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Miksi kaikki pitää pakata?
Jäteastiasta löytyy kääre, kotelo ja muovipakkaus. 
Ne eivät kuitenkaan ole täysin turhaa pakkausjätettä.

Pakkausjätteet ja niiden hyödyntäminen 2006, eu:n ja suomen tavoitteet

Uusi puutarhakeinu on pakattu aalto-
pahvilaatikkoon, jonka sisältä paljastuu 
vaahtomuoviin käärittyjä, muovipus-

seihin pakattuja yksittäisiä keinun osia. Jokai-
nen osa on vielä sidottu huolellisesti naruilla 
nipuksi. Kun keinu on purettu pakkauksestaan, 
pihamaa on täynnä pakkausjätettä.

Mieleen hiipii helposti kysymys, miksi kaikki 
pitää pakata niin perusteellisesti. Eikö pakkaus-
jätettä pitäisi päinvastoin vähentää ja välttää?

Pakkausjätteet ovat tavalliselle kuluttajalle 
helppo syntipukki maailman jäteongelmiin.

”Yleensähän se menee niin, että kotona ros-
kis on täyttynyt ja se pitää tyhjentää, jolloin 
katse kiinnittyy jätteeksi jääneisiin pakkauk-
siin. Mutta eikö ole parempi, että roskiin joutuu 
pelkkä pakkaus, eikä väärän pakkaamisen takia 
pilalle mennyt kokonainen tuote?” Pakkaustek-
nologia PTR ry:n toimitusjohtaja Margareetta 
Ollila esittää vastakysymyksen.

VääriN pakattU                               
tUote tUhoUtUU

Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n 
toimitusjohtaja Annukka Leppänen-Turkula 

muistuttaa, että ilman juuri oikeanlaisia pak-
kauksia kaikista myytävistä elintarvikkeista tu-
houtuisi logistisen ketjun aikana jopa puolet. 
Suomessa elintarvikkeista pilaantuu tai tuhou-
tuu vain muutama prosentti.

Pilalle menneen ja käyttämättömäksi jää-
neen tuotteen ympäristövaikutukset ovat mo-
ninkertaiset pakkaukseen verrattuna.

Pakkaavalle teollisuudelle pakkaus on kus-
tannuserä, joka pyritään optimoimaan. Hyvä 
pakkaus on suunniteltu suojaamaan tuotetta 
ja sen ominaisuuksia koko pitkän kuljetus- 
ja jakeluketjun, varastoinnin, purkamisen ja 
myynnin ajan, mutta kuitenkin niin, ettei synny 
turhaa pakkausjätettä.

Elintarvike, kemikaali tai teknokemiallinen 
tuote saattavat tarvita esimerkiksi pakkauksen 
tarjoaman maku-, haju- tai happisuojan. Tuo-
tehävikkiä vältetään pakkausten avulla myös 
niin, että pienet, helposti taskuun sujahtavat 
tuotteet kuten kemikaalit tai muistitikut paka-
taan riittävän suuriin pakkauksiin, jotta niiden 
varastaminen on vaikeampaa.

Pakkauksen on sovelluttava tuotteen suo-
jaamisen vaatimuksiin mutta myös suoma-
laisiin olosuhteisiin, joita pitkät etäisyydet ja 

Materiaalina 
pakkausjätteestä 
kierrätetään 49 prosenttia, 
energiakäyttö mukaan luettuna 
hyödyntämisprosentti nousee 
77:ään. kaatopaikalle pakkaus-
jätettä päätyy noin 
160 000 tonnia vuosittain.
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kuljetusmatkat 
sekä vaihteleva 
ilmasto asetta-
vat. Ulkomai-
nen pakkaava 
teollisuus ei aina 
osaa tätä riittä-
västi huomioida. 

