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Pakkausalan ympäristö- 
konferenssi 2017
Tiistaina 04.04.2017, Ekokem Oyj Riihimäki

EU:n komissio on julkaissut toimintasuunnitelman kiertotaloudesta. 
Kunnianhimoisena tavoitteena on vauhdittaa kestävää talouskasvua ympäristöä 
säästävällä tavalla. Perustavana ajatuksena on koko tuotesuunnittelun toteuttaminen 
resurssitehokkuuteen perustuen. Tämä edellyttää uusia toimintamalleja ja 
uudenlaista ajattelua koko arvoketjussa aina tuotteen suunnittelusta uusiin 
liiketoiminta- ja markkinointimalleihin sekä kulutuskäyttäytymiseen asti.

Pakkausalla on oma keskeinen roolinsa kiertotalousajattelua toteutettaessa. Uusi 
toimintamalli tarjoaa paitsi haasteita myös mahdollisuuksia pakkausalan toimijoille. 
Suomen Pakkausyhdistys järjestää tiistaina 4.4.2017 Ekokem Oyj:llä Riihimäellä 
Pakkausalan ympäristökonferenssin, jonka aiheena on EU:n kiertotaloushanke ja 
sen käytännön toteutus. Tilaisuus tarjoaa aiheesta paitsi vahvan tietopaketin myös 
mahdollisuuden tutustua jo toimivaan järjestelmään, johon arvoketjun eri osapuolet 
ovat sitoutuneet.

10.00 Tilaisuuden avaus
• Antro Säilä, toimitusjohtaja, Suomen Pakkausyhdistys ry

10.05 EU:n kiertotaloushanke ja sen merkitys pakkausalalle
• Satu Hassi, puheenjohtaja, Eduskunnan ympäristövaliokunta*

10.50 Kommenttipuheenvuorot
• Päivi Harju-Eloranta, johtaja, Stora Enso Oyj
• Riku Eksymä, toimitusjohtaja, Jätelaitosyhdistys ry
• Keskustelu

11.30 Lounas
12.30 Tulevaisuuden pakkausmateriaalit

• Ali Harlin, professori, VTT

13.15 Muovit kiertotaloudessa – käytännön toteutus
• Ari-Pekka Pietilä, myynti- ja tuotekehitysjohtaja, Amerplast Oy
• Timo Jäske, ympäristöpäällikkö, Ruokakesko Oy
• Vesa Soini, toimitusjohtaja, Suomen Uusiomuovi Oy
• Kalle Saarimaa, johtaja, Ekokem Oyj

14.45 Tutustuminen Ekokemin muovijalostamoon

15.30 Tilaisuuden päätös

*alustavasti vahvistettu

Osallistumismaksu on Suomen Pakkausyhdistyksen jäsenyrityksissä toimivilta 360 €, 
muilta 390 € ja se laskutetaan tilaisuuden jälkeen.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.pakkaus.com.
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USA:n presidentti Donald Trump on pannut hösseliksi heti astuttu-
aan virkaansa. Hän julisti omat virkaanastujaisensa kaikkien aikojen 
suosituimmiksi omassa lajissaan. Trump vähät välitti faktoista, jotka 
kertoivat toisenlaista totuutta. Trumpin mukaan hän ei valehtele 
vaan hänen näkemyksensä perustuu vaihtoehtoisiin tosiasioihin. 

No mitä tekemistä tällä on pakkausten kanssa? Asiayhteyttä 
ei tietenkään ole mutta kun vaihtoehtoisin faktoin perustellaan 
poliittisia tavoitteita, on pakkausala hyvin nopeasti syytettyjen 
penkillä. Pakkauksien vainoaminen on tyypillistä vaihtoehtoisten 
tosiasioiden käyttämistä. 

Vaihtoehtoisen totuuden soveltajia löytyy meiltä kotosuomesta-
kin. Suomen Luonto-aikakauslehti valitsi muovikassin vuoden 
turhakkeeksi viime vuoden lopulla ja Helsingin Sanomien lukija 
Jari Viertävä ehdotti 30.1. lehden mielipidepalstalla pakkausveroa 
vähentämään pakkausten aiheuttamia haittoja tekemällä pakkauk-
sista kalliimpia tai vähentämällä pakkauksia kerta kaikkiaan.

Vaihtoehtoisia  
tosiasioita

Pakkauksien vainoaminen 
on tyypillistä vaihtoehtoisten 
tosiasioiden käyttämistä.
Meidän kaikkien tuntema kaupan muovikassi on itse asiassa 
monipuolinen ja tarpeellinen esine. Se on erittäin mate-
riaalitehokas tapa kuljettaa ruokaostokset kaupasta kotiin. 
Kun muovikassi käytetään uudelleen jätepussina, se joutuu 
sekajätteen mukana jätevoimalaan, jossa se toimii tukipolt-
toaineena. Jos sekajätteen joukossa ei olisi muovikasseja, 
pitäisi tukipolttoainetta – esimerkiksi polttoöljyä – lisätä 
erikseen. Raakaöljystä 96 prosenttia poltetaan erilaisina 
polttonesteinä ja vain 2 % volyymistä käytetään muovipak-
kausten valmistukseen, joten muovikassi on tehnyt paljon 
hyvää palveltuaan ensin pakkauksena ja vielä sen lisäksi 
polttoaineena.

Viertävän esittämä pakkausvero on kaiken lisäksi täällä 
jo. Vuoden 2016 alusta voimaan astunut pakkausasetus 
velvoittaa pakattuja tuotteita markkinoille tuovat tuotta-
jat keräämään ja kierrättämään merkittävän osan myös 
kuluttajapakkauksista. Tästä aiheutuu vuosittain kymmeniin 
miljooniin euroihin nouseva kustannusrasitus, jota EU:n 
kiertotalouspaketissa kaavaillut, yhä korkeammalle nousevat 
kierrätystavoitteet eivät lainkaan helpota vaan päinvastoin.

Vanhan viisauden mukaan ei pidä provosoitua vaikka pro-
vosoidaan. Onkin tärkeää, että kaikki pakkausalan toimijat 
säilyttävät malttinsa vaikka edellä mainittuja provokatiivisia 
aloitteita putkahteleekin ilmoille. Hurmahenkisten vastus- 
tajien heitellessä vaihtoehtoisia faktoja, on pakkausalan 
pysyttävä lujana. 

Pakkauksilla on nimittäin puolellaan ne oikeat ja  
kiistattomat faktat: Pakkaukset auttavat vähentämään  
ruokahävikkiä, pakkausten käyttäjät ja tuottajat ovat  
vastuullisia, pakkausten kierrätys toimii.  
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Teksti ja kuvat: Elli Kultanen

Eco-Vangelists -joukkue osallistui 
Accenturen Design Innovation 
Challenge -kilpailuun, jonka päätös 
oli joulukuussa. Tehtävänä oli ratkoa 
pakkauksilla verkkokaupasta tilattujen 
vaatteiden palautuksesta johtuvia 
kustannus- ja logistiikkaongelmia.

Slush -tapahtuman yhteyteen 
järjestetty kilpailu keräsi 

suuren yleisön, sillä monimuotoiset 
haasteet ja ratkaisut tarjosivat innovatiivisia 
ajatuksia edelleen kehitettäväksi. 
Kilpailuun osallistuneet joukkueet saivat 
työstettäväkseen yritysten esittämien 
haasteiden ohella mentorit, jotka auttoivat 
joukkueita kehittämään ratkaisuja. 

Vaikka voittoa kilpailussa ei tällä kertaa 
tullut kotiin, oli Eco-Vangelistien idea 
kutkuttava, kun ajatellaan pakkausten 
digitalisaatiota ja tulevaisuuden 
verkkokaupan haasteita. Arviolta noin 
puolet verkosta tilatuista vaatteista 
palautetaan, ja siitä aiheutuu niin 
materiaali- kuin logistiikkakustannuksiakin. 
Ilmainen palautusoikeus mahdollistaa 
myös arveluttavaa, opportunistista 
kuluttajakäyttäytymistä: osa kuluttajista 
voi tilata vaatteen yhtä käyttökertaa 
varten, reklamoida ja palauttaa itse rikotun 
vaatteen. 

Eco-Vangelistien kilpailutyö vastasi 
kysymykseen, kuinka Stora Enso 
voisi helpottaa nettivaatekauppojen 

asiakaspalautusten käsittelyä kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti, 
ja kuinka tuotepalautuksia voisi 
vähentää älykkäiden pakkausten 
avulla. Ratkaisuna kehitettiin markkina 
palautettavien vaatekappaleiden 
uudelleenohjaukseen uusille asiakkaille 
netin ja automaattilokeroiden avulla. 
Automaattilokerot tunnistavat tuotteet 
tunnistusantureiden (NFC) avulla, ja myös 
tietyn vaatteen tai tilauksen (NFC+RFID).

– Eco-Vangelist -tiimin tavoitteena 
oli löytää ratkaisu asiakkaillemme 
verkkomyynnin palautuksien 
vähentämiseksi ja helpottamiseksi. 
Halusimme ratkaisun kantavana idean 
olevan meidän älypakkauksemme, kertoo 
Eco-Vangelistien mentori Juha Maijala, 
joka vastaa Stora Enson älypakkausten 
kehittämisestä. 

– Opiskelijat ja yritykset pääsivät 
jakamaan ideoita ja visioita keskenään. 
Tilaisuudet, joissa innovoidaan yritysten 
kanssa ovat harvinaista herkkua. On hienoa 
nähdä, kuinka opiskelijoiden ideat voivat 
muuttaa yritysten toimintoja, ja kuinka 
yritykset jatkokehittävät ideoita eteenpäin. 
Viimeiset kuukaudet ovat olleet intensiivisiä 
design-ajattelun herättäjinä ja vaativana 
valmennuksena, ryhmä toteaa. 

– Tämä oli meille ensimmäinen 
pakkausalan projekti. Älypakkaukset ovat 

uusi tapa tuottaa ja vastaanottaa tietoa. 
Pakkaus on tärkeä, vähälle huomiolle 
jäänyt asia verkkokauppatilauksen 
onnistumisessa. Pakkausala on murroksessa 
ja uuden aikakauden alussa: Koemme, 
että ala jatkaa kehittymistään edelleen 
yritys- ja ympäristövastuun suurimmaksi 
tiedostajaksi. Mielestämme pakkausala 
tekee maailmaa toimivammaksi myös 
muille toimijoille. Pian myös IOT, Internet of 
Things tulee saamaan enemmän jalansijaa 
maailmassa, erityisesti pakkauksissa.

Malli, jossa valmistajat pakkaavat ja 
lähettävät itse kuluttajan tilaamat tuotteet 
on nyt suurennuslasin alla: Tuotanto- ja 
kuljetusketjussa pakkauksen kulkemat 
pisteet tulee ottaa paremmin huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa, ja ottaa huomioon 
haasteet pakkauksen kulkemisessa 
kuluttajalle asti. Pakkauksen täytyy kestää 
yhä haastavammat logistiikkaketjut, ja 
muut erityiset kuljetuksen haasteet ja 
samalla olla suunnannäyttäjä kestävälle 
kehitykselle. Pakkauksissa on vielä 
paljon kehittämisvaraa, erityisesti kun 
RFID:n käyttö on lisääntynyt. Tärkeää on 
autentikointi, reaaliaikainen seuranta ja 
varastojen hallinta.

Älypakkauksen luominen oli ryhmälle 
itsestäänselvää, sillä äly lisää läpinäkyvyyttä 
ja prosessien tehokkuutta. Ryhmä näkee, 
että pakkaus on uudenlainen alusta, joka 
voi yhdistää kokemuksia uudenlaisesta  

Eco-Vangelistit verkkokauppaa kehittämässä 
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sekä perinteisestä verkkokaupasta. 
– Stora Enso tuki meitä koko projektin 

ajan, saimme ammattilaisten neuvoja 
ja kommentteja. Paras osa projektia oli 
ehdottomasti mentoritiimimme! Vaikka 
Stora Enso on suuri ja tunnettu yritys, on 
siellä yrittäjähenkeä ja avointa mieltä sekä 
kannustavaa mentorointia sekä aikaa meille, 
kertoo ryhmä.

– Matka ideasta pitching-tilaisuuteen oli 
mielenkiintoinen. Useat tiimit osallistuivat 

haasteen ratkaisuun ja saimme hyviä 
teknisiä ja kaupallisia ratkaisuja, joista 
pääsimme valitsemaan eniten asiakkaita 
puhuttelevan ratkaisun. Olimme 
tyytyväisiä yhteistyöhön ryhmän kanssa. 
Mieleenpainuvinta oli tiimin sitoutuminen 
ja into tehdä mahdollisimman houkutteleva 
ratkaisuehdotus. Ja tietenkin mahtava 
pitch, jonka he pitivät – omasta mielestäni 
ehdottomasti paras ja vakuuttavin, Juha 
Maijala sanoo. 

Leah Tremblay-Adams, Yuzhen Yang, Ying 
Zhou, Valent Chiu-ying Cheung ja Nevis 
Kam-wing Lee muodostivat Eco-Vangelistien 
niin kansalaisuuksiensa, taustojensa kuin 
taitojensakin perusteella monimuotoisen 
joukkueen.
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Muovi kiertää. Tammikuusta lähtien K-kaupoissa on ollut 
tarjolla kuluttajilta erilliskerätystä muovista valmistettu 
muovikassi.

– Olemme kehittäneet Ekokemin jalostamasta materiaalista 
vähittäiskaupan ostoskassin, joka on ympäristöystävällisin 
vaihtoehto kantaa ostokset kaupasta kotiin, sanoo Amerplastin 
toimitusjohtaja Børge Kvamme.

  Erilliskerätyt muovit palautuvat Ekokemin Muovijalostamon 
kautta takaisin muoviteollisuuden raaka-aineeksi. Kuluttajilta 
kerätty muovi jalostetaan uusimman tekniikan avulla uusiomuoviksi 
Riihimäellä, Ekokemin muovijalostamolla ja Amerplast valmistaa 
siitä kierrätysmuovikasseja. 

 Hiilineutraalin kiertokassin hiilijalanjälki on pienempi kuin muiden 
kauppakassien; muovi-, paperi-, kangaskassien, biohajoavien 
muovikassien tai tavallisten kierrätysmuovikassien, joiden raaka-
aineesta 60 % on kierrätysmuovia. Kiertokassin valmistamiseen 
käytetään yli 90 % kierrätysmuovia.

 Kierrätysmuovin käyttö vähentää huomattavasti neitseellisten 
raaka-aineiden käyttöä. Kierrättämällä muovia voidaan myös 
vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Kierrätyskassi 
otettiin ensimmäisenä käyttöön K-ryhmän kaupoissa tammikuussa.  

– Vastuullisena toimijana haluamme K-ryhmässä olla ensimmäisinä 
edistämässä kiertotalousmallia ja käyttöönottamassa sen 

Fazerin lakritsikonsepti sai Fennia Prize Winner -palkinnon, 
joka myönnetään esimerkillisestä muotoilun hyödyntämisestä. 

Fennia Prize on yrityksille ja yhteisöille suunnattu 
muotoilukilpailu, jonka palkinnot jaetaan joka 
toinen vuosi. Kilpailussa palkitaan yrityksiä siitä, 
että ne käyttävät muotoilua esimerkillisesti osana 
liiketoimintaansa, innovaatiokehitystä ja edistävät 
suomalaisen muotoilun kansainvälistymistä. 

