissä. Monet paikat joutuivat myymään ei oota. Salamannopeasti val-
mistajat moninkertaistivat tuotantoaan ja myös aivan muunlaisten tuotteiden valmistajat aloittivat 
tuotannon.

Rynnistys
käsidesimarkkinoille

Teksti: Johanna Nikunen
Kuvat: Valmistajat

nistämisessä yksi haastavimmista pala-
pelin osista, sillä kysyntä oli suorastaan 
räjähtänyt käsiin. Ihan ensimmäiset pak-
kaukset piti siis valita niistä muutamista, 
joita oli saatavilla. Tässä valintaan vaikut-
ti esimerkiksi pakkauksen käytettävyys 
mutta myös ulkonäkö, ja päädyimme 500 
millilitran muovipulloon anniskelukorkil-
la, Kyrön Järnefeldt sanoo.

Samaa todetaan myös Lignell & Piis-
paselta. – Omat haasteensa tuovat raa-
ka-aineiden ja pakkausmateriaalien no-
pea saatavuus. Tässä olemme Reagenan 
kanssa pystyneet hyödyntämään omia 
kanaviamme, toteaa Räikkönen.

Ensimmäiset pakkaukset Kyrön käside-
sille löytyivät vanhojen kontaktien kautta 
Ruotsista ja Liettuasta. – Kyselimme mah-
dollisuuksia myös sosiaalisen median 
kautta ja saimmekin paljon hyviä kontak-
teja. Löysimme lopulta myös Suomesta 
toimijan, joka pystyy toimittamaan meille 
pakkauksia jatkossa. Vaatimuksena pak-
kauksille ovat käytettävyys ja sopivuus 
brändin ulkoasuun, mutta materiaaliltaan 
pakkauksen pitää myös sopia alkoholille, 
esimerkiksi PET ja PE-HD yleisimpinä. 

Pakkauksilla on erityinen merkitys 
Kyrölle. Ne ovat merkittävä osa 

brändiä ja osa sen menestystä, 
Järnefeldt kertoo.

Jakeluun Kyrö käyttää sekä 
Postin että Schenkerin pal-
veluita. Jälkimmäinen hoi-
taa enimmäkseen suuria, 

yhteiskunnallisesti mer-
kittäville aloille kuten 
sairaanhoitoon me-

nevien tilausten kuljetuksia. – Oma hen-
kilökuntamme ottaa tilaukset vastaan ja 
hoitaa pakkaamisen sekä muut ketjuun 
liittyvät valmistelut. 

Kasvu räjähtänyt 
Nekään yritykset, joiden tuotevalikoimiin 
käsidesit ovat kuuluneet jo ennestään, 
eivät olleet varautuneet tällä hetkel-
lä tarvittaviin tuotantomääriin. Hurjasti 
kasvanut kysyntä on tuonut Kiilto Oy:lle 
kovasti lisätöitä erityisesti tuotantoon ja 
hankintaan. 

– Tilanne on vaatinut nopeaa rea-
gointia ja paljon muutostöitä. Olemme 
siirtyneet tuotannossa yhdestä vuorosta 
jatkuvasti pyörivään kolmivuorotyös-
kentelyyn ja rekrytoineet kasvaneeseen 
tarpeeseemme uutta henkilöstöä. Oma 
henkilöstömme on joustanut haasta-
vassa tilanteessa ja perehdyttänyt oman 
työnsä ohessa uusia työntekijöitä, Kiillon 
kehityspäällikkö Mika Hara kiittelee. 

Jotta turvallinen ja laadukas tuotan-
to voidaan varmistaa, on monet muut 
aiemmin käynnissä olleet projektit laitet-
tu Kiillossa hetkeksi tauolle. Nyt keskity-
tään ensisijaisesti tuotannon tehokkaa-
seen pyörittämiseen.

Myös Bernerin tehtaalla Heinävedel-
lä desinfektiotuotteiden tuotanto pyörii 
kolmessa vuorossa, joten uusia työnteki-
jöitä on tarvittu. 

– Olemme saaneet palkattua lisää 
työntekijöitä. Valmistamme tuotteitam-
me sekä kuluttajille että ammattilaisille, 
ja pyrimme vastaamaan parhaamme 
mukaan molempien asiakasryhmien 
kysyntään, mutta haluamme varmistaa 
ensin sairaaloiden ja terveydenhuollos-
sa olevien tuotteidemme saatavuuden, 
minkä jälkeen priorisoimme LV-käside-
sinfiointituotettamme vähittäismyyntiin 
kuluttajille. Tällä hetkellä haasteena tuo-
tannossa on etanolin saatavuus, Maria 
Nymander, Bernerin viestintä- ja yritys-
vastuupäällikkö kertoo. 

Berner käyttää käsideseissä ja kä-
sihuuhteissa samoja pakkauksia kuin 
yleensäkin. Pakkauskoot vaihtelevat 100–
1000 millilitran välillä, joista pienimmät 
on tarkoitettu kuluttajapuolelle. 

– Olemme käyttäneet jonkin verran 
myös näitä suurempia pakkauksia sai-
raaloiden ja terveydenhuollon tarpeisiin. 
Toistaiseksi pakkaukset on saatu riittä-
mään ja vastaamaan tuotantoa. Pump-
pujen saatavuudessa voi tulla Suomessa 
haasteita, sillä suurin osa niistä valmiste-
taan Italiassa ja Kiinassa, Nymander en-
nustaa.  

Tuote asettaa pakkauksille omat haas-
teensa.
– Käytämme pakkausmateriaaleina elin-
tarvikelaatuisia PE-HD- ja PET-pulloja 
sekä niihin sopivia sulkimia: pumppuja ja 
korkkeja. Jotta käsihuuhteet tehoavat ku-
ten niiden pitää, niiden annostelu tulee 
olla riittävää. Esimerkiksi käsihuuhteiden 
pumppujen tulee annostella vähintään 
1,5 millilitraa, jotta kahdella pumpun pai-
nalluksella saadaan riittävä määrä käsi-
huuhdetta annosteltua käsiin, Nymander 
sanoo. 

Kiillossa käytetään tällä hetkellä samo-
ja pakkauksia kuin aiemminkin, mutta 
pakkausten pumppuja ja tulppia on jou-
duttu vaihtamaan saatavuuden mukaan. 
– Pitkäaikainen yhteistyökumppanuus 
kotimaisten pakkaustarviketoimittajiem-
me kanssa on toiminut loistavasti. Toimit-
tajat ovat joustaneet, lisänneet määriä ja 
aikaistaneet toimituksia. Pulloja ja kanis-
tereita on saatu kotimaisilta toimittajil-
tamme hyvin, Hara toteaa. 

Kiillossa on myös etsitty uusia ja vaih-
toehtoisia pakkauksia ja tarjottu asiak-
kaille aiempaa enemmän isokokoisempia 
täyttöpakkauksia.

Yhteiskunta kiittää käsidesien valmista-
jia, ja valmistajat puolestaan pakkausalan 
yhteistyökumppaneitaan. 

