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Komposiittinen rakenne, jossa muovi ja kuitumateriaali on 
seostettu keskenään voi joissain tapauksissa vähentää tarvet-
ta käyttää muovia, mutta tämä heikentää ja vaikeuttaa ma-
teriaalien kierrätettävyyttä samalla kun alkuperäisen muovin 
suorituskyky alenee. Näiden järkevä käyttö vaatisi erittäin pal-
jon suurempia käyttömääriä, jotta komposiittien kierrätys olisi 
mahdollista. Oletettavasti näiden paikka on uudelleenkäytet-
tävissä pakkauksissa.

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

Kartonkia, muovia vai komposiittia?
Paperi ja kartonki ovat hyvin tunnettuja perinteisiä ruokapakkausmateriaaleja. Paperipus-
sien kehitys alkoi niinkin aikaisin kuin 1844, ja ensimmäiset kartongit valmistettiin Eng-
lannissa jo 1817. Näiden materiaalien suosio kasvoi nopeasti koko 1900-luvun, mutta 
vuosisadan lopulla niitä alettiin korvata suorituskykyisillä, edullisemmilla ja keveämmillä 
muovipakkausratkaisuilla.

Muovimateriaalit johtivat uusien pakkausprosessien ja -tyyppien kehityksen, jotka taas 
mahdollistivat tuoreen ja prosessoidun ruuan tehokkaan säilymisen ja jakelun vähentäen 
samalla ruuan hävikkiä. Kuitenkin muovipakkaukset, pussit, pullot ja astiat, ovat muodostu-
neet keskeiseksi ympäristöjätteeksi, koska muovien huono hajoavuus on johtanut muovin 
varastoitumiseen biosfäärissä.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kierrätettäväksi suunnitellut kerrosrakenteiset kuitu- ja muovimateriaalien yhdis-
telmäpakkaukset ovat mielenkiintoinen vaihtoehto tulevaisuuden materiaalitehokkaiksi ratkaisuiksi. Niitä ei pidä 
verrata komposiittisiin materiaaleihin, joiden kierrätysmahdollisuudet ovat rajalliset. Kartonkimateriaalit eivät ole 
myöskään muoveja, vaikka niin yritetäänkin määritellä jo pienenkin muovipitoisuuden perusteella. Raja kulkee siinä, 
että kartonki pitää pystyä pulpperoimaan ja käyttämään materiaalitehokkaasti uudelleen olemassa olevissa kierrätys-
järjestelmissä.

Kuitumateriaalin ja muovin yhdistelmä pakkauk-
sissa on usein hyvin perusteltavissa ja järkevää. 
Muovin eristävät ominaisuudet liitettynä kuitu-
materiaalien jäykkyyteen, venymättömyyteen ja 
lämmönkestävyyteen antavat ihanteellisia yhdis-
telmäominaisuuksia, mutta myöskin innovatiivi-
sen mahdollisuuden hyödyntää kuitumateriaalia 
kierrätysosuuden kasvattamiseen.

Oikealla materiaalien valinnalla ja suunnitte-
lulla voidaan parantaa myös muovikerrosten uu-
delleenkäytettävyyttä yhdistelmäpakkauksissa. 
Käytettävien materiaalien minimointi, yhteen-
sopivuus ja harkittu irrotettavuus kuiturainasta 
ovat tämän optimoinnin keskeiset tekijät. Myös 
uusien biopolymeerien ja epäorgaanisten ohut-
kerrosten käyttö tarjoavat uusia mahdollisuuksia 
optimoinnin onnistuneeseen ratkaisuun.

Kuitupakkausmateriaalit ovat vakava kilpailija muoveille useissa sovelluk-
sissa, koska ne on jo suunniteltu kierrätettäviksi ja niiden perusmateriaali on 
luonnollinen selluloosa, joka on myös biohajoava biomateriaali. Kuitupak-
kaukset mielletään myös muovia helpommin kierrätettäviksi, koska toimiva 
paperin ja kartongin kierrätys on ollut käytössä pitkään useimmissa maissa. 
Kartongin kierrätys on myös helpompaa, koska tasomaisena materiaalina 
se saadaan puristettua kasaan kuljetetusta varten jäykkiä muovipakkauksia 
helpommin. 

Lisäksi paperi ja kartonki alentavat pakkauksen aiheuttamaa jalanjälkeä 
(< 1.5 kg CO2 eq/kg) verrattuna samanpainoiseen muoviseen pakkaukseen 
(3–5 kg CO2 eq/kg). Kuitenkin paperia ja kartonkia voidaan tarvita saman 
tehtävän täyttämiseen enemmän ja lisäksi se tarvitsee usein avukseen mui-
ta materiaaleja, kuten erilaisia muoveja. Tämä on erityisesti totta herkkien 
ruokatuotteiden ja juomien osalla. Esimerkiksi nestepakkauskartonki vaatii 
ehdottomasti polymeeripinnoitteen nestekontaktin takia. Vaikka tuote onkin 
edelleen kuitukierrätykseen sopiva, sen muoviset kerrokset nostavat kierrä-
tyksessä hylättävän määrän peruspaperin kierrätyksen 10 prosentin tasolta 
jopa lähelle 50 prosenttia. Uudenaikaisten monikerroksisten kartonkimateri-
aalien kehityksessä kuidun ja muovin erottuminen otetaan huomioon.

Muovit luonnossa vaikuttavat useisiin eliö-
muotoihin, niin myös ihmiseen. Tämän li-
säksi uusiutumattomista luonnonvaroista 
valmistetut muovit ovat turhan arvokkaita 
ainoastaan poisheitettäviksi. Niinpä aloit-
teellisilla säätelytoimilla pyritään vähen-
tämään fossiilisten materiaalien määrää 
pakkauksissa, tai jopa tiettyjen tuotteiden 
täyskieltoja, mikä luo tarvetta kestäville ja 
tehokkaasti kierrätettäville vaihtoehdoille.

Euroopan muovistrategian mukaan 
kaikkien muovipakkausten EU-markkinoilla 
pitäisi olla uudelleenkäytettäviä tai kierrä-
tettäviä vuoteen 2030 mennessä. Tämän 
seuraukset eivät ole vielä selkeät, mutta on 
mahdollista, että muovin osuus pakkausma-
teriaalina voi vähentyä siihen liittyvien mieli-
kuvien ja kuluttajakokemuksen takia.
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