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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä Suomen lasipulloteollisuuteen ja sen tulevaisuuden 

mahdollisuuksiin. Lisäksi pohditaan olisiko Suomeen kannattavaa perustaa yritystä, joka valmistaisi la-

sipulloja. Tarkastellaan syitä, miksi Suomessa ei tällä hetkellä ole tehtaita, jotka valmistavat lasipulloja. 

Tutkitaan lasipullojen ominaisuuksia ja verrataan niitä vaihtoehtoisiin pakkauksiin, joihin kuuluvat alu-

miinitölkit, muovipullot ja nestekartonkipakkaukset. Vertaillaan kysyntää, kierrätettävyyttä, käytännöl-

lisyyttä ja logistiikkaa, joiden perusteella voidaan kartoittaa Suomen lasipulloteollisuuden tämän het-

kistä tilannetta. 

 

Tutkitaan myös lasipullojen kysynnän kasvua ja valmistuksen sekä käytön kannattavuutta. Laadukkuus, 

puhtaus ja ekologisuus puhuvat lasipullojen puolesta ja se houkuttelee kuluttajia valitsemaan lasipak-

kauksen. Käydään läpi yrittämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisen lasipullotehtaan perustamiseen liit-

tyviä asioita, kuten sijainnin tärkeyttä. Lasipullot ovat tekemässä paluuta markkinoille ja sen takia voi 

yrityksen perustamisessa olla potentiaalia.  
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2 SUOMEN LASIPULLOTEOLLISUUS 

 

Suomessa on todella laadukas ja arvostettu palautuspullojärjestelmä, jota on erilaisten yrityksien toimijat 

käyneet katsomassa maailmanlaajuisesti. Harmikseen monet lasipullojen käyttäjät ovat huomanneet 

viime aikoina kauppojen hyllyissä olevan yhä enemmän alumiinitölkkejä ja muovipulloja. Esimerkiksi 

Olvin tehtaassa Iisalmessa on olutta pantu vuodesta 1880 asti ja nykyään muut linjastot ovat kovassa 

käytössä, mutta lasinpullotuslinja on siitä mitättömän osan toiminnassa. (Oinaala 2017.) 

Vain muutama prosentti olutteollisuudesta myydään pullotettuna. Tämä johtuu siitä, että alumiinitölkki 

on korvannut lasipullot melkein kokonaan. Ainakin suurimmissa massatuotannoissa. Voidaan verrata 

Olvin tehtaassa aikaa, joka käytetään alumiinitölkkien ja lasipullojen täyttölinjaston toiminta-aikaan. 

Lauri Multanen kertoo artikkelissaan, että aikaisemmin kellon ympäri toiminnassa ollutta pullotuslinjaa 

käytetään vain muutamia tunteja joka toinen viikko (Multanen 2017.) Tölkityskapasiteetti taas on nou-

sussa ja siihen tarkoitetulla tuotantolinjalla täytetään noin 75 000 tölkkiä tunnissa. Tästä syystä monet 

yritykset ovat harkinneet luopuvansa pullotuksesta kokonaan. Lisäksi pullokantaa ei ole uusittu jatkuvan 

volyymin laskun takia pitkään aikaan, jonka seurauksena nykyisiä lasipulloja ei voida käyttää toimin-

nassa ja joudutaan valmistamaan uusia lasipulloja. (Oinaala 2017.) 

Suomessa lasipulloteollisuudella on viime vuosisadalla ollut suuri merkitys ja lasitehtaita on ollut jopa 

yli 80. Ensimmäiset pullonpuhalluskoneet otettiin Suomessa käyttöön vuonna 1932 ja siihen aikaan ke-

hitettiin myös nykyäänkin monelle tuttu kruunukorkki. Tärkeänä asiana oluen pakkaamisessa pidetään 

vuotta 1969, jolloin edelleen käytössä oleva nykyinen olutpullon malli tuli markkinoille. Todella tärkeä 

keksintö lasipulloteollisuudelle oli uudelleentäytettävä palautuspullo, koska sama pullo voitiin sen kes-

tävyyden takia täyttää kymmeniä kertoja ja käyttöikä parhaimmillaan saattoi yltää yli kahteenkymme-

neen vuoteen. (Oinaala 2017.) 

Lisäksi pullojen palautusprosentti oli lähellä sataa. Hartwallin panimoa Torniossa johtanut Lauri Multa-

nen kertoo artikkelissa, että yhteen aikaan tehtaassa päästiin tilanteeseen, jossa rekka toi lastin tyhjiä 

pulloja tehtaalle ja hetken kuluttua sai samat pullot täytettynä takaisin. Materiaalivirtojen kannalta Hart-

wallin uudelleentäyttöjärjestelmä voitiin luokitella yhdeksi maailman tehokkaimmaksi. (Multanen 

2017.) 

Niin sanottu alumiinitölkkien valtakausi alkoi vuonna 2005, jolloin pakkausten verotusta 

muutettiin. Aiemmin verotuksessa suosittiin täytettävää pulloa, mutta vuosituhannen vaih-

teessa kaupan ja teollisuuden suunnalta tuli kovat paineet saada kertakäyttöpakkaukset 

markkinoille laajemmassa mitassa. (Lettenmeier 2017.) 
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Ympäristövaikutuksien kannalta tölkkien ja pullojen vertailu on ikuisuuskysymys. Molemmissa on hait-

tavaikutuksia materiaalivirran kannalta. Esimerkiksi lasipulloissa ympäristöön vaikuttavat logistiikka ja 

pullojen pesu, kun taas tölkeissä alumiinin sulatukseen tarvittava energia. SLL:n tutkimukset pitivät uu-

delleentäytettävää pulloa kertakäyttötölkkiä parempana. Tästä syystä monia hämmästyttää, miksi pullo-

jen uudelleentäyttöjärjestelmiä on purettu muualtakin, kuin Suomesta. Esimerkiksi Itävallasta ja Sak-

sasta. (Oinaala 2017.) 

Lasipullojen vaihtumisella tölkkeihin on ollut myös välillisiä vaikutuksia niin työllisyyteen kuin ympä-

ristöönkin. Teollisuuden kannalta alumiinitölkit edesauttavat keskittymistä esimerkiksi logistiikkaan. 

Tämä tarkoittaa kevyempien kuormien takia pitempiä kuljetusmatkoja. Suuret monikansalliset juomayh-

tiöt ovat kertakäyttöpakkauksien puolella ja esimerkiksi Saksan Coca-Cola on luopunut uudelleenkäytet-

tävistä pulloista yhtä kokoa lukuunottamatta. Monien yrityksien tavoitteena onkin keskittää tuotantoa 

yhä enemmän alumiinitölkkeihin. Suomessa lakkautettujen lasipullotehtaiden johdosta moni on myös 

menettänyt työpaikkansa. (Oinaala 2017.) 