– Kiitos kotimaisille yhteistyökumppa-
neillemme loistavasta palvelusta ja jous-
tosta. Pitkä, läheinen yhteistyö on osoit-
tanut vahvuutensa juuri silloin, kun sitä 
on kovimmin testattu, ja toimivan yhteis-
työn myötä olemme puolestamme pys-
tyneet palvelemaan omia asiakkaitamme 
heidän muuttuneissa tarpeissaan, sanoo 
Kiillon ostopäällikkö Virpi Mustaparta. 

Käsidesiä on pakattu 
jopa lasiseen olutpul-
loon. Hyllyn reunassa 
teksti kertoo, että ky-
seessä on täyttöpullo 
eikä kyseisen pak-
kauksen kruunukork-
kia voi avaamisen jäl-
keen sulkea tiiviisti.
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Helmikuussa toteutetussa LOHAS2020 
-tutkimuksessa tuhat suomalaista kulut-
tajaa ryhmiteltiin Tripodin LOHAS-luo-
kituksen perusteella viiteen ryhmään. 
Luokituksessa otettiin huomioon hyvin-
vointiin ja vastuullisuuteen liittyvän ku-
lutuskäyttäytymisen lisäksi muun muassa 
säännöllinen osallistuminen vapaaeh-
toistoimintaan ja hyväntekeväisyyteen. 

Manner-Suomen väestöä edustanees-
sa otoksessa 45 prosenttia osallistujista 

lukeutui Lohas heavy tai -medium ryh-
miin, kun vuosina 2011–2014 toteutetuis-
sa LOHASPACK-hankkeen tutkimuksissa 
heitä oli vain kolmannes (Kuva 1).

Korkeakoulutetut naiset 
enemmistönä LOHAS-kuluttajissa
Suomalaisista 17 prosenttia lukeutuu 
Lohas heavy -kuluttajiin, kun vuon-
na 2014 heitä oli vain joka kymmenes. 
Heavy-ryhmästä 60 prosenttia oli nai-

sia   ja noin puolella oli alempi tai ylem-
pi korkeakoulututkinto. Heavy-kuluttajat 
suosivat ympäristöystävällisiä tuotteita ja 
kierrätysmateriaaleja (Kuva 2) ja ostavat 
säännöllisesti Reilun kaupan tuotteita 
(Kuva 3). Enemmistö heistä tukee myös 
hyväntekeväisyyskohteita ja pyrkii aktii-
visesti vaikuttamaan perheensä tai ystä-
viensä ostokäyttäytymiseen edistääkseen 
kestävää kehitystä.

Lohas medium -ryhmä, joka edustaa 

Millainen pakkaus olisi hyväksi sekä minulle että ympäristölle? Yhä useampi suomalainen kuluttaja 
pohtii päivittäin kulutusvalintojensa seurauksia. Tutkimuksen perusteella jopa kaksi kolmesta suoma-
laisesta haluaisi lisää tietoa siitä, millainen pakkaus olisi sekä ympäristön että tuotteen säilyvyyden 
kannalta paras valinta. Kuluttajat olisivat myös valmiita vastaanottamaan tietoa, jos sitä olisi tarjolla 
helposti ja ymmärrettävästi.

Puolet suomalaisista pohtii 
vastuullisuutta valinnoissaan

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

Kuva 1. LOHAS-ryhmät Suomessa vuosina 2020, 2014 ja 2011 (N=1000-1967).

LOHAS2020-tutkimus, osa 1

Vastuullisuus kiinnostaa kuluttajaa. Tämä käy ilmi LOHAS2020-tutkimuk-
sesta, jonka tuloksia tarkastelemme kevään lehdissä. Virpi Korhosen ar-
tikkelin toinen osa julkaistaan Pakkaus-lehden numerossa 4/2020.

Kuva 2. Suomalaisten ympäristökäyttäytyminen: ”Kuvaa minua tai toimintaani hyvin tai erittäin hyvin”, 2020 (2014), N=1000.

Kuva 3. Suomalaisten suhde hyväntekeväisyyteen ja vapaaehtoistyöhön ja kestävään kuluttamiseen: ”Mitkä seuraavista kuvaavat toimintaa-
si”, 2020 (N=1000).

hieman yli neljännestä suomalaisista, 
on niin ikään keskimääräistä kiinnostu-
neempi terveyttä ja kestävää kehitystä 

edistävistä tuotteista ja palveluista. Nai-
sia medium-ryhmässä oli 57 prosent-
tia, ja hieman yli joka kolmannella oli 

alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. 
Medium-ryhmän jäsenet ovat keskimää-
räistä aktiivisempia vapaaehtoistoimijoita 
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ja lahjoittajia hyväntekeväisyyskohteisiin 
sekä suosivat eettisesti tuotettuja tuot-
teita. 

Lohas light -ryhmään kuuluu noin 
kuudennes kuluttajista. Tämä ryhmä on 
kiinnostunut LOHAS-arvoista, mutta 
ne eivät ohjaa systemaattisesti heidän 
kulutuskäyttäytymistään. Profiililtaan 
light-ryhmä edustaa monessa suhtees-
sa suomalaista keskivertokuluttajaa ja 
ryhmään kuuluu saman verran miehiä 
ja naisia. Koulutusasteeltaan light -ryh-

mä vastaa medium-ryhmää, eli runsaalla 
kolmasosalla on alempi tai ylempi kor-
keakoulututkinto. 

Not interested -ryhmä kattaa noin 
kolmasosan suomalaisista. Heille LO-
HAS-arvot eivät toimi ostomotiiveina, 
mutta niihin nojaavat myyntiargumentit 
eivät estä hankkimasta tuotetta, jos se 
on muilta ominaisuuksiltaan kiinnostava. 
Not-interested ryhmässä 54 prosenttia 
on miehiä. 

Anti-Lohas -kuluttajat suhtautuvat 
pääosin kielteisesti LOHAS-arvoihin poh-
jaavien tuotteiden markkinointiin. Ryh-
män enemmistö eli 77 prosenttia on mie-
hiä. Anti-Lohas -kuluttajat eivät osallistu 
vapaaehtoistoimintaan eivätkä lahjoita 
hyväntekeväisyyteen. Sekä Anti-Lohas 
että Not-Interested -ryhmissä 30 prosen-
tilla on alempi tai ylempi korkeakoulutut-
kinto, joten heidän koulutusasteensa on 
hieman muita ryhmiä matalampi.

Kuva 4. LOHAS-ryhmät ikäluokittain, 2020 (2014), N=1000.

Kuva 5. Kotitalousjätteet säännöllisesti kierrättävien kuluttajien osuus LOHAS-ryhmistä ja suomalaisista 2020 (N=1000).

