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1 Johdanto 

 

Tässä tutkielmassa käsittelen elintarvikepakkauksia, niiden hyötyjä sekä haittoja. 

Yhdistän pakkausteemaan ajankohtaisia ympäristökysymyksiä, ja selvitän 

elintarvikepakkausten vaikutusta ympäristöön. Käsittelen juuri elintarvikkeiden 

pakkauksia, sillä ruoantuotannolla ja kuluttajien ruokavalinnoilla on oleellinen vaikutus 

ympäristöön (Vanhonacker ym. 2013).  

 

1.1 Tutkielman tausta ja johdatus aiheeseen 

 

Elintarvikepakkauksilla on paljon tehtäviä ja hyviä puolia. Ne ovat tärkeitä muun 

muassa markkinoinnin, myynninedistämisen, tuotteen säilyvyyden, suojaamisen ja 

turvallisuuden, sekä kuluttajille välitettävän tärkeän informaation kannalta. Pakkauksilla 

on myös varjopuolensa: niistä syntyy paljon jätettä, jolla on negatiivisia vaikutuksia 

ympäristölle. Maailmassa tuotetaan vuoden aikana lähes 300 miljoonaa tonnia muovia, 

ja arvion mukaan tästä muovista noin 6,4-8 miljoonaa tonnia vuosittain päätyy meriin. 

Määrä vastaa yhden rekkalastillisen kippaamista mereen jokainen minuutti (Kohvakka 

& Lehtinen 2019 s. 172). Suomessa yhdyskuntajätteiden määrä on 2000 -luvulla ollut 

noin 2,4 – 2,8 miljoonaa tonnia vuodessa. Asukasta kohti laskettuna jätteen määrä on 

noin 500 kiloa vuosittain (Tilastokeskus 2018). Pelkästään pakkausjätteen määrä 

Suomessa vuonna 2012 oli 0,7 miljoonaa tonnia (Jokinen ym. 2015), eli kohtalaisen 

suuri osa jätteiden kokonaismäärästä. Muun muassa Järvi-Kääriäisen ja Ollilan (2007) 

mukaan toimivalla pakkauksella voidaan kuitenkin myös säästää ympäristöä, ja 

ympäristön huomioiminen pakkaussuunnittelun jokaisessa vaiheessa on tärkeää. 

Kulutuksen ympäristökuormituksesta noin kolmannes aiheutuu syömisestä, ja 

ruokahävikin minimoiminen on erityisen tärkeää. Pakkauksen varsinainen tehtävä on 

saada tuote säilymään, ja näin ollen pakkaukset ovat merkittävässä roolissa myös 

elintarviketuotannon ympäristökuormituksen vähentämisessä (Järvi-Kääriäinen & Ollila 

2007; Kohvakka & Lehtinen 2019).  

 

Aihe on ajankohtainen, sillä kuluttajat ovat alkaneet tajuta omien kulutustottumustensa 

seuraukset ja haittavaikutukset ympäristölle ja maapallolle. Ilmastonmuutos ja merissä 

kelluvat valtavat määrät muovia ovat herättäneet ihmiset kiinnittämään huomiota siihen, 
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kuinka paljon jätettä omat arkipäiväiset kulutustottumukset tuottavat. Merten 

ekosysteemit ovat pahasti uhattuina, ja muun muassa suuria määriä merieläimiä ja -

lintuja kuolee vuosittain joko takertumalla muoviroskiin tai vastalaukun tukkeutuessa 

syödystä muovista. Yksi suurimmista syistä merten roskaantumiselle on ihmisten 

välinpitämättömyys, ja ”poissa silmistä, poissa mielestä” -asenne. Tiedon lisääntymisen 

myötä kuluttajien ymmärrys tekojensa seurauksista on onneksi kehittynyt parempaan 

suuntaan.  (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.9,172-173).  

 

Tänä päivänä kierrätys ja lajittelu ovat nousseet trendiksi, ja kulutusta vähentävät 

elämäntyylit ovat nostamassa päätään. Trendiksi alkavat nousta elämäntyylit, joissa 

vältetään joko pakkausjätettä, tai ylimääräistä kuluttamista kokonaisuudessaan. Arjessa 

tehdään parempia ratkaisuja, ja koitetaan keksiä uusia, vastuullisempia tapoja kuluttaa. 

Balderjahnin ym. (2013) mukaan kestävä kulutus kattaa kaksi pääkysymystä: erilainen 

kulutus (ympäristöystävällisten, luomu- tai reilun kaupan tuotteiden ostaminen) ja 

kulutuksen vähentäminen. Tässä tutkielmassa käsitellään jälkimmäistä kuluttajaryhmää. 

Kuluttajien ostopäätöksillä on merkitystä ympäristön kannalta, ja jätteiden määrää on 

mahdollista vähentää ostamalla vain tarpeellisen määrän tuotteita (Rinki 2019). Tässä 

tutkimuksessa haastattelen ihmisiä, jotka ovat ryhtyneet vastarintaan pakkausjätettä 

vastaan, ja omasta tahdostaan vähentäneet kulutustaan sekä välttäneet turhien tuotteiden 

ostamista. Nämä kuluttajat elävät niin kutsuttua nollahukka -elämäntyyliä (zero waste 

lifestyle), jossa pyritään yksinkertaisempaan elämään turhaa kulutusta välttämällä, 

jätteen määrän minimoinnilla sekä kierrätyksen ja kompostoinnin maksimoinnilla. 

 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkielman tavoitteet 

 

Tutkielman tavoitteena on selvittää pakkausten tarpeellisuus elintarviketuotteissa. 

Päätutkimuskysymys on, onko elintarvikepakkaus uhka vai mahdollisuus, eli onko 

elintarvikkeen pakkauksesta enemmän haittaa vai hyötyä? Tutkielmassa pyritään 

selvittämään myös, onko pakkaus välttämätön osa elintarvikkeen säilymistä, jakelua, 

esillepanoa ja tarjoilua, sekä onko elintarvikepakkausten vähentäminen mahdollista, tai 

voitaisiinko niistä joissakin tuoteryhmissä jopa luopua kokonaan. Syntyykö pakkauksen 

poisjättämisestä ongelmia, ja kuinka nämä ongelmat voitaisiin ratkaista? Kuinka 

normaalisti pakkauksessa ilmaistut tärkeät tuotetiedot saadaan asiakkaan tietoisuuteen, 
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kun pakkausta ei ole, mitä riskejä sisältyy elintarvikkeen pakkaamatta jättämiseen, ja 

onko elintarvikepakkaukselle sijaa ympäristöystävällisen kuluttajan ostoskorissa? 

Tutkielman tavoitteena on pohtia näitä kysymyksiä monipuolisesti, sekä tuotteen, että 

ympäristön näkökulmasta.  

 

Tutkielman lopuksi on tarkoitus muodostaa elintarvikepakkausten SWOT-analyysi, 

jossa käsittelen pakkausten vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia, sekä uhkia. 

Lopputuloksena on kokonaisvaltainen näkemys siitä, onko elintarvikkeiden 

pakkaaminen tarpeellista, tai joidenkin tuotteiden kohdalla jopa välttämätöntä, ja olisiko 

pakkauksista luopuminen tai pakkausten vähentäminen mahdollista, tai edes hyödyllistä.  

 

 

1.3 Tutkielman rakenne 

 

Luvussa 2 tarkastellaan elintarvikepakkausten lukuisia hyötyjä ja tehtäviä. Pakkausten 

tärkeimpiä tehtäviä ovat muun muassa tuotteen suojaaminen, elintarvikkeen 

säilyttäminen tuoreena, ruokahävikin ehkäiseminen, tuotteen käytön ja kuljetuksen 

helpottaminen, informaation välittäminen kuluttajalle, sekä tuotteen markkinointi. 

Kolmas luku käsittelee elintarvikepakkausten elinkaarta: usein käytettyjä 

pakkausmateriaaleja, niiden ominaisuuksia, ja niiden muuttumista jätteeksi sekä 

pakkausten vaikutuksia ympäristölle, ja eettisten kuluttajien suhtautumista 

pakkausjätteeseen. Kolmannen luvun lopussa vedetään tutkielman teoria yhteen 

empiriaosuuteen, ja pohjustetaan empirialukuja. Neljäs luku sisältää 

tutkimusmetodologian, ja viides luku itse tutkimuksessa tehtyjen haastatteluiden 

tulokset. Kuudes luku sisältää tutkielman yhteenvedon, SWOT – analyysin sekä 

tutkimuksen johtopäätökset.  

 

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

 

Pakkaus 

 

Pakkaus on mistä tahansa materiaalista valmistettu tuote, joka säilyttää ja suojaa jotakin 

tavaraa, helpottaa sen esillepanoa sekä mahdollistaa sen käsittelyn ja kuljetuksen aina 
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tuottajalta kuluttajalle tai käyttäjälle asti (Rinki Oy 2019). Termillä ”pakkaus” yleisesti 

ottaen tarkoitetaan säiliötä, joka on suoraan kosketuksissa tuotteeseen. Pakkaus suojaa 

ja säilyttää tuotteen, helpottaa sen käsittelyä ja kaupallistamista, sekä tekee tuotteesta 

tunnistettavan (Giovannetti 1995 ref. Ampuero & Vila 2006). 

 

Pakkaukset jaetaan usein kolmeen luokkaan: primääripakkaus, sekundääripakkaus ja 

tertiääripakkaus. Primääripakkaus on lähinnä tuotetta, ja suorassa kontaktissa sen 

kanssa. Se on tarkoitettu myyntipaikalla loppukäyttäjälle tai kuluttajalle myytävän 

tuotteen säilytykseen. Primääripakkaus voi olla esimerkiksi jugurttipurkki. 

Sekundääripakkaus, eli ryhmäpakkaus, sitoo yhteen primääripakkauksia, ja on 

mahdollista poistaa tuotteesta ilman, että tuotteen ominaisuudet muuttuvat. Esimerkki 

sekundääripakkauksesta on kartonkiin pakattu monijugurttipakkaus. 

Tertiääripakkauksen, eli kuljetuspakkauksen, tehtävänä on sitoa yhteen useampia 

sekundääripakkauksia, helpottaa myyntiyksiköiden ja ryhmäpakkausten käsittelyä ja 

kuljetusta, ja näin säästää tuotetta esimerkiksi kuljetusvaurioilta (Järvi-Kääriäinen & 

Ollila 2007; Rinki Oy 2019). 

Pakkausta pidetään osana osto- ja kulutusprosessia, vaikka se harvoin liittyy suoraan 

ainesosiin, jotka ovat välttämättömiä tuotteen toiminnan kannalta (Underwood 2003). 

Kellerin (1998 ref. Ampuero & Vila) mukaan pakkaus on tuotteeseen liittymätön 

ominaisuus, joka on vain yksi brändin viidestä elementistä nimen, logon, 

persoonallisuuden ja iskulauseiden kanssa. 

 

 

SWOT-analyysi 

 

Lyhenne SWOT-analyysi tulee sanoista vahvuudet (strengths), heikkoudet 

(weaknesses), mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats). Yleensä sitä käytetään 

mittaamaan esimerkiksi yrityksen kilpailullista asemaa (Investopedia 2019). SWOT-

analyysi on yksinkertainen, helppokäyttöinen ja tunnettu yritystoiminnan arviointi- ja 

analysointimenetelmä. Sen avulla voidaan esimerkiksi määritellä liiketoiminnan, tai 

vaikka henkilön, asemaa suhteessa itseensä ja ulkopuolelle, esimerkiksi kilpailijoihin. 

Analyysiä käytetään usein myös uusien liikeideoiden hyödynnettävyyden arviointiin 

(Odeal Oy 2020). SWOT-analyysiä voidaan käyttää myös muissa tilanteissa, 

esimerkiksi ongelmien tunnistamiseen, ja tässä tutkielmassa sitä käytetään 
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määrittelemään elintarvikepakkausten asemaa ja tarpeellisuutta. Analyysillä pyritään 

analysoimaan pakkausten asemaa ja tarpeellisuutta elintarviketuotteissa. SWOT-

analyysin avulla saadaan hahmoteltua selkeä kuva elintarvikepakkausten 

tarpeellisuudesta sekä niiden hyvistä ja huonoista puolista.  

 

Zero waste 

 

Zero waste on luonnonvarojen suojelua vastuullisen tuotannon ja kulutuksen sekä 

tuotteiden, pakkausten ja materiaalien hyödyntämisen ja uudelleenkäytön keinoin. 

Pyrkimyksenä on välttää materiaalien päätymistä polttoon, maahan, vesistöihin tai 

ilmaan, jossa ne uhkaisivat ympäristöä tai ihmisten terveyttä (ZWIA 2018). Zero waste 

-elämäntyyli on jätteiden vähentämiseen kannustava ajattelutapa, ja siinä tavoitellaan 

elämää, josta ei synny jätettä. Jätettä on kaikki, mitä ei voi kierrättää, ja joka päätyy 

kaatopaikalle tai (Suomessa) poltettavaksi. Zero waste -ajattelu kannustaa pohtimaan 

omaa ympäristövaikutusta laajemmin, ja se on keino kokonaisvaltaisesti yksinkertaistaa 

elämää, vähentää kulutusta yleisesti ja kantaa vastuu omasta kulutuksestaan. Suomessa 

zero waste -elämäntyyliä kutsutaan usein nimellä nollahukka (Zero Waste Finland 

2018).  
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2 Pakkausten tehtävät ja hyödyt 

 

Tässä luvussa käsitellään elintarvikepakkauksen tehtäviä ja niiden tuomia hyötyjä. 

Aluksi käydään läpi pakkausten tärkeimpiä tehtäviä, ja sen jälkeen alaluvuissa 2.1 – 2.4 

käsitellään tarkemmin pakkausten eri tehtäviä; tuotteen suojaamista, tuotteen käytön 

helpottamista, informaation välittämistä kuluttajalle, pakkauksiin liittyviä lakisäädöksiä 

sekä pakkausten avulla markkinointia. 

 

Elintarvikkeista suurin osa tarvitsee ympärilleen pakkauksen, ja pakkauksilla on lukuisia 

käyttötarkoituksia. Pakkausteknologian täytyy tasapainoilla ruoan suojelemisen ja 

muiden kysymysten, kuten energian ja materiaalien kustannusten, kohonneen 

sosiaalisen ja ympäristöllisen tietoisuuden sekä tiukkojen saaste- ja jätesäännösten, 

välillä (Marsh & Bugusu 2007). Pakkaus nähdään usein osana tuotetta ja kuluttajille voi 

olla vaikeaa erottaa nämä kaksi toisistaan. Pakkauksen elementit, kuten värit, typografia, 

kuvitus ja grafiikka, voivat vaikuttaa siihen, miten kuluttajat näkevät itse tuotteen. 

Olisikin tärkeää, että yrityksissä kiinnitettäisiin kunnolla huomiota hyvän pakkauksen 

suunnitteluun. Huono pakkaus voi olla yksi suurimmista syistä tuotteen 

epäonnistumiselle markkinoilla, ja yritysten täytyisikin kiinnittää huomiota tuotteen 

pakkaukseen (Raheem ym. 2014).  

 

Pakkauksella on suuri merkitys kuluttajan valintoihin, ja Rokan ja Uusitalon (2008) 

tekemässä tutkimuksessa kuluttajat kokivat pakkauksen yhtä tärkeänä valintakriteerinä 

tuotteen hinnan kanssa. Kuluttajien kannalta pakkauksen suunnittelussa tulisi huomioida 

sen houkuttelevuus, design, väri, painatus, käytettävyys sekä turvallisuus (Järvi-

Kääriäinen & Ollila 2007). Pakkauksesta onkin tullut yrityksille tärkeä väline myynnin 

edistämiseen. Pakkauksen laatu, kuvitus, väritys, kääre sekä muut ominaisuudet, kuten 

helppo avattavuus, käsiteltävyys, annostelu ja hävittäminen, ovat kaikki elementtejä, 

jotka ovat tärkeitä kuluttajan kiinnostuksen ja huomion herättämisessä. Pakkaus stimuloi 

impulsiivista ostokäyttäytymistä, lisää myyntiä ja markkinaosuutta sekä vähentää 

markkinointi- ja myynninedistämiskustannuksia. Pakkauksen elementtien yksittäisten 

toimintojen lisäksi Raheemin ym. (2014) mielestä hyvä yhdistelmä eri elementtejä voi 

tehdä tuotteesta vieläkin kiinnostavamman ja houkuttelevamman (Raheem ym. 2014). 
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2.1 Tuotteen suojaaminen ulkoisilta tekijöiltä 

 

Pakkauksen perustehtävä on pakatun tuotteen suojaaminen (Järvi-Kääriäinen & Ollila 

2007). Pakkaus suojaa sisältöään pilaantumiselta ja rikkoutumiselta, ja samalla 

ympäristöään pakkauksen sisällöltä. Pakkaus säilyttää tuotteen ehjänä ja hyvälaatuisena 

tehtaalta aina loppukäyttäjälle asti (Rinki 2019). Nykypäivän yhteiskunnassa tuotteiden 

ja hyödykkeiden jakelusta on tullut entistäkin tärkeämpää, ja ilman pakkauksia 

elintarvikkeita ei voisi toimittaa pitkien matkojen päähän (Rundh 2013). Bureaun ja 

Multonin (1996, 4; x – xi) mukaan pakkauksilla on kaksi perustehtävää: pakkauksen 

pitää suojata tuotetta sekä tuoda tuote esille parhaalla mahdollisella tavalla. Colesin 

(2003 ref. Marsh & Bugusu 2007) mukaan elintarvikepakkausten pääasialliset tehtävät 

ovat elintarvikkeen suojelu ulkopuolisilta vaikutteilta ja vaurioilta, elintarvikkeen 

säilytys tuoreena sekä tarvittavien tietojen, esimerkiksi tuotteen ainesosista, tarjoaminen 

kuluttajille. Toissijaisiin, mutta myös tärkeisiin, tehtäviin kuuluvat tuotteen 

jäljitettävyys, helppokäyttöisyys sekä tuotteeseen kajoamisen estäminen. Pakkaus myös 

parantaa tuotteen käyttöön liittyvää hygieniaa ja turvallisuutta (Rinki 2019; Edu 2010).  

 

Elintarvikepakkausten tavoitteena on säilöä elintarvikkeet kustannustehokkaalla tavalla, 

joka täyttää teollisuuden vaatimukset sekä kuluttajien toiveet, ylläpitää elintarvikkeen 

turvallisuutta, ja minimoi sen ympäristövaikutuksia (Marsh & Bugusu 2007). Järvi-

Kääriäisen ja Ollilan (2007) mukaan pakkaukselle asettavat vaatimuksia kuluttajat, itse 

pakattava tuote, kuljetusmatkat ja -tavat, kauppa, lainsäädäntö ja ympäristö. Pakkauksia 

tarvitaan koko jakeluketjussa mahdollistamaan toiminnan tehokkuus ja minimoimaan 

tuotteen aiheuttamia ympäristörasitteita (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007). 

 

Elintarvikepakkaukset voivat hidastaa tuotteen pahentumista, säilyttää elintarvikkeen 

prosessoinnin myönteisiä vaikutuksia, pidentää varastointiaikaa, sekä ylläpitää tai jopa 

lisätä elintarvikkeen laatua ja turvallisuutta (Marsh & Bugusu 2007). Pakkaukset 

helpottavat elintarvikkeiden kuljettamista paikasta toiseen (Edu 2010), ja mahdollistavat 

ruoan kuljetuksen pitkienkin matkojen päähän niin, että ruoka on edelleen terveellinen 

päätyessään kuluttajalle (Marsh & Bugusu 2007). Pakkaus voi myös tuoda tuotteelle 

lisäarvoa, vähentää hävikkiä, helpottaa kuljetusta ja säilytystä, kasvattaa kuluttajan 
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ostomotivaatiota, sekä välittää valmistajien haluamaa viestiä ja imagoa tuotteesta 

(Bureau & Multon 1996, 4; x – xi).  

 

Ruokahävikin vähentäminen on yksi elintarvikepakkauksen tärkeimmistä tehtävistä. 

Asianmukaisella pakkauksella on ruokahävikin vähentämisessä merkittävä rooli, sillä 

toimiva pakkaus suojelee tuotetta ja säilyttää ruoan tuoreena ja syömäkelpoisena 

pidempään (Suomen Pakkausyhdistys 2017). Elintarvikepakkaus voi vaikuttaa 

ruokahävikin määrään monilla eri toiminnoillaan, kuten tuotteen kemikaalinen, 

biologinen ja fyysinen suojeleminen, käytön helpottaminen, uudelleensuljettavuus, 

oikeanlainen pakkauskoko sekä tarvittava tuoteinformaatio, kuten parasta ennen -

päivämäärä (Williams & Wikström 2010). Hyvä ja toimiva pakkaus suojaa elintarviketta 

muun muassa mikrobeilta, hapelta, kosteudelta, valolta, haju- ja makumuutoksilta sekä 

säilyttää ruoan syömäkelpoisena pitkään. Jos yksikin tuote pilaantuu, kaikki siihen 

elinkaaren aikana käytetyt raaka-aineet, työ sekä energia menevät hukkaan (Kohvakka 

& Lehtinen 2019 s.73). Pakkauksen ominaisuuksilla voidaan myös suoraan tai 

välillisesti vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen, jolla taas on kaikista suurin 

vaikutus ruokahävikin vähentämiseen (Williams & Wikström 2010). Hyvä esimerkki 

toimivasta, ruokahävikkiä ehkäisevästä pakkauksesta, on kartonkinen maitotölkki; 

pakkaus täytetään puhtaissa olosuhteissa, ja suojaa sisältöään sekä bakteereilta, valolta 

että hapelta. Maito säilyy koko matkan tuottajalta kuluttajalle, ja säilömisaikaa jää vielä 

kuluttajan jääkaappiinkin (Suomen Pakkausyhdistys 2017). Lisäksi kartonkipakkaus on 

helposti kierrätettävissä. Eri kokoisilla kotitalouksilla on myös erilaiset tarpeet, ja oikean 

kokoisiin pakkauksiin pakkaaminen ja sopivan kokoisten pakkausten ostaminen on 

tärkeää. Kaupassa jokainen valinta on merkityksellinen ja hävikin määrää voi vähentää 

ostamalla vain tarvitsemansa määrän tuotteita (Suomen Pakkausyhdistys 2017).  

 

Erityisesti elintarvikkeissa pakkausten suojaava ominaisuus korostuu (MTT Raportti 

2011). Marshin ja Bugusun (2007) mukaan pakkaus suojaa elintarviketta kolmelta 

ulkoiselta tekijältä: kemikaaliselta, biologiselta, sekä fyysiseltä vauriolta. Kemikaalinen 

suoja minimoi muutokset tuotteen koostumuksessa. Koostumuksen muutoksia aiheutuu 

ympäristövaikutuksista, kuten kaasulle (tyypillisesti happi) tai valolle (näkyvä, 

infrapuna tai ultravioletti) altistumisesta, tai kosteuden lisääntymisestä tai 

vähenemisestä. Monet eri pakkausmateriaalit voivat muodostaa kemiallisen esteen 

tuotteen ja ympäristön välille. Lasi ja metalli tarjoavat lähes absoluuttisen esteen 
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kemiallisille, ja muille ympäristötekijöille, mutta harva pakkaus koostuu pelkästä lasista 

tai metallista, sillä sulkemisvälineitä tarvitaan helpottamaan pakkauksen täyttämistä ja 

tyhjentämistä (Marsh & Bugusu 2007).  

 

Biologinen suoja estää mikro-organismeja, hyönteisiä, jyrsijöitä, ja muita eläimiä 

pääsemästä tuotteeseen, ehkäisten tautien leviämisen ja tuotteen pilaantumisen (Marsh 

& Bugusu 2007). Joissakin maissa esimerkiksi hyönteiset ja jyrsijät tuhoavat puolet 

pakkaamattomista elintarvikkeista, tämän takia niiden pakkaaminen on tärkeää (Edu 

2010). Lisäksi biologiset esteet ylläpitävät olosuhteita, joilla tuotteen vanhenemista ja 

kypsymistä hallitaan. Tällaiset biologiset esteet koostuvat useista mekanismeista, 

mukaan lukien tuotteeseen pääsyn estäminen, hajun siirtymisen estäminen, ja 

pakkauksen sisäisten olosuhteiden ylläpitämisen (Marsh & Bugusu 2007).  

 

Fyysinen suoja suojelee tuotetta mekaaniselta vauriolta, ja pehmentää tuotteeseen 

kohdistuvia iskuja jakelun yhteydessä. Tyypillisesti kartongista tai pahvista valmistetut 

pakkaukset estävät iskut, hankaumat ja murskaantumisvahingot, joten niitä käytetään 

laajalti kuljetuksessa, sekä pakkauksina herkille elintarvikkeille, kuten kananmunille ja 

tuoreille hedelmille. Oikeanlainen fyysinen pakkaus suojelee myös kuluttajaa vaaroilta, 

esimerkiksi lapsilukkojen avulla voidaan estää lasten käsiksi pääseminen mahdollisesti 

vaarallisiin aineisiin. Myös muovin käyttäminen lasin sijasta ehkäisee rikkoutuneesta 

lasista aiheutuvia vaaroja, ja näin ollen toimii fyysisenä suojana kuluttajalle (Marsh & 

Bugusu 2007).  