Uudelleentäytettäviä olutpulloja oli eniten kierrossa vuosituhannen vaihteen tienoilla, jolloin niiden 

määrä oli 160 miljoonaa ja nyt niitä on jäljellä 35 miljoonaa pulloa. Lasipullojen käyttäjät saattavat 

muutaman vuoden sisällä joutua pettymään, koska nykyisten pullojen käyttöikä tulee täyteen ja mahdol-

lisesti uusia ei enää valmisteta. Monien mielestä lasipulloista on helpompi juoda ja muutenkin sisältö 

maistuu paremmalta alumiinitölkkeihin verrattuna. Massatuotannossa lasipullot jäävät alumiinitölkkien 

varjoon, mutta pienemmässä mittakaavassa voi lasipulloille olla kysyntää ja toiminta kannattavaa. (Oi-

naala 2017.)    

 

2.1 Lasipullojen kierrätettävyys 

 

Kierrätyslasipullojen valttikortti on niiden kierrätettävyys, koska sitä voidaan kierrättää hyvin tehok-

kaasti. Lisäksi lasin kierrätysmahdollisuudet tekevät siitä arvokkaan materiaalin kestävän kehityksen 

kannalta. Kierrätystapoja on käytössä kaksi erilaista. Toinen keskittyy lasipullojen murskaukseen teol-

lisuutta varten ja toinen pullojen uudelleentäyttöön. Kierrätysprosentti voi olla jopa lähellä sataa. Kier-

rätystehokkuus on myös omaa laatuaan, koska jokainen kierrätyslasista valmistettu tonni lasia kuluttaa 

noin 30% vähemmän energiaa kuin sen valmistaminen neitseellisestä raaka-aineesta. (Palpa 2014-2015.) 

Lisäksi kierrätyslasi on todella puhdasta, mikä edesauttaa pantillisten lasipullojen kierrätystä. Tyhjien 

lasipullojen kierrätysprosessi alkaa niiden kuljettamisesta käsittelylaitokselle, jossa ne murskataan, puh-
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distetaan ja lajitellaan kierrätykseen niiden värikriteerien mukaan. Näistä valmistuneista kierrätysla-

seista valmistetaan muun muassa uusia lasipulloja, -purkkeja, lasivillaa, vaahtolasia ja muita lasipak-

kauksia. (Palpa 2014-2015.) 

Lasipulloteollisuuden mullistaneelle keksinnölle uudelleentäytettäville lasipulloille kehitettiin palautus-

järjestelmä 1950-luvulla ja niiden tunnetuin pullo on perinteinen ruskea olutpullo. Ekopulloyhdistys ry 

vastaa uudelleentäytettävien lasipullojen palautusjärjestelmästä. Lisäksi siihen kuuluu jäsenyritysten 

omistamia pantillisia uudelleentäytettäviä lasipulloja sekä pantillisia kuljetusyksiköitä kuten kennole-

vyjä, dollyja ja PAN-kuormalavoja (Palpa 2014-2015.) 

Uudelleentäytettävien lasipullojen kierrätysprosessi alkaa niiden kuljettamisesta palautuspisteestä juo-

mien valmistajalle, jossa pullot pestään huolellisesti. Tämän jälkeen ne voidaan täyttää uudelleen ja lii-

mata tarvittavat etiketit. Varmistetaan, että lasipullo on laadultaan kunnossa ja näin ollen uudelleen hyö-

dynnettävissä. Tämän jälkeen ne kuljetetaan vähittäistavarakauppoihin, jossa tapahtuu kuluttajien osto 

ja mahdollinen kierrätys takaisin kauppaan. (KUVIO 1 Pullojen ja kuljetusyksiköiden uudelleenkäyttö, 

kunnostus ja kierrätys.)  

Pullojen ja kuljetusyksiköiden valmistuksessa pyritään käyttämään yhdenmukaisia raaka-aineita, joka 

takaa käytön jälkeen niistä saatavien materiaalien laadukkuuden. Ekopulloyhdistys pyrkii toiminnallaan 

kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen yksiköiden pantillisuuden, uudelleenkäytön, kunnostuksen ja 

kierrätyksen avulla. Yrityksen uudelleentäytettävien lasipullojen palautusaste on Suomessa ollut aina 

korkea ja keskimäärin kuluttajat ovat palauttaneet kiertoon noin 97% markkinoille asetetuista pulloista. 

Lasipullojen uudelleentäyttäminen voidaan suorittaa jopa yli 30 kertaa. (Palpa 2014-2015.) 

 

KUVIO 1. Pullojen ja kuljetusyksiöiden uudelleenkäyttö, kunnostus ja kierrätys (Ekopullo 2018) 
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Lasipullojen kierrätyksestä aiheutuu myös haittavaikutuksia, joita voivat esimerkiksi olla logistiset haas-

teet ja mahdollisen väärinlajittelun seurauksena aiheutuvat epäpuhtaudet, kuten sulattamisvaiheessa esi-

merkiksi posliinin yhdistyminen lasimateriaaliin. Logistisiin haasteisiin kuuluvat lasipullojen paino, 

joka vaatii kuljetuksilta enemmän resursseja ja pakkauskapasiteetti on rajallisempi verrattuna esimer-

kiksi alumiinitölkkeihin. Lisäksi lasipullojen sulattamiseen tarvitaan paljon energiaa ja pullojen puhdis-

tamiseen huomattava määrä vettä ja kemikaaleja. (Palpa 2014-2015.) 

 

2.2 Lasipullojen hinnannousu 

 

Lasipullojen hinnannousuun vaikuttaa eniten suurten yritysten päätös lopettaa lasipullojen valmistami-

nen Suomessa. Esimerkiksi Karhulan lasi lopetti Finlandia-vodkapullojen valmistamisen, joka oli sen 

päätuote. Lasipullojen valmistamista pyritään siirtämään muualle Eurooppaan, joka tarkoittaa lasipullo-

jen hinnannousua Suomessa. Suurimpiä syitä tälle ovat myynnin väheneminen ja viennin laskeminen. 

Lisäksi toiminnan lopettamiseen vaikutti pullotuotannon ylikapasiteetti Euroopassa. (Yle 2012.) 