LOHAS-arvot 
kiinnostavat 55+ kuluttajia
Miltei puolet Lohas heavy -kuluttajista ja 
40 prosenttia medium-kuluttajista oli yli 
55-vuotiaita (Kuva 4). Etenkin sotien jäl-
keen syntynyt 65–75 vuotiaiden ikäpolvi 
on kiinnostunut vaalimaan terveyttään ja 
ympäristöään. Motiivit kestävän kehityk-
sen mukaiselle käyttäytymiselle ja oman 
terveyden vaalimiselle saattavat löytyä 
ainakin osaksi sodanjälkeisestä niukkuu-
desta. Suomen väestöstä kolmasosa on 
yli 55-vuotiaita, joten ryhmällä on sekä 
kokoa että ostovoimaa.

LOHAS-kuluttaja on 
säntillinen kierrättäjä

Keräyspaperin ohella suomalaiset kier-
rättävät säännöllisimmin pakkauskar-
tonkia, lasia ja metallia (Kuva 5). Muovia 
ilmoitti kierrättävänsä säännöllisesti joka 
toinen. LOHAS-kuluttajat ovatkin keski-
määräistä ahkerampia kierrättäjiä. Heavy 
-ryhmästä säännöllisesti muovia kierrät-
tävien kuluttajien osuus oli 73 prosenttia 
ja biojätteen kierrätti 69 prosenttia. Kai-
kista vastaajista puolet kierrätti säännölli-
sesti biojätteensä.

Kuva 6. Kierrätysohjeiden ymmärrettävyys 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

Kaksi kolmasosaa kuluttajista koki ny-
kyiset kierrätysohjeet helpoiksi ja joka 
viides vaikeiksi (Kuva 6). Lajitteluohjei-
den puutteellisuutta moitti 29 prosenttia 
vastaajista, mutta silti enemmistö koki, 
ettei sillä ollut vaikutusta pakkausten 
lajitteluun.  Eniten puutteita koettiin Lo-

has heavy- ja -medium-ryhmissä, jotka 
lajittelevat kotitalousjätteet muita ryh-
miä ahkerammin. Heavy-kuluttajista 16 
prosenttia ja medium-kuluttajista 15 
prosenttia oli väittämän kanssa täysin tai 
melko samaa mieltä, kun kaikista vastaa-
jista näin ajatteli vain joka kymmenes. 
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Kiertotalouden piiriin vaaditaan, määrä-
tään ja toivotaan yhä uusia materiaali-
virtoja: teollisuudesta, kaupasta, maa- ja 
metsätaloudesta ja kotitalouksista. Lassi-
la & Tikanojan ympäristöpalvelut pyrkii 
hoitamaan asiakkaidensa materiaalit te-
hokkaasti kiertoon mahdollisimman kor-

kealla jalostusasteella.
– Asiakkainamme on koko skaala ko-

titalouksista isoihin metsäintegraatteihin 
asti. Olemme myös yksi Pakkauskierrätys 
RINKI Oy:n operaattoreista.

Lassila & Tikanojan palvelut pitävät 
materiaalit tuottavassa käytössä, ja sa-

malla raaka-aineiden käyttö tehostuu 
ja kiertotaloudella saadaan lisäarvoa. 
– Voimme pienentää asiakkaidemme hii-
lijalanjälkeä palvelujemme käyttämisen 
myötä, sanoo Salermo.

L&T kehittää erilaisia palveluratkaisuja 
materiaalien ja sivuvirtojen kierrätykseen. 

Maailma muuttuu, ja termit sen mukana. Kun Lassila & Tikanojan ympäristöpalveluiden toimialajoh-
taja Petri Salermo tuli yritykseen töihin 20 vuotta sitten, alasta käytettiin nimitystä jätehuolto. Uudet 
tuulet puhaltavat, jätteet ovat nyt materiaalia ja Salermo työskentelee kiertotalousalalla.

Toisen roska on toisen aarre
Jätehuollosta kiertotalouteen

Teksti: Johanna Nikunen
Kuvat: L&T ja Aino Laine

Materiaalia kerätään autoilla, joita ennen 
kutsuttiin roska-autoiksi ja jotka on nyt 
valjastettu kiertotalouden palvelukseen. 
– Kun erilaisia materiaalivirtoja kerätään, 
ne ohjataan kierrätykseen ja hyötykäyt-
töön.

Suljettua kiertoa 
ja uudelleenkäyttöä
L&T:llä osataan tunnistaa asiakkaiden 
jätevirroista hyödyntämiskelpoisia mate-
riaaleja ja kehittää niille uusia käyttökoh-
teita.

– Joidenkin raaka-aineiden osalta 
voimme ideoida asiakkaan kanssa jopa 
uuden tuotteen, jota he voivat hyödyn-

tää omassa tarjoamassaan, sanoo Petri 
Salermo.

Tätä kutsutaan suljetuksi kierroksi. Sa-
lermo painottaa, että suljettujen kierto-
jen synnyttäminen on perusteltua, nyt 
kun kierrätystavoitteet kovenevat. Asi-
akkaiden kanssa onkin jo syntynyt uusia 
innovaatiota.

– K-ryhmän ja Orthex:n kanssa olem-
me toteuttaneet kierrätysprosessin, jossa 
myymälöissä myytävien leikkokukkien 
ämpärit kerätään, puhdistetaan ja gra-
nuloidaan. Granulaatista valmistetaan 
kukkaruukkuja, jotka päätyvät K-ryhmän 
kauppoihin myyntiin. Ennen nämä äm-
pärit menivät poltettaviksi muiden jättei-

den mukana, Petri Salermo huomauttaa.
Käyttökohteita keräämälleen muo-

ville L&T kehittelee myös itse. Esi-
merkki kierrätysmuovin käyttö-
kohteesta on Helmi-myymälälava.  
– Helmi on hyvin konkreettinen kiertota-
louden lopputuote. Se syntyi oman kehi-
tystyön tuloksena ja on sataprosenttisesti 
kotimainen. Sen raaka-aineena käytetään 
Suomesta kerättyä teollisuuden muo-
vijätettä. Lavat valmistetaan Suomes-
sa. Muovin ominaisuudet tukevat lavan 
käyttötarkoitusta: se on hygieeninen, 
koska se voidaan pestä koneellisesti ja se 
kestää hyvin Suomen vaihtelevia sääolo-
suhteita: kovaa pakkasta ja kosteutta.

Uudelleenkäyttö on vielä askeleen 
kierrätystäkin arvokkaampaa. – Me esi-
merkiksi keräämme puisia kuormalavoja 
ja toimitamme ne uudelleen kaupan ja 
teollisuuden käyttöön. Jos niissä on kor-
jaustarvetta, huollamme ne ensin.

Kierrätyskelpoisen 
materiaalin poltto on tuhlausta
Tuhlausta sen sijaan on esimerkik-
si muovien ohjautuminen polttoon. 
Sillä tuhotaan raaka-aineen arvo.  
– Tässä on vielä paljon tekemistä: suoma-
laisesta sekajätteestä noin 15 prosenttia 
on muovia eli muovia palaa sekajätteen 
mukana jopa 200 000 tonnia, toteaa Sa-
lermo.

