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1 Johdanto

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä yrityksen Bodim Port Oy ja laajemmin The 

Body Shop International plc™:n käyttämiin pakkausmateriaaleihin. Lisäksi työssä selitetään 

kosmetiikkapakkaamista ja selvitetään kuluttajien asennetta pakkausmateriaalin määrää koh-

taan ja näiden seikkojen vaikutusta pakkausten kierrätykseen.  

 

Työssä selostetaan myös, millainen pakkausmateriaali tietyn tyyppiselle tuotteelle on valittu 

tuotemuotoa tai tuotteen koostumusta ajatellen. Tässä kohdassa tarkastellaan, kuinka pak-

kausmateriaali sopii yhteen tuotteen muodon ja ominaisuuksien kanssa. Lisäksi huomioidaan 

materiaalin vaikutus tuotteen käytettävyyteen asiakkaan kannalta. 

 

Pakkausmateriaalien oikeaoppisen kierrätyksen selostaminen ja selvitys materiaalien uusio- ja 

hyötykäytöstä kuuluu myös osaksi työtä. Tämä osio tulee sisältämään sekä kierrätettyjen että 

hyöty- ja uusiokäyttöön päätyvien materiaalimäärien tutkimista Suomessa.  

 

Tavoitteena on lisätä kuluttajien yleistä tietoutta kierrätyksestä ja sen ympäristö- ja talous-

hyödyistä ja siten edistää kierrätyksen kasvua ja materiaalien hyödyntämisastetta. 

 

Materiaalien kierrätys voisi olla tämän hetkistä tilannetta tehokkaampaa, mikäli kuluttajille 

tehtäisiin mahdollisimman vaivattomaksi viedä hyöty- tai uusiokäyttöön sopivat materiaalit 

niille tarkoitettuihin pisteisiin. Valitettavasti ideaalisen kierrätysjärjestelmän järjestäminen 

jokaiseen kiinteistöön tai pelkästään jokaisen asuinalueen välittömään läheisyyteen nostaisi 

ylläpitokustannukset liian suuriksi saavutettuun hyötyyn verrattuna. Lisäksi kosmetiikkapak-

kausten kierrätyksen haasteena ovat eri materiaaleista valmistettujen komponenttien irrot-

taminen toisistaan sekä pakkauksen tyhjentäminen tai puhdistaminen ennen lajittelua. 

 

Työhön sisältyy kuluttajakysely, joka tähtää selvittämään kuluttajien mielipiteitä pakkausma-

teriaalin määrää koskien. Lisäksi se kartoittaa kuluttajien tietoja ja aktiivisuutta pakkausten 

kierrätykseen liittyen. Tehokas kierrätysjärjestelmä on täysin hyödytön jos kuluttajilla ei ole 

tietoja tai halua hyödyntää sellaista. 

 

Kierrätyksen ohella kuluttajakysely tähtää yrityksen pakkauksiin liittyvien negatiivisten kohti-

en kartoittamiseen. Kuluttajakyselyn on tarkoitus tuoda esille mahdollisia pakkausmateriaali-

en määrään tai valintaan liittyviä epäkohtia, joiden poistaminen mahdollistaisi asiakastyyty-

väisyyden nousun ja mahdollisesti entistä ekologisemman ja energiatehokkaamman toimin-

nan. 
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Materiaalien määrän ohella kuluttajilta tiedustellaan myös, kuinka eri materiaaleista valmis-

tetut pakkaukset toimivat käytössä. Jos jossakin pakkauksessa ilmenee suuria materiaalista 

johtuvia käyttöä hankaloittavia ongelmia, tulee ne saada korjattua asiakastyytyväisyyden 

maksimoimiseksi. 

 

Tämä aihe on valittu siksi, että kierrätys on monilta osin useille kuluttajille hieman epäselvä 

aihe ja sen tarkempi tutkiminen ja tiedon levittäminen voisi edistää kierrätyksen ja materiaa-

lien hyötykäytön paranemista. 

 

Lisäksi yhteistyöyrityksen toiveesta tätä opinnäytetyötä varten kerättyjen tietojen pohjalta 

tehdään kooste yrityksen pakkausmateriaalien elinkaarta ja kierrätystä koskien. Tämä kooste 

tulisi mahdollisesti toimimaan yrityksen asiakaspalvelutilanteissa eräänlaisena markkinointina, 

jota yritys harrastaa erilaisten raaka-aine- ja yhteistyötarinoiden muodossa. 

 

The Body Shop International plc™ liittyi L’Oréal Paris Professionnel-konsernin nimikkeen alle 

vuonna 2006. Tämä heikensi monien kuluttajien uskoa ja luottamusta yrityksen toiminnan jat-

kumisesta yhtä ekologisena ja eettisenä kuin aiemmin. Monet kanta-asiakkaat hakeutuivatkin 

luonnonmukaisempien merkkien kuluttajiksi. Opinnäytetyö tähtääkin osittain myös palautta-

maan ja vahvistamaan epäileväisten kuluttajien luottamusta yrityksen tärkeiksi pitämiin ar-

voihin. 

 

Tämän vuoksi verkkosivuille tulisi lisätä tietoa tai linkkejä koskien kierrätystä, sillä tällä het-

kellä sellaista osiota ei Suomen verkkosivuilla ole. Yrityksen arvoihin on perustamisesta asti 

kuulunut ympäristön kunnioittaminen ja minimalistinen luonnonvarojen kulutus. Tästä aihees-

ta olisi hyvä koostaa tietoja ja ohjeita kuluttajien luettavaksi. 

 

2 The Body Shop International plc™ 

 

Englantilainen Anita Roddick perusti The Body Shop nimisen yrityksen Englannin Brightoniin 

vuonna 1976. Myytävät tuotteet Roddick oli kehitellyt ja valmistanut itse. (The Body Shop 

International plc™ 2012a.) 

 

Roddick oli intohimoinen luonnon-, eläinten- ja ihmisoikeuksien suojelija ja puolestapuhuja. 

Hänelle oli tärkeää myös toimia mahdollisimman eettisesti reilua kauppaa harjoittaen ja teh-

den yhteistyötä eri puolilla maailmaa elävien yhteisöjen kanssa. Yrityksen eettisyys toimii 

kolmella tasolla; noudattamalla säädöksiä, tiedottamalla avoimesti yrityksen toiminnasta ja 

kampanjoimalla tärkeiden arvojen puolesta. (The Body Shop International plc™ 2012b, c.) 
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Roddick oli koulutukseltaan opettaja ja työskennellyt Yhdistyneille Kansakunnille, mutta 

päätti hakeutua kosmetiikka-alalle, koska halusi saada markkinoille tuotteita, joita ei olisi 

missään vaiheessa testattu eläimillä, joiden raaka-aineet olisivat peräisin luonnosta ja joiden 

pakkaukset olisivat mahdollisimman minimalistisia ja luontoa säästäviä. Roddick matkusteli 

paljon oppiakseen eri kulttuurien perinteisistä kauneudenhoitorituaaleista ja niissä käytetyis-

tä raaka-aineista. Näiden raaka-aineiden hyvää tekevän vaikutuksen hän halusi sisällyttää 

myös omiin tuotteisiinsa. The Body Shop toimii nykyään maailmanlaajuisesti kuudessakymme-

nessä maassa. (The Body Shop International plc™ 2012b.) 

 

The Body Shop International plc™:n tuotteita maahantuo Suomessa Bodim Port Oy. Bodim Port 

Oy on toiminut vuodesta 1987. Ensimmäinen Suomen liike avattiin kuitenkin jo vuonna 1981 

Tampereelle. Vuoden 2014 maaliskuussa toiminnassa on yhteensä 35 myymälää, joista osa 

toimii subfranchise-periaatteella. (The Body Shop International plc™ 2012d.) 

 

Vuodesta 2006 The Body Shop on kuulunut L’Oréal-konsernille. Siirtyminen L’Orealin alaisuu-

teen sai osan The Body Shopin asiakkaista epäilemään liiketoiminnan eettisyyden ja ekologi-

suuden jatkuvuutta. Roddick kuitenkin teki tämän päätöksen ja hänen intohimonsa perusta-

maansa yritystä kohtaan toimii vakuutena siitä, että The Body Shopin liiketoiminnassa ei tulla 

tinkimään alusta asti tärkeinä pidetyistä arvoista ja periaatteista. (The Body Shop Interna-

tional plc™ 2012d.) 

 

3 Pakkausmateriaalit 

 

The Body Shopin pakkauksista suurin osa on muovia. Lasisia pakkauksia on käytetty lähinnä 

tuoksuille ja meikeille. Lasisissa pakkauksissa on myös muovisia ja metallisia osia. Metallisia 

pakkauksia käytetään joidenkin käsivoiteiden ja lahjojen pakkauksissa. Vuodesta 2003 lähtien 

PET-muovisten pakkauksien valmistukseen on käytetty 30% kierrätettyä materiaalia. (The Bo-

dy Shop International plc™ 2012e.) 

 

3.1 Materiaalin valinta 

 

Pakkauksella on tärkeitä tehtäviä kosmeettisen valmisteen koko elinkaaren ajan. Mitchell L. 

Schlossman on koonnut kirjaansa The Chemistry and Manufacture of Cosmetics listan pakkauk-

sen tärkeimmistä tehtävistä; 
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 Taulukko 1. Pakkauksen päätehtävät 

1. Suojata valmistetta. 

2. Ehkäistä tuotteen vioittuminen kuljetuksen ja säilytyksen 

aikana. 

3. Suojata valmistetta hajoamiselta. 

4. Auttaa tuotteen annostelussa. 

5. Tarjota tietoa tuotteesta. 

6. Lisätä halukkuutta ostaa tuote. 

  

 Taulukko 1: Pakkauksen päätehtävät (Schlossman 2000: 782.) 

 

Jotkut tuotteet tarvitsevat toimiakseen juuri tietynlaisen pakkauksen. Pakkauksen avulla voi-

daan myös välittää kuluttajalle tärkeää tietoa tuotteen ominaisuuksista ja toimintatavasta. 

(Schueller & Romanowski 2003: 191.)  

 

Pakkausmateriaalin valintaan vaikuttavat ensisijaisesti valmisteen muoto ja koostumus. Mate-

riaalin tulee koostumusta ajatellen olla sellaista, ettei valmisteen ja pakkauksen kosketuspin-

nalle muodostu liikaa kitkaa, mikä vaikeuttaisi valmisteen annostelua.  

 

Pakkausmuodolla on kuitenkin materiaalia suurempi merkitys tuotteen annostelun kannalta. 

Nesteet kannattaa pakata pakkaukseen, jossa annosteluaukko on pieni. Mitä viskoosimpi tai 

kiinteämpi aine on kyseessä, sitä suurempi voi tai pitää myös annosteluaukon olla. Suuren an-

nosteluaukon ongelmaksi nousee mikrobiologinen kontaminoituminen. Tätä estämään tarvi-

taan tehokkaampi säilöntäaine, jonka läsnäolo tuotteessa saattaa karkottaa joitakin kulutta-

jia, jotka mieltävät kaikki säilöntäaineet terveydelle haitallisiksi. (Dayan & Kromidas 2011: 

181.) 

 

Joidenkin pakkausten käytettävyyttä saattaa hankaloittaa liian liukas materiaali. Jo valmiiksi 

liukkaasta materiaalista valmistetun pakkauksen käsiteltävyys hankaloituu entisestään, kun 

ollaan tekemisissä veden kanssa.  Varsinkin suihkukäyttöön suunnattujen tuotteiden käyttö-

mukavuutta helpottaisi karkeahko pinta, jolloin pakkauksesta saisi pitävämmän otteen. Lisäk-

si pakkauksen mallin ja avausmekanismin tulisi tällaisissa tuotteissa olla mahdollisimman 

helppokäyttöinen.  

 

Pakkausmateriaalin tulee olla sellaista, että pakkaus suojaa tuotetta fysikaaliselta, kemialli-

selta ja biologiselta rasitukselta. Mekaanista rasitusta tapahtuu etenkin tuotteen kuljetusvai-

heessa. Kuljetuksessa riittävät suojapakkaukset ovat tarpeen. Kemiallisesti haitallisimpia te-

kijöitä ovat ilma, kosteus, valo ja mikrobit. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 11.) 
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Mekaanista rasitusta ajatellen on tärkeää valita materiaaleja, jotka ovat pakkauksen liikutel-

taville mekanismeille tarpeeksi vahvoja, jotta ne kestävät hajoamatta valmisteen koko käyt-

töajan. Materiaalin täytyy silti olla tarpeeksi periksi antavaa, jotta mekanismien liikuttaminen 

onnistuu vaivattomasti.  

 

Materiaali ei myöskään saa reagoida valmisteen kanssa, mikä saattaisi vaikuttaa tuotteen 

ominaisuuksiin, koostumukseen, tuoksuun tai aromiin. Pakkausmateriaalin reagoiminen val-

misteen kanssa saattaisi johtaa myös pakkauksen ominaisuuksiin vaikuttaviin kemiallisiin reak-

tioihin, jotka lopulta hajottaisivat pakkauksen. Lisäksi on otettava huomioon, että vaikka 

paukkausmateriaali ei reagoisi valmisteen kanssa, saattavat siihen lisättävät täyteaineet liue-

ta ja vaikuttaa esimerkiksi valmisteen väriin tai tuoksuun. (Schlossman 2000: 802.) 

 

Ympäristöystävälliset pakkausmateriaalit ovat perinteisiä materiaaleja korkeammassa riski-

ryhmässä valmisteen ja pakkauksen välisten haitallisten kemiallisten reaktioiden syntyä aja-

tellen. Tämä johtuu pitkälti siitä, että näiden materiaalien reagoinnista erilaisten aineiden 

kanssa ei ole vielä kovinkaan paljon testattua tietoa. (Dayan & Kromidas 2011: 206) 

 

Ympäristöystävälliset pakkaukset ovat tulleet monelle kuluttajalle tärkeäksi osaksi ostopää-

töstä. Ympäristöystävällinen pakkaus on oikein valmistettuna ekologinen ja kustannustehokas 

ratkaisu, mutta jos ekologisuutta käytetään vain markkinointikeinona ilman asianmukaista 

ekologisen pakkauksen vaatimuksien täyttämistä, voi pakkaus olla haitallinen tuotteelle ja 

tuotteesta saattaa tulla jopa vaarallinen kuluttajalle. (Dayan & Kromidas 2011: 179, 180.) 

 

Dayan ja Kromidas (2011) listaavat huolenaiheet, joihin voidaan törmätä viallisen pakkauksen 

johdosta; 

 

 Taulukko 11.1 Ekologisten pakkausten huolenaiheet 

Säilöntäaineen ja pakkauksen yhteensopivuus ja stabiilisuus 

Säilöntäaineen ja pakkauksen vuorovaikutus ja inaktivoituminen 

Pakkauksen läpäisevyys ja tuotteen painon menetys 

Pakkauksen varastointiaika ja biohajoaminen 

Pakkauksen eheyden lasku 

Kontaminoituminen uudelleentäytössä ja biofilmin kehittyminen 

Mikroherkkien tuotteiden riskialttius 

Hävittämisen ja kierrätyksen puutteellinen järjestelmä 

Negatiivinen vaikutus muihin tuotantosektoreihin, kuten maatalouteen 

 

 Taulukko 2: Ekologisten pakkausten huolenaiheet (Dayan & Kromidas 2011: 

 180.) 
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Valmistemuotojen mukaan nesteet ja emulsiot pakataan useimmiten jähmeämuovisiin pulloi-

hin. Emulsiot voivat olla myös joustavammissa tuubeissa. Voiteille valitaan mieluiten joko 

tuubi tai laakea purkki. Tuubimallisissa pakkauksissa tulee ottaa huomioon valmisteen jähme-

ys, mikä määrittää myös sen, kuinka kovaa pakkausmateriaalin tulee olla, jotta tuote on tar-

peeksi helppo saada ulos ilman että sitä tulee liikaa. (Schlossman 2000: 802, 803.) 

 

Jähmeimmät valmisteet on käytön kannalta helpoin pakata säiliöön, jonka mekanismia kierit-

tämällä tuote nousee käytettäväksi. 

 

Materiaali Valmiste Pakkausmuoto 

Lasi eau de toilette–tuoksut, eau de parfum–tuoksut, 

parfyymiöljyt, vartalosuihkeet, käsiöljy, teepuuöljy, 

kuivaöljyt, mineraalimeikkivoiteet, seerumiöljy 

pullo 

Alumiini käsivoiteet, kookos-hiusöljy, ulkopakkaukset, öljy-

pohjainen silmämeikin puhdistusvoi 

tuubi, purkki 

Polyeteeniterefta-

laatti 

täytettävät matkakokoiset pullot, hierontaöljyt, 

vartaloöljyt, shampoot, hoitoaineet, suihkugeelit, 

hiusseerumi, nestesaippuat, käsidesit, jalkavoide-

emulsio, jalkasuihke, vartalovoide-emulsiot, kiin-

teyttävä vartalokuorinta, puhdistava vartalokuorin-

ta, silmänympärysgeeli 

pullo, purkki, 

säiliö 

Korkeatiheyksinen 

polyeteeni 

kasvokuorinta, aftershave-balsami, sävyttävä kasvo-

voide, silmänympärysvoide, kasvovoide, roll-on an-

tiperspirantti deodorantti, kasvojenpuhdistusvaah-

to, kosteuttava kasvosuihke, kasvojenpuhdistus-

voide, puhdistava kasvoöljy, puhdistusjauhe 

tuubi, purkki, 

säiliö, pullo 

Matalatiheyksinen 

polyeteeni 

kasvovoide, kasvonaamio,  

aftershave–balsami, hiusten viimeistelyvoide, kuo-

rintageeli kasvoille, geelivoide, kasvojen puhdistus-

geeli,  

tuubi, säiliö 

Polypropeeni kasvovoide, roll-on antiperspirantti deodorantti, 

hiusnaamio, paksut käsivoiteet, kasvonaamio 

säiliö, purkki 

Muut muovit kasvovoide, kasvogeeli, kasvojen puhdistusgeeli, 

kasvojen kuorintavoide, suihkugeeli, hiusgeeli, kyn-

sinauhaöljy, peitevoide, silmänympärysgeeli 

tuubi, kierresäi-

liö, sticki, 

purkki 

Paperi kantokassit, lahjapakkaukset, ulkopakkaukset  

 

Taulukko 3: Valmisteelle valittu materiaali 
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3.2 Merkinnät 

 

Pakkauksen erilaiset merkinnät kertovat kuluttajalle tärkeää tietoa tuotteesta. Pakkauksesta 

on selvästi käytävä ilmi, mikä tuote on kyseessä, mihin tarkoitukseen ja miten sitä tulee käyt-

tää, huoltaa ja säilyttää oikein sekä mitä se sisältää. Asianmukaiset, joko ainesosiin tai tuot-

teen käyttöön liittyvät varoitukset on myös merkattava pakkaukseen. Pakkauksessa tieto säi-

lyy valmistuksesta kuluttajalle aina hävittämiseen asti. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 11.) 

 

Käyttöpakkauksiin merkitään mistä materiaalista ne on valmistettu, joskaan tätä ei ole mis-

sään laissa määrätty pakolliseksi. Merkintöjen perusteella kuluttaja tunnistaa miten pakkaus 

kuuluu käytön jälkeen hävittää. Mitä selkeämmin pakkauksen asianmukainen hävittäminen on 

merkitty, sitä vaivattomampaa kuluttajan on tehdä tämä ja sitä kautta todennäköisyys, että 

pakkaus todella kierrätetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla, kasvaa. 

 

Jotkut materiaalit, kuten lasi, on mahdollista tunnistaa ilman merkintääkin, mutta etenkin 

muovien kohdalla merkintä on tärkeä osa pakkauksen tietoja, sillä erilaiset muovit tulee laji-

tella kierrätyksessä eri tavoin.  

 

Materiaalilaadut merkitään numeroilla kolmesta myötäpäivään osoittavasta nuolesta muodos-

tuvan kolmion sisään. Kolmion alapuolella on vielä kirjainlyhennelmä materiaalin nimestä. 