Suomessa lasipullot ovat olleet jo kauan alumiinitölkkien ja muovipullojen varjossa. Esimerkiksi alu-

miinitölkit ovat käytännöllisempiä lasipulloihin verrattaessa. Ne saadaan varastoitua pienempään tilaan 

ja tällä tavoin se laskee logistisia kustannuksia. Lisäksi alumiinitölkit saadaan paketoitua paremmin ja 

näin ollen kuluttajan on helpompi ostaa suurempi määrä tölkkejä kerralla kuin pulloja. Tämä vaikuttaa 

myyntiin laskevasti ja siitä seurauksena tulee seisokkeja lasipullojen tuotantolinjastolle. Suomessa ti-

lanne lasipullojen kannalta vaikuttaa tällä hetkellä heikolta ja yritysten ei kannata valmistaa enää itse 

lasipulloja. Tämän seurauksena ulkomailta tuodut lasipullot ovat johtaneet hintojen nousuun. (Yle 

2012.)  

Laadukkuus kuitenkin puhuu vielä lasipullojen puolesta. Puhtaus on lasipullojen markkinointivaltti ja 

sille on olemassa oma asiakaskuntansa hintojen nousun jälkeenkin. Lasipullojen valmistuskustannukset 

ovat samaa luokkaa ulkomailla kuin kotimaassakin, joten hintaan vaikuttaa eniten tuontikustannukset. 

Teoriassa kotimaassa valmistettujen lasipullojen hinta olisi pienempi, mutta yritykset tekevät tappiota 

vähäisen kysynnän vuoksi. (Yle 2012.) 
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2.3 Lasipullojen kysyntä 

 

Lasipulloilla on edelleen kysyntää vaikka alumiinitölkit ovatkin kasvattaneet suosiotaan huomattavasti 

edellisten vuosien aikana. Vuonna 2014 tehdyn panimoliiton tutkimuksen mukaan oluista myytiin mel-

kein 80 prosenttia tölkeistä ja nykyään määrä on vielä isompi. Kysyntään vaikuttaa sekä pullojen muoto 

että väri. Panimot ovat tästä syystä investoineet yhä enemmän lasipullojen ulkonäköön. Lasipulloista 

pyritään tekemään mahdollisimman kuluttajaystävällisiä, joka vaikuttaa kysyntään uusien kulutustapo-

jen ja -tarpeiden lisäksi. Lasipulloista on pyritty tekemään kapeampia ja korkeampia nestetilavuuden 

pysyessä samana. Tämä houkuttelee kuluttajia enemmän perinteisten pullojen sijaan. Suuret yritykset 

muokkaavatkin tuotantolinjastojaan uusille pulloille suotavaksi unohtamatta vanhaa uudelleentäytettä-

vää ekopulloa. (Ylänne 2014.)  

Lasipullojen kysyntään vaikuttaa lisäksi tuotteen ekologisuus. Monille lasipullot ovat ympäristöystäväl-

lisempi vaihtoehto verrattuna muihin pakkausmuotoihin. Lasipullossa oleva tuote mielletään myös laa-

dukkaammaksi johtuen siitä, että lasi ei luovuta makua tai kemikaaleja elintarvikkeeseen. Tästä syystä 

monet ylellisyystuotteet, kuten arvokkaimmat alkoholit, kosmetiikka- ja lääkevalmisteet pyritään pak-

kaamaan pääsääntöisesti lasista valmistettuihin pakkauksiin. Yleisesti kuluttajat kokevat lasipakkauk-

sien nostavan tuotteiden arvokkuutta ja lasipullojen korkea laadukkuus esimerkiksi viinipulloissa edes-

auttavat kysyntää. Vaikka lasi ei pakkausmateriaalina ole niin optimaalinen muoviin verrattaessa, sillä 

ei ole huomattavaa merkitystä lasipullojen kysynnälle. (Yle 2009.) 

Euroopan pakkauslasivalmistajien yhdistyksen FEVE:n vuonna 2009 tekemän tutkimuksen mukaan ym-

päristöarvot ja terveellisyys ovat kuluttajille tärkeämpiä arvoja kuin mukavuus. Tutkimuksessa kävi ilmi, 

että 45 prosenttia valitsisi lasipakkauksen, mikäli mahdollista. Kyseistä tutkimusta voidaan pitää luotet-

tavana, koska siinä haastateltiin 6200 henkilöä 12 eri maasta ja näin ollen se kuuluu kattavimpiin pak-

kausalan kuluttajatutkimuksiin. Lisäksi tutkimuksessa käsiteltiin pakkausmateriaalien mahdollisia hait-

tavaikutuksia elintarvikkeisiin liittyen. Kuluttajista 48 prosenttia uskoo lasin olevan paras valinta ter-

veyssyistä ja 69 prosenttia on sitä mieltä, että elintarvikkeen laatu ja ravintoaineet pysyvät parempina 

lasipakkauksissa. Tästä syystä säilyvyys kuuluu lasimateriaalin valttikortteihin. (Yle 2009.) 

Mahdollisesti kysyntään voisi mielestäni vaikuttaa myös lasinkeräyspisteiden lisääminen kuluttajien lä-

heisyyteen. Näin ollen kuluttajan ei tarvitse liikaa miettiä lasituotteita ostaessa niiden mahdollisesti haas-

tavaa kierrättämistä. Lasituotteiden kuluttajille kierrätys ja keräys on Suomessa tehty suhteellisen mut-

kattomaksi ja siksi Suomi kuuluukin kierrätysjärjestelmällään maailman parhaimpiin. (Yle 2009.)  
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3 VAIHTOEHTOISET PAKKAUKSET 

 

Vaihtoehtoisiin pakkauksiin kuuluvat erilaiset alumiinitölkit, muovipullot, kartonkipakkaukset ja bioha-

joavat pakkaukset. Kaikki näistä ovat osaltaan korvanneet lasipullojen käyttöä elintarviketeollisuudessa. 

Syitä tälle ovat esimerkiksi materiaalien helpompi työstäminen, saatavuus ja logistiset ratkaisut. Vaih-

toehtoiset pakkaukset ovat kevyempiä ja näin ollen helpompia varastoida. Lisäksi niiden teollisuutta 

löytyy Suomesta.  

Suomessa on kaksi suurempaa juomatölkkejä valmistavaa tehdasta, jotka sijaitsevat Hämeenlinnassa ja 

Mäntsälässä. Tölkkiteollisuus lähti kasvuun vuonna 2008, koska niiden haittavero poistui. Ennen tätä 

Suomessa ei ollut valmistettu tölkkejä noin kahteenkymmeneen vuoteen ja niiden prosenttiosuus oli 

oluen myynnistä vain muutaman prosentin.  Tehtaiden tuottavuuskapasiteetti käsittää noin miljardin töl-

kin valmistuksen vuosittain ja vientiä on myös ulkomaille esimerkiksi muihin pohjois-maihin ja Baltian 

alueelle. Alumiinitölkkejä pidetään hallitsevana pakkausmateriaalina oluen ja virvoitusjuomateollisuu-

den yhteydessä. Tölkkiteollisuuden mahdollistaminen Suomessa on myös ympäristön kannalta merkit-

tävä asia, koska aikaisemmin niitä on tuotu esimerkiksi Englannista ja Ruotsista. (Yle 2015.)  