 

Turvallisuus on osa tuotteen suojaamista, ja pakkauksen tehtävänä on myös kertoa, jos 

sitä on asiattomasti avattu, käsitelty, tai sen sisältämää tuotetta vahingoitettu (Järvi-

Kääriäinen & Ollila 2007). Elintarvikkeisiin kajoaminen on johtanut erityisten 

pakkausominaisuuksien kehittämiseen, joiden tarkoituksena on vähentää tai poistaa 

tuotteisiin kajoamista. Kajoamista estävät ominaisuudet usein lisäävät 

pakkausmateriaalien määrää, mikä vaikeuttaa tuotteen hävittämistä, mutta niiden hyödyt 

ovat yleensä suurempia kuin haitat (Marsh & Bugusu 2007). Yksi esimerkki tällaisesta 

pakkausominaisuudesta ovat muovipullojen korkit, jotka rikkoutuvat osittain avattaessa, 

eivätkä enää näytä samalta sen jälkeen.  
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2.2 Tuotteen käytön helpottaminen 

 

Pakkaus voi myös helpottaa tuotteen käyttöä (Rinki 2019). Pakkaus tarjoaa kuluttajalle 

käyttömukavuutta, sen tulee olla avattavissa ja suljettavissa, ja sen säilyttäminen ja 

tyhjentäminen tulisi onnistua kotona. Käyttömukavuuteen kuuluvat myös erikokoiset 

pakkaukset erikokoisille perheille (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007). Tuotteen käyttöä, 

käsittelyä ja hävittämistä helpottavat pakkausominaisuudet, kuten pakkauksen 

uudelleensuljettavuus, vaikuttavat merkittävästi pakkausten innovaatioihin. Pakkaus on 

keskeisessä asemassa pyrittäessä minimoimaan kuluttajien ruoanvalmistukseen ja -

tarjoiluun tarvittava vaiva. Esimerkiksi uunin ja mikroaaltouunin kestävät pakkaukset 

sekä keittopussit mahdollistavat kokonaisen aterian valmistamisen ilman vaivannäköä. 

Erilaiset sulkijamallit tekevät pakkauksen avaamisesta ja uudelleensuljettavuudesta sekä 

tuotteen annostelusta helppoa. Kyseiset lisäominaisuudet tuovat tuotteelle lisäarvoa ja 

kilpailuetua, mutta voivat myös vaikuttaa pakkauksesta aiheutuvan jätteen määrään ja 

laatuun (Marsh & Bugusu 2007). 

 

Pakkauksessa tulee olla riittävät tiedot kuluttajille siitä, miten käytetyn pakkauksen ja 

tuotteen voi hävittää (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007). Pakkauksen 

uudelleenkäyttäminen, tai käyttäminen hyödyksi esimerkiksi säilytysrasiana, voi estää 

tai viivästyttää pakkauksen päätymistä jätteeksi (Marsh & Bugusu 2007).  

 

 

2.3 Pakkaus informaation tuojana 

 

 

Pakkaus toimii myös tärkeänä tiedonlähteenä kuluttajalle, ja tuoteinformaation 

hankkimisessa Spackin ym. (2012) mukaan suuri osa kuluttajista luottaa eniten tuotteen 

pakkaukseen. Pakkaus toimii viestin välittäjänä tuotteen valmistajan ja kuluttajan välillä 

(Bureau & Multon 1996). Lisäksi pakkaus välittää tärkeitä tietoja tuotteesta (Rinki 

2019), kuten ruoanvalmistusohjeita, tiedon tuotemerkistä ja tuotteen hinnoittelusta 

(Marsh & Bugusu 2007). Pakkausten antama tieto auttaa tuotteen varastoimisessa, 

myynnissä ja käytössä (Edu 2010).  
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Monille elintarvikkeille kuluttajan käsitys pakkauksesta toimii ”avaimena 

menestykseen” markkinoilla (Silayoi & Speece 2007). Pakkauksen ominaisuuksilla 

voidaan korostaa tuotteen ainutlaatuisuutta: laadukas pakkaus saa kuluttajat olettamaan 

myös sen sisältämän tuotteen olevan laadukas. Pakkauksen huono laatu taas saa 

kuluttajat yhdistämään huonon laadun myös itse tuotteeseen (Underwood ym. 2001). 

Pakkaus on yritykselle kuin käyntikortti, joka muodostuu osaksi yrityskuvaa ja kertoo 

tuotteen laadusta (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007).  

 

Kuluttajat pitävät tuoteinformaatiota tärkeänä varsinkin eettisessä kuluttamisessa, sillä 

kattavat tiedot tuotteesta ovat edellytyksenä tietoisten yksilöllisten valintojen 

tekemiselle. Pakkaus ja sen etiketti ovat tärkeässä asemassa tuotteen eettisyydestä ja 

ympäristöystävällisyydestä viestimisessä (Shaw ym. 2005). 

 

 

2.3.1 Lakisääteiset vaatimukset pakkausinformaatiolle 

 

 

Pakkausmerkinnöillä täytetään lakisääteiset vaatimukset tuotteen tunnistamista, 

ravintoarvoja, ainesosia, tuotteen kokoa (useimmiten paino) ja valmistajan tietoja 

koskien (Marsh & Bugusu 2007).  

 

Elintarvikkeista suurin osa myydään pakattuina, ja niistä annettaville tiedoille on 

säännöksiä, jotka mahdollistavat kuluttajille tietoisten valintojen tekemisen ja itselleen 

soveltuvien tuotteiden ostamisen. Pakkausmerkinnöillä muun muassa valistetaan 

kuluttajia, sekä suojataan heitä terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta. Merkintöjen 

tulee olla selkeitä, helposti luettavissa ja ymmärrettävissä, niillä ei saa johtaa kuluttajia 

harhaan, eikä niissä saa väittää elintarvikkeella olevan vaikutuksia tai ominaisuuksia, 

joita sillä ei oikeasti ole (Ruokavirasto 1 & 2).  

 

Valmiiksi pakatut elintarvikkeet 

 

Ruokaviraston mukaan pakkausmerkinnät on tehtävä kaikkiin pakattuihin 

elintarvikkeisiin, jotka on sellaisenaan tarkoitettu luovutettavaksi kuluttajalle. Valmiiksi 
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pakattu elintarvike on tuote, joka on ennen myyntiä suljettu pakkaukseen kokonaan tai 

osittain siten, ettei pakkauksen sisältöä voi muuttaa ilman pakkauksen avaamista tai 

rikkomista.   

 

Pakkausmerkintöjen on oltava helposti havaittavia, riittävän isokokoisin kirjaimin 

tehtyjä, helposti luettavia, ymmärrettäviä sekä pysyvällä tavalla tehtyjä. 

Pakkausmerkintöjä ei saa peittää, hämärtää tai katkaista millään muulla tekstillä tai 

kuvalla.  

 

Elintarvikkeen pakkauksessa tulee EU:n elintarviketietoasetuksen artikla 9:n mukaan 

ilmoittaa elintarvikkeen nimi, ainesosaluettelo, allergioita ja intoleransseja aiheuttavat 

aineet ja tuotteet ainesosaluettelossa korostettuna, tiettyjen ainesosien määrät, tuotteen 

sisällön määrä (paino- tai tilavuusyksikkönä), vähimmäissäilyvyysaika (parasta ennen -

päivämäärä) tai viimeinen käyttöajankohta, pakastuspäivämäärä (pakastetuissa lihassa, 

raakalihavalmisteissa ja jalostamattomissa kalastustuotteissa), vastuussa olevan 

elintarvikealan toimijan nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja osoite, tuotteen 

alkuperämaa tai lähtöpaikka, säilytysohje tarvittaessa, käyttöohje tarvittaessa (muun 

muassa varoitusmerkintä), juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, 

jos alkoholipitoisuus ylittää 1,2 tilavuusprosenttia, sekä ravintoarvot. Lisäksi tarvittaessa 

tulee ilmoittaa elintarvike-erän tunnus, voimakassuolaisuusmerkintä, laitoksessa 

valmistettujen eläinperäisten elintarvikkeiden tunnusmerkki, sekä mahdolliset muut 

erityislainsäädännön vaatimat merkinnät (Ruokavirasto 2).  

 

Pakkaamattomat elintarvikkeet 

 

Pakkaamaton elintarvike on kuluttajalle sellaisenaan tarkoitettu elintarvike, jonka 

kuluttaja itse pakkaa, joka pakataan kuluttajan pyynnöstä elintarvikkeen 

luovutuspaikassa, joka on valmiiksi pakattu elintarvikkeen luovutuspaikassa välitöntä 

myyntiä varten, tai joka tarjoillaan elintarvikkeen luovutuspaikassa loppukuluttajalle 

valmiina nautittavaksi. Välitön myynti on elintarvikkeen myyntiä niin, että tuote 

pakataan valmiiksi elintarvikkeen luovutuspaikassa myynnin nopeuttamiseksi tai 

helpottamiseksi.  

 



17 

 

Pakkaamattomista elintarvikkeista on vähittäismyyntipaikassa ilmoitettava 

elintarvikkeen nimi, allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet, ainesosat, 

alkuperämaa tai lähtöpaikka, sekä tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet. Näiden lisäksi on 

ilmoitettava ruokaleipien suolamäärä sekä juustojen, makkaroiden ja lihaleikkeleiden 

sisältämän rasvan ja suolan määrä. Voimakassuolaisuusmerkintä on tarvittaessa 

ilmoitettava kirjallisesti pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä. 

Tarjoilupaikassa pakkaamattomista elintarvikkeista on ilmoitettava elintarvikkeen nimi, 

alkuperämaa tai lähtöpaikka tarvittaessa, sekä allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat 

aineet ja tuotteet.  

 

Elintarvikkeen tiedot on ilmoitettava kirjallisesti pakkaamattoman elintarvikkeen 

läheisyydessä selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla. Tiedot voidaan antaa myös 

suullisesti, jos siitä on kuluttajalle tieto selkeällä ja helposti havaittavalla kirjallisella 

tavalla (Ruokavirasto 3).  

 

 

2.3.2 Informaatio elintarvikkeen jäljitettävyydestä 

 

Elintarvikkeen jäljitettävyydellä tarkoitetaan, että alan toimija, esimerkiksi valmistaja 

tai myyjä, pystyy osoittamaan, mistä tuote tai sen raaka-aine on tullut ja mihin se on 

toimitettu eteenpäin. Toimijan tulee tietää myös ajankohdat, jolloin elintarvike on 

hankittu tai luovutettu eteenpäin (Ruokavirasto 4).  

 

Elintarvikkeet ja niiden raaka-aineet täytyy pystyä jäljittämään jokaisessa tuotanto-, 

valmistus- ja jakeluvaiheessa. Elintarvikealan toimijat ovat lainsäädännön mukaan 

vastuussa tuotteen jäljitettävyydestä. Joskus tuotteissa havaitaan virheitä, ja virheelliset 

tuotteet on vedettävä pois markkinoilta. Tällöin hyvän jäljitettävyyden avulla 

takaisinveto saadaan hoidettua tehokkaasti ja minimoiden kuluttajille tai toimijoille 

aiheutuvat vahingot (Ruokavirasto 4).  

 

Golanin ym. (2004) mukaan jäljitettävyydellä on kolme tavoitetta: parantaa hankintojen 

hallintaa, helpottaa tuotteiden seuraamista elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden 

takaamiseksi, sekä markkinoida elintarvikkeita huomaamattomilla laatuominaisuuksilla.  
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Elintarvikkeiden pakkaukset sisältävät koodeja, joilla tuotteita voi seurata koko niiden 

jakeluprosessin ajan. (Marsh & Bugusu 2007). Tunnetuin näistä on viivakoodi, jonka 

voi löytää lähes jokaisesta tuotteesta marketeissa.   

 

 

2.4 Pakkausten markkinointitehtävä 

 

Pakkausten alkuperäinen toiminto on muuttunut: aiemmin pakkaus on nähty lähinnä 

tuotetta suojelevana työkaluna, mutta tänä päivänä sitä käytetään myös kiinnittämään 

kuluttajien huomiota sekä pidetään tärkeänä osana tuotteen brändäys- ja 

markkinointiprosesseja (Shekhar & Raveendran 2013; Rundh 2016). Pakkaus on 

elintarvikkeelle tärkeä markkinointiväline, ja markkinointitoimintona pakkaus tarjoaa 

houkuttelevan menetelmän välittää tietoja tuotteesta kuluttajalle myyntihetkellä (Silayoi 

& Speece 2004), ja ne auttavat yrityksiä luomaan tuotteelle ainutlaatuisen aseman 

markkinoilla (Rundh 2016). Markkinoinnissa tärkeää on saada yrityksen haluama viesti 

perille heidän kohdeasiakkailleen, ja tähän tarkoitukseen tuotteen pakkaus sopii 

erinomaisesti. Pakkauksen avulla kuluttaja saa kuvan tuotteesta, sen markkina-asemasta 

ja tuotetta valmistavan yrityksen imagosta (Bureau & Multon 1996, 33). Pakkaus toimii 

tuotteen kasvoina, ja on usein ainoa osa tuotteesta, johon kuluttaja on kosketuksissa 

ennen sen ostamista. Tästä syystä joukosta erottuvat ja innovatiiviset pakkaukset voivat 

lisätä tuotteen myyntiä, ja pakkaus voidaan suunnitella parantamaan tuotteen imagoa ja 

erottamaan tuote sen kilpailijoista (Marsh & Bugusu 2007). Pakkaus myös tavoittaa 

kuluttajan mainontaa paremmin, ja ostopäätöshetken lisäksi mainostaa tuotetta 

jokaisella käyttökerralla (Raheem ym. 2014). Jos pakkaus on mukana tuotteen 

kuluttamisessa, saa yritys enemmän mahdollisuuksia viestiä kuluttajille muun muassa 

brändiarvoistaan ja tuotteen ominaisuuksista. Tämän takia pakkaus on 

markkinointiviestinnän välineenä omalaatuinen (McNeal & Ji 2003; ref. Ampuero & 

Vila 2006). Pakkauksen rooli minkä vaan tuotteen markkinoinnissa on välttämätön, sillä 

se kommunikoi yrityksen markkinoinnin tavoitteet kuluttajille (Shekhar & Raveendran 

2013).  

 

Bureau ja Multon (1996, 34 – 36) kertovat pakkauksen markkinointitoimintoihin 

kuuluvan tuotteen huomaaminen, tuotteen tunnistaminen, tiedon välittäminen, 

asiakkaan houkutteleminen sekä palvelu. Tärkeitä tuotteen huomatuksi tulemiseen 
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vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa pakkauksen muoto, design sekä värit. Tuotteen 

tunnistaminen eroaa tuotteen huomaamisesta siten, että tunnistamiseen vaikuttavat myös 

brändin nimi sekä logo, tilanteessa, jossa ne ovat kuluttajalle jo valmiiksi tuttuja. 

Tunnistamisessa tärkeä tekijä on se, että kuluttaja kykenee linkittämään näkemänsä 

tuotteen mielessään olevaan kuvaan kyseisestä brändistä tai tuotteesta. Kuluttajia 

saattavat hämätä pienetkin muutokset pakkauksen ulkomuodossa, jolloin tuote voi jäädä 

tunnistamatta.  

 

Jos tuotteen pakkausta halutaan muuttaa, tulisi se tehdä hiljalleen, ja säilyttäen niitä 

elementtejä, joista nykyiset asiakkaat parhaiten tuotteen tunnistavat. Keskeisimpien 

elementtien radikaali muutos voi jopa vähentää tuotteen myyntiä heikentämällä tuotteen 

tai brändin tunnistettavuutta (Garber ym. 2000). Tropicanan vaihtaessa logoaan, 

yrityksen myynnit laskivat 20 prosentilla (Simran ym. 2016), jonka seurauksena yritys 

palasi käyttämään vanhaa logoaan. Pakkausta olisi hyvä myös tuoda tutuksi näyttämällä 

sitä tuotteen mainoksissa (Bureau & Multon 1996, 34 – 36). 

 

Pakkauksen avulla voi välittää kuluttajille tärkeää tietoa, eikä pelkästään painetun 

tekstin kautta. Informaatiota voi välittää esimerkiksi pakkauksen läpinäkyvillä osilla, 

joiden avulla saadaan luotua luottamusta kuluttajalle hänen saadessaan paremman kuvan 

tuotteesta, jota on ostamassa. Asiakkaan houkutteleminen taas tapahtuu vetovoimaisen 

ja ostohalua herättävän pakkauksen avulla, esimerkiksi räikeitä värejä tai erikoista 

muotoilua hyödyntäen. Pakkauksen palvelutoiminto astuu voimaan kuluttajan ostettua 

tuotteen ja vietyä sen kotiinsa. Palvelulla tarkoitetaan pakkauksen kykyä helpottaa 

tuotteen käyttöä, säilömistä tai kuljettamista (Bureau & Multon 1996, 34 – 36).  

 

Tuotteen markkinointi pakkauksen avulla ostopäätöshetkellä on viimeinen, mutta 

kaikista tärkein mahdollisuus yritykselle vaikuttaa kuluttajan valintaan (Ampuero & 

Vila 2006). Pakkaus on ostohetkellä tärkeässä asemassa varsinkin tilanteessa, jossa 

kuluttajalla on vähäinen tai olematon tietämys kyseisestä tuotteesta (Garber ym. 2000). 

Ostopäätöstilanteessa tuotteen pakkaus toimii yritykselle elintärkeänä 

kommunikointivälineenä ja valmistajat yrittävätkin kehittää pakkauksia, jotka erottuvat 

muiden joukosta positiivisella tavalla. Pakkauksen suunnittelu lähtee liikkeelle 

markkinoinnista, ja pakkauksen toimivuus, ulkoasu ja viestintä yleensä suunnitellaan 

yhdessä mainostoimiston kanssa (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007).  
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Raheem ym. (2014) mukaan pakkausta voisi kutsua jopa markkinointiviestinnän 

arvokkaimmaksi työkaluksi. Myös Shekhar ja Raveendran (2013) pitävät pakkausta niin 

tärkeänä osana yrityksen markkinointia, että sen voisi heidän mukaansa nimetä 

perinteisen markkinointimixin (4P) viidenneksi elementiksi. Perinteinen 

markkinointimix pitää sisällään tuotteen (product), hinnan (price), paikan (place) sekä 

markkinointiviestinnän (promotion). Myös Silayoi ja Speece (2004) pitävät pakkausta 

elintarvikkeen avainelementtinä, jonka kuluttaja havaitsee. Heidän mukaansa pakkaus 

ei voi välttää markkinointitoiminnon suorittamista, vaikkei yritys aina tunnistaisikaan 

pakkauksen markkinointipotentiaalia.   

 

 
Kuvio 1. Elintarvikepakkauksen tärkeimmät tehtävät. 
 

Elintarvikepakkauksilla on lukuisia tehtäviä, kuten pakatun tuotteen suojaaminen, 

hygienian parantaminen, tuotteen tuoreena säilyttäminen ja ruokahävikin vähentäminen, 

tuotteen varastoinnin, kuljetuksen ja käytön helpottaminen, tuotteen esilletuominen, 

houkuttelevuus ja markkinointi, sekä tärkeän informaation välittäminen kuluttajalle 

muun muassa tuotteen ainesosista, säilytyksestä, jäljitettävyydestä sekä valmistavasta 

yrityksestä. Elintarvikepakkauksen tärkeimmät tehtävät on esitelty kuviossa 1. Nämä 

kaikki toiminnot tekevät pakkauksesta tärkeän osan tuotetta, joka auttaa saamaan 

tuotteen turvallisesti ja tehokkaasti aina valmistajalta kuluttajalle asti.  
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Seuraavassa luvussa käsittelen elintarvikepakkausten elinkaarta pakkausmateriaaleista 

käytön jälkeiseen jätteeseen. Kappaleessa käyn läpi pakkausten ympäristövaikutuksia, 

ja kerron myös kuluttajaryhmistä, jotka välttävät pakattuja tuotteita vähentääkseen 

liiallista jätteen syntymistä ja päätymistä luontoon.  
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3 Elintarvikepakkaukset ja ympäristö 

 

Tässä luvussa käydään läpi elintarvikepakkauksissa eniten käytettyjä materiaaleja, ja 

niiden ominaisuuksia, pakkausten vaikutuksia ympäristöön sekä esitellään erilaisia 

eettisten kuluttajien elämäntyylejä. Alaluvussa 3.1 pakkausmateriaaleista käydään läpi 

lasi, metalli, paperi, kartonki, pahvi, muovit sekä näiden yhdistelmät. Alaluvussa 3.2 

tuodaan esiin elintarvikepakkausten positiivisia, ja negatiivisia vaikutuksia ympäristölle. 

Alaluvussa 3.3 esitellään elämäntyylejä, joissa kulutus on mahdollisimman 

ympäristöystävällistä ja turhaa kulutusta karsivaa, sekä tuodaan esiin tiedostavien 

kuluttajien odotuksia ja vaatimuksia elintarvikepakkauksia kohtaan. Alaluvussa 3.4 

nivotaan yhteen tutkielman teoria- ja empiriaosuudet. 

 

3.1 Pakkausmateriaalit 

 

Pakkauksen suunnittelu ja rakenne ovat tärkeässä asemassa elintarvikkeen säilyvyyden 

määrittämisessä. Tuotteen laadun ja tuoreuden takaamiseksi koko jakelun ja 

varastoinnin ajan tarvitaan oikeanlainen yhdistelmä pakkausmateriaaleja ja -

teknologioita. Lasi, metallit, paperi ja kartonki, sekä muovit ovat 

elintarvikepakkauksissa perinteisesti käytettyjä materiaaleja. Muovi on otettu 

monipuolisesti käyttöön sekä kiinteässä, että joustavassa muodossaan. Tämän päivän 

elintarvikepakkauksissa monesti yhdistetään useita eri materiaaleja, jotta jokaisen 

materiaalin toiminnalliset tai esteettiset ominaisuudet saadaan hyödynnettyä (Marsh & 

Bugusu 2007). Pakkaukset suunnitellaan nykyisin siten, että materiaalintarve on 

mahdollisimman pieni, esimerkiksi kalvot ovat ohentuneet ja turhat pahvikotelot 

hävinneet kahvipakkauksista. Myös pakkausmateriaalien valinnoissa ja yhdistelmissä 

voidaan tehdä ympäristöystävällisiä ratkaisuja välttämällä erilaisten materiaalien 

tarpeetonta yhdistelyä, joka vaikeuttaisi pakkauksen kierrättämistä (Edu 2010). 

 

Ruokaviraston mukaan kontaktimateriaaleiksi luetaan kaikki sellaiset materiaalit ja 

tarvikkeet, jotka on tarkoitettu olemaan kosketuksessa elintarvikkeeseen, ovat jo 

kosketuksessa elintarvikkeeseen tai joiden voidaan olettaa joutuvan kosketukseen 

elintarvikkeen kanssa. Kontaktimateriaaleihin lasketaan kaikki materiaalit ja tarvikkeet, 

jotka suoraan tai välillisesti ovat kosketuksissa elintarvikkeen kanssa (Ruokavirasto 5). 

Kontaktimateriaaleja ovat siis perinteisten pakkausmateriaalien lisäksi erilaiset 
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pakkauksissa käytettävät liimat, voiteluaineet, painovärit sekä lisäaineet, ja myös niiden 

on täytettävä lainsäädännön asettamat turvallisuusvaatimukset (Kohvakka & Lehtinen 

2019 s.126). Kuten elintarvikkeidenkin, myös kontaktimateriaalien tulee olla 

jäljitettävissä. Kontaktimateriaalien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset, sekä olla 

kemialliselta ja mikrobiologiselta laadultaan turvallisia. Niiden kemiallisen 

koostumuksen tulee olla mahdollisimman pysyvä (inertti), eli niiden ainesosia ei saa 

siirtyä elintarvikkeeseen sellaisia määriä, jotka tekisivät elintarvikkeesta ihmisen 

terveydelle vaarallisen. Myöskään elintarvikkeen koostumus eivätkä sen haju, maku, tai 

ulkonäkö saa muuttua ei-toivotulla tavalla kontaktimateriaalin vaikutuksesta 

(Ruokavirasto 5).  

 

Kaikilla pakkausmateriaaleilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Järvi-Kääriäisen 

ja Ollilan (2007) mukaan eri pakkausmateriaalien erot ovat ympäristön kannalta hyvin 

pieniä silloin, kun tuote on suojattu ilman liiallista pakkaamista. Myös Kohvakka ja 

Lehtinen (2019) ovat sitä mieltä, ettei ongelmatonta materiaaliratkaisua ole olemassa, 

vaan minkä tahansa materiaalin valmistukseen tarvitaan energiaa ja luonnonvaroja, ja 

kaikilla materiaaleilla on erilaisia ympäristövaikutuksia. Pakkaussuunnittelussa tulisikin 

panostaa materiaalin valintaan, ja valita oikea materiaali juuri sille sopivaan 

käyttökohteeseen (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.13). Pakkausten materiaalitehokkuutta 

voidaan parantaa tuotannon ja kuljetusten tehostuksella sekä sellaisten energiamuotojen 

ja materiaalien käytöllä, joiden elinkaaren aikaiset päästöt ja kulutukset ovat pienempiä, 

kuin muiden. Uusien tuotteiden suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota materiaalin 

valintaan ja materiaalimäärän minimoimiseen. Huolellisella pakkaussuunnittelulla 

voidaan minimoida kuljetuksen ja varastoinnin aikaiset energian- ja 

materiaalinkulutukset sekä parantaa tuotteen säilyvyyttä (Kohvakka & Lehtinen 2019 

s.164). 