 

 

Kuva 1: Materiaalimerkintä  

 

Jokaisella materiaalilla on siis oma tunnistenumeronsa ja lisäksi materiaalin nimestä juonnet-

tu kirjainlyhenne, jonka merkitsemiseen käytetään aina isoja kirjaimia. Yhdistelmämateriaa-

leille on myös omat numeronsa. Yhdistelmämateriaali on pakkaus, jonka eri materiaaleista 

valmistettuja osia ei voida helposti irrottaa toisistaan käsin. Materiaalien tunnistenumerot ja 

lyhenteet löytyvät valtioneuvoston pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan päätöksen liittees-

tä 2. (Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteestä 2005.) 
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Materiaali Lyhenne Numero 

Polyeteenitereftalaatti 

Korkeatiheyksinen polyeteeni 

Polyvinyylikloridi 

Matalatiheyksinen polyeteeni 

Polypropeeni 

Polystyreeni 

Teräs 

Alumiini 

Väritön lasi 

Vihreä lasi 

Ruskea lasi 

PET 

HDPE 

PVC 

LDPE 

PP 

PS 

FE 

ALU 

GL 

GL 

GL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

40 

41 

70 

71 

72 

 

Taulukko 4: Materiaalien tunnistusjärjestelmän numerointitapa ja lyhenteet (Valtioneuvoston 

asetus pakkauksista ja pakkausjätteestä 2005.) 

 

3.3 Lasi 

 

Lasi on vanhin käytetty pakkausmateriaali. Lasin pääraaka-aineet ovat luonnonmateriaaleja; 

hiekkaa, kalkkia ja soodaa. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 72.) 

 

Lasi valitaan useimmiten pakkausmateriaaliksi nesteille. Etenkin helposti haihtuvat tuotteet, 

jotka sisältävät alkoholia, hajusteita tai eteerisiä öljyjä, säilyttävät ominaisuutensa parhai-

ten, mikäli ne pakataan lasisiin, ilmatiiviisiin pakkauksiin. Näin minimoidaan nesteiden haih-

tuminen ja tuoksuaineiden ominaisuuksien heikkeneminen.  

 

Lasi on amorfinen aine ja kemiallisesti se reagoi heikosti vieraiden aineiden kanssa. Tämä tar-

koittaa sitä, että lasi ei vaikuta valmisteen tuoksuun, aromiin tai koostumukseen. Lasi ei 

myöskään ole helposti läpäisevää, eli vieraiden tuoksujen ja aromien pääseminen tuotteeseen 

lasin läpi, tai tuotteen siirtyminen lasin sisältä ympäristöön ei onnistu. Lasin läpi eivät kulje 

kaasut, liuokset tai liuottimet. Fluorivetyhappo saattaa aiheuttaa lasin liukenemista tietynlai-

sissa olosuhteissa. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 72.)  

 

Lasi on helposti muovattavissa moniin eri malleihin. (Schlossman 2000: 798.) Muodot saadaan 

aikaan joko puhallus-puhallus- tai puristus-puhallus-tekniikoilla. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 

2007: 73.) 

 



 14 

 

Lasi on kuitenkin heikosti iskuja kestävää ja pienetkin säröt voivat aiheuttaa koko pakkauksen 

särkymisen. Lasiin saattaa jo valmistusvaiheessa jäädä heikompia kohtia tai säröjä. (Järvi-

Kääriäinen & Ollila 2007: 74.) 

 

Lasia on paitsi kirkasta, myös useita eri värejä. Tavallisimpia värillisiä laseja ovat vihreät ja 

ruskeat lasit. Lasiin voidaan kuitenkin sisällyttää mikä tahansa väri. Ruskea väri saadaan ai-

kaan lisäämällä lasimassaan hiiltä. Muut värit luodaan tavallisimmin metallioksidien avulla. 

(Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 72.) Värillinen lasi suojaa valmistetta valolta kirkasta lasia 

tehokkaammin. Värilliset lasit ovat kirkkaita kalliimpia ja viestittävät laadukkuudesta. 

(Schlossman 2000: 798.) 

 

Lasin pinta voidaan käsitellä eri tavoin, jotta sen ominaisuudet palvelisivat käyttötarkoitusta 

paremmin. Pintakäsittely myös vahvistaa lasia. Yleisiä pinnoitteita ovat tina- tai titaanioksidi, 

boorisilikaatti ja polyetyleeniglykoli. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 74.)  

 

Kosmeettisille valmisteille tarkoitetut lasipakkaukset käsitellään pinnoitteilla, jotta ne suojai-

sivat tuotteen ominaisuuksia tehokkaammin. Käsittelyn takia tällaiset lasipakkaukset eivät 

sovellu lasinkeräykseen vaan ne tulee kierrättää seka- tai vaarallisena jätteenä riippuen val-

misteesta, varsinkin jos pakkaus ei ole tyhjä. (Teknokemian Yhdistys Ry 2014.) 

 

Vaarallisen jätteen keräykseen kuuluvat muun muassa tuotetta vielä sisältävät aerosolitölkit, 

permanenttiaineet, kynsilakka sekä kynsilakanpoistoaine. Myös alkoholipitoiset aineet, kuten 

hajuvedet ovat vaarallista jätettä. (Teknokemian Yhdistys Ry 2014.) 

 

Kosmeettisten valmisteiden pakkaamiseen on alettu käyttää entistä enemmän muovia lasin 

sijaan. Lasi on pakkausmateriaalina melko painavaa ja särkyessään vaarallista. Lasi on myös 

kallista valmistaa verrattuna muoviin. Siksi lasipakkaus saatetaankin valita viestittämään ku-

luttajalle laadukkuutta ja tuotteen erikoisuutta. (Schlossman 2000: 798, 799.) 

 

The Body Shopin tuotevalikoimassa lasisiin pulloihin on pakattu parfyymiöljyt, eau de toilette- 

ja eau de parfum–tuoksut sekä alkoholia sisältävät vartalosuihkeet. E–vitamiinia sisältävä kas-

voöljy, teepuun öljyä sisältävä hoitoöljy ja eteerisiä öljyjä ja kasviraaka-aineita sisältävä see-

rumi ovat niin ikään lasipulloissa. Lasipulloihin on pakattu myös avokadoöljyä sisältävä kuiva-

öljy ja nestemäiset mineraalimeikkivoiteet sekä liinavaatesuihkeet ja huonetuoksuöljyt. Näis-

sä lasipakkauksissa on lisäksi joko metallisia tai muovisia osia. 
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Ympäristöön joutuessaan lasi on haitallista. Lasi ei kulu tai hajoa vaan säilyy luonnossa siinä 

muodossa missä se on sinne päätynyt, sillä on lähes mahdotonta, että luontoon päätynyt lasi-

pakkaus kohtaisi sen sulamiseen tarvittavan lämpötilan. Lasi voi kuitenkin riittävästä iskuvoi-

masta särkyä. Rikkoutunut lasi on vaarallista niin eläimille kuin ihmisille.  

 

Lasiset pakkaukset, kosmetiikkapakkauksia lukuun ottamatta, voidaan kierrättää lasinkeräyk-

seen. Keräyslasin tulee olla mahdollisimman puhdasta. Lämpöä tai kuumuutta kestävä lasi ei 

kuitenkaan sovellu tavalliseen lasinkeräykseen. Samoin ikkuna-, peili-, opaali- ja autonlasi tai 

lankavahvisteinen lasi on kierrätykseen kelpaamatonta. (Jätelaitosyhdistys 2014.)  

 

Kirkas ja värillinen lasi tulee lajitella kierrätykseen erikseen. Lasinkeräykseen ei saa joutua 

metallisia osia kuten korkkeja tai kansia, mutta paperiset etiketit eivät haittaa lasinkeräystä. 

(Lasi  2014.) 

 

Kerättyä murskattua lasia paitsi muokataan uusiksi pakkauksiksi, käytetään myös lasivillan 

materiaalina sekä maakatteena (Jätelaitosyhdistys 2014). Kierrätyslasia voidaan ominaisuuk-

sista, kuten tyypistä ja väristä riippuen hyödyntää uusiin lasipakkauksiin 30-95%. Näin sääste-

tään neitseellisiä raaka-aineita ja energiaa. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 72.) 

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut on järjestänyt lasinkeräysastiat vähintään 20 asunnon 

kiinteistöihin (Puhtaasti parempaa arkea 2014: 23). 

 

3.4 Metalli 

 

Metalleista alumiini on kuluttajapakkauksena eniten käytetty materiaali sen loistavien omi-

naisuuksien ansiosta. Alumiini on materiaalina muovia kalliimpaa (Schlossman 2000: 799.)  

 

Alumiini on materiaalina erittäin kevyttä ja kestää hyvin kulutusta ja korroosiota. Koska alu-

miini on valoa läpäisemätöntä sekä vesi- ja ilmatiivistä eikä siitä vapaudu ainesosia, on se 

erinomainen pakkausmateriaali niin elintarvikkeille, lääkkeille kuin kosmetiikalle. (Teknolo-

giateollisuus ry 2014.) Alumiini sietää hyvin myös öljy- ja rasvapohjaisia aineita. (Schlossman 

2000: 799). 

  

Heikkoja kohtia alumiinipakkauksissa ovat sulkusaumat. Mikäli saumaus on tehty huonosti tai 

puutteellisesti, pääsee sauman kautta sisään niin ilmaa kuin kosteutta ja tietenkin myös kon-

taminoitumisen aiheuttavia mikrobeja. (Järvi-Kääriäinen & Ollila. 2007: 197, 198.) 
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Mikäli alumiinista valmistettu kuluttajapakkaus on todella ohut ja näin helposti muokattavis-

sa, saattaa pitkällä aikavälillä aiheutua rikkoutumista, mikä edelleen nopeuttaa haittatekijöi-

den pääsyä valmisteeseen ja tuotteen ominaisuuksien heikentymistä. (Järvi-Kääriäinen & Olli-

la 2007: 164.) 

 

Se, että alumiinipakkaus ei puristettaessa palaudu lähtötilanteeseen on kuitenkin myös hyvä 

ominaisuus, sillä palautumattomuus pitää ilman ulkona pakkauksesta, jolloin tuote säilyy pa-

remmin (Schlossman 2000: 799). 

 

Alumiinin muokkautuvuus on hyvä puoli, kun halutaan saada erimallisia pakkauksia nopeasti ja 

helposti. Helppo muokattavuus on myös huono puoli käytettävyyden kannalta. Pehmeä alu-

miinipakkaus kärsii nopeasti esteettistä haittaa puristuksesta. Tämä saattaa vähentää kulutta-

jien halukkuutta ostaa litistyneitä pakkauksia, jotka eivät enää puristettuina palaa alkuperäi-

seen muotoonsa vaan jäävät epämiellyttävästi rutistuneiksi. (Schlossman 2000: 799.) 

 

Lisäksi alumiinilla on korkea lämmönkestokyky, mikä helpottaa esimerkiksi saumauksen yh-

teydessä. Alumiinin heijastuskerroin on myös korkea, mikä vaikuttaa lämpenemiseen. (Järvi-

Kääriäinen & Ollila 2007: 164.) Tämä saattaa vaikeuttaa alumiinista valmistetun pakkauksen 

käsittelemistä paljain käsin, mikäli lämpötila nousee tai laskee liikaa. 

 

Huonona puolena alumiinissa on mahdollinen korroosio, joka hajottaa pakkausta ja siten no-

peuttaa valmisteen pilaantumista. Alumiinipakkausten sisäpinnalle lisätään suojaava lakkaker-

ros tätä estämään tai hidastamaan (Schlossman 2000: 787). Alumiini ei kuitenkaan sovi pak-

kausmateriaaliksi valmisteille, joiden pH on erittäin korkea tai matala. Tämä aiheuttaisi vety-

kaasun muodostumista pakkauksen sisään, jolloin pakkaus saattaisi puhjeta. (Schlossman 

2000: 799.) 

 

The Body Shop käyttää alumiinisia tuubeja käsivoiteiden käyttöpakkauksina. Muokkautuvuu-

tensa ansiosta käsivoiteiden puristaminen alumiinipakkauksista on helppoa. Lisäksi tuoteko-

koelmien ulkopakkaukset ovat ajoittain alumiinisia. 

 

Alumiini on luontoon joutuessaan haitallista. Alumiini säilyy ympäristössä kauan. Korroosio 

hajottaa alumiinia vähitellen, mutta tämä vie pitkän ajan. Alumiini ei ole välittömästi yhtä 

haitallista tai vaarallista kuin särkynyt lasi. Alumiinisia pakkauksia ja osia voi kuitenkin joutua 

luontoon hyvin erikokoisina ja mallisina kappaleina ja näiden osien haittavaikutukset voivat 

olla erilaisia.  
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Alumiini on kierrätettävä materiaali, jota voi sulattaa ja muokata uudelleen. Kierrätettävien 

alumiinipakkausten tulisi olla mahdollisimman puhtaita. Suomessa alumiinia ei valmisteta, 

joten kaikki alumiinipakkaukset ovat tuotettuja tai kierrätettyjä. (Teknologiateollisuus ry 

2014.) Alumiinia saadaan maaperän bauksiittimalmin sisältämästä alumiinioksidista sulatta-

malla elektrolyyttisesti, jolloin se pelkistetään alumiiniksi. Tämä toimenpide vaatii suuren 

määrän energiaa. Kierrätetyn alumiinin käyttö uusien pakkausten valmistamiseksi säästää 

luonnonvaroja ja paljon energiaa. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 80, 82.) Siksi alumiinipak-

kausten oikeaoppinen kierrätys olisi taloudellisesti kannattavaa ja ympäristöä vähemmän 

kuormittavaa. 

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut järjestää metallinkeräystä vähintään kahdenkymmenen 

asunnon kiinteistöistä (Puhtaasti parempaa arkea 2014: 23).  

 

 

Kuva 2: Alumiinijätteen kierrätys. 

 

3.5 Muovi 

 

Muovit ovat kaikkein yleisin pakkausmateriaali. Muovit ovat melko edullisia, niitä on helppo 

työstää ja ne ovat valmisteita hyvin suojaavia (Schlossman 2000: 794). Monet muovit suojaa-

vat hyvin hapelta tai vesihöyryltä ja kosteuden haihtumiselta, mutta hyvin harvat muovit suo-

jaavat tehokkaasti kaikilta näiltä. Polyeteeni ja polypropeeni esimerkiksi tarjoavat hyvän suo-

jan vesihöyryä ja kosteuden haihtumista vastaan, mutta päästävät helposti happea läpi. (Jär-

vi-Kääriäinen & Ollila 2007: 89.)   

 

Muovien etuja on myös niiden matala työstölämpötila, joka helpottaa pakkausten valmistus-

prosessia. Matala työstölämpötila voi kuitenkin käytössä olla haittapuoli, sillä muovipakkauk-

set saattavat kärsiä erilaisista rasitustekijöistä jo huoneenlämmössä. Jatkuva mekaaninen ra-

situs, kuten veto tai taivutus, voi viruttaa muovia ja aiheuttaa säröilyä, jota kosteus vauhdit-

taa. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 88, 89.) 
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Muoveihin voidaan ominaisuuksien parantamiseksi lisätä erilaisia täyte- ja muokkausaineita. 

Täyteaineet tekevät muoveista vahvempia, kun taas pehmitteet parantavat muokattavuutta. 

Stabilointiaineet suojaavat paitsi muovipakkausta, myös sen sisältämää valmistetta lämmöltä, 

hapelta, otsonilta ja UV-valolta. Antioksidantteja lisätään estämään oksidaatiota, eli materi-

aalin hapettumista. Lisäksi käytetään väriaineita, kuten atsoyhdisteitä, antrakinoneja, ksan-

teeneja ja atasiineja sekä rautaoksideja ja titaanidioksidia. Väriaineita käytetään lähinnä es-

tetiikan vuoksi. (Schlossman 2000: 796., Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 90, 91.) 

 

Muovit jaotellaan kahteen eri luokkaan, kerta- ja kestomuoveihin. Kertamuovit ovat kovia 

eikä niitä voi sulattaa ja muokata uudelleen. Kestomuoveja voi sen sijaan muokata uuteen 

käyttöön sulatuksen kautta. Kestomuoveja käytetäänkin kertamuoveja enemmän. (Schlossman 

2000: 794.) 

 

Muovi on lasin ja metallin tavoin haitallista ympäristöön joutuessaan. Osa muoveista hapertuu 

toisia nopeammin, mutta silti luontoon päätyvät muovit säilyvät siellä pitkään. Lisäksi muo-

veista irtoaa kemikaaleja, jotka voivat olla haitta ympäristölle ja eläimistölle. 

 

Mikäli metallia, muovia tai muita materiaaleja kulkeutuu eläinten ruoansulatukseen, saattaa 

se päätyä näitä eläimiä ravinnoksi käytettäessä myös ihmisiin. (Sylwan, Stål & Danielsson 

2012: 8.) 

 

Muovien kerääminen hyötykäyttöön kotitalouksista on ongelmallista siksi, että sitä syntyy 

melko pieniä määriä monia erilaisia laatuja. Lisäksi kotitalouksista saatava muovi on usein 

likaista ja vaatisi paljon käsittelyä ennen uuteen käyttöön hyödyntämistä. Tampereen seudul-

la on kuitenkin kokeiltu miten muovien kerääminen kotitalouksista onnistuu. (Pirkanmaan jä-

tehuolto Oy 2014a.) 
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Kuva 3: Muovien luokitus (Muoviteollisuus ry 2014.) 

 

3.5.1 Polyeteenit 

 

PE–muovi, eli polyeteeni on yleisesti käytetty muovilaatu niin kosmetiikan kuin esimerkiksi 

juoksevan margariinin pakkaamisessa. (Schueller & Romanowski 2003: 202.) Polyeteenin raa-

ka-aine, eteeni, krakataan, eli pilkotaan teollisuusbensiinistä, josta se erotetaan tislaamalla. 

Myös polypropeenin propeeni saadaan tässä prosessissa. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 91.) 
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Polyeteenin hyviin ominaisuuksiin Schueller ja Romanowski (2003: 202.) listaavat hyvän jous-

tavuuden, kestävyyden rikkoutumista vastaan, hyvän kemiallisen reagoimattomuuden, hyvän 

kosteuden läpipääsyn ehkäisyn, hyvän puristettavuuden ja materiaalin prosessoitavuuden 

helppouden. 

 

Huonoiksi puoliksi mainitaan aromien läpäisevyys, huono kuumatäyttö, huono suojaavuus poo-

littomilta aineilta tai kaasuilta, huono läpinäkyvyys ja hauraus alhaisissa lämpötiloissa 

(Schueller & Romanowski 2003: 203). 

 

Polyeteeni kerää myös helposti likaa, sillä se on staattista. Lisäksi polyeteenipinnalle voi olla 

hankalaa painattaa. (Schlossman 2000: 795.)  

 

Muovisia tuubeja puristettaessa sisään pääsee helposti ilmaa, mikä saattaa vaikuttaa ratkaise-

vasti tuotteen säilyvyyteen. Lisäksi korkea aromien läpiliikkuvuus lisää mahdollisuuksia kemi-

allisille reaktioille tai aineiden ominaisuuksien heikkenemiselle, mikä voi tehdä tuotteesta 

helposti jopa epämiellyttävän hajuisen, jolloin kuluttaja voi mieltää tuotteen käyttökelvot-

tomaksi, vaikka muissa ominaisuuksissa, tuoksua lukuun ottamatta, ei olisi mitään vikaa. 

(Schlossman 2000: 787.) 

 

Korkea- ja matalatiheyksisistä polyeteeneistä eli high density HDPE- ja low density LDPE–

muoveista on valmistettu monia tuubeja emulsioille, voiteille ja geelimäisille tuotteille. Näis-

tä muovilaaduista voidaan myös valmistaa pulloja ja purkkeja. 

 

Polyeteenit soveltuvat energiajakeena poltettaviksi. 

 

HDPE-muovi soveltuu hyvin kosmeettisille valmisteille. HDPE on kemiallisten ominaisuuksien 

puolesta niin vastustuskykyistä, että se on erinomainen pakkausmateriaali myös talouskemi-

kaaleille kuten pesuaineille, moottoriöljylle ja jäätymisenestoaineelle. Sitä käytetään paljon 

myös suurien muovituotteiden kuten puutarhakalusteiden, ämpäreiden ja putkien materiaali-

na. (American Chemistry Council 2005-2014.) 

