
Lähde: Toimiva pakkaus -kirja ja 
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

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.

Edellisissä numeroissa ilmestyneet Termit tutuksi -artikkelit ovat luettavissa 
Pakkausyhdistyksen verkkosivuilla www.pakkaus.com.

TERMIT
TUTUKSI

Lasipakkaukset

Raaka-aineet
Lasinvalmistuksen pääraaka-aineet ovat hiekka, kalkki ja sooda. Kun näihin lisä-
tään pieniä määriä muita aineita, saadaan aikaan eri ominaisuuksilla valmistet-
tuja pakkauksia. Lasin väriaineina käytetään metallioksideja, ruskea väri tehdään 
sekoittamalla hiiltä lasimassaan. Lasi ei sisällä mitään luonnolle haitallisia aineita 
ja inertti materiaali sopii lähes kaikkeen pakkaamiseen. 

Materiaalin haittapuolena on, että lasi kestää huonosti iskuja. Puristuslujuudel-
taan lasi on kuitenkin vahvaa. 

Lasipakkauksia ovat pullot ja purkit ja niiden käyttökohteita ovat mm. viinit, 
oluet ja muut juomat, säilykkeet, hillot, lääkkeet, kosmetiikka ja muut ylellisyys-
tuotteet.

Pakkauslasi kiertää ikuisesti
Epäorgaanisena materiaalina lasi voidaan su-
lattaa lukemattomia kertoja ilman vaikutusta 
sen ominaisuuksiin. Keskimäärin 30–90 pro-
senttia lasimassasta voi olla kierrätysmateri-
aalia.  

Suomessa ei valmisteta pakkauslasia, joten 
täällä lajitellut pantittomat lasipullot ja -purkit 
on vuosien ajan jatkokäsitelty kierrätystä var-
ten Hollannissa ja Englannissa. Jatkossa suu-
rin osa lasipakkauksista käsitellään kotimaisin 
voimin Uusioaineksen tehtaalla Forssassa. 
Uusioaines puhdistaa Pakkauskierrätys RINKI 
Oy:n sille toimittaman pantittoman lasin, jos-
ta valmistetaan pääosin uusia pakkauksia ja 
myös vaahtolasia. Vaahtolasimurske on ma-
teriaalina hyvä vaihtoehto esimerkiksi leca-so-
ralle rakennusten ja tietyömaiden pohjus-
tuksiin ja routaeristyksiin. Tämä mahdollistaa 
kaiken lajitellun lasipakkausjätteen kierrät-
tämisen. Ringin toisena yhteistyökumppani-
na lasin kierrätyksessä on virolainen Krynicki 
Glass Recycling Oü, joka puhdistaa ja lajittelee 
lasia Järvakandissa. Puhdistettu lasi myydään 
pääosin raaka-aineeksi lasipakkauksia valmis-
tavalle teollisuudelle.

Kierrätys kannattaa
Kierrätysraaka-aineen käyttö vähentää lasivalmistuk-
sen energian tarvetta. Ringin LCA Consulting Oy:llä 
teettämän selvityksen mukaan lasipakkausten lajit-
telu ja kierrätys ovat todellinen ympäristöteko. Kun 
suomalainen lajittelee kierrätykseen kilon lasipak-
kauksia, vähenevät hiilidioksidipäästöt puoli kiloa. 
Vuonna 2019 lasipakkauksia kerättiin Suomessa 25 
miljoonaa kiloa. Näin ollen suomalaiset vähensivät 
lasipakkausten lajittelulla viime vuonna yli 12 miljoo-
naa kiloa hiilidioksidipäästöjä.
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