Monilla muoveilla on jo arvoa. 
– Otamme esimerkiksi vastaan kalvo-
muoveja ja erilaisia muovilaatikoita, jotka 
granuloidaan uudelleen muoviteollisuu-
den käyttöön. 

Kiertotalouden edistämisen lisäksi 
L&T:ssä säästetään ympäristöä optimoi-
malla omaa tuotantoa digitaalisesti saa-
tavan datan avulla. 

– Keräysautomme keräävät paljon da-
taa, joita voidaan hyödyntää ja saada 
säästöjä ja päästöjen vähentymistä nii-
den avulla. 

L & T:ssä toimii myös startup-yrityksen 
periaatteella toimiva yksikkö, joka vastaa 
kaikenlaisten kokeilujen järjestämisestä 
ennakkoluulottomalla tavalla. Yksikössä 
haetaan uusia ratkaisuja kaikkien eduksi 
ja hyödyksi. Kiertotalouskokeiluja on jo 
järjestettykin. – Esimerkiksi muutaman 
vuoden ajan toteutettu kinkkutemppu 
on ollut huikea menestys, jota kuluttajat 
osaavat jo joka joulu odottaa.

Muutosta tarvitaan
Suomessa pakkausten kierrätysjärjes-
telmät on rakennettu vanhan jätehuol-
toajattelun kautta, miettii Petri Salermo. 

Elä niinkuin opetat. Lassila & Tikanojan pääkonttorin taukotilan kalusteet on designattu 
kierrätysmateriaaleista.
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Teksti: Jussi Lahtinen, VTT, 
Package-Heroes-hanke 
www.packageheroes.fi

Muovin monet määritelmät
Muovi on yleisnimitys lämmön avulla muovattaville synteettisille materiaaleille, jotka koostuvat molekyyleistä, polymeereis-
ta. Polymeerit voivat olla joko luonnonpolymeerejä, jotka esiintyvät sellaisenaan kasveissa tai eläimissä, tai ihmisen valmis-
tamia synteettisiä polymeerejä. Muokatut luonnonpolymeerit luetaan nykyisin usein muoveiksi, etenkin silloin kun muok-
kaus on muuttanut ne valtamuovien kaltaisiksi. Synteettiset polymeerit ovat pitkiä hiiliketjuja, jotka ovat saatu aikaiseksi 
yhdistämällä pienempiä molekyylejä, monomeerejä, toisiinsa prosessissa, jota kutsutaan polymeroinniksi. Polymeroinnissa 
katalyyttien vaikutuksesta monomeerit kiinnittyvät toisiinsa. Polymeerien lisäksi muovit sisältävät lisäaineita, joilla pyritään 
parantamaan materiaalin työstö-, käyttö- ja kesto-ominaisuuksia kunkin käyttötarkoituksen mukaisiksi.

Muoveja on tuhansia erityyppisiä, erilaisiin käyttötarkoituksiin räätälöityjä, esimerkiksi: polyeteeni (PELD), jota käytetään 
esimerkiksi leipäpusseissa, polyeteenitereftalaatti (PET), jota käytetään virvoitusjuomapulloissa ja biohajoava polylaktidi 
(PLA), jota käytetään sekä lääketieteessä elimistössä hajoavana materiaalina, mutta myös monissa teolliseen kompostointiin 
soveltuvissa pakkauksissa.

Muovien raaka-aineena käytetään edelleen pääasiallisesti fossiilisia 
raaka-aineita, kuten öljyä tai maakaasua. Käytettävä raaka-aine voi 
kuitenkin olla myös täysin biopohjainen, tarkoittaen, että se valmis-
tetaan uusiutuvasta raaka-aineesta eli biomassasta, kuten puusta, 
kasveista, levistä tai biojätteistä. Esimerkiksi polyeteeniä voidaan val-
mistaa joko fossiilisista raaka-aineista tai se voidaan valmistaa soke-
riruo’on ylijäämäsokerista valmistetusta etanolista. 

Usein näkee puhuttavan bio-
muoveista. Tätä sanaa kannat-
taisi kuitenkin välttää sen mo-
nitulkintaisuuden vuoksi. Sillä 
voidaan tarkoittaa joko bio-
pohjaisia muoveja tai biohajoa-
via muoveja. Jotkut muovit ovat 
molempia ja jotkut vain toista. 

Biohajoavat muovit voidaan jakaa biopohjaisiin ja fossiilisiin bio-
hajoaviin muoveihin. Esimerkkinä biopohjaisesta biohajoavasta 
muovista toimikoon useimpien tuntema polylaktidi ja esimerkki-
nä fossiilisesta biohajoavasta muovista polyvinyylialkoholi, eli PVA, 
jota käytetään usein esimerkiksi pesuainekapselien liukenevassa 
kääreessä. Materiaalin biopohjaisuus ei siis linkity materiaalin ky-
kyyn biohajota, vaan siihen vaikuttaa vain muovin kemiallinen ra-
kenne.

Kun puhutaan biohajoavuudesta ja erityisesti kyseisen termin 
käytöstä muovipakkauksen markkinoinnissa, on hyvä ymmärtää, 
että käytännössä kaikki materiaalit biohajoavat – toiset nopeasti ja 
toiset todella hitaasti. Oleellista onkin missä ajassa ja olosuhteissa 
biohajoaminen tapahtuu ja tämän takia nämä seikat tulisi aina tar-
kastaa biohajoavina markkinoiduista pakkauksista. Esimerkiksi po-
lyeteenin biohajoaminen luonnossa vie satoja, ellei jopa tuhansia 
vuosia, eikä sillä siten ole mitään käytännön merkitystä. 

Biohajoavuudelle löytyy erilaisia sertifiointeja, esimerkiksi TÜV 
Austrian testit maaperässä, makeassa vedessä ja meressä bioha-
joamiselle. Kun materiaali biohajoaa happea sisältävissä olosuh-
teissa, se muuttuu ympäristössä esiintyvien mikrobien toimesta 
hiilidioksidiksi, vedeksi ja biomassaksi. Sertifioinneissa määritetään 
missä määrin materiaalin pitää hajota tietyssä ajassa ja tietyissä 
olosuhteissa. 

Muovipakkauksen kompostoituvuus määritetään kan-
sainvälisissä standardeissa, esimerkiksi eurooppalaisessa 
EN 13432 standardissa. Muovimateriaalin standardinmu-
kainen kompostoituvuus tulee siis testata puolueettoman 
tutkimuslaitoksen toimesta. Muovipakkauksen toteami-
nen kompostoituvaksi vaatii siltä seuraavat ominaisuudet: 
1. Muovipakkaus osoitetaan biohajoavaksi kuudessa kuu-

kaudessa hiilidioksidin tuottoon perustuvassa kompos-
tiolosuhteita simuloivassa testissä. Biohajoavuuspro-
sentin on testissä saavutettava vähintään 90% kuudessa 
kuukaudessa

2. Vähintään 90% muovipakkauksesta hajoaa alle 2mm 
jäänteiksi 12 viikossa kompostointiprosessin aikana

3. Ei negatiivisia vaikutuksia kompostointiprosessiin tai 
kompostin laatuun

4. Alhainen raskasmetallipitoisuus
Hyvänä ohjenuorana toimii, että kaikki kompostoituvat 
muovit ovat biohajoavia, mutta kaikki biohajoavat muovit 
eivät ole kompostoituvia.

