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for tofu made of soy cultivated in 
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this thesis is a fibre based material
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rials are reviewed from the point 
of view of the state of being en-
vironmentally friendly. We Know 
Tofu is a fictional company of 
which values are domesticity and 
sustainable development. In this 
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JOHDANTO

Pakkaukset ovat osa arkea, eikä 
niiltä voi välttyä, meni sitten ruoka-
kauppaan, kosmetiikkaliikkeeseen 
tai apteekkiin. Pakkausmateriaalei-
hin ja näiden määriin suhtaudutaan 
entistä kriittisemmin. Valitut materi-
aalit ohjaavat kulutuskäyttäytymistä 
ja ekologisten materiaalien kysyntä 
kasvaa koko ajan. (Mäkelä 2018.) 
Pakkauksen rooli tuotteen hiilijalan-
jäljessä on kuitenkin vain murto-osa. 
Järkevä, harkittu pakkaaminen pal-
velee aina tarkoitusta: suojaa, säilyt-
tää, informoi ja kuljettaa. Opinnäyte-
työssä käyn läpi pakkauksen ja sen

sisältämän elintarvikkeen suhdetta 
tuotteen ekologiseen jalanjälkeen. 
Käsiteltyjä aiheita ovat myös soijan 
viljelyn eettisyys, lähituotanto sekä 
yleisimmin käytettyjen pakkausma-
teriaalien ekologisuus. Kuvitteellinen 
tuote, lähituotetusta soijasta valmis-
tettu tofu, on suunniteltu niin, että 
sen kaikki osa-alueet ovat mahdolli-
simman ympäristöystävällisiä. Tämä 
on osana ajatusta siitä, että tulevai-
suudessa tulisi pyrkiä tuottamaan 
yhä enemmän sellaisia tuotteita, 
joissa sekä pakkaus, että sen sisältö 
tukevat kestävää kehitystä.



2 EKOLOGINEN PAKKAUS

Pakkauksen tehtävänä on suojata ja säilyttää tuotetta, 
eikä kaikki pakkaaminen ole pahasta. Vaikka turhaa pak-
kausmateriaalia tulisikin välttää, ratkaisu ei ole lopettaa 
pakkaamista kokonaan. Lähestyin ekologista pakkaamista 
siltä näkökannalta, että pakkauksen ympäristövaikutukset 
ovat häviävän pieniä verrattuna sen sisältämään tuottee-
seen. Tuote on nähtävä kokonaisuutena, jossa sekä pak-
kaus, että sen sisältö noudattavat kestävää kehitystä.
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Mainonta johtaa kuluttajaa har-
haan silloin, kun tuotteen sanotaan 
olevan ekologinen sen perusteel-
la, miten se on pakattu. Tuote voi 
kuitenkin olla kaikkea muuta kuin 
ympäristöystävällinen. Tästä hy-
vänä esimerkkinä on jauheliha, 
jonka pakkausmuovin määrää on 
pienennetty. Kuluttajalle annetaan 
kuva, että tuote on tällöin ekolo-
ginen, mutta todellisuudessa on 
vain otettu pieni askel parempaan 
suuntaan. Atrian jauhelihan pakkaus 
onkin huomattavasti ekologisempi, 
sillä se vähentää muovijätettä jopa 
150 tonnilla vuodessa 

(Atria 2019). Pakkauksen sisältö 
ei sen sijaan ole ympäristöystäväl-
linen, sillä jauhelihan ympäristö-
vaikutukset ovat merkittävät jopa 
muihin lihoihin verrattuna (Ilmas-
to-opas 2019). Turhan pakkaus-
materiaalin vähentäminen on toki 
hyvä asia, mutta se ei tee tuot-
teesta automaattisesti ekologista.
 Pakkausteollisuudella on tar-
peettoman huono maine, sillä sen 
ajatellaan olevan syy yhä kasva-
vaan jäteongelmaan. Vesistöjen 
roskaantuminen ja valtamerien 
muovilautat ovat saaneet kuluttajat 
ajattelemaan pakkausten ekolo-

2.1 Pakkausteollisuuden huono maine

gisuutta. Ylipakkaaminen on on-
gelma, joka on osasyynä merien 
roskaantumiseen, mutta pakkaa-
minen yleisesti ottaen vähentää 
ruokahävikkiä ja tuotteiden 
vahingoittumista. Ongelmana ne-
gatiivisessa suhtautumisessa pak-
kauksia kohtaan onkin se, ettei 
tiedetä pakkauksen tärkeydestä 
ja ympäristölle myönteisistä vaiku-
tuksista. Pakkaus ei ole itsessään 
syy jäteongelmaan, mutta pakka-
usten ekologisuuteen ja turhan 
pakkausmateriaalin käyttöön tulisi 
kiinnittää huomiota. (Tuominen 
2018.) Olennaista olisikin tuottaa
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harkitusti, mahdollisimman ym-
päristöystävällisiin materiaaleihin 
pakattuja tuotteita, joissa olisi eko-
logista myös pakkauksen sisältö. 
 Pakkausteollisuudessa on 
useita hyviä materiaaleja, jotka 
kuitenkin aiheuttavat ongelmia 
niiden kierrätyksen takia. Otetaan 
esimerkiksi muovi, joka ei hajoa 
luonnossa, vaan päätyy vesistöi-
hin ja tuhoaa ympäristöä. Muovi 
on kuitenkin materiaali, jota pysty-
tään uusiokäyttämään pitkään, jos 
se vain osataan kierrättää oikein. 
Ongelma ei siis ole itse materiaa-
lissa, vaan siinä, miten sitä kierrä-

tetään. Tämä ei tarkoita, että muo-
vin käyttöä pitäisi lisätä tai jatkaa 
nykyisellään, mutta on olennaista 
huomata, miten suuri rooli on ihmi-
sen toiminnalla. Ratkaisuna voisi-
kin olla muovin kulutuksen vähen-
tämisen lisäksi selkeämmät ohjeet 
muovin kierrätykseen, sekä kierrä-
tyspisteiden lisääminen. (Suomen 
Uusiomuovi Oy 2018.)

 

Ennen, kuin aloitin pakkaus-
muotoilijan opinnot, olin hyvin 
kriittinen muovia ja muita pakka-
usmateriaaleja kohtaan. Yllätyin 
opintojen aikana siitä, miten 
ekologisia myös mediassa 
parjatut materiaalit voivat olla. 
Alunperin ajattelin, että kaikkea 
pakkaamista tulisi välttää ja 
muovien käyttö lopettaa koko-
naan, mutta hyvin pian tajusin, 
että pakkauksia tarvitaan ja ne 
ovat välttämättömiä tuotteen 
säilymisen kannalta. Siksi toi-
vonkin, että tämä tieto saataisiin 
perille myös kuluttajille ja opit-
taisiin näkemään tuote kokonai-
suudessa. Olen sitä mieltä, että 
elintarviketeollisuus korostaa 
liikaa pakkauksen ympäristö-
vaikutuksia, mutta jättää sen 
sisältämän tuotteen sivurooliin. 
Kuitenkin tuote on se, joka ai-
heuttaa ympäristölle suurimman 
negatiivisen vaikutuksen. 
Pakkaukset eivät ole yksiselit-
teisesti huonoja tai hyviä, vaan 
niiden ongelmat liittyvät pää-
osin hävitykseen ja kierrätyksen 
puutteellisuuteen. 3



Tuotteen valmistamiseen kuluu 
tietty määrä resursseja, kuten 
vettä, minkä lisäksi tuotannosta 
aiheutuu ympäristölle haitallisia 
hiilidioksidipäästöjä. Hiilijalanjälki, 
tuotteen vaikutus ympäristöön, 
koostuu tuotteeseen kuluvien re-
surssien määrästä, alkutuotannos-
ta hävitykseen. Pakkauksen rooli 
hiilijalanjäljessä on pieni, ja jois-
sain tapauksissa pakkausmateri-
aalien lisääminen voi jopa pienen-
tää tuotteen ympäristövaikutuksia. 
Ruoan tuotantoon ja ruokahävik-
kiin verrattuna pakkausmateriaalin 
määrän kasvattaminen on

pienempi paha, mikäli pakkaus 
auttaa säilyttämään ruokaa pi-
dempään. (State of Oregon De-
partment of Environmental Quality 
2017.) Arvioidaankin, että pakka-
uksen rooli monien elintarviketuot-
teiden kohdalla on vain 0,5 - 2 % 
luokkaa. Oikein suunniteltu pakka-
us takaa, että tuote säilyy pidem-
pään, ja tällöin jo ennestään pieni 
ympäristövaikutus kutistuu, sillä 
mikäli ruokahävikkiä syntyy, koko 
tuotteen valmistukseen käytetyt 
resurssit menevät hukkaan. (Säilä 
2017.) Pakkausmateriaalin osuus 
tuotteen kokonaisuuteen

2.1.1 Tuotteen rooli verrattuna pakkaukseen

on pieni, etenkin jos tuotteen 
valmistamiseen kuluu reilusti 
resursseja. Ratkaisu ei siis ole 
pelkästään vähentää pakkausma-
teriaaleja, vaan myös panostaa 
tuotteen ekologisuuteen. 
 Pakkauksen sisällöllä on 
suuri merkitys tuotteen ympäris-
töystävällisyyteen. Liha- ja mai-
totuotteet kuluttavat eniten luon-
nonvaroja, kun taas kasvikunnan 
tuotteet vähiten. Verrataan vaikka-
pa naudanlihaa, jonka hiilidioksidi-
päästöt ovat yli 15 kiloa /kg, sekä 
linssejä, joiden hiilidioksidipäästöt 
ovat 0,9 kiloa /kg. Kokonaisuus 
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koostuu tuotteen koko elinkaa-
resta, johon lasketaan kaikki kulut 
viljelystä tuotteen hävittämiseen. 
(Hamerschlag 2011.) Kun puhu-
taan ekologisista ja epäekologista 
proteiininlähteistä, erot ovat huo-
mattavia. Kaikkein suurin vaikutus 
ympäristöön on karjataloudella ja 
kalastuksella, joiden hiilijalanjälki 
voi olla jopa satakertainen 
verrattuna vähiten ympäristöä 
kuluttavien proteiininlähteiden 
valmistukseen. (Nijdam, Rood & 
Westhoek 2012.)