Pakkausteknologia 
PTR ry:n tutkimus-

päällikkö Terhen 
Järvi-Kääriäinen ja 

toimitusjohtaja Marga-
reetta Ollila kertovat, että 

vuonna 2006 toteutetun 
tutkimuksen mukaan keskus-

varastoihin maahantuotavista 
pakkauksista rikkoutui suurempi 

osa kuin kotimaisista pakkauksista.

optiMoitUa                            
pakkaaMista

Pakkausten suunnittelussa ekologisuus on ollut 
yksi tärkeä näkökulma jo vuosikymmeniä. Ter-
hen Järvi-Kääriäisen mukaan ekologisuus on 
tullut nyt entistä korostetummin esille. Uudel-
leenkäyttö, kierrätettävyys ja pakkauksen koko 
elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset pitää 
huomioida entistäkin paremmin. Pakkaus ei 
saisi sisältää raskasmetalleja tai muita ihmiselle 
tai ympäristölle haitallisia aineita.

Tutkimuksista huolimatta ei kuitenkaan ole 
yksiselitteistä vastausta, mikä pakkausmateriaa-
li olisi kaikista ekologisin. Vastaus riippuu paitsi 

Pakkausjätteet ja niiden käyttö 2002–2006 

tuotteesta ja varastointi- ja jakeluketjusta, myös 
siitä, mistä näkökulmasta pakkauksen aiheutta-
mia ympäristövaikutuksia tarkastellaan.

”Muutama vuosi sitten tehtiin suuri tutki-
mus, jossa vertailtiin juomapakkausmateri-
aaleja keskenään. Lasipullo, alumiinitölkki ja 
uudelleen täytettävä muovijuomapullo pärjä-
sivät eri tavoin riippuen siitä, tarkasteltiinko 
rehevöitymistä, alailmakehän otsonipäästöjä 
vai happamoitumispäästöjä”, Margareetta Ol-
lila selvittää.

Tärkeää on, että juomapakkaukset palautu-
vat ja niiden kierrätysaste pysyy korkeana.

”On optimoitava, millä pakkaustavalla ja 
-materiaalilla päästään siihen, että vähiten rasi-
tetaan ympäristöä”, Ollila tähdentää.

UUdelleeNkäyttö                        
UNohtUi eU:ssa

Kun tuote on purettu pakkauksestaan, huo-
mio kohdistuu siihen, mitä tapahtuu jäljelle 
jääneelle pakkaukselle. Suomessa käytetään 
vuosittain yli kaksi miljoonaa tonnia pakka-
uksia. Pakkausjätettä syntyy yli 670 000 ton-
nia, josta hyötykäytetään yli 520 000 tonnia. 
Materiaalina pakkausjätteestä kierrätetään 49 
prosenttia, energiakäyttö mukaan luettuna 
hyödyntämisprosentti nousee 77:ään. Kaato-
paikalle pakkausjätettä päätyy noin 160 000 
tonnia vuosittain.

Elintarvikkeiden ja teknokemian tuotteiden 
likaamia kuluttajapakkauksia on vaikea kierrät-
tää. Sopivia kierrätysteknologioita ei vielä ole, 
tai lajittelu, keräys, kuljetus ja hyödyntäminen 

aiheuttavat liian suuret kustannukset ja ympä-
ristövaikutukset.

Annukka Leppänen-Turkulan mukaan 
Suomen valttikortti taistelussa pakkausjätettä 
vastaan on erittäin tehokas pakkausten uudel-
leenkäyttöjärjestelmä.

”Valitettavasti Euroopan unionissa ei ole ym-
märretty, että uudelleenkäyttö on tärkeä tapa 
vähentää pakkausjätteen määrää”, Leppänen-
Turkula toteaa viitaten siihen, ettei uudelleen-
käyttöä lasketa EU:ssa pakkausten hyödyntä-
misprosentteihin.

Suomessa kaikista käytetyistä pakkauksista 
käytetään uudelleen yli 1,9 miljoonaa tonnia 
eli 74 prosenttia.

Elina SaarinEn

Scanstockphoto

Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy – www.pyr.fiPakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy – www.pyr.fi