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
TUTUKSIPerinteisessä jätehuollossa kuntien rooli 

on ollut varmistaa, että jätteet tehdään 
vaarattomaksi mahdollisimman kustan-
nustehokkaasti.

– Kiertotaloudesta puhuttaessa ti-
lanne on kuitenkin täysin erilainen, sen 
businesslogiikka on aivan toinen. Tuot-
tajavastuun myötä pakkausjätteiden 
kierrätys integroituu osaksi yleistä mate-
riaalitaloutta.

Kiertotaloudessa materiaalit pidetään 
kierrossa niiden arvon takia, ei siisteyden 
ylläpitämistä varten, miettii Petri Salermo. 
Parhaillaan valmistelussa olevassa jätela-
kiuudistuksessa regulaation painopiste 
on hänen mukaansa aivan liikaa logistii-
kassa ja eri toimijoiden rooleissa siinä.
– Mielestäni kierrätystä edistävä regu-
laatio pitäisi hahmottaa koko arvoket-
jun näkökulmasta. Jätteiden lajittelulla 
ja erilliskeräyksellä on toki tärkeä merki-
tys kokonaisuuden näkökulmasta mutta 
vieläkin tärkeämpää olisi hahmottaa ne 
tarvittavat toimet, joilla varmistetaan, 

että pakkaukset palautuvat teollisuuden 
raaka-aineiksi.

Muovinkierrätys on mullistamassa 
teollisuutta ja taloutta monella tapaa ja 
Suomessa vasta opetellaan, mitä kaikkea 
kierrätysmuovista voidaan tehdä. Tarve 
tehostaa muovinkierrätystä tulee siitä, 
että muoviraaka-aineen arvosta tuho-
taan 94 % polttamalla ja tällä aiheutetaan 
massiiviset hiilidioksidipäästöt. Kierrätys-
muovin hiilijalanjäljen lasketaan olevan 
80 % pienempi kuin neitseellisen muovin.

Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tuli-
si EU-vaatimuksen mukaan nousta Suo-
messa 55 prosenttiin vajaassa viidessä 
vuodessa. Reilun kymmenen vuoden ku-
luttua eli 2035 kierrätysasteen on oltava 
jo 65 prosenttia. Tällä hetkellä yhdyskun-
tajätteestämme kierrätetään 42 prosent-
tia.  Euroopan Unioni asettikin Suomen 
Early Warning -menettelyyn, koska ma-
teriaalikierrätys ei ole edistynyt Suomes-
sa toivotulla tavalla. EU:n asettama tavoi-
te tarkoittaa käytännössä sitä, että muovi 
pitäisi saada ohjattua pois poltosta ma-
teriaalikierrätykseen. 

– Viimeisten kierrätystilastojen valossa 
muovin osalta on saavutettu merkittäviä 
edistysaskeleita. Pakkausmuovien kier-
rätys on kasvanut 60 prosentilla. Yritys-
pakkausten keräyksessä Suomessa on 
jo saavutettu tulevat kierrätystavoitteet 
ja kotitalousvolyymit ovat kasvaneet 
merkittävästi. Näillä näkymin muovipak-
kausten osalta ollaan oikealla polulla ja 
tavoitteet tullaan saavuttamaan. 

Salermo toteaa, että yksikään yritys tai 
toimija ei ratkaise haasteita yksin, vaan 
ne on ratkaistava yhdessä. Vastuullisuus 
on vahvasti kaupan ja teollisuusyritys-
ten strategioissa mukana. – Tämä on iso 
muutos vanhanaikaiseen jätehuoltoajat-
teluun.

– Tuottajavastuujärjestelmät tarkoitta-
vat sitä, että kiertotalouden ratkaisut pi-
täisi jättää näiden toimijoiden vastuulle, 
niiden samojen, jotka tämän rahoittavat-
kin, Salermo ilmoittaa.

Salermon mielestä kunnallista mono-
polia ei pakkausjätehuoltoon kannattaisi 
rakentaa. Pakkausala on tämänhetkisen 
tiedon valossa pääsemässä kierrätys-
tavoitteisiinsa. – Miksi halutaan raken-
taa kunnille lisää tehtäviä alueilla, jossa 
markkinat toimivat. 

Yhteisymmärrys on olemassa siitä, että 
kaikkien materiaalien erilliskeräystä on li-
sättävä. – Kunnilla on iso rooli ja vastuu 
kotitalouksien yhdyskuntajätehuollon 
järjestämisessä. Sekajätteen määrä pitäisi 
puolittaa tulevina vuosina ja biojäte pitäisi 
saada tehokkaasti talteen jo syntypaikal-
la, jotta päästäisiin kiristyviin kierrätysta-
voitteisiin. Hierarkkinen ja eksklusiivinen 
vastuunjakomalli joutaisi romukoppaan. 
Pitäisi enemmänkin miettiä ja päästä 
kokeilemaan vapaammin uusia innova-
tiivisia ratkaisuja, joilla jätteen lajittelusta 
tulee entistä helpompaa, koska innostus 
lajitteluun ja kierrättämiseen on kovassa 
kasvussa niin kotitalouksissa kuin yrityk-
sissäkin, Salermo ehdottaa. 

Pakkausjätekeräyksen lisäksi Lassila & Tikanoja 
järjestää erilaisia keräyskampanjoita, kuten lelu- 
keräyksen, jonka avulla kerätyt lelut ja urheiluväli-
neet toimitetaan HOPE-yhdistykselle.

Helmi-lavojen raaka-aine on kotimainen muovijäte.
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PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic 
keräsi Helsinkiin Messukeskukseen pak-
kaus-, elintarvike- ja muovialan ammat-
tilaiset ja yli 160 alan yritystä. Aiempaa 
laajemmassa ja monipuolisessa tapah-
tumakokonaisuudessa panostettiin myös 
kansainvälisyyteen, sillä tapahtuman oh-
jelmasta puolet oli englanniksi. Monet ul-
komaiset esiintyjät olivat kuitenkin maail-
malla vallitsevan tilanteen takia joutuneet 
peruuttamaan tulonsa, mutta ohjelmassa 
korvattiin esiintyjät kotimaisilla puhujilla. 

Tapahtuman aikana muuttuneen viran-
omaisten koronavirus-ohjeistuksen myö-
tä tapahtuma suljettiin tuntia ilmoitettua 
aiemmin.