Mielestäni olisi tärkeä kes-
kittyä kokonaisuuteen, eikä 
sysätä vastuuta yhdelle tuot-
teen osa-alueelle. Pakkaus on 
vain pieni osa kokonaisuutta 
ja kuluttajien tulisi olla tietoi-
sia myös pakkausmateriaalien 
hyödyistä. Yllätyin siitä, miten 
pieni prosentuaalinen osuus 
pakkauksella on koko tuotteen 
ympäristövaikutuksista. Täs-
täkin tosin löytyy hyvin vaihte-
levaa informaatiota lähteestä 
riippuen, joten voi hyvin olla, 
että prosentti on todellisuudes-
sa hieman suurempi. Olen sitä 
mieltä, että ruokahävikki on 
paljon suurempi ongelma, kuin 
pakkausmateriaalien käyttö. 
Mieluummin käyttää hieman 
enemmän pakkausmateriaalia, 
jos se takaa, että tuote säilyy 
paremmin ja päätyy kompostin 
sijaan ravinnoksi.
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2.1.2 Tarkoituksenmukainen pakkaaminen

Pakkauksen tehtäviin kuuluu 
tuotteen säilyttäminen, kuljetus, 
suojaaminen sekä kuluttajan in-
formointi. Kuluttajaa informoidaan 
esimerkiksi kertomalla tuotteen 
säilymisestä, käyttötarkoituksista 
ja pakkauksen kierrättämisestä. 
Vaikka pakkausmateriaaleihin ku-
luu ympäristön resursseja, se on 
pienempi paha verrattuna esimer-
kiksi ruokahävikin aiheuttamaan 
hiilijalanjälkeen. Pakkaus pidentää 
ruoan säilymistä, jolloin tämä on 
käyttökelpoista pidempään. Tämä 
tapahtuu suojaamalla tuotetta ym-
päristön vaikutuksilta, kuten

kuten hajuilta ja mikrobeilta. Pak-
kauksen tulisi olla sellainen, että 
se suojaa tuotetta ilman turhaa 
pakkausmateriaalia. (Järvi-
Kääriäinen & Leppänen-Turkula 
2002, 15-16.)  
 Ympäristöystävällisten pak-
kausmateriaalien kehitys ja kiin-
nostus näihin on koko ajan kas-
vava trendi. On kuitenkin haaste 
kehittää korvaajaa muoville, jonka 
ominaisuudet pakkausmateriaalina 
ovat ainutlaatuiset. Kysymys kuu-
luukin, onko mahdollista kehittää 
ekologista materiaalia, joka korvaa 
muovin. Ensimmäinen askel 

ympäristöystävälliseen suuntaan 
voisikin olla muovin vähentäminen 
pakkauksissa, kuten monet yrityk-
set ovat jo tehneet. (Pakkaus Suo-
men Pakkausyhdistys RY 2018.)
Tästä hyvänä esimerkkinä on Ar-
lan käyttämä Elopakin ja Stora En-
son kehittelemä pakkausmateriaa-
li. Materiaali on tehty korvaamaan 
perinteistä nestekartonkia, ja siinä 
puukuidusta valmistetun materi-
aalin pinnalla on biomuovikalvo. 
Muovin alkuperää muuttamalla 
ollaan saatu aikaan uudenlainen, 
ekologinen materiaali, joka sovel-
tuu nestemäisten tuotteiden 

6



pakkaamiseen. (Rinne 2017.)
 Maailmalta löytyy myös 
yrityksiä, jotka ovat päättäneet 
ratkaista muoviongelman jättä-
mällä neitseellisen muovin käytön 
pakkauksistaan kokonaan. Tällai-
nen on esimerkiksi englantilainen 
Iceland Foods -kauppaketju, joka 
on kertonut poistavansa muovin 
pakkauksistaan. Kauppaketju on 
saanut paljon positiivista julkisuut-
ta päätöksen jälkeen, mutta todel-
lisuudessa muutos on vaikea ja 
monimutkainen prosessi. Kuiten-
kin on hienoa, että yritykset ovat 
lähteneet ratkaisemaan muovin

käytöstä aiheutuvia ongelmia ja 
kantavat kortensa kekoon asian 
ratkaisussa. Mitä useampi yritys 
lähtee tekemään muutoksia, sitä 
valoisampi tulevaisuus on ekolo-
gisten materiaalien kehityksellä. 
(Packdesign Id 2018, 7.)
 Tämä on kuitenkin vain en-
simmäinen askel, sillä suurempia 
muutoksia tarvitaan. Elintarvike- ja 
pakkausteollisuudessa tulisi jat-
kossa kiinnittää entistä enemmän 
huomiota koko tuotteen elinkaa-
reen, jolloin suosittaisiin ekologisia 
raaka-aineita ja pakkausmateriaa-
leja, ei vain toista näistä.

Uskon, että tulevaisuudessa 
tullaan kehittämään yhä toimi-
vampia materiaaleja muovia 
korvaamaan. On ilahduttavaa 
huomata, että edistystä tapah-
tuu ja koko ajan pyritään val-
mistamaan ekologisempia 
pakkausratkaisuita. Vaikka 
muovin korvaaminen ei vielä 
täysin ole mahdollista, on mie-
lestäni jo hyvä askel, että sitä 
lähdetään vähentämään. Isojen 
muutosten toteutukseen kuluu 
aikaa, eikä niitä usein pystytä 
tekemään suurilla harppauksil-
la, vaan pienin askelin.
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Mielestäni kuluttajille pitäisi 
tehdä selväksi tarkoituksen-
mukaisen pakkaamisen ja 
ylipakkaamisen erot. Tällöin 
ymmärrettäisiin se, ettei pakka-
usmateriaalien käyttö ole 
automaattisesti huono asia, 
vaan sillä voidaan jopa lisätä 
tuotteen ekologisuutta. Ylipak-
kaaminen on kuitenkin täysin 
eri asia, kuin pakkaukset ylei-
sesti, eikä näitä voi mitenkään 
niputtaa samaan kategoriaan. 
Liikapakkaamista tulisikin vält-
tää viimeiseen asti, sillä se 
aiheuttaa niin paljon ongelmia 
ympäristölle ja yrityksille. 
Uskon kuitenkin, että pakkaus-
materiaalien tarpeeton käyttö 
on menossa alaspäin ja pakka-
uksissakin otetaan koko ajan 
enemmän huomioon niiden 
ekologisuus. Toivoisinkin, että 
kuluttajat oppisivat näkemään 
pakkausten tarpeellisuuden 
osana ekologista elämäntapaa.

2.1.3  Ylipakkaamisen ongelmat

Ylipakkaamisella tarkoitetaan tuot-
teen säilymisen kannalta epäolen-
naisten materiaalien käyttöä, mikä 
aiheuttaa turhia ympäristövaiku-
tuksia ja tuottaa taloudellista 
tappiota. Tarpeettoman pakkaus-
materiaalin käyttö on siis haitaksi 
sekä kuluttajalle, että yritykselle. 
Tämän vuoksi ylipakkaamista 
vältetään. (Logistiikan Maailma 
2019). Kasvava jäteongelma joh-
tuukin osittain tarpeettomasta pak-
kausmateriaalien käytöstä, mutta 
myös pakkausten ja tuotteiden 
kasvavasta kysynnästä. Nykypäi-
vänä pakkauksen rooli korostuu

sillä väestönkasvu lisää myös 
pakkausten kulutusta. Pakkaus-
teollisuudessa onkin olennaista 
tehdä parannuksia käytettyihin 
materiaaleihin ja näiden määriin. 
(Tuominen 2018.)
 Ylipakkaamisen ongelmia 
ovat siis taloudelliset tappiot yri-
tyksille, pakkauksen käyttömuka-
vuuden heikkeneminen kuluttajilla 
ja kasvava jäteongelma. Jäteon-
gelma tarkoittaa yhä kasvavaa 
määrää muovia merissä ja ympäri 
maapalloa, sekä kaatopaikkojen 
täyttymistä. (Tuominen 2018.)
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2.1.4 Elinkaariajattelu

Elinkaariajattelu, joka tunnetaan 
myös termillä ‘’kehdosta hautaan’’, 
on myös olennaisessa osassa, 
kun luodaan ekologista tuotetta ja 
pyritään tuottamaan mahdollisim-
man tarkoituksenmukainen pakka-
us. Elinkaariajattelussa lasketaan 
yhteen kaikki ympäristölle aiheu-
tuvat kulut alkutuotannosta hävi-
tykseen. Ihanteellinen tilanne on 
sellainen, jossa hävitettävä osuus 
päätyy takaisin kiertoon, joko sul-
jettuna kierrätyksenä tai avoimena 
kierrätyksenä. Suljettu kierrätys 
tarkoittaa sitä, että hävitettävä 
materiaali käytetään uudestaan

samaa tai samankaltaista tuotetta 
valmistettaessa. Avoimessa 
kierrätyksessä hävitettävä osuus 
käytetään toisenlaisen tuotteen 
valmistamiseen. Olennaista on 
kuitenkin, että molemmissa ta-
pauksissa ympyrä sulkeutuu ja 
edellisen kierron ylijäämä päätyy 
takaisin hyötykäyttöön, eikä esi-
merkiksi kaatopaikalle. (Järvi-
Kääriäinen & Leppänen-Turkula, 
2002, 72-73.)

Uskon, että elinkaariajattelu on 
yksi tärkeimmistä osa-alueista, 
kun pyritään ekologisen tuot-
teen suunnitteluun. Tällöin 
nähdään tuotteen ympäristö-
vaikutukset koko prosessin 
aikana, jolloin saadaan sel-
keämpi kuva kokonaisuudesta. 
Myös kierrätys täytyisi ottaa 
huomioon uutta tuotetta suun-
niteltaessa, jotta ylijäämä pää-
tyisi takaisin kiertoon. Kierrätys 
ei ole hyvä asia pelkästään 
luonnolle, vaan myös yritys voi 
hyötyä taloudellisesti, kun yli-
jäänyt materiaali hyödynnetään 
uuden erän tuotannossa. Ikävä 
kyllä en usko, että suljettu tai 
avoin kierto toteutuu kovinkaan 
monen tuotteen kohdalla vielä 
tänä päivänä, mutta toivon 
mukaan kierrätysjärjestelmä 
kehittyy tulevaisuudessa ja 
kierrot saadaan toteutumaan.
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3 Eläinkunnan tuotteet

Kasviproteiinien ympäristövai-
kutukset ovat huomattavasti 
eläinkunnan tuotteita pienem-
mät. Suurimmat vaikutukset ovat 
naudanlihalla ja juustolla, joiden 
ympäristökuormitus on yli kym-
menkertainen verrattuna soijaan 
ja vieläkin suurempi verrattuna 
muihin papuihin. Siinä, missä 
juustokilon hiilidioksidipäästöt ovat 
13 kiloa, ovat papujen 0,7 kiloa. 
Tämän lisäksi karjankasvatus vie 
huomattavia määriä viljelyalaa, 
joka on lihansyönnin ja asukas-
määrän kasvaessa koko ajan nou-
sussa. Lihansyönti onkin suorassa

yhteydessä siihen, miksi metsiä 
raivataan uusia peltoja varten. 
Arvioidaan, että maapallon pin-
ta-alasta yli neljännes on laidun-
maata tai rehupeltoa. Tämä 
johtuu siitä, että yhden lihakilon 
tuottaminen vaatii kymmenen 
kiloa kasvirehua. (Ilmasto-opas 
2019.) 
 Tulevaisuudessa lihansyön-
tiä pitäisikin hillitä huomattavasti, 
mikäli halutaan turvata ympäristön 
tila ja ravinnon riittävyys jatkossa. 
Keskimääräinen lihankulutus oli 
vuonna 2017 Suomessa 80 kg/
vuosi yhtä ihmistä kohden. (Luke