Fazerin Lakritsi -tuoteperhe uudistui syksyllä 2015. 
Tuolloin uudet lakritsit saivat tyylikkäät pakkaukset, 
jotka toteutti designtoimisto Pentagon Design. Graafiset, 
modernin mustavalkoiset pakkaukset erottuvat sekä 
käytettävyydeltään että kuosiltaan. 

– Fazer Lakritsi on ollut menestys sekä makujensa että designinsa 
puolesta, Fazer Makeisten innovaatio- ja pakkausdesignjohtaja  Päivi 
Svens.

Kilpailun tuomaristo kiitti pakkauksen muotoilun strategista 
hyödyntämistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä muotoilutoimiston ja yrityksen 
kesken. Designin suunnitellut Pentagon Design sai 5 000 euron arvoisen Fennia 
Prize Winner -palkinnon. Fennia Prize 2017 on osa Suomi 100 -ohjelmaa ja sen 
järjestävät Design Forum Finland, Fennia-konserni, Elo ja Patentti- ja rekisterihallitus 
Palkinnot jaettiin tammikuussa.

Kuluttajien kierrättämät muovipakkaukset palaavat 
koteihin muovikassien muodossa

Fazerin lakupakkauksille Fennia-palkinto

mahdollistamia uusia tuotteita. Samalla haluamme tarjota myös 
asiakkaillemme mahdollisuuden olla vähentämässä omaa muovin 
käyttöään ja kannustaa heitä muovin kierrätykseen, kertoo Keskon 
päivittäistavarakaupan vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske.
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Domino Printing Sciences on viime vuosina panostanut 
voimakkaasti tuotekehitykseen. Panostuksen tuloksena 
yritys on tuonut markkinoille jatkuvatoimisen Ax-
tulostinsarjan mustesuihkumerkintään ja koodaukseen. Ax-
sarjassa, johon kuuluu kolme eri laitetta, on laitettu uusiksi 
lähes kaikki. 

– Laatu ja sen myötä tuottavuus ja kustannustehokkuus 
paranevat, kun huoltotaukoja tai muita keskeytyksiä ei laitteen 
käyttöönoton myötä pitäisi tulla, sanoo Jarmo Tilli Ax-laitteita 
maahantuovasta Klinger Finlandista. 

Klingerin mukaan Ax-Series-laitteiden i-Pulseksi nimetty 
tulostinpää muodostaa täydellisiä mustetippoja tätä laitetta varten 
kehitetyillä 45 erilaisella musteella, joiden luvataan tarttuvan aivan 
kaikkeen, myös esimerkiksi kuivapakasteisiin ja joustopakkauksiin. 
Musteet ovat myös myrkyttömiä ja sopivat siksi erityisen hyvin myös 
elintarvikkeiden merkintään. Helppokäyttöisyys ja ohjelmoitavuus 
ovat uuden laitesarjan etuja. Myös ympäristöystävällisyys on uudella 
tasolla, kun ongelmajätettä ei synny. 

Marvaco Oy on tehnyt yhdessä Anilox Laser Technologies 
Ltd:n (ALT) ja Polywestin kanssa lahjoituksen 
Brobygrafiska-ammattikorkeakoulun fleksopainolinjalle. 
Ruotsin Sunnessa sijaitsevalle koululle lahjoitettu uutta 
teknologiaa hyödyntävä vyöhykeanilox-tela on suunniteltu 
antamaan lisätietoa erittäin korkealaatuisesta, yli 100 l/cm 
fleksopainatuksesta.

Vyöhykeanilox -telan käyttö tuo painotaloille, värivalmistajille, 
laatanvalmistajille sekä muille materiaalintoimittajille tärkeää 
fleksotekniikan kehittämiseen liittyvää lisätietoa. Vyöhyketela 
sisältää erilaisia perinteisiä ja moderneja kaiverruksia 420–600 l/cm 
linjatiheyksillä ja 3,5–2,0 cm3 tilavuuksilla.

– Tämä on merkittävä investointi ja se hyödyttää koko toimialaa. 
Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöstä ja mahdollisuudesta tarjota 
Brobygrafiskan käyttöön nykyaikaisia tuotantolaitteita, sanoo 
Marvacon toimitusjohtaja Kai Lankinen.

Brobygrafiska sai samaan aikaan myös toisen lahjoituksen, kun 
Polymount lahjoitti oppilaitokselle eri kovuusasteisia Twinlock-
painoholkkeja. Nyt tehtyjen lahjoitusten myötä fleksopainoilla 
on entistä paremmat edellytykset löytää kulloiseenkin 
käyttötarkoitukseen parhaiten sopivat painatusasetukset. 

Brobygrafiska tarjoaa ihanteelliset puitteet oppilaiden ja 
teollisuuden kohtaamiselle sekä kasvattaa korkeasti koulutettua 
työvoimaa graafisen teollisuuden tarpeisiin. Oppilaitoksen 
huippuluokan tiloihin on jo aiemmin sijoitettu nykyaikainen 
prepress-osasto ja muuta uusinta painoteknologiaa. Brobygrafiska 
onkin yksi parhaiten varustetuista graafisen alan oppilaitoksista 
maailmassa. Oppilaitoksesta löytyy jopa täysikokoinen, 8-värinen 
ja vaihteeton Bobst F&K 6S fleksopainokone oppilaiden ja yritysten 
opetus- ja testikäyttöön.

Klinger lanseeraa Domino Ax-sarjan uuden 
sukupolven mustesuihkukirjoittimen

Lahjoitus Brobygrafiska-ammattikorkeakoululle

Markku Tilli ja Riku Ajanti Klinger Finlandista esittelivät Dominon Ax-
tulostimia kuudella paikkakunnalla tammi-helmikuussa. 

Marvaco-tiimi yhdessä Brobygrafisen opettajien ja oppilaiden kanssa.

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka Brobygrafiska on 
fleksoteknologian kehityksen kärjessä ja yhteydessä päivittäiseen 
työelämään. Opiskelijamme ovat sijoittuneet monenlaisiin tehtäviin 
graafisessa pakkausteollisuudessa ympäri maailman, sanoo 
Brobygrafiskan toiminnanjohtaja Per Branzén.

– Koulu tarjoaa hyvän perustan fleksopainoteknolgian 
kehittämiseen, kokeiluihin sekä perinteisten raja-aitojen 
murtamiseen. Voimme jo nyt hyödyntää saamiamme tietoja Full 
HD ja EGP-projekteissa yhdessä kumppaniemme kanssa, toteaa 
Lankinen. Marvacon toimipiste Sunnessa on vain muutaman sadan 
metrin päässä Brobygrafiskasta, mikä tekee yhteistyöstä helppoa ja 
tehokasta.
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Kotimaisista marjoista valmistettu Valkia-kuohuviini on uusi tuote Alkon 
valikoimassa ja se on kehitetty ja valmistettu Pernod Ricard Finlandin Turun 
tehtaalla erityisesti Suomen juhlavuotta ajatellen. Puolikuivan Valkia-kuohuviinin 
maku on hennon mustikkainen.

Kotimaisten raaka-aineiden ja valmistuksen lisäksi myös tuotteen pakkaus edustaa 
suomalaista designia puhtaimmillaan. – Halusin tuoda pakkausilmeeseen suomalaisen ja 
skandinaavisen designperinteen yksinkertaisuutta ja raikkautta, joka minulle suomalaisena 
muotoilijana ja suunnittelijana on kaikkein lähinnä sydäntä, kertoo tuotteen visuaalisesta 
suunnittelusta vastanneen Packdesign ID:n pääsuunnittelija Maija Olkkonen-Seppo.  

Pakkausten ulkoasut tässä tuoteryhmässä ovat pääosin hyvin perinteisiä ja jopa 
kansainvälisen geneerisiä. Valkia-kuohuviinipakkauksesta haluttiin vahvasti erottuva ja 
omanlaisensa. Sen puhdaslinjainen ja pelkistetty pakkausilme on erilainen. Designissa 
yhdistyvät Suomen lipun valkoisuus ja kotimaisen mustikan sinisyys. 

Kaksi kotimaista perheyritystä, Pyroll ja Sauplast Oy, 
yhdistävät osaamisensa ja voimansa: Sauplast ostaa puolet 
Pyroll-konserniin kuuluvasta Seapack Oy:n osakkeista. 
Järjestely astuu voimaan 1. helmikuuta 2017. Tavoitteena 
on vahvistaa kilpailukykyä ja laajentaa tarjontaa asiakkaille 
muovituotteissa. 

Yhteisyrityksen tarkoituksena on tehostaa molempien yritysten 
toimintaa ja lisätä kilpailukykyä uusissa tuotteissa. Yhteisyrityksessä 
hyödynnetään Seapackin osaaminen kierrätysmuovien käytössä 
kaupan henkselikasien valmistuksessa ja Sauplastin kokemus 
muovikalvojen ja -pussien valmistamisesta. Myös tehdasyksiköiden 
välistä yhteistyötä kehitetään tasaamaan toimituspiikkejä.

Seapack Oy:n yksikön päälliköksi on nimitetty muovialan pitkän 
linjan vaikuttaja Kari Oksanen. Seapackin muut työntekijät ja 
toimihenkilöt jatkavat ns. vanhoina työntekijöinä. – Tartun innolla 
haasteeseen kehittää muovipuolen toimintaa asiakkaidemme 
eduksi. Meidän on oltava entistä ketterämpiä ja tehokkaampia, joka 
onnistuu vain kehittämällä pitkäjänteisesti sekä toimintaamme että 
tarjontaamme, toteaa Kari Oksanen.

– Olemme tyytyväisiä, että löysimme paikallisen partnerin mukaan 
vetämään Merikarvian yksikköä ja kehittämään toimintaa, kertoo 
Pyroll Pakkausten toimialajohtaja Niilo Pöyhönen.

–Yhdistämällä molempien yritysten osaaminen, pitkän linjan

Vuoden 2017 pohjoismaiseen Scanstar-
kilpailuun ilmoittaudutaan kesäkuuhun 
mennessä, mutta on hyvä jo nyt miettiä 
oman yrityksen pakkausprojekteja sillä 
silmällä. Scanstar-kilpailussa palkitut 
saavat osallistumisoikeuden pakkausten 

maailmanmestaruuskilpailuun Worldstariin. 

Tämänvuotisen kilpailun järjestelyvastuussa on Suomi 
100-juhlavuoden kunniaksi Suomen Pakkausyhdistys. Kilpailun 
arvovaltainen jury kokoontuu kesäkuussa Helsingissä, jolloin myös 
tulokset julkistetaan. Itse palkinnot jaetaan myöhemmin syksyllä. 
Toivomme, että mahdolisimman moni yritys lähettäisi pakkauksensa 
kisaamaan pohjoismaiden mestaruudesta!
Lisätietoja kilpailusta: www.scanstar.org tai info@pakkaus.

Packdesign ID suunnitteli 
sinivalkoisen kuohuvan

Seapack ja Sauplast yhdistyvät

Scanstar 2017 kilpailu tulee!

Kuvassa vasemmalta oikealle Seapack Oy:n yksikön päällikkö Kari Oksanen, 
Sauplast Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juppe Suhonen, Pyroll Pakkausten 
toimialajohtaja Niilo Pöyhönen ja KM-Yhtymä Oy:n yksikön päällikkö  
Paavo Matikainen 

kokemus ja voimat, saamme resurssimme paremmin asiakkaiden 
käyttöön”, sanoo Sauplast Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juppe 
Suhonen. 

Seapack Oy on Pyroll-konserniin kuuluva mm. muovikasseja 
ja kuplamuoveja valmistava yritys Merikarvialla. Sauplast Oy 
valmistaa muovipusseja, -säkkejä, -kalvoja ja -huppuja Siikaisissa ja 
Kokemäellä.
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Stora Enso myy pakkauskoneita ja -linjoja valmistavan 
Formecan suomalaiselle teknologiayhtiölle Amitecille. 
Kaupan jälkeen Stora Ensosta tulee Formecan laitteiden 
jälleenmyyjä. Amitec on erikoistunut teollisuuslaitteiden 
valmistukseen. 

Kauppa toteutetaan osakekauppana eikä sillä ole merkittävää 
taloudellista vaikutusta Stora Ensolle. Yrityskaupan myötä 
muutama Formecan työntekijä siirtyy Stora Enson palvelukseen 
vahvistamaan pakkausautomaation asiakastukea. Loput Formecan 
työntekijät pysyvät Formecan palveluksessa.

Formeca Amitecin omistukseen

Uusi puu 2017 -kilpailussa haussa oli puupohjaisia 
sovelluksia, jotka vastaavat globaalien megatrendien 
asettamiin vaatimuksiin. Yhteensä 21 kilpailutyön joukosta 
voittajaksi valikoitui Spinnova-niminen kaksi vuotta 
toiminnassa ollut yritys, joka valmistaa sellusta lankaa. 
Tekstiilikuitu vastasi Uusi puu -kilpailun tuomariston 
miestä parhaiten tulevaisuuden isojen megatrendien 
kuten tiedostavan kuluttamisen, resurssiniukkuuden ja 
väestörakenteiden muutosten asettamiin haasteisiin. 
Puukuitu on huomattavasti puuvillan viljelemistä ja 
valmistusta ekologisempi ratkaisu. 

Kotkamillsin kehittämä kertakäyttökuppien valmistukseen 
tarkoitettu kartonki palkittiin kilpailun Kaupungistuminen-
kategorian voittajana. Kotkamillsin kehittämässä 
suojakerroskartongissa oleva rasvaa ja vettä hylkivä suojakerros 
muodostetaan kartonkiin vesipohjaisella dispersiopolymeerillä 
suoraan kartonkikoneella ilman erillistä jälkikäsittelyvaihetta. 
Suojakerros hajoaa kierrätysprosessissa ja mahdollistaa kuitujen 
uusiokäytön. Kartonki myös biohajoaa kompostissa tai luonnossa. 

Arjen sankareina palkittiin kolme pakkausta
Kolme innovaatiota palkittiin lisäksi ”arjen sankarit”-

kunniamaininnoilla kilpailussa. Kaikki kolme kunniamaininnan 
saanutta olivat pakkauksia. 

Uusiutuvasta puuraaka-aineesta täysin kompostoituva ja 
biohajoava Saga-paistovuoka oli yksi kunniamainituista. Vuoka 
on leivinpaperilla vuorattu pahvinen kertakäyttövuoka, joka sopii 
kaikkeen leivontaan, mm. leiville, kakuille ja pullille. Leivinpaperin 
tarttumattoman pinnan ansiosta vuoka on heti käyttövalmis. 
Paistovuoka on täysin kompostoituva, eikä se sisällä muovia tai 
alumiinia. Vuoan tuotekehitys tehtiin yhdessä Metsä Boardin 
kanssa, joka kehitti tuotetta varten oman elintarvikekelpoisen 
ja OPA-vapaan liner-lajin. Tuotteen sisäpinta on Metsä 
Tissuen tehtaalla kehitettyä leivinpaperia, jossa on irroke vain 

toisella puolen. Tämä mahdollistaa sen laminoimisen erilaisiin 
materiaaleihin. Materiaali on Metsä Groupin oma innovaatio.