 

LDPE-muovia voidaan hyödyntää tuotepakkausten lisäksi muun muassa kuljetuspakkauksiin, 

roskapusseiksi tai –astioiksi sekä erilaisiksi levyiksi ja paneeleiksi rakennustyöhön. (American 

Chemistry Council 2005-2014.) 
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3.5.2 Polyesterit 

 

Polyeteenitereftalaatti, eli PET, saadaan eteeniglykolia ja tereftaalihappoa polymeroimalla. 

PET on hyvä suoja hiilidioksidia vastaan ja sietää hyvin lämpöä. Eniten PET-muovia käytetään 

virvoitusjuomapullojen valmistukseen. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 97.)  

 

The Body Shopilla suurin osa nesteistä, kuten erilaiset öljyt, geelit, emulsiot ja kasvovedet, 

on pakattu pullomallisiin polyeteenitereftalaati eli PET–muovipakkauksiin.  

 

American Chemistry Council:n mukaan PET-muovia voidaan hyötykäyttää esimerkiksi kuituna 

mattoihin, fleece-kankaaseen, peitteisiin tai kasseihin. Lisäksi PET:sta voidaan muovata uusia 

säiliöitä juomille ja ruoille, mikäli tiedetään materiaalin olleen aiemmin elintarvikepakkaami-

seen käytettyä. Kierrätysmateriaali elintarvikepakkaamisesta hyödynnetään useimmiten kui-

tenkin muuhun kuin uudelleen elintarvikkeille suunnattuihin pakkauksiin. PET:sta tehdään 

paljon kalvoja, levyjä ja hihnoja esimerkiksi rakennusteollisuuteen. (American Chemistry 

Council 2005-2014.) 

 

3.5.3 Polypropeenit 

 

Polypropeeni on tiheydeltään ohuinta lämpömuokattavaa muovia. Se on myös kevyintä. Sen 

hyödyiksi lukeutuvat kohtalainen jäykkyys ja iskunkestävyys huoneenlämmössä, hyvä kosteus-

suoja, loistava kemiallinen reagoimattomuus, kulutuskestävyys, hyvä lämpötäyttö jopa kah-

deksaankymmeneenviiteen celsiusasteeseen ja hyvä pintaviimeistely ja kiilto. (Schueller & 

Romanowski 2003: 203.) 

 

Huonoja puolia polypropeenissa ovat iskunkestävyyden huonontuminen alle neljän celsiusas-

teen lämpötiloissa, melko huono suojaavuus kaasuilta ja poolittomilta aineilta, korkea aromi-

en läpäisevyys ja naarmuuntuminen. (Schueller & Romanowski 2003: 203.) Polypropeeni on 

myös hieman kalliimpaa kuin esimerkiksi polyeteeni. (Schossman 2000: 796). 

 

The Body Shopilla PP–muoviset pakkaukset ovat enimmäkseen erikokoisia kierrekannellisia 

purkkeja. Purkkeja käytetään niin vartalon, kasvojen, käsien kuin jalkojen voiteille, voille, 

vartalokuorinnoille ja savipohjaisille kasvonaamioille. 

 

Polypropeenit voidaan kierrättää energiajakeeksi. Polypropeeni on myös hyödynnettävissä 

erilaisissa autojen osissa kuten akkujen tai merkkivalojen kuorina ja akkukaapeleina, harjoi-

na, raappoina sekä pyörätelineissä. Polypropeenia käytetään myös materiaalina säiliöihin, 

levyihin ja muihin suuriin muoviosiin kuten tarjottimiin tai haravoihin. (American Chemistry 

Council 2005-2014.) 
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3.5.4 Muut muovit 

 

The Body Shopin tuotevalikoiman purkeista yllättävän moni on yhdistelmämuovipakkauksia 

laatua 07, eli muut muovit. Tämän luokan pakkaukset voivat olla niin joustavia tuubeja, jäh-

meitä pulloja kuin kovia purkkeja. 

 

Yhdistelmämuoveja valmistetaan, jotta saataisiin eri muovilaatujen hyvät ominaisuudet sa-

maan pakkaukseen. Yhdistelmämuovit ovat vaikeampia kierrättää juuri siksi, että yksi pakka-

us voi sisältää montaa erilaista ja ominaisuuksiltaan eroavaa muovia joko yhtenä kappaleena 

tai eri muoveista valmistettuina yhdistettyinä komponentteina, joiden irrottaminen toisistaan 

ei ole käsin mahdollista.  

 

Luokasta 07, eli yhdistelmämuovit, pakkausmuovit voidaan polttaa energiajakeena, mutta 

yhdistelmämuovituotteet on kierrätettävä erikseen sekajätteen joukossa. 

 

Yhdistelmämuoveja voidaan kuitenkin hyödyntää uudelleen säiliöiden ja muovisten rakentei-

den valmistamiseen. (American Chemistry Council 2005-2014.) 

 

3.6 Paperi, pahvi ja kartonki 

 

Paperia käytetään vain kiinteiden valmisteiden ja tuotteiden pakkaamiseen, sillä se ei kestä 

kostumista lainkaan tai suojaa valmistetta tarpeeksi. Paperi on verrattain edullinen pakkaus-

materiaali ja se on helppoa työstää. Paperi on myös kevyin valittavissa oleva pakkausmateri-

aali. (Schlossman 2000: 800.) 

 

Paperia ja pahvia The Body Shop käyttää erilaisten tuotevalikoimien lahjapakkauksissa. Täysin 

kierrätyspaperista valmistettuja kasseja käytetään asiakkaiden ostosten pakkaamiseen. 

 

Tukkupakettien pakkaamiseen yritys käyttää aaltopahvisia pakkauslaatikoita. Yksittäiset tuk-

kupaketit ovat tuotteesta riippuen pahvia, aaltopahvia tai muovikalvoa.  

 

Myös joidenkin yksittäisten tuotteiden käyttöpakkaukset on pakattu pahvista valmistettuihin 

ulkopakkauksiin. Ulkopakkaukset on valikoitu sellaisiin tuotteisiin, joiden halutaan erottuvan 

joukosta ja vaikuttavan tehokkaammilta ja arvoisensa näköisiltä. Näitä ovat antiage–sarjojen 

voiteet ja seerumit sekä hieman erikoisempi, c–vitamiiniseerumikapselipurkki. 
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Paperi, pahvi ja kartonki ovat kaikki kierrätykseen soveltuvia materiaaleja. Näiden materiaa-

lien kierrättäminen säästää luonnonvaroja, paperin tapauksessa neitseellistä puuta. Kun pa-

peria ei joudu kaatopaikalle, vähentyy myös sen maatuessaan tuottaman metaanin määrä. 

Metaani on ilmastonmuutoksen kannalta hiilidioksidia pahempi kaasu. (Suomen Keräystuote 

Oy 2014a.) 

 

Kierrätetyn kuidun käyttö uuden paperin valmistamiseksi kokonaan neitseellisen raaka-aineen 

tilalla tai osittain sen seassa, vähentää tuottamisen hiilidioksidipäästöjä, fossiilisen polttoai-

neen määrää ja säästää lisäksi tuotantoon tarvittavaa energiaa. Paperikuitua voidaan kierrät-

tää jopa kuusi kertaa ennen kuin sen ominaisuudet heikkenevät liikaa. Tämänkin jälkeen kuitu 

soveltuu vielä energiana hyödynnettäväksi. (Suomen Keräystuote Oy 2014a.) 

 

Kierrätetty paperi on siistattava ennen kuin siitä voidaan valmistaa uuden paperin raaka-

aineeksi käytettävää massaa. Siistaamisella tarkoitetaan painovärin ja lian poistamista. (Hel-

singin seudun ympäristöpalvelut 2014a.)  

 

Keräyspaperia hyödynnetään uuden paperin raaka-aineena muun muassa valmistettaessa sa-

nomalehti-, wc- ja talouspaperia, nenäliinoja, kirjekuoria ja kananmunakennoja. Sanomaleh-

tipaperista tuotetaan myös lämmöneristeenä käytettävää selluvillaa. (Suomen Keräystuote Oy 

2014b.) 

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen mukaan paperinkeräykseen soveltuvat sanoma- ja aika-

kauslehdet, erilaiset mainokset, luettelot, pehmeäkantiset kirjat, kopio- ja tulostuspaperit, 

valkoiset paperikassit ja kirjekuoret.  

 

Paperissa olevat niitit tai pienet muoviosat, kuten kirjekuorien ikkunat, eivät haittaa kierrä-

tystä, mutta paperin tulee olla kuivaa ja puhdasta. Myöskään voimakkaasti väriaineita sisältä-

vä paperi ei sovi paperinkeräykseen. Ruskea paperi tulee kierrättää pahvien kanssa. (Helsingin 

seudun ympäristöpalvelut 2014a.) 

 

Kartongin ja pahvin kierrätykseen Helsingin seudun ympäristöpalvelujen mukaan saa lajitella 

nestepakkauksia, kuten maito- ja mehutölkkejä, kuivien tuotteiden tai ruokien, kuten keksi-

en, murojen tai pizzojen pakkauksia ja laatikoita, pusseja, munakennoja, paperihylsyjä, pa-

perikasseja ja aaltopahvilaatikoita. 

 

Kartonkien ja pahvien tulee niin ikään olla puhtaita ja kuivia. Mieluiten pakkaukset tulisi laji-

tella kierrätykseen sisäkkäin pakattuina. Kartongin ja pahvinkaan kohdalla niiteistä ei ole 

haittaa eikä pakkausteippejä tarvitse poistaa mikäli niitä on määrällisesti vähän. (Helsingin 

seudun ympäristöpalvelut 2014b.) 
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Kartongissa ja pahvissa mahdollisesti olevat alumiini- ja muovivuoraukset irrotetaan kierrä-

tysprosessin aikana ja hyödynnetään erikseen metallina ja muovina. (Helsingin seudun ympä-

ristöpalvelut 2014b.) 

 

Aaltopahvi suositellaan kierrätettäväksi erillään muista pahveista ja kartongeista, mikäli sitä 

syntyy huomattavan suuria määriä lyhyessä ajassa. Pahvin ja kartongin keräysvastuu kuuluu 

tuottajalle ja kaupan aloilla siis tulee kierrättää vähittäiskaupan toiminnassa syntyvät pahvi-

set ja kartonkiset sivutuotteet asianmukaisesti. (Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2014c.) 

 

Metsäteollisuus ry:n tilastojen mukaan suurin osa pahvi- ja kartonkijätteestä saadaan talteen 

kotitalouksista. Jopa 56 prosenttia kerätään kotitalouksista kun kaupan ja teollisuuden tuot-

tama määrä on vain 39 prosenttia. Toimistojen osuus on vain 5 prosenttia. Kokonaisuudessaan 

kaikesta tuotetusta paperista, pahvista ja kartongista vuonna 2012 kierrätettiin 71 prosenttia. 

(Metsäteollisuus ry 2013.)  

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut alkaa vuoden 2015 aikana kerätä erikseen kartonkia vä-

hintään kymmenen asunnon kiinteistöistä. (Puhtaasti parempaa arkea 2014: 23.) 

 

4 Kierrättäminen 

 

Kasvava populaatio asettaa omat haasteensa kierrätykselle. Mitä enemmän ihmisiä on kulut-

tamassa hyödykkeitä, sitä enemmän syntyy jätettä. Ja koska fysiikan lakien mukaan materiaa 

ei voi luoda tyhjästä eikä kokonaan hajottaa, syntyy aina väistämättä sama määrä materiaa 

kuin mitä on alkuperäinen panos, vain muoto muuttuu. (Hengeveld 2012: 95.) 

 

Jätteen kerääntymisellä ja kierrätyksellä on melko lyhyt historia, vain noin 150 vuotta, ja his-

toriaan verrattuna nykyaikainen kulutus on hyvin erilaista. Nykyään hyödykkeet ovat yhä use-

ammin kertakäyttöisiä tai muutamia käyttöjä kestäviä. Aiemmin samoja hyödykkeitä käytet-

tiin pidemmän aikaa ja materiaalit olivat kompostoituvia, poltettavissa tai niille keksittiin 

muita käyttökohteita, kuten talojen rakenteiden eristys. Aiemmat sukupolvet eivät olekaan 

jättäneet jälkeensä massiivisia jätekasoja. Toisaalta 1800-luvun loppupuolella oli yleisintä 

kipata jätelasteja vesistöihin, kuten mereen. (Hengeveld 2012: 95., Sylwan 2012: 6, 7.) 

 

Teknologian kehitys on muuttanut hyödykkeiden valmistustapoja ja materiaaleista on tullut 

niin kestäviä, että suurin osa jätteestä on täysin kompostoitumatonta. Yhdessä kasvavan po-

pulaation ja nykyaikaisten materialististen kulutustottumusten kanssa tuotetaan suuria määriä 

jätettä, jolle on pakko keksiä sijoituspaikka. (Hengeveld 2012: 96.) 

 



 25 

 

Suomessa suurin osa tuloista saadaan kotitalouksien kulutuksesta. Siksi talouspolitiikalla on 

ostovoimaa ylläpitävä tavoite, mikä on ympäristöpolitiikan kulutuksen vähentämisen vastai-

nen. Materiaalien kierrätys ja uusiokäyttö ovatkin ehdottoman tärkeitä toimenpiteitä uusiu-

tumattomien luonnonvarojen säästämiseksi ja jätevuorien synnyn ehkäisemiseksi sekä talou-

den toimivuuden kannalta. (Ahlqvist, Raijas, Perrels, Simpura & Uusitalo 2008: 94, 96.)  

 

4.1 Lait ja asetukset 

 

Jätteistä on säädetty jätelaki 646/2011, joka on annettu Helsingissä 17. kesäkuuta 2011 ja 

astunut voimaan 1. toukokuuta 2012. Tämä laki korvaa aiemman vuoden 1993 jätelain. Tätä 

lakia kaikkien toiminnallaan jätettä tuottavien yritysten tulisi noudattaa. 

 

Lain yleisten säännösten ensimmäinen momentti kertoo selkeästi mihin laki tähtää; 

 

’1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa 

terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnon-

varojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista.’ (Jätelaki 

2011.) 

 

Myös ympäristönsuojelulaissa, joka on annettu 4. helmikuuta 2000, on kierrätyksen kannalta 

tärkeitä tavoitteita, kuten jätteiden määrän ja haittavaikutuksien vähentäminen, ympäristöä 

pilaavan toiminnan vaikutuksien arvinointi, luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen ja 

kestävän kehityksen tukeminen. (Ympäristönsuojelulaki 2000.) 

 

Jätelain ja ympäristölain tavoitteiden lisäksi valtioneuvoston 13. lokakuuta 2005 annetun pak-

kauksia ja pakkausjätettä koskevan asetuksen 817/2005 mukaan Euroopan Unionin alueella 

tulee jokaisen jäsenmaan sitoutua pyrkimään tiettyihin materiaalikohtaisiin kierrätysvaati-

muksiin ja tavoitteisiin. 

 

Tuotteiden pakkaaja on vastuussa markkinoille saattamiensa pakkausten materiaalien kierrä-

tyksestä. Pakkauksista tulee materiaalilaaduittain kierrättää tietty vähimmäisprosenttiosuus 

jätteiden painosta laskettuna. Kuitupakkauksien prosentti on 53, lasipakkausten 48, metalli-

pakkausten 25 ja muovipakkausten 15. Lisäksi on asetettu tavoiteprosentti kyseisten materi-

aalien hyödyntämiselle ja kierrättämiselle. Tämä on niin ikään pakkausjätteen painosta las-

kettuna. Tavoitteena on hyödyntää kuitua 75% ja kierrättää 60%. Lasia tulee pyrkiä kierrättä-

mään 60%, metalleja 50%, muovia 22,5% ja puuta 15%. Asetukseen on listattu myös yleisiä ta-

voitteita koskien kaikkea tuotettua pakkausjätettä kokonaisuudessaan materiaalista riippu-
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matta. Näihin kuuluvat pakkausjätteen synnyn vähentämisen ja pakkausten uudelleenkäytön, 

hyödyntämisen ja kierrätyksen tavoiteprosentit. (Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pak-

kausjätteestä 2005.) 

 

Jätteen tuottajalla, eli valmistajalla tai maahantuojalla, on vastuu järjestää markkinoimiensa 

tuotteiden jätehuolto. Pakkaukset kuuluvat tällaiseen jätteeseen. Kuluttajat voivat maksutta 

palauttaa pakkaukset keräyspisteisiin. Yritykset voivat järjestää jätehuoltonsa itse tai liittyä 

järjestettyyn jätekuljetukseen. Yrityksen järjestelmällinen ja tehokas jätehuolto viestii myös 

asiakkaille, että yritys on sitoutunut ympäristöstä huolehtimiseen. (Heinonen 2006: 20, 21, 

22.) 

 

Jätteiden lajittelu ja erillään pitäminen heti kun ne syntyvät on vaivattominta ja kustannus-

tehokkainta, sillä jos kierrätys on järjestetty huolella ja selkeästi, on jatkokäsittely helpom-

paa ja jätteen prosessointiin tarvittava energiamääräkin pienempi. Jätteen tuottajan on tun-

nettava jätteensä laadulta ja ominaisuuksilta ja varattava kierrätykseen sopivimmat astiat 

tällä perusteella. Keräysjärjestelmä pitää merkitä selkeästi ja pitää kunnossa. Kotitalouksia 

lukuun ottamatta, on lain mukaan ongelmajätteistä pidettävä erillistä kirjanpitoa ja jätteen 

tuottaja on vastuussa hallussaan olevien jätteiden tietojen oikeudesta. (Heinonen 2006: 55, 

56, 59, 101, 104.) 

 

Jätteet tulee pakata tiiviisti suljettaviin pakkauksiin, jotka kestävät normaalia jätehuoltokä-

sittelyä ilman, että pakkaus hajoaa ja sisältö aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym-

päristölle. Jätteiden pakkaamisessa on otettava huomioon aineiden ja materiaalien kemialli-

set ja fysikaaliset ominaisuudet. Esimerkiksi jätesäkkiin pakattuna jotkut kosmeettiset valmis-

teet saattavat reagoida pakkausmateriaalin kanssa, mikä voi aiheuttaa säkin hajoamisen ja 

jätteen ulosvuodon. Eri muodoissa olevat jätteet tulisikin pakata eri astioihin. Lisäksi on otet-

tava huomioon, että lämmönvaihtelu saattaa aiheuttaa laajenemista eikä jäteastian kapasi-

teetista saa käyttää kuin korkeintaan 90 prosenttia. Yleisin yhteisjätepakkausmateriaali on 

LDPE-muovinen jätesäkki. (Heinonen 2006: 69, 74, 77.) 

 

4.2 Merkinnät 

 

Muovit on merkattu eri laatujen mukaan numeroilla. Erilaatuisia muoveja kierrätetään ja 

hyödynnetään eri tavoilla ja eri tarkoituksiin. Materiaalimerkinnän ympärillä oleva kolmesta 

nuolesta muodostuva kolmio on merkki siitä, että materiaali on kierrätettävä.  

 

Pakkauksien kierrätysmerkinnöissä ei symbolien, numeroiden ja lyhenteiden lisäksi erikseen 

kerrota millä tavalla materiaali on hyödynnettävissä. Tämä kuluttajan täytyy itse selvittää. 

 



 27 

 

Lasi, metalli ja paperi ovat sellaisia materiaaleja, jotka suurin osa kuluttajista tietää ennalta 

opittujen yleisten tietojen pohjalta soveltuvan kierrätettäväksi hyötykäyttöön. Erilaatuisten 

muovien lajitteleminen sen sijaan ei ole kaikille tuttua. Kuluttajien tulisi olla kierrätyksestä 

kiinnostuneita ja asian kanssa aktiivisia, jotta uusio- ja hyötykäyttöön soveltuvat muovit tulisi 

kierrätettyä tehokkaimmalla tavalla.  