Luonnonvarakeskus 2018.) Jotta  
maatalouden ympäristövaikutuk-
set pysyisivät kohtuullisina, tulisi 
määrän olla korkeintaan 33 kiloa 
vuodessa. Olisikin tärkeää vähen-
tää lihankulutusta ja suosia proteii-
ninlähteinä kasviproteiineja, kuten 
soijaa tai täysjyväviljoja. (Ilmas-
to-opas 2019.)
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Olen sitä mieltä, että lihan hai-
toista pitäisi puhua enemmän. 
Aihe tuntuu olevan sellainen, 
jota kohtaan moni suhtautuu 
puolustellen. Se on ymmärret-
tävää, sillä liha- ja maitotuottei-
den tarjonta on monipuolista ja 
niiden kuluttaminen helppoa. 
Usein myös korostetaan sitä, 
ettei yksittäinen ihminen edes 
voi vaikuttaa valinnoillaan, sillä 
niin moni kuluttaa liha- ja 
maitotuotteita. Olen sitä miel-
tä, että jo pienillä muutoksilla 
voi saada paljon aikaan, mikäli 
moni päättää niin tehdä. Jos 
lihan jättäminen ruokavaliosta 
tuntuu hankalalta, voi aloittaa 
vähentämällä ja korvaamalla 
vaikkapa osan eläinkunnan 
tuotteista kasviperäisillä. Yhä 
useampi suosii kasvisruokaa 
osana arkea, mikä onkin erit-
täin lupaava muutos kuluttaja-
käyttäytymisessä. 
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4 TOFU

On olemassa monia hyviä kasvipohjaisia proteiininlähteitä 
lihaa korvaamaan. Yksi näistä on soija, josta valmistetaan 
tofua. Soija on kuitenkin kiistelty raaka-aine, eikä sen tuo-
tanto ole automaattisesti ekologista. Tässä osiossa käyn 
läpi eroja eettisen ja epäeettisen soijan välillä, sekä poh-
din, onko soijan viljely mahdollista Suomessa.
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4.1 Mitä tofu on

Tofu on soijapohjainen tuote, 
joka valmistetaan juoksetetusta 
soijamaidosta. Valmistusproses-
sissa soijamaito juoksutetaan ja 
ylimääräinen neste poistetaan 
valuttamalla tai puristamalla. Tofu-
lajikkeita ovat pehmeä silkentofu, 
kova tofu ja lehtitofu, joka on lähes 
läpikuultavan ohutta ja erityisen 
tiivistä. Tofusta voidaan jatkoja-
lostaa mm.  tempehiä. Tofu on 
runsasproteiinista ja siinä on rei-
lusti rautaa, sinkkiä ja kalsiumia. 
Tofu itsessään on hyvin miedon 
makuista, mutta se imee itseensä 
makua muista raaka-aineista.

(Tofusta Oy 2019.) Monikäyttöinen 
tofu sopii esimerkiksi paistettavak-
si, keittoihin ja pehmeä silkentofu 
leivontaan. Tofun juuret ovat Kii-
nassa ja Japanissa, joissa tofua 
valmistetaan hieman toisistaan 
poikkeavilla menetelmillä. Vielä 
tänäkin päivänä tofu on olennai-
nen osa aasialaista ruokakulttuu-
ria. (Jalotofu 2019.)
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4.1.1 Eettinen ja epäeetinen soija

Soija ei automaattisesti ole ekolo-
gista tai eettisesti tuotettua, vaikka 
kuluttajilla tällainen käsitys usein 
onkin. Soijaa viljellään eniten Yh-
dysvalloissa ja Brasiliassa. Suurin 
osa soijasta kasvatetaan rehuksi, 
ja se on tiiviisti yhteydessä kar-
jatalouteen. Soijan viljely vaatii 
koko ajan suurempaa maa-alaa, 
joten se on levinnyt mm. Ama-
zonin sademetsiin. Sademetsien 
hakkuu puolestaan vaikuttaa eko-
systeemiin niin, että sademetsiin 
varastoituneet kasvihuonekaasut 
vapautuvat. Myös tropiikin kasvilli-
suus ja eliöt kärsivät mittaamatto-

mia tuhoja, kun metsiä raivataan 
soijan tuotannon tieltä. Soijan 
tuotannon kasvu vaikuttaa pai-
kallisten asukkaiden elintasoon, 
kiihdyttää ilmastonmuutosta ja on 
tuhonnut luonnon monimuotoisuu-
den kannalta elintärkeitä alueita. 
Tämän lisäksi lajien sukupuutto 
on kiihtynyt ja maaperä soijaviljel-
mien ympärillä saastunut. (WWF 
Suomi 2010.) 
 Vastuu soijan alkuperästä ja 
välittämisestä kuluttajille on val-
mistajilla. Kuluttaja voi puolestaan 
vaikuttaa soijan tuotantoon teke-
millään valinnoilla. Suurin osa

soijasta valmistetaan rehuksi 
karjataloudelle, joten tässäkin 
asiassa lihansyönti aiheuttaa 
suurimman ympäristövaikutuk-
sen. Kaikki soija ei kuitenkaan ole 
epäekologista, vaan sitä voidaan 
tuottaa myös eettisesti ja ympä-
ristöä ajatellen. Vastuullista soijaa 
viljeltäessä pyritään hyödyntä-
mään jo olemassa olevat maa-
alueet, eikä uutta viljelyalaa raiva-
ta metsistä. Tuotantoprosessissa 
ei myöskään käytetä geenimuun-
neltua soijaa, jonka ympäristöris-
kejä ei vielä täysin tiedetä. (WWF 
Suomi 2010.) GMO, eli geenitek-
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niikalla muunneltu organismi, syn-
tyy niin, että eliön perintötekijöitä 
muutetaan. Näin saadaan aikaan 
esimerkiksi paremmin kylmää 
ja kuivuutta kestäviä lajikkeita, 
sekä voidaan tuottaa tuottoisam-
pia lajikkeita. GMO-viljelyyn liittyy 
riskejä, sillä se saattaa vallata 
tilaa muilta luontaisilta kasveilta. 
(Kuluttajaliitto 2019.) Vastuullisen 
viljelyn vaatimuksiin kuuluu mm. 
läpinäkyvä tuotantoprosessi, jonka 
vaiheet ovat selkeästi näkyvillä. 
Näin voidaan varmistaa, että 
tuotanto on eettistä kaikille osa-
puolille. Olennaista on, ettei 

soijaviljelmien koko kasva liian 
suureksi, vaan pyritään pienem-
piin viljelmiin. Tällöin vaikutukset 
ekosysteemille ovat huomattavasti 
pienemmät. (WWF Suomi 2010.) 

Mielestäni vastuullisesti tuotettu 
soija, etenkin lähellä tuotettuna, 
on erinomainen proteiininläh-
de ja sen ympäristövaikutuk-
set ovat kohtuullisen pienet. 
Tämän vuoksi ajatuksena on 
käyttää tofua osana ekologisen 
tuotteen luomista. Vaikka 
soijan viljelyyn liittyy ongelmia, 
on se hyvä raaka-aine, mikäli 
tuotantoa pystytään valvo-
maan. Toisaalta suurin osa 
soijan viljelyyn liittyvistä ongel-
mista liittyy rehuntuotantoon, 
mutta kuluttaja on tietoisempi 
tuotteen alkuperästä, kun soi-
jan syö sellaisenaan, eikä se 
ole tullut rehuna lihan kautta 
(WWF Suomi 2010).
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4.1.2 Soijan viljely Suomessa

Soijan ympäristövaikutukset ovat 
huomattavasti pienemmät, kuin 
esimerkiksi naudanlihan, ja se 
on kestävästi tuotettuna hyvä 
raaka-aine lihaa korvaamaan. 
Naudanlihan ympäristövaikutuk-
set ovat jopa 15 kg kiloa kohden, 
kun taas soijan 1 kg /kilo. (Ilmas-
to-opas 2019.) Ihanteellisin tilanne 
olisi, jos saataisiin soijan viljely 
kasvuun ja tuottavaksi myös Suo-
messa. Tällä hetkellä soijan viljely 
on Suomessa lähinnä kokeiluas-
teella ja vuonna 2017 soijan vilje-
lypinta-ala oli vain 2,5 hehtaaria. 
Määrän uskotaan kuitenkin kas-

vavan tulevaisuudessa, jolloin 
suomalaisen tofun tuottaminen 
voisi olla mahdollista. Tällä muu-
toksella voitaisiin pienentää soi-
jan hiilijalanjälkeä huomattavasti.  
(Laine 2019.)
 Suomen ympäristö olosuh-
teet ovat olleet este soijan vilje-
lylle, sillä kasvi vaatii menestyäk-
seen ennen kaikkea pitkän yön. 
Aikaisemmin soija ei menestynyt 
Suomessa, mutta kehitteillä on ol-
lut uusia lajikkeita, jotka ovat mel-
ko neutraaleja päivän pituudelle. 
(Heikkilä 2016.) Voi siis hyvinkin 
olla, että jatkossa soijan

viljelyn määrä kasvaa ja muuttuu 
tuotantotehokkaaksi Suomessa. 
Ongelmana on kuitenkin gee-
nimuuntelu, sillä tällaisen soija-
lajikkeen perimää on muutettu. 
Suomen lainsäädäntö sallii tällä 
hetkellä geenimuunnellun soijan 
käytön ainoastaan rehussa. (Ku-
luttajaliitto 2019.) 
 Soijan viljelyä pyritään kui-
tenkin kehittelemään myös luo-
mutiloilla, ilman geenimuuntelua. 
Tämä tapahtuu erilaisia lajikkeita 
kokeilemalla, sillä toiset soijalajik-
keet menestyvät Suomen ilmas-
to-olosuhteissa huonosti ja toiset
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paremmin. Tästä hyvä esimerkki 
on Arolan tilan Harri Laineen kym-
menen vuotta jatkunut kehitystyö, 
jossa soijan menestyvyyttä pyri-
tään koko ajan lisäämään. Soijan 
viljely on vuonna 2019 vielä mel-
ko kokeiluluontoista, mutta sen 
tuottavuus on parantunut vuosien 
saatossa ja on hyvinkin mahdol-
lista, että se muuttuu tuottoisaksi 
tulevaisuudessa. Soijan kasvatus 
onnistuu Suomessa ilman gee-
nimuuntelua, mutta on tärkeää 
ottaa huomioon maaperän laatu. 
Esimerkiksi ryynimäisessä tai liian 
multaisessa maaperässä soija ei

kasva. Haasteina viljelyssä on 
liian korkea ilmankosteus sekä 
kylmät kesät. Arolan tilan soijasato 
on vuosittain 0-2000 kiloa, joten 
suurista määristä ei vielä puhuta. 
(Laine 2019.) 