Myös Tuoreboxi-konsepti sai kunniamaininnan kilpailussa. 
Tuoreboxi on DS Smithin suunnittelema ja valmistama innovatiivinen 
kuitupohjainen pakkauskonsepti, joka soveltuu kaiken kokoisille 
yrityksille. Kyseessä ei ole vain yhdenlainen pakkaus, vaan konsepti 
mukautuu monenlaisiin pakkaustarpeisiin. Tuoreboxi kestää 
kosteutta, joten se soveltuu monenlaisille pakattaville tuotteille, 
kuten tuoreelle kalalle, lihalle, marjoille ja pakasteille.

Kolmas kilpailussa kunniamaininnan saanut oli Stora Enson 
EcoFishBox, joka on jo aiemmin palkittu ensin Scanstar- ja 
sittemmin myös Worldstar-palkinnolla. EcoFishBox on lisäksi 
yltänyt kolmen parhaan joukkoon World Packaging Organizationin 
kestävän kehityksen pakkausratkaisujen kilpailussa, jonka voittaja 
julkistetaan Interpack-näyttelyn yhteydessä Düsseldorfissa 
toukokuussa. Tuorekalojen kuljettamiseen tarkoitettu 
kuitupohjainen laatikko on vaihtoehto styroxista valmistetuille 
vastaavien tuotteiden kuljetukseen tarkoitetuille pakkauksille. 

Uusi puu palkitsi puupohjaisia pakkauksia
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Litteä pakkaus 
rakentaa Ikean 
brändiä
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Teksti: Johanna Nikunen  
Kuvat: Elli Kultanen

Tutuimpia Ikean tuotemerkkiin 
liittyviä elementtejä on useita: 
Ingvar Kampradin tarina, 
kuusiokoloavain, painettu 
tuotekatalogi, siniset kassit 
ja litteät pakkaukset. Ikean 
pakkauskehityspäällikkö 
Allan Dickner inhoaa 
muiden kollegoidensa tavoin 
ilmaa, mutta ei hätää: Ikean 
pakkauksissa on tyhjää ilmatilaa 
mahdollisimman vähän. 

S
uuret keksinnöt ovat usein yksinkertaisia ja niin 
on Ikean pakkausfilosofian kulmakiven, litteän 
pakkauksen oivalluskin. Litteys juontaa juurensa 
vuoteen 1956, kun huonekalusuunnittelija irrotti 
pöydästä jalat saadakseen sen mahtumaan 

autoonsa. Loppu on historiaa: Litteät pakkaukset mahtuvat 
edelleenkin autoihin 28 eri maassa ja jos eivät mahdu, Ikea 
tarjoaa pakettiautoja vuokralle muutamaksi tunniksi. Litteitä 
pakkauksia on toki myös arvosteltu siitä, osaako tumpelompi 
asiakas koota monessa osassa pakatut tuotteet. 

Ikean pakkauskehitysjohtaja Allan Dickner kertoo, että joitakin 
tuotteita kutsutaan ”husband killeriksi”. Kasaamisen vaikeuteen 
ei kukaan liene kuollut, mutta monesta pakkauksesta löytyvä 
kuusiokoloavain luo omalta osaltaan Ikean brändiä. Jokaisessa 
pakkauksessa on mahdollisen kuusiokoloavaimen lisäksi mukana 
kasausohjeet, jotka on toteutettu piirroksina. Piirroksissa 
esiintyy unisex-hahmo, joka vaihe vaiheelta opastaa tuotteen 
kokoamisessa. 

– Litteät pakkaukset ovat Ikean pakkausfilosofian kulmakivi. 
Pakkaus on olennainen osa Ikean konseptia, ja säästäessään 
kuljetus- ja varastointikustannuksia litteydellä on iso merkitys 
koko toimitusketjulle, Allan Dickner sanoo. 

Turha tyhjä tila rikkoo tuotteen
Ilmaa kannattaa inhota. Pakkauksia kehitetään jatkuvasti 

Ikeassa jatkuvan parantamisen filosofialla. Ilman määrä 
minimoidaan sekä tuote- että kuljetuspakkauksissa. Kun tyhjää 
tilaa ei ole kummassakaan, eivät pakkaukset eivätkä tuotteet 
niiden sisällä pääse liikkumaan kuljetuksen aikana ja näin 
minimoidaan vaurioiden syntyminen.  

– Pahin skenaario on, että tuote vaurioituu kuljetuksessa. 
Silloin peli on menetetty kustannusmielessä, mutta tapaus on 
valtava kolaus myös brändille. Voi vain kuvitella, miten paha mieli 
asiakkaalle tulee, jos hän vie rikkinäisen tuotteen kotiinsa. 
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Pakkausten on siis tasapainoteltava yli- tai alipakkaamisen ja 
pakkaamisen aiheuttamien ympäristövaikutusten välillä. Ikeassa 
on kaiken aikaa meneillään useita projekteja, jossa pakkauksia 
kehitetään. Välillä mukana kehitystyössä on muita yrityksiä 
optimaalisia pakkausratkaisuja haettaessa. 

Joskus pakkaus kuitenkin hajoaa matkan varrella tai se avataan 
tavaratalossa niin, että pakkaus menee käyttökelvottomaksi. 
Ikeoissa on näitä tapauksia varten pienen volyymin pakkauskoneita, 
joiden avulla tuote saadaan pakattua uudelleen ja palautettua 
myyntiin. 

Designer ja pakkaussuunnittelija käsi kädessä
Pakkaussuunnittelu lähtee aina Ikeassa liikkeelle samaan aikaan 

tuotteen suunnittelun aloittamisen kanssa.  
– Pakkaus on osa tuotetta. Kun tuote ja pakkaus suunnitellaan 
yhdessä, taataan se, että ei vain tuotteesta, vaan myös 
pakkauksesta ja sen logistiikasta tulee optimaalinen ja kustannukset 
pysyvät kurissa. 

Kuljetus- ja käsittelykustannukset pysyvät aisoissa, kun pakkaukset 
on suunniteltu sopimaan ensin pakkaukseen, ja nämä edelleen 
kuljetuspakkaukseen. Allan Dickner näyttää esimerkkiä: Knappa-
niminen kattolamppu on mitoitettu jo sen suunnitteluvaiheessa 
sopimaan kolmionmuotoiseen pakkaukseen, joita mahtuu kaksi 
peräkkäin kuljetuslaatikkoon. Seuraava kerros kolmiomaisia 
lamppupakkauksia on ladottu toisin päin, ja kuin rakennuspalikat 
kuluttajapakkaukset täyttävät kuljetuslaatikon laidasta laitaan. 
Tuotteita saadaan mahtumaan maksimimäärä, eikä laatikkoon jää 
yhtään ilmaa. Iso laatikko on tuotu suoraan tavarataloon omalle 
myyntipaikalleen, jossa henkilökunta on poistanut sen kannen. 

Tuote on saavuttanut tavoitteen parhaalla mahdollisella tavalla. 
– Kysymys on käsittelyn helppoudesta. Unelmatilanne toteutuu 

tässä tuotteessa. Ensimmäinen joka kuluttajapakkaukseen koskee 
tavarantuottajan jälkeen, on asiakas. Mitä vähemmän käsittelyä 
tarvitaan, sitä tehokkaampi tuote on logistisesti. 

Turvallisuus tärkeää
Käsittelyn vähentämisellä on vaikutusta myös työntekijöiden 

hyvinvointiin. Työntekijöiden terveys ja -turvallisuus on sidoksissa 
myös pakkauksiin. 

– Kollega Ikeassa käsittelee pakkauksia kahdeksan tuntia joka 
päivä, ja tämä asettaa isoja vaatimuksia pakkauksille. Nämä 
kaikki näkökulmat on Ikeassa otettu huomioon pakkauksia 
suunniteltaessa. Pelkkä kivannäköinen laatikko ei riitä. Myös 
asiakkaan on voitava turvallisesti kuljettaa ja avata pakkaus.

Asiakas onkin keskipiste myös pakkaussuunnittelussa. 
– Asiakkaamme voi olla vaikkapa 34-vuotias naishenkilö, joka 

tulee ostamaan vaatekaappia kahden lapsen kanssa. Miten hän 
pystyisi nostelemaan 68-kiloista pakkausta? kysyy Allan Dickner ja 
vastaa itse: – Ei mitenkään, ja siksi kaapin osat on jaettu useampaan 
eri pakkaukseen. Näin autamme asiakasta ja huolehdimme myös 
hänen hyvinvoinnistaan. 

Pakkauksen täytyy olla yhdistelmä laatua, toimivuutta, kestävää 
kehitystä ja alhaista hintaa. Koska tuotteiden maailmanlaajuinen 
volyymi on valtaisa, jokainen säästetty sentti pakkauksessa tuo ison 
säästön. Jos näitä ei saa yhdistettyä pakkausratkaisuun, on peli 
menetetty. Kun tuote ei Ikeassa maksa paljoa, ei pakkaus voi nostaa 
sen hintaa. 

Nykyisin myös monet yrityksen sohvista ja nojatuoleista on saatu 

Kattolamppu on jo suunnitteluvaiheessa mitoitettu 
täyttämään kolmiomainen pakkaus. Lomittain 
sijoitettuna kolmiot täyttävät kuljetuspakkauksen 
laidasta laitaan eivätkä tuotteet pääse liikkumaan 
yhtään. Kuljetuspakkauksesta poistetaan kansi 
myymälässä ja tuotteet ovat valmiina asiakkaan 
ostoskärryyn poimittaviksi.

Ikealla on käytössä yhteensä  
5 000 erilaista pakkaus-
ratkaisua. 87 prosenttia 
pakkauksista on valmistettu 
kuitupohjaisista materiaaleista. 
Helppo hävitettävyys on 
yritykselle tärkeää. 
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pakattua litteiksi. Tämä on mullistanut logistiikkaa, kun sohva 
mahtuu henkilöautoon eli asiakas pystyy kuljettamaan sen itse 
kotiinsa. 

Pakkaus viestii tuotteesta
Allan Dickner muistuttaa pakkauksen perustehtävistä: Yhtä 

tärkeää kuin sen on suojata tuotetta ja tukea kustannustehokasta 
käsittelyä, on myös asiakkaan inspiroiminen ja viestintä. 

– Välillä asiakkaan on vaikea uskoa, että pieneen, 
litteään pakkaukseen on tosiaan saatu mahtumaan tuote 
kokonaisuudessaan ja tämä tuo haastetta pakkauksen välittämään 
viestiin. 

– Pakkauksistamme on karsittu pois kaikki mahdollinen tiettyyn 
kieleen tai tuotteen väriin liittyvät asiat. Tärkeintä designissä on, 
että asiakas ymmärtää ja näkee heti pakkauksen päältä, mitä sisällä 
on. 

Tuotteen värin saa tarkistettua pakkauksen kylkeen jätetystä 
aukosta, joten värimallia ei tarvitse painaa pakkaukseen. Kun 
Ikean tuotteita myydään noin 32 eri kielialueella, kannattaa 
mahdollisimman moni tieto esittää universaaleina symboleina, 
kuten asennusohjeissakin on. Näin pakkausratkaisut saadaan 
pysymään yksinkertaisina ja mahdollisimman monelle tuotteelle 
ja moneen eri maahan sopivina. Kun pakkauksen viestintä 
on kunnossa, asiakas välttyy valitsemasta väärän tuotteen 
itsepalveluvarastosta. 

Pakkausdesign auttaa asiakasta valitsemaan. Yhtä olennaista on 
viestiä tuotteen ominaisuuksista. – Tottakai brändikin on otettava 
huomioon. Laatikoiden on näytettävä kivalta. Pakkauksen on siis 
oltava näiden kaikkien tekijöiden yhdistelmä.  

Ikean pakkausten väri on uudistumassa. Filosofiaan kuuluu, 
että kaikki myymälässä esillä olevat pakkaukset ovat tästä 
lähtien valkopohjaisia. Tämä tuo lisää valoa myymälään. 
Itsepalveluvarastoon astuttaessa pakkausten pääväri vaihtuu 
aaltopahvinruskeaksi. 

Materiaalivalinnoilla säästetään ympäristöä
Vähittäiskaupassa on otettava myös kestävän kehityksen 

näkökulma huomioon. – Asiakkaat eivät välttämättä ota todesta 
yritysten pyrkimystä kestävään kehitykseen, eihän yksikään 
yritys väitä, että sen tuotteet eivät olisi ympäristöystävällisiä. 
Sanojen takana täytyy olla katetta ja Ikea seisoo tämän 
takana. Kun tilankäyttö ja materiaalit minimoidaan, tulee 
pakkauksesta väkisinkin myös ympäristöystävällinen. Tietysti myös 
materiaalivalinnoilla on merkitystä. 

– Yksi esimerkki kestävästä kehityksestä Ikeassa on puulavojen 
käytöstä luopuminen. Puu on korvattu pahvilavoilla. Tällä on iso 
ympäristövaikutus, laskemme että säästämme 75 000 tonnin 
edestä hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Ja on puun korvaamisella 
vaikutusta kustannuksiinkin, säästöä tulee noin 20 miljoonan euron 
verran vuodessa. 

Ikea aikoo myös luopua muovien käytöstä kokonaan pakkauksissa 
vuoteen 2020 mennessä. Litteiden pakkausten sisällä ei käytetä 
enää solumuovia.

– Aina on kuitenkin parantamisen varaa edelleenkin, sanoo Allan 
Dickner. 

Ikeaan voi myös palauttaa pakkausmateriaalit ja yritys lupa 
käyttää ne uudelleen raaka-aineina. Suomessa kierrättäminen 
on tehty helpoksi: kaikki Ikean kuluttajapakkaukset voi kierrättää 
Rinki-ekopisteisiin. 

 

Ikean sininen kassi luo osaltaan Ikean brändiä. Moni Ikean-kävijä 
päätyy poimimaan viimeisimpänä ostoksenaan kassojen edessä 
olevasta pinosta Ikean sinisen kassin. Kassit on valmistettu poly-
propeenista, ja kestävinä niillä on monta käyttökohdetta sen 
jälkeen kun ostokset on kannettu niissä kotiin. Ikea-kassit ovat 
olleet myynnissä jo 1980-luvulta saakka ensin keltaisina ja sinisinä 
ne tulivat käyttöön 2000-luvun taitteessa. Sinisiä Frakta-kasseja 
myydään Suomessa yli miljoona kappaletta vuodessa.

Mikä on suosikkipakkauksesi?

Suosikkipakkaukseni on Jokkmokk. Se on tuote, jossa koko 
pakkauksen rakenne on täysin integroitu tuotekehitykseen. On 
muillakin yrityksillä pakkauksia, joista pidän. Yhteistä niille on, 
että ne ovat loppuun asti mietittyjä. 

Millainen pakkaus herättää ostopäätöksen

Puhdas, vahingoittumaton ja tuotetta hyvin suojaava pakkaus. 

Miten lajittelet?

Lajittelemme kaikki pakkaukset, ja viemme ne lajiteltuina 
lähimpään kierrätyspisteeseen. Mielestäni ne ovat materiaa-
lia eikä roskia. Ruokajätteet kompostoimme itse kotonamme 
lämpökompostorissa. 

