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Pakkausalan yhteistoimintajärjestö – perustettu 1954

Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten 
edistäminen

Jäseninä 200 alan yritystä ja yhteisöä – raaka-aineiden 
tuotannosta hyötykäyttöön

Keskeisimmät toimintamuodot: 
Edunvalvonta
Julkaisutoiminta 
Koulutus
Palvelu



Pakkauksia on 
joka käyttöön



Pakkauksen tehtävät



Paperi ja kartonki
35 %

Kova muovi
27 %

Joustava muovi
10 %

Metalli
14 %

Lasi
12 %

Muut
2 %

Globaalit pakkausmarkkinat materiaaleittain

Lähde: PIRA 2014



Globaalit pakkausmarkkinat loppukäyttöalueittain

Lähde: PIRA 2014

Ruoka
51 %

Juomat
18 %

Terveydenhuolto
6 %

Kosmetiikka
5 %

Muut
20 %



Tuotannon arvo 1,6 miljardia € vuonna 
2016 –tuotteiden arvo 50x

Viennin osuus koko tuotannosta 75 % 

Noin puolet pakkauksista käytetään 
elintarviketeollisuudessa

Pakkausteollisuus Suomessa



Pakkausalan ajurit
• Elintarviketeollisuus 

• Suurin pakkausten käyttäjä – vahvat brändit

• Kilpailu kovaa - kannattavuus epätyydyttävä

• Pakkaus on kustannus

• Kilpailu kuluttajien suosiosta kova – kaupan valta kasvaa 

• Kauppa minimoi kustannukset – standardisointi lisääntyy

• Kansainvälinen kilpailu kiristyy

• Omat merkit

• Yhteiskunnan sääntelypaine kasvaa

• Kuluttajien terveys ja turvallisuus

• Ympäristövaikutukset

• Pakkausten kehittäminen 

• Kierrätysvaatimukset

• Kestävä kehitys

• Käytettävyys
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Mikä on pakkausalan taloudellinen merkitys?

Koko pakkausalan taloudellinen jalanjälki on huomattavasti suurempi: jos materiaalit ja laitteet 
ovat kantapää, on koko jalanjälki suuruusluokkaa 150 mrd. EUR

• Kun pakkausten osuus pakattujen tuotteiden arvosta arvioidaan 2 prosentiksi, 
muodostavat pakkausmateriaalit, koneet ja laitteet osan 150 miljardin euron 
kokonaisuutta. 

• Pakattujen tuotteiden sektorin jalanjäljessä pakkaukset ovat kantapää ja pakatut 
tuotteet jalanjäljen päkiä ja varpaat.

• Työllistämisen kokonaiskuva on, samoin, hyvin huomattavasti kantapäätä isompi

Pakkausmateriaalit, koneet ja laitteet

Pakattujen tuotteiden taloudellinen jalanjälki
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Mitä innovaatioita pakkausala tuottaa?
Pakkausten keventyminen vähentää kuljetusenergian 

tarvetta ja jätteen määrää.
Esimerkiksi itse seisovat muovipussit lisäävät pakatun 

tuotteen painoa vain muutamalla prosentilla. 

Elintarvikkeiden pakkaaminen suojakaasuun tai 
vakuumiin pidentää niiden säilyvyysaikaa 

huomattavasti ja tarjoaa mahdollisuuden tuoda 
markkinoille tuotteita, jotka eivät ennen 

säilyneet tuoreina koko toimitusketjun ajan. Kuljetuksia voidaan keventää myös 
vähentämällä pakkauskerrosten 

määrää. Pakkaussuunnittelulla voidaan parantaa 
pakkausten käytettävyyttä (esim. avattavuus 

ja suljettavuus) ja huomioida erilaisten 
käyttäjien tarpeet (esim. ikääntyvien tarpeet 

tuotetietojen luettavuudelle).

Pakkauksiin liitetty äly mahdollistaa 
tuotteen laatuun liittyvän tiedon 

keräämisen ja välittämisen.

Pakkausten turvaominaisuudet, 
kuten esim. hologrammit, 
auttavat erottamaan aidot 

tuotteet tuoteväärennöksistä. 

Tuotekehitys mahdollistaa 
uusiutuvien raaka-aineiden 

osuuden kasvun pakkauksissa. 