Vaikka soijan viljely on Suomes-
sa vielä hyvin kokeilevaa, lähdin 
rakentamaan konseptia sen ym-
pärille. Tämä tarkoittaa sitä, ettei 
tuotetta saataisi laajaan myyntiin 
vielä pitkiin aikoihin, mutta idea-
tasolla voidaan ajatella, että suo-
malaisesta soijasta valmistettu 
tuote päätyisi esimerkiksi hieman 
korkeammalla hintatasolla suoma-
laisten kuluttajien lautasille. Toinen 
vaihtoehto olisi ollut käyttää kon-
septissa ulkomailta tuotua soijaa, 
joka olisi ollut tuottoisaa, mutta 
halusin sisällyttää kotimaisuuden 
ja lähituotannon osaksi opinnäyte-
työtä. Kotimaista soijaa käyttämällä 
voidaan myös olla selkeämmin pe-
rillä siitä, että läpinäkyvä tuotanto-
prosessi toteutuu, sillä Suomessa 
tuotanto on uskoakseni tarkemmin 
valvottua. Mietin myös, olisiko gee-
nimuunnellun soijan käyttäminen 
todellisuudessa niin huono asia, 
jos tuotantoa pystytään valvomaan, 
sillä näin satomäärät saataisiin 
kasvuun ja tuottaviksi. Halusin kui-
tenkin pelata varman päälle, koska 
geenimuunteluun liittyy niin paljon 
riskejä, joten valitsin muuntele-
mattoman lajikkeen ja pienemmän 
tuotannon osaksi tofukonseptia. 17



5 Materiaalitutkielma

Valtamerimuovi on saanut ihmiset heräämään muovien 
haittoihin, joten uusien ekologisempien materiaalien ke-
hitys kiihtyy huimaa vauhtia. Käyn läpi, millaisia uusia in-
novaatioita on kehitteillä, sekä tutkin jo olemassa olevien 
materiaalien ympäristöystävällisyyttä. Esittelen myös 
valitsemani materiaalin ja miksi päädyin käyttämään sitä 
osana opinnäytetyötä.
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5.1 Yleisimmät pakkausmateriaalit

Muovi on yleiskäsite hyvin laajalle 
alalle erilaisia muovilaatuja, joita 
yhdistää polymeeri, ketjumainen 
molekyyli. Polymeerin lisäksi muo-
veissa on erilaisia täyte-, lisä- ja 
lujiteaineita. Muovien valmistuk-
seen käytetään öljyä, joka on 
usein polttoaineiden tuotannon 
ylijäämää. Fossiilisista raaka-ai-
neista valmistetun muovin lisäksi 
on olemassa myös biomuovia. 
Biopohjainen muovi on valmistettu 
kokonaan tai lähes kokonaan uu-
siutuvista raaka-aineista, mutta se 
ei ole automaattisesti biohajoavaa. 
Biohajoava muovi puolestaan on

mahdollista kompostoida. Bio-
muoveissa on kuitenkin paljon 
ongelmia, sillä ne eivät ainakaan 
nykyisellään hajoa kotikomposteis-
sa, vaan vaativat teollisen kom-
postorin ja tietynlaiset olosuhteet. 
(Muoviteollisuus ry, 2019.) Muovin 
hyviin puoliin kuuluu monipuoli-
suus, sillä sen rakenne voi vaih-
della jäykästä ja kovasta taipuisiin 
kalvoihin. Tämän lisäksi materiaali 
on nesteenpitävää, tarvittaessa 
läpinäkyvää ja edullista. Elintarvi-
kepakkauksissa käytetään paljon 
PE- eli polyeteenipohjaisia muove-
ja. (Järvi-Kääriäinen & Leppä-

nen-Turkula 2002, 130-132.) Muu-
toin hyvän materiaalin ongelma 
on kuitenkin siinä, että se hajoaa 
luonnossa hyvin hitaasti. Esimer-
kiksi muovipussin hajoamisessa 
kestää 20 vuotta ja muovipullon 
450 vuotta. Tämä johtaa siihen, 
että muovi päätyy vesistöihin. 
Tällä hetkellä sitä on valtameris-
sä jopa 150 miljoonaa tonnia, ja 
muovia ennustetaan olevan me-
rissä enemmän kuin kaloja 2050 
mennessä. Puolet merien muo-
vijätteestä on mikromuovia, jota 
päätyy vesistöihin mm. keinokuitu-
tekstiileistä, kosmetiikasta ja
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autojen renkaista. Mikromuovi 
päätyy vesieläinten ruoansulatuk-
seen ja kalojen kautta jopa ihmi-
siin. (WWF Suomi 2019.)
 Lasi on suurimmaksi osak-
si hiekasta, kalkista ja soodasta 
koostuva materiaali, jonka hyötyjä 
ovat mm. edullisuus, nesteenpitä-
vyys ja useimpien happojen kesto. 
Lasia käytetään usein hiilihappo-
pitoisten juomien pakkaamiseen. 
Materiaalin kierrätys on toimivaa, 
sillä sillä sen ominaisuudet eivät 
heikkene sulatettaessa, vaan se 
on käyttökelpoista lukemattomia 
kertoja. Lasin ongelmana on kui-

tenkin sen särkyvyys, eli huono is-
kunkesto, sekä paino. (Järvi-Kää-
riäinen & Leppänen-Turkula 2002, 
124-126.)
 Pakkauspaperit ovat usein 
ja pitkään käytettyjä materiaaleja, 
jotka ovat ekologisia ja noudatta-
vat kestävää kehitystä. Materiaa-
lin valmistukseen käytetään Poh-
joismaissa yleisimmin mänty- ja 
kuusihaketta, joista valmistetaan 
pitkäkuituista sellua. Paperin val-
mistus on kannattavaa erityisesti 
Suomessa, sillä metsäteollisuu-
den ansiosta selluloosaa on tarjol-
la runsaasti. On olemassa useita

erilaisia pakkauspapereita, kuten 
päällystettyä tai laminoitua pape-
ria, voimapaperia ja toispuoleisesti 
kiiltävää MG-paperia. Pakkauspa-
perin hyviin ominaisuuksiin kuuluu 
ekologisuuden lisäksi monipuoli-
set painatusmahdollisuudet, 
lujuus ja kierrätettävyys. Käyt-
tökohteina on laadusta riippuen 
elintarvikepakkaukset sekä 
esimerkiksi terästeollisuus. 
(Järvi-Kääriäinen,  & Leppä-
nen-Turkula 2002, 152-154.)
 Kartonki on painavampaa 
kuin paperi ja se on valmistettu 
kolmesta tai useammasta kuitu-
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kerroksesta. Kartonkia käytetään 
laadusta riippuen esimerkiksi kos-
metiikan, elintarvikkeiden ja lääk-
keiden pakkaamiseen. Materiaalin 
monikäyttöisyys perustuu hyvin 
pitkälti samoihin asioihin, kuin 
pakkauspaperissa: sitä voidaan 
pinnoittaa ja käsitellä käyttötarkoi-
tuksesta riippuen. Suomessa 
yleisin käytetty kartonki on tai-
vekartonki, jonka hyviin ominai-
suuksiin kuuluvat tukeva rakenne, 
helppo käsiteltävyys pakkaus-
koneissa sekä hyvä painopinta. 
Kartonki on kuitenkin herkkä ym-
päristön vaikutuksille, kuten kos-

teudelle, mutta tätä voidaan eh-
käistä esimerkiksi pinnoitteilla tai 
laminoinnilla. (Järvi-Kääriäinen 
& Leppänen-Turkula 2002, 165-
167.) 
 Aaltopahvi on maailman 
eniten käytetty pakkausmateriaali. 
Materiaalin tunnusmerkki on aal-
tomaiseksi taivutettu kartonki, joka 
liimattu suoraan kartonkiin. Aalto-
pahvissa voi olla myös useampia 
kerroksia. Rakenteen ansiosta 
materiaali on kevyempää ja pak-
kaamiseen tarvitaan vähemmän 
pakkausmateriaalia. Muita hyviä 
puolia ovat mm. keveys, kestä-

vyys, lämmöneristävyys sekä kier-
rätettävyys. Yleisin käyttötarkoitus 
aaltopahville ovat kuljetuspakka-
ukset. (Järvi-Kääriäinen & Leppä-
nen-Turkula 2002, 174-175.)
 Nestepakkauskartonki on 
nesteenpitävä materiaali, joka 
koostuu useimmiten kolmesta 
kerroksesta. Keskimmäinen on 
lujuutta antava kartonki ja uloim-
mat pinnat ovat polyeteeniä, jonka 
ansiosta materiaali on nesteen-, 
hapen- ja hajunpitävä. Materiaalia 
voidaan myös pinnoittaa esimer-
kiksi alumiinilla, joka suojaa pak-
kausta entistä paremmin hapelta 
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ja valolta. Suomessa yleisin käyt-
tötarkoitus nestepakkauskartongil-
le on litran maitotölkki. Materiaali 
soveltuu kartonginkierrätykseen. 
(Järvi-Kääriäinen & Leppänen-
Turkula 2002, 173.)
 Metallipakkausmateriaalit, 
joiden raaka-aineita ovat tinatut 
teräslevyt, alumiini, kromattu pelti 
ja pinnoittamaton teräslevy. Ma-
teriaaleja hyödynnetään eniten 
säilykkeiden pakkaamiseen, sillä 
ne ovat kosteus-, valo-, rasva- ja 
kaasutiiviitä. Materiaalin hyviin 
puoliin kuuluu myös sen kierrätet-
tävyys, sillä materiaali on pitkä-

kestoista. Ongelmana on kuitenkin 
runsas energiankulutus, mikäli ei 
käytetä kierrätettyä raaka-ainetta. 
Luontoon päätyessään metalli-
pakkaukset myös hajoavat erittäin 
hitaasti. Suomessa on kuitenkin 
toimiva kierrätysjärjestelmä alu-
miinitölkeille. (Järvi-Kääriäinen & 
Leppänen-Turkula 2002, 186-190.)
 