 

3.1.1 Lasi 

 

Pakkausmateriaaleista lasi on kaikista vanhin. Sen raaka-aineet ovat 

luonnonmateriaaleja (muun muassa hiekkaa, kalkkia ja soodaa), ja se on suhteellisen 

edullista valmistaa (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007). Lasilla on useita etuja 

elintarvikkeiden pakkaamisessa. Se on materiaalina hajuton ja kemiallisesti 

reagoimaton, eikä se läpäise kaasuja tai höyryjä, joten se ylläpitää elintarvikkeen 



24 

 

tuoreutta pitkään. Lasi on kiinteää, tarjoaa hyvän eristyksen tuotteelle, ja sitä voidaan 

tuottaa lukemattomissa eri muodoissa.  Läpinäkyvyys mahdollistaa kuluttajille tuotteen 

näkemisen, ja lasin värityksen vaihtelulla voidaan myös suojata tuotteita, jotka ovat 

herkkiä valolle. Lasin kyky kestää korkeitakin käsittelylämpötiloja tekee siitä 

hyödyllisen materiaalin myös elintarvikkeiden lämpösterilointia varten (Marsh & 

Bugusu 2007). 

 

Lasipakkaukset hyödyttävät myös ympäristöä, sillä ne ovat uudelleenkäytettäviä ja 

kierrätettäviä (Marsh & Bugusu 2007). Lasi voidaan lukemattomia kertoja sulattaa ja 

muokata uusiksi pakkauksiksi, eikä kierrätys heikennä sen ominaisuuksia. Lasimassan 

valmistukseen voidaan lasityypistä riippuen käyttää jopa 30-90% kierrätettyä lasia. Lasi 

on materiaalina myös luontoystävällinen, sillä se ei sisällä luonnolle haitallisia aineita 

(Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007).  

 

Kuten millä tahansa materiaalilla, myös lasilla on haittapuolensa. Muihin materiaaleihin 

rinnastettuna lasi on painavaa, ja näin ollen lisää tuotteiden kuljetuskustannuksia. Toinen 

huono puoli on sen herkkyys, ja alttius rikkoutua esimerkiksi iskun, sisäisen paineen, tai 

lämmön seurauksena (Marsh & Bugusu 2007).    

 

3.1.2 Metalli 

 

Metalli on pakkausmateriaalina monipuolinen: se on helposti muokattavissa, se tuo 

erinomaisen fyysisen suojan tuotteelle, ja on helposti kierrätettävissä (Marsh & Bugusu 

2007). Oikein valmistettu ja hyvin suljettu metallipakkaus on lähes ihanteellinen suoja 

esimerkiksi säilyke-elintarvikkeelle: se suojaa tuotteen hyvin, on valo-, kosteus-, kaasu- 

ja rasvatiivis, eikä se siirrä vieraita aineita tai hajuja tuotteeseen. Metallipakkaus on 

myös helppo käsitellä ja painaa (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007). Kaksi yleisimmin 

pakkauksissa käytettyä metallia ovat alumiini ja teräs (Marsh & Bugusu 2007). 

Metallipakkausten kierrätys on Suomessa hyvällä mallilla, ja niiden yhteenlaskettu 

uudelleenkäyttö- ja kierrätysaste oli 99% vuonna 2012 (Jokinen ym. 2015). 
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3.1.3 Paperi, kartonki ja pahvi 

 

Paperia valmistetaan uusiutuvista luonnonvaroista kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti. Paperi ja paperipohjaiset laminaatit soveltuvat myös erinomaisesti 

kierrätykseen, kompostointiin tai polttoon (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007). Paperi on 

pakkausmateriaalina luja (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007), mutta sitä ei käytetä 

suojaamaan elintarvikkeita pitkää aikaa, sillä sen esteominaisuudet ovat huonot eikä se 

ole lämpösuljettava (heat sealable). Kun paperia käytetään primääripakkauksessa, eli 

kosketuksissa elintarvikkeen kanssa, se on lähes aina käsitelty, päällystetty, laminoitu 

tai kyllästetty parantamaan sen toimivuutta ja suojaavuutta (Marsh & Bugusu 2007).  

 

Kartonki on paperia paksumpi materiaali, joka koostetaan useasta kuitukerroksesta. 

Useimmiten sitä käytetään kuljetuslaatikoissa, harvoin suoraan kontaktissa 

elintarvikkeeseen. Kartongin etuja ovat edullinen hinta ja korkeatasoinen 

painatettavuus, ja sen tuoma markkinointietu tuotteelle. Kartonkipakkaus on kaupan 

hyllyssä toimiva, ja pysyy hyvin pystyssä. Kartonki myös valmistetaan uusiutuvista 

luonnonvaroista, ja on näin ollen ympäristöystävällinen (Järvi-Kääriäinen & Ollila 

2007).  

 

Aaltopahvi on maailman yleisin pakkausmateriaali, jossa on yksi tai useampi kartonkiin 

liimattu aaltomaiseksi taivutettu kartonkikerros. Aaltokerros tekee siitä tavallista pahvia 

jäykemmän ja kestävämmän, vaikka se on materiaalina kevyt. Aaltokerros tai -kerrokset 

suojaavat tuotetta erinomaisesti kuljetuksessa aiheutuvilta iskuilta ja kolhuilta, sekä 

eristävät lämpöä aaltokerroksessa olevan ilman avulla. Aaltopahvi on myös edullista 

valmistaa, sen perusraaka-aineet ovat uusiutuvia luonnonvaroja, ja sen kierrätys on 

vakiintunutta (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007). 

 

 

3.1.4 Hyvä, paha muovi 

 

Muovintuotanto ja käyttö on kasvanut vuosittain, ja vuodesta 2002 vuoteen 2013 

maailmanlaajuinen muovintuotannon määrä nousi 204 miljoonasta tonnista 299 

miljoonaan tonniin (Plastics Europe 2015 ref. Eskelinen ym. 2016). Euroopassa muovia 
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tuotettiin vuonna 2013 57 miljoonaa tonnia. Muovia käytetään eniten pakkauksiin, ja 

näin ollen pakkaukset ovat myös merkittävin lähde muovijätteelle (Eskelinen ym. 2016).  

 

Muovit ovat materiaaleina kestäviä, kevyitä, edullisia valmistaa sekä helposti 

muovattavissa (Marsh & Bugusu 2007; Kohvakka & Lehtinen 2019 s.11; Luke 2018). 

Pakkauksissa muovilla voidaan korvata esimerkiksi metallia ja lasia, ja näin vähentää 

kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia ja ympäristövaikutuksia (Luke 2018). Pakkausten 

muotoilun kannalta muovien mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, ja muovista 

valmistettuja tuotteita on helppo erotella toisistaan. Niiden raaka-aineet saadaan 

öljynjalostusprosessista, joten valmistamisen ympäristökuormitus on pieni. Muovin 

ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta ovatkin esimerkiksi paperia ja kartonkia 

pienemmät, joten muovin korvaaminen toisilla materiaaleilla ei ole ympäristön kannalta 

niin järkevää, kuin voisi olettaa. On arvioitu, että pakkausmuovin korvaaminen toisilla 

materiaaleilla kasvattaisi pakkauksen valmistuksen kasvihuonepäästöjä 2,7 kertaiseksi. 

Muovien ongelmana onkin tällä hetkellä niiden huono kierrätys ja kierrätettävyys, sekä 

päätyminen luontoon (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.11). Muovien käytössä huono puoli 

on myös niiden vaihteleva läpäisevyys esimerkiksi valoon, kaasuihin ja höyryihin 

(Marsh & Bugusu 2007).  

 

 

Muovien elintarvikkeen säilymistä edistävät ominaisuudet ovat muihin materiaaleihin 

verrattuna ylivertaiset, varsinkin, jos materiaalin hinta ja tarvittava määrä otetaan 

huomioon. Kurkku on hyvä esimerkki muovin kyvystä säilyttää tuote tuoreena. Ilman 

muovikäärettä kurkku säilyy tuoreena vain muutaman päivän, mutta muoviin pakattu 

kurkku säilyy syömäkelpoisena jopa kaksi viikkoa (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.74).  

 

Muovisilla pakkauksilla onkin ruokahävikin ehkäisyssä sekä ilmastonmuutoksen 

vastaisessa taistelussa merkittävä rooli. Muovista tulee ongelma vasta siinä vaiheessa, 

jos se päätyy luontoon, jossa se ei käytännössä katoa koskaan, vaan hajoaa pienen 

pieniksi hiukkasiksi, mikromuoviksi (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.9; Luke 2018). 

Mikromuoveja on löydetty muun muassa vesistöistä, hanavedestä, kaloista ja muista 

merenelävistä. Mikromuovin haitoista ei vielä tiedetä paljoa, mutta muovit voivat 

esimerkiksi kuljettaa mukanaan kemikaaleja ja taudinaiheuttajia, ja näin levittää 

haitallisia aineita ihmisten ja eläinten elimistöön. Niiden mahdolliset terveyshaitat 
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ihmisillä aiheuttaisivat todennäköisesti tulehdustyyppisiä oireita. Eläinkokeissa 

mikromuovien imeytyminen on kuitenkin ollut vähäistä, ja niiden vaikutuksista ihmisiin 

ei ole vielä tieteellistä näyttöä (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.113-114; Luke 2018). 

 

Muovissa on tuhansia ainesosia, joista kaikkien mahdollisia haittavaikutuksia ihmiseen 

ja luontoon ei vielä tiedetä. Tiettyjen ainesosien on kuitenkin todettu aiheuttavan 

terveyshaittoja, joista parhaiten tunnetaan muovinpehmentimien, kuten ftalaattien, 

aiheuttamat haitat. Pehmentimet sisältävät hormonaalisia haitta-aineita, ja ftalaatit 

saattavat muun muassa lisätä alttiutta syövälle, heikentää miesten hedelmällisyyttä, ja 

olla yhteydessä keskivartalolihavuuteen, insuliiniresistenssiin ja käyttäytymishäiriöihin. 

Osassa muoveista käytetään rakennusaineena bisfenoli A:ta, lyhyemmin BPA:ta, joka 

suurina annoksina on haitallista munuaisille, maksalle sekä mahdollisesti 

maitorauhaselle. Sillä on vaikutuksia keskushermostoon, ja se saattaa vaikuttaa myös 

lihomiseen, lisääntymiseen, immuunijärjestelmään, verenkiertojärjestelmään, sekä 

edesauttaa syövän muodostumista. Haittojen esiintymiseen vaikuttavan annoksen kokoa 

ei tiedetä, eikä sitä, ovatko haitat mahdollisia ihmisten nykyisellä altistumistasolla. 

Euroopan Unionissa BPA:n käytön rajoittamista selvitetään, ja sen käyttö on jo kielletty 

tuttipulloissa, ja osassa lasten leluja sekä ruoan kanssa kosketuksiin joutuvissa esineissä 

(Yle 2018).  

 

Muovin haittojen tutkimiseen ja niiden vähentämiseen, sekä korvaavien materiaalien 

kehittämiseen on käynnissä paljon tutkimuksia, kehittämishankkeita, aloitteita sekä 

kieltoja (Luke 2018). Tahattomien turvallisuusongelmien välttämiseksi muovia 

suositellaan käytettävän aina tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Muovin 

turvallisuuskysymyksistä huolimatta sen käyttö elintarvikkeiden pakkauksissa on 

mittavaa sen alhaisten kustannusten sekä toiminnallisten etujen vuoksi (Lopez-Rubio 

ym. 2004). Muovimateriaalien turvallisuudesta elintarvikekäytössä kannetaan huolta, 

mutta pakkausten turvallisuutta säädetään sekä EU:n, että kansallisen tason 

lainsäädännöllä, ja muovisia pakkauksia myös erillisillä muovi- ja 

kierrätysmuoviasetuksilla. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien, 

kontaktimateriaalien, tulee olla tutkitusti mikrobiologisesti sekä kemiallisesti laadultaan 

turvallisia. Elintarvikepakkauksesta ei saa siirtyä elintarvikkeeseen sellaisia määriä 

ainesosia, että elintarvikkeesta tulisi ihmiselle vaarallinen, tai että sen koostumus tai 

ominaisuudet muuttuisivat (Kohvakka & Lehtinen 2019 s. 124-125). 
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Muovia käyttö kasvaa jatkuvasti, ja sitä myötä myös muovijätemäärä kasvaa. 

Tehokkaammalla jätteiden kierrätyksellä voitaisiin säästää luonnonvaroja sekä vähentää 

muovijätteen aiheuttamia ympäristövaikutuksia, kuten luonnon roskaantumista. Jotta 

kierrätyksen avulla saataisiin vähennettyä ympäristövaikutuksia, täytyisi 

kierrätysmateriaaleilla saada korvattua neitseellisiin raaka-aineisiin pohjautuvaa 

tuotantoa, ja kierrätysprosessista syntyvä ympäristökuormitus täytyisi minimoida. 

Suurimmat ongelmat muovien kierrätykseen liittyen ovat muovilaatujen suuri määrä 

sekä kuluttajaperäisten muovien likaisuus (Eskelinen ym. 2016). Erilaisia muovilaatuja 

on kymmeniä tuhansia, joten uusiomuovia on vaikea saada tasalaatuiseksi ja puhtaaksi 

(Kohvakka & Lehtinen 2019 s.150). Laadukkaan kierrätysmuovin edellytyksenä onkin 

muovien huolellinen lajittelu ja puhdistus. Tuotteen koko elinkaari ja sen kierrätettävyys 

tulisi ottaa huomioon jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa ja materiaalien valinnassa. 

Tuotteissa tulisi suosia yhtä muovilaatua useiden sijaan, tai huomioida muovilaatujen 

yhteensopivuus, jotta ne voitaisiin kierrättää yhdessä (Eskelinen ym. 2016).  

Muovilaatujen määrä ei ole ainoa muovinkierrätyksen ongelmista. Esimerkiksi mustaksi 

värjättyjä muovipakkauksia ei ole mahdollista kierrättää, sillä kierrätyslaitoksella 

pakkauksia lajitteleva infrapunasäde ei tunnista mustan väristä muovia. Ne päätyvätkin 

lähes aina sekajätteeseen (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.129). 

 

 

Suomessa muovijätettä pääasiassa kierrätetään tai hyödynnetään energiana. 

Kierrätysmäärät ovat olleet vähäisiä, ja vuosien 2000-2012 aikana keskimäärin 19,4% 

muovista kierrätettiin. Pakkausten osuus kierrätetystä muovijätteestä on noin 82% 

(Tilastokeskus & SYKE 2015 ref. Eskelinen ym. 2016). Pakkausmuovijätettä 

kierrätetään muoveista eniten, ja vuonna 2017 Suomessa kierrätettiin pakkausmuovia 34 

565 tonnia (Pakkausjätetilastot 2003-2017; Eskelinen ym. 2016). Erilliskerätyn 

muovijätteen lisäksi lähes 20% sekajätteestä on muovia, josta ainakin osa voitaisiin 

hyödyntää kierrättämällä (Kotitalouksien sekajätteen koostumus 2016 ref. Eskelinen 

ym. 2016). Kohvakan ja Lehtisen (2019) mukaan vuoteen 2015 mennessä maailmassa 

on valmistettu arviolta 8,3 miljardia tonnia muovia. Tästä määrästä 5,8 miljardia tonnia 

on jo päätynyt jätteeksi, josta 9% on kierrätetty, 12% poltettu ja 79% on päätynyt 

kaatopaikoille tai luontoon (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.10). Muovin aiheuttamat 
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ympäristöhaitat eivät siis johdu muovista itsestään, vaan siitä, ettei sitä osata, jakseta tai 

vielä pystytä kierrättämään oikein. 

 

Varsinkin elintarvikkeiden kohdalla, itse pakattavan tuotteen ilmastovaikutukset voivat 

olla moninkertaiset sen pakkaukseen verrattuna, ja helposti pilaantuvissa 

elintarvikkeissa pakkauksella on merkittävä ruokahävikkiä ja sen ympäristövaikutuksia 

ehkäisevä rooli. Pakkaus on siis ekologinen suojatessaan tuotetta mahdollisimman 

hyvin. Elintarvikepakkauksissa juuri muovilla on erinomaiset säilömisominaisuudet, 

jotka auttavat vähentämään tuotteiden pilaantumista ja tuhoutumista (Luke 2018), eli 

voisi todeta, että oikeanlaisella ja toimivalla kierrätyksellä, pakkausmateriaalina muovin 

ympäristövaikutus voikin olla positiivinen.  

 

3.1.5 Sekoitemateriaalit 

 

Muovia käytetään pakkauksissa myös yhdistämällä sitä paperiin, kartonkiin, sekä 

metalliin, lähinnä alumiiniin. Metallilaminaateilla, kuten voikääreillä, kahvipaketeilla, 

ja karkkipapereilla, saadaan aikaan hyvät barrier-kerrokset. Perunalastut ja muut snack-

tuotteet taas pakataan usein rasvaa kestävään metallilla pinnoitettuun muovikalvoon, 

joka suojaa tuotetta kosteudelta, hapelta sekä valolta (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.55). 

 

Lasia ja metallia voidaan steriloiduissa pakkauksissa, kuten säilykepurkeissa, korvata 

muovilla, sillä muovit kestävät strerilointiin tarvittavia lämpötiloja. Vauvanruoat ovat 

yksi esimerkki tällaisesta ratkaisusta. Niissä hygieniavaatimukset ovat korkeat, ja se 

estää pakkausten kierrättämistä. Muoviset pakkaukset voivatkin tästä syystä olla lasisia 

vauvanruokapurkkeja tehokkaampi ratkaisu (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.56). 

 

Monet kartonki- ja paperipakkaukset sisältävät myös muovia. Niiden sisäpinnalla, 

lähimpänä elintarviketta, on ohut esto- eli barrier-kerros, joka estää kaasujen sekä 

nestemäisten aineiden kulkeutumisen pakkauksen läpi tuotteeseen, tai tuotteesta 

ympäristöön. Barrier-kerros myös estää molekyylien, kuten veden, hapen, hiilidioksidin 

tai muiden kaasujen, rasvan ja aromien, siirtymisen pakkauksen ja sen sisällön välillä. 

Esimerkiksi maitopurkit sisältävät sisimpänä kerroksena muovisen estokerroksen, joka 

mahdollistaa kylmässä säilytettäville tuoretuotteille jopa 6-50 päivän säilyvyyden, ja 

näin ollen vähentää ruokahävikkiä. Myös esimerkiksi lihatiskillä käytettävä 
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pakkauspaperi on pinnoitettu muovilla, jotta paperi ei liimautuisi ruokaan, ja jotta 

elintarvikkeen kosteus ei läpisisi paperia (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.53-54). 

 

Kaikissa sekoitemateriaalipakkauksissa muovilla on jokin toiminnallinen tehtävä, 

esimerkiksi toimia kosteuden, hapen tai muiden kaasujen, rasvojen tai aromien 

estokerroksena. Muovi voi myös auttaa yhdistämään muita materiaalikerroksia sekä 

mahdollistaa pakkauksen muotoiltavuuden. Myös usean eri muovilaadun yhdistelmällä 

saadaan parannettua pakkauksen barrier-ominaisuuksia, joilla tuotetta suojataan vedeltä, 

vesihöyryltä, kaasuilta, rasvalta, aromeilta ja valolta. Muovikerrokset räätälöidään niin 

ohueksi, kuin mahdollista, jolloin pakkauksen kokonaismuovimäärä pysyy alhaisena 

(Kohvakka & Lehtinen 2019 s.56,57). 

 

Tuotteen säilyvyyden kannalta sekoitemateriaalit ovat erinomaisia, mutta kierrätyksen 

kannalta ne ovat materiaaleina ongelmallisia. Eri materiaalien yhdistely estää 

materiaalien erottelun toisistaan, eikä niitä voida lajitella niille kuuluviin 

kierrätysastioihin. Tällöin sekoitemateriaalipakkaukset joutuvat lähes aina 

sekajätteeseen, eikä niitä voida hyödyntää uusien pakkausten valmistuksessa. 

 

3.2 Pakkausten vaikutukset ympäristöön 

 

Kaikkien pakkausten tuomien hyötyjen lisäksi niillä on myös varjopuolensa. Tällä 

hetkellä kauppojen hyllyt notkuvat nopeita ja helppoja valmisruokia ja välipaloja, joista 

lähes kaikki on pakattu jonkinlaisiin pakkauksiin, ja suuri osa näistä pakkauksista on 

muovia. Esimerkiksi välipalarahkat usein myydään muovisessa purkissa, jossa on 

metallinen kansi, ja kannen päällä on usein lisänä toinen, muovinen kansi, jossa on 

muovinen tasku muoviselle lusikalle. Kuluttajan on helppo napata tällainen välipala 

kaupan hyllyltä mukaan, ja syödä heti vaikka bussissa matkalla töihin. Sitten kaikki tämä 

muovi ja metalli heitetään roskikseen, ehkä miettimättä sen tarkemmin, mihin se päätyy.  

 

Väestön kasvu, kukoistava talous, kaupungistuminen ja elintason nousu ovat 

merkittävästi kiihdyttäneet kiinteän jätteen syntymistä maailmassa. Kiinteästä jätteestä 

onkin muodostunut yksi maailmanlaajuisista ympäristöongelmista (Song ym. 2014). 

Vuoden aikana keskivertosuomalainen tuottaa lähes 500 kiloa jätettä. Globaalisti 

tuotamme jätettä noin 3,5 miljoonaa tonnia joka päivä. Yksi suurimmista ihmisten 
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aiheuttamista jäteongelmista on muovi. Sen hajoaminen kestää vähintään satoja vuosia, 

ja sen luontoon päätyminen on eläville olennoille haitallista. Esimerkiksi linnut ja kalat 

syövät muovia luullessaan sitä ruoaksi, ja sulamaton muovi jää vatsalaukkuun, 

aiheuttaen eläimen kuolemisen nälkään, kun vatsalaukkuun ei mahdu enää oikeata 

ruokaa. Eläimiä kuolee myös niiden takertuessa muovijätteisiin. Kaikki tuotettu muovi 

on jossain muodossa edelleen olemassa maapallolla, ja ennusteen mukaan vuonna 2050 

maailman merissä on enemmän muovijätettä, kuin kalaa (Sillanaukee 2018, s. 10; 34 – 

35; 38). Muovi ei ole kuitenkaan ainoa materiaali, jota päätyy meriin, vaikka merten 

roskaantumisongelma näyttäytyy nimenomaan muoviongelmana. Tämä johtuu muovien 

yleistymisestä etenkin edullisissa kertakäyttötuotteissa, sekä siitä, että muovit ovat 

pääosin vettä kevyempiä, eivätkä uppoa pohjaan, vaan kulkeutuvat vedessä pitkiä 

matkoja (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.174). Merten roskaamisen ehkäisemiseksi 

tärkeintä olisi kuluttajien valistaminen sekä erityisesti kehittyvien maiden jätehuollon 

kehittäminen, sillä suuri osa merten roskaantumisesta syntyy kehittyvissä maissa, joissa 

jätehuolto ei ole vielä tehokasta (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.138, 177) Kuluttajille 

pitäisi olla selvää, ettei minkään pakkausmateriaalin ensisijainen loppusijoituspaikka ole 

luonnossa, vaan toimivan jätehuollon jälkeen uudelleenkäytettynä uudessa tuotteessa. 

Pakkaus tulisi myös suunnitella niin, että se on materiaalitehokas, uudelleen käytettävä 

sekä täysin kierrätettävissä (Kohvakka & Lehtinen 2019 s. 193-194). 

 

 

Marshin ja Bugusun (2007) mukaan yhdyskuntajäte (Municipal solid waste, MSW) 

koostuu asioista, joita usein heitetään pois; pakkauksista, ruoanjätteistä ja kestävistä 

esineistä, kuten tietokoneista ja jääkaapeista. Heidän mukaansa lainsäädännölliset 

ponnistelut pakkausten hallitsemiseksi perustuvat virheelliseen käsitykseen siitä, että 

pakkaukset ovat yhdyskuntajätteen suurin aiheuttaja. Yhdysvaltain 

ympäristönsuojeluviranomaisen (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) mukaan 

vain noin 31 prosenttia vuonna 2005 syntyneestä yhdyskuntajätteestä oli pakkauksiin 

liittyviä materiaaleja, kuten lasia, metallia, muovia, paperia, sekä kartonkia. Näiden 

prosenttiosuus jätteestä on pysynyt jotakuinkin samana vuodesta 1990 asti, vaikka 

yhdyskuntajätteen määrä kokonaisuudessaan on kasvanut.  Pakkauksiin liittymättömät 

jätteet, kuten sanomalehdet ja puhelinluettelot, aiheuttivat kaksinkertaisen määrän jätettä 

pakkausjätteeseen verrattuna (EPA 2006a ref. Marsh & Bugusu 2007). Pakkausjätteen 
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kokonaismäärästä elintarvikepakkausten osa on melkein kaksi kolmasosaa (Hunt ym. 

1990 ref. Marsh & Bugusu 2007).  

 

Huonoin tilanne on se, jossa käytetty pakkaus muuttuu jo yhden käyttökerran jälkeen 

kaatopaikalle päätyväksi jätteeksi tai jopa ympäristöön heitettäväksi roskaksi. Onneksi 

uudelleenkäytettävien pakkausten käyttö on yleistynyt etenkin teollisuuden ja kaupan 

välisissä kuljetuksissa esimerkiksi muovilaatikoiden, pakkausalustojen ja 

metallirullakkojen muodossa. Suomessa pakkausten uudelleenkäyttö ja kierrätys on 

esimerkiksi juomateollisuudessa saatu korkealle tasolle toimivan 

pullonpalautusjärjestelmän ansiosta (Edu 2010). Suomalainen panttipullojärjestelmä 

onkin onnistunut esimerkki toimivasta pakkausten kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä. 