3 
KYSYMYSTÄ ALLANILLE
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81Pakkausalan peruskurssin 
sisältö on teemoitettu viideksi 
asiakokonaisuudeksi:

1. Pakkaamisen reunaehdot ja 
pakkaussuunnittelu 
2. Pakkaus ja markkinointiviestintä 
3. Eri pakkausvaihtoehdot 
4. Kehittyvät pakkausmateriaalit 
5. Teollinen pakkaaminen

Pakkausalan peruskurssi nro 81 
järjestetään Hotelli Gustavelundissa 
Tuusulassa seuraavasti:

I   jakso 26.-27.9.2017
II  jakso 7.-9.11.2017
III jakso 16.-17.1.2018

Kiinnostuitko? 
Seuraava Pakkausalan peruskurssi (81.) alkaa ensi syyskuussa. 
Lisätietoja saa kurssin vetäjänä toimivalta Risto Laiholta,  
puh. (09) 6840 342 tai risto.laiho@pakkaus.com.

Ilmoittautumiset: www.pakkaus.com

Kurssin luennoitsijoina toimivat alan parhaat 
asiantuntijat. Lähiopetuspäiviin kuuluu myös 
vierailuja alan yrityksiin. Edellisellä kurssilla 
vierailtiin mm. Inexin logistiikkakeskuksessa 
Kilossa ja Suomen Sokerilla Kirkkonummella. 

Kurssin ajaksi jakaannutaan ryhmiin, ja kunkin 
ryhmän on tarkoitus kehittää uudenlainen 
pakkausinnovaatio tehtäväksi annetulle 
tuotteelle. Ryhmätyötä toteutettaessa voi ottaa 
heti tuoreeltaan käyttöön kaikki kurssin aikana 
kertyneet tiedot, taidot ja ideat, samoin kuin 
verkostot. 

Verkostoituminen onkin kurssilaisilta saadun 
palautteen mukaan yksi tärkeimmistä 
saavutuksista tiedollisen annin lisäksi. 
Verkostoituminen ei kuitenkaan pääty kurssin 
loputtua, vaan kurssin suorittaneet hyväksytään 
Pakkauskillan jäseniksi. 

Pakkauskilta kokoontuu pari kertaa vuosittain 
möötteihin. Kiltamööttien ohjelmassa on 
yritysvierailuja ja illallistapahtumia. 

Kiltaan kuuluu tällä hetkellä 500 pakkausalan 
toimijaa. 

Osallistumismaksu Suomen Pakkausyhdistyksen 
jäsenyrityksissä toimivilta 3600 €, muilta 3900 €.

Suomen Pakkausyhdistyksen kerran vuodessa järjestämä peruskurssi koostuu 
kolmesta loka- ja tammikuun välisenä aikana pidettävästä lähiopetusjaksosta, 
joiden aikana saadaan seitsemän tiivistä päivää pakkausopetusta, käydään 
läpi pakkaamisen reunaehdot ja pakkaussuunnittelu, markkinointiviestintä, 
pakkausvaihtoehdot, kehittyvät pakkausmateriaalit ja teollinen pakkaaminen.

Kouluttaudu ja verkostoidu  
pakkausalan ammattilaiseksi  

Pakkausalan peruskurssi 81.

www.pakkaus.comSuomen Pakkausyhdistys ry
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81 K
illan toimintaan on perinteisesti kuulunut 
kiltamöötti ja kokous, jotka järjestetään 
ekskursion ja illalliskokouksen merkeissä kaksi 
kertaa vuodessa aina jossakin ammatillisesti 

mielenkiintoisessa kohteessa. Vuosikymmenien aikana 
killistit ovat päässeet tutustumuaan hyvin kattavasti sekä 
pakkauksia valmistavaan että pakkaavaan teollisuuteen. 
Kiltaa luotsaa jäsenistä valittu 12 henkilön kiltaneuvosto, 
jossa kokouksia vetävät perinteisin seremonioin kiltavanhin, 
seremoniamestari ja pännänpyörittäjä. Kokousten henki 
on rento, mutta jämäkkä ja päätökset tehdään nopeasti 
turhia kyselemättä. Kiltakokouksen varsinainen tarkoitus on 
yritysvierailujen ohella yhteistyöverkostojen muodostaminen 
ja kollegoiden tapaaminen rennoissa merkeissä. Killan 
jäsenien etuihin kuuluu myös tämä käsissäsi oleva Pakkaus-
lehti. Lisäksi kilta palkitsee vuosittain pakkausalalla 
ansioituneen henkilön Vuoden pakkari -arvonimellä.

Pakkauskillan kannalta vuosi 2017 alkaa uusissa tuulissa. 
Vuoden 2016 syyskokouksessa hyväksyttiin killan 
rekisteröityminen Pakkauskilta ry:ksi ja kiltaneuvosto on 

tämän jälkeen hoitanut asioiden käytännön järjestelyitä. 
Killan toiminta jatkuu kuten ennenkin ja nykyiset 
killistit jatkavat uudessa yhdistyksessä automaattisesti. 
Kiltaneuvosto suuressa viisaudessaan avasi myös 
sosiaaliseen mediaan vuoden alusta jäsenistön viestintää 
ja verkostoitumista helpottavat kanavat: sähköpostia voi 
lähettää osoitteeseen kilta@pakkauskilta.fi, Pakkauskilta 
ry -ryhmä löytyy Facebookista ja Pakkauskilta -ryhmä 
LinkedInistä. Pakkauskilta ry on saanut myös oman 
visuaalisen ilmeen, jonka logon on suunnitellut killan 
seremoniamestari Maija Olkkonen-Seppo Packdesign ID:stä. 

Tämän uuden edessä, kuluvana vuonna, kilta viettää 
50-vuotisjuhlaansa. Kiltaneuvoston tavoitteena on haastaa 
itsensä ja kaikki pakkarit kehittämään killan toimintaa entistä 
paremmaksi verkostoitumiskanavaksi meille kaikille. Ota 
haaste vastaan ja lähesty yllä mainittuihin kanaviin hyvillä 
ideoilla, edotuksilla tai muilla pakkariajatuksilla! 

Pakkauskilta ry:n puolesta toivotan teille kaikille lukijoille 
hienoa vuotta pakkausten mielenkiintoisessa maailmassa!

Pakkauskillasta  
rekisteröity yhdistys

Pakkauskilta on Suomen Pakkausyhdistyksen järjestämän Pakkausalan peruskurssin 
käyneiden henkilöiden muodostama järjestö. Killan perustivat yhdessä kahden 
ensimmäisen peruskurssin suorittaneet pakkarit vuonna 1967. Killan tarkoituksena 
on toimia alalla toimivien henkilöiden yhteistyöverkostona sekä edistää pakkausalaa 
Suomessa. Tällä hetkellä, kun järjestyksessä 80. kurssi on takanapäin, on killassa noin 500 
henkilöjäsentä ja se on vakiuttanut asemansa olemalla ainoa koko pakkausalan yhteinen 

henkilöjärjestö Suomessa. 

Hanna Lehtonen
Kiltavanhin   
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“  
Tuotekehityksemme 
on tuottanut useita 

kokonaisia tuotesarjoja 
sekä luonnon- 

kosmetiikkamarkkinalle 
että terveydenhuollon 

tarpeisiin.
Toimitusjohtaja Hannu Vakkari ,,
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Asiakas on Teampacissa 
kumppani
Teampac on kansainvälisesti toimiva kosmetiikan, hygienia- 
ja lääkinnällisten tuotteiden sopimusvalmistaja. Yrityksen 
valmistamista tuotteista kaksi kolmasosaa menee vientiin.

T
eampacin tuotantotiloissa Liljendalissa 
kuutostien varrella pyörii tammikuisena 
aamupäivänä monta tuotantolinjaa, 
mm. kosteuspyyhkeiden tuotanto- ja 

pakkauskone täydellä teholla. Kosteuspyyhkeissä 
pääasiallisena materiaalina käytetty kuitukangas tulee 
Teampaciin isoina rullina, ja täällä niihin lisätään vesi 
ja tarvittavat muut tehoaineet kunkin puhdistusliinan 
tai kosteuspyyhkeen käyttöaiheen mukaan. 
Kertakäyttöisillä liinoilla on monia käyttötarkoituksia: 
niitä valmistetaan täällä esimerkiksi meikinpoistoon, 
puhdistukseen sekä desinfiointiin, vauvanhoitoon 
ja lisääntyvissä määrin moniin erilaisiin tarpeisiin 

terveydenhuollossa.
Seuraavassa vaiheessa rulla viikataan ja katkotaan 

sopivan kokoisiksi paloiksi ja viime vaiheessa pakataan 
joko yksittäin tai monipakkauksiin. Ihan ilman 
ihmiskäsiä tämä kaikki ei kuitenkaan pyöri. Linjan 
päässä pari työntekijää varmistaa silmä tarkkana 
laatua ja samalla pakkaa valmiit tuotteet moni- tai 
display-pakkauksiin. 

Kosteuspyyhkeet ovat vaativia pakattavia. 
Pakkausten on kestettävä monenlaista nestettä, 
esimerkiksi voimakasta etanolia, ja tämä vaatii 
barrieerikalvolta ja liimoilta paljon. 

Kuvat ja teksti: Johanna Nikunen  
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Pakkaus saattaa sisältää esimerkiksi 30 
liinaa, joten myös suljentamekanismin on 
kestettävä yhtä monta avauskertaa. Jos 
pakkaus ei näissä tuotteissa toimi, menee 
koko tuote pilalle. 

Puhdistusliinojen ja kosteuspyyhkeiden 
sopimusvalmistus eli niiden tuotekehitys, 
tuotanto ja pakkaus on Teampacin 
ydinosaamista ja sitä arvostetaan vaativissa 
terveydenhoidon ja hoiva-alan yrityksissä. 
Myös monet kosmetiikkabrändien omistajat 
ja private label -tuotteiden valmistuttajat 
ovat antaneet liinojensa ja pyyhkeidensä 
valmistuksen Teampacin käsiin. Tuote-
ryhmän kysyntä on kasvussa. 

– Koska työ on länsimaissa kallista, 
työtä sujuvoittavien ratkaisujen, kuten 
pyyhintäliinojen käyttö lisääntyy 
esimerkiksi potilastyössä, sanoo 
Teampacin toimitusjohtaja Hannu 
Vakkari. Käytön lisääntymisennustetta 
tukee myös kosteuspyyhkeiden käytön 
myötä parantunut hygienia – tämä 
ymmärrettävästi on ensiarvoisen tärkeää 
esimerkiksi terveydenhuollossa.

Kosteuspyyhkeiden lisäksi Teampacissa 
valmistetaan erilaisia kosmetiikkatuotteita, 
mm. voiteita ja nesteitä. Pakkausosaaminen 
on oleellinen osa sopimusvalmistusta. 
Teampacin pakkausrepertuaariin kuuluu 
flowpack-pakkausten lisäksi pullot, tuubit, 
purkit ja pussit. Tuotantolinjoja on yhteensä 
parikymmentä ja pakkausmateriaaleja 
on käytössä laminaateista lasiin. Myös 

kosmetiikan näytepakkauksia – niitä, 
joita esimerkiksi tuotelanseerauksien 
yhteydessä aikakauslehtien välissä jaetaan – 
valmistetaan täällä paljon.  
 
Asiakas on kumppani

Sopimusvalmistus tarkoittaa sitä, että 
Teampac valmistaa tuotteet asiakkaan 
brändin alla. Ennen valmistusta taustalla 
on tehty paljon näkymätöntä työtä: 
pakkauskonseptointi painatusaineistoineen, 
tuotteen reseptiikka ja raaka-aineisiin 
liittyvät turvallisuusarvioinnit sekä 
testaukset ja näiden dokumentointi. 

– Valmistamiemme tuotteiden kiristyvä 
lainsäädäntö edellyttää tekemään 
jatkuvia investointeja ja parannuksia 
tuotantolaitteisiimme ja -tiloihimme, kertoo 
Hannu Vakkari. 

Teampacin tavoitteena on rakentaa 
pitkäaikaisia kumppanuuksia tuotemerkkien 
omistajien kanssa. 

– Pitkäaikaiset kumppanuudet 
tarkoittavat jatkuvaa yhteistyötä. 
Merkittävimmät asiakassuhteemme ovat yli 
kymmenen vuotta vanhoja. Lyhytaikaisiin 
hintahuutokauppasopimuksiin emme 
halua lähteä. Ne eivät palvele meidän, 
eikä asiakkaan etua, sanoo Teampacin 
pääomistaja Perttu Valaja.

Omia brändejä yrityksellä ei ole, ja tämä 
pysyy yrityksen strategiana jatkossakin, 
vaikka iso osa yrityksen valmistamista 
tuotteista on myös kehitetty Teampacissa.

– Kumppanuussuhteemme ovat erittäin 
pitkäaikaisia ja perustuvat avoimeen, koko 
arvoketjun tehokkuutta ja uudistumista 
tukevaan yhteistyöhön. 
 
Tehokkuus luo kannattavuutta

Sopimusvalmistajana pärjäämisen 
perusedellytyksenä on oman tuotannon 
tehokkuus. Teampacissa tuotantoa on 
onnistuttu tehostamaan niin, että yritys 
menestyy myös kansainvälisessä kilpailussa.

 – Olemassaolomme perustuu 
tehokkuuteen, joka luo kannattavuutta, 
toteaa Perttu Valaja. – Kansainvälisillä 
asiakaskumppaneillamme on muitakin 
vaihtoehtoja, joten meidän on tarjottava 
heille lisäarvoa. Jos toimisimme huonosti tai 
olisimme tehottomia, saisimme palautetta 
kumppaneilta aika nopeasti. 

Tehostamista ei kuitenkaan tehdä 
toimitusvarmuuden kustannuksella, vaan 
sen on pysyttävä sadassa prosentissa. 
Myös laatu on avainasemassa. – Isoja 
takaisinvetoja ei ole tullut. 

Sairaala-, lääkintä- ja kosmetiikka-
tuotteiden tuotannon ja pakkaamisen 
puhtaus on tarkkaa ja laatukriteerit tiukat. 
Puhtaus-, vaatimuksenmukaisuus- ja 
dokumentaatioprosessit ovat tiukkoja ja ne 
sopimusvalmistajan on hallittava. – Kaikki 
tämänkaltainen oheistyö on lisääntynyt 
ja lisääntyy edelleen. Silti tehokkuutta on 
pidettävä yllä. 

– Papereiden on kuitenkin oltava aina 

Vanessa Lehtonen valvoo, että tuotenäytepakkaukset ovat kunnossa. 

Jopa kymmeniä kosteuspyyhkeitä sisältävien 
pakkausten suljentamekanismi edellyttää 
materiaaleilta ja liimoilta erityisominaisuuksia 
varsinkin silloin, kun pyyhkeiden nesteet sisältävät 
haihtuvia aineita.
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kunnossa. Lääkinnällisten ja totta kai 
muidenkin tuotteiden jokaisen raaka-aine-
erän on oltava jäljitettävissä, Hannu Vakkari 
korostaa. 

Kumppanuus-sana toistuu sekä Vakkarin 
että Valajan puheessa. Samanlaista 
pitkäaikaista kumppanuutta kuin 
asiakkaiden kanssa pyritään luomaan 
myös hankintapuolella. Raaka-aineet ja 
pakkaukset hankitaan Suomesta aina 
kun niitä on täältä kustannustehokkaasti 
saatavana. Pakkauksia ostetaan Teampaciin 
parin miljoonan euron arvosta vuosittain.

