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Vastuullisuus…

 25 % ruoasta menee hukkaan

 Suomessa 400-500 milj. kg / a

 Kodit 

 120-160 milj. kg 

 20-25 kg / hlö

 Ravintolat

 Elintarviketeollisuus

 Kauppa 

-> Ympäristövaikutus n. 1000 milj. kg CO2-ekvivalenttia

Voiko tuotteen pakkaamisella vaikuttaa hävikkiin? Katajajuuri, LUKE



Pakkauksella on monta tehtävää

 Säilyttää tuotteen laatu

 Suojata tuotetta

 Sisältää 

 Mahdollistaa käsittely

 Markkinoida

 Välittää tietoa

 Myös 

 Kuljettaa

 Houkuttaa

 Erottua

 Lisää käytettävyyttä



Hyvä pakkaus vähentää ruokahävikkiä

 Suojaa kuljetuksen aikana

 Pidentää säilyvyyttä

 Sopiva pakkauskoko ja uudelleensuljettavuus

 Hyvät tyhjenemisominaisuudet

 Tyhjenee kokonaan 

 Ei sotke 

 Ei loisku kaadettaessa

 Helppo hävittää



Pakkaus suojaa jakeluketjussa

 Tilausketjun hyvä tuntemus ja 
onnistunut menekin arviointi 
auttavat vähentämään 
ruokahävikkiä 

 Rasitusten tunnistaminen 

 Logistiikan erityistarpeet 
huomioitava 
pakkaussuunnittelussa 

 Kuljetuksen ja käsittelyn ohjeistus 

 Merkintöjen selkeys/oikeellisuus 

 Automaatioaste 



Mitä on tuoreus ?

Säilyvyysajan pidentäminen
1,5 g muovia = 14 päivää



Säilyvyyden optimointi

 Mikroperforoinnilla optimoitu pakkauksen hengittävyys

Tuote Säilyvyysajan lisäys (vrk) 

Porkkana +2-4 

Parsakaali +3-7 

Herkkusieni +1-3 

Omena +7-10 

Mansikka +3-5 

Ruusu +7-10

Kaasun- ja kosteuden 
siirtyminen on säädetty 
optimaaliselle tasolle

Mikroaaltopakkauksissa 
vapauttaa höyryä



Sopiva pakkauskoko ja uudelleensuljettavuus 



Sopiva pakkaus –
Monipakkaus annoksille

4 x 125 g



Hyvät tyhjenemisominaisuudet –
Ruokajäämä pakkauksessa

Purkkiin jääneen jugurtin määrä 63 g - 100 g 
(1000 g pakkaus)

Pinnan muokkaaminen liukkaaksi:
Sileä pinta

Superhydrofobinen pinta
Nestekyllästetty pinta



Hyvä pakkaus on helppo hävittää

Suomalaiset maailman huippuja palauttamaan pantilliset 
pakkaukset kiertoon:
Lasipulloista 87 %
Muovipulloista 91 % 
Alumiinitölkeistä 94 % 

Muovinen ikkuna kartonkisessa pakkauksessa:
”yli puolet materiaalista” –sääntö = muovinen ikkuna on alle puolet 
pakkauksesta ->kartonginkeräykseen
Muovi-ikkuna irrotettavissa -> ekoteko = irrota ja vie 
muovinkeräykseen

EU:n asettama muovipullojen 90 %:n keräystavoite 
vuoteen 2029 mennessä -> panttijärjestelmä useisiin jäsenmaihin



Kuluttaja tietää, mitä haluaa…

 Kuluttajaliitto 09/2020

 79 % kuluttajista on sitä mieltä, että pakkauksen 
ympäristöystävällisyydellä on väliä ostopäätöksen kannalta

 50 % valmis maksamaan kierrätettävistä tuotteesta enemmän

 36 % valmis maksamaan kierrätysmateriaalista tehdystä tuotteesta enemmän

 30 % ei ole valmis maksamaan kierrätettävästä tuotteesta enempää mutta ostaisi 
ympäristöystävällisen vaihtoehdon, jos muut tekijät olisivat samat (hinta, laatu, jne)