 

Lisäksi kierrätyksestä kertoo saksalainen Der Grüne Punkt–merkki, joka koostuu kahdesta nuo-

lesta, vaaleasta ja tummasta, joista syntyy ympyränmuotoinen logo. Tämänkin merkin nuolet 

kiertävät myötäpäivään. Der Grüne Punkt kertoo kuluttajalle, että tuotteen pakkaaja kuuluu 

hyötykäyttöjärjestelmään maassaan. Tämä merkki on laajimmin käytössä Saksassa mutta Eu-

roopan alueella se on käytössä 28 maassa. (Der Grüne Punkt 2014.) 

 

 

Kuva 4: Der Grüne Punkt-kierrätysjärjestelmämerkki. 

 

Kierrätyksestä kertoville symboleille ei siis ole yhtä yhtenäistä lainmukaista merkintää vaan 

tuotteen valmistaja, pakkaaja ja markkinoille päästäjä on vastuussa merkin tarkoituksesta ja 

tulkinnasta. Yleisesti käytössä oleva ja mahdollisesti tunnetuin kierrätyksestä kertova merkki, 

Moebius loop, eli kolmesta avonuolesta muodostuva kolmio toimii omaehtoisena ympäristö-

merkkinä ja sen käyttöön liittyvät ehdot löytyvät ISO standardista 14021:1999. (Järvi-

Kääriäinen & Ollila 2007: 274.) 

 

 

Kuva 5: Moebius Loop-kierrätysmerkki (recycle-more.co.uk 2014.) 



 28 

 

 

4.3 Kierrätys 

 

Lainsäädäntö määrittää kierrätyksen toiminnaksi, jonka tuloksena käytöstä poistettu pakkaus 

prosessoidaan materiaaliksi, josta valmistetaan uudelleen markkinoitavia tuotteita. Kierrätys-

prosessiin kuuluvat seuraavat toimenpiteet; keräys, lajittelu, murskaus, puhdistus, materiaa-

lin prosessointi, uuden tuotteen valmistus, markkinointi sekä kuljetukset. (Järvi-Kääriäinen & 

Ollila 2007: 276, 277.) 

 

Lähes kaikki pakkausmateriaali on kierrätettävissä jollakin tavalla. Kierrätyksessä on kuitenkin 

arvioitava, onko kierrätys kannattavaa ottaen huomioon materiaalin prosessoimiseen tarvitta-

vien toimenpiteiden energiakustannukset ja materiaalien kuljetus kierrätyspisteistä proses-

sointipaikalle. Materiaalin kierrätykseen on oltava sopiva prosessi, kierrätys ei saa kuormittaa 

ylimääräisillä päästöillä, eikä pakkauksen sisältämä tuote saa aiheuttaa haittaa kierrätykselle, 

esimerkiksi prosessointijärjestelmälle. Pakkauksen on myös oltava kierrätykseen kokonaan 

soveltuva ja kuluttajalle helposti lajiteltava. Tämän lisäksi pakkausmateriaalia tulisi olla riit-

tävän suuri määrä, jotta kierrätys kannattaa. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 277.) 

 

Sekajäte on suoranaisesti energiajakeeksi soveltumatonta tai uudelleenkäytön kannalta hyö-

dytöntä materiaalia. Sekajätettä kerätään kaatopaikoille, joissa osa siellä syntyvästä kaasusta 

saadaan kuitenkin talteen ja voidaan hyödyntää energiana. (Jätelaitosyhdistys 2014.) 

 

Kaatopaikalle päätyy sekajätteen mukana paljon sellaista pakkausmateriaalia, joka voitaisiin 

hyödyntää joko uusiokäytössä tai polttaa energiajakeena. Pakkausmuovit ovat jätteenä ver-

rattain kevyttä, mutta vievät paljon tilaa. Muoveista hyvin harvat ovat kompostoitavia ja kes-

tävimpien polymeerien hajoaminen voi viedä jopa 500-1000 vuotta. Lisäksi muoveihin lisättä-

vät täyteaineet saastuttavat vesistöjä liuetessaan maastoon. (Azapagic, Emsley & Hamerton 

2003: 5., Kuusakoski Recycling 2014.))  

 

4.4 Hyötykäyttö 

 

Hyötykäyttö tarkoittaa kierrätettävän materiaalin hyödyntämistä esimerkiksi energiajakeena. 

Energiajae on kierrätysmateriaalia, joka soveltuu fossiilista polttoainetta korvaavaksi energia-

lähteeksi, eli esimerkiksi tuotantolaitosten polttoaineeksi. Parasta pakkausmateriaalia ener-

giana käytettäväksi on sellainen, joka ei ole joutunut suoraan kosketukseen itse tuotteen 

kanssa. Muovien kierrätystä energiajakeeksi kannustetaan lisäämään, sillä tämä vähentäisi 

tuntuvasti jätemäärää kaatopaikoilla ja pienentäisi polttoaineiden käyttötarvetta. Esimerkiksi 

polyolefiinit omaavat saman lämpöarvon kuin öljy ja palavat puhtaammin kuin kivihiili. (Järvi-

Kääriäinen & Ollila 2007: 278.)  
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Muoveja hyödynnetään useimmiten energiajakeena, sillä silloin laadulla ei ole tarkemmin vä-

liä, sen on vain oltava poltettavaksi sopivaa. Uudelleenkäyttöä ajatellen muovia tulisi saada 

kerättyä suuria määriä samaa laatua, jotta sen sulattaminen ja uudelleen muokkaaminen olisi 

kannattavaa. Lisäksi monet muoviset käyttöpakkaukset sisältävät paljon jäämiä valmisteesta 

kuluttajan poistaessa ne käytöstä. Uudelleenkäyttöä varten kierrätettävien pakkausten tulisi 

olla puhtaita. (Energiajäte 2014.) 

 

Energiajakeeksi soveltuvan muovin osuus kotitalouksien jätteestä on melko pieni, eikä siksi 

merkittävää hävikkiä poltossa vapautuvan energiamäärän kannalta, mutta tällainen jäte on 

usein tilavuudeltaan suurta, mikä aiheuttaa kaatopaikoille kuljetettaessa jätevuorien huomat-

tavaa kasvua. Siksi energiajakeeksi soveltuvaa materiaalia tulisi pyrkiä erottelemaan myös 

kotitalouksista, jotta kaatopaikat eivät ylikuormittuisi entisestään.  

 

Osa erilaisista muoveista voidaan polttaa pieninä määrinä esimerkiksi kotitalouksien tai va-

paa-ajan kiinteistöjen tulisijoissa, mutta tätä ei suositella. Osa muoveista ei missään tapauk-

sessa sovellu tällä tavalla hävitettäväksi. Kotitalouksien tulisijojen lämpötilat eivät yllä teolli-

suuspoltossa saavutettavien ja muovien tuhoutumista edellyttävälle tasolle. Epätäydellisessä 

poltossa syntyy muovilaadusta riippuen ihmisen terveydelle tai polttojärjestelmän hormistolle 

haitallisia yhdisteitä, kuten hiilimonoksidia, syaanivetyä, kloorivetyä, rikkioksideja ja fu-

raaneja. (Pirkanmaan jätehuolto Oy 2014b.) 

 

4.5 Uusio- ja uudelleenkäyttö 

 

Kierrätettävän materiaalin uusiokäyttöä tapahtuu etenkin lasin ja metallien kohdalla. Lasi ja 

metalli voidaan molemmat sulattaa ja muokata uudelleen loputtomia kertoja. Epäpuhtaudet 

heikentävät materiaalien ominaisuuksia ja siksi olisikin tärkeää saada uudelleen käytettävät 

materiaalit kierrätysvaiheessa lajiteltua ja puhdistettua mahdollisimman hyvin. 

 

Jos kuluttaja näkee jo pakkauksen poistovaiheessa vaivan puhdistaa käytöstä poistamansa 

pakkaus huolellisesti, vähentää tämä kierrätysvaiheen vaivaa ja kustannuksia. Varsinkin kemi-

kaaleja sisältävät pakkausmateriaalit joudutaan puhdistamaan huolellisesti ja jopa moneen 

kertaan, jotta ne olisivat jälleen hyödynnettävissä. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007 :277, 278., 

Emblem & Emblem 2012: 75.) 

 

Myös tietynlaisia muoveja voidaan kerätä talteen ja muokata sulatuksen kautta uudelleen 

käytettäviksi pakkauksiksi. Uusiokäyttöä varten kerättävän muovin tulisi olla puhdasta. Jotta 

sen sulattaminen ja muokkaus uuteen käyttöön olisi kannattavaa, täytyisi samanlaatuisia 

muoveja saada kerättyä tarpeeksi suuria määriä. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 277.) 
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Elintarvikkeiden pakkausmuoveja voidaan hyödyntää uudelleen muokkauksen kautta esimer-

kiksi kosmetiikkapakkausten tai kotitalouskemikaalisäiliöiden valmistamiseen, mutta kosme-

tiikan tai varsinkaan kemikaalien pakkausmuovit eivät edes kierrätyksessä tapahtuvan puhdis-

tuksen jälkeen sovellu enää elintarvikepakkaamiseen.  

 

The Body Shop on perustamisaikoinaan ja jonkin aikaa sen jälkeen tarjonnut asiakkailleen 

mahdollisuutta tulla täyttämään uudelleen jo ostamansa pakkaus samalla tuotteella edulli-

semmin kuin uuden pakkauksen kanssa. Nykyään pakkausten uudelleenkäyttöä tapahtuu har-

voin ja enemmän esimerkiksi astian- tai pyykinpesuaineiden kuin kosmetiikan kohdalla. Toi-

nen uudelleentäyttötapa on ostaa täyttöpakkauksia, jotka voi tyhjentää ostamaansa pakkauk-

seen. Uudelleentäytössä on suuremmat mikrobiologiset riskit uuden pakkauksen hankkimiseen 

verrattuna. Kun asiakas käyttää samaa pakkausta pitkään eikä välttämättä osaat tai edes pys-

ty puhdistamaan sitä tarpeeksi tai lainkaan, voivat terveydelliset haitat olla vakavia.  

  

5 Kuluttaja 

 

5.1 Pakkauksen edut ja haitat 

 

Pakkauksen ensisijainen tarkoitus on suojata valmistetta. Ilma, valo, kosteus ja mikrobit saat-

tavat vaikuttaa tuotteen koostumukseen tai ominaisuuksiin. Siksi jotkin tuotteet tarvitsevat 

säilyvyytensä ja oikean toimivuutensa kannalta tietyn määrän pakkausmateriaalia. Toisaalta 

pakkaus suojaa myös ympäristöä tuotteelta. Pakkaamiseen ei käytetä tarkoituksella mahdolli-

simman paljon materiaalia vaan juuri sen verran mitä on tarpeen. Pakkaus ei ole pelkästään 

suoja vahinkoja vastaan vaan minimoi tuotehävikkiä, joka viallisesta tai puutteellisesta pak-

kaamisesta voisi syntyä. (Emblem & Emblem 2012: 9.) Pakkauksen täytyy lisäksi olla turvalli-

nen. Esimerkiksi terävät pakkaukset tai pakkauksen osat saattaisivat vahingoittaa kuluttajaa. 

(Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 11,12.) 

 

Erittäin tärkeää käytettävyyden kannalta on paitsi kätevyys ja helppous, myös se, että pakka-

us kestää kaikilta osiltaan ehjänä tuotteen koko elinkaaren ajan. Jos pakkauksesta hajoaa 

jokin käytön kannalta olennainen osa vaikka valmistetta olisi vielä jäljellä, tulee kuluttaja 

varmasti tuntemaan turhautumista ja pettymyksen, mikä voi johtaa siihen, ettei kyseistä tuo-

tetta tai yrityksen muitakaan tuotteita enää osteta. 

 

Pakkauksen mallin on tuotemuodosta riippuen tarkoitus mahdollistaa helppo annosteltavuus 

ja käyttö. Varsinkin pumpattavissa pakkauksissa on usein ongelmana se, että tuotetta jää 

pumpun ulottumattomiin. Tällöin tuotetta ei joko saa käytettyä loppuun tai valmiste on koe-

tettava saada jollakin toisella tavalla ulos pakkauksesta. 
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Pakkauksen tulisi olla tarpeeksi helppo avata, jotta avaaminen onnistuu sellaisiltakin henki-

löiltä, joiden sorminäppäryys tai voima eivät yllä vaikeiden mekanismien avaamisen tasolle 

(Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 29). 

 

Myös esimerkiksi pumpattavien tai puristettavien pakkausten on oltava toisaalta tarpeeksi 

tukevia, jotta niistä saa hyvän otteen ja toisaalta tarpeeksi periksi antavia, jotta lihasvoimil-

taan heikot henkilötkin pystyvät annostelemaan tuotetta vaivattomasti. Samasta syystä kulut-

tajapakkausten tulisi olla myös tarpeeksi kevyitä, jotta nostaminen ja kuljettaminen eivät 

olisi esteenä tuotteen ostamiselle. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007: 30.) 

 

Myös pakkauksen tilavuus ja koko voivat olla kuluttajalle joko etu tai haitta. Suuremman val-

mistemäärän ostaminen tulee pitkällä aikatähtäimellä usein edullisemmaksi. Silti liian suuret 

pakkauskoot saattavat olla kuluttajan mielestä liian hankalia käytössä. Lisäksi pitkän aikaa 

käytössä olevalla valmisteella on suurempi todennäköisyys ehtiä kontaminoitua ja menettää 

toimintaominaisuuksiaan.  

 

Matkustettaessa tai muutoin mukana joka päivä kuljetettaessa valitaan mieluiten pieniä pak-

kauskokoja. Pienet pakkauskoot ovat mikrobiologisesti turvallisempia ja halutut ominaisuudet 

säilyttävät varmemmin tehonsa. Pienikokoisten tuotteiden jatkuva ostaminen tulee kuitenkin 

kuluttajalle taloudellisesti kalliimmaksi. Pienten pakkauskokojen valmistaminen kuluttaa 

enemmän energiaa suhteessa suurempiin pakkauskokoihin. 

 

Pakkauksen malli ja toimivuus saattavat nousta kierrätystä haittaaviksi tekijöiksi. Kuluttajat 

eivät välttämättä viitsi esimerkiksi purkaa pakkausta saadakseen sen tyhjäksi, jolloin monia 

pakkauksia saattaa joutua kierrätykseen isoillakin tuotejäämillä. Joissain tapauksissa siis tuot-

teen pakkausmuodon valinta saattaa laskea toimivuutta huomattavasti ja siten myös arvon 

tuntua. 

 

Pumppupullot ovat tarpeeksi täysinä erittäin käteviä ja huomattavasti hygieenisempiä kuin 

avonaiset purkit ja astiat, joihin helposti pääsee ulkopuolista likaa ja bakteereja. Kuluttaja 

itse saattaa levittää mikrobeja tuotteeseen, mikäli annostelu tapahtuu sormin eikä jollakin 

erillisellä spaattelilla. 

 

Roddickin vision mukaan The Body Shop myy tuotteitaan mahdollisimman yksinkertaisissa, 

ympäristöystävällisissä ja luonnonvaroja vähän kuluttavissa pakkauksissa. Yrityksen historiassa 

on aika, jolloin nestemäisiä tuotteita, kuten sampoita ja suihkugeelejä, sai tulla ostamaan 

niin sanotusti irtomyyntinä samaan pakkaukseen, jonka kuluttaja oli aiemmin ostanut. Tämä 
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tapa oli kuluttajille mieleinen. Uudelleen täytettävien ja näin jatkuvasti käytössä olevien 

pakkausten mikrobiologista turvallisuutta koskevat ongelmat nousivat kuitenkin liian suuriksi.  

 

Kun jos valmiiksi kontaminoituneessa pakkauksessa säilöttyyn sampooseen tai suihkugeeliin 

lisätään vettä, saattavat riskitekijät muuttua entistä suuremmiksi. Kuluttajien käyttämän ve-

den ominaisuudet vaihtelevat paikoittain. Veden pH, mineraalipitoisuus, väri, tuoksu, kloori-

pitoisuus, kiinteät aineet, kovuus ja mahdolliset mikrobit vaikuttavat myös kosmeettisen val-

misteen ominaisuuksiin. Jos sekä tuote että vesi ovat kontaminoituneita, voi lopputulos olla 

todella vaarallinen. (Dayan & Kromidas 2011: 186.) 

 

5.2 Pakkauksen vaikutus ostopäätökseen 

 

Pakkauksen ulkonäöllä on paljon vaikutusta ostopäätökseen. Erikoisen näköiset ja esteettises-

ti kuluttajaa miellyttävät pakkaukset kiinnittävät huomiota parhaiten. Pakkauksen tulee kui-

tenkin olla myös selkeästi informatiivinen, mutta ei liian täynnä tietoa. Yrityksen tulisikin tie-

dustella kuluttajien mielipiteitä pakkauksia koskien. Näin saataisiin selville millaiset pakkauk-

set saattaisivat saada kuluttajat ostamaan tuotetta useammin. Olisi myös hyvä verrata omia 

pakkauksia markkinoilla olevien kilpailijoiden pakkauksiin kilpailuedun löytämiseksi ja hyö-

dyntämiseksi. Rehellisimpiä tuloksia pakkauksen vaikutuksesta ostopäätökseen saadaan ha-

vainnoimalla ihmisten valintoja silloin kun he eivät tiedä olevansa tarkkailtavina. (Graves 

2010: 100, 169, 186.) 

 

Myös pakkauksen värillä on vaikutusta ja värien avulla voidaan viestiä tiettyjä asioita tuotteen 

ominaisuuksista, esimerkiksi tuoksua tai aromia. Suurien muutosten tekeminen pakkaukseen 

saattaa muuttaa kuluttajan käsityksen tuotteesta, vaikka se olisi entuudestaan tuttu. (Graves 

2010: 107, 108.) 

 

Monille The Body Shopin tuotteille on valittu pakkaukseen väri, joka vastaa luonnosta tai yh-

teisökaupan kautta saatua raaka-ainetta. Tällä tavoin ollaan haluttu nostaa esille näiden ai-

neiden tärkeys ja arvostus. Pakkauksen lisäksi myös itse tuote on monesti raaka-aineen miel-

letyn värin mukainen. 

 

Miesten kasvojen ihon hoitoon tarkoitettu tuotesarja on poikkeavasti värimaailmaltaan tum-

mansininen, mikä ei linkity pääraaka-aineena käytettyyn maca–juureen. Tumma väri on valit-

tu siksi, että tummat värit vetoavat miespuolisiin kuluttajiin vaaleita paremmin. 

 

Schueller ja Romanowski (2003: 198) kertovat, että markkinointifirmojen mukaan kuluttaja 

vilkaisee tuotetta 0,3 sekunnin ajan ja mikäli mielenkiinto herää, saa tuote kokonaiset kolme 

sekuntia tarkasteluaikaa, joka voi johtaa ostopäätökseen. Siksi pakkauksesta täytyy ilmetä 
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helposti, mikä tuote on kyseessä, mitä se tekee, millaista hyötyä siitä on kuluttajalle ja mikä 

tekee siitä kilpailevia tuotteita paremman. 

 

Kuluttajat luovat tuotteelle ja pakkaukselle arvon ja mieltävät usein pakkauksen ja tuotteen 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Pakkausta arvioidaan eri tavalla ostotilanteessa, erilaisissa toimin-

taympäristöissä ja hävitysvaiheessa. Pakkauksen arvo muodostuu eri elementeistä kuljetetta-

vuuden, käytettävyyden, keston ja hävittämisen yhteisvaikutuksesta. Kuluttajien päätöksiin 

vaikuttavat sekä henkilökohtaiset mieltymykset ja arvot, että yleinen yhteiskunnallinen asen-

ne ja sosiaaliset normit. Päätöksiin vaikuttavat vahvasti ennalta opitut käsitykset ja aiemmat 

kokemukset. (Pekkarinen & Uusitalo 2011: 48, 49, 50, 51.) 

 

CosmeticsDesigns-Europe.com:in haastattelussa Mintelin pakkausanalyytikko tohtori Punchard 

kertoo, että yrityksen valitsemat pakkausratkaisut, kuten design, käytettävyys ja pakkauksen 

antama informaatio ovat tekijöitä, jotka luovat kuluttajan mieleen arvoa. Luotettavuuden ja 

sitoutuneisuuden tunteet yleensä joko vetoavat kuluttajaan johtaen ostopäätökseen, tai luo-

vat täysin väärän kuvan tuotteesta ja johtavatkin tuotteen täyteen hylkäämiseen. (McDougall 

2013a.) 