Pantillisista muovisista pulloista valmistetaan uusia pulloja, mutta myös tekstiilikuituja 

ja matkapuhelinten osia. Kierrätetyn pullon hiilijalanjälki on alle 10% uuden pullon 

hiilijalanjäljestä. Vuosittain pulloja palautetaan noin 12 800 tonnia, joten 

hiilijalanjäljellä mitattuna palautuspullot ovat merkittävä ympäristöteko (Kohvakka & 

Lehtinen 2019 s.147). 

  

Kuluttajat arvioivat pakkauksen ympäristöystävällisyyttä lähinnä pakkausmateriaalien 

ja pakkauksen kierrätettävyyden näkökulmasta. Pakkauksen ympäristöystävällisyyttä 

arvioidessa kuluttajat usein keskittyvät vain kulutuksen jälkeisen jätteen määrään, 

eivätkä huomioi esimerkiksi tuotantoprosessin ympäristövaikutuksia (Van Dam 1996), 

vaikka pakkaukset kuormittavat ympäristöä muutenkin, kuin pelkän jätteen muodossa. 

Niiden valmistukseen ja kuljettamiseen kuluu raaka-aineita, vettä ja energiaa, ja 

käytettyjen pakkausten hyötykäyttö vaatii keräilyä ja kuljetuksia (Edu 2010). Ruoan 

toimitusketjut ovatkin yksi suurimmista ympäristöongelmiin, kuten 

ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden häviämiseen, vaikuttavista 

tekijöistä (EEA 2016 ref. Molina-Besch ym. 2018). Tuote- ja pakkausjärjestelmien 

elinkaaren kokonaisympäristökuormituksesta pakkausten valmistuksen ja jätehuollon 

osuus oli kuitenkin MTT:n tutkimuksessa useimmiten vain alle 5%. Joidenkin tuotteiden 

kohdalla pakkausten osuus ilmastovaikutuksista oli vain 2% (MTT Raportti 2011). 

Useiden tutkimusten mukaan monissa ruoan toimitusketjuissa pakkausten epäsuora 

ympäristövaikutus onkin suurempi kuin niiden suora ympäristövaikutus (Büsser & 

Jungbluth 2009; Silvenius ym. 2014). Elintarvikepakkausten suoralla 

ympäristövaikutuksella tarkoitetaan tuotteen elinkaaren aikana käytettävien 
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pakkausmateriaalien tuotannosta ja loppukäytöstä ympäristölle aiheutuvia 

haittavaikutuksia. Epäsuoralla ympäristövaikutuksella tarkoitetaan pakkauksen 

vaikutusta elintarvikkeen elinkaareen, kuten ruokajätteen määrään ja sen 

hyödyntämismahdollisuuksiin (Verghese ym. 2015), sekä kuljettamisen tehokkuuteen 

toimitusketjussa (Garcia-Arca ym. 2014). Pakkausten suoraa ympäristövaikutusta 

arvioidessa on tärkeää huomioida primääri-, sekundääri-, ja tertiääripakkausten 

tuotannosta aiheutunut vaikutus (Molina-Besch ym. 2018).  

 

Elintarvikepakkauksilla on paljon tärkeitä tehtäviä muun muassa tuotteiden säilömisessä 

ja turvallisuuden varmistamisessa, mutta ne muodostavat kulutuksen jälkeistä jätettä ja 

käsittävät suuren osan kotitalouksien tuottamasta jätteestä. Pakkausten jätehuolto onkin 

tärkeä asia ympäristönsuojelun ja kestävän kulutuksen näkökulmasta. Suomessa vuonna 

2013 yhdyskuntajätteestä kierrätettiin noin kolmasosa (Suomen virallinen tilasto 2015 

ref. Eskelinen ym. 2016). Pakkausjätteen määrä Suomessa vuonna 2012 oli 0,7 

miljoonaa tonnia, ilman uudelleenkäyttöä se olisi ollut 2,2 miljoonaa tonnia. Pakkausten 

uudelleenkäyttöaste oli 68% ja pakkausjätteen kierrätysaste 59%. Yhteenlaskettu 

uudelleenkäyttö- ja kierrätysaste oli 85%. Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan tuotteen tai sen 

osan uudelleen käyttämistä samaan tarkoitukseen, johon se oli alun perin suunniteltu, 

kun taas kierrätyksessä jätteestä valmistetaan tuotteita tai materiaaleja joko 

alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen (Jokinen ym. 2015). Lainsäädäntö vaatii 

kierrätyksen lisäämistä (Eskelinen ym. 2016), ja Suomen pakkausjäteasetuksessa on 

asetettu tavoitteeksi, että viimeistään vuonna 2020 vähintään 90% pakkauksista 

käytettäisiin uudelleen tai kierrätettäisiin (Jokinen ym. 2015; Kohvakka & Lehtinen 

2019 s.137). Pakkaus jätteen lähteenä on kuluttajille mahdollisuus vähentää 

vaikutustaan ympäristöön (Vanhonacker ym. 2013), ja eettisyys onkin kasvamassa 

tärkeäksi osaksi kuluttajien valintoja. Rokan ja Uusitalon (2008) tekemässä 

tutkimuksessa kolmasosa tutkimukseen osallistuneista kuluttajista suosi pakkauksia, 

jotka olivat ympäristöystävällisiksi merkittyjä.  

 

Pakkauksia ja pakkausjätettä koskevat myös lainsäädäntö, jossa edellytetään, että 

pakkausmateriaalien määrä, pakkausten koko, sekä pakkausten paino on minimoitava 

siten, että pakkaus on kuitenkin tuotteen ja kuluttajan kannalta riittävän turvallinen, 

hygieeninen sekä hyväksyttävä. Pakkauksen suunnittelussa on myös otettava huomioon, 
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että sen uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat mahdollisia, ja että loppukäsittelyn 

ympäristöhaitat ovat mahdollisimman pienet (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.122-123). 

 

 

Ihanteellisessa maailmassa pakkausjätteet olisivat ainoita jätteitä, mitä elintarvikkeesta 

syntyy. Todellisuudessa noin kolmannes maailman elintarvikkeista päätyy hävikkiin jo 

ennen kulutusta (Gustavsson ym. 2011 ref. Molina-Besch ym. 2018). Monissa 

elintarvikkeissa pakkaus vaikuttaa suoraan ruokajätteen määrään (Molina-Besch ym. 

2018), ja vähentyneestä ruokajätteestä syntynyt ympäristöhyöty on useimmiten 

suurempi kuin pakkausmateriaalien aiheuttamat ympäristövaikutukset (Conte ym. 

2015). MTT:n tutkimuksen mukaan ruokahävikin määrä on pääsääntöisesti suurempi 

ilmastonmuutokseen vaikuttava tekijä kuin elintarvikkeita suojaavat pakkaukset, ja 

vähiten ympäristövaikutuksia aiheutuu pakkausratkaisuista, joilla ruokahävikkiä syntyy 

mahdollisimman vähän (MTT Raportti 2011). Vuosittain ihmiset tuottavat noin 4 

miljardia tonnia ruokaa, josta noin kolmasosa, 1,3 miljardia tonnia, menee hukkaan. 

Hukkaan heitetyn ruoan määrällä voitaisiin ruokkia jopa 9 miljardia ihmistä, joka on 

määrä, johon maapallon väkiluvun on ennustettu nousevan vuoteen 2050 mennessä. Kun 

syötäväksi tuotettua ruokaa heitetään pois, kaikki siihen käytetyt energia ja työpanokset 

sekä siitä syntyneet päästöt, menevät hukkaan. Luonnonvarakeskuksen mukaan jopa 460 

miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa menee hukkaan suomalaisessa 

ruoantuotantoketjussa. Tämä määrä hukkaan heitettyä ruokaa vastaa noin 300 000 

henkilöauton vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.71). 

 

 

Elintarvikepakkausten ympäristövaikutusten arvioinnissa on myös Marshin ja Bugusun 

(2007) mukaan otettava huomioon vähentyneen ruokajätteen myönteiset vaikutukset 

koko toimitusketjussa. Riittämätön säilöminen ja suojelu, varastointi sekä kuljetus ovat 

osasyitä ruokajätteeseen ja sen määrään. Pidentämällä tuotteiden säilyvyysaikaa, ja näin 

ollen pidentämällä niiden käyttökelpoisuutta, pakkaukset osallistuvat vähentämään 

jätteen kokonaismäärää (Marsh & Bugusu 2007). Kulutuksen ympäristövaikutuksesta 

noin kolmannes aiheutuu syömisestä, ja siksi ruokahävikin minimoiminen on erityisen 

tärkeää (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007). Ruokahävikkiä vähentäessään pakkaukset 

vähentävät myös alkutuotannosta aiheutuvia ympäristöhaittoja (Edu 2010), sillä jos 

huonosti pakattu elintarvike pilaantuisi jo ennen käyttöä, menisivät tuotteen 
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valmistusprosessissa käytetyt energia ja materiaalit täysin hukkaan (Rinki2019). Ruoan 

ympäristövaikutuksista jopa 96-98% kokonaisuudesta syntyvät alkutuotannossa. Koko 

loppuketju, kuten kuljetus ja pakkaukset, huolehtivat siitä, että nämä jo alkutuotannossa 

syntyneet ympäristövaikutukset eivät mene hukkaan, mikä tapahtuu, jos ruoka pilaantuu 

ennen kulutusta tai päätyy roskiin (Suomen Pakkausyhdistys 2017). Tilastokeskuksen 

(2008) mukaan kotitalouksissa syntyvän ruokajätteen määrä on suurempi kuin 

vastaavista ruokapakkauksista syntyvän jätteen määrä, ja ruokahävikin, eli turhan 

elintarviketuotannon, ympäristövaikutukset ovat selvästi suuremmat, kuin 

elintarvikepakkausten valmistuksesta aiheutuvat ympäristöhaitat (Tilastokeskus 2008).  

 

Toimivilla elintarvikepakkauksilla pyritään välttämään ruokahävikkiä eli turhaa ruoan 

tuotantoa, ja sen mukanaan tuomia ympäristövaikutuksia. Jos tuote pääsee 

vahingoittumaan vääränlaisen pakkauksen takia, voi pakkauksen ympäristöhaitta nousta 

moninkertaiseksi (Tilastokeskus 2008), mutta ruokahävikkiä vähentämällä koko 

pakkauksen ympäristövaikutus pienenee huomattavasti (Williams & Wikström 2010). 

Pakkauksen rooli ruokahävikin ehkäisemisessä sekä ilmastonmuutoksen vastaisessa 

taistelussa, on merkittävä, sillä toimiva, hyvin suunniteltu, pakkaus suojaa elintarviketta 

ja pidentää sen säilyvyyttä (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.72-73). 

Pakkauksille tulisi löytää optimaalinen taso, jolla ne suojaavat tuotetta 

tarkoituksenmukaisesti ilman, että pakkaamiseen käytetään turhaa tai liiallista 

materiaalia (Tilastokeskus 2008). Ruokahävikin minimoimiseksi myös tuotteiden 

pakkaaminen sopivankokoisiin pakkauksiin on tärkeää (Rinki 2019; Williams & 

Wikström 2010). Jos elintarvikepakkauksen kokonaisvaltaista ympäristövaikutusta 

halutaan parantaa, pitäisi ruokahävikin vähentäminen ottaa jo pakkauksen suunnittelussa 

materiaalien käytön ja kierrätyksen lisäksi huomioon (Williams & Wikström 2010). 

Pakkausten suunnittelussa on pyrittävä muun muassa koon ja muodon suhteen siihen, 

että pakkaus kykenee säilyttämään ja suojaamaan tuotetta tehokkaasti ja pitkään, ja näin 

minimoimaan kotitalouksissa syntyvän hävikin määrän (MTT Raportti 2011). 

Elintarviketuotteen elinkaaren kokonaisympäristövaikutusta tarkastellessa pakkauksen 

osuus on usein alle 2%. Esimerkiksi vain yhden leipäpalan ympäristövaikutus on 

suurempi, kuin muovipussin, johon koko leipä on pakattu. Samoin yhden 

kinkkuviipaleen heittäminen hävikkiin on sama, kuin koko muovipakkauksen 

aiheuttama ympäristökuormitus. Mikäli siis ruokaa menee vähänkin hukkaan, on sillä 
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elintarvikkeen pakkausta suurempi kuormitus ympäristölle (Kohvakka & Lehtinen 2019 

s.72-73,128). 

 

Ahdistuminen pakkausten määrästä, ja materiaaleista, on ymmärrettävää, sillä pakkaus 

on se roska, joka tuotteesta jää kuluttamisen jälkeen jäljelle. Usein huomiomme 

kiinnittyykin elintarviketuotteiden ympäristökuormitusta ajatellessa juuri pakkaukseen. 

Mitä enemmän kulutamme, sitä enemmän aiheutamme myös pakkausjätettä. 

Pakkauksen osuus koko elintarvikkeen elinkaaresta on kuitenkin minimaalinen, ja 

ilmastonmuutoksen kannalta tärkeää on ajatella myös, mitä pakkauksessa on sisällä. 

Pakkausmateriaalejakin tärkeämmät ekologiset valinnat koskevat sitä, mitä 

elintarvikkeita kuluttaja ostaa, ja millainen on kyseisten elintarvikkeiden 

ympäristövaikutus (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.73, 175). Ympäristöä paljon 

kuormittavien ruokien päätymistä hävikkiin tulisi erityisesti välttää (Kohvakka & 

Lehtinen 2019 s.71). Kaikista suurin ympäristöllinen haitta syntyy eläinperäisestä 

ruokajätteestä, kuten lihasta ja maidosta (Tilastokeskus 2008; Williams & Wikström 

2010). Yksi merkittävimmistä kuluttajan ilmastoteoista onkin eläinperäisten tuotteiden 

kulutuksen vähentäminen (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.175). 

 

 

Elintarvikepakkauksen varsinainen tehtävä on saada tuote säilymään (Järvi-Kääriäinen 

& Ollila 2007), ja ilman asianmukaisia pakkauksia jätettä syntyisi enemmän (Rinki 

2019). Näin ollen pakkaukset ovat merkittävässä roolissa elintarviketuotannon 

ympäristövaikutusten vähentämisessä (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007), ja pakkausten 

negatiivinen vaikutus ympäristöön onkin paljon pienempi, kuin mitä usein luullaan 

(Rinki 2019; Suomen Pakkausyhdistys 2017). Paras mahdollinen elintarvikepakkaus on 

sellainen, jossa pakkausmateriaalia on käytetty niin vähän kuin mahdollista, mutta niin 

paljon, kuin on tarpeen, jotta pakkauksen tärkeimmät tehtävät, ruokahävikin 

vähentäminen ja tuotteen suojaaminen, toteutuvat. Elintarvikkeiden kohdalla harvoin 

pakataan liikaa, joten kuluttaja voi rauhassa keskittyä vain omien arvojensa mukaisten 

pakkausten ja materiaalien valitsemiseen. Tärkeintä on kuitenkin kierrättää pakkaukset 

huolellisesti (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.174-175). 
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3.3 Kuluttajien suhtautuminen pakkausjätteeseen 

 

Maailman ympäristöongelmia ei voida ratkaista pelkästään esimerkiksi vaihtamalla 

muovi biohajoavaan muoviin, vaan se tapahtuu kulutuskäyttäytymistä muuttamalla.  

”Maapallon säilyminen elinkelpoisena voidaan turvata vain vähentämällä kulutusta, 

edistämällä kiertotaloutta sekä toimimalla resurssitehokkaasti (Kohvakka & Lehtinen 

2019 s.176-177)”. 

 

Kulutusvalintoja tehdessä tärkeintä on ajatella kokonaisuutta. Esimerkiksi, muovi on 

monessa käyttötarkoituksessa materiaaleista ekologisin valinta. Muovin kulutuksen 

vähentäminen sen korvaamisella jollain toisella materiaalilla, ei ole järkevää. Etenkin, 

kun muovin korvaajiksi tarkoitetut materiaalit usein itsekin sisältävät muovia. Muovin 

korvaaminen muilla materiaaleilla vaatii suurempia materiaalimääriä, ja näin ollen tekee 

tuotteista kalliimpia, ja ne aiheuttavat suurempaa ympäristökuormitusta. Tärkein teko, 

jonka ympäristön kannalta kuluttajana voi tehdä, on kulutuksen vähentäminen 

kokonaisuudessaan. Se on ainoa keino ratkaisevasti vähentää päästöjä sekä säästää 

luonnonvaroja (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.173). 

 

Markkinoijat käyttävät yleisesti termiä ”vihreä kuluttaja” kuluttajista, jotka tekevät 

kulutuksessaan ympäristöystävällisiä valintoja. Muita käytettyjä nimikkeitä ovat muun 

muassa ympäristöllinen kuluttaja, kestävä kuluttaja, eettinen kuluttaja tai ekologinen 

kuluttaja (Peattie 1995 ref. Oates ym. 2008). Vihreät kuluttajat tekevät kestäviä 

valintoja, mutta eivät kuitenkaan mene niin pitkälle, että vähentäisivät tai lopettaisivat 

kulutuksen kokonaan (Oates ym. 2008). Kuluttajien asenteilla ympäristöä kohtaan on 

merkittävä vaikutus elintarvikepakkausten valintaan. Positiivisemman asenteen 

ympäristöä kohtaan omaavat kuluttajat suosivat pakkausjätteen määrän vähentämistä 

(Jezewska-Zychowicz & Jeznach 2015).  

 

Rajallisten luonnonresurssien vähenemisen estämiseksi tarvittaisiin kestävää kulutusta 

ja strategisia jätehuoltojärjestelmiä. Yksi ratkaisukeino jäteongelmiin on käsite 

nollahukka (zero waste) (Song ym. 2014).  Nollahukka on elämäntyyli, jossa tavoitteena 

on minimoida jätteen määrä, maksimoida kierrätys ja kompostointi, välttää liiallista 

kulutusta, ja suosia tuotteita, jotka voi käyttää uudelleen, kierrättää tai korjata. 
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Sillanaukeen (2018, s.24) mukaan nollahukkaelämäntyylissä ei pyritä välttämään 

pelkkää roskaamista, vaan pienentämään henkilökohtaista hiilijalanjälkeä 

kokonaisvaltaisesti. Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan elinkaarilaskelmaa, jossa tutkitaan 

tavaran tai palvelun potentiaalisia ympäristövaikutuksia ilmaston lämpenemisen 

kannalta, ja arvioidaan tuotteen koko elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä 

(Kohvakka & Lehtinen 2019 s.157). Nollahukkaelämäntyyliä noudattavat kuluttajat 

kiinnittävät huomiota omaan ympäristövaikutukseensa, ja yksinkertaistavat elämäänsä 

turhaa kuluttamista välttäen (Zero Waste Finland 2018). Nollahukassa pyritään 

minimoimaan tuotteiden tai materiaalien päätyminen luontoon, kaatopaikoille tai 

poltettavaksi (ZWIA 2018; Zero Waste Finland 2018). Zamanin (2015) mukaan zero 

waste on konsepti, jolla uhmataan yhteiskuntamme jäteongelmia kokonaisvaltaisesti, ja 

joka pyrkii edistämään kestävää tuotantoa ja kulutusta, optimaalista kierrätystä sekä 

resurssien elpymistä.  

 

Toinen termi samankaltaiselle elämäntyylille on vapaaehtoiset yksinkertaistajat 

(voluntary simplifiers). He ovat kulutuksen vastaisia ihmisiä, jotka vähentävät 

kulutustaan kokonaisvaltaisesti (Iyer & Muncy 2009), ja kuluttavat tietoisesti 

vähemmän, kuin mihin heillä olisi varaa (Peyer ym. 2017). Vapaaehtoiset 

yksinkertaistajat rajoittavat materiaalista kulutustaan ja nauttivat elämän ei-aineellisista 

asioista (Shaw & Newholm 2002). Muihin kuluttajaryhmiin verrattuna he suosivat 

enemmän vihreitä tuotteita ja osoittavat suurempaa ympäristö- ja taloudellista 

kestävyyttä. Vapaaehtoisen yksinkertaistamisen taustalla voi olla useita motivaatioita, 

kuten materialismin hylkääminen ja kestävän elämäntyylin tavoitteleminen (Peyer ym. 

2017).  

 

Oatesin ym. (2008) mukaan vapaaehtoisessa yksinkertaistamisessa on kyse 

materialistisen elämän muuttamisesta epämaterialistiseksi elämänlaadun 

parantamiseksi. Vapaaehtoiset yksinkertaistajat pyrkivät yksinkertaisempiin 

elämäntapoihin yhteiskunnallisista syistä, kuten ympäristönsuojelun ja eettisten syiden 

takia (McDonald ym. 2006 ref. Oates ym. 2008).  

 

Vapaaehtoinen yksinkertaistaminen on osa suurempaa kulutuksen vastaisuus -ilmiötä 

(Hoffmann & Lee 2016). Vapaaehtoisista yksinkertaistajista on olemassa erilaisia 

käsitteitä, joista yksi on eettiset yksinkertaistajat (ethical simplifiers), joiden 
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motivaationa on yleensä ympäristönsuojelu tai sosiaalinen oikeudenmukaisuus (Shaw & 

Newholm 2002). Eettiset yksinkertaistajat ottavat huomioon tuotantoprosessien ja 

tuotteiden sosiaaliset- ja ympäristövaikutukset, kierrättävät jätteensä ja välttävät 

heräteostosten tekemistä (Huneke 2005).  

 

Kohvakan ja Lehtisen (2019) mielestä nollahukkaelämäntyylin kaltainen pyrkimys 

kulutuksen ja jätteen määrän vähentämiseen on kannatettavaa, mutta huomioon täytyy 

kuitenkin ottaa ympäristön kokonaiskuormitus. Jos kuluttaja ostaa lihaa, ja ajaa 

kauppaan autolla, vaikka ostaisikin lihatuotteen omaan rasiaansa, on hiilijälki suurempi, 

kuin jos tuotteen ostaisi lähikaupastaan muoviin pakattuna. Merkittävintä on siis se, mitä 

tuote sisältää, ja millaisia tuotteita kuluttaa. Ekotekona kaikista merkittävin on se, että 

valitsee lihan sijasta kasviproteiineja ruokavalioonsa, ja lihan vaihtaminen 

kasvipohjaiseen vaihtoehtoon pienentää kulutuksen ympäristökuormitusta paljon 

enemmän, kuin lihan ostaminen omaan astiaan (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.73-74). 

 

3.4 Teorian yhteenveto ja empirian pohjustus 
 

 
Kuvio 2. Elintarvikepakkauksen vahvuudet ja heikkoudet.  

 

Kuvioon 2 on koottu luvuissa 2 ja 3 esitellyt elintarvikepakkauksen hyvät ja huonot 

puolet. Elintarvikepakkauksilla on paljon tärkeitä tehtäviä, kuten pakatun tuotteen 

suojaaminen, hygienian parantaminen, tuotteen tuoreena säilyttäminen ja ruokahävikin 

vähentäminen, tuotteen varastoinnin, kuljetuksen ja käytön helpottaminen, tuotteen 

esilletuominen, houkuttelevuus ja markkinointi, sekä tärkeän informaation välittäminen 

kuluttajalle muun muassa elintarvikkeen ainesosista, allergeeneistä, säilytyksestä ja 

säilyvyydestä, jäljitettävyydestä, pakkauksen hävittämisestä ja kierrätyksestä sekä 
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tuotetta valmistavasta yrityksestä. On olemassa myös lakisääteisiä määräyksiä siitä, mitä 

informaatiota elintarvikkeesta pitää kuluttajalle olla esillä.  

  

Pakkauksissa yleisesti käytetyimpiä materiaaleja ovat lasi, metallit, paperi, kartonki, 

pahvi ja muovit, sekä näiden materiaalien yhdistelmät. Kaikilla eri materiaaleilla on 

omat toiminnalliset hyötynsä tuotteen suojaamisessa, ja monesti materiaaleja 

yhdistellään keskenään, jotta saataisiin maksimoitua eri materiaalien toiminnalliset ja 

esteettiset hyödyt. Kaikilla materiaaleilla on myös erilaiset kierrätys- ja 

uudelleenkäyttömahdollisuudet. Jätteen määrästä on muodostunut maailmanlaajuinen 

ympäristöongelma, ja pakkausjäte muodostaa suuren osan kotitalouksien tuottamasta 

jätteestä. Suomessa kuitenkin kierrätys on hyvällä mallilla, ja sitä pyritään lisäämään 

entisestään. Elintarvikkeista valitettavan suuri osa päätyy ruokajätteeksi, ja hävikin 

vähentämisessä elintarvikepakkaukset ovat avainasemassa. Tehokkaalla 

pakkaussuunnittelulla voidaan vaikuttaa ruokajätteen vähentämiseen varsinkin 

kuljetuksen ja varastoinnin aikana, ja usein vähentyneen ruokajätteen hyöty on suurempi 

kuin pakkausmateriaalien aiheuttamat negatiiviset ympäristövaikutukset, joita voidaan 

myös pienentää kierrättämällä sekä uusiokäytöllä. Osa kuluttajista on tarttunut tuumasta 

toimeen ja ryhtynyt uhmaamaan yhteiskuntamme jäteongelmia minimoimalla oman 

kulutuksensa, roskaamisensa ja hiilijalanjälkensä. Tässä tutkimuksessa haastatellaan 

nollahukkaelämäntyyliä harjoittavia henkilöitä, joiden tavoitteena on minimoida 

aiheuttamansa jätteen määrä, maksimoida kierrätys ja kompostointi, ylimääräisen 

kulutuksen välttäminen sekä kierrätettävien, uudelleenkäytettävien ja korjattavien 

tuotteiden suosiminen.  