Mielestäni monet materiaalit 
voivat olla ympäristöystävälli-
siä ja etenkin Suomessa olisi 
hyvä panostaa puupohjaisiin 
raaka-aineisiin, sillä täällä met-
säteollisuus on kannattavaa 
ja näin voidaan myös taata 
kotimaisen työn tukeminen. 
Toisin sanoen pakkauspaperit, 
kartongit ja pahvit tuotetaan 
lähellä ja niiden hyödyntäminen 
on hyväksi sekä ympäristöl-
le, että kotimaan taloudelle ja 
työllisyydelle. Haluaisin myös 
nähdä, että pakattaisiin enem-
män nestekartonkiin, sillä tälle 
on olemassa niin hyvä kierrä-
tysjärjestelmä, tai ainakin Suo-
messa maitotölkkien ja muiden 
samankaltaisten pakkausten 
kierrätys tuntuu olevan parhai-
ten kuluttajien ymmärryksessä. 
Vaikka materiaalissa käytetään 
muovia, on sen kierrätys turvat-
tu ainakin jossain määrin tavan-
omaista muovia paremmin.
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5.1.1  Materiaali-innovaatioita maailmalla

Kiinnostus ekologisiin materiaalei-
hin on kasvussa ja Euroopassa on 
kehitteillä monia uusia innovaati-
oita muovia korvaamaan. Hyvänä 
esimerkkinä on esimerkiksi VTT 
Suomen, eli Teknologian Tutki-
muskeskuksen, kehittelemä sel-
luloosapohjainen materiaali, joka 
muistuttaa rakenteeltaan muovia, 
mutta on kompostoituva. (Packde-
sign Id 2018, 13.) RISE, Ruotsin 
VTT, on puolestaan kehittänyt täy-
sin biohajoavaa materiaalia, joka 
vastaa ominaisuuksiltaan hyvin 
pitkälti perinteistä muovipohjaista 
rasiaa ja soveltuu elintarvikekäyt-

töön. (Packdesign Id 2018, 23.) 
Ruotsalainen Billerud Korsnäs 
puolestaan kehittelee biohajoavaa 
pulloa hiilihapotetuille juomille, 
jonka parissa ollaan työskennelty 
2015 vuodesta alkaen. Billerud 
Korsnäs on tuottanut myös muita 
ekologisia materiaali-innovaatioita, 
kuten neitseellisestä kuidusta val-
mistettua Fibre Form -materiaalia, 
joka soveltuu elintarvikekäyttöön.  
(Packdesign Id 2018, 15.)
 Myös muualla maailmassa 
ekologisten materiaalien kehittely 
on kovassa nousussa ja pakkaus-
ten ekologisuuteen halutaan 

kiinnittää kiinnittää entistä enem-
män huomiota. Erilaisia innovaati-
oita löytyy syötävistä pakkauksis-
ta, kuten KFC:n The 200% edible 
wrapper, valtamerimuoveista val-
mistettuihin pesuainepakkauksiin, 
joissa osa neitseellisestä muovista 
on korvattu valtamerimuovilla. 
(Packdesign Id 2018, 5 & 9.) Yh-
teistä kaikille näille innovaatioille 
on kehittää korvaavaa materiaalia 
muoville, jotta ilmaston tila saa-
daan kohentumaan ja jäteongelma 
ratkaistua. Erityisen keskustelun 
alla on jätemerimuovi, joka on 
kasvattanut biopohjaisten mate-
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riaalien kysyntää ja ohjaa näin 
pakkausteollisuutta yhä ekologi-
sempaan suuntaan. (Packdesign 
Id 2018, 3-4.)

On ilahduttavaa huomata, että 
valtamerimuovin aiheuttamiin 
ongelmiin on herätty ja että 
ympäri maailmaa kehitetään 
materiaaleja muovia korvaa-
maan. Uskoisin, että näiden 
kehitykseen menee vielä aikaa, 
mutta suunta on oikea. 
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5.1.2 Valittu materiaali

KUPARI-hanke on Lappeenran-
nan teknillisen yliopiston ja Lah-
den ammattikoulun yhteistyöhan-
ke, jonka tavoitteena on kehittää 
kuitupohjainen pakkausmateriaali 
muovia korvaamaan. KUPARI on 
lyhenne hankkeen koko nimestä, 
kuitupohjaisten pakkausratkai-
suiden integrointi PK-yritysten 
tarpeisiin. Hanketta vetämässä 
ovat päätutkija Juha Varis sekä 
projektijohtaja Mika Kainusalmi, ja 
hanketta rahoittamassa ovat Eu-
roopan unioni, Etelä-Karjalan liitto 
ja Päijät-Hämeen liitto. Hanke on 
suunniteltu ajatellen pieniä ja

keskisuuria yrityksiä, jotka voisivat 
hyödyntää kehitettyä pakkausma-
teriaalia tuotannossaan. Hanke on 
alkanut vuonna 2018 ja se päättyy 
2020. (LUT University 2018.)
 Hanke on syntynyt halusta 
vastata kuluttajien tarpeisiin sekä 
hillitä muovin määrän kasvua tu-
levaisuudessa. Tarkoituksena on 
saada uusi ekologinen materiaali 
teoriasta käyttöasteelle, erityisesti 
PK-yrityksiin korvaamaan nykyi-
siä muovipohjaisia materiaaleja. 
Hankkeen tavoitteena on tämän 
lisäksi vähentää ruokahävikin syn-
tymistä uusien pakkausratkai-

suiden avulla sekä edistää tie-
toisuutta ympäristöystävällisistä 
pakkausmateriaaleista ja paran-
taa kiertotalouden toteutumista. 
(LUT-yliopisto & Lahden ammatti-
korkeakoulu 2019.)
 Kuitupohjainen materiaali 
soveltuu kartonkikeräykseen, joten 
sille on olemassa toimiva kierrä-
tysjärjestelmä. Pakkaus suljetaan 
tällä hetkellä PE-muovikalvolla, 
mutta muovin osuutta on huomat-
tavasti vähennetty uuden pakka-
usmateriaalin avulla. Pakkaus on 
nesteenpitävä, joten se soveltuu 
tofun pakkaamiseen. Kehitetyn
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materiaalin hyviä puolia on myös 
sen soveltuvuus jo olemassa 
oleviin muotteihin, jolloin alkusi-
joitus ja yritysten kynnys lähteä 
mukaan ovat huomattavasti pie-
nemmät. Kehitteillä on pussimai-
nen ratkaisu kyseistä materiaalia 
hyödyntäen, ja sitä ollaan pilotoi-
massa 2020 vuoteen mennessä. 
(Leminen 2019.)
 Materiaalin pääraaka-aine on 
kuitupohjainen, mutta mikäli tuote 
vaatii nesteenpitävyyttä, päällyste-
tään materiaali ohuella muovikal-
volla. Tämän osuus on kymmenen 
prosentin luokkaa käytetyistä raa-

ka-aineista, joten muovin mää-
rää on vähennetty huomattavasti. 
Muovikalvollinen pakkaus soveltuu 
kartonginkierrätykseen. Vuokamal-
linen pakkaus valmistetaan puris-
tusmuovaamalla ja se suljetaan 
kuumasaumaamalla. Tämä mah-
dollistaa sen, että materiaaliin voi-
daan pakata elintarvikkeita, jotka 
vaativat suojakaasun säilyäkseen. 
(Leminen 2019.)

Käytän materiaalia opinnäy-
tetyössä, sillä vaikkei se ole 
täysin muoviton, ovat edut ta-
valliseen muovipakkaukseen 
verrattuna huomattavat. Tofu 
vaatii pakkaukselta nesteenpi-
tävyyttä, joten siinä on 
käytettävä ohutta muovikalvoa. 
Kalvomateriaali voi olla esi-
merkiksi PE- (polyeteeni) tai 
biomuovipohjainen. Toimiva 
kierrätysjärjestelmä oli yksi 
suurimmista syistä, jonka pe-
rusteella päädyin käyttämään 
materiaalia, sillä suuri osa 
suomalaisista osaa kierrät-
tää kartongit ja nestekartongit 
asianmukaisesti.
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Kauppojen valikoimissa olevat to-
fupakkaukset ovat poikkeuksetta 
muovisia. Osa tofuista on pakattu 
ohueen muoviin, osa paksumpaan 
rasiaan. Molempiin liittyy omat 
ongelmansa. Ohut muovi on epä-
käytännöllinen, sillä kiinni prässät-
tyä muovia ei saa auki kuin leik-
kaamalla. Avattu pakkaus vuotaa 
nestettä, eikä tofua voi jatkossa 
säilyttää samassa pakkauksessa, 
sillä se ei ole uudelleen suljettava. 
Tämä ei tietenkään ole pakollista, 
kun kyseessä on 200-300 gram-
man kokoinen tuote, joka voidaan 
käyttää kerralla, mutta halusin

silti lähteä ratkaisemaan ongel-
maa myös uudelleen suljettavuu-
den kannalta. Rasiaan pakattu 
tofu puolestaan vaatii paljon 
pakkausmateriaaleja, sekä vie 
hyllytilaa. Tämä antaa vääränlai-
sen kuvan muutoin ekologisesta 
tuotteesta. Erilainen pakkausrat-
kaisu tuo lisänäkyvyyttä muoviin 
pakattujen tofujen rinnalla, sillä se 
mukautuu paremmin kohderyh-
män tarpeisiin ja välittää yrityksen 
arvoja. Muoviton tofupakkaus 
viestittää ekologisuudesta ja kes-
tävästä kehityksestä verrattuna 
kilpailijoiden tuotteisiin.