 

The Body Shopin pakkausten kohdalla esimerkkinä pakkauksen käytettävyyden arvioinnin hel-

pottamisesta toimivat pumppusysteemin omaavat tuotteet, joiden pumppua peittää vielä 

korkki. Korkit ovat kaikissa näissä tuotteissa joko täysin läpinäkyviä tai sameita. Näin paljas-

tuu helposti, että kyseessä on pumpun avulla annosteltava valmiste. Poikkeuksen tähän teke-

vät tuoksut, joiden korkit ovat metallisia ja joiden kuluttaja voi muutenkin päätellä olevan 

suihkutettavia. 

 

Ilmattomat pakkaukset kasvattavat koko ajan suosiotaan kosmetiikkamarkkinoilla, etenkin 

ihonhoitotuotteissa. Ilmattomuus, joka suojaa tuotetta hapettumiselta ja tällä tavoin pilaan-

tumiselta, viestittää laadukkuutta ja usein myös vähempää tarvetta säilöntäaineille, joita ku-

luttajat ovat kasvavassa määrin alkaneet tietoisesti välttää. (McDougall 2013a.) 

 

Suomalaiset kuluttajat mieltävät ekologisuuden ennemmin kulutuksen vähentämisenä koko-

naisuudessaan kuin kulutustottumusten muutoksena. Lisäksi tuotteiden valintaan vaikuttaa 

enemmän huoli ympäristöstä kuin tuotannon eettisyydestä. Valmistusmaalla on kuitenkin suu-

ri painoarvo tuotteen arvon luojana. Luomutuotanto, ympäristöystävällisyys ja vastuullinen 

kulutus ovat kuitenkin ilmiöinä edelleen kasvussa. Naiset kiinnittävät enemmän huomiota eet-

tisiin ja ekologisiin seikkoihin kuin miehet. Ekologisuuden ja eettisyyden merkitys kuluttajien 

ostopäätöksiin korostuu iän myötä. (Nyrhinen & Wilska 2012: 31, 32, 33.) 
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Ekologisimmin ajattelevat kuluttajat valitsevat pakkauksia, jotka on pakattu niin, että mate-

riaalia on mahdollisimman vähän. Silti todella moni ekologisestikin ajatteleva kuluttaja on 

skeptinen tuotteen kontaminoitumattomuudesta, mitä tulee sinetittömiin, pelkissä kuluttaja-

pakkauksissa myytäviin tuotteisiin, jotka ovat avattavissa niin, ettei avaamisesta jää jälkiä. 

 

Tohtori Punchardin mukaan kuluttajan etsiessä laadukasta tuotetta, josta tuntee saavansa 

rahaansa vastaavaa hyötyä, ovat esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet arvohierarkiassa 

tärkeämmällä sijalla kuin pakkaukset ekologisuus. Kun siirrytään valitsemaan tuote edulli-

semmista kategorioista, voidaan panostaa arvojen mukaan ekologisuuteen, mikäli kaksi tuo-

tetta lupaa samoja toiminnallisia ominaisuuksia ja toinen on ympäristöystävällisempi. (Mc-

Dougall 2013b.) 

 

Yrityksille, joiden valttina on ympäristöystävällisyys, on erityisen tärkeää osoittaa kuluttajil-

le, että ekologisuus on yritykselle tärkeää. Tiedostaville kuluttajille, jotka etsivät mahdolli-

simman ekologisia tuotteita, tämä luo arvoa, jonka perusteella tuotteista ollaan valmiita 

maksamaan enemmän. (McDougall 2013b.) 

 

Usein tarjoukset, alennukset ja kaupanpäälliset houkuttelevat kuluttajia. On kuitenkin monia 

sellaisiakin, jotka ostavat mieluiten vain tarvitsemansa ja maksavat kyseisestä tuotteesta 

enemmän, vaikka saisivat saman tuotteen suhteellisesti edullisemmin pakattuna osaksi suu-

rempaa pakkausta. 

 

5.3 Pakkauksen hävittäminen 

 

Kotitalouksissa energiajakeeksi sopivaa jätettä syntyy vain noin 16 % kaikesta jätteestä. Suu-

rin osa tällaisesta jätteestä koostuu erilaisista pakkauksista, kuten muovisista elintarvikepak-

kauksista ja näiden kääreistä. 

 

Muoveilla on niiden ominaisuuksien parantumisesta huolimatta huono maine kuluttajien kes-

kuudessa. Muovien mielletään edelleen olevan ympäristölle haitallisimpien materiaalien kärki-

joukkoa. Luontoon joutuessaan muovi tosiaankin pysyy siellä kauan muuttumattomana.  

 

Energiajakeena hyödynnettäviksi sopivat kuitenkin hyvin monet sellaisetkin tarvikkeet ja ma-

teriaalit, jotka kuluttajat saattavat helposti mieltää käyttökelvottomaksi sekajätteeksi ja 

heittää pois kaatopaikalle kuljetettavana jätteenä.  

 

Kuluttajien olisikin tärkeää tietää, mitkä muovilaadut ovat energiajakeena poltettaviksi so-

veltuvia ja miten muita materiaaleja voidaan prosessoida uudelleen käytettäviksi. Tiedon li-

sääminen ja kierrätysaktiivisuuden tason nostaminen auttaisivat vähentämään kaatopaikkajät-
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teen määrää. Ja vaikka kuluttajilla olisikin paljon tietoa kierrättämisestä, on aiheesta muistu-

tettava jatkuvasti, sillä monille aihe ei ole prioriteettien kärjessä, jolloin se helposti unohtuu 

muiden asioiden ohella. 

 

Mintelin pakkausanalyytikko tohtori Punchard kertoo yritysten sisällyttävän entistä enemmän 

tietoa tuotteidensa pakkaamiseen käytettyjen materiaalien lähteestä ja prosessoinnista, mut-

ta tiedoista ja ohjeista huolimatta kierrätysvastuu säilyy edelleen kuluttajalla ja on riippuvai-

nen heidän aktiivisuudestaan ja halustaan kierrättää. (McDougall 2013c.) 

 

Usein energiajakeeksi soveltuva materiaali joutuu kaatopaikalle myös siksi, ettei kotitalouk-

sissa ole mahdollisuutta kierrättää näitä materiaaleja erikseen, sillä esimerkiksi haja-

asutusalueilta erillisten materiaalien kerääminen tulisi kalliiksi ja muodostaisi enemmän ym-

päristölle haitallisia päästöjä, kuin mitä kerätyn materiaalimäärän hyödyt olisivat uusiokäy-

tössä. 

 

Pekkarisen ja Uusitalon tutkimuksen (2011: 48, 49, 50.) mukaan kuluttajat jakautuvat kierrä-

tyksen suhteen kahteen ääripäähän, eli pakkausta ekologisuuden kannalta tarkasteleviin tun-

nollisesti kierrättäviin kuluttajiin ja kierrätyksen huomioon ottamattomiin. Osa tutkimuksen 

kuluttajista heitti pakkauksen sekajätteeseen tietoisina materiaalin muista hyödyntämista-

voista vain koska mahdollisuutta erilliseen energiajaekierrätykseen ei ollut. Lisäksi pakkaus-

ten kierrättämisen arviointi tapahtui lähinnä materiaaliluokan ekologisuutta yleisesti ajatel-

len, kuin kierrätysmerkinnät tai ohjeet tarkistamalla. (Pekkarinen & Uusitalo 2011: 48, 49, 

50.) 

 

Kierrätysmotivaatioon vaikuttavat niin ikään monet tekijät. Monet kuluttajat ajattelevat tai 

sanovat ajattelevansa ekologisesti, mutta eivät välttämättä toimi puheidensa mukaisesti. Mu-

kavuudenhaluisuus ja kiireeseen tai kierrätysmahdollisuuden puuttumiseen vetoaminen ovat 

esimerkkejä syistä, jotka ohjaavat motivaatiota kierrättää.  

 

Kulutus ja kierrätys ovat pitkälti myös opittua toimintaa, joka rutinoituu pitkällä tähtäimellä. 

Nyky-yhteiskunnassa kuluttaminen on internetin vuoksi helpompaa kuin ennen ja kulutuksen 

vaikutukset maailmanlaajuisia. Kulutustutkijat ovatkin esittäneet, että vastuullista kulutusta, 

valintojen vaikutuksia ja kierrätystä tulisi opettaa jo lapsesta saakka. Tällöin saataisiin ekolo-

ginen ja kestävän kehityksen ajattelu liitettyä vaivattomasti osaksi yksilön jokapäiväistä toi-

mintaa ja kasvatettaisiin aktiivisia kansalaisia, jotka tiedostavat kulutuksen elinkaariajattelun 

kautta ottaen huomioon ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset. Tä-

mä taas johtaisi tehokkaan kierrättämisen lisääntymiseen ja uusiutumattomien luonnonvaro-

jen säästämiseen. (TemaNord. 2010: 19, 20, 31.) 
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6 Kuluttajakysely 

 

6.1 Kyselyn luonne ja toteutus 

 

Osana tätä opinnäytetyötä toimi kvantitatiivinen kuluttajakysely koskien The Body Shop Inter-

national plc™–yrityksen tuotteita ja erityisesti niiden pakkauksia, materiaaleihin liittyviä seik-

koja ja kierrätystä. Kysely toteutettiin e-lomakkeella huhtikuussa. Kysely lähetettiin The Body 

Shop Suomen kanta-asiakkaille 14. päivä ja vastauksia kerättiin aina 30. päivään saakka.  

 

Tavoitteena oli selvittää, miten yrityksen kanta-asiakkaat suhtautuvat tuotteiden pakkausma-

teriaaleihin ja materiaalin määrään. Tarkoituksena oli saada selville vaikuttaako pakkausma-

teriaalin määrä kuluttajien ostopäätöksiin ja mikäli vaikuttaa, niin missä määrin. 

 

Lisäksi haluttiin selvittää, kuinka hyvin kuluttajat tuntevat kierrätyssysteemin ja miten hel-

poksi he kokevat tyhjien pakkausten hävittämisen. Kyselyssä selvitettiin myös kierrätyksen 

tiedostamisen ja aktiivisuuden korrelaatio. 

 

Kysely koostui kolmesta osiosta, jotka koskivat pakkausmateriaalia, pakkauksen käytettävyyt-

tä ja kierrätystä. Strukturoituja kysymyksiä valmiilla vastausvaihtoehdoilla oli neljätoista ja 

neljään kysymykseen liittyi jatkokysymys avoimella kentällä, johon odotettiin vastaajan omin 

sanoin tuottamaa vastausta. Yhdessä jatkokysymyksessä oli sekä valmiit vaihtoehdot, että 

mahdollisuus kirjoittaa vastaus omin sanoin. Lisäksi lopussa oli vapaa kenttä muulle palaut-

teelle pakkauksia koskien. 

 

Hypoteesina oli, että monet kuluttajat eivät ajattele kierrätystä kovinkaan paljon ja useat 

asiasta tietoiset henkilöt eivät syystä tai toisesta kierrätä pakkauksia parhaalla mahdollisella 

tavalla. 

 

Lisäksi oletettiin, että kyselyn vastauksista osa voi olla valheellisia, sillä monet kuluttajat 

luultavasti vastasivat niin, että vaikuttaisivat aktiivisemmilta ja ympäristöystävällisemmin 

kierrättäviltä kuin mitä ovat. 
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6.2 Tulokset 

 

Vastauksia kyselyyn kerääntyi yhteensä 280. Kaikki kyselyn täyttäneet henkilöt eivät olleet 

vastanneet jokaiseen kohtaan. Vastausten validoinnin jälkeen analysoitavien vastausten mää-

räksi jäi 246. Tulokset laskettiin ja kaavioitiin Excel-ohjelman avulla. 

 

6.3 Tulosten analysointi 

 

Osa 1: Pakkausmateriaali 

 

Ensimmäisessä kysymyksessä tiedusteltiin, millaiseksi asiakkaat kokevat pakkausmateriaalin 

määrän. The Body Shop on perustamisestaan asti pyrkinyt käyttämään tuotteidensa pakkaami-

seen mahdollisimman yksinkertaisia pakkauksia ja vain tarvittavan määrän materiaalia. Kulut-

tajien vastausten perusteella tämä tavoite on saavutettu ja enemmistö kokee tuotteet sopi-

valla materiaalimäärällä pakatuiksi. Vastaajista 90% oli sitä mieltä, että pakkaamiseen on 

käytetty sopivasti materiaalia. Kymmenesosan mielestä pakkausten materiaalia voisi karsia 

entisestään. The Body Shopin asiakaskuntaan kuuluu paljon henkilöitä, jotka arvostavat eko-

logisuutta, joten ei ole yllättävää, että pakkausmateriaalin liian vähäiseksi kokeneiden osuus 

jää tulosten puitteissa yhdellä vastauksella nollaan prosenttiin.  

 

24; 10 
%

221; 90 %

1; 0 %

Tuotteidemme pakkaamiseen on käytetty 
materiaalia

liikaa

sopivasti

liian vähän

 

Kuvio 1: Pakkausmateriaalin määrä 
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Toinen kysymys koski käyttöpakkausta suojaavaa muovikääreettä. Tästä kysyttäessä vastaaji-

en mielipiteet jakaantuivat enemmän. Yli puolet, 53%, vastaajista koki muovin turhaksi. Reilu 

neljännes, 26%, kuitenkin piti muovisuojaa ennemmin tarpeellisena kuin samantekevänä, jol-

laiseksi sen koki 21% vastaajista. 

 

Asiakkaiden ostokäyttäytymistä liikkeessä havainnoimalla kerätty tieto muovisuojan tarpeelli-

suudesta on ristiriidassa kyselyssä saatujen vastausten kanssa. Suurin osa valitsee samasta 

tuotteesta useammin muovisuojallisen kuin –suojattoman version. 

 

63; 26 %
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130; 53 %

Käyttöpakkausta suojaava muovisuoja tai 
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Kuvio 2: Käyttöpakkauksen muovisuoja 
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Kolmas kysymys osoitti, että kuluttajien asenne kierrätysmateriaalista valmistettuja kosme-

tiikkapakkauksia kohtaan on positiivinen. Yli kaksi kolmasosaa, 71%, luottaa siihen, että kier-

rätysmateriaalista valmistetut pakkaukset ovat laadultaan hyviä ja turvallisia. Toisaalta ky-

seinen vastausvaihtoehto on ainoa, joka sisältää maininnan luonnonvaroista. Tämä saattoi 

vaikuttaa vastausten jakautumiseen. Mikäli kysely suoritettaisiin uudelleen, olisi tämän kysy-

myksen vastausvaihtoehtojen sisältöä muokattava joko sisällyttämällä luonnonvarat kaikkiin 

vaihtoehtoihin tai jättämällä ne kokonaan pois. Vajaa kolmannes, 29%, koki kierrätysmateri-

aalipakkaukset riittävän laadukkaiksi ja turvallisiksi ja vain yksi vastaaja piti niitä samanteke-

vinä. Huonolaatuisiksi tai turvallisuudeltaan arveluttaviksi niitä ei valinnut yksikään vastaaja. 

Tämän kysymyksen kohdalla on otettava huomioon, että kaikki kuluttajat eivät oletettavasti 

ole tietoisia siitä, kuinka paljon prosessointia kierrätetty materiaali tarvitsee, ennen kuin se 

voidaan hyödyntää uuteen tarkoitukseen. Prosessointia tarvitaan paljon varsinkin kun kysees-

sä on tuote, jonka pakkauksen tulee olla ehdottoman steriili, ettei valmisteesta tule pakkauk-

sen takia terveydelle haitallista. 

 

175; 71 %

70; 29 %

1; 0 %

Kierrätetystä materiaalista valmistetut 
pakkaukset ovat

hyvälaatuisia, turvallisia ja
luonnonvaroja säästäviä

riittävän laadukkaita ja
turvallisia

huonolaatuisia ja
turvallisuudeltaan arveluttavia

samantekeviä

 

Kuvio 3: Kierrätysmateriaali pakkauksissa 
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Neljännen kysymyksen vastaukset osoittivat, että pakkauksen ekologisuus oli suurimmalle 

osalle vastaajista melko tärkeää. Tämän vaihtoehdon valitsi yli puolet, 65%, vastaajista. Eko-

logisuus oli oleellinen osa ostopäätöstä reilulle neljännekselle, 26%, vastaajista. Samanteke-

väksi pakkauksen ekologisuuden koki 9%. Tämä on yllättävän suuri luku esimerkiksi verrattuna 

ensimmäisen kysymyksen vastauksiin, joissa 10%, eli lähes sama määrä, koki pakkauksissa käy-

tettävän liikaa materiaalia. Lisäksi toinen vastausvaihtoehto oli vain ’melko tärkeää’ eikä 

esimerkiksi ’hyvin tärkeää’, minkä olisi olettanut keräävän enemmän vastauksia ’samanteke-

vään’ verrattuna, ottaen huomioon myös, että monet valitsevat kyselyissä vastauksia, joita 

oletetaan kysyjän haluavan. 

 

64; 26 %

161; 65 %

21; 9 %

Pakkauksen ekologisuus on minulle

oleellinen osa ostopäätöstä

melko tärkeää

samantekevää

 

Kuvio 4: Pakkauksen ekologisuus 
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Viidennessä kysymyksessä tiedusteltiin kuluttajien halukkuutta tietää, mistä yrityksen pak-

kausmateriaalit ovat peräisin. Pakkausmateriaalin alkuperä kiinnosti suurinta osaa. Vastaajis-

ta 80% haluaisi tietää, mistä pakkausmateriaalit tulevat. The Body Shop Suomen verkkosivuilla 

kerrotaan, että PET-muovisten pakkausten materiaalista 30% on kierrätettyä. Pakkausten tuo-

tantoa on ulkoistettu entistä enemmän ja pakkausmateriaalit saattavat tulla Aasiasta, vaikka 

tuote olisikin valmistettu Euroopassa. Tämä on aiheuttanut kuluttajien keskuudessa jonkin 

verran hämmennystä, mikä voi olla yksi syy kiinnostukseen materiaalien alkuperästä. Lisäksi 

viime vuosina on puhuttu paljon erilaisten tuotteiden ja raaka-aineiden, kuten elintarvikkei-

den ja kosmetiikan raaka-aineiden alkuperästä ja jäljitettävyydestä. Tämän johdosta on vah-

vistunut yleinen mielipide siitä, että kaikki tieto on oltava saatavilla. Mikäli näin ei ole, voi-

daan olettaa esimerkiksi, että yritys koettaa salata epäeettistä toimintaa. 

 

196; 80 %

50; 20 %

Oletteko kiinnostunut tietämään mistä 
pakkausmateriaalimme on peräisin?

kyllä

ei

 

Kuvio 5: Pakkausmateriaalin alkuperä 
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Osa 2: Pakkauksen käytettävyys 

 

Kuudes kysymys kartoitti pakkausten käytettävyyden hankaluutta. Pakkausten käytettävyyden 

koki hankalaksi vain 15% vastaajista. Suurin osa oli siis sitä mieltä, että pakkaukset ovat help-

pokäyttöisiä. Vastaajista 38 koki jonkin pakkauksen käytön hankalaksi. Selventävän jatkoky-

symyksen avoimista vastauksista (liite 1) suurimmassa osassa nimettiin hankaliksi pullojen ja 

tuubien korkit. Paljon vastauksia tuli myös pumppumekanismien hankaluudesta, enimmäkseen 

siksi, että pumpattaviin pakkauksiin jää lähes aina paljon tuotejäämiä. Myös metalliset käsi-

voidetuubit koettiin epäkäytännöllisiksi, koska metalli ei kestä kulutusta. PET-muovisten pul-

lojen kovuus keräsi myös runsaasti vastauksia. Muovin kovuuden kerrottiin vaikeuttavan tuot-

teen annostelua huomattavasti.  