Pakkausmerkintöjen kirjoa

PET

01



Meillä on valtavia yhteiskunnallisia haasteita

• Ilmastonmuutos

• Väestönkasvu

• Saasteet

• Globalisaatio

• Metropolisaatio

• Väestön ikääntyminen

• Uusitumattomien raaka-
aineiden ehtyminen

• Uusiutuvien raaka-
aineiden riittävyys







Pakkauksilla voi olla merkittävä rooli kiertotaloudessa

1. Pakkausten avulla voidaan vähentää jätteen syntymistä

2. Pakkaukset ovat uudelleenkäyttäviä

3. Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää

4. Jos pakkauksia ei voi uudelleenkäyttää tai kierrättää ne voidaan hyödyntää
energiana

5. Käänteinen logistiikka eli jätteiden kuljettaminen uudelleen käytettäviksi
tarvitsee myös pakkauksia



Kiertotalous tuo myös haasteita pakkausalalle
1. Muovi

2. Muovi

3. Muovi

• Muovit ovat halpoja, kevyitä, kestäviä, muovailtavia, teknisesti toimivia 
barriereina…. 

• Kestävyys muodostuu ongelmaksi, jso muovit joutuvat käytön jälkeen vääriin 
paikkoihin

• Muovien kierrättäminen on vuosikymmeniä jäljessa muista materiaaleista

• Toimivia uusia ja innovatiivisia ratkaisuja muovien kierrättämiseksi on jo 
olemassa ja lisää on tulossa – jopa kierrättäminen takaisin 
elintarvikekontaktimateriaaliksi on mahdollista

• Tehokasta ja toimivaa jätehuoltoa tarvitaan – sekä myös yhteissääntelyä
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Paljon on tekeillä muovin haittojen ehkäisemiseksi



Kiertotalous ja tuottajavastuu

Sopimukset

Rahoitus

Tuottajavastuu

organisaatiot

Vähittäiskauppa

Jätehuoltoyhtiö
Keräys ja lajittelu

Kierrätys

Kierrätysraaka-ainetta

Pakkausten
valmistaja

Pakkausten
käyttäjä

Pakattu

tuote

Consumer

Uusia tuotteita

Lajittelu

RINKI Ekopiste = Tuottajat
Keräys

Kuluttaja



Pakkauksen uudelleenkäyttö

       
 

     
               

       
 

    

Uudelleenkäyttö on pakkauksen käyttämistä 
uudelleen sellaisenaan

Kun pakkausta ei voi enää käyttää uudelleen, 
tulee siitä pakkausjätettä

Pakkausjäte on hyötykäytettävä



Pakkausjätteen hyötykäyttö

Pakkausjäte käytetään uudelleen 
materiaalina joko pakkausten 
valmistamisessa tai uusien tuotteiden 
raaka-aineena
Kompostointi on kierrätystä

                                   

Pakkausjäte poltetaan ja saatu energia 
hyödynnetään



Esimerkki materiaalin kierrätyksestä



Source: EUROPEN



Circular Economy Package
Circular Economy

Package (CEP)

Legislative
Review

Review of 
Directives

Review of 
Directives on 

Waste

Waste 
Framework 

Directive (WFD)

Packaging and 
Packaging Waste 
Directive (PPWD)

Action Plan

Plastics Strategy

Single-Use
Plastics Directive 

(SUP)



Kiertotalouspaketti kiristää kierrätystavoitteita tulevaisuudessa 

	 Nykyinen	

tavoite	

Uusi	

tavoite	
2025	

Uusi	

tavoite		
2030	

Yhdyskuntajätteen	kierrätys	 50	 55	 60	

65	(2035)	

• Mahdollisuus	poiketa	kaikista	5	v,	jos	kierrätys	v.	2013	oli	alle	20	%	tai	
kaatopaikalle	yli	60	%	

	
Kaatopaikalle	max.	yhdyskuntajätteestä	

	 -	 10	(2035)	

• Mahdollisuus	poiketa	5	v.,	jos	v.	2013	kaatopaikalle	yli	60	%.	Vuonna	2035	
katopaikalle	kuitenkin	enintään	25	%.	