 77 % uskoi, että muovi on vähiten ympäristöystävällinen materiaali



Snackfication kuluttajat –
helppoa ja hyvää, aina mukana

Haasteita
Pakkaamiselle…



TUOTTEEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖTAPA MÄÄRITTELEVÄT 
PAKKAUKSELTA VAADITTAVAT OMINAISUUDET



Pakkausmateriaalivaihtoehtoja 

 Lasi 
 Suojaa erinomaisesti 

 Panttijärjestelmän ansiosta kiertää hyvin 

 Kemiallisesti turvallista 

 Painavaa ja helposti rikkoutuvaa 

 Metalli 
 Suojaa erinomaisesti 

 Kierrättäminen onnistuu aina uudelleen ja 
uudelleen 

 Lämmönkesto, taiton pysyvyys (Dead fold) 

 Muovaaminen vaatii korkeita lämpötiloja 

 Kallista 

 Kuitumateriaalit 
 Raaka-aine uusiutuvaa ja kierrätettävää 

 Pölysuoja, valosuoja 

 Hyvät mekaaniset ominaisuudet ja painettavuus 

 Ilman käsittelyjä herkkä kosteudelle

 Muovit 
 Kevyttä 

 Laajasti valittavat/muokattavat 
suojaominaisuudet 

 Rajallinen raaka-aine 

 Kierrätyksen haasteet



Biopohjaiset ja Biohajoavat -
kaksi eri asiaa



Ekologisuus ja kierrätys

Muovirasia -> täysin kierrätettävä kotimainen kartonkipakkaus

Jopa 95% vähemmän muovia aiempaan pakkaukseen 
verrattuna

Kartonkipakkauksessa ohut muovikalvo -> estää tuotteen 
nahistumisen ja ruokahävikin syntymisen
Ei estä pakkauksen kierrättämistä
Kartonkipakkaukset valmistetaan lähellä kotimaisesta kartongista 
-> pakkausten kuljetuksesta johtuvat hiilidioksidipäästöt jopa 12 
kertaa pienemmät yhtä rasiaa kohden aiempaan pakkaukseen 
verrattuna



Ekologisuus ja kierrätettävyys



Uudet pakkaustrendit – mikä vaikuttaa ?

 Tarinat
Tarinankerronta on trendi, joka vie brändin uudelle tasolle

 Pakkaukset auttavat viestimään asiakkaiden kanssa uusilla tavoilla

1. Tarina välittää tuotteen merkityksen ja arvot 
asiakkaalle

2. Tarina luo tuotteelle inhimillisyyttä

3. Tarina luo emotionaalisen suhteen asiakkaaseen

4. Tarina tekee syy-seuraus-suhteita näkyväksi 
tuotteen kontekstiin

5. Tarina luo tuotteelle faneja

6. Tarina erottaa kilpailijoista



Pakkaustrendit – mikä vaikuttaa…

 Kestävä kehitys
Kestävästä kehityksestä on tullut uusi normaali

 Kuluttajien arvot ovat selvästi muuttuneet ja ihmiset haluavat, että brändit mahdollistavat heille 
kestävän kehityksen mukaisen elämän

 Lähellä tuotettu – läheltä pakkaukset

 Älykkäät pakkaukset
Tuotteen laadun muutoksiin 

 Pakkauksen kaasutilan muutoksiin 

 Tuotteen säilytysolosuhteisiin 

 Pakkauksen kuntoon

 Covid-19
Covid-19 ei ole trendi, mutta se on muuttanut maailmaa vuonna 2020, ja sillä on luonnollisesti 
vaikutusta myös pakkauksiin -> ihmisten ostotottumukset ovat muuttuneet



Pakkaamisen ammattilaisia elintarvikkeille…



Lisää toimittajia

 Multivak Oy

 Pakkaus- ja etiketöintikoneet

 NordLog Oy

 Leipomolaatikot, 
elintarvikepussit

 Ravatek Oy

 Pakkauskoneet ja –järjestelmät

https://www.somipack.com/fi/

3M Food Safety

https://www.somipack.com/fi/


Hyvä pakkaus on 

informatiivinen

käytännöllinen ja 

taloudellisesti optimaalisin ratkaisu

Kiitos! 