– Kotimaisten tuottajien kilpailukyky ei 
aina riitä, joten ostamme merkittävän osan 
materiaaleista ulkomailta. Usein suomalaiset 
hinnoittelevat itsensä ulos. Mekin olemme 
tehostaneet toimintaamme niin, että 
olemme hinnallisesti kilpailukykyinen 
vientituotteissakin, joten haluan uskoa, että 
siihen pystyttäisiin muissakin yrityksissä 
alasta riippumatta, Valaja toteaa. 

– Tiettyjen kosmetiikkapakkausten 
valmistusta ei Suomessa edes ole, joten 
niitä on pakkokin tuoda ulkomailta, 
huomauttaa Hannu Vakkari. 

Luonnonkosmetiikka on toistaiseksi 
vielä pienehkö, mutta nopeasti kasvava 
markkina. Teampac on Marjut Kamppisen 
johdolla kehittänyt muun muassa oman 
EcoCert-tuoteperheen. EcoCert-hyväksytty 
luonnonkosmetiikkatuotesarja lanseerattiin 
Skandinaviassa viime vuonna. 

Teampacin kumppanina on mm. Repolar 

Oy, joka tekee tutkimusta luonnon pihkan 
ja sen ainesosien hyödyntämisestä erityisesti 
haavojen ja ihon hoidossa. Teampac tekee 
Repolarin kanssa kiinteää tuotekehitys- ja 
valmistusyhteistyötä. Näiden Repolarin ja 
monien muiden lääkinnällisiksi laitteiksi 
luokiteltavien tuotteiden valmistus asettaa 
Teampacin toiminnan tasolle korkeat 
vaatimukset. 

 
Team on oikeasti tiimi

Teampac on perustettu vuonna 1969 ja 
sen nykyinen pääomistaja on Perttu Valaja. 
Osan osakkeista omistaa henkilökunta. 

– Olemme tarjonneet henkilökunnalle 
mahdollisuutta myös omistaa 
työpaikkaansa. Lisäksi koko henkilöstö on 
mukana yhteisissä kannustinjärjestelmissä. 
Joustoa toiminnan kausiluontoisuuteen on 
haettu paikallisesti sopien. Tuotanto pyörii 
pääosin kahdessa vuorossa viitenä päivänä 
viikossa. 

 
Hallittua kasvua

Teampac on kasvanut hallitusti ja pyrkii 
kasvamaan edelleen. Yrityksessä uskotaan, 
että kasvu tulee viennistä, suomalaisten 
bränditalojen tukeutumisesta nykyistä 
enemmän sopimusvalmistajiin sekä 
terveydenhuoltosektorilta. Lisäksi täällä 
halutaan olla edelleenkin kehittämässä 
ratkaisuja siivous- ja hygienia-aloille, missä 
tiukkenevat laatu- ja tehokkuusvaatimukset 
avaavat mahdollisuuksia Teampacin 

tyyppisille toimijoille.
Runsaan yhdeksän miljoonan 

vuosittaisesta liikevaihdosta kaksi 
kolmannesta tulee viennistä skandinaavisille 
bränditaloille. 

– Uskomme, että bränditalot käyttävät 
jatkossa entistä enemmän kumppaneita, 
jotka kykenevät yhdistämään tehokkaan 
ja hyvää laatua tuottavan valmistuksen, 
tuotekehityksen ja logistiikkapalvelut. 
Lupaavasti käynnistynyt yhteistyö eräiden 
maailman johtavien lääkeyritysten kanssa 
antaa uskoa siihen, että päätös hakea 
kasvua myös vaativasta lääketeollisuudesta 
on ollut oikea, pohtii Hannu Vakkari. 

 

Jatkuva tehostaminen on sopimusvalmistajan elinehto. Teampac investoi säännöllisesti tehokkuutta ja laatua parantaviin ratkaisuihin. Kuvan yksikkö huolehtii 
kosteuspyyhelinjalla reiän teosta, pakkauksen koodauksesta ja muovisen, uudelleensuljettavan kannen alle tulevasta erillisestä tarrasta.
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Uudet 
pakkaustuulet 
Tokiosta 
Japanilaiselle ja muulle Aasian 
pakkausteollisuudelle Tokyo Pac 
-tapahtuma on tärkeä näyteikkuna 
uusimpaan pakkausdesigniin, sekä 
painotekniikka- ja materiaaliuutuuksiin. 
Muun maailman toimijoille, jotka ehkä 
aikovat pyrkiä markkinoille maailman 
toiselta puolelta, tapahtuma tarjoaa 
ikkunan erilaiseen b-to-b -maailmaan, 
jossa voi arvioida kilpailijoiden 
tarjontaa. 

Messukävijälle näyttely tarjoaa tilaisuuden tutustua japanilaiseen 
bisneskulttuuriin vähän samaan tapaan kuin marketeissa kiertely selvittää, 

miten vähittäiskauppa maassa toimii. Japanin markkinoille haluavan on syytä 
tietää, miten olemassaolevat tuotantolinjat sopivat jakeluketjun, kauppiaiden 
ja kuluttajien tarpeisiin. On hyvä myös selvittää, onko pakkauksilla vaadittavat 
ympäristöluvat tai paikallisten suosima design.   

Teksti ja kuvat: Joanne Hunter
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Berrymix: Crown Packaging testaa materiaalia, jonka raaka-aineena 
on käytetty kierrätyspaperia ja mehutuotannon sivuvirtoina syntyneitä 
mustikankuoria.  

Ecoleanin 125 millilitran pussipakkaus lanseerattiin ensimmäisenä 
Pakistanin markkinoilla. 

Grafiikka on yleismaailmallinen kieli ja tätä kieltä käytetään 
laajalti Japanissa. Grafiikka opastaa, miten pakkausta käytetään 
ja kuinka se hävitetään. Japanilaisyritykset ovat mestareita 
esittelemään ajatuksiaan muutenkin visuaalisen viestinnän avulla, 
joten kielitaidotonkin pärjää tapahtumassa hyvin. Näyttelyoppaat 
ovat paikalla auttamassa ja tarttuvat herkästi hihasta ja lähtevät 
kierrättämään osastoilla, Painettujen julisteiden avulla saa 
hyvän käsityksen tuotteista, varsinkin kun monissa niissä on 
englanninkieliset tiivistelmät. Painettuja englanninkielisiä esitteitä 
jaetaan harvoin, ja valokuvaaminen on kiellettyä muilta kuin 
rekisteröityneiltä median edustajilta, joille on annettu statuksesta 
kertovat hihanauhat. 

Historiaa ja perinteitä kunnioittaen, mutta silti valmiina 
heittämään sovinnaisuudet romukoppaan, Japanissa tehdään 
kaikki omalla jäljittelemättömällä tavalla. Omaleimaiset yritykset, 
jotka esittelevät itseään suurelle yleisölle, osaavat myös viihdyttää 
massoja. Esimerkiksi multimedia-lasit naulitsivat ihmisjoukot 
paikoilleen kun osastolla esitettiin valeuutisia. Toinen messuosasto 
taas muistutti vilkkuvine värivaloineen Tokion kuuminta 
viihdealuetta Shibuyaa.  

Tokyo Pack ja sisartapahtuma Japan Pack, jossa esitellään koneita 
ja laitteita, järjestäjänä toimii Japanin Pakkausinstituutti yhdessä 
Japanin pakkauskonevalmistajien yhdistyksen kanssa. Tapahtumissa 
tulee hyvin esille maan kansalliset ja teolliset erityispiirteet ja 
siksikin tapahtumaan kannattaa lähteä tutustumaan markkinoiden 
kasrtoitusmielessä, sanoin kuin uusia tuulia haistelemaan. 

Pussit tulevat 
Pystypussien vuosittaiset myyntiluvut ovat ylittäneet entiset 

myyntiluvut ja se näkyi myös Tokyo Pack-näyttelyssä. Monet 
yritykset havittelevat omaa osaansa kasvusta, joten uusilla tulijoilla 
on oltava erottuva tuote. Ruotsalaine Ecolean on jo saanut 
jalansijaa Japanin maaperällä ja yritys kilpaili huomiosta paikallisten 
tuottajien kanssa. Australialainen biopohjaisten kalvojen valmistaja 
Plantic, jota jakeluyhtiö Kururay edusti tapahtumassa, kertoi 
pussipakkausten olevan heidän seuraava kohdesovelluksensa.  

Molemmat markkinoille tulijat kertovat omien pussituotteidensa 
ympäristöjalanjäljen olevan edeltäjiään pienempi. Pussi, 
jonka raaka-aineena on käytetty 40 prosenttia kalkkia 
(kalsiumkarbonaattia) erottuu joukosta ja eurooppalaisella 
vaihtoehdolla on toinen japanilaisittain vahva myyntiargumentti: 
ilmalla täytettävä kahva lisää käyttömukavuutta kaadettaessa 
tuotetta ulos pakkauksesta. Pakkaus on myös uudelleensuljettava, 
joten tuote pysyy tuoreena. Pussin läpinäkyvyys on lisää tuotteen 
houkuttelevuutta kaupan hyllyillä

< Ecolean näkyvästi esillä 
Ecolean on kasvattanut läsnäoloaan Kaakkois-Aasiassa avattuaan 
vuosi sitten toimiston Tokiossa. Samaan aikaan lanseerattiin 
pienemmän volyymin Air Aseptic -pussituote. 125 ml:n vetoinen 
pussi lanseerattiin äskettäin myös Pakistanissa, jossa siihen 
pakataan teenjuomiseen tarvittavaa maitotuotetta. – Pakistan on 
Ecoleanin suurimpia aseptisten tuotteiden markkinoita, sinne on 
toimitettu yli puoli miljardia pakkausta kahdelle asiakkaalle viime 
vuonna, kertoo Hanna Jeppsson Ecoleanista. 
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Nippon Closures kehitti Ben Lid-
korkin mukaan otettavien juomien 
markkinoita varten. 

Brittiläinen Advanta    > 
– Britannian suurin metallitarjottimien valmistaja tuli Tokyo Packiin 
tutkimaan maan potentiaalisia markkinoita, kertoo yrityksen 
toimitusjohtaja Steve Pinhorne. Hän kertoo, että jos suunnitelmat 
etenevät, yrityksen pitää omaksua uuden maan tavat. Voi olla, 
että he hankkivat paikallisen kumppanin selvitäkseen uuden 
kulttuurin haasteista. Kielen ja bisneskulttuurin lisäksi japanilaisten 
perinteisissä ruuanlaittotavoissa on piirteitä, jotka vaativat 
muutoksia Advantan valmisruokasektorin tuotteisiin.  

Hagoromo Foods, kissanruokabrändi, on ensimmäinen 
kaupallinen yritys, joka käyttää pussipakkauksiin sopivaa inkjetin 
ja vesipohjaisen valkoisen värin kaiverrustekniikan yhdistelmää. – 
Fuji Tokushu Shigyon kehittämä ja Japan Good Packaging Design 
-palkinnon voittanut pakkaus on markkinoiden paras, kehuu Hiroshi 
Umemoto, Fuji Fuji.M.O technology-yhtiön myyntijohtaja.

 
Käyttäjäystävällinen design       > 
on japanilaisille ensiarvoisen tärkeää. DNP:n uusimman valmistaman 
pussin saa avattua vaikka yhdellä kädellä. Kahden materiaalin 
yhdistelmäpakkauksesta materiaalit saa lisäksi käytön jälkeen irti 
toisistaan, joka helpottaa kierrätystä. 

<

< Helppoa avattavuutta 
Nippon Closures vastaa käyttäjien tarpeeseen 
ja on kehittänyt uudenlaisen saranoidun 
vetorengaspullon, jossa sormi mahtuu renkaan 
sisään, ominaisuus, joka helpottaa avaamista. 
Tuotetta odotetaan markkinoille tämän vuoden 
aikana punaisena, vihreänä, kullanvärisenä ja 
26 ja 32 millin kokoisina. Vastaava pulloversio 
ilman vetorengasta voitti 2016 Good Packaging 
-palkinnon. Suljettavuusmekanismia on nyt 
parannettu paremman kosteussuojauksen 
saavuttamiseksi. Ben Lid kehitettiin mukaan 
otettavien juomien pakkaamiseen, ja 
uudelleenavattavuus mahdollistaa vaikka teepussin 
ja sokerin lisäämiseen kuppiin, ja silti kannen saa 
turvallisesti uudelleen suljettua. 
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Lähes näkymätön viivakoodi, jota digitaaliseksi vesileimaksi 
kutsutaan, esiteltiin DNP:n osastolla. Yrityksellä on lisenssi käyttää 
“ainutlaatuista” Digimarkin tekniikkaa Aasian alueella. Datalogic 
Magellan 9800i-skanneri on kehitetty Japanin markkinoita varten ja 
se lanseerataan kesällä 2017. Koodin voi skannata älypuhelimella ja 
saada sitä kautta tietoa esimerkiksi tuotteen allergiaa aiheuttavista 
sisällöistä. Samalla voidaan tarjota esimerkiksi myös erilaisia 
kuponkeja asiakkaille.  

Kiertotalous tulee Japaniinkin
Japani haluaa olla edelläkävijä myös kiertotalouden edistämisessä 

ja kumppanuuksien luomisessa yritysten kesken. Crown Packaging, 
joka tuottaa paperia ja kartonkia kierrätysmateriaaleista on 
yhdistänyt nämä raaka-aineet ruuan ja juomien valmistuksesta 
jääviin sivuvirtoihin. Yrityksen messulahjoina jakamissa paperisissa 
näkyy violetin, vihreän, vaaleanpunaisen ja ruskean sävyjä, jotka 
ovat peräisin esimerkiksi vihreän teen valmistuksessa syntyneestä 
jäämistä tai kaakaopapujen ja palmun kuorista. Uusin Berry-Mixin 
käyttämä raaka-aine on mustikankuori, jota syntyy mehutuotannon 
sivuvirtana. 

Kestävä kehitys oli esillä myös tapahtuman seminaarissa, jossa 
Tokion vuoden 2020 olympia- ja paralympiaorganisaatio esittelivät 
tulevassa tapahtumassa käyttöön otettavia paperilaatuja, joille mm. 
tapahtuman pääsyliput painetaan. Crown kertoi kierrättävänsä 
myös kaikki 10 miljoonaa paperista origamikurkea, jotka ihmiset 
vuosittain jättävät Hiroshiman Peace Memorial-puistoon. 

Kuitu on edelleen pakkausmateriaalien kuningas Japanissa. Hexa 
Japan esitteli kevyen, kestävän ja ympäristöystävällisen kennon, joka 
on vaihtoehto puu- ja muovilavoille. Sen luvataan kestävän vaikka 
huonekalujen painon, ja siitä voi myös rakentaa messuosastoja. 

PET-pullo kestää kuumaa ja pakkasta
Kuumille nesteille tapahtumassa esitellyssä PET-pullossa on 

pohjassa vakuumipaneeli, joka päästää pohjan nousemaan 
prosessin aikana paineen säätelemiseksi. Myös kylmien juomien 
pakkaamiseen esiteltiin uudenlainen pullo. Vain 15 grammaa 
painavassa PET-pullossa voi pakastaa tai viilentää makuvesiä. Pullon 
pohjan muoto ja sisältö on modifioitu kestämään painetta, joka 
lisääntyy jäädyttämisen aikana. 

Toyo Seikan and PET Refine Technology ovat yhdessä kehittäneet 
pullon, jonka valmistukseen on käytetty 100 prosenttisesti 
kierrätettyä PETiä. Kierrätysympyrä sulkeutuu, kun kierrätetyistä 
PET-pulloista tehdään uusia pulloja. 