 

Nollahukkaelämäntyyliä harjoittavat ihmiset ovat kohdanneet pakkausten varjopuolet 

omassa elämässään ja alkaneet tietoisesti ja aktiivisesti etsimään ratkaisuja pakkausten 

jäteongelmien voittamiseksi. Nollahukka-kuluttajat ovat pakkausten haasteiden ja 

uhkien asiantuntijoita, ja heillä on paljon tietoa eri pakkausmateriaaleista, niiden 

hyödyistä ja haitoista, sekä niiden kierrätyksestä. He ovat innostuneita ympäristöasioista 

ja selvittäneet asioita oma-aloitteisesti ja perusteellisesti, jotta ovat saaneet pohjan 

omalle elämäntyylilleen ja kulutusvalinnoilleen. Heillä on arvokasta näkemystä siihen, 

onko elintarvikkeiden pakkauksista hyötyä vai haittaa, ja millaiset pakkaukset olisivat 

ympäristön kannalta kannattavimpia. Näistä syistä olen valinnut haastatella 

tutkimuksessani juuri nollahukkaelämäntyyliä harjoittavia henkilöitä. 
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Tutkimus on ajankohtainen, sillä ilmasto muuttuu, ja kuluttajat alkavat tajuta 

jäteongelmien vakavuuden, ja sen, mitä seuraamuksia omilla kulutustottumuksilla on 

ympäristölle. Kierrätyksen ja jätteiden lajittelun suosiot ovat nousemassa ja kuluttajat 

haluavat oppia tekemään arjessa vastuullisempia ratkaisuja ympäristön vuoksi. 

Kulutuksen ympäristövaikutuksesta noin kolmasosa aiheutuu syömisestä (Järvi-

Kääriäinen & Ollila 2007), ja elintarvikepakkauksista syntyy paljon jätettä, joka rasittaa 

ympäristöä ja luontoa. Kuitenkin toimivien ja hyvin suunniteltujen pakkausten avulla 

voidaan myös säästää ympäristöä, sillä jopa pakkausjätettä suurempi ongelma on 

ruokahävikki, eli jäte, joka syntyy, kun tuotettuja elintarvikkeita jää käyttämättä, ja on 

valmistettu turhaan. Toimiva pakkaus suojaa tuotetta tehokkaasti ja näin ollen vähentää 

ylimääräisen ruokajätteen syntymistä. 

 

Tutkimuksen perusteella muodostan elintarvikepakkauksista SWOT-analyysin, jossa 

pohdin ja käsittelen pakkausten vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. 

SWOT-analyysin kautta saan kokonaisvaltaisen näkemyksen pakkausten hyvistä ja 

huonoista puolista sekä niiden ympäristövaikutuksista, ja vastauksen 

päätutkimuskysymykseeni: onko tuote ilman pakkausta uhka vai mahdollisuus? SWOT-

analyysin avulla selvitän pakkausten tarpeellisuutta elintarviketuotteissa. Onko 

pakkauksista tutkimuksen tietojen valossa enemmän hyötyä, vai haittaa? 

 

Tutkimukseni on laadullinen ja suoritan sen haastattelemalla 8 henkilöä. Haastattelu 

koostuu kolmestatoista kysymyksestä liittyen nollahukkaelämäntyyliin, 

elintarvikkeiden pakkauksiin, pakkausmateriaaleihin, kierrätykseen, pakkaamattomiin 

tuotteisiin sekä pakkausten hyötyihin ja haittoihin. Seuraavissa luvuissa siirrytään itse 

tutkimukseen, jossa haastatellaan nollahukkaelämäntyyliä harjoittavia henkilöitä heidän 

näkemyksistään elintarvikkeiden pakkaamiseen liittyen. 
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4 Tutkimusmetodologia 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tavoitteet, menetelmät, haastatteluiden 

suorittamistapa ja tulosten analysointi, sekä esitellään haastattelukysymykset ja 

kerrotaan taustatietoja haastateltavista.  

 

4.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää pakkausten tarpeellisuutta elintarviketuotteissa, ja 

se, onko elintarvikepakkauksista enemmän hyötyä vai haittaa. Päätutkimuskysymys on, 

onko elintarvikepakkaus uhka vai mahdollisuus? Tutkimuksessa selvitetään, minkä 

tuotteiden kohdalla ilman pakkausta ostaminen ja kuluttaminen on helppoa, ja minkä 

kohdalla se on haastavampaa. Haastattelukysymyksillä pyritään selvittämään myös 

elintarviketuotteiden materiaaleista kierrätyksen kannalta parhaat ja huonoimmat 

materiaalit, sekä mitä ongelmia pakkauksen pois jättämisestä mahdollisesti syntyy, ja 

kuinka näitä ongelmia voitaisiin ratkaista. 

 

Tämä tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Laadullisella 

tutkimuksella on tarkoitus kuvata todellista elämää ja tutkimuksen kohdetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, sekä löytää faktoja. Laadullisessa tutkimuksessa 

tiedonkeruu perustuu tutkijan omiin havaintoihin ja tutkittavien kanssa käytyihin 

keskusteluihin (Hirsjärvi ym. 2009). Laadullisen tutkimuksen päämenetelmänä 

käytetäänkin haastattelua. Yksi laadullisen tutkimuksen metodeista on puolistrukturoitu 

haastattelu, jota tässä tutkimuksessa käytetään. 

 

4.2 Haastatteluiden suorittaminen ja aineiston analysointi 

 

Tätä tutkielmaa varten haastateltiin nollahukkaelämäntyyliä harjoittavia henkilöitä. 

Henkilöt olivat eri elämäntilanteista ja iät vaihtelivat 21 ja 38 vuoden välillä. 

Haastateltavat asuvat Helsingissä, Kuusamossa, Jyväskylässä ja Forssassa. 

Haastateltavat löytyivät tutkijan tuttavapiirin avulla, sosiaalisesta mediasta sekä toisten 

haastateltavien kautta. Nollahukkaelämäntyyliä henkilöt olivat harjoittaneet 

haastatteluiden suoritushetkellä 0,5-13 vuotta. Haastateltavia henkilöitä oli yhteensä 8 
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kappaletta. Kahdeksan oli sopiva määrä siihen, että vastauksiin saatiin tarpeeksi 

vaihtelua, mutta ei liikaa toistoa. Useammilla haastatteluilla ei luultavasti oltaisi saatu 

enempää uutta tietoa. Haastatteluista neljä kappaletta suoritettiin puhelimen välityksellä 

ja neljä Skype -viestintäohjelman kautta videopuheluina. Haastatteluajankohdat sovittiin 

etukäteen sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta. Haastatteluissa esitetyt 

kysymykset pohjautuivat tutkielman teoriaosuuteen. Haastatteluiden kesto vaihteli noin 

20 minuutista 52 minuuttiin riippuen haastateltavan vastausten pituudesta. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että osa kysymyksistä limittyi toisten kysymysten kanssa, kun 

haastateltavat vastasivat yhden vastauksen aikana toiseenkin kysymykseen.  

 

Haastattelukysymyksiä oli yhteensä 13. Kysymykset 1-4 koskevat haastateltavien 

taustatietoja, ja niillä on pyritty tarkentamaan haastateltavien elämäntyyliä, tekijöitä sen 

taustalla, ja suhtautumista nollahukkaelämään. Kysymyksillä 5-13 pyritään saamaan 

vastausta tämän tutkielman varsinaisiin tutkimuskysymyksiin. Haastattelukysymysten 

lisäksi haastateltavien taustatietoja kartoitettiin kysymällä heiltä ikä, sukupuoli, 

perhetilanne, asuinpaikkakunta sekä asumismuoto. 

 

1) Kauanko olet harrastanut nollahukkaelämäntyyliä? 

2) Kerro elämäntyylistäsi, miten se näkyy arjessasi? 

3) Mikä sai sinut aloittamaan nollahukkaelämäntyylin? 

4) Mitä tavoittelet nollahukkaelämäntyylillä? 

5) Miten suhtaudut elintarvikkeiden pakkauksiin? 

6) Koetko pakkauksista olevan hyötyä?  

7) Onko jokin elintarvikeryhmä, jossa pakkaus on täysin turha, tai vastaavasti 

erityisen tarpeellinen/välttämätön? 

8) Mitkä pakkausmateriaalit ovat mielestäsi parhaita kierrätyksen kannalta? 

9) Mitkä pakkausmateriaalit ovat mielestäsi kaikista huonoimpia? 

10) Minkä elintarviketuotteiden kohdalla olet kohdannut eniten vaikeuksia 

nollahukkaelämäntyylissä, ja miten ratkaisit ongelman? 

11) Mitä tuotteita toivoisit saavasi ilman pakkausta, joita et tällä hetkellä saa? Olisiko 

niiden pakkaamatta jättäminen mahdollista? 

12) Oletko kohdannut pakkauksen puuttumisesta johtuvia ongelmia/vaikeuksia 

esimerkiksi tuotteen jäljitettävyyteen, tuotetietoihin, tuotteen kuljetukseen tai 

säilytykseen liittyen? 
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13) Koetko, että pakkaus on enemmän uhka vai mahdollisuus? 

 

Aineiston analysointi aloitettiin litteroimalla haastattelut, eli purkamalla ne äänitteestä 

kirjalliseen muotoon sanasta sanaan, mikä mahdollisti suorien lainausten käyttämisen 

tekstissä. Haastatteluiden litterointi suoritettiin mahdollisimman pian haastatteluiden 

suorittamisen jälkeen. Tulosten tarkastelussa tutkittiin esille nousseita teemoja, ja 

etsittiin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia haastateltavien vastauksista. Yksittäisten 

haastattelutulosten eri osia on voitu tulosten tarkasteluvaiheessa yhdistellä, sillä 

haastateltavat toisinaan puhuivat samasta asiasta eri kysymysten kohdalla. 

 

 

4.3 Haastateltavien taustatietoja 

 

 

Haastateltava 1 on 24 -vuotias sinkkumies, joka opiskelee ja asuu omistusasunnossa 

Helsingissä. Hänellä on jo neljäs vuosi menossa nollahukkaelämän parissa. Vuoden 

sekajätteet mahtuvat pieneen lasipurkkiin ja kotoa lähtiessä mukana on paljon 

kertakäyttöjätettä korvaavia kestäviä vaihtoehtoja, kuten oma kahvitermari, vesipullo, 

kannellinen astia, omat aterimet sekä kestokassit. Pienestä pitäen hän on perheensä 

kautta oppinut kierrättämään ja lajittelemaan jätteitä, ja omille muuttaessa tämä tapa 

pysyi. Ensimmäisten opiskeluvuosien aikana hän alkoi huolestua ilmastoasioista ja 

ympäristön jäteongelmista. Hän kiinnostui muun muassa minimalismista, 

downshiftaamisesta ja veganismista, mutta mikään ei tuntunut omalta, kunnes hän 

törmäsi zero waste -ajatteluun. ”Siinä palaset loksahtivat kohdilleen, kun ajattelin, että 

miksi lajittelisin enemmän, kun voisin vain lähtökohtaisesti tuottaa vähemmän jätettä?” 

Nollahukkaelämäntyylillä hän tavoittelee sitä, että eläisi omien arvojensa mukaista 

elämää, eikä kuluta turhia asioita tai aiheuta turhaa jätettä. Hän haluaa myös omalla 

elämäntyylillään näyttää esimerkkiä muille, ja saada muut ajattelemaan omaa 

elämäntyyliään sekä kannustaa toiminnallaan kestävämpää yhteiskuntamuutosta. 

 

Haastateltava 2 on 38 -vuotias yksinhuoltajaäiti Kuusamosta, ja asuu vuokra-asunnossa. 

Totaalinen hurahtaminen nollahukkaelämäntyyliin ja aktivismi sen parissa on alkanut 

vuonna 2006, vaikkakin ympäristötietoinen hän kokee olleensa koko elämänsä ajan. 

Nollahukkaelämäntyyli näkyy arjessa kotona välttämällä turhaa roskaa, kierrättämällä, 
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syömällä kasvisvoittoisesti, sekä miettimällä kaikkia kulutusvalintoja tarkkaan. Uusia 

asioita ei osteta, paitsi hätätapauksessa, jos niitä ei ole saatavina käytettynä. ”En osaa 

nähdä omaa elämäntyyliäni ulkopuolisen silmin. Olen hyvin tavallinen omasta 

mielestäni, vaikka poikkeankin valtavirrasta ihan älyttömästi. Kaikessa tekemisessä 

vastuullisuus puskee läpi.” Nollahukkaelämäntyyli lähti liikkeelle oman lapsen 

saamisen ja lapsen tulevaisuuden miettimisen kautta. Nollahukka on hänelle työkalu, 

sekä keino haastaa itseään ja kasvaa ihmisenä. 

 

Haastateltava 3 on 21 -vuotias opiskelijanainen, joka asuu vuokralla ja avoliitossa 

Jyväskylässä. Hän on aloittanut jätteen välttelyn noin puoli vuotta sitten, ja haaveilee 

siitä, että lähes kaiken saisi kaupasta ostettua irtona. Hän on vegaani, ja 

nollahukkaelämäntyyli näkyy arjessa eniten jätteitä vähentävinä ratkaisuina, kuten 

kertakäyttötuotteita korvaavien kestotuotteiden käytössä. Esimerkiksi talouspaperi, 

nenäliinat sekä leivinpaperit on korvattu kestotuotteilla. Kotona kaikki, mitä on 

mahdollista kierrättää, kierrätetään, ja sekajätteen syntymistä vältellään. Hän kokee 

arjessa välillä ilmastoahdistusta, ja mitä enemmän hän itse tiedostaa 

ympäristövalintojansa, sitä enemmän myös muiden ihmisten valinnat ahdistavat. 

Nollahukkaelämäntyylin hän aloitti, koska halusi elää omien arvojensa mukaista elämää 

sekä tukea omilla teoillaan taistelua ilmastonmuutosta ja maailmanlaajuista 

jäteongelmaa vastaan. Hän kokee pienet, helposti arkeen sisällytettävät teot itselleen 

sopivampina ja tehokkaampina tapoina, kuin esimerkiksi suuremman kertalahjoituksen 

tekemisen hyväntekeväisyyteen.  

 

Haastateltava 4 on Helsinkiläinen 21-vuotias vuokralla avoliitossa elävä nainen. Hän 

kiinnostui nollahukasta noin vuosi sitten ja on vuoden aikana pikkuhiljaa alkanut 

tekemään pieniä muutoksia omassa arjessa. Nollahukkaelämäntyyli näkyy arjessa muun 

muassa siinä, että kaupoilla shoppailu on jäänyt, ja hän ostaa lähes kaikki vaatteensa 

käytettyinä. Ruokakaupassa ostoksia tehdessä hän kiinnittää huomiota siihen, miten 

tuotteet on pakattu, ja mieluiten ostaa tuotteita, joissa esimerkiksi muovia on 

mahdollisimman vähän. Nollahukkaelämäntyyli on tullut pikkuhiljaa käsi kädessä 

vegaaniruokavalion kanssa, jonka hän aloitti kaksi vuotta sitten. Sekä ruokavalioon, että 

kokonaisvaltaiseen nollahukkaelämäntyyliin hän on ryhtynyt empatiasta ympäristöä ja 

eläimiä kohtaan, nähtyään esimerkiksi kuvia eläimistä ja linnuista, joiden vatsalaukut 
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ovat olleet täynnä muoviroskaa. Nollahukkaelämäntyylillä hän pyrkii minimoimaan 

oman jalanjälkensä maailmassa. 

 

Haastateltava 5 on 22 -vuotias sinkkunainen Forssasta, jossa hän asuu vuokralla. 

Nollahukkaelämäntyyliä on tullut harjoitettua vähän yli vuoden ajan. Elämäntyyli näkyy 

arjen pienissä asioissa, kuten kestokassien käytössä ja sekajätteen välttelyssä. Hän 

valmistaa myös monia asioita, kuten deodoranttia, kotona itse. Nollahukasta hän 

kiinnostui luettuaan aiheesta kirjan, ja nollahukkaelämäntyyli lähti käyntiin ’zero waste 

syyskuu’ -nimisen haasteen myötä, jonka jälkeen sekajätettä on kertynyt kuukaudessa 

vain pienen lasipurkillisen verran. Nollahukkaelämäntyylillä hän tavoittelee helppoa ja 

yksinkertaista elämää, ja hän saa mielenrauhaa siitä, että tekee asioita ympäristön eteen. 

Hän kokisi huonoa omaatuntoa, ellei miettisi omaa kulutustaan ollenkaan. Elämäntyyliin 

kuuluu myös laajempi ylimääräisten tavaroiden, huonekalujen ja vaatteiden karsiminen. 

 

Haastateltava 6 on 24 -vuotias nainen. Hän opiskelee ja asuu yksin vuokralla 

Helsingissä. Nollahukkaelämäntyyliä hän on harjoittanut aktiivisesti noin kaksi vuotta, 

vaikka on ensimmäiset kerrat siitä kuullut neljä vuotta sitten. Elämäntyyli näkyy arjessa 

kestotuotteina sekä minimaalisena, tai välillä olemattomana, sekajäteroskiksena. 

Elämäntyyliin liittyy myös yleisempi turhan tavaran karsiminen elämästä. Isompi sysäys 

nollahukkaan lähti vaihdossa ulkomailla, jossa hän kiinnitti huomiota siellä syntyvän 

jätteen määrään sekä järkyttyi paikallisten vähäisestä kierrättämisestä. 

Nollahukkaelämäntyylillä hän hakee selkeyttä arkeen, pienentää omaa vaikutustaan 

ympäristölle sekä vähentää kulutusta kokonaisuudessaan.  

 

Haastateltava 7 on 24-vuotias nainen Helsingistä, joka asuu vuokralla avomiehensä ja 

10 kuukauden ikäisen lapsensa kanssa. Nykyisen elämäntyylinsä hän on aloittanut vuosi 

sitten, jolloin kandidaatin työtä kirjoittaessa kestävästä elämästä ja kiertotaloudesta 

hänelle yhtäkkiä iski paha ilmastoahdistus. Elämäntyyliään hän kuvailee nollahukan 

sijaan sanoilla ”less waste”, ja elämäntyylillään hän tavoittelee sitä, ettei kukaan muu 

joutuisi kärsimään hänen elämäntyylinsä takia. Hän myös toivoo, että voi 

elämäntyylillään vaikuttaa muihinkin ihmisiin näyttämällä hyvää esimerkkiä. 

Elämäntyyli näkyy arjessa muun muassa kierrätyksenä, kestotuotteiden käyttönä, 

ruokahävikin välttelemisenä, ja esimerkiksi lasipakkausten ja papereiden 
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hyödyntämisenä muuhun käyttöön roskiin heittämisen sijaan. Vaatteet hän ostaa 

itselleen ja lapselleen kaikki käytettyinä.  

 

Haastateltava 8 on 24 -vuotias nainen, joka on parisuhteessa, mutta asuu yksin 

omistusasunnossa Helsingissä. Nollahukkaelämän hän on aloittanut noin kaksi vuotta 

sitten. Elämäntyyli näkyy arjessa eniten valinnoissa, joita hän tekee ruokakaupassa 

vältellessään turhia muovipusseja, kertakäyttöisiä tuotteita ja pakkauksia, joita ei voisi 

kierrättää. Hän on ollut nyt vuoden ostamatta uusia vaatteita ja kaiken mahdollisen 

tarvittavan hän yrittää mahdollisuuksien mukaan ostaa käytettynä. Ruokahävikin 

välttely on ruoanlaitossa suuressa roolissa ja edellisten päivien jämistä syntyy uusia 

aterioita. Osan kosmetiikasta, kuten deodoranttia ja kasvovoidetta, hän on tehnyt itse 

kotona. Nollahukkaelämän hän aloitti luettuaan paljon ilmastonmuutoksesta ja 

ekologisemmista elämäntavoista ja siitä, miten muovinkäyttöä ja hiilijalanjälkeä voisi 

vähentää. Hän aloitti prosessin hitaasti ensin jättäen kauppareissuilla pois muovipussit 

ja hedelmäpussit. Elämäntyylillään hän tavoittelee ruokahävikin vähentämistä, 

muovinkäytön vähentämistä, sekä sitä että pysyisi terveenä ja läheiset pysyisivät 

terveinä. ”Keskimäärin länsimainen elämäntyyli tuottaa aika paljon roskaa, jos ei 

yhtään mieti mitä tekee. Aika harva varmaan pystyy elämään ilman roskaa, mutta on 

tärkeää tiedostaa oman toiminnan vaikutukset ja toimia fiksusti, että voi jättää jotain 

itsestään tähän maailmaan.” 
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5 Tutkimuksen tulokset 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksesta saatuja tuloksia tehtyjen haastatteluiden 

aineiston pohjalta. Haastateltavien nimiä ei ole mainittu, vaan heidät on nimetty 

numeroin, jotka perustuvat järjestykseen, jossa heidät on haastateltu. Suoria lainauksia 

haastatteluista on käytetty rikastuttamaan tekstiä, ja ne on merkitty lainausmerkkeihin. 

Suoriin lainauksiin on haastateltavien nimien sijaan merkitty järjestysnumero, 

esimerkiksi ”Haastateltava 1”. Jos haastateltava viittasi asiaan, jota ei tarkalleen voi 

lainauksesta päätellä, haastattelija on lisännyt kyseisen aiheen sulkumerkein () tekstin 

sisään. 

 

 

5.1 Haastateltavien suhtautuminen pakkauksiin  

 

Suurin osa haastateltavista suhtautui pakkauksiin samankaltaisesti keskenään. Moni 

koki pakkauksesta olevan hyötyä, mutta myös haittaa. Monilla haastateltavilla oli 

ristiriitaisia tuntemuksia pakkauksia kohtaan. 

 

”Suhtaudun pakkauksiin sinällään ristiriitaisesti. Pakkaukset ovat tarpeellisia siinä 

mielessä, että pakko asioiden on olla jossain paketissa, kun ne tulevat kauppaan. 

Pakkaus myös suojaa kolhuilta ja siltä, että ruoka menisi pilalle. Pakkauksella on 

funktio, mutta toisaalta on paljon turhaa pakkaamista.” – Haastateltava 6 

 

Pakkaus nähtiin myös ihan käytännön kautta tarpeellisena asiana elintarviketuotteissa. 

Ilman minkäänlaisia pakkauksia kuluttajat eivät saisi tuotteita helposti kaupan hyllyltä, 

vaan tuotteet pitäisi itse hakea esimerkiksi maatiloilta.  

 

”En usko, että suurin osa suomalaisista aikoo lähteä omat lasirasiat kourassa hakemaan 

maatilalta naudanlihaa pihveihin, vaan he ostavat sen sieltä kaupasta. Ja jos ihmiset 

ostavat sieltä kaupasta, niin on se silloin paljon viisaampaa, että se on pakattu niin, että 

se ei ainakaan pilaannu sinne kauppaan, jolloin on tuotettu ilmastopäästöt sekä rääkätty 

nauta turhaan, kun tuote meni hukkaan.” – Haastateltava 8 
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Pakkauksilla on paljon hyviä puolia sekä tärkeitä tehtäviä, mutta tuotteiden 

pakkaamisessa koettiin olevan myös paljon kehitettävää ja parannettavaa. Pakkauksesta 

koituvia haittoja ei pitäisi olla enempää, kuin siitä koituvia hyötyjä.  

 

”Elintarvikepakkauksella on monta funktiota, mutta on myöskin paljon epäkohtia, joita 

voisi kehittää. Pakkauksen hyöty-haittasuhde pitäisi olla vahvasti positiivisen puolella.” 

– Haastateltava 2 

 

Pakkaus koettiin kuluttajien elämää helpottavana, mutta osin turhana asiana. Kuluttajat 

ovat tottuneet siihen, että kaikki on todella helposti saatavilla, ja pakkausten 

poisjättäminen vaatisi suurta muutosta kulutustottumuksiin.  

 

”Länsimaalainen yltäkylläisyys on ajanut meidät siihen, että kaiken on oltava helppoa 

ja mahdollisimman yksinkertaista.” – Haastateltava 3 

 

Pakkaukset koettiin asiana, joka helpottaa elämäämme todella paljon, mutta johon 

kytkeytyy itsekkyys, kun ei ajatella haittaa, jota ne esimerkiksi ilmastolle aiheuttavat. 

Moni haastateltavista koki kuitenkin ruokahävikin itse pakkausta suuremmaksi 

ongelmaksi.  

 

”Pakkaus on hyvä olla, kunhan siitä ei aiheudu hukkaa, oli se sitten ruokahukkaa, 

pakkaus- tai materiaalihukkaa, resurssihukkaa tai logistista hukkaa, koko linjassa mikä 

siihen liittyy.” – Haastateltava 2 

 

Ruokahävikin vähentäminen on yksi elintarvikepakkauksen tärkeimmistä tehtävistä, ja 

ruokahävikki on ympäristölle elintarvikkeen pakkausta suurempi haitta. Suurin osa 

haastateltavista priorisoi ruokahävikin vähentämisen ja välttämisen kertakäyttöjätteen 

välttelyä tärkeämmäksi asiaksi.  