5.2 Tofupakkaukset Suomessa

Kiinnostus uudenlaisen pak-
kausratkaisun käyttämiseen 
tofussa heräsi käytännön ko-
kemuksesta. Vaikka kierrätän 
muovin, haluaisin silti suosia 
mahdollisimman paljon muita 
materiaaleja. Toisena ongel-
mana oli nykyisten pakkausten 
epäkäytännöllisyys, sillä on-
nistun joka kerta sotkemaan 
pöydän ja kädet tofupakkausta 
avatessa. Niinpä halusin lähteä 
kehittämään tofupakkausta, 
jossa ei ole käytetty muovia tai 
jonka muovin määrää on vä-
hennetty huomattavasti, ja joka 
on käyttömukavuudeltaan ny-
kyistä parempi.
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5.2.1  Tofun pakkausvaatimukset

Tofun täytyy olla vedessä koko 
valmistus- ja pakkausprosessin 
ajan. Tofu pakataan mietoon suo-
laveteen, joskin poikkeuksena 
on nestepitoinen silkentofu, joka 
sisältää riittävän kosteuden jo 
sellaisenaan. Myyntipakkaus sul-
jetaan kuumasaumauksella, minkä 
jälkeen rasiaa pidetään kuumave-
sialtaassa 70-asteessa puoli tun-
tia. Pakkauksessa voidaan käyttää 
joko vakuumia tai suojakaasua. 
(Partonen 2019.)
 Tofu vaatii säilyäkseen 1-6 
asteen lämpötilan ja se säilyy 
avaamattomana kaksi kuukautta 

valmistuspäivästä. Eri tofulajikkeet 
pakataan joko pastöroimalla tai 
kuumakäsittelemällä. Mikäli tuotet-
ta ei ole pastöroitu tai kuumakäsi-
telty, se säilyy kahdeksan vuoro-
kautta. (Tofusta Oy 2019.)
 Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että tofu on mahdollista paka-
ta mihin tahansa materiaaliin, joka 
kestää kosteutta ja lämpötilanvaih-
teluita. Tofu vaatii pakkausmate-
riaalilta nesteenpitävyyttä, joten 
muovi on tähän asti ollut toimivin 
ratkaisu. Materiaalitutkimuksen 
kehittyessä olisi kuitenkin mahdol-
lista lähteä toteuttamaan biohajoa-

vaa tai ainakin muovitonta pak-
kausta. Tässä opinnäytetyössä 
otetaan kuitenkin lähinnä ensim-
mäinen askel tätä päämäärää 
kohti, sillä on jo suuri harppaus 
hyödyntää materiaalia, jossa on 
huomattavasti nykyisiä pakkauksia 
vähemmän muovia.
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6 Opinnäytetyöprosessi

Ideasta valmiiseen opinnäytetyöhön. Noudatin hyvin pe-
rinteistä muotoiluprosessia, jonka olen kokenut toimivaksi 
aikaisemmissa projekteisssa. Pääpaino oli luonnostelussa 
ja prototyypeissa, joiden avulla lopputulos hioutui lopulli-
seen muotoonsa. Käyn myös läpi yritysyhteistyön kaatu-
misen, ja miten pääsin siitä eteenpäin.
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6.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset

Tutkimusongelma on pakkausteol-
lisuuden huono maine, jolloin pak-
kausten ajatellaan automaattisesti 
olevan epäekologisia. Pakkauk-
sella on kuitenkin tärkeä rooli tuot-
teen säilymisessä ja se palvelee 
tarkoitustaan, joten pakkaus voi 
jopa lisätä tuotteen ekologisuut-
ta. Tutkimusongelmana oli myös 
se, miten epäekologisia tuotteita 
mainostetaan ekologisina, mikäli 
pakkausmateriaalia on vähennet-
ty. Tämä on kuitenkin vain pieni 
osa kokonaisuudesta, eikä pelkkä 
pakkauksen muuttaminen tee tuot-
teesta ympäristöystävällistä.

Ensimmäinen kysymys, johon 
opinnäytetyö pyrkii antamaan 
vastauksen, on: Mikä on pakka-
uksen rooli tuotteen ekologisessa 
jalanjäljessä? Kuten aiemmin seli-
tettiin, on pakkauksen rooli paljon 
oletettua pienempi. Ongelmana 
onkin se, miten suuri osa vastuus-
ta sysätään pakkausteollisuuden 
harteille näkemättä kokonaisuutta. 
Toinen kysymys on: Millainen on 
ekologinen tuote? Ekologinen tuo-
te koostuu kahdesta osa-alueesta, 
joista toinen on pakkaus ja toinen 
sen sisältö. Jauhelihasta ei saa 
ekologista, vaikka sen pakkaus-

muovia vähentäisi, eivätkä kau-
rahiutaleet ole ekologisia yli-
pakattuna. Tottakai on jo askel 
parempaan, mikäli jauhelihan pak-
kausmateriaalia vähennetään tai 
valmistetaan kaurahiutaleita, jotka 
ovat pakkausta lukuunottamatta 
ekologisia, mutta oikeasti ekologi-
nen tuote tarvitsee ympäristöystä-
vällisen pakkauksen ja tuotteen. 
 Pakkauksen ja sen sisällön 
lisäksi merkittävässä roolissa on 
se, miten suuret kuljetuskustan-
nukset niillä on. Nyrkkisääntö on, 
että mitä lähempää raaka-aineet 
tulevat, sitä ekologisempi tuote.
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Poikkeuksiakin löytyy, kuten esi-
merkiksi kotimaisten kasvihuo-
netomaattien ympäristövaikutus 
verrattuna niiden kuljettamiseen 
Espanjasta. Espanjalaisten to-
maattien kuljettaminen Suomeen 
aiheuttaa pienemmät ympäristö-
vaikutukset kuin kasvihuoneto-
maattien kasvattaminen talvella 
Suomessa. (Motiva Oy 2019.) 
Yleisesti ottaen lähellä tuotettu on 
silti ekologisin vaihtoehto. 
 Ekologinen tuote on siis 
pakattu tarkoituksenmukaisesti, 
ilman ylimääräistä pakkausmateri-
aalia, ympäristöystävälliseen ma-

teriaaliin, joka kuitenkin palvelee 
tehtäväänsä ja suojaa tuotetta 
pidentäen sen käyttöaikaa. Pak-
kauksen sisältö on tuotettu mah-
dollisimman lähellä tuotetuista ja 
pienemmän hiilijalanjäljen omaa-
vista kasvipohjaisista raaka-ai-
neista. Tuotteen jälleenmyynnissä 
on myös hyvä pyrkiä paikallisuu-
teen, eikä lisätä ympäristökus-
tannuksia kuljettamalla valmista 
tuotetta maailman toiselle puolelle. 
Olennaista on, että tuotteen koko 
elinkaaressa otetaan huomioon 
ympäristö, alkutuotannosta pakka-
uksen hävitykseen asti.

Ekologinen tuote noudattaa tietysti 
myös kestävää kehitystä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että tuote on suun-
niteltu niin, että sen avulla voidaan 
turvata luonnon monimuotoisuu-
den, kulttuurien ja hyvinvoinnin 
sekä taloudellisen kasvun säily-
minen myös jatkossa. Tuote on 
valmistettu niin, ettei se edistä 
luonnon tilan heikentymistä, vie 
mahdollisuutta erilaisten kulttuuri-
en ja tulevien sukupolvien hyvin-
vointiin tai velkaannuta taloutta 
pitkällä aikavälillä. (Ympäristömi-
nisteriö 2013.)
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1 2LÄHITUONTANTO: 
PIENEMMÄT KULJETUSKUSTANNUKSET, 
KUN TUOTETAAN LÄHELTÄ TUODUISTA 
RAAKA-AINEISTA.

RAAKA-AINEET: 
EKOLOGINEN PAKKAUS JA TUOTE.

JÄLLEENMYYNTI: 
KULJETUSKUSTANNUSTEN 
MINIMOINTI MYYMÄLLÄ 
TUOTETTA LÄHIKAUPOISSA.

KIERRÄTYS: 
SULJETTU TAI AVOIN KIERTO, 
NIIN ETTÄ YLĲÄÄMÄ PÄÄTYY 
HYÖTYKÄYTTÖÖN
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Prosessin alkuvaiheessa tehty 
pakkauskehityskaavio, jossa 
nykyinen pakkaus -kohta tarkoittaa 
Tofumoonin silloista pakkausta.

Opinnäytetyössä noudattamani 
muotoiluprosessi, joka on 
hyvin perinteinen, mutta jonka 
olen todennut toimivaksi.
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6.2  Suunnittelu- ja ideointiprosessi

Lähdin alunperin suunnittelemaan 
uutta pakkausratkaisua Tofusta 
Oy:lle yhteistyössä kahden graa-
fikon kanssa, mutta hanke kaatui 
eriävien aikataulukäsitysten takia. 
Suunniteluprosessi lähti liikkeelle 
kartoittamalla jo olemassa olevia 
tofupakkauksia tutkimalla kauppo-
jen valikoimia ja tekemällä näistä 
benchmarkkausta, minkä jälkeen 
loimme kaksi erilaista konseptia 
yrityksen uutta ilmettä ajatellen. 
Yhteistyössä tehtynä projektilla oli 
suhteellisen paljon rajoitteita, jol-
loin olisi pitänyt esimerkiksi harkita 
tofun pakkaamista muoviin. 

Yhteistyön päättyessä lähdinkin 
luomaan kuvitteellista tofupakka-
usta ja brändiä tuotteen ympäril-
le. Halusin lähteä kokeilemaan 
erilaisia linjauksia, joilla tuotetta 
voitaisiin lähteä kehittämään. Pää-
tin myös toteuttaa pakkauksessa 
muovittomuutta mahdollisimman 
pitkälle, sillä sain vapaat kädet 
toteutukseen. 
 Alunperin ajattelin pakkaus-
ratkaisun olevan hyvin samankal-
tainen, kuin nykyiset tofupakka-
ukset ovat. Tämä johtui osittain 
yhteistyön asettamista rajauksista, 
sillä pakkauksen toivottiin muistut-

tavan hyvin paljon olemassa 
olevaa ratkaisua. Rasiassa olisi 
kuitenkin ollut juuri niitä puuttei-
ta, joihin halusin puuttua uutta 
pakkausta suunnitellessa. Halusin 
pakkauksen olevan uudelleen-
suljettava, mikä olisi onnistunut 
rasiassa pelkästään monimutkai-
sella ja todennäköisesti ainoas-
taan muovisella kansiratkaisulla. 
Tämä ei olisi onnistunut haluttua 
materiaalia hyödyntäen, ainakaan 
nykyisellä tekniikalla. Päädyinkin 
siis suunnittelemaan pussimaista 
ratkaisua, joka sai inspiraationsa 
maitotölkin sulkumekanismista.
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Tämä mahdollistikin muovin mää-
rän vähentämisen entisestään, 
sillä kanteen käytettävää muovia 
ei tarvittu. Pakkaus vie vähemmän 
kuljetustilaa, on helppo taitella 
pahvinkeräykseen ja sen saa sul-
jettua uudelleen.
 Päädyin soveltamaan pak-
kauksessa ja sen brändäyksessä 
täysin uutta aluetta, eli suomalais-
ta soijaa ja kokonaan kotimaassa 
tuotettua tofua. Vaikka soijan vilje-
ly on vielä vähäistä Suomessa, on 
sen määrä ja tuottavuus kasvus-
sa. Halusinkin luoda pakkauksen 
ja tuotteen vastaamaan tulevai-

suuden elintarvikemarkkinoita. 
Koska pakkausmateriaalien ke-
hittyminen tapahtuu vasta lähi-
tulevaisuudessa, ajattelin lähteä 
toteuttamaan tuotetta, jonka tuo-
tannon mahdollistuminen sijoittuu 
tulevaisuuteen.
 Tofun alkuperä on Kiinassa, 
ja ensimmäiset maininnat siitä 
ovat vuodelta 950. (Shurtleff & 
Aoyagi 2019.) Halusin tämän nä-
kyvän jollain tapaa pakkauksen ul-
koasussa, joten lähdin tutkimaan, 
millaista muotokieltä esiintyy pe-
rinteisesti Kiinassa. Näiden pohjal-
ta lähdin suunnittelemaan