Työkaveriksi robotti
Fanuc esitteli osastollaan nopean keräilyrobotin, jota 

turvallisuutensa vuoksi sanottiiin työpaikkaystävälliseksi työkaveriksi 
pakkauslinjoille. CR-7iA/L kantaa 7 kilon hyötykuorman ja ja 
se liikkuu älykkäiden turvaominaisuuksiensa ansioista vapaasti 
lattialla. Viimevuotisessa Japan Pack-näyttelyssä, joka järjestetään 
vuorovuosina TokyoPackin kanssa, esiteltiin robotin isoveli, joka 
pystyy kantamaan peräti 18 kg:n kuorman. Isompi robotti on jo 
käytössä autoteollisuudessa, mutta odottaa edelleen läpilyöntiään 
pakkausteollisuuteen.

  

Robottityökaveri Fanuc CR-7iA/L kantaa 7 kg:n hyötykuorman ja liikkuu 
turvallisesti ympäri tehtaan lattiaa. 

Japan Gatewayn ja PacPlusin uudelleentäyttösysteemi pitää tuotteen tuoreena 
viimeiseen pisaraan saakka. 

Suntoryn kevyen, 15 grammaa painavan PET-pullon voi viilentää ja pakastaa. 
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Toshio Arita (vas.), pakkausalan veteraaniasiantuntija ja pakkausalan kahden 
sukupolven mentori tapasi Helén Williamsin Karlstadin yliopistosta Ruotsista.    

Mitsubishi Gas Chemical-yhtiön lääkekäyttöön kehittämä happea poistava 
OxyVanish-purkki.  

Kaon uudelleetäyttöpussi annostelee tuotteen entistä sujuvammin.  

Toppan Printingin kehittämän pakkauksen höyrynpoistotekniikan kerrotaan 
parantavan mikroruuan kosteussisältöä. 

Ruotsin Japanin suurlähettiläs Magnus Robach esiintyi Tokyo Packin 
avajaistilaisuudessa.  

Japanilaiset toivottavat tervetulleiksi ulkomaiset teknologiat ja 
kansainvälisen yhteistyön. Ruotsalaisella pakkausalalla on vahvat 
siteet Japaniin ja Ruotsin Japanin-suurlähettiläs ottikin osaa 
näyttelyn avajaisseremoniaan. Hänen viestinsä oli molempien 
maiden, Ruotsin ja Japanin metsärikkaudet. – Uskon, että Ruotsi 
ja Japani katsovat samaan suuntaan: biopohjaisten materiaalien 
käyttöön. Ruotsin Packbridge järjesti yhdessä Business Swedenin 
kanssa seminarin tapahtumassa. 
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Ella-tytär innoitti Anna-Maria 
Sarénin tutkimaan opinnäytetyössään 
kuluttajatuotteiden pakkausmerkintöjä 
näkövammaisten kannalta.
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Pakkauksen esteettömyys tuo 
itsenäisyyttä näkövammaiselle 
Viisivuotias Ella on näkövammainen ja käy kaupassa perheensä kanssa kuten muutkin 
ikäisensä lapset. Kun Ella oppii lukemaan, myös hän haluaisi valita kaupasta erilaisia 
tuotteita. Tällä hetkellä tilanne on se, että Ella ei muiden 50 000 suomalaisen 
näkövammaisen kuluttajan tavoin pysty tekemään valintoja itsenäisesti, koska ei pysty 
lukemaan pakkausmerkintöjä, tuotteen nimeä, sisältö- tai päiväysmerkintöjä.  

Huoli Ellan ja muiden näkövammaisten itsenäisestä elämästä 
ja tulevaisuudesta nostatti Anna-Maria Sarénin, joka on 
edellämainitun Ellan äiti, tutkimaan tradenomitutkintoon 
kuuluvassa opinnäytetyössään kuluttajapakkausten merkintöjä ja 
miten näkövammaiset kuluttajat on otettu niissä huomioon. 

Eskimo-pakkauksissa pistekirjoitusta
Eskimo-brändi oli jo ennen opinnäytetyön aloittamista kiinnittänyt 
Anna-Maria Sarénin huomion. Osassa brändin tuotteista tuotteen 
nimi on pakkauksessa myös pistekirjoituksella. Opinnäytetyössä 
selvitettiin, millaisia kustannuksia näkövammaisten huomioiminen 
kuluttajapakkausmerkinnöissä on yritykselle aiheuttanut. 
Eskimo-tuotteita valmistavan Fredman Group Oy:n asiakkuus- ja 
markkinointipäällikkö Sari Koivulahti selvitti, että yrityksen 
Bruno-tuotteiden tuoteuudistuksen myötä vuonna 2010 yrityksen 
tiettyihin kuluttajapakkauksiin lisättiin pistekirjoitusta. 

– Idean isänä toimi hankkeesta vastannut art director ja 
pistekirjoitus toteutettiin yhdessä Näkövammaisten liitto ry:n 
kanssa, jolta yritykset voivat saada pistekirjoitus-käännöspalvelua. 
Koivulahden mukaan pistekirjoituksen lisääminen ei ollut yritykselle 
kustannuksiltaan tai työmäärältään niin suuri, että se olisi ollut 
perusteltua jättää toteuttamatta. – Pistekirjoituksen lisääminen 
kuluttajatuotepakkauksiin onnistuu ilman lisätyötä ja se tehdään 
samalla kuin muukin pakkauksen vaatima painotyö. 
Fredman Group Oy:n saama palaute pistekirjoitusmerkinnöistä on 
ollut positiivista.  
– Tästä syystä onkin ihme, että pistekirjoitusta ei ole laajemmin 
otettu käyttöön myös muiden yritysten kuluttajapakkauksissa, 
miettii Anna-Maria Sarén. 

Myös värikontrastit auttavat
Anna-Maria Sarén tutki merkintöjen lisäksi kuluttajatuote-
pakkausten värikontrasteja. Pistekirjoituksen lisääminen auttaa 
täysin sokeita kuluttajia, mutta kuluttajatuotepakkausten 
oikeanlaiset värikontrastit auttaisivat enemmistöä näkövammaisista, 
johon kuuluu jo suuri osa ikääntyvästä väestöstämmekin. 
Opinnäytetyön kyselyn tuloksista ilmeni, että värikontrastien avulla 
kuluttajatuotteiden löytäminen ja valitseminen kaupasta olisi 

näkövammaisille helpompaa. Parhaaksi kontrastiksi koettiin vaalea 
teksti tummalla taustalla. 

Monen näkövammaisen kuluttajan arki sujuisi paremmin pelkästään 
selkeämmin luotujen kuluttajapakkausten värikontrastien, 
päiväysmerkintöjen ja muiden tuotetietojen avulla ja vaikuttaisi 
myös myyntiin, kuten eräs opinnäytetyön kyselyyn vastannut 
28-vuotias syvästi heikkonäköinen nainen toteaa:
– Ne tuotteet, joiden etikettejä ei näe lukea, jäävät ostamatta 
ja ostokset keskittyvät niihin tuotteisiin, joiden etikettien fontti- 
ja värimaailmassa on huomioitu ihmiset, joilla saattaa olla 
hankaluuksia lukea pientä tekstiä tai erottaa lähellä toisiaan olevat 
värit.

Opinnäytetyön kyselyyn vastanneet näkövammaiset kokivat 
kaikkein tärkeimpänä kyvyn pärjätä itsenäisesti omassa 
arkielämässä. Eräs 44-vuotias heikkonäköinen nainen totesikin 
vastauksessaan, että esteettömyys kuluttajana tuo mahdollisuuden 
itsenäiseen ostokokemukseen myös näkövammaiselle ja se lisää 
arjessa pärjäämisen lisäksi omanarvon tuntoa.  

Sosiaalinen vastuunkanto luo positiivista imagoa
Anna-Maria Sarén haluaa herätellä yrityksiä ottamaan 
näkövammaiset paremmin huomioon kuluttajapakkauksia 
suunniteltaessa. – Tästä esimerkillinen edelläkävijä on juuri Fredman 
Group, jonka näkövammaisten huomioiminen pakkauksissa 
varmasti vaikuttaa yrityksen sosiaalisen vastuun mielikuvaan. 
Sosiaalisen vastuun kantaminen luo yrityksille positiivista imagoa, 
mutta samalla vastuunkannolla on todellista vaikutusta monien 
erilaisten kuluttajaryhmien arkeen ja elämään.

Anna-Maria Sarèn haastatteli Satakunnan ammattikorkeakoulussa 
tekemäänsä tradenomin tutkintoon kuuluvaa opinnäytetyötään 
varten 16 eri ikäistä näkövammaista henkilöä. Haasteltujen 
näkövammaluokkia olivat heikkonäköinen, syvästi heikkonäköinen 
ja sokea. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Näkövammaisten 
liitto ry. Lisäksi Sarénilla on kymmenen vuoden työkokemus kaupan 
alalta. Lisätietoja opinnäytetyöstä: annamaria.saren@gmail.com  

Teksti: Hannele Lehtinen  
Kuvat: Markus Perko

Fredman Group Oy:n Eskimo-
leivinrullan tuotetiedot ovat 
merkitty myös pistekirjoituksella. 
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Patentti ja  
hyödyllisyys- 
malli suojaavat pakkauksen 
Uusien toimivien ideoiden suojaaminen käy pakkausalallakin parhaiten 
päinsä patentin avulla. Usein on patentin asemesta järkevää käyttää 
hyödyllisyysmallia, silloin tällöin myös ainutlaatuista muotoa plagioijilta 
suojaavaa design-patenttia. 

Teksti: Vesa Tompuri 
Kuvat: StoraEnso ja RePack

Lääkeälypakkaukseksi nimetty 
keksintö sai patentin, koska se 
oli todettavissa sekä uudeksi 
että riittävän keksinnölliseksi.

Yksi vaikuttavimpia menestystarinoita viime 
aikojen suomalaisessa pakkausteollisuudessa on 
RePackin tie maailmalle. 
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S
uomen patenttilaki on puoli 
vuosisataa vanha, mutta silti 
suhteellisen hyvin harmonisoitu 
suhteessa EU:n alueella 

voimassa oleviin säädöksiin. Puhuttiin 
sitten direktiiveistä tai kansallisista 
laeista, patentin käsite on muuttumaton: 
saadakseen patentin keksinnön pitää olla 
uusi ja riittävän keksinnöllinen. Hyvätkään 
abstraktit ideat eivät välttämättä täytä 
patentoitavuuden vaatimuksia, koska 
on aina oltava jokin tekninen piirre – tai 
ongelma, joka on ratkaistavissa keksinnön 
avulla. 

– Teollinen käyttökelpoisuus on 
kolmas oleellinen kriteeri uutuuden ja 
keksinnöllisyyden lisäksi. Pakkaus on 
teollisesti hyödynnettävissä vain, jos se 
toimii aiotussa käyttötarkoituksessaan. 
Näiden vaatimusten täyttymisen 
varmistaminen on yksi patentointiprosessin 
keskeisiä tehtäviä, sanoo Berggren Oy:n 
patenttiryhmän päällikkö, fyysikko Mika 
Laajalahti.

Laajalahden mukaan perinteisellä 
pakkausalalla on melko tavallista, että 
ideansa suojaamista hakeva päätyy yhdessä 
patenttiasiantuntijan kanssa hakemaan 
patentin asemesta hyödyllisyysmallia, jonka 
keksinnöllisyysvaatimukset ovat patenttia 
pienemmät. Ennen kuin syntyy käsitys siitä, 
miten idea on tarkoituksenmukaisimmin 
suojattavissa, on perehdyttävä sekä 
keksintöön että tunnettuihin ratkaisuihin. 

– Perusasiana on sen selvittäminen, onko 
olemassa jo vastaavia toteutuneita ideoita 
ja mikä on niiden patentti- tai mallisuoja. 
Jollei ole, tulee vielä miettiä, onko esitetty 
idea riittävän uusi ja riittävän keksinnöllinen 
eli teknisesti innovatiivinen. Pakkausala on 
aika vanha, ja muun muassa siitä syystä ei 
ole kovinkaan helppoa löytää täysin uusia 
toimivia ideoita, jotka lisäksi ovat riittävän 
keksinnöllisiä patentoitavaksi, Laajalahti 
toteaa.

Lääkepakkauksien äly sai 
patentin
Suuri osa suomalaisesta pakkaus-
teollisuudesta on kehittynyt metsä-
teollisuuden mukana, varsinkin 
1950-luvulta alkaen, jolloin ensimmäiset 
maidolle suunnitellut kartonkipakkaukset 
tulivat markkinoille. Kuitupohjainen 
nestepakkaus on tosin reippaasti yli sata 
vuotta vanha keksintö, sillä saksalainen 
Gustav Türk sai patentin paperin 
käyttämisestä nesteen pakkaamiseen 
lasipullon asemesta.    

Viimeisimpiä ”metsäteollisista” 
pakkauskeksinnöistä on Stora Enson 
patentiksi asti edennyt idea lääkkeiden 
älypakkauksesta. Patentinhakijalla oli 
ratkaisuaan odottava ongelma, joka liittyi 
turvalliseen reseptilääkkeiden ottamiseen. 
Oli kehitettävä pakkaus, joka ”kertoisi”, 
milloin pakollinen ja säännöllisesti 
nautittava lääke oli ottamatta ja milloin ei. 

Ratkaisuksi tuli pakkauksen varustaminen 
sähköä johtavilla kuvioilla, joiden avulla 
lääkkeen käyttäjä voi todeta tilanteen 
aukottomasti.

– Älylääkepakkauksen kaupallistamiseen 
liittyvä keksintö perustuu painettujen 
johteiden liittämiseen elektroniseen 
moduuliin, joka lähettää tarvittavan datan 
taustajärjestelmiin automaattisesti ja ilman 
erillisiä lukulaitteita, kertoo Stora Enson 
älypakkaushankkeen johtaja Juha Maijala.

Lääkeälypakkaukseksi nimetty keksintö 
sai patentin, koska se oli todettavissa sekä 
uudeksi että riittävän keksinnölliseksi. Kun 
toimivuus oli varmistettu, tuli mietittäväksi 
se, kumpi olisi tarkoituksenmukaisempi: 
hyödyllisyysmalli vai patentti. 
Patenttivaihtoehto veti Juha Maijalan 
mukaan tässä tapauksessa pidemmän 
korren, koska suoja kehitettävälle 
tekniikalle haluttiin hyväksi ja koska 
patentti mahdollisti keksinnön tulevat 
liiketoiminnalliset hyödyt.

Hyödyllisyysmalli vähintään yhtä 
tavallinen
Normaalisti patentinhakuprosessi Suomessa 
vie 2–3 vuotta – jos lopputuloksena 
on patentin eikä sitä kevyemmän 
hyödyllisyysmallin tai tavaramerkin 
haku. Kun patenttiasiantuntija saa 
keksinnön kuvauksen, tälle muodostuu 
yleensä kohtuullisen nopeasti kuva siitä, 
kannattaako hakea patentti vai jokin muu 
suoja. 