Vuonna 2008 Suomeen tuli uusi pantillinen kierrätysmuovipullo KMP, joka mahdollisti uudet muodot 

ja kokoluokat. Pakkausveron poistuminen vuonna 2009 vaikutti kaikkiin kierrätysjärjestelmään kuulu-

viin juomapakkauksiin ja näin ollen kierrätysmuovipullot kuuluvat samaan verotusluokkaan kuin muut 

uudelleentäytettävät juomapakkaukset. Nykyään yleisimmin käytetty materiaali kierrätysmuovipul-

loissa on polyetyleenitereftalaatti eli PET, jonka käyttö yleistyi vuonna 1980-luvulla juomateollisuuden 

pakkausmateriaalina. Sitä suositaan materiaalina, koska se on kirkas, kevyt, kestävä ja estää hyvin kaa-

sujen siirtymistä pullosta sisään ja ulos. Nykyään muovipulloja käytetään eniten virvoitusjuoma- ja pul-

lovesiteollisuudessa. (Kehittyvä elintarvike 6/2007, 34.) 

Suomessa on valmistettu jo pitkään juomateollisuuteen soveltuvia nestekartonkipakkauksia. Niiden pää-

materiaaliksi sopii parhaiten uusiutuvista luonnonvaroista valmistettu kartonki. Nestepakkauskartongin 

rakenne käsittää kolme eri kerrosta, joista pinta- ja pohjakerros valmistetaan sellusta. Keskimmäiseen 

kerrokseen tarvitaan mekaaninen massa, joka antaa pakkaukselle sen vaatimaa kestävyyttä. Viimeisen 

kerroksen tarkoituksena on saada nestepakkauskartongista vesitiivis, joka varmistetaan päällystämällä 

se ohuesti polyeteenimuovilla. Suomessa nestekartongin valmistaminen on suhteellisen vaivatonta, sillä 

selluteollisuus mahdollistaa tarvittavien materiaalien saatavuuden ja kotimaisuuden. Nestekartonkiteol-

lisuuden tunnetuimpiin tuotteisiin kuuluvat maito- ja mehupurkit sekä pienimmät viinipakkaukset. 

(Biotalous.) 
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Uutena innovaationa markkinoille on tulossa biohajoavat pullot, joiden valmistuksessa käytetään enim-

mäkseen polylaktidi-, tärkkelys- ja selluloosapohjaisia materiaaleja sekä niiden yhdistelmiä. Esimerkiksi 

tunnettu Tanskalainen Carlsberg Group on lähtenyt työstämään yhdessä EcoXPacin ja Tanskan teknilli-

sen yliopiston kanssa puukuidusta valmistettua pahvipulloa. Uuden pullopakkauksen valmistuksessa tu-

lee huomioida kestävyys, juoman säilyvyys ja biohajoavuus. Lisäksi tulee varmistaa, että juoman laatu 

pysyy ennallaan. Pullo valmistetaan materiaaleista, jotka ovat biohajoavia eivätkä reagoi helposti mui-

den aineiden kanssa. Tällaisen pullon valmistus tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja luonnossa 

pullo hajoaa kokonaan korkki mukaan lukien. Pahvipulloa voidaan hyödyntää esimerkiksi maidon, ve-

den ja oluen pakkaamisessa.  (Suomen Metsäyhdistys 2018)  

 

3.1 Vaihtoehtoisten pakkausten kierrätys 

 

Kaikkien kierrätysmuotojen tavoitteena on hyödyntää kierrätysmateriaali mahdollisimman tehokkaasti 

minimoiden materiaalihukka ja jätteiden syntyminen. Kierrätys on osa kestävää kehitystä ja sillä sääste-

tään energiaa ja ympäristöä. Vaihtoehtoisten pakkausten kierrätys on samankaltainen kuin lasipullojen-

kin. Juomanvalmistaja toimittaa pakkaukset kauppaan, jossa tapahtuu kuluttajien osto ja mahdollinen 

kierrätys takaisin kauppaan. Tämän jälkeen ne kuljetetaan käsittelylaitokselle, jossa pakkaukset pestään 

ja jälleenkäsittelijä varmistaa, että ne ovat uudelleenhyödynnettävissä (KUVIO 2 Kierrätyksen kierto-

kulku.)  

 

 

KUVIO 2. Kierrätyksen kiertokulku (Palpa 2014-2015).  

  

Juomavalmistaja tai 

maahantuoja 

Kauppa 

Kuluttaja 

Kuljetus 
Käsittelylaitos 

Jälleenkäsittelijä 
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Alumiinitölkkien kierrätys on Suomessa erittäin tehokasta, koska se kuuluu pantillisten juomapakkaus-

ten järjestelmään. Keskimääräinen palautusprosentti on noin 95 prosenttia ja kuuluu näin ollen tärkeim-

pien kierrätysmateriaalien joukkoon Suomessa. Kierrätysaineesta valmistettu tölkki kuluttaa vain noin 

viisi prosenttia siitä energiamäärästä, joka kuluisi uuden tölkin valmistamiseen raakamateriaalista. Alu-

miinitölkit voidaan kierrättää todella energiatehokkaasti toimittamalla ne alumiininsulattamoon, jossa 

ne sulatetaan harkoiksi 700 celsius-asteessa. Harkoista valmistetaan uusia tuotteita Suomen tölkkiteh-

taissa ja raaka-aineena alumiinia on mahdollista kierrättää lähes loputtomiin. Logistiikka on tehokkaam-

paa alumiinitölkkien kierrätyksessä verrattuna lasipullojen kierrätykseen, koska tölkit ovat kevyitä ja ne 

voidaan litistää suuriin paaleihin. Näin ollen resursseja kuluu vähemmän, koska tölkkipaalit haetaan 

kierrätyspisteistä samalla kun tuodaan uusia tuotteita myymälöiden varastoihin. Kuluttajan kannalta alu-

miinitölkkien kierrättäminen on vaivatonta, sillä palautuspisteitä löytyy lähes jokaisesta Suomen vähit-

täistavarakaupasta. (Palpa 2014-2015.) 