– Tapahtumassa tunnelma oli hyvä, 
ja asiakkaillamme oli osastoillaan mo-
nia hyviä kohtaamisia. Noudatamme 
tarkasti viranomaisohjeistuksia, joten 

muuttuneen ohjeistuksen myötä sul-
jimme tapahtuman ilmoitettua aiemmin 
turvataksemme asiakkaidemme ja hen-
kilökuntamme turvallisuuden. Kiitämme 
kaikkia tapahtuman asiakkaita ja yhteis-
työkumppaneita tapahtuman hyväksi 
tehdystä työstä, summaa Messukeskuk-
sen myyntiryhmäpäällikkö Marcus Ber-
gström.

– Varsinkin messujen ensimmäinen 
päivä oli hyvä ja todella vilkas. Tapasim-
me nykyisiä ja mahdollisia uusia asiak-
kaita, ja kävimme heidän kanssaan hyviä 
keskusteluja. Paikalla oli oikeita ihmisiä, ja 
saimme paljon uusia kontakteja. Messut 
ovat meille hyvä paikka tavata kasvokkain 
useita kontakteja samaan aikaan ja tava-
ta rennoissa merkeissä, vaikka varsinaiset 
neuvottelut käytäisiinkin muualla, pohtii 
Kotkamillsin kuluttajapakkauskartonkien 

markkinointipäällikkö Johanna Mäkelä.
Vastuullisuus oli merkittävästi esillä 

myös messujen yhteydessä järjestetyssä 
kilpailussa. Valinnoissaan tuomaristo kiin-
nitti huomiota osallistujien yritysvastuu-
seen, tuotteen kaupalliseen potentiaa-
liin, uutuusarvoon ja skaalautuvuuteen. 
Kilpailun esiraati valitsi 24 osallistuneen 
ratkaisun joukosta viisi yritystä loppukil-
pailuun, joista omia pakkausratkaisujaan 
messuilla pitchasivat yleisölle Pramia 
Oy / Pramia Plastic Oy, Jospak Oy, Pyroll 
Group Oy ja HKScan Finland Oy. Kilpailun 
voiton ja 5 000 euron palkinnon nappasi 
ansaitusti kuitenkin Block Solutions Oy, 
joka valmistaa komposiittimateriaalista 
rakennusmoduuleita. Moduuleista voi-
daan pystyttää nopeasti ja näppärästi 
esimerkiksi kestäviä asuinrakennuksia 
kriisialueille. >>

Vastuullisuus ja kestävä kehitys puhuttavat elintarvike-, pakkaus- ja muovialalla, ja teema oli vahvasti 
esillä myös maaliskuisilla PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic -messuilla Helsingin Messukeskukses-
sa. Mukana olleet yritykset esittelivät näyttelyssä tuotteitaan ja palveluitaan. Messujen ohjelmassa 
keskityttiin kestävän kehityksen mukaisiin materiaaleihin, kierrätykseen ja tulevaisuuden trendeihin, 
mutta maailmalle levinnyt koronavirusepidemia karsi ulkomaisia esiintyjiä. Toisen messupäivän il-
tapäivänä hallitus päätti kieltää yli 500 hengen tapahtumat myös Suomessa, joten PacTec-messut 
suljettiin tuntia ilmoitettua aiemmin.

Vastuullisuus ja alan 
tulevaisuus esillä PacTecissä

Teksti: Johanna Nikunen
Kuvat: Risto Wuolle, näytteilleasettajat, 
Johanna Nikunen ja Aino Laine

Messuilla kävi yli 
3 000 pakkausalasta 
kiinnostunutta. Var-
sinkin ensimmäisenä 
näyttelypäivänä oli 
vilkasta.
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Asiantuntija auttaa. Pakkausyhdistyksen 
osastolla toimi Pakkausklinikka, jossa pak-
kausalan eri puolia edustavat asiantuntijat 
neuvovat pakkauspulmissa. Kuvassa Outi 
Oravainen Design Companysta ja Risto 
Laiho, Pakkausyhdistyksen johtaja EVP.

Yksisuuntaiseen matkaan. 
TPS-Rentalin Richard Dahl-
berg esitteli muun muassa 
meijerituotteiden, kosmetiik-
ka-alan ja kemianteollisuu-
den logistiikkaan sopivaa 
Unitrip-nestekonttia. Se on 
kertakäyttöinen, kartonkinen, 
500 litran vetoinen kontti, 
joka sopii erityisesti vienti-
tuotteille. Pakkaus on samaa 
kokoa eurolavan kanssa, ja se 
kestää pinoamista.

Packaging for life. Schurin osastolla yrityksen valmistamat pakkaukset esiteltiin puun oksilla.

Out of the box. Teknoksella on pitkät perinteet puunsuojauk-
sesta maaleilla. Osaamista voi käyttää myös kuitupohjaisten 
pakkausten pinnoittamisessa. Teknoksen Tuomas Aspiala 
kertoi esityksessään, kuinka yritys on mukana Pacobo-yh-
teenliittymässä, joka kehittää kuitupohjaista juomapulloa.

Uusia käyttökohteita kartonkikupeille. KotkaMillsin 
Isla-kuppikartongille haetaan uusia käyttäjiä esimer-
kiksi urheilutilaisuuksien tarjoilupisteiltä. Yrityksen 
kehittämä pinnoite kestää hyvin myös mietojen alko-
holijuomien tarjoilun.

Ekologinen paperi. Peltolan Pus-
sin paperipussit olivat näyttävästi 
esillä PacTecissa. 
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Olen seurannut osallisena tai sivusta pak-
kausalan tutkimus- ja kehitystyötä työni 
takia jo vuodesta 2005 ja hienointa mi-
nusta siinä on monialainen yhteistyö, joka 
on näkynyt monissa, muun muassa enti-
sen PTR:n ja VTT:n koordinoimissa hank-
keissa. Pakkaus on monitahoinen objekti 
ja pakkausala vaatii monialaista osaamista 
ja kehittämistä ollakseen kilpailukykyinen. 
Suomalainen pakkausosaaminen on mo-
nella tavalla maailman huippua ja meillä 
on merkittävä historia esimerkiksi mate-
riaali- ja teknologiakehityksessä. Pakkauk-
sella on monia tärkeitä ominaisuuksia ja 
juuri materiaali- ja teknologia kehitys on 
pyrkinyt ja pyrkii vastaamaan näihin. Myös 
naapurimaassa Ruotsissa kehitetään mie-
lenkiintoisia uusia pakkausratkaisuja.

Biotalous on päivän sana ja se näkyy ot-
sikoissa, joita pakkaustutkimuksen alueel-
ta nousee. Tällä hetkellä tutkitaan muun 
muassa vähähiilisiä ja fossiilisia raaka-ai-
neita korvaavia materiaaleja sekä niiden 
tuotantoprosesseja sekä materiaalien 
biohajoavuutta ja kompostoitavuutta. Tär-
keää on myös pilotoida uusia ratkaisuita 
yritysten käyttöön ja oikeaan tuotantoon. 
Pakkausteknologiaa kehitetään Suomessa 
myös tulevaisuuden älyratkaisuiden sekä 
pakkauskoneiden ja linjastojen osalta.