– Välttämättä hakemus ei tule kerralla 
hyväksytyksi, vaan patentinhakijan 
on patenttiviranomaisen antaman 
välipäätöksen nojalla usein korjattava 
patenttivaatimuksia tai argumentoitava 
keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä 
suhteessa aiemmin tunnettuun. Jos ja 
kun patentti sitten myönnetään, hakijan 
on muistettava toimia aktiivisesti. 
Patenttihan perustuu kielto-oikeuteen 
eli patentinhaltijan tulee erikseen kieltää 
kolmannen osapuolen liiketoiminta, joka 
perustuu keksintöön tai hyötyy siitä, Mika 
Laajalahti selvittää.

Patentti on onnistunut ratkaisu havaitulle 

tekniselle ongelmalle. Toisinaan ongelma 
on niin pieni, ettei sen ratkaiseminen 
vaadi niin suurta keksinnöllisyyttä 
kuin patenttiin tarvittaisiin; silloin 
hyödyllisyysmalli voi olla paras ratkaisu. 
Yksi esimerkki hyödyllisyysmallista on 
Altian viinipakkausten avaamisen idea. 
Ongelma oli syntynyt siitä, kun ulkopuolista 
kartonkipakkausta ja sisäpuolista 
alumiinipakkausta oli käsiteltävä keskenään 
erilaisina jätejakeina. Ratkaisuksi löytyi 
kartonkipakkauksen varustaminen erillisellä 
repäisylinjalla, jonka avulla alumiinifolio 
saatiin ehjänä pois kartonkipakkauksen 
sisältä. 

– Idea toimi myös konkreettisesti. Asiassa 
päädyttiin kuitenkin, muun muassa 
keksinnön luonne ja keksinnöllisyys sekä 
hakijan intressit huomioiden, hakemaan 
hyödyllisyysmallia, jollainen yhtiöllä on tälle 
tuotteelle edelleen, Laajalahti sanoo.

Yksi vaikuttavimpia menestystarinoita 
viime aikojen suomalaisessa 
pakkausteollisuudessa on RePackin 
tie maailmalle. Yhtiön toiminta-ajatus 
lähtee siitä, että verkkokaupat saavat 
uudelleenkäytettäviä ja palautettavia 
pakkauksia.

– Perushaaste oli siinä, miten saada 
pullopanttijärjestelmä toimimaan 
myös verkkokaupassa. Ratkaisu löytyi, 
ja sen oikeudellisena suojana on nyt 
hyödyllisyysmalli, kertoo RePackin 
toimitusjohtaja Jonne Hellgren. 
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Toimialat Hankitut pakkausaineet,  Kulut yhteensä,  Hankitut pakkausaineet  Pakkausainekulujen 
 1 000 euroa 1 000 euroa koko teollisuudesta, % osuus kaikista kuluista, %

 986 138 102 208 758 100 % 1,0 %

Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 502 601 8 720 129 51,0 % 5,8 %

Tekstiilien valmistus 2 625 260 957 0,3 % 1,0 %

Vaatteiden valmistus 3 467 459 362 0,4 % 0,8 %

Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 2 172 140 980 0,2 % 1,5 %

Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus  
(pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 31 750 5 157 943 3,2 % 0,6 %

Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 182 469 16 343 509 18,5 % 1,1 %

Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 5 730 722 997 0,6 % 0,8 %

Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 0 6 145 605 0,0 % 0,0 %

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 69 340 6 313 523 7,0 % 1,1 %

Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 30 474 903 973 3,1 % 3,4 %

Kumi- ja muovituotteiden valmistus 24 351 2 342 884 2,5 % 1,0 %

Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 27 807 2 099 995 2,8 % 1,3 %

Metallien jalostus 22 694 11 331 655 2,3 % 0,2 %

Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 27 935 4 197 341 2,8 % 0,7 %

Tietokoneiden sekä elektronisten ja  
optisten tuotteiden valmistus 6 856 15 195 136 0,7 % 0,0 %

Sähkölaitteiden valmistus 6 748 3 976 485 0,7 % 0,2 %

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 17 352 12 661 862 1,8 % 0,1 %

Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja  
puoliperävaunujen valmistus 6 779 1 244 438 0,7 % 0,5 %

Muiden kulkuneuvojen valmistus 262 1 336 976 0,0 % 0,0 %

Huonekalujen valmistus 6 756 758 011 0,7 % 0,9 %

Muu valmistus 7 085 441 812 0,7 % 1,6 %

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 887 1 453 184 0,1 % 0,1 %

Pakkausten hankintamenot toimialoittain 2015

Tilastokeskus 10.1.2017

SUOMEN PAKKAYHDISTYS RY
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Pakkaustarvikkeiden valmistus, tuonti ja vienti 2007–2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Toimialat Hankitut pakkausaineet,  Kulut yhteensä,  Hankitut pakkausaineet  Pakkausainekulujen 
 1 000 euroa 1 000 euroa koko teollisuudesta, % osuus kaikista kuluista, %

 986 138 102 208 758 100 % 1,0 %

Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 502 601 8 720 129 51,0 % 5,8 %

Tekstiilien valmistus 2 625 260 957 0,3 % 1,0 %

Vaatteiden valmistus 3 467 459 362 0,4 % 0,8 %

Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 2 172 140 980 0,2 % 1,5 %

Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus  
(pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 31 750 5 157 943 3,2 % 0,6 %

Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 182 469 16 343 509 18,5 % 1,1 %

Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 5 730 722 997 0,6 % 0,8 %

Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 0 6 145 605 0,0 % 0,0 %

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 69 340 6 313 523 7,0 % 1,1 %

Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 30 474 903 973 3,1 % 3,4 %

Kumi- ja muovituotteiden valmistus 24 351 2 342 884 2,5 % 1,0 %

Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 27 807 2 099 995 2,8 % 1,3 %

Metallien jalostus 22 694 11 331 655 2,3 % 0,2 %

Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 27 935 4 197 341 2,8 % 0,7 %

Tietokoneiden sekä elektronisten ja  
optisten tuotteiden valmistus 6 856 15 195 136 0,7 % 0,0 %

Sähkölaitteiden valmistus 6 748 3 976 485 0,7 % 0,2 %

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 17 352 12 661 862 1,8 % 0,1 %

Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja  
puoliperävaunujen valmistus 6 779 1 244 438 0,7 % 0,5 %

Muiden kulkuneuvojen valmistus 262 1 336 976 0,0 % 0,0 %

Huonekalujen valmistus 6 756 758 011 0,7 % 0,9 %

Muu valmistus 7 085 441 812 0,7 % 1,6 %

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 887 1 453 184 0,1 % 0,1 %

Pakkaustarvikkeiden valmistus myyntiin 2007–2015 (1000 €)

Pakkaustarvikkeiden tuonti 2007–2015 (1000 €)

Pakkaustarvikkeiden vienti 2007–2015 (1000 €)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valmistus yhteensä 1763128 (1000 €)

Tuonti yhteensä  682710 (1000 €)

Vienti yhteensä  1211957  (1000 €)

2015

1223431  

231423  

202574

0  

105700

2015

215069   

285447

135522   

30376   

16296  

2015

730613   

288125   

119411

261   

73547  
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NIMITYKSIÄ
Adara Pakkaus
DI Kari Ollila on nimitetty Adara Pakkaus Oy:n toimitusjohtajaksi 
1.1.2017 alkaen. Aiemmin hän on toiminut Adaran 
myyntijohtajana. Ollilalla on vahva pakkausalan osaaminen, ja hän 
on toiminut alalla vuodesta 1984 lähtien. 

Best Before/Flexolahti
Eero Seppälä on nimetty Flexolahti-konsernin myynti- ja 
markkinointipäälliköksi 2.1.2017 alkaen. Viimeksi hän on toiminut 
Wipakin Packdesign managerin tehtävässä ja hänellä on pitkä 
kokemus pakkausdesignien ja tuotannon yhdistämisestä sekä 
pohjoismaisten johtavien brändien kanssa työskentelystä. 
Tehtävässään Seppälä hoitaa Flexolahden ja tytäryhtiö Best 
Beforen asiakkuuksia Suomessa ja vientimarkkinoilla.

DS Smith
Pitkän linjan pakkausammattilainen Erkki Aho on nimitetty DS 
Smithin Business Manageriksi vastaamaan Turun, Akaan Viialan, 
Kuopion ja Iin yksiköiden kokonaisvaltaisesta liiketoiminnasta. 
Erkki Aho raportoi tehtävässä toimitusjohtaja Karri Koskelalle.

Fredman
Fredman-konsernissa on tehty seuraavat, 1. helmikuuta voimaan 
tulevat nimitykset:

Aiemmin Fredman Operations Oy:n operatiivisena johtajana 
toiminut DI Pauli Aaltonen on nimitetty IT-johtajaksi Fredman 
Groupiin. Vastuulleen Pauli saa koko konsernin ICT-palveluiden 
kehittämisen ja ylläpidon.

Aiemmin Fredman Group Oy:n brändijournalistina toiminut 
KTM Elina Kiiski on nimitetty Digital Program Manageriksi 
Fredman Professional Kitcheniin. Vastuulleen Elina saa Fredmanin 
uuden liiketoimintamallin ja teknologia-alustan kehittämisen 
koordinoinnin. Työtään hän tekee tiiviissä yhteistyössä oman 
organisaation ja kumppanien kanssa.

Nimitykset liittyvät Fredman-konsernin uuteen johtamismalliin 
ja strategian seuraavien askelien mahdollistamiseen. Fredman 
Professional Kitchen Oy tavoittelee kasvua Fredman Pro 
-palvelulla. Yrityksen nykyinen liiketoiminta, työvälineiden ja 
palveluiden myyminen ammattikeittiöille, on toiminnan kivijalka, 
jonka päälle kasvua, uutta liiketoimintaa ja kansainvälisyyttä 
rakennetaan. Strategisena tavoitteena on rakentaa Fredman 
Prosta ammattikeittiöiden johtamisen ykkösbrändi.

Fredman Operations Oy tehostaa toimintaansa kehittämällä 
hankintaprosesseja, etsimällä uusia asiakkaita niin private 
label -markkinoilta kuin kansainvälisesti etenkin uusiutuvien 
raaka-aineiden jatkojalostuksesta kiinnostuneiden asiakkaiden 
keskuudesta. Strategiassa tärkeässä roolissa ovat myös 
investoinnit Eskimo-brändin kehitykseen ja kestävän kehityksen 
mukainen liiketoiminta.

Pauli Aaltonen

Elina Kiiski

Kari Ollila
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2017  MAALISKUU
15.–16.3. Packaging Design & 
Innovation
Radisson Blu, Rooma, Italia 
www.engevents.com/packaging-2017

HUHTIKUU 
4.-6.4. ProFood Tech
Chicago, USA
www.profoodtech.com

20.-21.4.  Muovi&Pakkaus
Muovi- ja pakkausalan messut
Lahden messukeskus
www.lahdenmessut.fi

27.4. Livsmedelsförpackningar  
i Fokus-seminaari
Courtyard by Marriot, Tukholma
www.pakkaus.comi

28.–29.4. FlexoForum
Scandic Hotel Rosendahl, Tampere
www.pakkaus.com

TOUKOKUU 
4.-10.5. Interpack  
Pakkausalan suurnäyttely
Düsseldorf, Saksa
www.interpack.com

16.5. ETL Elintarvikepäivä
Messukeskus, Helsinki  
www.etl.fi

KESÄKUU 
1.6. FlexoABC
Fleksopainatuksen peruskoulutus
Tampereen teknillinen yliopisto
www.pakkaus.com

14.–17.6. ProPak Asia 2017 
Bangkok, Thaimaa 
www.propakasia.com

HEINÄKUU 
12 – 14.7. ProPak China 2017 
Shanghai, Kiina

SYYSKUU
11.-15.9. Drinktec
München, Saksa
www.drinktec.com

13.9. Pakkausmateriaalien 
vaatimustenmukaisuuden toteutus
Pirkkahalli, Tampere
www.pakkaus.com

13.-15.9. Elintarviketeollisuus
Elintarvikealan ammattitapahtuma
Tampereen Messut 
www.elintarviketeollisuus.fi

26.-27.9. Pakkausalan 81. 
peruskurssin 1. jakso
Hotelli Gustavelund, Tuusula
www.pakkaus.com

LOKAKUU 
2.-4.10. Luxepack 2017 
Grimaldi Forum, Monaco
www.luxepack.com 

7.-11.10. Anuga Food Fair
Köln, Saksa
www.anuga.com

11.-12.10.
Empack 
Pakkausalan ammattitapahtuma
Messukeskus, Helsinki
easyfairs.com/empackhelsinki 

MARRASKUU 
6.-9.11. Pack Expo
Chicago, USA
www.packexpo.com

7.-9.11. Pakkausalan 81.  
peruskurssin 2.jakso,  
Gustavelund, Tuusula
www.pakkaus.com

29.11.2017
Packaging Summit 2017
Sibeliustalo, Lahti

2018 MAALISKUU 
20.–23.3. Anuga FoodTech
Köln, Saksa
www.anugafoodtec.com

TAPAHTUMAKALENTERI

Puuttuuko mielestäsi listalta jokin alan tapahtuma?
Ilmoita siitä sähköpostiosoitteella info@pakkaus.com.

Kemian ja  
bioalan tärkein 

kohtaamispaikka

Lataa Messukeskuksen mobiilia
ppi iO

S-  

tai Android-laitte
elle ja tutustu

 messuihin!

Ilm
ainen sisäänpääsy Kemian Päiville, seminaareihin  

ja näyttelyyn! Ohjelmassa
 mm. Kemikaalit k

iertotaloudessa
  

seminaari ja
 bioalan seminaareja kahtena päivänä.

29.–30.3.2017 MESSUKESKUS HELSINKI
Sadat näytteilleasettajat odottavat sinua  

uutuuksineen – tervetuloa!

#chembiofinland

Samaan aikaan  
Messukeskuksessa: 
nordicbalticbioenergy.eu

Tapahtumaan on maksuton sisäänpääsy rekisteröityneille kävijöille: chembiofinland.fi
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Alkuperäinen pakkaus 
nostaa esineen arvoa 
”Myydään alkuperäisessä pakkauksessaan” on 
lause, joka toistuu usein antiikki- ja keräilyesineiden 
kaupassa. Onko pakkauksella suuri merkitys 
myynnille? 

S uomen patenttilaki on puoli 
vuosisataa vanha, mutta silti 
suhteellisen hyvin harmonisoitu 

suhteessa EU:n alueella voimassa oleviin 
säädöksiin. Puhuttiin sitten direktiiveistä 
tai kansallisista laeista, patentin käsite 
on muuttumaton: saadakseen patentin 
keksinnön pitää olla uusi ja riittävän 
keksinnöllinen. Hyvätkään abstraktit ideat 
eivät välttämättä täytä patentoitavuuden 
vaatimuksia, koska on aina oltava 
Televisiosta tutussa Huutokauppakeisari-
ohjelmassa todetaan tuon tuosta, 
että tavara myydään alkuperäisessä 
pakkauksessa. Samaa myyntivalttia 

käytetään esimerkiksi verkkosivustoilla, 
joissa myydään vanhaa tavaraa ja 
keräilyesineitä. 

Aika usein hyväkuntoinen alkuperäis-
pakkaus kannustaa ostamaan ja se 
nostaa hintaakin. Designmuseon 
johtaja Jukka Savolainen kertoo, että 
alkuperäispakkauksella on merkitystä, kun 
myydään lahjaesineitä ja keräilytavaraa tai 
esimerkiksi vanhoja lasten leluja.