Alumiinitölkkien lisäksi Suomessa kierrätetään tehokkaasti myös pantillisia muovipulloja. Suurin osa 

automaatteihin palautetuista pulloista ovat PET-muovia, joista pystytään kierrättämällä jalostamaan uu-

sien pullojen lisäksi myös muita tuotteita. Näihin tuotteisiin kuuluvat muun muassa erilaiset pakkaustar-

vikkeet ja tekstiilituotteet. Kierrätysmuovipulloista tulevasta uusiomuovista kuitenkin vain murto-osa 

päätyy uusien pullojen valmistamiseen. Esimerkiksi tunnettu yhtiö Coca-cola julkaisi tiedotteen vuonna 

2018, jossa kerrottiin kierrätysmuovia käytettävän vain seitsemän prosenttia uusien pullojen valmistus-

prosessissa. Samalla tavalla kuin alumiinitölkkienkin kierrätyksessä muovipullot voidaan litistää paa-

leiksi logistiikan tehostamiseksi. Uusiomuovia saadaan granuloimalla eli rouhimalla muovipullot kier-

rätyslaitoksissa. Värillisistä rouheista valmistetaan yleensä muita tuotteita ja kirkkaasta rouheesta uusia 

muovipulloja. Yrityksien kannalta muovipullojen kierrättäminen tukee kestävää kehitystä ja uudet käyt-

tökohteet lisääntyvät koko ajan. (Palpa 2014-2015.) 

Nestepakkauskartongin kierrätys Suomessa kuuluu samaan kierrätyskategoriaan kuin tavallisenkin kar-

tongin kierrättäminen. Nestepakkauskartongeissa ei ole panttia, joten ne palautetaan kartonginkierrätys-

pisteisiin. Kuluttajan kannalta kierrättäminen on haastavampaa kuin pantillisten tuotteiden kierrätys, 

koska kierrätyspisteitä on vähemmän ja se vaatii enemmän vaivannäköä. Nestekartonkipakkauksien pan-

tittomuus ei houkuttele kuluttajia kierrättämään yhtä tehokkaasti kuin pantillisia tuotteita. Tästä syystä 

monien talouksien nestekartonkipakkaukset päätyvät yleensä sekajätteen joukkoon. Nykyiset kartongin 

kierrätyspisteet litistävät materiaalin valmiiksi paaleiksi, joten kierrätysmateriaali on helposti kuljetetta-

vissa ja uudelleen hyödynnettävissä. Kartonkitehtaissa kartonkikuidusta erotellaan alumiini- ja muovi-

pinnoitteet, jotta saadaan kierrätysmateriaalit mahdollisimman tehokkaasti hyötykäyttöön. Kierrätyskar-

tongista valmistetaan esimerkiksi pakkauskartonkia, kirjekuoria ja laminaattipaperia. Kartonkikuidusta 
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eroteltu muovi kuivataan ja toimitetaan voimalaitoksille hyödynnettäväksi energian tuottamiseen. Alu-

miinipinnoite sen sijaan kierrätetään erotuksen jälkeen raaka-aineena uusien tuotteiden valmistamiseen. 

(Rinkiin). 

 

3.2 Vaihtoehtoisten pakkausten kysyntä 

 

Vaihtoehtoisista pakkauksista suosituin on alumiinitölkki. Kuluttajien kannalta tölkkejä on helpompi 

ostaa isompia määriä kerralla, koska ne voidaan pakata suurempiin pakkauksiin. Tölkit ovat niiden ke-

veyden takia helppoja kierrättää ja ovat sen takia myös vaivattomampi vaihtoehto kuljetuksien kannalta 

lasipulloihin verrattaessa. Lisäksi tölkit ovat kuluttajalle edullisempi vaihtoehto, koska tölkkejä on hal-

vempi valmistaa massatuotantona ja palautettaessa tölkin pantti on lasipulloa suurempi. Alumiinitölk-

kien kysyntään vaikuttavat myös kuluttajien käyttötottumuksien muutokset. Yrityksien kannalta alumii-

nitölkit ovat myös houkuttelevampi vaihtoehto lasipulloihin verrattaessa, koska ne saadaan varastoitua 

pienempään tilaan ja logistiset kustannukset ovat pienempiä. Näin ollen tarjontaa on enemmän ja se 

johtaa kysynnän kasvuun.  

Muovipullojen kysyntään vaikuttaa eniten sen käytännöllisyys, koska dynaamisessa yhteiskunnassa ih-

miset matkustavat paljon päivän aikana. Tästä syystä esimerkiksi uudelleentäytettävätien vesipullojen 

käyttäminen vaatii enemmän vaivannäköä ja suunnittelua. Pulloveden ostaminen on kuluttajalle tässä 

tapauksessa helppo ratkaisu. Lisäksi niin sanottu aggressiivinen markkinointi on luonut muovipulloille 

keinotekoisen kysynnän, joka on mielestäni väärin. Laskevasti kysyntään vaikuttaa ihmisten lisääntyvä 

tietoisuus pullotetun veden haittavaikutuksista, esimerkiksi antimonin liukeneminen nesteeseen.  

(Flaska-finland 2016.) 

Nestekartonkipakkauksien kysyntään vaikuttaa niiden kestävyys ja ekologisuus. Esimerkiksi Valio on 

vaihtanut luomumaitopakkaukset kokonaan valmistettavaksi uusiutuvista raaka-aineista. Luomutuottei-

den ostajat arvostavat ekologisia pakkauksia todella paljon ja Valio pyrkiikin vaihtamaan kaikki tuot-

teensa uusiutuvista raaka-aineista valmistetuiksi. (Talouselämä 2015.)  

Yleisesti kaikkien vaihtoehtoisten pakkauksien kysyntään vaikuttaa niiden käytännöllisyys tilanteesta 

riippuen. Lisäksi kaikki vaihtoehtoiset pakkaukset ovat kevyempiä vaihtoehtoja lasipulloille ja näin ol-

len helpompia käyttää. Mielestäni etiketillä on myös todella suuri vaikutus tuotteiden kysyntään. Hou-

kutteleva etiketti, josta käy ilmi kaikki valmistukseen liittyvät asiat ja tiedot, on tärkeä pakkauksien ky-

synnän kannalta.  
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4 PAKKAUSVERO 

 

Pakkausvero vaikuttaa Suomessa kaikkiin juomapakkauksiin, jotka eivät ole kierrätettävissä. Näihin 

kuuluvat kaikki virvoitus- ja alkoholijuomat sekä vesien, mehujuomien, kahvi- ja teejuomien, urheilu-

juomien sekä muiden alkoholittomien juomien pakkaukset. Juomapakkausveron päämääränä on saada 

juomapakkaukset ympäristöystävällisemmiksi ja se perustuu lakiin juomapakkausten valmisteverosta 

(1037/2004). Tällä hetkellä täysimääräinen pakkausvero on 51 senttiä litralta. Verollinen pakkaus voi 

olla esimerkiksi alumiinia, muovia tai lasia. Verotus tapahtuu veroilmoituslomakkeella, joka lähetetään 

käsiteltäväksi verohallinnolle. (Vero 2019.) 