 

38; 15 %

208; 85 %

Onko jonkin tuotteemme pakkauksen 
käyttäminen hankalaa?

kyllä

ei

 

Kuvio 6: Käytettävyyden hankaluus 
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Seitsemännessä kysymyksessä tiedusteltiin, oliko jonkin tuotteen pakkaus hajonnut käytössä. 

Tähän kysymykseen vastasi ’kyllä’ lähes sama määrä, 36 vastaajaa, kuin edelliseen kysymyk-

seen pakkausten käyttämisen hankaluudesta. Lähes kaikki vastaajat mainitsivat (liite 2), että 

pakkauksesta oli hajonnut korkki. Korkkeja oli hajonnut niin kasvojen-, vartalon- kuin hius-

tenhoitotuotteista. Erikseen oli mainittu, että korkista oli murtunut saranaosa. Korkit koettiin 

yleisesti todella ongelmallisiksi. Ne olivat hajonneet joko tuotteen tiputtua tai normaalissa 

käytössä kulumalla, tai siksi, että korkki on liian tiukka ja vaikea avata. Pumppupakkausten 

pumpuista oli myös muutamia mainintoja, jotka koskivat pumpun hajoamista tai tukkeutumis-

ta. Metallisten käsivoidetuubien kerrottiin murenevan tai reikiintyvän käytössä. 

 

36; 15 %

210; 85 %

Onko jonkin tuotteemme pakkaus hajonnut 
käytössä?

kyllä

ei

 

Kuvio 7: Pakkausten hajoaminen 

 

Kahdeksannessa kysymyksessä haluttiin selvittää, toivoisivatko asiakkaat jonkin tuotteen pak-

kaukseen muutoksi. Kysymykseen toivotuista muutoksista vastasi ’kyllä’ reilu neljännes, 26%, 

kuluttajista. Suurin osa, eli noin kolme neljännestä, 74%, oli tyytyväisiä pakkausten käytettä-

vyyteen. Tämä kysymys kuitenkin osoittaa, että kehitettävää on. Lisäksi kyseinen kohta osoit-

tautui validoinnin aikana eniten vastauksia karsivaksi. On vaikea arvioida tulisiko tämän koh-

dan tyhjäksi jättäneiden henkilöiden suhtautuminen tulkita positiiviseksi vai päättämättömäk-

si. Tämän kysymyksen kohdalla myös avoimen kentän vastauksissa (liite 3) oli eniten hajontaa 

ja erilaisia toiveita, jotka olivat osin täysin päinvastaisia keskenään. 

 

Edellisten kysymysten vastauksissa valitettujen heikkojen korkkien tilalle toivottiin tässäkin 

kohdassa kestävämpiä, helppokäyttöisempiä ja helpommin avautuvia korkkeja. Myös pakkauk-

sista toivottiin vahvempia. Muutama toivoi tietystä tuotteesta suurempaa pakkauskokoa tai 
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joidenkin tuotteiden poistuneita säästökokoja takaisin valikoimaan. Myös täyttöpakkauksia ja 

aiemmin käytössä ollutta täyttöpalvelua toivoi muutama vastaaja. Pumppujen käyttäminen 

annostelumekanismina sai vastauksia sekä puolesta että vastaan, mutta suurin osa kuitenkin 

toivoi, että pumput vaihdettaisiin korkkeihin. Varsinkin vartalovoiteiden pulloihin toivottiin 

korkkia pumpun sijaan. 

 

Muutamat vastaajat toivoivat mahdollisimman vähän pakkausmateriaalia. Etenkin usean tuot-

teen tai lahjapakkausten koettiin olevan ylipakattuja. Yksi vastaaja koki myös ulkopakkaukset 

turhan tuntuisiksi. Edellisten kysymysten vastausten tapaan metallinen käsivoide nousi tässä-

kin kohdassa esille epäkäytännöllisenä ja metallisen tuubin vaihtamista muoviseen ehdotet-

tiin. Monissa aiempien kysymysten vastauksissa nousi myös esille joidenkin tuotteiden liian 

kova pakkaus, joka vaikeuttaa tuotteen saamista ulos pakkauksesta. Liian kovien pakkausten 

tilalle toivottiin pehmeämpiä ja näin helppokäyttöisempiä pakkauk-

sia.

63; 26 %

183; 74 %

Toivoisitteko jonkin tuotteemme 
pakkaukseen muutoksia?

kyllä

ei

 

Kuvio 8: Toivotut muutokset pakkauksiin 
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Osa 3: Kierrätys 

 

Yhdeksäs kysymys koski pakkausten kierrätys- ja materiaalimerkintöjä. Suurin osa kuluttajis-

ta, 77%, koki kierrätystä ja pakkausten materiaalia kuvaavat merkinnät selkeiksi. Vajaa nel-

jännes, 23%, vastasi, että merkinnät eivät ole selkeitä. Pakkauksissa ei materiaalimerkinnän, 

eli nuolista muodostuvan kolmion ja materiaalilaadun numeron ja lyhenteen sekä kierrätystä 

kuvastavan Der Grüne Punkt-merkin lisäksi ole muita merkintöjä. Useiden meikkituotteiden 

pakkausselosteista ja pakkauksista joko puuttuu materiaalimerkintä tai se on jossakin sellai-

sessa kohdassa, joka ei näy päällepäin kun komponentit yhdistetään toisiinsa. Kyselyn avoi-

missa kentissä olikin kommentoitu, että kierrätyksestä pitäisi olla myös sanallinen ohje pak-

kauksessa. 

 

189; 77 %

57; 23 %

Ovatko kierrätys- ja materiaalimerkinnät 
selkeästi ymmärrettäviä?

kyllä

ei

 

Kuvio 9: Merkintöjen selkeys 
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Kymmenennessä kysymyksessä tiedusteltiin, osaako kuluttaja tunnistaa kierrätys- ja materiaa-

limerkinnät. Edelliseen kysymykseen verrattuna hieman pienempi osa, 74% vastaajista, vastasi 

tunnistavansa kierrätys- ja materiaalimerkinnät. Vastaajista 26% ei osaisi tunnistaa merkintö-

jä. Ottaen huomioon, että kierrätys- ja materiaalimerkintöjä on todella vähän, on positiivista, 

että tunnistusprosentti oli korkea. Kuitenkin on otettava huomioon, että voidaan olettaa suu-

ren osan The Body Shopin asiakkaista olevan enemmän perehtyneitä kierrätykseen ja sitä 

kautta kierrätysmerkintöihin kuin monien muiden kosmetiikkasarjojen kuluttajat. Lisäksi on 

huomioitava, että kysymykseen on saattanut vastata ’ei’ paljon sellaisia kuluttajia, jotka tun-

nistavat kierrätystä kuvaavan symbolin, mutta eivät osaisi merkinnän perusteella tunnistaa 

kyseistä materiaalia. 

 

181; 74 %

65; 26 %

Osaatteko tunnistaa kierrätys- ja 
materiaalimerkinnät?

kyllä

ei

 

Kuvio 10: Merkintöjen tunnistaminen 
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Yhdennessätoista kysymyksessä haluttiin selvittää, tietävätkö kuluttajat, mitkä materiaalit 

sopivat uusio- ja hyötykäyttöön. Tästä vastasi olevansa perillä prosentuaalisesti sama määrä 

vastaajia, 74%, kuin edellisessä kysymyksessä merkinnät tunnistavia kuluttajia oli. Vastaajista 

26% ei ollut perillä uusio- ja hyötykäyttöön sopivista materiaaleista. ’Kyllä’ vastauksen valin-

neiden korkean prosentin säilyminen johtuu varmasti osittain kuluttajien valveutuneisuudesta 

kierrätystä koskien. On toki yleistä tietoa, että metalli, lasi ja pahvi ovat kierrätyskelpoisia 

materiaaleja, mutta erilaisten muovilaatujen kierrättämisen tunteminen vaatii jo hieman 

kiinnostusta asiaa kohtaan. Lisäksi kosmetiikkapakkaamisessa käytettävä lasi ei ole pinnoit-

teidensa vuoksi kierrätyskelpoista tavallisessa lasinkeräyksessä, mitä asiasta selvää ottamaton 

tuskin tietää. Olisikin mielenkiintoista toteuttaa kysely jonkin The Body Shopista selkeästi 

erilaisen kosmetiikkayrityksen kuluttajille ja verrata tuloksia keskenään. 

 

182; 74 %

64; 26 %

Tiedättekö mitkä materiaalit sopivat uusio-
tai hyötykäyttöön?

kyllä

ei

 

Kuvio 11: Uusio- ja hyötykäyttömateriaalit 
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Kahdestoista kysymys kartoitti, lajittelevatko kuluttajat uusio- ja hyötykäyttöön sopivia mate-

riaaleja erillään sekajätteestä. Vastaajista suurin osa, 74%, vastasi lajittelevansa nämä mate-

riaalit erikseen. Vastaajista 26%  kertoi hävittävänsä nämä materiaalit sekajätteen mukana. 

Melkein kaikissa kierrätystä koskevissa kysymyksissä kierrätyksen kannalta positiivisen vasta-

uksen valinneita henkilöitä on lähes sama määrä. Voidaan olettaa, että suurin osa näihin ky-

symyksiin positiivisesti vastanneista on samoja, kierrätykseen tutustuneita ja sitä tärkeänä 

pitäviä henkilöitä. 

 

182; 74 %

64; 26 %

Lajitteletteko uusio- tai hyötykäyttöön 
soveltuvat materiaalit erillään sekajätteestä?

kyllä

ei

 

Kuvio 12: Pakkausjätteen lajittelu 
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Kysymystä 12 tarkentavassa jatkokysymyksessä tiedusteltiin syitä siihen, miksi jättää uusio- ja 

hyötykäyttöön sopivat materiaalit lajittelematta erillään sekajätteestä. 64 vastaajaa oli siis 

vastannut, ettei lajittele uusio- ja hyötykäyttöön soveltuvia materiaaleja. Suurin osa, eli 82%, 

kertoi sen johtuvan siitä, ettei kierrätykseen ole mahdollisuutta. Vastaajista 12% valitsi, ettei 

osaa kierrättää erilaisia materiaaleja ja kuudelle prosentille kierrättäminen ei ollut tärkeää. 

 

Suurin osa vastaajista, jotka olivat valinneet tässä kohdassa muun syyn, kommentoivat valin-

nan kaksi, lajitteluun ei ole mahdollisuutta, tapaan, ettei sopivaa keräilyastiaa tai kierrätys-

mahdollisuutta ole. Yksi kertoi laiskuuden olevan osatekijä. Lisäksi kommentoitiin, että hyö-

ty- tai uusiokäyttöön kierrätettävää materiaalia tulee vain pieniä määriä. (liite 4) 

 

8; 12 %

55; 82 %

4; 6 %

Jos vastasitte ei, miksi?

En osaa kierrättää erilaisia 
materiaaleja.

Lajitteluun ei ole 
mahdollisuutta.

Kierrättäminen ei ole minulle 
tärkeää.

 

Kuvio 13: Lajittelematta jättämisen syyt 
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Kysymyksellä neljätoista haluttiin selvittää, kierrättävätkö kuluttajat pakkaukset mieluiten 

itse vai toivoisivatko he pakkauksen tuottajan tai välittäjän järjestävän kierrätyksen. Tämä 

kohta jakoi vastaajien mielipiteet erittäin tasaisesti. Mieluiten itse kierrättäviä kuluttajia oli 

51% vastaajista. The Body Shop on vastaanottanut tyhjiä käyttöpakkauksia kuluttajilta ja ky-

selyn vastauksista ilmeni, että 49% vastaajista toivoi näin tapahtuvan jatkossakin. Liikkeissä 

on aiemmin ollut keräysastioita, joista on luovuttu. Näitäkin toivottiin takaisin. Kuluttajilla on 

siis luottoa siihen, että pakkausten materiaali saadaan hyödynnettyä liikkeiden kautta tehok-

kaammin kuin kotitalouksissa kierrätettynä. Kyselyn tuloksista käy siis ilmi, että tyhjien käyt-

töpakkausten vastaanottoa ei pidä lopettaa vaan mieluummin jopa tehostaa. Eräässä avoi-

messa vastauksessa huomautettiin kuitenkin, että kierrätyksen suorittaisi mieluiten itse, mut-

ta mahdollisuutta siihen ei paikkakunnalla ole. Erilaisten materiaalien kierrätysastioille on 

oletettavasti enemmän kysyntää kuin tarjontaa tällä hetkellä. 

 

126; 51 %

120; 49 %

Toivoisitteko pakkauksen 
tuottajan/välittäjän järjestävän kierrätyksen 

vai kierrätättekö mieluiten itse?

Kierrätän mieluiten itse.

Toivoisin tuottajan/välittäjän 
järjestävän kierrätyksen.

 

Kuvio 14: Kierrätyksen järjestys 
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Viimeinen, eli viidestoista kysymys koski halukkuutta saada enemmän tietoa kierrätyksestä 

pakkauksen tuottajalta tai välittäjältä, tässä tapauksessa The Body Shop. Noin kaksi kolman-

nesta, 67%, haluaisi lisää tietoa kierrätyksestä. Halukkuutta kuulla tai lukea yrityksen kautta 

materiaalien kierrätysohjeita ja kierrätyksen ympäristövaikutuksia siis löytyy. Vastaajista 33% 

koki, ettei tarvitse yritykseltä tietoa kierrätyksestä.  

 

165; 67 %

81; 33 %

Toivoisitteko pakkauksen 
tuottajalta/välittäjältä enemmän tietoa 

kierrätyksestä?

kyllä

ei

 

Kuvio 15: Kierrätystieto 

 

Kohta 15: Muu palaute pakkauksistamme: Ruusuja ja risuja. 

 

Avoimessa palautteessa (liite 5) useat vastaajat antoivat pakkausten ulkonäöstä positiivista 

palautetta. Käytettävyydessä kerrottiin olevan kohtalaisia ongelmia. Moni toivoi avoimen pa-

lautteenkin kohdassa edeltävien avointen kenttien tapaan pakkausten täyttöpalvelua takaisin. 

Samoin tyhjien pakkausten kierrätyslaatikkoa toivottiin takaisin liikkeisiin, sillä monet vastaa-

jat pitivät siitä, että pakkaukset voi palauttaa myymälään. Yksi vastaaja oli sitä mieltä, että 

polttamisen sijaan pakkausmateriaalit tulisi kierrättää. 

 

Kyselyn vastausten perusteella suurin osa yrityksen kuluttajista on hyvin perillä kierrätykses-

tä, mutta lisätietoa tulisi silti tarjota. Kuluttajat arvostavat yrityksen panostusta ja aktiivi-

suutta kierrätyksen toimivuuden parantamiseksi ja vastausten valossa kierrätys ansaitsisi 

enemmän näkyvyyttä yrityksen toiminnassa. Kierrätysohjeiden ja ympäristöraporttien lisää-

minen yrityksen verkkosivuille olisi siis hyvä ratkaisu toiminnan kehittämiseksi ja asian edis-

tämiseksi entisestään. 
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6.4 Yhteenveto 

 

Vastauksista kävi ilmi, että pakkauksiin oltiin joko hyvin tai kohtalaisen tyytyväisiä ja pak-

kaamiseen käytetty materiaalimäärä oli pääsääntöisesti sopiva. Suurin osa vastaajista piti ul-

kopakkauksia turhina ja lahjapakkaukset tai usean tuotteen pakkaukset koettiin ylipakatuiksi. 

 

Kierrätetyn materiaalin käyttöön pakkausten valmistamisessa suhtauduttiin positiivisesti ja 

ekologisuus oli melko tärkeä osa pakkausta lähes kahdelle kolmasosalle vastaajista. Jopa 80% 

haluaisi tietää mistä pakkaamiseen käytetyt materiaalit ovat peräisin. 

 

Pakkaukset koettiin helppokäyttöisiksi. Vain 15% vastasi, että jonkin pakkauksen käyttäminen 

oli hankalaa ja sama määrä kertoi jonkin pakkauksen hajonneen käytössä. Aivan selkeästi 

päällimmäiseksi epäkohdaksi paljastuivat pakkausten korkit. Korkkien kestävyydessä ja toi-

minnassa oli puutteita melkein kaikenlaisten pakkausten kohdalla. Moni oli vastannut korkkien 

hajoavan varsinkin pakkauksen pudottua, mutta useat kertoivat, että korkit eivät meinaa kes-

tää ehjinä edes niin sanotun normaalin kulutuksen puitteissa. Pumppumekanismit koettiin niin 

ikään epäkäytännöllisiksi ja nekin hajosivat käytössä ja jättivät paljon tuotetta pakkauksiin. 

Etenkin korkkien kestävyyden ja toiminnan kehittämiseen tulisi keskittyä. 

 

Materiaaleista epäkäytännöllisimmäksi koettiin alumiini, jota käytetään käsivoiteiden pakka-

uksissa. Alumiinin kerrottiin olevan niin pehmeää ja joustavaa, että siihen tuli käytössä nope-

asti reikiä tai halkeamia. Lisäksi moni PET-muovinen pakkaus oli niin kova, että tuotteen 

saamiseksi ulos pakkauksesta tarvittiin paljon käsivoimia. 

 

Kysymys kahdeksan, jossa tiedusteltiin millaisia muutoksia kuluttajat pakkauksiin toivoisivat, 

vaikutti yllättävän hankalalta vastaajille ja jakoi mielipiteitä eniten. Moni jätti kyseisen koh-

dan kokonaan tyhjäksi ja vaikka niinkin suuri osa kuin 26% toivoisi muutoksia pakkauksiin, ei-

vät kaikki osanneet kuvailla millaisia muutoksi he toivoisivat. Tässäkin kohdassa korkkien toi-

mivuus oli kuitenkin päällimmäinen ongelma. Suuri osa toivoi myös pumppuannostelijoiden 

poistamista pakkauksista. Myös metallisiin käsivoidetuubeihin toivottiin parannuksia, esimer-

kiksi materiaalin korvaamista muovilla. 

 

Kierrätystä koskevissa kysymyksissä tuntui olevan melko pitkälti sama reilun 70 prosentin 

joukko vastaajia, jotka tunsivat materiaali- ja kierrätysmerkinnät, tiesivät mitkä materiaalit 

soveltuvat hyöty- ja uusiokäyttöön ja joille kierrättäminen oli tärkeää ja jotka lajittelivat uu-

sio- ja hyötykäyttömateriaalit erillään sekajätteestä.  Merkinnät olivat suurimman osan mie-

lestä selkeitä. 
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Suuri osa kuluttajista lajitteli uusio- ja hyötykäyttöön soveltuvat materiaalit erillään sekajät-

teestä ja suurin syy miksi näin ei tekisi, oli lajittelumahdollisuuden puuttuminen. Kysymys oli 

kuitenkin laajasti tulkittava ja voi olla, että suurin osa vastasi kyllä, vaikka heittäisi esimer-

kiksi muovit sekajätteeseen. Energiajakeen keräys kotitalouksista on vielä melko vähäistä, 

samoin muovien kierrätys laaduittain Suomessa. 

 

Noin puolet vastaajista toivoi, että pakkauksen tuottaja tai välittäjä järjestäisi kierrätyksen, 

mikä ilmeni myös avoimien kenttien vastauksissa, joissa kierrätyslaatikkoa ja tyhjien pakkaus-

ten vastaanottoa liikkeissä pidettiin hyvänä asiana. Reilu kaksi kolmannesta haluaisi myös 

saada tuottajalta tai välittäjältä lisää tietoa kierrätyksestä. 

 

Hypoteesi, jonka mukaan monikaan kuluttaja ei ajattele kierrätystä, näyttäisi kumoutuvan 

kyselyn vastausten perusteella. Kierrätysasioista tietoisia ja niistä välittäviä vastaajia oli suu-

rin osa kyselyyn osallistuneista. Kierrätys on lähes jokapäiväistä toimintaa, josta tulee helpos-

ti rutiininomaista. Kaikki tuskin ajattelevat kierrätyksen tärkeyttä päivittäin, mutta jos tieto-

utta jätteiden lajittelusta löytyy, tulee erilaisia materiaaleja myös hyödynnettyä. Juuri toi-

minnan rutinoitumisen vuoksi kierrätyksestä muistuttavaa tietoa tulisi olla tarjolla, jotta te-

hokas kierrättäminen voisi jatkua.  