 

”Jos muovipakkaus on 100% kierrätettävä, ja sen käyttö ehkäisee ruokahävikkiä, niin 

se on parempi vaihtoehto kuin pakkauksettomuus. Kertakäyttöjätteen välttäminen tulee 

vasta ruokahävikin välttämisen jälkeen.” – Haastateltava 1 
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”Joo kyllä ehdottomasti koen (pakkauksesta) olevan hyötyä, ruokahävikki on aina 

isompi asia kuin muovipakkaus. Aina otan pakkauksen mieluummin, kuin että ruoka 

menisi pilalle ennen aikojaan.” – Haastateltava 6 

 

Useissa haastateltavissa turhautuneita tunteita aiheutti se, että tuotteita pakataan niin 

vahvasti. Pakkaukset helpottavat kuluttajien kiireistä arkea, mutta moni haastateltavista 

kyseenalaisti sen, miksi kaiken pitää olla niin helposti saatavilla. Esimerkiksi 

haastateltava 4 totesi ahdistuvansa reilusti muoviin pakatuista tuotteista.  

 

”Turhautunein tuntein, olen alkanut kyseenalaistaa, miksi kaikki pakataan?” - 

Haastateltava 3  

 

”Miksi kaikessa pitää olla niin paljon muovia?” – Haastateltava 4 

 

Haastatteluissa tuli esiin se, ettei Suomessa ole vielä kulttuuria, joka mahdollistaisi 

useampien tuotteiden ostamisen irtona tavallisista ruokakaupoista. Haastateltavista 

monet harmittelivat tätä asiaa. Elämme ylihygieenisessä yhteiskunnassa, jossa tuotteita 

ei saa ruokakaupasta ostaa omaan purkkiin, sillä se olisi uhka hygienialle.  

 

”Onko hygieenisyys arvokkaampaa, kuin esimerkiksi niiden henkilöiden terveys, jotka 

ilmastonmuutoksesta kärsivät? Pitäisi miettiä myös Suomen ulkopuolella olevia ihmisiä, 

jotka ilmastonmuutoksesta kärsivät.” – Haastateltava 3 

 

Suurin osa haastateltavista toivoisi voivansa ostaa kaiken tarvitsemansa ilman pakkausta 

omiin purkkeihin.  

 

Toivoisin, että niiden käyttöä voitaisiin vähentää dramaattisesti. Lähtökohtaisesti 

suhtaudun sillain et haluaisin ostaa kaiken mitä tarviin ilman mitään turhia pakkauksia. 

– Haastateltava 1 
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5.2 Pakkausten hyödyt 

 

Lähes kaikki haastateltavat kokivat pakkauksista olevan hyötyä. Pakkauksen hyötyinä 

nähdään muun muassa kuluttajien elämän helpottaminen, parempi hygienia 

elintarvikkeiden käsittelyssä sekä ruokahävikin vähentäminen. Esimerkiksi liha- ja 

maitotuotteissa säilyvyys koetaan erityisen tärkeänä ja positiivisena asiana. 

Ruokahävikin vähentämisellä on ympäristölle suurempi positiivinen vaikutus, kuin 

pakkausjätteen aiheuttama negatiivinen vaikutus.  

 

”Kyllähän se on fakta, että pakkaukset vähentävät ruokahävikkiä, ja sekin on tutkittu, 

että jos esimerkiksi ruisleipäpussista heität yhden leivän roskiin, niin sillä on jo isompi 

ympäristövaikutus kuin sillä pakkauksella itsellään.” – Haastateltava 7   

 

Tuotteen pakkauksen aiheuttama ilmastovaikutus on elintarvikkeen alkutuotantoon 

nähden todella pieni. Haastateltavat toivat esiin myös sen, että maan jäteinfrastruktuuri, 

jätteen käsittely ja kierrätys- sekä uudelleenkäyttömahdollisuudet on otettava huomioon. 

Pakkauksen ympäristövaikutuksia arvioidessa on otettava huomioon se, päätyvätkö 

jätteet esimerkiksi mereen, vai käytetäänkö niitä hyödyksi, esimerkkinä kierrätetyn 

muovin hyötykäyttö ämpäreiden valmistuksessa. On monia seikkoja, joita on otettava 

huomioon pakkausten ympäristövaikutuksia arvioidessa, ja monet haastateltavat ovatkin 

sitä mieltä, ettei ympäristövaikutuksia voi mitata vain yksittäisiä pakkauksia tai 

materiaaleja vertailemalla, vaan tärkeintä on kokonaisuus. Ympäristövaikutuksia olisi 

tarkasteltava laajemmin monesta eri kulmasta.  

 

”Muovista on tehty nykypäivänä pahis, vaikka oikeasti esimerkiksi joka neljäs viikko 

uuden kangaskassin ostaminen on pahempi ilmastoteko. Yksittäinen pakkaus ei ole aina 

niin paha asia. Ympäristövaikutusta on huono mitata yksittäisillä teoilla.” – 

Haastateltava 3 

 

Pakkausten hyötynä nähtiin myös niiden tuoma tarpeellinen informaatio. Pakkaukset 

sisältävät paljon tarpeellista tietoa tuotteesta, haastatteluissa tuotiin tärkeinä tietoina 

esille muun muassa paljonko tuotetta on, minkälaiset ravintoarvot siinä on, sekä 

päiväysmerkinnät. Päiväysmerkinnät ovat tärkeitä sekä terveydellisistä syistä, mutta 

myös ruokahävikin vähentämisen kannalta. Pakkaukset ja etiketit koettiin hyödyllisinä 
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myös, sillä niiden avulla voi varmistua siitä, että kyseinen tuote vastaa kuluttajan omia 

arvoja, ja on tuoteryhmässään se kaikista ekologisin vaihtoehto. Pakkaukset voivat myös 

edistää kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, jos ne sisältävät informaatiota siitä, kuinka 

kyseinen pakkaus kuuluu lajitella.   

 

”Pakkaukset ovat kuitenkin kuluttajia ohjaavia ja opastaviakin elementtejä ruoassa. 

Kuluttajilla on niin montaa eri tietotasoa asioista, ja pakkaus voi kertoa monenlaisia 

asioita. Pakkaus voi myös olla informatiivinen sen kierrätyksen suhteen ja miten se 

kuuluisi hävittää.” – Haastateltava 2 

 

Osan haastateltavista mielestä pakkausten informaatio voisi kuitenkin olla vielä 

paremmalla tasolla, kuin mitä se on nyt. Pakkauksen lajitteluun ja kierrätykseen liittyen 

kaivattiin selkeämpiä merkintöjä ja ohjeita.  

 

”Pakkausmerkintöjä pitäisi olla enemmän, ja niistä pitäisi löytyä selkeämmät 

kierrätysohjeet, tämä vaatisi yhteiskunnallista muutosta.” – Haastateltava 3 

 

Muutama haastateltavista oli kuitenkin sitä mieltä, että ruokahävikin vähentäminen on 

ainoa todellinen pakkausten tuoma hyöty, ja että esimerkiksi pakkaaminen vain 

markkinoinnin tai myynnin näkökulmasta, on turhaa.  

 

”Pakkauksista on hyötyä, jos ne ehkäisevät ruokahävikkiä. Siinä se hyöty tulee, muuten 

en näe mitään lisäarvoa sillä, että pakkaus on jotenkin kiva tai tyylikäs, vaikka toimii 

markkinoinnillisessa ja myynnillisessä näkökulmassa. Onko perusteltua käyttää tietyt 

määrät pakkausmateriaalia vain lisätäkseen tuotteen myyntiä?” – Haastateltava 1 

 

”Niillä on paljon käyttökohteita ja hyviäkin tarkoituksia. Mutta ei ole tarpeeksi ehkä 

mietitty sitä, mitä kaikkea sillä pakkauksella voi tehdä, ja miten voi perustella sen, että 

joku tuote tarvitsee sen pakkauksen.” – Haastateltava 2 
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5.3 Elintarvikkeet, joissa pakkaus koetaan turhaksi 

 

 

Haastateltavien kesken pakkaus koettiin eniten turhaksi hedelmissä, vihanneksissa, 

kasviksissa ja juureksissa. Viisi kahdeksasta haastateltavasta mainitsi pakkaamisen 

turhaksi hedelmissä ja vihanneksissa, varsinkin niissä, joiden kuoria ei syödä.  

 

”Vihannekset ja hedelmät, joissa on kuoret päällä. Esimerkiksi avokadoissa pakkaus on 

kaikista turhin.” – Haastateltava 3 

 

”Kuluttajana kotitalousnäkökulmasta niin aika iso osa kasvisten, juuresten ja hedelmien 

pakkauksista on turhia. En ole henkilökohtaisesti niitä mihinkään tarvinnut. Siihen voi 

opetella itsekin konsteja, miten pidentää niiden kasvisten ja hedelmien ynnä muiden 

käyttöikää.” – Haastateltava 2  

 

”Hedelmissä se on niin turhaa, välillä näkee muovirasiaan pakattuna esimerkiksi 4 

omenaa, joissa on itsessään jo kuori. Hedelmissä ja vihanneksissa en koe pakkausta 

tarpeelliseksi, koska ne joko pestään tai kuoritaan kotona. Niissä muovi tuntuu tosi 

turhalta.” – Haastateltava 4 

 

Puolet haastateltavista mainitsivat erityisen turhaksi sen, että esimerkiksi valmiiksi 

kuorittuja ja pilkottuja hedelmiä, tai keitettyjä kuorittuja kananmunia, myydään 

pakattuina muovirasioihin.  

 

”Hedelmiä, esimerkiksi viinirypäleitä, myydään rasioissa, ja kuorittu ananas 

muovirasiassa tuntuu tosi turhalta.” – Haastateltava 5   

 

Tällainen ”mukavuuspakkaaminen” koettiin erityisen turhaksi, kun esimerkiksi 

ananaksen voisi myydä kokonaisena kuorineen ilman mitään pakkausta.  

 

”Mikä nyt olisi täysin turhaa, niin turha kertakäyttöpakkaaminen on turhaa. 

Esimerkiksi keitetyt ja valmiiksi kuoritut kananmunat, tai kuoritut hedelmät 

muovipakkauksessa. Turha ”convenience” pakkaaminen on mun mielestä turhaa.” – 

Haastateltava 1 
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Myös muovirasioihin pakatut monipakkaukset hedelmiä tai vihanneksia, koettiin 

huonoiksi. Ne saattavat kasvattaa tuotteen hävikkiä turhaan, kun pakkauksessa yksi on 

pilalla, ja koko monipakkaus joudutaan sen takia heittämään pois, vaikka se olisi 

sisältänyt useita syömäkelpoisia hedelmiä. 

 

”Erityisen turhaa pakkaamista voisi olla hedelmät, joissa on jo kuoret tai muu suoja, 

esimerkiksi luumut tai päärynät muovirasiassa, ja vielä muoviverkko ympärillä. 

Varsinkin jos yksi hedelmä on pilalla, niin koko satsi menee hävikkiin, eikä kukaan osta 

sitä.” – Haastateltava 6 

 

Myös kuluttajien omat pakkaamisrutiinit aiheuttivat haastateltavissa huolta. Esimerkiksi 

banaanien pakkaaminen itse muovipussiin kaupassa ihmetyttää. Ne kuitenkin kuoritaan 

kotona, eivätkä siten tarvitsisi pussia ympärilleen.  

 

”Monet kuluttajat ostavat esimerkiksi banaaneja muovipussiin tai yhden omenan 

muovipussiin.” – Haastateltava 5 

 

Myös kuiva-aineiden, kuten pastan ja riisin ynnä muiden, pakkaaminen koettiin turhaksi. 

Puolet haastateltavista olivat sitä mieltä, että niiden kohdalla pakkaaminen on turhaa. 

Kuiva-aineet koetaan mahdolliseksi ja helpoiksi ostaa omiin purkkeihin. 

 

”Kuivatarvikkeet ja kuiva-aineet on helppo ostaa omiin pusseihin ja purkkeihin. Itse 

henkilökohtaisesti en tarvitse niihin pakkausta.” – Haastateltava 2 

 

 

5.4 Elintarvikkeet, joissa pakkaus koetaan tarpeelliseksi tai 

välttämättömäksi 

 

Haastateltavien nimeämiä tuotteita, joissa pakkaukset koettiin tarpeellisiksi, ovat 

eläinperäiset tuotteet, jotka pilaantuvat helposti, pakasteet, kala ja muut voimakkaasti 

allergisoivat tuotteet, leipä, sekä nestemäiset tuotteet.  
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”Nesteet olisivat hankalia itse kuljettaa, joten niissä pakkaukset ovat pakollisia tällä 

hetkellä, esimerkiksi mehut, kauramaito, öljyt ja pesuaineet.” – Haastateltava 6  

 

Vaikka suurin osa haastateltavista nimesi vihannekset ja hedelmät elintarvikkeiksi, 

joissa pakkaus on täysin turha, nimettiin joidenkin vihannesten tai hedelmien 

pakkaaminen myös tarpeelliseksi silloin, jos muovipakkaus huomattavasti pidentää 

kyseisen tuotteen, esimerkiksi kurkun, säilyvyyttä. Osa haastateltavista myös koki 

pakkaukset tarpeellisena siinä mielessä, että ne helpottavat kuluttajien elämää. Pakkaus 

on tarpeellinen joissain tuotteissa, kuten lihassa, myös hygieniasyistä. 

 

”Eletään yhteiskunnassa, jossa ajatus, että menisi kauppaan, ja ostaisi vaikka lihan 

omaan kippoon, on tosi kaukainen. Tällä hetkellä, kun ihmiset eivät sitä tee, niin 

esimerkiksi haju- ja hygieniakysymykset nousisivat ongelmaksi. Mutta senkin voisi 

ratkaista sillä, että ihmiset alkaisivat käymään enemmän omien kippojen kanssa 

kaupassa.” – Haastateltava 3 

 

Osa haastateltavista oli kuitenkin sitä mieltä, ettei mikään tuote tarvitsisi pakkausta, vaan 

he saisivat kaiken tarvitsemansa ostettua omiin purkkeihin, jos se vain olisi mahdollista. 

Useiden haastateltavien toive olikin, että kaikki tarvittava olisi mahdollista ostaa 

tavallisesta ruokakaupasta irtotuotteina, jotka voisi punnita ja pakata omiin purkkeihin 

mukaan.  

 

”Ei tuu heti mieleen yhtään sellaista tuotetta, jota itse kulutan, jossa esimerkiksi 

muovipakkaus olisi pakollinen, ja jota ei mun mielestä voisi ostaa omaan astiaan.” – 

Haastateltava 1 

 

”Turha minulle ei välttämättä ole turha jollekin toiselle. En itse henkilökohtaisesti 

tarvitsisi oikeastaan mihinkään pakkausta, koska olen opetellut, ja osaan käyttää mitä 

tahansa elintarviketta ilman pakkausta, ja tiedän, miten saan sen säilymään. Mutta se 

vaatii taitoa. Ymmärrän, että se ei luonnistu ihan noin vaan. En minäkään olisi osannut 

vielä sanotaan 5 vuotta sitten. Tämä on opettelua.” –Haastateltava 2 

 

Haastatteluissa tuli kuitenkin esille myös se seikka, ettei mikään elintarvike kulje 

paikasta toiseen ilman jonkinlaista pakkaamista.  
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”Toki jos mennään kuljetukseen ja muuhun, niin mikäänhän ei tule ilman pakettia. Jos 

ei tuotetta itse käy sieltä metsästä tai puusta keräämässä, niin mikään ei kulje mihinkään 

ilman pakkausta. Teollisuuden pakkaus on vaan vähän eri asia kuin pakkaus, joka tulee 

kotitalouteen.” – Haastateltava 2 

 

Myöskin nykyisen yhteiskunnan muuttaminen siihen suuntaan, että useampia tuotteita 

saisi kaupoista ilman pakkausta, olisi suuri muutos, eikä se tapahdu hetkessä.  

 

 

5.5 Kierrätyksen kannalta parhaat pakkausmateriaalit 

 

Kierrätyksen kannalta parhaista materiaaleista haastatteluissa tuli paljon hajontaa ja 

monta eri näkemystä, mutta myös paljon yhtäläisyyksiä. Erittelen haastateltavien 

vastauksia pakkausmateriaaleittain. Kaikilla materiaaleilla on omat hyvät ja huonot 

ominaisuutensa myös kierrätyksen kannalta.  

 

Kuusi kahdeksasta haastateltavasta mainitsivat kierrätyksen kannalta hyviksi 

materiaaleiksi pahvin, kartongin sekä paperin. Niiden kierrätys koettiin helppona ja 

selkeänä, ja niitä hyödynnetään uusiokäytössä paljon. Paperi ja pahvi ovat myös 

kompostoitavissa. 

 

”Paperisia ja kartonkisia pakkauksia pystyy tiettyyn pisteeseen asti kierrättää aika 

hyvin, jos vaan sen paperin tai pahvijätteen keräys on järjestetty fiksusti.” – 

Haastateltava 8 

 

”Paperi ja pahvi – jos ovat kompostoitavia niin (materiaalina) hyviä, mutta jos ne 

kompostoidaan, niin olisi tärkeää, että ne palaisivat luonnon kiertokulkuun, eikä 

esimerkiksi biopolttoaineen tekemiseen.” – Haastateltava 1 

 

Kartonki oli usean haastateltavan mielestä kierrätyksen kannalta materiaaleista helpoin, 

mutta se on ympäristölle materiaalina esimerkiksi muovia raskaampaa valmistaa. 

Myöskään paperi ei ole materiaalina virheetön, vaikka sen kierrätys koetaankin 

tehokkaana ja toimivana.  
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”Paperi on varmaan kaikista helpoin kierrätettävä, sitä on kierrätetty Suomessa niin 

pitkän aikaa, että se on jo tehokasta, ja kierrätyspaperista valmistetaan paljon asioita. 

Paperipussit, esimerkiksi jauhojen paperipussit, toimivat myös biojätepusseina. 

Paperissakin on kyllä ongelmia, esimerkiksi paperisilppua ei pitäisi laittaa 

paperinkeräykseen ja siinä (kierrätyksessä) on alueellisia eroja.” – Haastateltava 2 

 

 

Myös lasi ja metalli mainittiin helpoiksi ja selkeiksi materiaaleiksi kierrättää. Puolet 

haastateltavista mainitsivat kierrätyksen kannalta hyviksi materiaaleiksi lasin ja 

metallin.  

 

”Tehokkaimmin Suomessa voidaan uusiokäyttää metallia ja lasia.” – Haastateltava 7 

 

Lasin, ja varsinkin metallin, hyötynä on lähes loputon kiertokulku ja 

uudelleenkäyttömahdollisuudet. Metallia voidaan käyttää uudelleen ja uudelleen lähes 

loputtomasti, ja sen laatu pysyy hyvänä.  

 

”Muistikuva on se, että metallipakkauksista yli 90% kiertää, eli 

uudelleenkäyttöprosentti on korkea, ja metallin voi lähes ikuisesti kierrättää.” – 

Haastateltava 1 

 

Lasin kierrätys koettiin helpoksi, mutta se vaatii paljon energiaa, ja materiaalina sen 

hiilijalanjälki on suuri. Lasisten pakkausten hyötynä on se, että ne ovat helposti 

puhdistettavissa, kestäviä ja monikäyttöisiä, joten niitä voi uusiokäyttää esimerkiksi 

elintarvikkeiden säilömiseen kotona.  

 

”Erityisesti lasipurkeille löytyy vaikka mitä käyttöä, säilön elintarvikkeita niihin kotona. 

Jos lopputulos on, että en tarvitse sitä purkkia enää, niin voin kierrättää sen aivan 

täysin. Lasi yhteen laatikkoon ja metallikansi toiseen.” – Haastateltava 8 

 

”Lasin kierrätys vaatii energiaa ja hiilijalanjälki on suuri, mutta sen 

uudelleenkäyttäminen on tosi pitkäaikaista. Uudelleenkäytön kannalta lasinen pakkaus 

on hyvä, koska lasisia voi käyttää pidempään sellaisenaan uudelleen ja uudelleen. Mutta 
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jos niitä kuluttaa vaan niin, että ostaa tuotteen, ja laittaa heti kierrätykseen, niin 

hiilijalanjälki on paljon suurempi, kuin esimerkiksi muovipakkauksella, vaikka se menisi 

polttouuniin.” – Haastateltava 1 

 

Muovi on materiaalina kevyt kuljettaa, ja sen tuottaminen vie vähän energiaa, joten sen 

valmistus ei ole raskasta ympäristölle, ja hiilijalanjäljen kannalta se koetaan materiaalina 

hyväksi. Sen kierrätyksessä on kuitenkin haasteita, eikä siitä kierrätyksessä saada 

tarpeeksi hyvälaatuista ja puhdasta, jotta sitä voitaisiin uusiokäyttää elintarvikkeisiin.  

 

”Kaikissa materiaaleissa on omat puolensa. Muovia on sinänsä kevyt valmistaa, eikä se 

ole raskasta ympäristölle, mutta muovia voi kierrättää vaan muutaman kerran, ja siitä 

tulee huonolaatuista.” – Haastateltava 6 

 

”Muovihan on monesti ilmaston ja kokonaishiilijalanjäljen kannalta parhain 

vaihtoehto, koska se on materiaalina niin kevyt, eikä tuottaminen vaadi niin paljoa 

energiaa, kuin muut materiaalit. Muovipakkauksen osuus tuotteen hiilijalanjäljestä noin 

2% luokkaa niin muovi on yleensä paras vaihtoehto, mutta kierrätys pitäisi olla niin 

hyvä, että muovi otettaisiin talteen, ja että se voitaisiin käyttää uudelleen 

elintarvikepakkauksissa. En näe sitä pitkällä tähtäimellä kestävänä vaihtoehtona, kun 

sitä ei voida käyttää elintarvikkeisiin.” – Haastateltava 1 

 

Muusta muovista poikkeuksena pidetään pantillisia muovipulloja, joiden kierrätys ja 

uudelleenkäyttö on Suomessa huipputasolla. Kaksi haastateltavista mainitsi 

pullonpalautuksen hyvistä kierrätysvaihtoehdoista keskustellessa. Samasta muovista 

tehdyt pullot mahdollistavat muovin laadun pysymisen hyvänä, ja näin niitä voi käyttää 

aina uudelleen ja uudelleen uusien muovipullojen valmistamisessa.  

 

”Palautuspullo/panttipullosysteemi on suomalaisten ylpeys. Se on toimiva systeemi. 

Tietenkin voisi miettiä, että pitäisikö meidän kuluttaa niitä virvoitusjuomia niin paljon. 

Mutta palautuspullosysteemi on kaikista toimivin. – Haastateltava 2 

 

”Meillähän on ihan tosi hyvä panttijärjestelmä. Siellä on vaan sitä samaa muovia, niin 

se muovilaatu pysyy ns puhtaana, joten sitä voi käyttää uudestaan niiden juomien 

pakkaamiseen. Se toimii tosi hyvin Suomessa. Mutta sitten yleinen muovin kierrätys on 
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vasta aika alussa ja vasta yleistymässä, eikä sitä edes monista taloyhtiöistä löydy.” – 

Haastateltava 7 

 

Oli materiaali mikä tahansa, parhaimmiksi pakkauksiksi kierrätyksen kannalta 

haastateltavat kokivat sellaiset, joissa materiaali on selkeä, ja joissa on tarpeeksi hyvät 

merkinnät tai ohjeet sen lajitteluun ja kierrätykseen.  

 

”Parhaita ovat semmoiset pakkausmateriaalit, jotka on helppo tunnistaa, ja joissa on 

hyvät merkinnät.” – Haastateltava 3 

 

Tärkeää olisi myös pakkausten käyttäminen uudelleen mahdollisimman paljon ennen 

niiden kierrättämistä tai kompostoimista, sillä tavoin voidaan säästää energian ja 

resurssien käyttöä, ja ottaa kaikki hyöty irti jo valmistetuista materiaaleista ennen niiden 

hävittämistä. Haastatteluissa mainittiin myös, että mikä tahansa materiaali on hyvä 

silloin, kun se vähentää ruokahävikkiä. Yksi haastateltavista oli sitä mieltä, että 

pakkausmateriaaleista kaikki, paitsi sekajäte ja muovi, ovat hyviä. Minkä tahansa 

materiaalin kohdalla tärkeäksi koetaan se, kuinka hyvin kuluttajat panostavat 

kierrätykseen. Moni haastateltava oli sitä mieltä, että kaikki materiaalit ovat hyvin 

kierrätettävissä, kunhan siihen itse näkee vaivaa.  

 

”Kysymys on siitä, miten hyvin porukka osaa kierrättää.” – Haastateltava 1 

 

 

5.6 Kierrätyksen kannalta huonoimmat pakkausmateriaalit 

 

Huonoimpiin pakkausmateriaaleihin liittyen vastauksissa ei ollut niin paljoa hajontaa. 

Kuusi kahdeksasta haastateltavasta nimesi huonoimmaksi pakkausmateriaaliksi 

sekoitemateriaalipakkaukset. Lähes kaikki haastateltavista olivat sitä mieltä, ettei 

sekoitemateriaalipakkauksia pitäisi tehdä ollenkaan, ja että olisi kuluttajallekin 

ystävällisempää, jos sekoitemateriaalipakkaukset kiellettäisiin kokonaan. Moni 

haastateltava koki, ettei mikään yksittäinen materiaali itsessään ole huono, mutta 

materiaalien yhdistely on huono asia.  Niitä on mahdotonta kierrättää, kun useita eri 

materiaaleja, esimerkiksi muovia ja metallia on sekoitettu keskenään. Tällaisia 

materiaaleja käsiteltäessä ei voi tietää, kuuluuko pakkaus esimerkiksi muovin- vai 
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kartonginkeräykseen tai muovin- vai metallinkeräykseen. Esimerkiksi materiaalin, jossa 

on pari prosenttia enemmän metallia kuin muovia, voisi periaatteessa kierrättää 

metallinkeräykseen, mutta sitä ei siellä kuitenkaan pystytä hyödyntämään, vaan se 

päätyy sekajätteeseen. Esimerkiksi sipsipussit ovat usein sekoitemateriaalipakkauksia.  