 

Täysimääräinen pakkausvero ei koske pantilliseen kierrätysjärjestelmään kuuluvia pakkauksia eikä nes-

tepakkauskartonkiin pakattuja tuotteita. Nestekartonkipakkauksista tulee kuitenkin maksaa vero, jos se 

sisältää erillisen muovista tai muusta materiaalista valmistetun pussin, esimerkkinä monet hanalliset vii-

nipakkaukset. Veronalaisiin pakkauksiin kuuluvat myös alumiinista, muovista tai lasista valmistetut 

pakkaukset. Pakkauksesta ei tarvitse maksaa veroa, mikäli se täytetään ostohetkellä ja tuotteen sisältö 

käytetään sillä hetkellä. Vuonna 2005 juomapakkausveroa uudistettiin pantillisten tuotteiden osalta, joka 

tarkoitti sen puolittumista 17 sentistä 8,5 senttiin litralta. Kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen vuonna 

2008 vero poistui. Tämä on mahdollistanut myös lasipullojen ja kierrätysmuovipullojen käytön varteen-

otettavina vaihtoehtoina juomateollisuudessa.  (Vero 2019.) 

 

Pientuottajien ei tarvitse maksaa juomapakkausveroa, mikäli se on taloudellisesti ja oikeudellisesti riip-

pumaton muista saman toimialan valmistajista tai valmista juomaa tuotetaan enintään 50 000 litraa vuo-

dessa. Lisäksi pakkauksen koko saa olla korkeintaan viisi litraa ja kaikkien valmistettujen pakkauksien 

yhteistilavuus enintään 50 000 litraa. (Vero 2019.) 
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5 KILPAILU 

 

Lasipulloteollisuutta ei ole tällä hetkellä Suomessa, joten näin ollen valmistuskustannuksista ei ole kil-

pailua. Suurimpia kilpailijoita ovat vaihtoehtoisten pakkauksien valmistajat, jotka keskittyvät esimer-

kiksi alumiinitölkkien ja muovipullojen tuottamiseen. Alumiinitölkkejä valmistavat Ballin tölkkitehdas 

Mäntsälässä ja Can-Pack Hämeenlinnassa, muovipulloaihioita valmistaa Suomen ainoana Toholampi-

lainen Preformia Oy. (Talouselämä 2013.) 

Tulevaisuudessa voi lasipulloteollisuudessa olla keskinäistä kilpailua myös Suomessa, koska lasipullot 

ovat kasvattamassa suosiotaan muiden juomapakkauksien rinnalla. Lasipullojen kilpailukyvyn valtti-

kortteihin kuuluvat vaihtoehtoisiin pakkauksiin verrattaessa laatu, puhtaus ja ekologisuus. Tällä hetkellä 

lasipullot tilataan ulkomailta ja lähimmät kilpailijat löytyvät muualta Euroopasta. Lasipulloja valmiste-

taan muun muassa Itävallassa, Slovakiassa ja Saksassa. Mikäli Suomessa aloitettaisiin lasipullojen val-

mistaminen, monet kotimaiset yritykset todennäköisesti käyttäisivät mieluummin resursseja kotimaassa 

valmistetun lasipullon hankintaan. Sama periaate toimii myös kuluttajiin, sillä tuotteita voitaisiin mark-

kinoida täysin kotimaisena.  
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6 KYSYNNÄN VERTAILU 

 

Tällä hetkellä vaihtoehtoisten pakkausten kysyntä on suurempaa, johtuen halvemmista materiaalikus-

tannuksista, logistisista resursseista, varastoinnin helppoudesta sekä kuluttajien käyttötottumuksista. La-

sipullojen kysyntä jää toistaiseksi vaihtoehtoisten pakkauksien varjoon, joka omalta osaltaan vaikutti 

myös yritysten päätökseen lopettaa lasipullojen valmistaminen. Lasipulloillakin on oma kuluttajakun-

tansa ja ihmisten kasvava tietoisuus vaihtoehtoisten pakkauksien haittavaikutuksista tulee nostamaan 

lasipullojen kysyntää tulevaisuudessa.  

Toistaiseksi alumiinitölkkien kysyntä on kaikista suurinta, joka voidaan päätellä vuosittaisesta kierrätet-

tyjen tuotteiden määrästä. Toimivasta ja palkitsevasta kierrätysjärjestelmästä johtuen suomalaiset kier-

rättävät tehokkaasti. Viime vuonna suomalaiset palauttivat noin 1,2 miljardia tölkkiä, 350 miljoonaa 

muovipulloa ja 100 miljoonaa kierrätyslasipulloa. Lasipullojen kasvavaan kysyntään vaikuttaa niiden 

korkea laatu sekä materiaalin hyvät ominaisuudet elintarviketeollisuudessa. (Länsi-Savo 2018.)  

 

 

KUVIO 3. Myydyt pakkaukset (2013-2017) (Alko vuosikertomus 2017, 61).  

Kuviosta voidaan päätellä, että pantillisia kertalasipulloja myydään huomattavasti eniten Alkossa. Tämä 

kertoo siitä, että erikoistuotteiden pakkauksessa suositaan lasimateriaalia. Vaikka kertalasipullojen 

myyty määrä on hieman laskenut, on se vielä suosituin pakkausmateriaali. Tölkkien myyntimäärät ovat 



14 

 

pysyneet melko samana. Muovipulloissa voidaan havaita suurehko myynnin kasvu vuonna 2014, jonka 

jälkeen kasvu on tasaantunut.  

 

TAULUKKO 1. Litroissa myydyt määrät (2017-2018) (Panimoliitto 2018) 

 

    2018 2017 Muutos 

Juoma   Milj.litraa Milj.litraa Milj.litraa  

          

Olut   370 380 -10 

Siideri   26,6 29,1 -2,5 

Long drinkit 50,7 37 13,7 

Virvoitusjuomat 264,7 240,7 24 

Kivennäisvedet 90,8 75,2 15,5 

Kokonaismyynti 802,9 761,9 40,8 

 

Taulukosta voidaan päätellä, että long drinkkien, virvoitusjuomien ja kivennäisvesien myynti on kasva-

nut, joka osaltaan suosii vaihtoehtoisten pakkausten käyttöä. Kokonaismyynti on kasvanut vuodesta 

2017 noin 40 miljoonalla litralla, joka kertoo pakkauksien lisääntyvästä tarpeesta. Lasipulloja käytetään 

kuitenkin kaikissa kategorioissa ja se tarkoittaa kysynnän kasvua.  

