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Mistä hankkeessa on kyse?

• Tutkimme ja kehitämme ratkaisuja, joilla elintarvikepakkauksista syntyvää 
jätekuormaa tulevaisuudessa vähennetään. Tarvitsemme enemmän 
tietoa pakkausmateriaalien ja -ratkaisujen ympäristövaikutuksista, 
keinoista kaupallistaa uusia pakkausinnovaatioita sekä ymmärrystä 
kuluttajien mieltymyksistä ja erilaisista muutoksen hidasteista.
– Tähtäämme kierrätettäviin kuitupohjaisiin pakkausmateriaaliratkaisuihin, jotka 

joutuessaan ei-toivotusti luontoon myös hajoavat kohtuullisessa ajassa. 

– Tutkimme myös ratkaisua, joissa pakkaamista vähennetään. 

• Vahva linkki Suomen muovitiekarttaan sekä EU:n pakkausmateriaaleille 
asettamiin kierrätettävyystavoitteisiin.



‘Muovikriisi’ ← kaksi eri syytä

Kuva: Kirsi Kataja / VTT

2. Ilmaston 

lämpeneminen

1. Merien ja maaperän 

muoviroska

Luontoon joutuva 

muovi häviää hitaasti 

(satoja vuosia) 

Makromuovi ja 

mikromuovi
Kasvihuonekaasujen 

lisääntyminen ilmakehässä

Fossiilisten raaka-aineiden 

käyttö (öljy, kivihiili, turve, 

maakaasu), sähkön ja 

lämmön tuotannossa 

sekä liikenteessä

MUOVI

Öljystä 4-8 %

muovin raaka-aineeksiJätehuollon puutteet &

kuluttajien piittaamattomuus

Polttoon

Kaatopaikoille tai

roskaksi luontoon



Vastuullisuuden ja eettisyyden lisäksi…  

• …joitakin rationaalisempia syitä yrityksille pyrkiä kohti 

kestävämpää ja ”vihreämpää” liiketoimintaa

Legitimiteetti & (yhteiskunnan) paine
Lainsäädännöllisten muutosten ennakointi

“Early adopters” voivat (myötä)vaikuttaa lainsäädäntöön

Institutionaaliset sijoittajat

Työnantajakuvan parantaminen ja säilyttäminen

Kilpailukyky
Tuotantotehokkuus ja jätteen määrän vähentäminen

“Green marketing” 
Yrityksen maine / brändin vahvistaminen

Tiettyjen asiakasryhmien tavoittaminen



Kertakäyttökulttuurin, kertakäyttö(muovi)pakkausten sekä 

supermarkettien aikakausi

• Innovaatiot muovaavat 
kuluttajakulttuureja ja niiden 
muutoksia (jääkaappi, pakastin, 
mikroaaltouuni)

• Kaupungistuminen, sinkkutaloudet 

• Supermarketit vs. kyläkaupat vs. tori 

• Laaja valikoima elintarvikepakkauksia 
ja -tuotteita

• Valintoja tehdään niin oman 
kuluttajaidentiteetin, mutta myös 
oman arjen realiteettien ja rutiinien 
pohjalta.



2020-luku: Nouto- ja valmisruoan aikakausi 

Koko raportti luettavissa: https://agilepublishing.fi/artikkelit/article-13

• Koronapandemia 

lisäsi nouto- ja 

valmisruoan kulutusta

• Pakkausjätteen määrä 

kasvoi 20 % 

(03-04/2020)  

• Muutokset 

kuluttajakäyttäytymi-

sessä vain osittain 

pysyviä? 

https://agilepublishing.fi/artikkelit/article-13


Kestävä ruokapakkaaminen: tilaa ja tarvetta uusille 

lähestymistavoille

• Radikaali uudelleenajattelu; 

uudelleenkäytettävyys

• Vastuullisuus kuluttajia kohtaan

– viestintä

– muutoksen mahdollistaminen

• Nuorten visiot



Demo-caset

Politiikkasuositus



202420212019

Meriroskaongelma räjähtää 
ihmisten tietoisuuteen ja 
biohajoavien 
pakkausmateriaalien kehitys 
kiihtyy 