Toisinaan myynnissä saattaa olla pelkkä 
vanha pakkauskin, kuten vaikkapa 
Hackmannin Sorsakosken aterintehtaan 
lusikkalaatikko. 

 

Rannekellon arvo nousee
huikeasti pakkauksen myötä

Antiikkiin ja vintageen erikoistuneen 
kellosepänliike Longituden kauppias 
Vesa Hyvärinen kertoo, että esimerkiksi 
rannekelloissa alkuperäispakkauksella 
on suuri hintaa korottava merkitys. Kun 
Rolex tai muu vanhempi merkkikello 
myydään alkuperäisessä laatikossa ja kaikki 
paperitkin ovat tallella ja kunnossa, hinta 
nousee sadoilla, joskus jopa tuhansilla 
euroilla. 

Longituden verkkosivulla oli myynnissä 
haastatteluhetkellä vuoden 1968 Rolex-
harvinaisuus. Erikoinen rannekello oli    

Teksti: Terhi Friman 
Kuvat: Mostphotos
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myynnissä niin, että kellon mukana tulivat 
alkuperäinen laatikko sekä takuupaperit ja 
ostokuitti vuodelta 1968. Hintapyyntö oli  
9 600 euroa. 

Britannian armeijan käyttämä Hamilton 
Model 22 Chronometer watch- 
tarkkuuskelloa myytiin liikkeessä 2 200 
euron hinnalla. Kellon myynti-ilmoituksessa 
kerrottiin, että kellosta on jätetty tiedustelu 
Greenwichin British Maritime Museumille, 
jolla on tiedot kaikista brittiarmeijalla 
käytössä olleista yksilöistä. Kello on tullut 
kelloliikkeen tietojen mukaan Suomeen 
helsinkiläisen sokerilaivan kapteenin mukana 
1960-70-luvulla.

Omega naisten rannekello oli myynnissä 
2 850 euron hinnalla. Valkokultaisesta 
arvokellosta mainittiin, että kellon mukana 
tulee harvinainen Omegan alkuperäinen 
kellolaatikko. 

 
Alkuperäispakkaus samoin kuin tiedot 

alkuperästä siis vaikuttavat. 
– Kun kyseessä on harvinainen kello, hinta 

voi nousta jopa enemmän, joskus jopa 
kymmeniä tuhansia, Hyvärinen kertoo.

 
Ennen pakkauksia
ei osattu arvostaa

Hyvärinen sanoo, että aikanaan 
suomalaiset ostivat kelloliikkeestä kellon 

ja laittoivat sen saman tien ranteeseen. 
Käytännölliset suomalaiset halusivat 
tuotteet heti käyttöön, ja niinpä pakkaukset 
ja paperitkin jätettiin kauppaan. 

– Olin kultasepänliikkeessä töissä 
ja muistan, miten pakkauksia vietiin 
jätesäkkikaupalla roskikseen, hän toteaa.

Nyt tilanne on toinen. Pakkausta osataan 
arvostaa ja osto- ja takuukuiteilla on 
merkitystä. 

Kellojen kerääminen on tällä hetkellä 
trendikäs harrastus, ja kerääjien määrä 
lisääntyy. Nuoret ovat alkaneet kerätä 
eritysesti vintage-rannekelloja. Ranne-, 
tasku- ja antiikkikelloille riittää nykyisin 
paljon keräilijöitä.

 
Pakkauksen ekologisuus
aina vain merkittävämpi

Designmuseon johtaja Jukka Savolainen 
sanoo, että pakkauksella on mielikuvien 
luomisessa kolme tärkeää tekijää. Ensiksi 
pakkaus luo mielikuvaa ja kertoo tuotteesta 
ja sen tehneestä yrityksestä. Toiseksi 
pakkauksen pitää olla taloudellinen 
ja helppo logistisesti ja kuluttajalle. 
Kolmanneksi pakkauksen ekologisuus on 
tärkeä asia, jonka merkitys vain kasvaa.

– Maailmalla ekologisuus on osa brändiä. 
Itse pidän käänteentekevinä suunnittelija 
Yves Beharin Pumalle suunnittelemia 
pakkauksia. Yhdessä Puman pakkauksessa 

on esimerkiksi käytetty eko-materiaaleja 
ja asia on mietitty niin, että pakkauksesta 
muovautuu kuluttajalle kauppakassi. 
Tällainen pakkausten suunnittelu viestii 
hyvin yrityksen arvoja.”

Suomalaisista tuotteista Savolainen 
mainitsee hyvänä esimerkkinä Nokian 
matkapuhelimet, joita tosin ei enää 
valmisteta. Pakkaukset oli suunniteltu hyvin 
ja ekologisuutta ajatellen.

Designmuseo kertoo kävijöille 
suomalaisen taideteollisuuden historiasta 
ja kehityksestä. Kokoelmassa on 75 000 
esinettä, 45 000 piirrosta, 125 000 kuvaa 
sekä 1000 muotoilijan tiedot käsittävä 
muotoilijarekisteri. Museo sijaitsee 
Helsingissä. 

– Pakkauksen rooli kasvaa koko ajan. 
Hyvin ja innovatiivisesti suunnitellut 
pakkaukset kuuluvat Designmuseon 
toimialueeseen ja niitä pyritään myös 
tallentamaan museon kokoelmiin, kertoo 
Savolainen. 
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HALLITUS 
Toimitusjohtaja Jon Sundén    Oy Telpak Ab, puheenjohtaja
Pakkausteknologiapäällikkö Tanja Virtanen-Leppä  Valio Oy, varapuheenjohtaja
Laatukoordinaattori Heidi Aaltonen   Suomen Sokeri Oy
Toimitusjohtaja Pekka Aaltonen   Logistiikkayritysten Liitto ry
Supply Chain Manager Johanna Asikainen  Ravintoraisio Oy 
Toimitusjohtaja Leif Frilund    Walki Group Oy
Myyntipäällikkö Esa Halme    A&R Carton Oy
Ympäristöpäällikkö Sari Hassi   Tetra Pak Oy
Vastuullisuuspäällikkö Päivi Huhtala   Tuko Logistics Osuuskunta
Myynti- ja markkinointijohtaja Pekka Jokimies  Coveris Rigid Finland Oy
Vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske   Ruokakesko Oy
Tuotekehityskehitysjohtaja Tiina Karppinen  Fazer Makeiset Oy
Varatoimitusjohtaja Reima Kerttula   Amerplast Ltd
Jakelujohtaja Matti Kovanen   Finnfrost Oy
Toimitusjohtaja Karri Koskela   DS Smith Packaging Finland Oy
Packaging Development Manager Tommi Lehikoinen  HKScan Group
Tuotantojohtaja Tomas Lindfors   Oy Hartwall Ab
Konsernin toimitusjohtaja Heikki Marva  Marva Group Oy/ Satatuote Oy
Logistiikkapäällikkö Yrjö Nikkanen   Oy Sinebrychoff Ab
Hallituksen puheenjohtaja Mauri Nurmio  MY-Invest Oy
Myyntipäällikkö Aarne Poutiainen   O-I Sales and Distribution Finland Oy
Johtaja Niilo Pöyhönen    Pyroll Oy
Toimitusjohtaja Kyösti Pöyry   Paperinkeräys Oy
Operations Manager Salla Roni-Poranen  Borealis Polymers Oy
Senior Manager Kati Randell   Oy Gustav Paulig Ab
Toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari   Wipak Oy
Maajohtaja Päivi Suutari    Huhtamaki Foodservice Nordic Oy
Tilanhallinta- ja esillepanojohtaja Sanna Timola   SOK
Myynti- ja markkinointijohtaja Pekka Tommola  Stora Enso Packaging Oy
Ostojohtaja Matti Tähtinen    Saarioinen Oy

PAKKAUSAINEIDEN PUHTAUSVAATIMUSTOIMIKUNTA
Environment, Health & Safety Specialist Outi Härkönen Huhtamaki Foodservice Nordic Oy 
Expert Scientist Maria Lahtinen   Bayer Oy
Pakkauskehittäjä Janne Hautala   Atria Suomi Oy
Purchasing Manager Katja Heinonen   Coveris Rigid Finland Oy
Tutkija Minna Kiviranta    Stora Enso Oyj, puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja Eija Jokela    Suomen Aaltopahviyhdistys ry
Tuotevastuuasiantuntija Aino Haritonova  Borealis Polymers Oy
Toimitusjohtaja Virpi Korhonen   Pakkaustutkimus - PTR ry
Ylitarkastaja Merja Virtanen     Evira
Quality Manager Leena Hälinen   Wipak Oy
Application Manager Juhani Melartin   Siegwerk Finland Oy
Tullikemisti Arja Meriläinen    Tullilaboratorio
Erityisasiantuntija Riitta-Maija Osmonen  VTT
Pakkauskehittelijä Kirsi Viherlaiho   Fazer Makeiset Oy
Pakkauskehitysjohtaja Tanja Virtanen-Leppä  Valio Oy
Development Manager Eija Saski   Metsä Group
Johtaja Risto Laiho    Suomen Pakkausyhdistys ry, sihteeri
Toimitusjohtaja Antro Säilä    Suomen Pakkausyhdistys ry

HALLITUKSEN TYÖVALIOKUNTA
Jon Sundén   puheenjohtaja
Tanja Virtanen-Leppä  varapuheenjohtaja
Timo Jäske
Niilo Pöyhönen
Kyösti Pöyry
Pekka Tommola
Antro Säilä   sihteeri

VAALIVALIOKUNTA
Jon Sundén   puheenjohtaja
Tanja Virtanen-Leppä  varapuheenjohtaja
Antro Säilä   sihteeri
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PAKKAUS-LEHDEN TOIMITUSNEUVOSTO / VIESTINTÄTOIMIKUNTA
Viestintäpäällikkö Elina Holamo  PTY ry
Viestintäjohtaja Pia Kontunen  Valio
Markkinointipalvelupäällikkö Kati Lök  Stora Enso Packaging Oy
Toimitusjohtaja Maija Olkkonen-Seppo Packdesign ID Oy
Markkinointijohtaja Tiia Tuominen  Adara Pakkaus Oy
Toimitusjohtaja Eero Urmas   Mainostoimisto Urmas Oy
Päätoimittaja Antro Säilä   Pakkaus-lehti
Toimituspäällikkö Johanna Nikunen  Pakkaus-lehti, sihteeri

YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA
Ympäristöjohtaja Juhani Ilmola  SOK, puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Pekka Aaltonen  Logistiikkayritysten liitto
Packaging Development Manager 
Tommi Lehikoinen     HKScan Group
Senior Manager Kati Randell  Oy Gustav Paulig Ab
Toimitusjohtaja Tapani Sievänen  Mepak
Toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
Projektipäällikkö Johanna Teinilä-Kurvinen Ruokakesko Oy
Viestintäpäällikkö Johanna Nikunen  SPY
Johtaja Risto Laiho   SPY
Toimitusjohtaja Antro Säilä   SPY, sihteeri

PAKKAUSTEN PAINATUSTOIMIKUNTA
Myyntipäällikkö Jyrki Käki   Jaakkoo-Taara Oy
Myyntipäällikkö Timo Tyyster  Informa Oy
Toimitusjohtaja Maija Olkkonen-Seppo Packdesign ID Oy
Tuotekehityspäällikkö Jyri Weiste  Adara Pakkaus Oy
Yhteyspäällikkö Minna Alanko-Pirinen Tredu
Myyntipäällikkö Pertti Krook  Miller Graphics Pietarsaari Oy
Senior Research Fellow Johanna Lahti  Tampereen teknillinen yliopisto
Repro Manager Antti-Jussi Mattila  Amerplast Oy, puheenjohtaja
Tekninen asiakaspalvelupäällikkö Harri Poukka  Flint Group Finland Oy
Johtaja Risto Laiho   Suomen Pakkausyhdistys ry, sihteeri
Toimitusjohtaja Antro Säilä   Suomen Pakkausyhdistys ry

YHDISTYKSEN HENKILÖKUNTA
Antro Säilä   toimitusjohtaja / päätoimittaja
Johanna Nikunen   toimituspäällikkö / viestintäpäällikkö
Risto Laiho   johtaja
Seppo Jääskelä   ilmoitusmyynti

SUOMEN PAKKAYHDISTYS RY
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YHTEYSTIEDOT 
Lehden julkaisija: 
Suomen Pakkausyhdistys ry 
Ritarikatu 3 b A 2 
00170 Helsinki 
info@pakkaus.com 
www.pakkaus.com 

Päätoimittaja: 
Antro Säilä 
Puh. 09 6840 341 
antro.saila@pakkaus.com 

Toimituspäällikkö: 
Johanna Nikunen 
Puh. 09 6840 343 
johanna.nikunen@pakkaus.com 

Ilmoitusmyynti: 
Seppo Jääskelä
Puh. 040 840 7740
seppo.jaaskela@pakkaus.com

Aineistot: 
ilmoitukset@pakkaus.com 

Tekniset tiedot: 
Painos: 2000 kpl 
Sidonta: stiftattu 
Aineistot: PDF, 300 dpi, CMYK 

Tilaushinnat: 
Vuosikerta 140 € 
Vuosikerta ulkomaille 200 €
Oppilaitokset 70 €

VARAUKSET
Nro  Varaukset  Aineisto  Postitus  Teemat 
1  17.1. 24.1. 14.2. Hankintaopas-erikoisnumero 
2  7.3. 14.3. 4.4. Muovipakkaukset*  
3  25.4. 2.5. 23.5. Päivittäistavara- ja verkkokauppa, kuluttajat 
4  6.6. 11.6. 10.8. Elintarvikkeet ja juomat** 
5-6  15.8. 22.8. 12.9. Koneet, laitteet ja kuljetus*** 
7  3.10. 13.10. 31.10. Pakkausmerkinnät 
8  9.11. 16.11. 8.12. Premium-pakkaaminen 

Tapahtumat:
20.–21.4.       * Muovi & Pakkaus-messut, Lahti, virallinen messujulkaisu
16.5.         ETL:n Elintarvikepäivä, Helsingin messukeskus, lisäjakelu
13.-14.9.    ** Elintarviketeollisuus-ammattimessut, Tampere, virallinen messujulkaisu
11.-12.10.  *** Empack, Easyfairs, Helsinki, virallinen messujulkaisu

HINNAT
Koko  MV 4-väri Lehden koko A4   Liitteet  
  euroa euroa Painoala mm   koko euroa  
2/1  3060 3860 420 x 297 + 3 mm     2 x 1 1880  
1/1  1860 2360 210 x 297 + 3 mm  4 x 1 2430
1/2 vaaka  1160 1610 210 x 145 + 3 mm  8 x 1 2980
1/2 pysty  1160 1610 102 x 297 + 3 mm  12 x 1 4360
1/3 vaaka      960 1360 210 x 95 + 3 mm 
1/3 pysty     960  1360  57 x 255 + 3 mm   
1/4 vaaka      760 1110 210 x 72 + 3 mm
1/4 pysty    760 1110 102 x 145 + 3 mm

Kannet  euroa Painoala mm
Sisäkannet 2580  210 x 297 + 3 mm  
Takakansi  2690  210 x 265 + 3 mm 

Määräpaikkakorotus + 10 %. Lehti ei kuulu alv:n piiriin.
Liitehinnat sisältävät kiinnityksen. Hinnat edellyttävät painovalmista digitaalista aineistoa.
Pyydä vuositarjousta toistuville ilmoituksille.
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