 

6.1 Kierrätettävyyden vertailu 

 

Juomateollisuudessa kierrätettävyyttä voidaan vertailla pakkausten ominaisuuksien mukaan. Kaikilla 

pakkauksilla on omat kierrätystapansa, jotka eroavat toisistaan. Suurin osa juomapakkauksista kuuluu 

pantillisten järjestelmään, lukuunottamatta nestekartonkipakkauksia ja pantittomia lasipulloja. Jotta ver-

tailua voidaan tehdä, on tarkasteltava juomapakkausten kierrätettävyyden hyviä ja huonoja puolia. 
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TAULUKKO 2. Kierrätettävyyden positiiviset ja negatiiviset puolet   

    Positiivista   Negatiivista     

             

Lasipullot Palautusaste 88% ja  Logistiset haasteet   

    uudelleentäytettävissä n.100%      

             

    Puhtaus    Kulutustottumukset   

             

    Ekologisuus   Posliinin sekoittuminen lasimateriaaliin 

             

    Voidaan kierrättää lähes 

Pantittomien lasipullojen kierrätyspistei-

den vähäinen lukumäärä 

    loputtomasti       

             

    Pantillisuus, 0,10€ Osa pantittomia    

                  

Alumiinitölkit Palautusaste 95% Sulattamisessa käytetty    

        energia     

    Kierrätysmateriaalin tehokas      

    uudelleen hyödyntäminen      

             

    Materiaalina helppo kierrättää      

             

    Logistiikka        

             

    Pantillisuus, 0,15€      

                  

Muovipullot Palautusaste 90% Ympäristöhaitat    

             

    Helppo käsiteltävyys Keskiarvoltaan heikoin    

        palautusaste    

    Kestävyys        

             

    Logistiikka        

             

    Kierrätysmateriaalin hyödyntäminen      

    muualla teollisuudessa      

             

    Pantillisuus, 0,10€, 0,20€ ja 0,40€      

                  

Nestekartonki Logistiikka   Pantittomuus    

pakkaukset          

    Uusiokäyttö   Kuluttajalle haastava kierrättää ja 

          sisältää muovia sekä alumiinia  
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Taulukosta voidaan päätellä kierrätettävyyden olevan logistiikan kannalta suotuisampaa vaihtoehtoisilla 

pakkauksilla. Pantillisuus houkuttelee myös kierrättämään paremmin, jonka seurauksena alumiinitölkit 

ja muovipullot ovat suuremman panttikorvauksen takia suosittuja kuluttajien keskuudessa. Lasipullot 

jäävät tällä hetkellä kierrätettävyyden vertailussa hieman muovipullojen ja alumiinitölkkien varjoon, 

johtuen niiden kuluttajaystävällisemmistä pakkauksista. Lisäksi helppous on avainasemassa kierrätettä-

vyyden kannalta, jonka takia lasipullot ja nestekartonkipakkaukset eivät ole niin suosittuja.  
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7 YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA KANNATTAVUUS 

 

Yrityksen perustamisprosessi lähtee liikkeelle yritysidean suunnittelusta. Tässä tapauksessa se on lasi-

pullojen valmistaminen ja myyminen kotimaisille yrityksille. Täytyy myös pohtia omia valmiuksia yrit-

täjyyteen ja sen tuomiin haasteisiin. Yritysidean jälkeen on vuorossa liiketoimintasuunnitelman laatimi-

nen, jossa muun muassa kartoitetaan asiakaskuntaa ja tehdään kannattavuuslaskelmat. Näiden toimen-

piteiden jälkeen tulee pohtia yrityksen rahoitusjärjestelyitä. Liiketoimintasuunnitelma kannattaa tehdä 

huolella, jotta se herättäisi kiinnostusta mahdollisten rahoittajien keskuudessa. Liiketoimintasuunnitel-

man rakenne koostuu tiivistelmästä, liikeideasta, markkinoinnista ja hinnoittelusta, SWOT-analyysista, 

riskien arvioinnista, kirjanpidosta ja talouden suunnittelusta. Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman tii-

vistelmä on todella tärkeässä roolissa, sillä se antaa ensivaikutelman yrittäjästä ja hänen valmiuksistaan. 

(Ilves 2009; Karjalainen 2009; Raatikainen 2006, 13-15.) 

Kun päätös yrityksen perustamisesta on tehty, tulee yritykselle valita oikea yhtiömuoto sekä nimi. Tä-

män jälkeen tulee hoitaa lakisääteiset velvollisuudet kuntoon. Näitä ovat arvonlisäverovelvolliseksi ha-

keutuminen, yrityksen rekisteröinti, hakemuksen tekeminen ennakonperintärekisteriin, vakuutusten te-

keminen ja kirjanpidon järjestäminen. Rahoitusjärjestelyiden jälkeen tulee hankkia toimitilat, laitteisto 

ja palkata sopiva määrä henkilöstöä. (Ilves 2009; Karjalainen 2009; Raatikainen 2006, 13-15.) 

Kannattavuuden kannalta on tärkeä saada asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi erikoisolui-

den kysynnän kasvu tarkoittaa pienpanimoissa lisääntyvää lasipullojen tarvetta. (KUVIO 4 Erikoisolui-

den kysynnän kasvu). Tämä kannattaa ottaa huomioon tuotteiden hinnoittelussa, sillä kotimaisen lasi-

pullon hankinta kasvattaa myös asiakkaiden tuotteiden arvoa. Tuotteiden hintaa ei kannata asettaa liian 

matalalle, jotta yritystoiminta olisi kannattavaa. Vaikka kilpailua ei tällä hetkellä lasipullojen valmista-

misessa kotimaassa ole, varhaisessa vaiheessa aloitettu yhteistyö pienpanimoiden kanssa saattaa olla 

merkittävässä asemassa tulevaisuuden kannalta.  