2015

Tuotekehityksen eteneminen

Case: meriroskat, SUP-direktiivi ja uusien pakkausten pilotointi

SUP-direktiivi

Package-Heroes-projekti tutkiii 
maaperässä ja meressä 
biohajoavien 
pakkausmateriaalien kehitystä 
ja ympäristövaikutusta

Ensimmäiset 
onnistuneet 
pilotointikokeet

Kaupallistaminen 
aikaisintaan

Kuva: Jenni Viitanen / Kaskas Media



Demo-caset

1. Lihaleikkelepakkaus
– Valittu haasteellisuutensa vuoksi: pakkaukselle asetettu korkeat 

estokerrosvaatimukset (ns. barrieeri-vaatimukset). 

– Esimerkkitapauksella haluamme osoittaa maaperässä sekä meressä biohajoavien, 
uudenlaisten puukuitupakkausmateriaalien potentiaalia kyseisessä tuoteryhmässä.

2. Makeiskääre / välipalapakkaus 
– Valittu, sillä nämä pakkaukset ovat neljänneksi yleisimpiä EU:n julkaiseman ”Kymmenen yleisintä 

rannoilta löytynyttä kertakäyttömuovituotetta” -listauksen mukaan.  

– Tällä esimerkkitapauksella haluamme myös osoittaa maaperässä sekä meressä biohajoavien, 
uudenlaisten puukuitupakkausmateriaalien potentiaalia kyseisissä tuoteryhmissä. 

3. Uudelleenkäytettävien pakkausten käyttö kertakäyttöisten annospakkausten sijaan 
noutoruokatoimituksissa
– Tässä esimerkkitapauksessa teemme yhteistyötä erään start-up-yrityksen kanssa testataksemme 

digitaalisen panttijärjestelmän toimivuutta uudelleenkäytettävissä pakkauksissa. 

Piirroskuvat: Annika Silvennoinen/VTT

https://www.packageheroes.fi/julkaisut/

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20181005STO15110/merten-muovijate-taustatietoa-haittavaikutuksia-ja-uudet-saannot
https://www.packageheroes.fi/julkaisut/


Kestävän ruokapakkaamisen kriteerit:

• Pakkaus suojaa ruokaa ja 
vähentää hävikkiä

• Pakkauksen ympäristövaikutukset 
ovat pienet

• Pakkaus on tehokkaasti 
kierrätettävissä ja/tai 
uudelleenkäytettävissä
– Vähentää muovia sisältävän 

pakkausjätteen määrää

• Pakkaus takaa ruuan 
turvallisuuden ja laadun

• Pakkaus tukee ruokaketjun 
toimijoiden liiketoimintaa

• Pakkaus sopii kuluttajan arkeen ja 
valintoihin

https://www.packageheroes.fi/2021/03/09/kohti-kestavaa-ruokapakkaamista/

https://www.packageheroes.fi/2021/03/09/kohti-kestavaa-ruokapakkaamista/


Suosituksia päättäjille:

Miten edistää siirtymää kohti kestävämpää ruokapakkaamista?

1. Kestävän ruokapakkaamisen strategiset tavoitteet ja toimenpideohjelma 
osaksi muovitiekarttatyötä.

2. Ministeriöiden vahvempaa tukea vapaaehtoisten sopimusten osana 
tapahtuvaan innovaatioyhteistyöhön.

3. Yhteistyöllä Suomesta johtava kestävän ruokapakkaamisen 
innovaatioalusta.

4. Tuottajayhteistyötä tarvitaan tuotemerkintöjen ja pakkausten 
kierrätettävyyden selkiyttämiseksi.



Kiitos! 

Kysymyksiä?