Sitran 2020 julkaisemissa megatren-
dikorteissa mainitaan useampia ilmiöitä, 
jotka näkyvät jännitteinä yhteiskunnassa. 
Ympäristötietoisuus on kasvanut, mutta 
ovatko ympäristöteot lisääntyneet? Suo-
malainen pakkauskehitys on ollut aina 
eturintamassa kehittämässä parempia 
pakkausratkaisuja ympäristön kannalta. 

Tarvitaan kuitenkin laajemmin tekoja, jot-
ka tuovat hyvät ratkaisut markkinoille ja 
valtavirtaan. Muotoilussa tätä kutsumme 
myös käyttäytymisen ja käyttäjäkokemuk-
sen muutokseksi. Kysymys kuuluu, kuinka 
paljon tulevaisuuden ympäristöteot lähte-
vät yksilöistä ja kuinka paljon säännellyistä 
systeemeistä. Sitran kortit mainitsevat toi-
senkin jännitteen - alustamonopolit ja ih-
mislähtöisen datatalouden. Digitalisaatio 
vauhdittaa vaurauden keskittymistä ja luo 
alustamonopoleja, mutta sen vastavoima-
na saattaa syntyä toisenlaisia talousnäky-
miä, kun yksilöt perustavat osuuskuntia 
sekä vertais- ja jakamistalouksia. Tähän 
asti pakkausälykkyys on nähty osana digi-
talisaatiota sekä esineiden internetiä, mut-
ta millainen olisi pakkauksen rooli täysin 
itsenäisesti toimivan jakamistalouteen pe-
rustuvan yhteisön osana? Teknologian voi 
nähdä samoin sekä mahdollisuutena tai 
uhkana. Kun teknologian määrä kasvaa, se 
ei saa olla ristiriidassa ilmastotavoitteiden 
tai hyvinvoinnin kanssa.

Elämme mielenkiintoista, kenties pe-
lottavaakin, villin kortin eli koronaviruk-
sen aikaa. Villi kortti on tapahtuma, jonka 
vaikutuksia yhteiskuntaan ei voi ennustaa. 
Se voi kääntää pelin täysin. Tällä hetkel-
lä näen sillä olevan positiivia vaikutuksia 
pakkausalaan. Hyvä ja turvallinen pak-
kaaminen esimerkiksi elintarvike- ja ste-
riilituotepuolella on nyt, jos koskaan tär-
keää. Lisäksi kotiinkuljetus ja take-away 
-palvelut kukoistavat nyt kun kaikki muu 
on suljettu. Sama pätee verkkokauppaan. 
Olen ilahtunut huomatessani, että monen 
ravintolan take-away -valikoimassa on 

kuitupohjaisia, biohajoavia sekä yksin-
kertaisia pakkausratkaisuja ja ongelmaksi 
parjattu take-away -kulttuuri onkin yht-
äkkiä hyvinvoinnin ja terveyden kannalta 
tärkeä. 

Lisäksi ympäristön kannalta tälle alueel-
le on tullut valtavasti parempia pakkaus-
ratkaisuja.  Uusien pakkausratkaisuiden 
kehittäminen tuotantovalmiiksi voi olla 
joskus pitkäkin prosessi. Olen seurannut 
sivusta joidenkin kuitupohjaisten vaihto-
ehtojen kehittämistä jo 15 vuotta. Nyt näi-
tä ratkaisuja tuntuu tulevan markkinoille ja 
aika on juuri oikea, vaikka pakkausala tus-
kin oli tällaiseen villiin korttiin varautunut, 
kuten ei kukaan muukaan.

Pakkauksen osa yrityksen palvelun 
mahdollistajana on yhä vahvemmassa 
roolissa. Tällöin pakkauskehityksessä tu-
lee huomioida systeemisen ketjun lisäksi 
vahvemmin käyttäjät. Palvelua luodessa 
emme ajattele, miten luomme maailman 
parhaan palvelun, vaan miten luomme 
maailman parhaat asiakkaat palveluko-
kemuksen myötä. Tässä pakkauksella on 
mahdollisuus ottaa merkittävä rooli.

KOLUMNI

Tutkimus- ja tuotekehityksen 
hienous on monialaisessa yhteistyössä ”

Noora Nylander
Lehtori 
LAB-ammattikorkeakoulu

Inspire. PackdesignID:n näyttelyssä oli esil-
lä viisi pakkaussuunnittelun tulevaisuuden 
trendiä, joita havainnollistettiin eri puolilta 
maailmaa koottujen pakkausten avulla.

Muuttuuko tapakulttuuri? Koronaviruksen takia kättelyt jätettiin messuilla väliin. 
Sense N Insightin Eero Seppälä ja Pa-Hun Janne Teliranta kyynärtervehtivät.

Pian pakettiin. Antaliksen osas-
tolla messuvieraat mittelöivät 
lasimaljakon pakkausnopeudes-
sa. Ensin koottiin laatikko, sitten 
suojattiin maljakko ja suljettiin 
laatikko.

Täydelliset saumat. Finnvacum esitteli 
hollantilaista paperin kanssa käytet-
tävää pysty-flowpack GKS-packa-
ging LEAF -saumauskonetta. Kone 
saumaa paperikalvoa tasaisesti, joten 
pussit muotoutuvat hyvin, ilman terä-
viä kulmia.
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1 Uusi suomalainen luksushajuvesi- 
brändi Nakuna Helsinki tähtää 
ulkomaisten markkinoiden val-

loitukseen suomalaisen omintakeisuu-
den, eskapismin ja huippulaadun avul-
la. Yritys teki yhteistyötä Metsä Boardin 
kanssa toteuttaakseen brändikonseptin 
ja brändin arvot myös hajuvesipakkauk-
sessa.

2 Nakuna Helsingin perustivat 
vuonna 2019 suunnittelussa ja 
markkinoinnissa työskentele-

vät luovat johtajat Anu Igoni ja Jaakko 
Veijola. Uusi hajuvesisarja on tulosta yh-
teistyöstä maailman johtavan hajuvesi-
talon Givaudanin kanssa. Viisi yksilöllistä 
tuoksua heijastavat uniikkeja pohjoisia 
elämyksiä, kuten hyytävää pulahdusta 
avantoon, keskikesän juhannustaikoja tai 
rallikilpailun jännitystä.

3 Yrittäjille oli tärkeää, että 
brändin tarina ja arvot to-
teutuivat myös pakkaukses-

sa. Veijolan mukaan Suomi on edel-
läkävijä vastuullisuusratkaisuissa ja 
kumppaniksi valikoitui luontevasti Met-
sä Boardin pakkaussuunnittelutiimi. 
– Hajuvesi on pitkäkestoinen luksustuo-
te. Halusimme ulottaa saman kestävän 
ajattelun myös pakkaukseen ja valitsim-
me pakkausratkaisut sen mukaan, Veijola 
kertoo.