Logonkehitystä: alkuvaiheen pyöreä 
muoto vaihtui kuusikulmioksi ja pakka-
usgrafiikoita luonnostellessa tulin 
siihen lopputulokseen, että musta väri 
toimi logossa parhaiten.
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kuoseja, joissa on häivähdys 
modernismia ja, jotka on tuotu 
nykypäivään. Halusin heti alusta 
lähtien lähteä tekemään kahta 
mahdollisimman erilaista konsep-
tia, joista toinen on rauhallinen ja 
ulkoasultaan graafinen, kun taas 
toinen on värikäs ja revittelevä. 
Konseptit ovat täysin erilaisia, 
värimaailmasta äänensävyyn.
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Tein alusta lähtien paljon luon-
noksia, sillä halusin luoda selkeän 
kuvan tulevasta pakkauksesta. 
Luonnosten pohjalta lähdin ko-
keilemaan erilaisia prototyyppeja, 
joista osa oli toteutettu nopeasti 
ja osa ajan kanssa paremmista 
materiaaleista. Prototypoinnin 
avulla sain rajattua niitä pakka-
usratkaisuja, jotka toimivat ja jot-
ka eivät toimineet. Valittu muoto 
onkin hioutunut matkan varrella 
useaan otteeseen, ennen kuin se 
tuntui toimivalta.
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Loppuvaiheen luonnoksia, jolloin muoto oli jo päätetty, 
mutta ei ollut varmuutta siitä, miten hyvin grafiikat 
toimivat pakkauksessa. Tässä vaiheessa heräsi myös 
idea kahden erilaisen makuvaihtoehdon suunnittelusta.
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Alkuvaiheen prototyyppejä: ensimmäiset nopeat 
versiot ohuesta paperista, seuraavat versiot pak-
summalla paperilla ja teipillä. Tavoitteena testata 
lähinnä muotoa ja sulkumekanismin toimivuutta.
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Välivaiheen prototyyppejä: etikettikokeiluita aikaisemmalla ilmeellä, 
repäisynauhaa lukuunottamatta lopullisen kaltainen pakkausratkaisu. 
Materiaalina paksumpi paperi ja kaksipuolinen teippi. Tässä vaihees-
sa huomasin, ettei etiketti toimi sellaisenaan. Pakkauksen ulkoasu jäi 
melko vaisuksi ja se näytti jollain tapaa keskeneräiseltä.
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Lopulta lähdin rajaamaan tuotet-
tua materiaalia ja luonnoksia, joi-
den pohjalta päädyin lopulliseen 
pakkausratkaisuun ja -ilmeeseen. 
Kokonaisuus alkoi välittyä selkeä-
nä mielessä, kun olin saanut ra-
kennettua brändin ja pakkauksen 
tuotteen ympärille.
 Olin jo lähestulkoon lyönyt 
lukkoon aikaisemman version 
tofupakkauksen grafiikoista, mutta 
päädyinkin valmisteluseminaarin 
jälkeen kehittelemään vielä uuden 
version. Minua kehotettiin pohti-
maan, erottuuko pakkaus riittä-
västi kilpailijoista vai pitäisikö 

siihen tehdä vielä muutoksia. 
Niinpä lähdin kokeilemaan roh-
keasti erilaista muotokieltä ja sel-
keämmin erottuvia fonttikokoja. 
Syntyi uudenlainen, modernimpi 
versio kahdelle eri makuvaihto-
ehdolle: maustamattomalle ja 
kylmäsavu tofulle. Kun kokeilin 
yhdistää erilaista muotokieltä kuu-
sikulmioiden yhteyteen, tuli koko-
naisuudesta paljon hallitumpi ja 
selkeästi valmiimman oloinen. Us-
kon sen myös erottuvan paremmin 
kilpailevista tuotteista, sillä värit 
ovat kirkkaammat ja grafiikoissa 
on enemmän vaihtelua ja eloa.
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Konsepti 1: 
Moderni, mutta lempeä

Olennaisessa osassa olivat graa-
finen ilme ja rauhallinen värimaail-
ma. Ideana oli saada tofupak-
kauksen grafiikoihin muotokieltä 
kiinalaisesta perinteestä, mutta 
luoda moderni ja skandinaavinen 
kokonaisuus. Mukana oli ajatus 
lempeydestä niin, että ulkoasu 
olisi kuitenkin ollut helposti lähes-
tyttävä. Pastellinen värimaailma 
yhdistettynä geometriseen printtiin 
tuntui kuitenkin jollain tapaa kyl-
mältä ja etäiseltä, eikä se olisi sel-
laisenaan ehkä erottunut tarpeeksi 
kauppojen muusta tarjonnasta.
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Konsepti 2: Repäisevä ja 
helposti lähestyttävä

Konsepti rakentui kirkkaan 
värimaailman ja leikittelevien 
printtien ympärille. Tässäkin 
konseptissa muotokieltä haettiin 
kiinalaisesta perinteestä, mutta 
hieman erilaisella lähtökohdalla. 
Leikkisyys ja helposti lähestyt-
tävyys, sekä hieman vitsikkäät 
iskulauseet olivat olennaisessa 
osassa. Kuitenkin kokonaisuu-
desta puuttui tietynlaista raik-
kautta ja kokonaisuudesta tuli 
liian levoton. 

45



Valitsemani konsepti olikin näiden 
kahden yhdistelmä, sillä poimin 
konseptien parhaat puolet ja kar-
sin pois ne asiat, jotka eivät toimi-
neet. Ensimmäisestä konseptista 
mukaan valikoitui graafisuus ja 
modernius, jonka yhdistin toisen 
konseptin kirkkaaseen värimaail-
maan ja iskulauseisiin. Näin koko-
naisuudesta tuli hallitumpi, eikä se 
jumittunut liikaa yhteen näkökan-
taan tai ajatukseen.
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6.3 Tofun brändääminen

We Know Tofu on kuvitteellinen 
kotimainen yritys, joka valmistaa 
tofua Suomessa viljellystä soijas-
ta. Yritys valmistaa autenttista ja 
perinteistä kiinalaista fofua, joka 
on kuitenkin muokattu suomalais-
ten makumieltymyksiin sopivaksi. 
Tärkeimpiä arvoja ovat kotimai-
suus, ekologisuus ja eettinen tuo-
tanto soijan viljelystä lopulliseen 
tuotteeseen asti. We Know Tofu 
saa nimensä sen käyttämistä ho-
kemista: ‘’We don’t know every-
thing.. but we know tofu.’’ ja 
‘’What do you know? Well, we 
know tofu.’’

We Know Tofu on saanut vaikuttei-
ta ruotsalaisesta Oatly-brändistä, 
joka erottuu kilpailijoistaan leik-
kisällä ja repäisevällä mainonnal-
laan. Oatly jakaa samoja arvoja, 
kuin We Know Tofu: se haluaa 
kannustaa ihmisiä käyttämään 
kasvipohjaisia tuotteita, joiden 
avulla sekä ympäristö, että eläimet 
voivat paremmin. Oatlyn mainonta 
kannustaa myös heimoutumiseen, 
sillä sen käyttäjät haluavat ylpeäs-
ti olla osa brändiä. (Oatly 2018). 
Halusin tuoda konseptiin hieman 
samankaltaista leikkisyyttä ja ke-
veää lähtökohtaa tärkeään ai-

heeseen, eli ilmastoon ja eettisiin 
arvoihin. Kuitenkin tavoitteena oli 
luoda täysin omanlainen konsep-
ti, jossa Oatlyn henki toimii vain 
eräänlainsena esikuvana.
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6.3.1 Äänensävy 

Vakavista aiheista huolimatta, 
näkyy brändissä tietynlainen leik-
kisyys ja helposti lähestyttävyys. 
We Know Tofu haluaa muistuttaa 
ihmisiä siitä, ettei ekologisen tar-
vitse olla metsänvihreää tai turhan 
tärkeää. Yrityksen äänensävy eli 
tone of voice on leikittelevä, mikä 
näkyy värimaailman lisäksi sen 
käyttämissä hokemissa: ‘’Our tofu 
is perfect, but how is your coo-
king?’’ Tämä on osana houkut-
telemassa kohderyhmää, nuoria 
aikuisia. Kohderyhmä on valittu 
sillä ajatuksella, että nuorempi su-
kupolvi on yhä kiinnostuneempi

vaikuttamaan ympäristöön valin-
noillaan ja esimerkiksi vegaani-
suus on tänä päivänä trendikästä. 
Hintataso kotimaisesta soijasta 
valmistetulle tofulle on hieman kor-
keampaa, mutta se ei silti ole pre-
mium-tuote, vaan ajateltu juurikin 
opiskelijoiden ja nuorten aikuisten 
tarpeisiin sopivaksi. Tuotteen on-
kin tarkoitus olla niin edullista, kuin 
sen arvokkaista ja rajallisista raa-
ka-aineista valmistettuna on mah-
dollista. Voidaan myös ajatella, 
että pienemmän tuotannon tuote 
on osana juhlahetkiä ja voi näin 
olla hieman arvokkaampaa.
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Futura Bold
Georgia Regular

Avenir Next Heavy

Avenir Next Regular

6.3.2 Fontit ja värimaailma

Ulkoasussa on hyödynnetty neljää 
eri fonttia, joista otsikkokäytössä 
on päätteetön Futura Bold ja leipä-
tekstinä päättellinen Georgia Re-
gular. Kaksi muuta fonttia, Avenir 
Next Heavy ja Avenir Next Regular 
esiintyvät lähinnä logossa ja ko-
rostamassa tiettyjä yksityiskohtia 
pakkauksessa. Selkeät otsikkofon-
tit ovat tasapainottamassa muu-
toin graafista ja värimaailmaltaan 
kirkasta ilmettä.
 Värimaailma on punasävyi-
nen, kiinalaisen perinteen mu-
kaan, mutta päävärinä on käytetty 
oranssia. Kylmäsavutofun pakka-

usgrafiikoissa päävärinä on puo-
lestaan turkoosi, joka sekin saa 
juurensa kiinalaisesta perintees-
tä. Näiden kahden pakkauksen 
värimaailmat on suunniteltu niin, 
että ne sopivat toisiinsa, eivätkä 
lähes vastakkaiset värit tappele 
keskenään. Lämminhenkisyys ja 
helposti lähestyttävyys ovat muka-
na myös pakkausilmeessä. Kirk-
kaiden värien pyrkimys on tuoda 
tuote paremmin kuluttajan silmiin, 
sillä se poikkeaa tofupakkausten 
perinteisistä väreistä. Samalla 
yllättävä väri toimii muistutuksena 
siitä, ettei asioita ole pakko tehdä 

tietyn kaavan mukaan, vaan leikit-
tely on sallittua. 
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6.4 Lopullinen tofupakkaus