 

”Kaikki sekoitemateriaalit ovat murheenkryyni. Sellaisia materiaaleja ei pitäisi tehdä 

ollenkaan. Ja hulluinta on, että tehdään tuotteita, joille olisi täysin korvaava vaihtoehto, 

esimerkiksi täysin muovinen pussinsulkija (muovi-metallisekoituksen sijaan) tai pieni 

teippi. Sekoitemateriaaleja ei tarvita.” – Haastateltava 2 

 

”En sanoisi, että mikään yksittäinen materiaali on huono, mutta se, että niitä 

yhdistetään, on huono.” – Haastateltava 6 

 

Kierrätyksen kannalta huonoiksi todettiin myös tunnistamattomat pakkaukset, joista ei 

ole varmuutta, mitä materiaalia ne ovat, tai miten ne kuuluisi kierrättää. Usein juuri 

sekoitemateriaalit ovat tällaisia. Haastateltavista kolme mainitsivat materiaalin 

tunnistamattomuuteen liittyvät ongelmat kierrätyksessä. 

 

”Materiaalin tunnistamattomuus on tosi iso haaste kierrätyksen kannalta.” – 

Haastateltava 3 

 

”Olisi ihanaa, kun kaikissa pakkauksissa olisi selkeät merkinnät tai ohjeet, mihin ne 

kuuluisi lajitella, pakkauksiin tarvitsisi selkeämpiä merkintöjä.” – Haastateltava 4 

 

Puolet haastateltavista mainitsi kierrätyksen kannalta huonoksi materiaaliksi myös 

muovin. Muovinkierrätys koetaan muita materiaaleja hankalemmaksi, eivätkä 

suomalaiset vielä osaa kierrättää muovia yhtä hyvin, kuin muita materiaaleja. Kuluttajat 

eivät aina ymmärrä, mitä muovinkeräykseen saa laittaa ja mitä ei. Itse 

muovinkierrätyksessä on ongelmia, sillä muovia voidaan kierrättää vain muutaman 

kerran, eikä kierrätettyä muovia voida käyttää elintarvikkeiden pakkaamiseen, sillä sen 

laatu huononee, kun eri muovilaatuja sekoittuu keskenään. Lisäksi muovin kierrätys on 

vasta yleistymässä, eikä kaikista taloyhtiöistäkään löydy vielä muovinkeräystä. 
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”Muovinkierrätyksessä on vielä ongelmia ja ihmiset eivät ymmärrä sitä, mitä sinne 

muovinkeräykseen saa laittaa ja mitä sinne kuuluu. Pieni silppu ei mene kierrätykseen 

ja mustan muovin kanssa on ongelmia. – Haastateltava 2 

 

Haastateltavista kaksi mainitsi mustaan muoviin liittyvät kierrätykselliset ongelmat. 

Mustan värinen muovi on materiaalina huono, sillä sitä ei voida kierrättää. 

Muovinkierrätyslaitosten tunnistimet eivät tunnista mustan väristä muovia, joten vaikka 

ne olisi lajiteltu muovinkeräykseen, ne päätyvät silti lopulta sekajätteeseen.  

 

”Mustan muovin käytölle elintarvikepakkauksissa on vaikea keksiä perusteluja.” – 

Haastateltava 1 

 

Muovin kohdalla haastateltavissa huolta herätti myös sen runsas päätyminen roskana 

luontoon ja muuttuminen mikromuoviksi, sekä muovin epäillyt terveysvaikutukset 

ihmiskehossa.  

”Vaikka Suomessa iso osa muovista päätyisikin asianmukaisesti kierrätykseen tai 

sekajätteeseen, siitä huolimatta muoviroskaa ilmestyy kaduille, ja ollaan huolissaan 

mikromuoveista tai muovin aiheuttamista hormonaalisista muutoksista ihmiskehoissa. 

Yleensä asioissa mennään tiukasti varovaisuusperiaatteen mukaan, mutta jostain syystä 

ruokateollisuuden alalla onkin jees, että hei muuten, saat kärsiä hormonihäiriöistä 

pakkausmateriaalin takia, että ei mennä suurimman varovaisuuden kautta niin kuin 

kaikessa muussa.” – Haastateltava 8 

 

Monet haastateltavat myös mainitsivat välttelevänsä kertakäyttöisiä pakkauksia. 

Pakkauksen materiaalista riippumatta kertakäyttöisyys tekee siitä huonon. Sen sijaan, 

että keskityttäisiin pohtimaan, mikä materiaali itsessään on paras tai huonoin, pitäisi 

enemmän kiinnittää huomiota siihen, onko pakkaus kertakäyttöinen, ja onko siinä 

esimerkiksi turhia kerroksia, turhaa pussia, tai turhia tarroja päällä. Juuri esimerkiksi 

monikerros-, eli sekoitemateriaalipakkaukset ovat kertakäyttöisiä, sillä materiaalien 

yhdistäminen estää kierrätyksen, ja pakkaus päätyy suoraan sekajätteeseen. Useiden 

haastateltavien mielestä materiaalista riippumatta pakkauksen kierrätettävyys on tärkeä 

asia. 
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”Oli materiaali mikä vaan, jos sen voi kierrättää, se on hyvä. Jos ei voi kierrättää, se 

on huono.” – Haastateltava 1 

 

”Oman elämän helppoutta ajatellen ei oikeastaan oo väliä onks vaikka muovi, kartonki, 

metalli tai lasi, kaikki voi viedä suht lähelle helposti ja kierrättää.” – Haastateltava 5 

 

 

5.7 Nollahukkaelämässä kohdatut vaikeudet ja niiden ratkaisut 

 

Haastateltavien vastauksissa oli eroavaisuuksia, mutta eniten yhtäläisiä vastauksia oli 

koskien hedelmä- ja vihannesosaston pakkauksia. Haastateltavista neljä mainitsi 

kohdanneensa vaikeuksia juuri hedelmä- ja vihannesosastolla. Vaikeuksia ovat 

tuottaneet valmiiksi pakatut tuotteet, monipakkaukset, punnitustarrat sekä 

luomutuotteiden pakkaaminen muoviin. Haastateltavat ovat huomanneet, että usein 

valmiiksi pakatut hedelmät ovat halvempia, kuin irtona myytävät, joka tuottaa 

vaikeuksia esimerkiksi opiskelijoille, jotka koittavat löytää irtotuotteita 

mahdollisimman halvalla. Ratkaisuna tähän on ollut välillä ostaa tuotteita valmiissa 

pakkauksissa. Pakkaukset, joissa useampia hedelmiä tai vihanneksia on pakattu samaan 

rasiaan tai muovipussiin, myös aiheuttavat hävikkiä, sillä yhden tuotteen pilaantuessa 

koko pakkaus päätyy hävikkiin. Monipakkausten ongelma on myös se, että usein sitä 

kautta tulee ostettua tuotetta enemmän, kuin tarvitsisi, jolloin ne saattavat ehtiä pilaantua 

kotona.  

 

Haastatteluissa tuli esiin myös luomuhedelmien ja -vihannesten voimakas pakkaaminen 

muoviin. Usein ihmiset, jotka haluavat ostaa luomua, haluaisivat tuotteet myös ilman 

pakkausta, mutta monet luomutuotteet pakataan muoviin. Haastateltava 8 haluaisi 

hedelmät ja vihannekset luomuna, mutta on päätynyt ratkaisuun, jossa ostaa 

luomutuotteita valmiiksi pakattuina silloin, jos aikoo syödä ne kuorineen, jolloin 

pakkaus on käytännöllinen hygieniasyistä. Muut tuotteet hän jättää sitten ostamatta 

luomuna.  

 

”Pähkäilin pitkään, että mitä teen luomuhedelmien ja -vihannesten kanssa, voimakas 

draivi molempiin; että ei muovia, mutta luomua. Päädyin siihen, että niin kauan, kun en 
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saa muovitta, otan muoviin pakatut luomut, jos aion syödä ne kuorineen. Mieluummin 

ostan niitä, joita ei ole pakattu mitenkään, niin kauan kuin ne voi kuoria.” – 

Haastateltava 8 

 

Yksi hedelmä- ja vihannesosastoon liittyvistä vaikeuksista on punnitustarrat, jotka eivät 

ole kierrätettävissä, vaan päätyvät sekajätteeseen. Yksi ratkaisu punnitustarrojen 

vähentämiseen olisi ostaa tuotteita kerralla enemmän, mutta silloin riskinä on, että 

tuotteita ostaa enemmän kuin ehtii kuluttaa, ja niitä päätyy hävikkiin. Lidlissä on 

käytössä toimintatapa, jossa tuotteet punnitaan vasta kassalla, eikä punnitustarroja ole 

käytössä ollenkaan. Muut ruokakaupat voisivat ottaa tästä toimintatavasta mallia.  

 

Kaksi kahdeksasta haastateltavasta mainitsi kohtaavansa vaikeuksia satunnaisten 

herkkujen, kuten sipsien, kohdalla, sillä ne ovat usein pakattuja 

sekoitemateriaalipakkauksiin, joita on mahdotonta kierrättää. Nämä tuotteet eivät ole 

välttämättömiä, mutta jos niitä haluaa kuluttaa, ei sekamateriaalipakkauksille ole 

löytynyt ratkaisua. Tosin lähiaikoina markkinoille on tullut joitakin sipsipusseja, jotka 

on mahdollista kierrättää kartonkikeräykseen, ja tämä pakkausmuoto saattaa hyvinkin 

yleistyä kuluttajien kasvavan ekologisuuden myötä. 

 

Muita tuotteita, joita haastateltavat mainitsivat, joiden kohdalla ovat kokeneet 

vaikeuksia nollahukkaelämässä, olivat eläinperäiset tuotteet (liha- ja maitotuotteet), 

kasviproteiinit, kahvi, sekä nesteet, kuten kauramaito, mehut sekä oliiviöljy. 

Lihajalostetuotteet ja muut eläinperäiset tuotteet, kuten juustot, ovat usein voimakkaasti 

muoviin pakattuja, ja suurperheessä aiheuttivat paljon jätettä. Ongelma ratkaistiin 

luopumalla eläinperäisistä tuotteista kokonaan. Muovin määrä väheni huomattavasti, 

kun kotitaloudesta tuli vegaaninen.  

 

” Kaiken muovipakkausjätteen ja pakkausjätteen määrä väheni dramaattisesti, kun teki 

päätöksen, että talous on hyvin pitkälle vegaaninen. Se ratkaisi monta ongelmaa. Se oli 

henk koht mulle helpottavin päätös monessa mielessä, veti mutkia suoraksi.” – 

Haastateltava 2 

 

Moni haastateltava ihmettelee, kun lihatuotteita on mahdollisuus ostaa irtona 

palvelutiskeiltä, mutta kasviproteiinin lähteitä ei tavallisissa kaupoissa saa ostettua ilman 
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pakkausta, ja se aiheuttaa vaikeuksia nollahukkaelämän ja kasvisruokavalion 

yhdistämisessä. Kasviproteiinit ovat onneksi usein pakattu niin, että niiden pakkaukset 

ovat helppoja kierrättää.  

 

”Kasviproteiineja ei oikein myydä irtona missään. Haluan hiilijalanjäljen kannalta 

ostaa niitä lihatuotteiden sijaan, joita saisi ilman pakkausta. Olen ratkaissut ongelman 

kierrättämällä pakkaukset.” – Haastateltava 1 

 

Nesteitäkin, kuten kauramaitoa ja öljyjä, monet haluaisivat ilman teollisuuden 

pakkausta, mutta haastatteluissa todettiin, että se kävisi turhan vaikeaksi, jos kantaisi 

omia lasipulloja mukanaan kauppaan. Haastateltavista kaksi sanoi, etteivät ole 

kohdanneet nollahukkaelämään liittyen vaikeuksia minkään tietyn elintarvikkeen 

kohdalla.  

 

 

5.8 Mitä tuotteita haluttaisiin saada ilman pakkausta 

 

Haastateltavista puolet kertoivat toivovansa, että saisivat kaikki tarvitsemansa tuotteet 

ilman pakkausta. Tuotteita haluttaisiin saada irtokarkkien tapaan omiin rasioihin ihan 

tavallisista ruokakaupoista, niin kuin tällä hetkellä joitain tuotteita on saatavilla 

pienemmistä, irtomyyntiin erikoistuneista liikkeistä, lähinnä pääkaupunkiseudulta. 

Toiveena olisi myös, että ison kuluttajakunnan paljon kuluttamiin tuotteisiin, kuten 

valmisruokiin, jotka ovat vahvasti pakattuja, alettaisiin käyttää vähemmän materiaalia, 

jotta saataisiin kevyemmin ja ympäristöystävällisemmin pakattuja tuotteita. 

 

”Jos en voi välttää pakkausta, koitan valita sellaisen, jota voisin käyttää 

mahdollisimman pitkään uudelleen. Jos en voi käyttää uudelleen, niin koitan varmistaa, 

että se olisi lähelle 100% kierrätettävä tai kompostoitava. Jos se ei ole mitään näistä 

asioista, sen pitäisi mahtua mun roskapurkkiin, joten koitan välttää 

sekajätepakkauksia.” – Haastateltava 1 

 

”Tietyissä asioissa muovipakkaus vähentää hävikkiä, eli on hyvä asia, mutta välillä 

jotkut asiat on pakattu useampaan kertaan ja monta kerrosta muovia, sitä voisi vähentää 

sitä tarpeetonta muovia.” – Haastateltava 5 
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Kolme kahdeksasta haastateltavasta mainitsi, että haluaisi saada kaikki kuiva-aineet 

tavallisista kaupoista omiin rasioihin ja purkkeihin. Niitä olisi helppo myydä ja 

annostella irtolaareista, sillä esimerkiksi pastat, riisit ja hiutaleet säilyvät hyvin, eivätkä 

kuivana ole sotkuisia. Haastateltavista kaksi toivoivat, että kasviproteiinin lähteitä saisi 

kaupoista irtona niin kuin liha- ja kalatuotteitakin on saatavilla tiskiltä.  

 

”Liha- ja kalatiskien lisäksi olisi kiva, kun kasvistuotteille olisi oma tiski, josta niitä saisi 

irtona ilman pakkausta.” – Haastateltava 3 

 

Muita tuotteita, joita haastateltavat toivoisivat saavansa ilman kaupan pakkausta, ovat 

maapähkinävoi, kauramaito sekä viinirypäleet. Maapähkinävoille ja kauramaidolle 

toivotaan mehupuristimen tapaista systeemiä, josta tuotetta voisi ottaa omaan rasiaan, 

tai kauramaitoa esimerkiksi mehun tavoin pantillisiin pulloihin. Viinirypäleitä taas 

useimmiten myydään muovisissa rasioissa, ja niitä harvoin löytää irrallisina, ja 

haastateltava 5 toivoisi saavansa ostaa ne aina irtona omaan pussiin. Haastateltavista 

yksi totesi, että saa tällä hetkellä kaiken tarvitsemansa ilman pakkausta.  

 

”Kauramaito olisi ihanaa saada, ja voisin kuvitella, ettei olisi hirveän vaikeata, jos olisi 

joku kiertopullotyyppinen systeemi. Esimerkiksi tuoremehun kaltainen systeemi, jossa 

olisi lasipanttipullo, jonka voisi kierrättää, tai josta saisi omaan pulloon.” – 

Haastateltava 4 

 

Kuusamossa asuva haastateltava 2 totesi monien tuotteiden, esimerkiksi hedelmä- ja 

vihannesosastolla, olevan siellä tavallista reilummin pakattuja pitkien välimatkojen sekä 

kausittaisen menekin takia. Hän toivoisi saavansa kaikki kasvikset ja juurekset ilman 

pakkauksia, mutta pohjoisen matkailukeskuksen vaihtelevan kysynnän vuoksi hävikki 

voi olla suurta, ja pakkauksia tarvitaan pitämään tuotteet tuoreina pidempään.  

 

”En voi toivoa, että saisin irtotavaraa enemmän, koska sitten se tulee 

väistämättömästikin tarkoittamaan sitä, että hävikkiä on enemmän. Mutta periaatteessa 

saan kaiken mitä tarvitsen, ilman pakkausta. Voin myös tehdä ostosreissuja, kun käyn 

työmatkoilla Helsingissä.” – Haastateltava 2 
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5.9 Pakkauksen puuttumisesta johtuvat ongelmat jäljitettävyyteen, 

tuotetietoihin, tuotteen kuljetukseen tai säilytykseen liittyen 

 

 

Haastateltavista lähes kaikki, seitsemän kahdeksasta, kertoivat, etteivät ole kohdanneet 

pakkauksen puuttumisesta jäljitettävyyteen, tuotetietoihin, kuljetukseen tai säilytykseen 

liittyviä ongelmia. Tuotetiedot ovat hyvin saatavilla myymälässä, eikä niitä yleensä enää 

kaipaa kotona. Kuitenkin jos jotain tarvitsee tarkistaa, niin nykyään kaikki tarpeellinen 

tieto löytyy Googlesta etsimällä, tai esimerkiksi yrityksen omilta nettisivuilta. Tietojen 

puuttuminen ei ole enää ongelma tänä päivänä, kun tiedot ovat parin klikkauksen päässä 

tietokoneella tai älypuhelimella. Eri tuotteiden vertailu keskenään on kuitenkin 

työläämpää, kun tiedot eivät lue tuotteessa itsessään etiketin tai pakkauksen muodossa. 

Kuljetus on pakkauksen puuttumiseen liittyvä isoin haaste, mutta siitäkin mainitsi 

haastateltavista vain yksi.  

 

”Alkuun, kun ostin tavaraa irtomyyntinä, niin raahasin kauppaan lasipurkkeja. Ne 

kilisevät ja ovat raskaita ja pitää huolehtia menevätkö ne rikki. Sitten keksin duunata 

itse kangaskasseja ja pussukoita. Ne eivät mene rikki, eikä sisältökään hajoa tai kärsi. 

Ongelma oli lähinnä vaan siitä, kun ei ollut löytänyt helppoa tapaa korvata niitä, mihin 

oli aiemmin tottunut.” – Haastateltava 8 

 

Joidenkin tuotteiden kohdalla pakkaus tai etiketti on kuitenkin tarpeellinen, jotta voi 

selvittää, täyttääkö tuote kuluttajan omat kriteerit, ja että onko tuote juuri se, joka vastaa 

omia arvoja, ja on tuoteryhmässään se ekologisin vaihtoehto.  
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5.10 Onko elintarvikepakkaus uhka vai mahdollisuus? 

 

Viimeinen kysymys jakoi haastateltavien mielipiteitä, sillä asia on laaja ja monitahoinen, 

ja siihen on vaikeaa antaa suoraa vastausta. Haastateltava 6 totesi, että pakkauksilla on 

turhan negatiivinen maine zero waste -yhteisössä. Haastateltavista kaksi oli sitä mieltä, 

että pakkaus todellakin on mahdollisuus, ja kaksi sitä mieltä, että se on selkeästi uhka. 

Loput neljä olivat sitä mieltä, että pakkaus on sekä uhka, että mahdollisuus, ja asiaa 

täytyy pohtia monelta eri kantilta.  

Pakkaus on mahdollisuus silloin, kun se on toimiva, hyvin suunniteltu, helposti 

kierrätettävä, ja vähentää ruokahävikkiä. Valtaosan tämän päivän kuluttajista 

kulutustottumuksilla pakkaus on todellakin mahdollisuus, sillä se ehkäisee ja vähentää 

ruokahävikkiä. Ihmiset ovat tottuneet kiireisessä arjessa helppoihin, nopeisiin ja 

kätevästi pakattuihin tuotteisiin. Pakkauksella on myös muita hyviä toimintoja, joista 

haastatteluissa mainittiin esimerkiksi niiden kyky markkinoida tuotetta. Pakkaus 

mahdollistaa myös sen, että ihmiset saavat tuotteet ja palvelut lähelle itseään ilman, että 

tarvitsee matkustaa isompiin kaupunkeihin autolla, ja saastuttaa enemmän 

liikennepäästöillä.  

 

”Mahdollisuus. Se on todellakin mahdollisuus. Tänä päivänä, tässä markkinatilanteessa 

huolella suunniteltu pakkaus voi olla yritykselle ihan äärettömän tehokas markkinointi-, 

tiedotus- ja brändin rakentamistyökalu. Hyvänä esimerkkinä Gold & Green Foods, 

joiden pakkaukset on tehty kierrätetyistä muovipulloista, ja ne ovat läpinäkyviä, ei 

mustaa muovia, pakkaus on oikeasti kierrätettävä ja hyödynnettävä, ja samoiten ne 

pahvit ovat teollisuuden hukkaa. Ja se on voimakas kannanotto.” – Haastateltava 2  

Uhkana haastateltavat pitävät pakkausta lähinnä niiden aiheuttaman 

ympäristökuormituksen ja niiden tuottaman jätteen takia. Jätteiden käsittelyyn ja 

kuljettamiseen kuluu paljon energiaa, ja paljon jätettä päätyy ihmisten jäljiltä myös 

luontoon. Haastateltavat kokevat, että pakkauksia käytetään tällä hetkellä paljon väärin, 

ja että niiden suunnittelussa olisi paljon parannettavaa. 

”Uhkana näen sen kuitenkin, vaikka on paljon mahdollisuuksia. Pakkaus tuottaa paljon 

jätettä, ja jätteiden käsittely ja kuljettaminen vie paljon energiaa.” – Haastateltava 5 
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”Koen että se on mahdollisuus, mutta sitä käytetään tällä hetkellä väärin monessa 

kohdassa.” – Haastateltava 6 

 

Suuri osa haastateltavista ajattelee pakkauksista ristiriitaisesti. Ne vähentävät ja 

ehkäisevät ruokahävikkiä, mutta myös aiheuttavat jätettä. On myös paljon turhaa 

pakkaamista, joka koetaan uhkana. Osa haastateltavista kokee, että se, onko pakkaus 

uhka vai mahdollisuus, on riippuvainen siitä, mistä materiaalista pakkaus on tehty, ja 

mikä tuote on kyseessä. Monen mielestä pakkaukset sisältävät mahdollisuuksia tehdä 

asioita paremmin, kunhan niihin vain panostettaisiin enemmän tulevaisuudessa. 

”Se on enemmän mahdollisuus. Ei vaatisi firmalta paljoa, että muuttaisi oman firman 

pakkaukset täysin kierrätettäviksi tai mahdollisimman vähän pakatuiksi, se olisi aika 

ilmainen mainos näin suhteessa.” – Haastateltava 8 

  

Aihe on monitahoinen: jos pakkaus päätyy kertakäyttöisenä jätteenä luontoon, on se 

ympäristölle uhka, mutta ruokahävikin ehkäisyn kannalta se on ympäristölle 

mahdollisuus. Pakkaus myös tuo paljon etuja ja hyötyjä sekä kuluttajille yksilöinä, että 

koko yhteiskunnalle.  

”Ilmastolle se on uhka, mutta toisaalta ruokahävikin kannalta se voi olla mahdollisuus. 

Ilmastolle uhka, yhteiskunnalle ja yksilöille erittäin suuri etuoikeus, mahdollisuus ja 

helpottava tekijä elämäämme.” – Haastateltava 3 
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

6.1 Yhteenveto 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko elintarvikepakkaus uhka vai 

mahdollisuus, eli onko siitä enemmän hyötyä vai haittaa. Tavoitteena oli myös selvittää 

pakkausten tarpeellisuus muun muassa elintarvikkeen säilömiseen, jakeluun, 

jäljittämiseen, esillepanoon ja tarjoiluun. Tutkielman tarkoituksena oli myös analysoida, 

voitaisiinko elintarvikkeiden pakkaamista vähentää, tai voitaisiinko niistä ainakin 

joissakin tuoteryhmissä jopa luopua kokonaan. Tutkielmassa selvitettiin myös, mitä 

mahdollisia ongelmia pakkauksen poisjättämisestä voisi syntyä, ja kuinka nämä 

ongelmat voitaisiin ratkaista. Tutkielman teoriaosassa on luotu pohja tutkielman 

empiiriselle osuudelle, ja siinä tarkastellaan elintarvikepakkauksia, niiden tehtäviä ja 

hyötyjä, pakkausmateriaaleja ja pakkausten elinkaarta, pakkausten vaikutuksia 

ympäristölle sekä ympäristöystävällisiä elämäntyylejä ja nollahukkakuluttajia. 

Empiirisessä osuudessa tutkielman päätutkimuskysymyksille pyritään löytämään 

vastauksia haastattelemalla ympäristöasioihin ja kulutuksen vähentämiseen, sekä 

pakkausten välttämiseen erikoistuneita nollahukkakuluttajia. Tutkimuksen kysymykset 

pohjautuvat sekä työn teoriaosuuteen, että itse tutkimusongelmaan.  

 

 

6.2 SWOT-analyysi 
 

Johtopäätöksien avuksi sekä tutkielman tuloksia selventämään tässä tutkielmassa 

hyödynnetään SWOT-analyysiä. Lyhenne SWOT tulee sanoista Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities ja Threats, eli suomeksi: vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. 