	

Pakkausjätteet:	

	 	 	

Kokonaistavoite	 55	 65	 70	

Muovi	 22,5	 50	 55	

Puu	 15	 25	 30	

Rautametallit	 50	 70	 80	

Alumiini	 50	 60	

Lasi	 60	 70	 75	

Paperi	ja	kartonki	 60	 75	 85	

• 15	%-yksikön	poikkeamismahdollisuus	joko	yhdestä	tai	jaettuna	kahden	
tavoitteen	kesken,	kierrätysaste	ei	kuitenkaan	saa	jäädä	alle	30	%,	eikä	

lasilla	ja	paperi/kartongilla	alle	60	%	(eli	alle	2008	tavoitteen).	
Kokonaiskierrätystavoitteesta	ei	poikkeamismahdollisuutta.	

	



Kiertotalouspaketti kiristää kierrätystavoitteita 
tulevaisuudessa 

Plastics Wood Steel Aluminium Glass Fibre

116 %

92 %

88 %

27 %

15 %



Lähde: Jätekiva 2019



Kierrätys on kovaa hommaa!











Alhainen 
väestöntiheys tekee 

kierrätyksestä 
haasteellista 

Suomessa







Muovi

Vahvuudet

• Keveys

• Hyvät barrier-ominaisuudet 

• Jalostettavuus; painettavuus, liimattavuus, yhteensopivuus 
muiden materiaalien kanssa 

• Energiahyödyntäminen (Kierrätettävyys 
materiaalina/Biohajoavuus)

• (Uusiutuva raaka-aine)

Heikkoudet

• Huono ympäristöimago

• Muovilajien suuri määrä 



Teräs/Tinapelti

Vahvuudet

• Kestävyys

• Hyvät barrier-ominaisuudet

• Kierrätettävyys 

Heikkoudet

• Paino

• Hinta

• Uusiutumaton raaka-aine



Alumiini

Vahvuudet

• Keveys

• Hyvät barrier-ominaisuudet

• Kierrätettävyys 

Heikkoudet

• Hinta

• Imago (terveys ja turvallisuus, energiatehokkuus)

• Uusiutumaton raaka-aine



Lasi

Vahvuudet

• Hyvät barrier-ominaisuudet

• Premium-imago

• Kierrätettävyys, uudelleen-
käytettävyys 

Heikkoudet

• Paino

• Särkyvyys

• Uusiutumaton raaka-aine



Kuitu

Vahvuudet

• Uusiutuva raaka-aine

• Ympäristöimago

• Kierrätettävyys materiaalina
/biohajoavuus/energiahyödyntä
minen

• Jalostettavuus; painettavuus, 
liimattavuus, yhteensopivuus 
muiden materiaalien kanssa 

Heikkoudet

• Heikot barrier-ominaisuudet

• Kertakäyttöisyys 



Puu

Vahvuudet
• Uusiutuva raaka-aine
• Ympäristöimago
• Kierrätettävyys materiaalina

/biohajoavuus/energiahyödyn
täminen
• Hinta

Heikkoudet
• Epähygieenisyys
• EU:n kiertotalouspaketti?



Uusi lamasukupolvi

Globaali-natiivi

Ei kokemusta kylmästä sodasta

Ei eroa minän ja teknologian kanssa

”Aina ollut kaikkea”

Syntynyt ilmastonmuutokseen

Milleniaaleja määrittää



Teknologia levittäytynyt koko maapallolle ja häviää

Oleskelu ja vapaaehtoisuus töitä yleisempää

Väestötetristä pelataan päivittäin

Globalisaation syrjäyttänyt metropolisaatio

Resurssitalous muuttanut ”kaiken”

2025 Megatrendit



Pakkaukset ovat autenttisuuden todiste 

Pakkauksilla on idea

Pakkauksien suuret innovaatiot ovat liiketoimintainnovaatioita

Pakkauksissa on ”mitä vaan” tämän päivän teknologiaa

Tuotepakkaukset ovat korvaantuneet palvelu- ja kokemuspakkauksilla

2025 Pakkausteesit



Yhteenveto

□ Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi

□ Pakkaus on osa kiertotaloutta

□ Pakkaus on osa tämän päivän palveluyhteiskuntaa



Kiitos!

Lisätietoja 

www.pakkaus.com