Käytettävyyttä ajatellen pakkauk-
sessa on otettu huomioon sekä 
uudelleensuljettavuus, että pak-
kauksen sisältämän nesteen pois-
taminen mahdollisimman siististi. 
Pakkauksen sulkumekanismi on 
suunniteltu niin, että osan tofusta 
voi hyödyntää myöhemmin. Yli-
jäänyt raaka-aine täytyy kuiten-
kin käyttää kolmen vuorokauden 
sisällä, sillä tofu säilyy avattuna 
jääkaapissa sen aikaa (Jalotofu 
2019). Toinen nykyisten pakkaus-
ten ongelma, nesteen poistami-
nen, on ratkaistu niin, että veden 
saa kaadettua pois repäisemällä

tai leikkaamalla sulkunauhan auki.
 Pakkausta suunnitellessa on 
huomioitu myös elinkaariajattelu 
niin, että koko tuotantoprosessin 
ympäristövaikutukset ovat mahdol-
lisimman pienet. Alkutuotannossa 
hyödynnetään kotimaista soijaa 
sekä pakkausmateriaaleja, jolloin 
kuljetuskustannukset ovat pienet. 
Kuljetuskustannuksia on pyritty vä-
hentämään myös suunnittelemalla 
pakkaus, joka vie mahdollisimman 
vähän tilaa kuljetuksessa ja varas-
toinnissa. Pakkaukset mahdollista 
pinota, jolloin ne mahtuvat pie-
neen tilaan, jolloin yhdessä las-

tissa voidaan kuljettaa enemmän 
tuotteita jakelukohteisiin.
 Myös tuotteen ja pakkauk-
sen valmistusprosessi on pyritty 
tekemään mahdollisimman vähän 
luonnonvaroja kuluttavaksi, min-
kä jälkeen valmista tuotetta kul-
jetetaan ainoastaan kotimaahan. 
Käytön jälkeen pakkausmateriaali 
kierrätetään kartonginkeräykseen 
ja tätä kautta uudeksi energiaksi 
muille tuotantoprosesseille. 
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Pakkauksen mitat 
ja muoto on suunni-
teltu niin, ettei 
ylimääräistä pakkaus-
materiaalia käytetä.
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7 Yhteenveto

Johtopäätöksiä tutkituista aiheista, sekä pohdintaa siitä, 
miten opinnäytetyö omasta mielestäni onnistui. Asioiden 
koontia prosessin päätteeksi niin, että opinnäytetyön pää-
pointit jäävät parhaiten mieleen.
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Tarkoituksenmukainen pakkaami-
nen suojaa ja säilyttää tuotetta, 
jolloin se säilyy pidempään. Jäte-
ongelma syntyy liikapakkaamisen 
tuloksena, mutta järkevä pakkaa-
minen edistää tuotteen ekologi-
suutta ja on näin kestävän kehityk-
sen mukainen. (Järvi-Kääriäinen 
& Leppänen-Turkula 2002, 15-16.) 
Pakkauksen osuus hiilijalanjäljes-
sä on vain muutaman prosentin 
luokkaa, joskin määrä vaihtelee 
hieman sen mukaan, miten suuri 
ympäristövaikutus on sen sisältä-
mällä tuotteella. Karkeasti ajatel-
len pakkauksen osuus koko-

naisuudessa kasvaa, mitä ekolo-
gisempi tuote on, ja puolestaan 
pienenee, jos tuotteen hiilijalanjälki 
on suurempi. (Säilä, A. 2017.)
 Sen sijaan, että keskitytään 
yhteen osa-alueeseen, kuten 
pakkaukseen, pitäisi nähdä tuote 
kokonaisuutena. Pakkauksen ja 
pakkauksen sisällön tulisi molem-
pien olla ympäristöystävällisiä, 
jotta tuotetta voidaan oikeasti sa-
noa ekologiseksi. Tulevaisuudessa 
olisi toivottavaa käyttää yhä enem-
män biopohjaisia materiaaleja, 
jotta voidaan välttää koko ajan
paisuva jäteongelma. Tarkoituk-

sena ei ole välttämättä tuottaa 
pelkästään ekologisia tuotteita 
ja pakkauksia, mutta näiden tuo-
tannon määrän tulisi kasvaa huo-
mattavasti, jotta ympäristön tila ei 
jatka heikkenemistään.
 Ekologisen tuotteen suunnit-
telussa tulee ottaa huomioon tuot-
teen ja pakkausmateriaalin lisäksi 
myös kuljetuksesta aiheutuvat 
kulut, sekä lopputuotteen hävit-
täminen tai kierrätys. Toivottavaa 
olisi, että voidaan päätyä jälkim-
mäiseen, jotta ylijäävä materiaali 
päätyy kiertoon joko samaa tai
toista tuotetta valmistettaessa

7.1 Johtopäätökset
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(Järvi-Kääriäinen & Leppä-
nen-Turkula 2002, 72-73.) Ympä-
ristöystävällisten raaka-aineiden 
ja pakkausmateriaalien ohella olisi 
siis panostettava kierrätysjärjes-
telmien jatkokehittämiseen sekä 
kuluttajien informointiin siitä, miten 
kukin materiaali kierrätetään.
 Loppujen lopuksi voidaan 
tulla siihen tulokseen, ettei edes 
ole olemassa täysin ekologista 
tuotetta. Jokaisen elintarvikkeen 
ja pakkauksen tuotantoon kuluu 
resursseja, ja myös monet ympä-
ristöystävällisenä pidetyt tuotteet 
saattavat olla yllättävän monimut-

kaisia. Tästä hyvänä esimerkkinä 
on soija, jota voidaan tuottaa joko 
ympäristöä tuhoten tai ympäristöä 
suojellen. Ekologinen tuote on silti 
ympäristöystävällinen verrattuna 
muihin tuotteisiin, jolloin sitä voi-
daan pitää parhaana mahdollisena 
vaihtoehtona ympäristölle.
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Opinnäytetyö pyrkii vastaamaan 
kahteen kysymykseen: Mikä on 
pakkauksen rooli tuotteen ekologi-
sessa jalanjäljessä? Millainen on 
ekologinen tuote? Ensimmäinen 
kysymys oli sellainen, jota on tut-
kittu suhteellisen paljon erityisesti 
pakkausteollisuuden puolelta. Mo-
net pakkausalan yritykset ovatkin 
pyrkineet välittämään tietoa siitä, 
mikä on pakkauksen tarkoitus ja 
että tarkoituksenmukaisella pak-
kaamisella voi olla jopa myöntei-
nen vaikutus ympäristöön. Jälkim-
mäinen kysymys oli puolestaan 
ongelmallisempi, sillä ekologista

tuotetta suunnitellessa täytyy ottaa 
huomioon monta muuttujaa, eikä 
silloinkaan ole mahdollista luoda 
täysin ekologista tuotetta. Alun-
perin halusin suunnitella ‘’oikeasti 
ekologisen’’ tuotteen, mutta kuten 
sanottu, sellaista ei taida olla ole-
massakaan. Voidaan vain yrittää 
kehittää tuote, joka on mahdolli-
simman ekologinen ja kuluttaa ym-
päristön resursseja muita tuotteita 
vähemmän. 
 Oli vaikea löytää selkeää 
teoreettista tietoa siitä, miten suuri 
pakkausmateriaalien osuus on ko-
konaisuudesta. Tieto myös vaihteli

suhteellisen paljon lähteestä riip-
puen. Kaavioista olisi ollut tässä 
tapauksessa hyötyä, sillä niiden 
avulla olisi voinut helpommin 
vertailla pakkauksen ja sen sisäl-
tämän tuotteen eroa sekä myös 
eroja eri elintarvikkeiden välillä. 
Myös soijan tuotannon eettisyys ja 
siitä tiedon löytäminen muodostui 
yllättävän hankalaksi, sillä aihe on 
niin kiistelty ja erot soijan eettisen 
ja epäeettisen viljelyn välillä huo-
mattavan suuria.
 Pyrin rajaamaan aihetta niin, 
että opinnäytetyöstä tulisi mahdol-
lisimman napakka ja kuitenkin

7.2 Arviointi

59



riittävän kattava niiltä osa-alueil-
ta, joita käsittelen. Tämän vuoksi 
esimerkiksi liikapakkaamisen on-
gelmat ja elinkaariajattelu on käy-
ty läpi lähinnä ohimennen. Näin, 
että oli olennaisinta keskittyä 
opinnäytetyössä materiaaliin eli 
KUPARI-hankkeeseen, valittuun 
raaka-aineeseen, elintarviketuot-
teiden ekologiseen jalanjälkeen 
sekä niiden suhteeseen verrattuna 
pakkaukseen. Halusin kuitenkin 
sisällyttää mukaan myös muita 
yleisesti käytettyjä pakkausmateri-
aaleja ja näiden ympäristöystäväl-
lisyyttä. Suunnitteluprosessissa

lähdin alunperin toteuttamaan 
hyvin samankaltaista ratkaisua, 
kuin jo olemassa olevat pakkauk-
set ovat, mutta loppupuolella idea 
kehittyi prototyyppien pohjalta eri-
laiseksi. Tämä oli mielestäni hyvä 
muutos ja kuvaa sitä, miten ei pidä 
jumiutua alkuperäiseen ideaan, 
vaan lähteä kokeilemaan ja kehit-
tämään uutta. Suunnitteluprosessi 
noudatti selkeää kaavaa, jonka 
mukaan olin sen päättänyt tehdä: 
benchmarkkausta jo olemassa 
olevista tofupakkauksista, erilais-
ten konseptien kehittely ja ideointi, 
laadullinen ja määrällinen tutkimus

prototyyppien ja luonnosten avul-
la ja lopulta tuotosten rajaaminen 
niin, että valitsin parhaat ominai-
suudet lopulliseen tuotteeseen. 
Prosessiin kuului myös tehtyjen 
valintojen perustelu, sekä loppu-
tuotoksen esittely ja arviointi.
 Opinnäytetyössä lähestyin 
napakasti, mutta mahdollisim-
man monipuolisesti tuotteen ja 
pakkauksen roolia ekologisessa 
jalanjäljessä, erilaisia pakkausma-
teriaaleja, soijantuotantoa sekä 
tulevaisuuden pakkauskehitystä. 
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