Tuoksuu luksukselta

4 – Meillä oli aluksi haasteita 
löytää premiumtason ohel-
la vastuullisuuden huomioiva 

pakkausratkaisu, ja siksi otimme yhteyttä 
Metsä Boardiin. Tuloksena oli pakkaus, 
joka kuvastaa Nakuna-brändiä joka suh-
teessa, Veijola lisää.

5 Pakkaus on muoviton ja liima-
ton sekä täysin kierrätettävä. 
Se tarjoaa mieleenpainuvan 

avauskokemuksen harkittujen ja yksi-
tyiskohtaisten pakkauskomponenttien 
ansiosta, ja jokainen pakkauksen osa ra-
kentaa osaltaan matkaa itse tuotteeseen.

6 Pakkaukseen valittu kartonki on 
kevyt ja kestävä, ja sen luon-
nollinen pinta tuo pakkaukseen 

ylellistä luonnollisuutta mahdollistaen 
samalla vaativat painatusratkaisut sekä 
erikoisefektit kuten kultafolioinnin. Pak-
kauksen on valmistanut suomalainen 
Cadpack.

Pakkausyhdistyksen 
kevätkokous siirrettiin
Suomen Pakkausyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
on siirretty pidettäväksi elo–syyskuussa. Säännöissämme ei ole 
mahdollisuutta järjestää kokousta pelkkien etäyhteyksien väli-
tyksellä, joten fyysinen kokous on järjestettävä.

Ilmoitamme kokouksen uuden päivämäärän ja pitopaikan vii-
meistään kesäkuussa.

Pakkausyhdistys ja 
Packnews.fi yhteistyöhön
Monien lukijoidemme tuntema Pohjoismainen pakkausalan uu-
tissivusto ja -kirje Packnews.fi on siirtynyt Pakkaus-lehden toi-
mitettavaksi 20.4.2020 lähtien. Jos et ole vielä tilannut viikottain 
ilmestyvää uutiskirjettä, tilaa se osoitteesta packnews.fi. 

Onko sinulla uutisia? Lähetä Packnewsissä julkais-
tavaksi tarkoitetut uutiset ja tiedotteet osoitteella 
tiedotteet@pakkaus.com. Sivustolla julkaistaan laajasti pakka-
usalan erilaisia uutisia, kuten yritys-, tuote ja henkilöuutisia.  

Haluatko ilmoittaa? Packnews on loistava kanava tavoittaa 
nopeasti asiakkaat aina, kun sinulla on esimerkiksi uusia tuot-
teita. Kirje tavoittaa kattavasti myös pakkausalan osaajat silloin, 
kun yritykselläsi on rekrytointitarvetta. 

Ilmoitusmyyntiä Suomessa hoitaa Saarsalo Oy ja siellä jo Pak-
kaus-lehdestä tutut Roni Hurskainen ja Santeri Selin. Pyydä 
tarjous: santeri.selin@saarsalo.fi tai roni.hurskainen@saarsalo.fi

Ilmoita parhaat 
pakkaukset ScanStar-kilpailuun
Nyt on aika ilmoittaa vuoden parhaat pakkaukset yhteispoh-
joismaiseen ScanStar-kilpailuun.

ScanStar on yhteispohjoismainen pakkauskilpailu, jonka 
Scandinavian Packaging Association (SPA) on järjestänyt vuo-
desta 1969 lähtien.

Kilpailu on avoin kaikille pakkausratkaisuille, jotka on suun-
niteltu, rakennettu tai tuotettu jossakin Pohjoismaassa. Myös 
pohjoismaalaisen yrityksen tilaama pakkaus voi osallistua kil-
pailuun. Kilpailuun ilmoitetun pakkauksen on oltava markkinoil-
la ennen ilmoittautumista eikä pakkausratkaisu voi olla aiem-
min osallistunut kilpailuun.

Kilpailutyön voi ilmoittaa pakkauksen suunnittelija, rakenta-
ja, valmistaja tai käyttäjä muiden osapuolten suostumuksella. 
Osallistujalla on mahdollisuus ilmoittaa kilpailuun niin monta 
pakkausratkaisua kuin haluaa, kunhan ne täyttävät kilpailun 
säännöt.

Yritys, jolle on myönnetty ScanStar saa diplomin lisäksi oi-
keuden käyttää ScanStar-tunnusta palkitun pakkauksen mark-
kinoinnissa. Pakkaus, jolle on myönnetty ScanStar, saa osallistu-
misoikeuden maailmanlaajuiseen WorldStar-kilpailuun.

Ilmoittautuminen kilpailuun viimeistään 27.5.2020. Lisätietoa: 
pakkaus.com/scanstar-2020

Suomen Pakkausyhdistys tiedottaa

CHEP
CHEP Euroopan toimitusjohtajaksi on 
1.7.2020 alkaen nimitetty David Cuenca, 
joka johtaa tällä hetkellä yhtiön Latina-
laisen Amerikan liiketoimintaa. Nykyinen 
CHEP Euroopan toimitusjohtaja Michael 
Pooley jättää tehtävänsä oltuaan yhtiös-
sä yli 17 vuotta.

Saarioinen
Katja Heinonen on nimitetty Saa-
rioinen Oy:n Packaging Development 
Manageriksi.

Sealed Air
Petri Eskelinen on nimitetty Sealed Air 
Oy:n avainasiakaspäälliköksi 1.4.2020  
lähtien. Tehtävässään hän vastaa elintar-

vikepakkausmateriaalien ja -järjestelmien 
myynnistä Suomeen sekä teknisen palve-
lun koordinoinnista. Eskelisellä on yli 15 
vuoden kokemus elintarvikepakkaami-
sesta. Viimeksi hän on toiminut Faerchil-
la vastaten asiakkaista ja jälleenmyyjistä 
Suomessa ja Baltiassa.

Stora Enso
David Ekberg on nimitetty Stora Enson 
Packaging Solutions -divisioonan johta-
jaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 
1.4.2020 alkaen. Ekberg on toiminut divi-
sioonan vt. johtajana 6.12.2019 alkaen, ja 
ennen Stora Ensoon siirtymistään vuon-
na 2017 hän on toiminut useissa johto-
tehtävissä Climeonilla ja Ericsonilla.

SOK:n päivittäis- 
tavarakauppa
KTM Sampo Päällysaho on nimitetty 
päivittäistavarakaupan johtajaksi SOK Vä-
hittäiskaupan ketjuohjaukseen 20.4.2020 
alkaen. Hän toimii tällä hetkellä SOK:n 
käyttötavarakaupan johtajan tehtävässä.

Uusi puu -hanke
ETM Virpi Korhonen on nimitetty Uusi 
puu -hankkeen vt. toiminnanjohtajak-
si 30.9.2020 asti. Hanke kokoaa yhteen 
suomalaisia, puupohjaisia biotuotteita ja 
ratkaisuja sekä kertoo niistä yhteiskun-
nallisille vaikuttajille ja poliittisille päätök-
sentekijöille.

Nimityksiä
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