 

Toinen hypoteesi oli, että moni ei kierrätä parhaalla mahdollisella tavalla vaikka tietäisi, mi-

ten tulee kierrättää. Tämä piti paikkansa. Suurin syy oli kierrätysjärjestelmän puutteellisuus. 

Toisaalta tähän vaikuttaa myös niin sanotusti laiskuus, joka oli erään vastaajan syy. Tietylle 

materiaalille sopivat kierrätysastiat saattavat paikoin olla hyvinkin kaukana kuluttajien asuin-

paikoilta, jolloin materiaalien kierrättämiseksi erikseen täytyisi nähdä paljon vaivaa. 

 

7 Pohdinta 

 

Kosmetiikkapakkaaminen on ajankohtainen ja kosmetiikka-alalla vahvasti näkyvä aihe. Pakka-

ukset ovat monelle yritykselle suuri osa imagoa ja keino erottua kilpailijoista. Pakkaamisen 

ratkaisut saattavatkin usein ulkonäköön panostamisen vuoksi kuluttaa huomattavasti rahallista 

pääomaa ja pakkausten valmistamiseen käytetään usein turhan paljon materiaalia. Lisäksi 

tuotantoprosessin aikana voi syntyä paljon sivutuotteita, joita ei välttämättä voida tehokkaas-

ti hyödyntää. 

 

Kosmetiikkapakkaaminen onkin hankala osa-alue, sillä sen saama negatiivinen huomio kumpu-

aa usein siitä, että moni ei tule ajatelleeksi, että kosmetiikka on ilman riittämätöntä pak-

kaamista helposti kontaminoituvaa ja voi sitä kautta muodostua suureksi riskiksi terveydelle.  
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Kosmeettiset valmisteet ovat melko kalliita valmistaa, riippuen niiden ainesosista, joten 

puutteellisesta pakkaamisesta johtuva tuotehävikki tai avautuneet ja kuluttajien avaamat 

pakkaukset, jotka eivät enää sovellu myytäviksi, ovat melko suuri tappio. 

 

Lähteitä työn teoriaosuuteen oli osittain haastavaa löytää, sillä suurin osa pakkausmateriaale-

ja ja pakkaamista käsittelevästä kirjallisuudesta oli kirjoitettu elintarvikkeita ajatellen. Kos-

metiikkapakkaamiseen liittyvä kirjallisuus olikin pääsääntöisesti englanninkielistä. Kuluttajien 

ostokäyttäytymistä kuvaava teoriaosuus koostuu yleisiä kulutustottumuksia käsittelevästä kir-

jallisuudesta. Kosmetiikkapakkaamista koskevaa kirjallisuutta tai tutkimuksia ei löytynyt, 

vaikka niitä oletettavasti on toteutettu. 

 

Työn tarkoitus, joka oli perehtyä yhteistyöyrityksen käyttämiin pakkausmateriaaleihin ja kos-

metiikkapakkaamiseen sekä kierrätykseen täyttyi. Lisäksi aiheen tutkiminen vahvisti henkilö-

kohtaista tietouttani. Teoriaa oli mielenkiintoista koota. 

 

Työn aihe nousi esille tarpeesta kartoittaa ja päivittää kuluttajien asennetta kosmetiikkapak-

kaamista kohtaan. Tavoitteena oli lisätä kuluttajien yleistä tietoutta kierrätyksestä ja sen 

ympäristöhyödyistä. Tavoite ei ole vielä työn valmistuttua täyttynyt, mutta työhön sisältyvän 

kuluttajakyselyn vastausten perusteella tietoa kierrätyksestä kaivataan lisää. Lisäksi kulutta-

jat olivat kiinnostuneita tietämään, mistä kosmetiikan pakkaamiseen käytetyt materiaalit 

ovat peräisin. Asiakkaat arvostavat sitä, että yrityksen kannattamat arvot näkyvät käytännön 

toiminnassa. Tavoitteen täyttämiseksi yrityksen verkkosivuille olisi saatava osuus, joka kertoo 

erilaisten materiaalien kierrätyksestä ja siitä, mitä hyötyä kierrätyksestä on ympäristölle. 

 

Kuluttajakyselyn vastauksista käy myös ilmi, että suurin osa arvostaa yksinkertaisia pakkauk-

sia. Turhia osia, kuten ulkopakkauksia ja välisuojia, voisi entisestään vähentää. Vastauksiin 

saisi toisaalta varmasti paljon enemmän hajontaa, mikäli kyselyn toteuttaisi jollekin sellaisel-

le yritykselle, jonka asiakkaille pakkauksen ekologisuuden ei olettaisi olevan olennainen kri-

teeri tuotteen ostopäätökselle. Lisäksi olisi voinut sisällyttää kyselyyn kysymyksen asennoitu-

misesta siihen, että pakkaukset ovat usein helposti avattavissa ilman, että sitä huomaa jäl-

keenpäin. Tämä saattaa tarkoittaa, että kuluttaja ostaa tietämättään jo valmiiksi kontaminoi-

tuneen tuotteen.   

 

Kyselyyn vastasi suuri määrä kuluttajia. Yhteensä tallennuksia oli 280. Osaltaan tähän saattoi 

vaikuttaa se, että kyselyn kysymykset olivat melko yksinkertaisia. Kyselyn laatimiseen olisikin 

voinut käyttää enemmän aikaa. Mikäli kysely toteutettaisiin uudelleen, voisivat kysymykset 

olla hieman yksityiskohtaisempia tai sisältää enemmän vastausvaihtoehtoja. Työhön analysoi-

tavaksi tuloksia jäi 246. Validoinnin aikana karsiutui osa vastauksista, sillä osa kyselyyn osal-

listuneista ei ollut vastannut kaikkiin kohtiin.  
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Lisäksi kyselyn toteutus kärsi siitä, että avointen kenttien vastaustila oli liian lyhyt. Muutamia 

vastauksia karsiutui pois tästä syystä. Saadut vastaukset olivat kuitenkin mielenkiintoisia, 

mutta melko yhtenäisiä. On mahdollista, että jos kirjoitustila olisi ollut pidempi, olisivat vas-

tauksetkin saattaneet vaihdella enemmän. 

 

Kyselyn vastauksista saatiin kuitenkin yritykselle arvokasta tietoa, jonka pohjalta pakkauksia 

voidaan kehittää. Pakkauksia koskevissa kysymyksissä nousi aivan selkeästi esille, etteivät 

pakkausten korkit ole tarpeeksi kestäviä ja moni piti niitä hankalina avata. Paljon palautetta 

tuli myös pumppuannostelijoiden käytöstä, sillä niitä suuri osa toivoi pois pakkauksista. Mate-

riaaleista metalli koettiin hyvin epäkäytännölliseksi ja usean pakkauksen, varsinkin PET-

muovisen, materiaali oli liian kovaa ja vaikeutti näin tuotteen annostelua ja pakkauksen käyt-

töä. 

 

Yhteistyöyrityksen toiveena oli, että pakkausten alkuperästä koottaisiin jonkinlainen infor-

maatiopätkä, eräänlainen tarina, jota voisi jakaa asiakkaille. Tällaisen asialliseen koostami-

seen tarvitsisi kuitenkin paljon enemmän taustatietoa, kuin mitä tätä opinnäytetyötä varten 

onnistuttiin keräämään. Sen sijaan pakkausten kierrättämisestä kertovan tieto-osuuden verk-

kosivuille saisi kirjoitettua näillä tiedoilla. Tämä onkin tarpeen kuluttajakyselyn vastausten 

perusteella. Verkkosivujen kierrätysosio lisäisi osaltaan kuluttajien tietoutta asiasta. 



 56 

 

 

8 Lähteet 

 

Ahlqvist, K., Raijas, A., Perrels, A., Simpura, J & Uusitalo, L. 2008. Kulutuksen pitkä kaari – 
niukkuudesta yksilöllisiin valintoihin. Helsinki: Palmenia University Press. 
 
American Chemistry Council. 2005-2014. Plastic Packaging Resins. Viitattu 18.03.2014. 
http://plastics.americanchemistry.com/Plastic-Resin-Codes-PDF 
 
Azapagic, A., Emsley, A. & Hamerton, I. 2003. Polymers, the Environment and Sustainable 
Development. England, West Sussex: John Wiley & Sons Ltd. 
 
Dayan, N. & Kromidas, L. 2011. Formulating, packaging and marketing of natural cosmetic 
products. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
 
Der Grüne Punkt. 2014. Viitattu 06.02.2014. http://www.gruener-punkt.de/en/duales-
system-deutschland-gmbh/brand.html 
 
Emblem, A. & Emblem, H. 2012. Packaging Technology Fundamentals, materials and process-
es. United Kingdom, Cambridge: Woodhead Publishing Limited.   
 
Energiajäte. 2014. Symbioosi. Viitattu 19.02.2014. http://www.symbioosi.org/energiajate 
 
Graves, P. 2010. Consumer.ology – The Truth about Consumers and the Psychology of Shop-
ping. London: Nicholas Brealey Publishing. 
 
Heinonen, T. 2006. Ekokem Oy Ab. Ongelmajäteopas. Hämeenlinna: Karisto oy. 
 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut. 2014a. Kierrätys ja jätteiden lajittelu: Paperi. Viitattu 
19.03.2014. http://www.hsy.fi/jatehuolto/jatteiden_lajittelu/paperi/Sivut/default.aspx 
 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut. 2014b. Kierrätys ja jätteiden lajittelu: Kartonki ja pahvi. 
Viitattu 19.03.2014. 
http://www.hsy.fi/jatehuolto/jatteiden_lajittelu/kartonki_pahvi/Sivut/default.aspx 
 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut. 2014c. Kierrätys ja jätteiden lajittelu: Aaltopahvi. Viitat-
tu 19.03.2014. 
http://www.hsy.fi/jatehuolto/jatteiden_lajittelu/kartonki_pahvi/Sivut/Aaltopahvi.aspx 
 
Hengeveld, R. 2012. Wasted world - How Our Consumption Challenges The Planet. Chicago: 
The University of Chicago Press. 
 
Jätelaki. 646/2011. Finlex. Viitattu 18.03.2014. 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646 
 
Järvi-Kääriäinen, T. & Ollila, M. 2007. Pakkausteknologia – PTR ry. Toimiva Pakkaus. Helsinki: 
Hakapaino Oy.  
 
Jätelaitosyhdistys. Sekajäte. Hyödyntäminen. Viitattu 19.02.2014. 
http://www.kierratys.info/laji_sekajate.php 
 
Kuusakoski Recycling Oy. 2014. Kysymyksiä kierrätyksestä. Viitattu 15.04.2014. 
http://www.kuusakoski.fi/Kierratys_ja_Ymparisto/Kysymyksia_kierratyksesta 
 
Lasi. 2014. Symbioosi. Viitattu 19.02.2014. http://www.symbioosi.org/lasi 
 



 57 

 

McDougall, A. 02.10.2013a. CosmeticsDesign-Europe.com: The importance of beauty packag-
ing? It’s make or break... Viitattu 09.04.2014.  http://www.cosmeticsdesign-
europe.com/Packaging-Design/The-importance-of-beauty-packaging-It-s-make-or-
break?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright 
 
McDougall, A. 08.10.2013b. CosmeticsDesign-Europe.com: The nature of luxury means sus-
tainability isn’t No.1 packaging priority. Viitattu 09.04.2014. http://www.cosmeticsdesign-
europe.com/Packaging-Design/The-nature-of-luxury-means-sustainability-isn-t-No.-1-
packaging-priority?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright 
 
McDougall, A. 09.10.2013c. CosmeticsDesign-Eurepo.com: Consumers must show willingness to 
recycle beauty packaging, says Mintel expert. Viitattu 09.04.2014. 
http://www.cosmeticsdesign-europe.com/Packaging-Design/Consumers-must-show-
willingness-to-recycle-beauty-packaging-says-Mintel-
expert?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright 
 
Metsäteollisuus ry. 03.05.2013. Kierrätyskuitu on arvokas raaka-aine. Viitattu 19.03.2014. 
http://www.metsateollisuus.fi/toimialat/paperi-kartonki-jalosteet/paperi-ja-
sellu/Kierratyskuitu-on-arvokas-raaka-aine--215.html 
 
Muoviteollisuus ry. Muovien kierrätys. 2014. Viitattu 03.02.2014. 
http://www.muoviteollisuus.fi/fin/muovitieto/muovit_ja_ymparisto/muovien_kierratys/ 
 
Nyrhinen, J. & Wilska, T. 2012.  Kohti vastuullista ylellisyyttä? Eettiset ja ekologiset trendit 
sekä luksuskulutus Suomessa. Kulutustutkimus.nyt-lehti. 1/2012: 20-41. 
 
Pekkarinen, A. & Uusitalo, O. 2011. Pakkaus palveluna – arvon yhteisluominen kuluttajan ja 
pakkauksen välisessä vuorovaikutuksessa. Kulutustutkimus.nyt-lehti 2/2011: 42-58. 
 
Pirkanmaan Jätehuolto Oy. 2014a. Muovi. http://www.pirkanmaan-
jatehuolto.fi/Tietori/muovi 
 
Pirkanmaan Jätehuolto Oy. 2014b. Jätteiden polttaminen. Viitattu 29.03.2014. 
http://www.pirkanmaan-jatehuolto.fi/Tietori/jatteiden_poltto 
 
Puhtaasti parempaa arkea. Helsinki-info–lehti, julkinen tiedote. 02/2014. 07.-11.04.2014: 21-
24. 
 
Schlossman, M. L. 2000. The Chemistry and Manufacture of Cosmetics: Volume II Formulating. 
Third Edition. Illinois: Allured Publishing Corporation. 
 
Schueller, R. & Romanowski, P. 2003. Multifunctional Cosmetics. New York: Marcel Decker, 
Inc. 
 
Suomen Keräystuote Oy. 2014a. Ympäristöhyödyt. Viitattu 19.03.2014. 
http://www.suomenkeraystuote.fi/fi/ymparistohyodyt/ 
 
Suomen Keräystuote Oy. 2014b. Ympäristöhyödyt: Mitä keräyspaperista tehdään. Viitattu 
19.03.2014. http://www.suomenkeraystuote.fi/fi/ymparistohyodyt/mita-kerayspaperista-
tehdaan/ 
 
Sylwan, K., Stål, J. & Danielsson, S. 2012. Materialens magi – Design för en skräpfri värld. 
Göteborg: Camino Förlag. 
 
TemaNord. 2010. Kuluttajakompetenssien oppiminen – Kuluttajakasvatuksen strategia: Ehdo-
tus kuluttajakasvatuksen tavoitteiksi ja sisällöksi. Kööpenhamina: Rosendahls – Schultz Grafisk 
a/s. 
 



 58 

 

Teknokemian Yhdistys Ry. 2014. Kosmetiikan ja kosmetiikkapakkausten hävittäminen. Viitattu 
19.03.2014. 
http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikan_puheenaiheita/kosmetiikan_ja_kos
metiikkapakkausten_havittaminen/ 
 
Teknologiateollisuus ry. 2014. Alumiini materiaalina. Viitattu. 04.02.2014. 
http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/ryhmat-ja-yhdistykset/alumiini-materiaalina.html 
 
The Body Shop International plc™. 2012a. Yritys. Viitattu 19.03.2014. 
http://www.thebodyshop.fi/fi/yritys/ 
 
The Body Shop International plc™. 2012b. Historia. Viitattu 19.03.2014. 
http://www.thebodyshop.fi/fi/yritys/historia 
 
The Body Shop International plc™. 2012c. Eettinen liiketoiminta. Viitattu 19.03.2014. 
http://www.thebodyshop.fi/fi/yritys/eettinen-liiketoiminta 
 
The Body Shop International plc™. 2012d. Suomi. Viitattu 19.03. 2014. 
http://www.thebodyshop.fi/fi/yritys/suomi 
 
The Body Shop International plc™. 2012e. Tuotteet ja pakkaukset. Viitattu 19.03.2014. 
http://www.thebodyshop.fi/fi/arvot/puolusta-planeettaamme/tuotteetjapakkaukset 
 
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun valtioneuvoston päätöksen 
muuttamisesta 817/2005. Liite 2 4049 N:o 817. Finlex. Viitattu 17.03.2014. 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050817 
 
Ympäristönsuojelulaki 86/2000. Finlex. Viitattu 18.03.2014. 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000086 



 59 

 

Kuvat.. 
 
Kuva 1: Materiaalimerkintä ............................................................................ 12 
Kuva 2: Alumiinijätteen kierrätys. .................................................................... 17 
Kuva 3: Muovien luokitus (Muoviteollisuus ry 2014.) .............................................. 19 
Kuva 4: Der Grüne Punkt-kierrätysjärjestelmämerkki. ........................................... 27 
Kuva 5: Moebius Loop-kierrätysmerkki (recycle-more.co.uk 2014.) ............................ 27 
 

Kuvien lähteet 
 
Kuva 3: Muoviteollisuus ry. Muovien kierrätys. Viitattu 03.02.2014. 
http://www.muoviteollisuus.fi/fin/muovitieto/muovit_ja_ymparisto/muovien_kierratys/ 
 
Kuva 5: recycle-more.co.uk. recycling specifics: downloadable recycling symbols. Viitattu 
03.03.201. http://www.recycle-more.co.uk/nav/page529.aspx 

 

 



 60 

 

Kuviot.. 
 
Kuvio 1: Pakkausmateriaalin määrä .................................................................. 37 
Kuvio 2: Käyttöpakkauksen muovisuoja .............................................................. 38 
Kuvio 3: Kierrätysmateriaali pakkauksissa ........................................................... 39 
Kuvio 4: Pakkauksen ekologisuus ...................................................................... 40 
Kuvio 5: Pakkausmateriaalin alkuperä ............................................................... 41 
Kuvio 6: Käytettävyyden hankaluus ................................................................... 42 
Kuvio 7: Pakkausten hajoaminen ...................................................................... 43 
Kuvio 8: Toivotut muutokset pakkauksiin ........................................................... 44 
Kuvio 9: Merkintöjen selkeys .......................................................................... 45 
Kuvio 10: Merkintöjen tunnistaminen ................................................................ 46 
Kuvio 11: Uusio- ja hyötykäyttömateriaalit ......................................................... 47 
Kuvio 12: Pakkausjätteen lajittelu.................................................................... 48 
Kuvio 13: Lajittelematta jättämisen syyt ........................................................... 49 
Kuvio 14: Kierrätyksen järjestys ...................................................................... 50 
Kuvio 15: Kierrätystieto................................................................................. 51 
 
 
 



 61 

 

Taulukot 
 
Taulukko 1: Pakkauksen päätehtävät (Schlossman 2000: 782.).................................... 9 
Taulukko 2: Ekologisten pakkausten huolenaiheet (Dayan & Kromidas 2011: 180.) ......... 10 
Taulukko 3: Valmisteelle valittu materiaali ......................................................... 11 
Taulukko 4: Materiaalien tunnistusjärjestelmän numerointitapa ja lyhenteet (Valtioneuvoston 
asetus pakkauksista ja pakkausjätteestä 2005.) ................................................... 13 
 
 
 



 62 

 

Liitteet 
 
Liite 1: Kuluttajakysely ................................................................................. 63 

Liite 2 Tulokset: kohta 6; Onko jonkin tuotteemme pakkauksen käyttäminen hankalaa? Kyllä, 

ei. Jos vastasitte edelliseen kyllä, niin minkä ja miksi? .......................................... 65 

Liite 3 Tulokset: kohta 7; Onko jonkin tuotteemme pakkaus hajonnut käytössä? Kyllä, ei. Jos 

vastasitte edelliseen kyllä, niin minkä ja miten? .................................................. 67 

Liite 4 Tulokset: kohta 8; Toivoisitteko jonkin tuotteemme pakkaukseen muutoksia? Kyllä, ei. 