Suomalaisten pienpanimoiden oluenmyynti on kasvussa tällä hetkellä, joka huomataan vuosittaisesta 

kasvumäärästä. Keskimääräinen kasvutahti on ollut noin miljoona litraa vuodessa. Pienpanimoita on 

Suomessa tällä hetkellä 104 kappaletta ja niiden osuus kotimaan oluttuotannosta on 5,8 prosenttia. Uu-

sien pienpanimoiden määrä on myös kasvussa, sillä vuonna 2017 niitä oli Suomessa 85 kappaletta. Tämä 

tarkoittaa lisääntyvää pakkausmateriaalin tarvetta pienpanimoilla, joissa lasipulloja pääasiassa käyte-

tään. (Kahkonen 2019.) 
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Voidaan päätellä, että Suomessa lasipullojen kysyntä on tällä hetkellä kasvussa ja mahdollisen tehtaan 

perustaminen voisi olla kannattavaa pienessä mittakaavassa. Potentiaalisimmat asiakkaat ovat tämän-

hetkisen tarkastelun perusteella pienpanimot, sillä niiden tuotteet perustuvat laatuun ja kotimaisuuteen. 

Mikäli lasipullot valmistettaisiin Suomessa, se takaisi tuotteen sataprosenttisen kotimaisuuden. Teke-

mällä yhteistyötä pienpanimoiden kanssa, markkinoimalla kotimaisuutta, laatua ja ekologisuutta sekä 

perustamalla mahdollinen tehdas optimaaliseen sijaintiin, saadaan lasipullojen kysyntää pikkuhiljaa kas-

vatettua ja tehdas kannattavaksi.  

Logististen haasteiden takia tehtaan sijainti kannattaa harkita tarkkaan. Eniten juomateollisuuden yrityk-

siä ja yrittäjiä sijaitsee eteläisessä Suomessa, mutta pienpanimoita löytyy pohjoisinta Lappia lukuunot-

tamatta ympäri maata. Tämän takia tehtaan sijoittaminen Suomen keskivaiheille olisi mielestäni järke-

vintä, esimerkiksi Jyväskylän ympäristöön.  

 

 

KUVIO 4. Erikoisoluiden kysynnän kasvu (Yle 2015).  

Lasipulloteollisuuden kannattavuutta on haastavaa arvioida tällä hetkellä, koska Suomessa ei ole ky-

seistä teollisuutta. Aikaisemmin lasipullojen tuotanto ei ollut kannattavaa, johtuen kysynnän laskusta ja 
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vaihtoehtoisten pakkauksien suosion räjähtävästä kasvusta. Suomalaiset lasipullotehtaat jäivät kilpai-

lussa suurten ulkomaalaisten tehtaiden varjoon. Kotimaassa tuotettujen lasipullojen hinnat kasvoivat ky-

synnän laskiessa ja tämän vuoksi ulkomailta hankitut lasipullot tulivat edullisemmiksi.  

Ihmisten kasvava tietoisuus vaihtoehtoisten pakkauksien haittavaikutuksista edesauttaa lasipullojen suo-

siota. Lasipullo mielletään kuluttajien keskuudessa puhtaammaksi ja ekologisemmaksi vaihtoehdoksi. 

Lasipakkaus nostaa tuotteen arvokkuutta ja houkuttelee kuluttajia valitsemaan kyseisen tuotteen. 

Haastattelin ylivieskalaista yrittäjää Heidi Oikarista, joka on suunnitellut toimintansa laajentamista pa-

nimotuotteiden valmistamiseen. Hänen mielestään lasipullot ovat paras vaihtoehto pienpanimotuotteille. 

Mikäli yritystoimintani laajenee oluen valmistamiseen, valitsisin ehdottomasti kotimaisen 

lasipullon tuotteilleni, jos niitä olisi saatavilla. Panimotoiminta olisi pienimuotoista, joten 

vaikka kotimainen lasipullo olisi hieman kalliimpi se ei haittaisi. Mielestäni kotimaisuus 

ja ekologisuus ovat tärkeitä arvoja nykymaailmassa. Mieluummin kannattaisin suoma-

laista yritystä, kuin tilaisin lasipullot ulkomailta. Eikä hyvää olutta kannata tölkkeihin pa-

kata, koska maku ja laatu kärsii. (Heidi Oikarinen 2019.) 
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8   YHTEENVETO 

 

Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin Suomen juomateollisuuden pakkauksiin ja niiden ominaisuuksiin. 

Tarkoituksena oli kartoittaa lasipullojen markkinatilannetta tällä hetkellä Suomessa ja pohtia kannattai-

siko perustaa lasipullojen valmistamiseen tarkoitettua tehdasta. 

Lisäksi käsiteltiin juomapakkausten eri ominaisuuksia, kierrätettävyyttä, käytännöllisyyttä ja logistiik-

kaa. Lasipullojen tilannetta saatiin selville vertailemalla niiden hyviä ja huonoja puolia muihin juoma-

pakkausvaihtoehtoihin nähden. Vertailtiin myös vaihtoehtoisten pakkausten ja lasipullojen kierrätettä-

vyyttä ja kysyntää toisiinsa. Tarkasteltiin myös litroissa myytyjen eri juomien määriä, joita mahdolli-

sesti lasipulloihin pakataan. Näitä asioita käsiteltiin hyödyntäen taulukoita ja kuvioita.  

Pohdittiin yleisesti yrityksen perustamiseen liittyviä asioita ja toimenpiteitä. Kannattavuutta tarkastel-

tiin tutkimalla pienpanimoiden kehitystä, joka sisältää sekä itse pienpanimoiden lukumäärän että val-

mistettujen litramäärien kasvun. Näiden tietojen pohjalta voidaan olettaa lasipullojen tarpeen kasvua 

varsinkin erikoisoluiden yhteydessä. Suomalaisen lasipulloteollisuuden tulevaisuus saattaa riippua 

siitä, onnistuisiko yhteistyö kotimaisten pienpanimoiden kanssa. Yrittäjän haastattelu, erikoisoluiden 

kysynnän kasvu ja kuluttajien tietoisuus lasipullojen laadukkuudesta antaa myönteisen kuvan lasipullo-

jen tarpeesta.  

Mielestäni työssä saatiin hyvin esille tämän hetkinen juomapakkausten tarve suomalaisessa juomateol-

lisuudessa. Yleisesti myydyt litramäärät ovat kasvussa, joka kertoo myös lasipullojen kysynnän kas-

vusta. Tämä vaikuttaa myönteiseltä lasipullojen kannalta, sillä niitä käytetään jokaisessa juomateolli-

suuden kategoriassa.  

Tämä opinnäytetyö antaa hyvän pohjan työn tilaajalle, koska lasipullojen ominaisuuksia on käsitelty 

monesta eri näkökulmasta. Se voi olla hyvänä apuna mahdollisen yrityksen ja tehtaan perustamisen 

kannalta. Mielestäni työn tavoitteisiin on saatu perusteltuja vastauksia ja asiat on selkeästi esitetty. Sa-

malla myös oma tietoisuus suomalaisista juomateollisuuden pakkauksista kasvoi huomattavasti.  
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