Yleensä SWOT-analyysiä käytetään esimerkiksi mittaamaan yrityksen kilpailullista 

asemaa markkinoilla, mutta sitä voidaan käyttää muissakin tilanteissa esimerkiksi 

ongelmien tunnistamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Tässä tutkielmassa sillä pyritään 

analysoimaan elintarvikepakkausten asemaa ja tarpeellisuutta. SWOT-analyysin avulla 

saadaan hahmoteltua selkeä kuva elintarvikepakkausten tarpeellisuudesta sekä niiden 

hyvistä ja huonoista puolista. Analyysi tuo yhteen tutkielman teoria- ja 

empiriaosuuksissa esiin tulleet elintarvikepakkausten hyödyt ja haitat monipuolisesti.  
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6.2.1 Vahvuudet 

 

Elintarvikkeiden pakkauksilla on paljon vahvuuksia. Pakkausten vahvuudet voidaan 

pääpiirteittäin jakaa neljään kategoriaan: tuotteen suojaaminen, tuotteen käytön 

helpottaminen, informaation välittäminen sekä tuotteen esille tuominen ja markkinointi. 

Pakkaus suojaa tuotetta ulkoisilta tekijöiltä, pilaantumiselta ja rikkoutumiselta. Toimiva 

pakkaus säilyttää tuotteen ehjänä ja hyvälaatuisena tehtaalta loppukäyttäjälle asti, 

hidastaa tuotteen pilaantumista, pidentää säilytys- ja varastointiaikaa sekä ylläpitää 

laatua ja turvallisuutta. Tuotteen säilyvyyttä parantamalla pakkaus myös ehkäisee ja 

vähentää ruokahävikkiä. Tuotetun elintarvikkeen päätymisellä käyttämättömänä 

hävikkiin, on usein ympäristölle paljon suurempi kuormitus, kuin sen pakkauksella, 

materiaalista riippumatta.  

 

Pakkaukset myös mahdollistavat elintarvikkeiden kuljetuksen pitkienkin matkojen 

päähän, esimerkiksi toisiin maihin, sekä helpottavat tuotteen käyttöä, kuljetusta, 

säilytystä, hävittämistä tai kierrättämistä. Ilman minkäänlaisia pakkauksia 

elintarvikkeita ei voitaisi kuljettaa edes tuottajalta vähittäiskauppaan, tai ravintoloihin. 

Pakkaus voi mahdollistaa tuotteen helpon avaamisen ja käyttöön oton, uudelleen 

suljettavuuden ja säilytyksen, sekä tarjota tietoa esimerkiksi kierrätys-, uudelleenkäyttö- 

tai hävitysmahdollisuuksista.  

 

Pakkaukset nähdään usein osana tuotetta, ja ne toimivat kuin käyntikorttina tuotteelle, 

välittäen kuvaa tuotteen laadusta. Pakkaus voi näin ollen tuoda tuotteelle lisäarvoa, ja 

kasvattaa kuluttajan ostomotivaatiota. Yksi pakkauksen suurimmista vahvuuksista on 

sen kyky välittää haluttua ja tarpeellista informaatiota valmistajalta kuluttajalle. 

Pakkauksen avulla voidaan välittää valmistajan haluamaa viestiä ja imagoa eteenpäin. 

Ne myös tarjoavat kuluttajalle tarpeellisia tietoja tuotteesta, sen jäljitettävyydestä, sen 

ainesosista ja ravintoarvoista, mahdollisista allergeeneistä, tuotteen käyttötavoista sekä 

ohjeita tuotteen ja pakkauksen kierrätykseen tai hävittämiseen. Pakkaus on tuotteelle 

myös tärkeä markkinointiväline, joka herättää kuluttajan mielenkiinnon, ja toimii 

tuotteen ja yrityksen kasvoina. Innovatiiviset ja joukosta erottuvat pakkaukset voivat 

lisätä tuotteen myyntiä ja erottaa tuotteen sen kilpailijoista.  
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6.2.2 Heikkoudet 

 

Elintarvikepakkausten heikkouksiin voidaan luetella huonosti kierrätettävät- ja 

sekoitemateriaalit, epäselvät tai liian vähäiset pakkausmerkinnät, huonosti suunnitellut 

tai kestämättömät pakkaukset, jotka eivät täytä pakkausten päätehtäviä, nykyajan 

kulutustottumukset sekä tekijät, jotka estävät pakkausten kehittämistä 

ympäristöystävällisempään suuntaan.  

 

Kierrätettävyys ja materiaalien uudelleenkäyttömahdollisuudet ovat tärkeitä tekijöitä 

elintarvikepakkauksen ympäristövaikutuksia arvioidessa, ja huonot 

kierrätysmahdollisuudet ovat elintarvikepakkauksissa heikkous. Varsinkin 

sekoitemateriaalipakkaukset, vaikkakin säilömisominaisuudet olisivat hyvät, ovat 

mahdottomia kierrättää, ja näin ollen ympäristön kannalta pakkausmateriaaleina 

huonoja. Sekoitemateriaaleja käytetään useimmiten sipsien ja muiden herkkujen 

pakkaamiseen, ja niitä olisi mahdollista korvata muillakin materiaaleilla, kuten 

paperipusseilla, joita jo joissain tuotteissa käytetään. Epäselvät tai liian vähäiset 

pakkausmerkinnät ovat heikkous muun muassa tuotteen säilymisen ja kierrätyksen 

kannalta. Jos päiväysmerkinnät ovat epäselvät tai puuttuvat kokonaan, ei voida tietää, 

kuinka kauan tuote säilyy tuoreena. Silloin tuotetta ei voida kaupoissa enää myydä, eikä 

kuluttaja tiedä uskaltaako tuotetta kuluttaa, ja näin ollen aiheutuu turhaa ruokahävikkiä. 

Epäselvä tai puuttuva informaatio materiaalien lajitteluun liittyen taas vaikeuttaa 

pakkauksen kierrätystä ja saamista uudelleenkäyttöön.  

 

Jos pakkaus on suunniteltu huonosti, eikä kestä esimerkiksi kuljetusta, ja tuote päätyy 

hävikkiin ennen aikojaan, on se silloin heikkous. Pakkausten suunnitteluun ja 

materiaalivalintoihin pitäisi jokaisen yrityksen kiinnittää tarkkaan huomiota. Hyvä 

pakkaus on sellainen, jossa tuotteen suojaaminen ja pakkauksen kestävyys on 

maksimoitu, mutta samalla käytettyjen materiaalien määrä ja niiden yhdistely, on 

minimoitu.  

 

Yhtenä heikkoutena voidaan nimetä myös nykyiset kulutustottumukset, kun kaiken 

täytyy olla mahdollisimman helposti saatavissa ja kulutettavissa arjen kiireissä. 

Tämä ”kertakäyttöinen” kulutustyyli lisää liiallista ja ylimääräistä pakkaamista, kun 

esimerkiksi hedelmät halutaan valmiiksi kuorittuina ja pilkottuina muovipakkauksessa, 
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tai kun eines- ja välipalatuotteissa täytyy olla muoviset aterimet mukana, ja oma 

muovinen tasku esimerkiksi purkin kannessa, jossa aterimet pysyvät tuotteen mukana. 

Nämä ylimääräiset materiaalit aiheuttavat turhaa jätettä sekä vaikeuttavat pakkausten 

kierrätettävyyttä. Kiireessä esimerkiksi työmatkalla kulutetut välipalatuotteet myös 

useimmiten heitetään sekajäteroskikseen, sillä kierrätys- ja lajittelupisteitä ei joka 

nurkan takaa löydy. Kulutustottumuksia on erittäin vaikea lähteä muuttamaan, ja muutos 

ei tapahdu hetkessä, vaan pitkällä aikavälillä.  

 

Viimeisenä heikkoutena ovat syyt, miksi joitain pakkauksia ei voida kehittää 

ympäristölle ystävällisemmiksi, tai niiden kehittäminen olisi hankalaa. Elintarvikkeet 

vaativat pakkauksilta tiettyjä ominaisuuksia säilyäkseen tuoreina, ja eri elintarvikkeilla 

on erilaisia tarpeita. On tuotteita, jotka välttämättä tarvitsevat pakkauksen ympärilleen 

säilyäkseen, ja pakkauksen on sen lisäksi oltava tietynlainen ja tiettyä materiaalia, tai 

omata tietynlaiset barrier -ominaisuudet. Tästä syystä pakkauksista ei välttämättä 

koskaan voida täysin luopua, ja esimerkiksi kierrätyksen kannalta huonot 

sekoitemateriaalit, ovat joidenkin tuotteiden säilömisen kannalta tarpeellisia, kunnes 

parempi vaihtoehto keksitään. Toisaalta asiaa voi miettiä siltäkin kannalta, että ovatko 

sekoitemateriaaleihin pakatut tuotteet, esimerkiksi sipsit tai karkit, tarpeellisia edes 

kuluttaa, mutta tässä palataan kulutustottumuksiin ja niiden muuttamiseen, joka olisi 

erittäin vaikeaa.  

 

 

 

6.2.3 Mahdollisuudet 

 

Hyvin suunnitellulla ja toimivalla pakkauksella on mahdollisuudet vaikuttaa 

ympäristöön positiivisella tavalla, esimerkiksi pienentämällä kokonaisjätteen määrää. 

Oikeilla ja toimivilla materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa pakkauksen kohtaloon 

tuotteen käytön jälkeen. Helposti kierrätettävät ja mahdollisesti uusiokäyttöön kelpaavat 

materiaalit pienentävät pakkausten negatiivista ympäristövaikutusta ja niiden 

synnyttämän jätteen määrää. Myös selkeät pakkausmerkinnät ja informaatio pakkauksen 

kierrätettävyydestä ovat tärkeitä, jotta kuluttajilla on tarpeellinen tietämys, jonka avulla 

he voivat pakkauksen kierrättää. Elintarvikepakkausten tärkein positiivinen 

ympäristövaikutus on niiden mahdollisuus vähentää ympäristöä turhaan kuormittavaa 
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ruokahävikkiä, ja näin ollen kokonaisjätteen määrää. Ruokahävikkiä pakkaus vähentää 

muun muassa suojelemalla tuotetta kemikaalisilta, biologisilta ja fyysisiltä vaurioilta, 

säilyttämällä ruoan tuoreena ja syömäkelpoisena sekä helpottamalla tuotteen käyttöä ja 

säilytystä. Hävikin kannalta tärkeitä tekijöitä ovat esimerkiksi pakkauksen kestävyys, 

uudelleen suljettavuus, oikeanlainen pakkauskoko sekä tarpeellinen informaatio, kuten 

elintarvikkeen parasta ennen -päiväys. Pakkauksilla myös vaikutetaan kuluttajien 

ostokäyttäytymiseen, jolla on erittäin suuri vaikutus ruokahävikin määrään ja 

syntymiseen.  

 

Mahdollisuudeksi voidaan lukea myöskin se, että pakkaussuunnittelijoilla ja -

teknologeilla on mahdollisuus jatkuvasti kehittää ympäristöystävällisempiä 

pakkausratkaisuja, joilla voitaisiin korvata tämänhetkisiä pakkauksia, ja saada 

elintarvikepakkausten ympäristövaikutukset entistä positiivisemmiksi. Mahdollisuuksia 

ovat myös ratkaisut pakkausten heikkouksiin ja uhkiin. Esimerkiksi turhaa materiaalien 

kulutusta ja ympäristön jäteongelmia voitaisiin helpottaa etsimällä jokaisen tuotteen 

pakkaukselle optimaalinen taso, jolla ne suojaavat tuotetta tarkoituksenmukaisesti, 

mutta ilman, että pakkaamiseen käytetään turhaa tai liiallista materiaalia. Tämän 

toteuttamiseksi yritysten täytyisi aidosti panostaa huolelliseen pakkausten 

suunnitteluun. Tuotteiden pakkaaminen sopivan kokoisiin pakkauksiin myöskin 

vähentäisi turhaa materiaalin kulutusta ja ylimääräistä jätettä paljon. Ruokahävikki on 

otettava yrityksissä huomioon jo pakkauksen suunnittelun vaiheessa, esimerkiksi 

miettimällä jokaiselle tuotteelle sopivat materiaalit sekä pakkauksen koko ja muoto.  

 

 

6.2.4 Uhat 

 

Elintarvikepakkaukset ovat uhka ympäristölle, eläimille ja ihmisille silloin, jos ne 

päätyvät roskana luontoon. Esimerkiksi muovit ovat ympäristöön roskana päätyessään 

monella tapaa haitallisia. Luontoon päätyessään muovi ei käytännössä koskaan katoa, 

vaan hajoaa pieniksi mikromuovihiukkasiksi, jotka jatkavat matkaansa luonnon 

kiertokulussa ilmassa ja vesistöissä, ja sitä kautta myös eläimissä, hanavedessä ja 

ihmiskehoissa. Muovit voivat kuljettaa mukanaan kemikaaleja ja taudinaiheuttajia, ja 

voivat kuljettaa haitallisia aineita ihmisten ja eläinten elimistöön. Uskotaan, että ne 

saattaisivat aiheuttaa ihmisissä tulehdustyyppisiä oireita, mutta tieteellistä näyttöä niiden 
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vaikutuksista ihmisiin ei vielä ole. Luontoon päätyessään roskat myös vahingoittavat 

muun muassa mereneläviä sekä lintuja, joita kuolee suuria määriä vuosittain esimerkiksi 

roskiin takertumalla, tai muovia syömällä, jolloin vatsalaukku tukkeutuu muovisesta 

roskasta.  

 

Muovit myös koostuvat tuhansista eri aineista, ja sisältävät muun muassa 

muovinpehmentimiä, joissa on hormonaalisia haitta-aineita, jotka saattavat olla 

vaarallisia terveydelle. Elintarvikepakkausten turvallisuutta kuitenkin säädetään sekä 

EU:n että kansallisen tason lainsäädännössä, eikä elintarvikkeen pakkauksesta saa siirtyä 

elintarvikkeeseen sellaisia määriä ainesosia, että elintarvikkeesta tulisi ihmiselle 

vaarallinen.  

 

6.3 Johtopäätökset 
 

 

Haastateltavien vastauksissa tyypillistä oli haastateltavien ristiriitaiset tuntemukset 

elintarvikkeiden pakkaamista kohtaan, sekä se, että haastateltavista monet kokevat 

aiheen monitahoisena, jota täytyy pohtia laajasti monelta eri kantilta. Vastauksissa 

epätyypillistä olivat täysin jyrkät ja suorat mielipiteet vastauksissa. Jyrkkiä, suoria 

vastauksia tuli varsin vähän. Useimmat haastateltavat pohtivat vastauksiaan laajasti ja 

monipuolisesti ennen lopullisen mielipiteen antamista. Haastateltavien vastauksissa 

eniten eroavaisuuksia tuli koskien nollahukkaelämässä kohdattuja vaikeuksia, sekä 

siinä, mitä tuotteita haastateltavat toivoisivat saavansa ilman pakkausta, jota he eivät 

tällä hetkellä ilman pakkausta saa. Haastatteluissa oli muutamia asioita, joista suuri osa 

haastateltavista oli samaa mieltä, ja niistä voidaan nostaa esiin neljä teemaa: 

 

1 Ristiriitaiset tuntemukset ja ajatukset pakkauksia kohtaan, ja siitä, onko pakkaus uhka 

vai mahdollisuus 

2 Sekoitemateriaalipakkaukset kaikista huonoimpia, mikään yksittäinen materiaali ei 

itsessään ole huono 

3 Pakkauksista myös paljon hyötyä: ruokahävikin vähentäminen ja kuluttajien elämän 

helpottaminen 

4 Pakkaukset erityisen turhia hedelmä- ja vihannesosastolla 

 



75 

 

Ympäristöasiat ovat monitahoisia, ja elintarvikepakkausten vaikutus ympäristöön on 

aiheena laaja, ja sitä pitää tarkastella monesta näkökulmasta. Kohvakka ja Lehtinenkin 

(2019 s.171), kirjassaan toteavat, että maapallo, luonto, ihmiset ja eläimet muodostavat 

monipuolisen ja kompleksisen kokonaisuuden, jonka hyvinvoinnin mittaaminen yhdellä 

mittarilla ei ole mahdollista. Teollinen tuotanto ja sen ympäristökuormitus ovat myös 

aiheina monimutkaisia ja monitahoisia, eikä niitäkään voida mitata onnistuneesti yhdellä 

mittarilla, vaan niitä tarvitaan useita, jotta tilanteesta saataisiin mahdollisimman 

edustava ja todellinen kuva.  

 

Pakkauksista on ympäristölle haittaa silloin, kun ne päätyvät roskana luontoon ja meriin. 

Roskaamisen lopettamiseen ja materiaalien palauttamiseen materiaalikiertoon, varmin 

keino olisi ottaa käyttöön maailmanlaajuinen pakkausten panttijärjestelmä. Ihmisiä 

motivoi raha (Kohvakka & Lehtinen 2019 s.175), ja suomalainen 

pullonpalautusjärjestelmä on tästä oivallinen esimerkki. Muovipulloista suurin osa 

palautuu, ja ne uusiokäytetään uusien muovipullojen valmistamiseen. Kun kuluttajat 

ovat maksaneet pantin jo kaupassa sen sisältyessä tuotteen hintaan, he haluavat palauttaa 

pullon saadakseen panttirahan takaisin. Haastateltava 8 mainitsi jossain suomalaisessa 

K-kaupassa olleen käytössä pantillisia jauhelihapakkauksia. Asiakkaat saivat pantin 

takaisin, kun palauttivat käytetyn jauhelihapakkauksen kaupalle. Tällaista 

innovatiivista, esimerkillistä ja ekologista toimintaa tarvitaan lisää, jotta 

elintarvikepakkausten ympäristökuormituksia saataisiin alemmas, ja uusiokäytöstä tulisi 

yleisempää.  

 

Elintarvikepakkauksella on monia tärkeitä tehtäviä sekä hyötyjä, muun muassa tuotteen 

suojaaminen, ruokahävikin vähentäminen, tuotteen käytön helpottaminen, tärkeän 

informaation välittäminen sekä markkinointi ja tuotteen erottaminen kilpailijoista. Ilman 

pakkausta elintarvikkeita ei myöskään voitaisi kuljettaa paikasta toiseen, pitkiäkin 

matkoja. Pakkaus voi myös tuoda itse tuotteelle lisäarvoa houkuttelevan 

pakkaussuunnittelun ja markkinoinnin kautta. Pakkauksen avulla yritys saa haluamansa 

viestin perille kohderyhmälleen. Hyvin suunnitellulla ja toimivalla pakkauksella on 

mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöön positiivisella tavalla, vähentämällä ympäristöä 

turhaan kuormittavaa ruokahävikkiä, ja näin ollen myös pienentäen kokonaisjätteen 

määrää. Helposti kierrätettävillä ja uusiokäyttöön soveltuvilla materiaalialinnoilla 

voidaan myös edistää kiertotaloutta ja vähentää jätteen päätymistä roskana luontoon. 
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Pakkausten avulla voidaan myös ohjeistaa kuluttajia kierrätysasioissa ja kannustaa 

vastuullisempaan kuluttamiseen. Vähentyneestä ruokahävikistä saatava hyöty ja 

positiivinen ympäristövaikutus on tutkitusti usein suurempi, kuin pakkausmateriaalien 

aiheuttama negatiivinen ympäristökuormitus. Tähän perustuen elintarvikepakkausten 

ympäristövaikutus onkin useimmiten positiivinen, kunhan pakkaus on suunniteltu 

toimivaksi, ja sen materiaalit lajitellaan ja kierrätetään oikein.  

 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää, onko elintarvikkeiden pakkaaminen tarpeellista tai 

välttämätöntä, ja olisiko pakkauksista luopuminen tai pakkausten vähentäminen 

mahdollista, tai edes hyödyllistä. Teoriaosuuden sekä tutkimuksen tulosten perusteella 

voidaan todeta, että elintarviketuotteissa pakkaus on tarpeellinen, ja hyvä olla, kunhan 

se on suunniteltu ja toteutettu hyvin. Elintarvikepakkaus on hyödyllinen silloin, kun se 

toteuttaa tärkeimmät tehtävänsä, siinä käytetyt materiaalit ovat oleellisia kyseisen 

tuotteen tarpeisiin nähden, materiaaleja on käytetty tarpeeksi, muttei liikaa, ja materiaalit 

ovat helposti lajiteltavissa ja kierrätettävissä. Kuten Haastateltava 2 totesi; ”Pakkaus on 

hyvä olla, kunhan siitä ei aiheudu hukkaa, oli se sitten ruokahukkaa, pakkaus- tai 

materiaalihukkaa, resurssihukkaa tai logistista hukkaa, koko linjassa mikä siihen 

liittyy”. Näin ollen elintarvikepakkauksista kokonaan luopuminen ei ole tutkimuksen 

tulosten varjolla tarpeellista, mutta turhaa ja liian vahvaa pakkaamista olisi hyvä 

vähentää. Tutkielman päätutkimuskysymykseen, onko elintarvikepakkaus uhka vai 

mahdollisuus, voidaan tutkimuksen tulosten varjolla todeta, että hyvin ja huolellisesti 

suunniteltu pakkaus, joka ei päädy roskana luontoon, on mahdollisuus, ja 

elintarviketuotteissa pakkauksista on enemmän hyötyä kuin haittaa. 

 

6.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen laatu ja luotettavuus perustuvat pääosin 

aineiston laatuun, ja luotettavuus syntyy haastateltavien vastausten lisäksi tutkijan 

toiminnasta, eli siitä, kuinka luotettavasti tutkija on haastatteluissa syntynyttä dataa 

analysoinut. Tutkimuksen laatu ja luotettavuus perustuvat siihen, miten haastatteluista 

kerätty aineisto hyödynnetään, ja onko aineisto litteroitu oikein. Haastatteluiden tulos 

syntyy haastattelijan ja haastateltavien yhteistoiminnasta, ja kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa tulosten täytyy heijastaa tutkittavien ajatusmaailmaa (Hirsjärvi & Hurme 

2008). 
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Haastattelija pyrki olemaan haastatteluiden aikana objektiivinen. Haastattelija ei 

entuudestaan tuntenut haastateltavia henkilökohtaisesti, joten henkilöistä ei ollut 

minkäänlaista taustatietämystä, joka olisi voinut tiedostamatta vaikuttaa haastatteluiden 

kulkuun tai haastattelijan suhtautumiseen haastateltavien vastauksiin. Haastattelija koki, 

että haastateltavat olivat vilpittömiä vastauksissaan. Haastattelut litteroitiin nopeasti 

haastatteluiden suorittamisen jälkeen, ja haastattelija pyrki litteroimaan vastaukset 

mahdollisimman tarkasti sanasta sanaan, jotta virhepäätelmiä ei syntyisi. 

Litterointimateriaalin avulla vastauksia oli helppo verrata toisiinsa sekä etsiä niistä 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.  

 

Puhelimitse sekä Skypen välityksellä tehdyissä haastatteluissa haastateltavien 

sanattomat viestit, kuten kasvojen ilmeet, jäivät huomaamatta. Sillä ei kuitenkaan ollut 

tässä tutkimuksessa merkitystä, sillä haastattelukysymykset olivat valmiiksi 

määriteltyjä, eikä haastattelun kulku olisi muuttunut sanattomien viestienkään myötä. 

Haastateltavista suuri osa oli naispuolisia, ja useat myös opiskelijoita ja samaa 

ikäluokkaa keskenään. Kuitenkin haastateltavien sukupuolessa ja iässä oli myös hieman 

hajontaa, ja tutkija kokee, että haastateltavien jakauma heijastaa nollahukkakuluttajien 

jakaumaa suuremmassakin mittakaavassa. Tutkijan oma huomio on, että 

nollahukkakuluttajia näyttäisi olevan enemmän juuri naispuolisessa väestössä sekä 20-

30 -vuotiaiden ikäluokassa. Tutkimuksessa kuitenkin haastateltiin vain kahdeksaa 

henkilöä, joka oli tämän tutkimuksen kannalta riittävä määrä, mutta rajallisen 

vastaajamäärän tähden vastaukset eivät välttämättä ole suoraan ja luotettavasti 

yleistettävissä kaikkiin nollahukkakuluttajiin.  

 

 

 

6.5 Ideoita jatkotutkimukselle 
 

Tämä tutkielma keskittyi arvioimaan elintarvikepakkausten tarpeellisuutta 

ympäristövaikutusten sekä tiedostavien kuluttajien näkökulmasta. Mielenkiintoinen 

tutkimuskohde voisi olla tutkia aihetta yritysten näkökulmasta. Millaisia mielipiteitä ja 

tuloksia saataisiin, jos samat tutkimuskysymykset esitettäisiin elintarvikeyritysten 

edustajille, elintarvikkeiden markkinoijille tai pakkaussuunnittelijoille?  
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Jatkotutkimusta voisi tehdä myös tavallisten kuluttajien, jotka eivät pidä itseään 

tietoisena- tai nollahukkakuluttajana, näkökulmasta. Kuinka suuri osa väestöstä 

kiinnittää huomiota elintarvikkeiden pakkauksiin, vaikuttavatko pakkaukset 

ostopäätöksiin, ja millaisia ostopäätöksiä pakkausten perusteella tehdään? Tällaisessa 

tutkimuksessa hajontaa tulisi tietysti enemmän, ja otanta olisi suurempi, joten tutkimus 

voisi olla kvalitatiivisen sijaan kvantitatiivinen.  

 

Mielenkiintoinen aihe jatkotutkimukselle olisi myös syventyä tarkemmin erilasiin 

biopakkausmateriaaleihin ja niiden ominaisuuksiin toimivuuden sekä 

ympäristökuormituksen kannalta.  
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