Jos vastasitte edelliseen kyllä, niin minkä ja millaisia? ........................................... 68 

Liite 5 Tulokset: kohta 12; Lajitteletteko uusio- tai hyötykäyttöön soveltuvat materiaalit 

erillään sekajätteestä? Kyllä, ei. Jos vastasitte edelliseen ei, miksi?: Muu syy. ............. 70 

Liite 6 Tulokset: Kohta 15: Muu palaute pakkauksistamme: Ruusuja ja risuja. .............. 71 

 
 
 
 
 
 



 63 
 Liite 1 

 

Liite 1: Kuluttajakysely 

 

Pakkausmateriaalin määrä 

 

1. Tuotteidemme pakkaamiseen on käytetty materiaalia: 

 liikaa sopivasti     liian vähän 

 

2. Pakkausta suojaava muovisuoja tai pahvilaatikko on: 

 välttämätön  

 samantekevä  

 turha 

 

3. Kierrätetystä materiaalista valmistetut pakkaukset ovat: 

hyvälaatuisia, turvallisia ja luonnonvaroja säästäviä  

riittävän laadukkaita ja turvallisia 

huonolaatuisia ja turvallisuudeltaan arveluttavia 

samantekeviä 

 

4. Pakkauksen ekologisuus on minulle 

oleellinen osa ostopäätöstä  

melko tärkeää 

samantekevää 

 

5. Oletteko kiinnostunut tietämään mistä pakkausmateriaalimme on peräisin? 

kyllä ei 

 

Pakkauksen käytettävyys 

 

6. Onko jonkin tuotteemme pakkauksen käyttäminen hankalaa? 

 kyllä ei  

Jos vastasitte edelliseen kyllä, niin minkä ja mik-

si?_____________________________________________________________________ 

 

7. Onko jonkin tuotteemme pakkaus hajonnut käytössä? 

 kyllä  ei  

Jos vastasitte edelliseen kyllä, niin minkä ja mi-

ten?_____________________________________________________________________ 
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8. Toivoisitteko jonkin tuotteemme pakkaukseen muutoksia? 

kyllä ei 

Jos vastasitte edelliseen kyllä, niin minkä ja millai-

sia?______________________________________________________________________ 

 

Kierrätys 

 

9. Ovatko kierrätys- ja materiaalimerkinnät selkeästi ymmärrettäviä? 

 kyllä ei 

 

10. Osaatteko tunnistaa kierrätys- ja materiaalimerkinnät? 

 kyllä ei  

 

11. Tiedättekö mitkä materiaalit sopivat uusio- tai hyötykäyttöön? 

 kyllä ei  

 

12. Lajitteletteko uusio- tai hyötykäyttöön soveltuvat materiaalit erillään sekajätteestä? 

 kyllä ei 

 

Jos vastasitte ei, miksi? 

 En osaa kierrättää erilaisia materiaaleja. 

Lajitteluun ei ole mahdollisuutta.  

 Kierrättäminen ei ole minulle tärkeää 

 Muu syy __________________________________ 

 

13. Toivoisitteko pakkauksen tuottajan/välittäjän järjestävän kierrätyksen vai kierrätät-

tekö mieluiten itse? 

Kierrätän mieluiten itse. 

Toivoisin tuottajan/välittäjän järjestävän kierrätyksen. 

 

14. Toivoisitteko pakkauksen tuottajalta/välittäjältä enemmän tietoa kierrätyksestä? 

kyllä ei 

 

Muu palaute pakkauksistamme, ruusuja ja risuja:  
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Liite 2 Tulokset: kohta 6; Onko jonkin tuotteemme pakkauksen käyttäminen hankalaa? Kyllä, 
ei. Jos vastasitte edelliseen kyllä, niin minkä ja miksi? 
 

’avaaminen hankalaa’ 

’hankala purkaa’ 

’Pumppupullossa olleen kosteusvoiteen, koska pohjalle jäi voidetta’ 

’Pumppupulloihin (esim. silmänympärysv.) tuntuu jäävän, vaikka sitä ei saa ulos.’ 

’Käsivoiteessa on irti kierrettävä korkki. Pidän enemmän korkista, joka on kiinni’ 

’Esim. shampoopullojen korkit hankalia avata.’ 

’Lahjapakkausten muoviset "standit" ovat turhia ja niitä ei voi kierrättää!’ 

’hamppukäsivoide, joka on metallisessa putkilossa’ 

’cocoa butter creamy wash -pullo todella jäykkä, ei riitä puristusvoimat’ 

’Vartalovoit. Sulkeminen hankalaa, kun tuotetta on ottanut, aiheuttaa sotkua.’ 

’metallinen käsirasvatuubi on epäkäytännöllinen, sillä siihen tulee pieniä reikiä’ 

’pumppupullot on vaikea saada ihan tyhjäksi’ 

’palasaippuan muovikääre’ 

’Vartalovoihin olisi hyvä myydä spaatteleita, jotta purkki pysyy hygieenisempänä.’ 

’matkakokoinen hoitoaine on vaikea saada ulos pullosta’ 

’pumppupullot, koska niissä oleva tuote on vaikea käyttää loppuun asti’ 

’Rainforest mustikkahoitoainetta vaikea saada pullosta  ulos ja korkkikin hankala’ 

’Usein esim jalkarasvapullon auki napsautettava korkki on liikan tiukka tai pieni’ 

’Suihkusaippuapullojen korkit’ 

’huulirasvat, koska pitkäkyntisenä kynsien alle menee paljon rasvaa.’ 

’voidetuubit koska voidetta jää haaskeelle, kaikkea loppuja ei saa ulos.’ 

’Vartalovoide pumppupullossa loppu on hankala saada ulos.Täyttöpakkaus parempi!’ 

’Vartaloöljyt sotkisivat ehkä vähemmän pumppu- tai suihkepullossa.’ 

’Suihkugeeli, pullo liian kovaa muovia, edellyttää paljon puristusvoimaa’ 

’Tuubeista ei aina tiedä, onko tuote lopussa vai ei.’ 

’Voidepurkkien suuaukoilla on reunus, jonka alta hankala kaivaa kaikki voide’ 

’Suihkugeeli-/shampoopulloa joutuu puristamaan voimalla.’ 

’Hamppu-käsivoide, avaaminen vaatii aina kaksi kättä’ 

’Joidenkin suihkusaippuoiden pakkaus on niin jäykkä, että saippuaa on vaikea saad’ 

’Glyserini- palmuöljysaippuan kova muovikäärettä on hankala saada auki saksitta.’ 

’suihkugeelipullojen korkit ovat joskus vaikeita avata’ 

’puristeltaviin putkiloihin jää aina vähän tuotetta, purkeista saa kaiken käyttöö’ 

’Joitakin pakkauksia vaikea saada ihan tyhjiksi.’ 

’Lahjapakkauksen saippuapala ja vartalovoi ovat hankalasti irrotettavissa.’ 

’Metallisten rasioiden uusiokäyttö?! tuotteiden irrottaminen muovisuojastaan..’ 

’Cacao stickiin jää paljon ainetta sisään niin, ettei sitä saa kuin kaivamalla.’ 

’pumppupulloja ei saa auki kokonaan, voi vaan pumpata tuotetta ulos’ 
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’Drops of youth pipetti todella huono !! Se ei toimi yhtään.’ 

’esim. metallinen käsivoidetuubi menee muhkuroille ja kierrekorkki on hyvin vaike’ 
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Liite 3 Tulokset: kohta 7; Onko jonkin tuotteemme pakkaus hajonnut käytössä? Kyllä, ei. Jos 
vastasitte edelliseen kyllä, niin minkä ja miten? 
 

’korkit lähtee irti’ 

’kevytmetalli murtuu’ 

’cocoa butter korkki, tuotteen tiputtua lattialle’ 

’mustikka(?)-hiussuihkeen korkki vuosi hieman suihkutettaessa’ 

’Korkit tuntuvat menevän rikki, jos tuote tippuu lattialle.’ 

’Kasvoveden tai pesuaineen korkki, kun pullo on tippunut lattialle.’ 

’pienet suihkugeelit’ 

’Vartalovoipurkin kansi halkesi, kun kiersin kantta kiinni.’ 

’Tea tree -sarjan kasvoveden korkki hajosi, ei pysynyt enää kiinni’ 

’Aukeava korkkiosa irronnut, esim. suihkugeelipullossa.’ 

’Suihkugeelin korkki hajosi’ 

’Suihkugeelin korkki: "sarana" katkesi. Ison suihkugeelin pumppu: letku irtosi.’ 

’metalliseen käsirasvatuubiin tulee pieniä reikiä’ 

’pienen shampoon korkki, tosin ollut jatkokäytössä "’ 

’meikkipuuteri monta kertaa kun on tippunut lattialle, kiinnipitävä osa hajonnut’ 

’suihkugeelipullon korkki murtui "saranakohdasta"’ 

’Suihkusaippua pullojen korkit joskus hajoavat, koska se on melko tiukka avata’ 

’Suihkuvaahdon korkki on rikkoutunut.’ 

’Em.shampoo/hoitoainepullon korkki hajonnut, koska korkki hankala avata’ 

’E-vitamiini kasvojenpuhdistusvoidepullonkorkki.’ 

’suihkusaippuapullo’ 

’Suihkugeelipulloista on joitakin kertoja irronnut korkin läppä.’ 

’Ison suihkugeelipullon pumppu sitä pyörittäessä’ 

’Saranallinen suohkusaippuan korkki haljennut pullon pudotessa lattialle’ 

’Kuoriva suihkugeelituubi putosi lattialle ja korkki hajosi.’ 

’huulirasvan kierteet murenivat’ 

’Tea Tree kasvoveden korkki lähti joskus irti.’ 

’Tiputin suihkugeelin lattialle ja korkki murtui.’ 

’Shampoopullon korkki joka "napsautetaan ylös kynnellä; pala lohkesi’ 

’mansikkakuorinta-aineen korkki hajoaa aina’ 

’suihkusaippua pullojen korkin läpät rikkoutuvat helposti’ 

’esimerkiksi suihkugeelien korkit hajoavat helposti, jos pullo vaikkapa putoaa.’ 

’Luomiväri nappi irronnut, mutta sen sai liimattua takaisin.’ 

’suihkugeelipurkkien korkit joskus rikkoutuvat ihan normaalissa käytössä’ 

’Ison Rainforest Balance -sampoopullon korkin kansi on irronnut.’ 

’Voidepurkin pumppuosa tukkeutuu todella nopeasti, eikä tyhjennä pulloa.’ 

’metallise tuubit murtuvat ja korkit vaikea sulkea’
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Liite 4 Tulokset: kohta 8; Toivoisitteko jonkin tuotteemme pakkaukseen muutoksia? Kyllä, ei. 
Jos vastasitte edelliseen kyllä, niin minkä ja millaisia? 
 

’helpompia ja kestävämpiä korkkeja’ 

’kestävämpiä purkkeja’ 

’cocoa butter vartalovoide, isompi pakkauskoko’ 

’Ei mielellään rasvoja pumppupulloihin’ 

’Mahdollisimman vähän pakkauksia.’ 

’Pumppupulloista vaihto tuubeihin, jotka on helpompi tyhjentää kunnolla’ 

’kierrekorkillisiksi, nykyiset vuotavat lennoilla’ 

’Kierrekorkkien sijaan saranoilla aukeavat korkit.’ 

’Muovipullot voisivat olla uudelleen täytettäviä.’ 

’All-in-one face base double function: sienen paikka tulisi olla peilin ja puuterin välissä, jottei 

peili olisi ihan puuterissa!’ 

’Korkkiosan jämäkämpi kiinnitys.’ 

’Lahjapakkauksissa käytetään usein muovia ja pienetkin tuotteet on pakattu’ 

’käsivoiteiden metalliputkilot’ 

’suihkugeelit pumppupulloihin!!’ 

’Lahja-/useamman tuotteen pakkauksiin vähemmän pakkausmateriaalia’ 

’tuotteiden täyttö liikkeessä kuten aikaisemmin’ 

’Vartalovoit. Etenkin iso purnukka epähygieeninen, jos tuotetta annostelee käsin.’ 

’pakkaukset olisivat kierrätys muovia’ 

’pumppupullojen muutos tavallisiksi korkillisiksi?’ 

’Huulikiilteet ja -rasvat ovat epähygienenisiä ja hankalia käyttää. Jätä ostamatt’ 

’muovikääre saippuoissa helpommin avattavaksi’ 

’meikkipuuteri, tukevampi pakkaus’ 

’Täyttöpakkaukset voisivat olla kiva lisä (sopisi esim. suihkugeeleille)’ 

’vähemmän on enemmän.’ 

’ainakin voiteet pois pumppupulloista, koska niitä ei pysty käyttämään loppuun’ 

’Olen ihastunut pulloon jossa on isompi suu’ 

’Aloe vera kasvojenpesuvaahto: miksi se on pumppupullossa eikä tavallisessa?’ 

’Suihkugeelipulloja on vaikea saada tyhjäksi’ 

’Kulmaväripaletin sivellin on pakkauksen takia  kömpelönmuotoinen.’ 

’huulirasvat putkiloihin’ 

’hamppukäsivoiteen korkki on epäkäytännöllinen’ 

’turhat pahvipakkaukset pois’ 

’Vartalovoidepumppupullo täyttöpakkaukseen, jotta pumppua ei tarvii aina ostaa.’ 

’Meikkisarjan pakkaukset ovat halvan ja tyylittömän näköisiä.’ 

’turha muovi pois’ 

’en pidä siitä, että vartalovoide on pumppupullossa (nerolijasmiini)’ 
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’kasvovoidepurkkien välikannet tuntuvat turhilta’ 

’Käytettävämmät pullot, pehmeämpää materiaalia’ 

’Hiusten hoitoainepullo pehmeämmästä materiaalista.’ 

’Hamppu-käsivoiteen tuubi voisi olla käytännöllisempi, ehkäpä muovinen.’ 

’Suihkugeeli-/shampoopullosta tulevat viimeiset huonosti.’ 

’Toivoisin että suihkugeelejä olisi myynnissä täyttöpakkauspusseissa.’ 

’Hamppukäsivoide’ 

’vähemmän turhia ulkopakkauksia’ 

’saippuakääreeseen repäisykohta, josta saa auki’ 

’kasvovoiteita purkeista tuubeihin/pumppupulloihin’ 

’Hamppu käsivoidetta ostaisin jatkossakin mieluummin pienemmässä tuubissa.’ 

’no niihin putkiloihin’ 

’suihkugeeleissä voisi olla helpompi avautuva korkki’ 

’Iso pyöreä voidepurkki on hieman epäkäytännöllinen. Muuttaisin kapeammaksi.’ 

’kuorinta-aineen’ 

’Hamppu-käsivoiteen tuubi on nykyisellään epäkäytännöllinen, varsinkin korkki’ 

’Esim. Nutriganics-voiteet ja seerumit eivät välttämättä tarvitse pahvipakkausta.’ 

’Kierrekorkit helppokäyttöisemmiksi.’ 

’Cocoa stickiin niin, että kaiken aineen saisi käytettyä.’ 

’pumppupulloihin kierrekorkki-tyylinen avaamismahdollisuus’ 

’deodorantit toimisivat paremmin  toisin päin, eli roll-on osa alaspäin’ 

’drops of youth pipettiin.’ 

’Pumppupullojen pumppuosiin. En osaa sanoa, miten tekniikkaa voisi parantaa.’ 
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Liite 5 Tulokset: kohta 12; Lajitteletteko uusio- tai hyötykäyttöön soveltuvat materiaalit eril-
lään sekajätteestä? Kyllä, ei. Jos vastasitte edelliseen ei, miksi?: Muu syy. 
 

’Aina ei löydy sopivaa keräilyastiaa lähistöltä’ 

’pakkausmuovin keräystä ei järjestetä’ 

’muovijätteen kierrätys ei tosin mahdollista’ 

’kierrätän ne, jotka taloyhtiö hoitaa’ 

’Lisäksi laiskuus’ 

’En tiedä mihin viedä.’ 

’palaviin menee nykyisin melkein kaikki mahdollinen’ 
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Liite 6 Tulokset: Kohta 15: Muu palaute pakkauksistamme: Ruusuja ja risuja. 

 

’kehittämistarvetta on’ 

’perusasiat ok’ 

’Pakkaukset ovat minusta kauniita.’ 

’Yksinkertaisuus on valttia’ 

’toivoisin kovasti passion-kasvojenpesugeeliä takaisin valikoimaan’ 

’tyhjät pakkaukset voi palauttaa myymälään -> hyvä!’ 

’Ruusuja: kilpailijoihinne verrattuna olette edelläkävijöitä - edelleen.’ 

’välillä teksti liian pienellä’ 

’Pakkaukset pitäisi kierrättää polttamisen sijasta.’ 

’Enemmän pumppupulloja vartalotuotteisiin (rasvat, puhdistusaineet).’ 

’Toivon purkkien uudelleentäyttömahdollisuutta tai purkkien palautusta myymälään.’ 

’Kestäviä ja kauniita’ 

’Pakkausten ulkoasu on raikas ja houkutteleva. Käytettävyysongelmat kohtalaisia.’ 

’usein miten pakkaukset ovat käytännöllisiä ja sopivan kokoisia’ 

’Body Shopin tuotevalikoima vaihtuu aivan liian nopeasti!’ 

’Liian vähän tilaa kertoa, joten jää kertomatta.’ 

’Täyttöpalvelu käyttöön, kierrättämismahdollisuutta ei energiajätteelle ole meill’ 

’Pakkauksella on tärkeä tehtävä suojata tuotetta, ups liian lyhyt vastaustila.’ 

’kysymys num.2Vastaus:riippuen tuotteesta onko hyvä olla pakattu tai ei.’ 

’Mielestäni pakkaukset on kauniita ja houkuttelevia!’ 

’On hyvä että pakkaukset voi palauttaa myymälään kierrätettäväksi!’ 

’hyvä että kierrätysmateriaalia käytetään ja ettei suosita eläinkokeiluja.’ 

’Joissain myymälöissä oleva keräyssäiliö kierrätettäville pakkauksille on hyvä.’ 

’Pidän vartalovoi pakkauksista. Säilytän niissä myöhemmin hiuspinnejä, nappeja...’ 

’Pahviset lahjapakkaukset ovat kauniita.’ 

’Pulloihin iso suu tasakorkilla, jolloin sitä voi pitää alassuin pystyssä.’ 

’Uudelleentäyttöpalvelu takaisin!!!’ 

’vihreää ruohoa’ 

’mielestäni body shopin pakkaukset ovat ihanan herkullisen näköisiä’ 

’Muovipakkauksia ei juurikaan Suomessa voida kierrättää.’ 

’ihania tuotteita hyvissä pakkauksissa! <3’ 

’LISÄÄ HAJUSTEETTOMIA TUOTTEITA.....’ 

’Hyvä;tyhjät pakkaukset voi palauttaa liikkeeseen, huono;täyttöpalvelun lopetus’ 

’Kaipailen yhä vanhojen hyvien aikojen täyttöpalvelua!’ 

’Pakkaukset ovat yksinkertaisuudessaan kauniita!’ 

’Tuotteiden imago hyvä. Tsemppiä opintoihin!’ 

’Yleisesti ottaen loistavia, useimmiten myös kauniita.’ 

’Kauniita ja naisellisia, houkuttelevia.’ 
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’Olin taannoin kovin pettynyt, kun lopetitteastaanottamisen.’ 

’Voidepurkit voisi täyttää uudelleen. meillä ei kerätä muovia’ 

’Täyttöpakkauksia, kiitos.’ 

’Vartalovoi- ja huulivoirasiat ovat todella käteviä ja mukavia käyttää.’ 

’ ;)’ 

’Saako pakkaukset tuoda yhä kierrätykseen/uusiotäyttöön liikkeeseen?’ 

’Vastasin "kierrätän mieluiten itse", mutta energiajätettä ei kerätä Treella.’ 

’Muovipakkausten kierrätys olisi hyvä saada takaisin myymälöihin’ 

’ainakin tähän saakka ovat olleet hyviä =)’ 

’Käytän Nutriganics-sarjaa, sen pakkaukset ovat ihanan ylellisen näköisiä :)’ 

’Jos pakkauksen voi kierrättää itse, tieto miten pakkaukseen.’ 

’hyviä pakkauksia, kauniitakin’ 

’Muovin kierrätys tärkeää, monissa kunnissa menee sekajätteeseen.’ 

’sekä että’ 

 


