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

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

TERMIT
TUTUKSI

Ruokapakkaus ja biohajoavuus
Biohajoavuus ja neljä eri merkitystä
Biohajoavuus, teollinen kompostoituvuus, biohajoaminen kotikompostissa ja luonnossa 
biohajoaminen - nämä ovat neljä eri asiaa. Oheisessa kuvassa  on visualisoitu näiden ter-
mien suhdetta toisiinsa joukko-opin keinoin. Vain pieni osa biohajoavina markkinoiduista 
materiaaleista biohajoaa luonnossa.

Biohajoavuuden standardin mukainen testaus
Tieteellisesti määriteltynä materiaali on bioha-
joava, jos se hajoaa biologisen prosessin kaut-
ta - eli mikrobien avulla - sopivissa olosuhteissa 
(lämpö, kosteus, happipitoisuus ja happamuus) 
hiilidioksidiksi, vedeksi ja biomassaksi. Hapetto-
massa olosuhteissa kuten mädätysprosessissa 
syntyy hiilidioksidin lisäksi metaania. Teollises-
sa kompostointilaitoksessa korkea lämpötila ja 
kosteus mahdollistavat tehokkaan mikrobitoi-
minnan ja materiaalien biohajoamisen, kun taas 
esim. meressä olosuhteet ovat mikrobeille pal-
jon haastavammat. Biohajoavuus-standardeja 
eri olosuhteisiin (esim. maa, meri, kompostointi) 
on lukuisia ja niissä kuvataan miten testaaminen 
suoritetaan (esim. EN 14046, EN ISO 17556). Bio-
hajoavuuden yhteydessä olisikin tärkeä mainita 
missä olosuhteissa ja missä ajassa materiaali on 
todettu biohajoavaksi. Standardeja on laadittu 
erikseen sekä pakkausmateriaaleille että muo-
veille. Myös standardisointijärjestöjä on lukuisia, 
joista Suomen kannalta merkittävimmät ovat 
International Organization for Standardization 
(ISO), The European Committee for Standar-
dization (CEN) ja Suomen Standardisoimisliitto 
ry (SFS). 

Kriteerit biohajoavuudelle teollisissa laitoksissa
Menetelmiä kuvaavien standardien lisäksi on olemassa standardeja, joissa määritetään 
ne kriteerit, jotka materiaalien on täytettävä ollakseen biohajoavia. Pakkausmateriaalien 
biohajoavuuden standardissa EN 13432 (EN = European Standard) esitetään vaatimukset 
teollisissa kompostointi ja mädätyslaitoksissa käsiteltäville pakkauksille ja asetetaan mm. 
raja-arvot, jotka biohajoavuustestissä on saavutettava. Biohajoavuuden lisäksi pakkaus-
materiaalin on hajottava kompostointiprosessin aikana riittävän pieniksi paloiksi tietyssä 
ajassa eikä se saa aiheuttaa haittaa prosessille tai heikentää prosessissa syntyvän kom-
postin laatua.  Vastaavasti hyvin samankaltainen standardi on laadittu muoveille (ISO 
14995). Nämä standardit koskevat siis vain eo. kuvan oranssin ellipsin sisään jäävää ma-
teriaalijoukkoa.

Ruokapakkauksen biohajoavuus kompostointi- tai mädätyslaitoksissa on edullinen 
ominaisuus, jos pakkaus likaantuu käytössä niin, ettei sen kierrätys materiaalina ole enää 
helppoa. Tällöin on perusteltua laittaa se ruoan tähteiden mukana biojätteisiin, jolloin 
siitä saadaan kompostiainetta kaupunkien viheralueille tai biokaasua energiakäyttöön. 
Tärkeintä kuluttajalle on ymmärtää, että biohajoavaksi standardin EN 13432 mukaan il-
moitettu pakkaus ei vielä takaa biohajoamista kotikompostissa saatikka luonnossa.

Ei ole olemassa standardia biohajoavuuden 
kriteereille kotikompostissa 
Kotikomposteissa lämpötila on tavallisesti huo-
mattavasti matalampi kuin teollisessa kompos-
tointilaitoksessa ja muutenkin olosuhteet ovat 
huonommat mikrobitoiminnalle ja materiaalien 
biohajoamiselle. CEN:in tai ISO:n standardia ja 
vaatimuksia kotikompostissa biohajoaville pak-
kausmateriaaleille ja muoveille ei ole vielä ole-
massa. Valmisteltavana on kuitenkin tällä hetkellä 
EN standardi kotikompostoitaville kantokasseille. 
Lisäksi joillakin sertifikaatteja myöntävillä tahoilla 
on kansallisiin standardeihin perustuvia testisys-
teemejä, joiden perusteella myönnetään koti-
kompostoitavuussertifikaatteja.

Biohajoaminen luonnossa;  
uusi standardi ilmestynyt 2020
Luonnossa tapahtuvan biohajoavuuden testaa-
minen ja siten kriteerien asettaminen on erityisen 
haastavaa, koska olosuhteet vaihtelevat paljon. Esi-
merkiksi mereen päätyessään pakkausmateriaali voi 

vajota pohjan sedimentteihin tai ajautua rannikolle, 
jolloin olosuhteet ja mikrobisto ovat täysin erilaiset. Todellisissa olosuhteissa materiaa-
lien biohajoavuutta voivat edistää myös muut tekijät kuten UV-säteily ja mekaaninen 
eroosio. Standardisoituja testimenetelmiä on lukuisia muovimateriaaleille, mutta ei 
erikseen pakkausmateriaaleille. Vuonna 2020 on ilmestynyt standardi ISO 22403, jol-
la voidaan osoittaa onko muovimateriaalilla potentiaalia biohajota meriympäristössä. 
Maaperään päätyvälle materiaaleille kriteeristöjä on asetettu ainoastaan maatalou-
dessa katekalvona käytetylle muoville (EN 17033).

Pakkauksen ei toki koskaan kuuluisi joutua mereen tai maaperään roskana, mutta 
tällä hetkellä n. 40 % maailman muovijätteestä menee kaatopaikoille ja jopa lähes 
viidennes (19%) kaikesta maailman muovijätteestä joutuu tavalla tai toisella roskaksi 
ympäristöön ja meriin (lähde TEM2019:64). Meriroskasta muovin osuus on n. 80 % ja 
tästä merkittävä osa on peräisin kertakäyttöpakkauksista. Odotellessa valtioiden pon-
nisteluja saada jätteiden keräys- ja kierrätysinfrastruktuurit vuotamattomiksi, voimme 
tarjota mahdollisuutta korvata osa luonnossa biohajoamattomista kertakäyttömuovi-
pakkauksista luonnossa biohajoavilla materiaaleilla.


