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Tiivistelmä

Opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona kotimaiselle Jalon Myllylle. 
Mylly jauhaa useita erilaisia jauhotuotteita lähiseudulla kasvatetusta viljasta. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yritykselle pakkaussuunnitteluläh-
töisesti yritysilme ja myyntipakkaukset pienelle tuoteperheelle.

Projektin aikana lanseerattiin viiden kilon pussi ruisjauhoille. Pussi oli 
ensimmäinen työssä suunnitelluista pakkauksista, joka päätyi tuotantoon. 
Muut osat tuoteperheestä on tarkoitus lanseerata pikkuhiljaa markkinoille. 
Yksilöityjen pakkausten lisäksi työssä suunnitellaan myös yleispussi, johon 
on tarkoitus pakata myllyn laajasta tuotevalikoimasta tuotteita, joilla ei ole 
niin suurta menekkiä kuin pääartikkeleilla. Yleispussi identifioidaan tar-
raetiketillä kulloinkin pakatun sisällön mukaan. Yleispussista suunniteltiin 
myös luomutunnuksin varustettu versio luomutuotteille, joiden myyntivo-
lyymi ei ole niin suuri.

Avainsanat: pakkausuunnittelu, suunnitteluprosessi, tuoteperhe, markki-
nointi, lähiruoka, luomu, viljatuotteet.

Abstract

This thesis has been done as an undertaking for domestic company cal-
led Jalon Mylly, which grinds various different flour products from locally 
produced grain. Aim for this thesis was to create company image for Jalon 
Mylly with help of packaging planning and introduce new packages for a 
small product family.

During this project company launched new grain bag for five kilogram of 
rye flour, this bag was first of new products that entered production. Ot-
her parts of product family will be gradually launched to market. Besides 
of product specific packages, a new general-purpose bag was designed, 
which purpose is to contain less demanded merchandises from company’s 
extensive product family. Content of general-purpose bag are identified 
with sticker label. Alternative version of the general-purpose bag was de-
signed with label for organic products, which have lower sales volume.

Key Words: Packaging design, planning process, product family, marketing, 
local food, organic food, grain products.
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Johdanto
Etsiessäni opinnäytetyöni aihetta tärkeimmät 

kriteerini olivat halu toteuttaa opinnäytetyö yri-
tysyhteistyönä ja, että yritys, jonka kanssa teki-
sin lopputyöni, olisi kotimaisen ruoan tuottaja. 
Yrityksen tulisi olla pienyritys, jonka tuotteiden 
näkyvyyttä voisin edesauttaa pakkaussuunnit-
telun avulla. Päädyin ottamaan selvää Suomessa 
toimivista pienmyllyistä. Keskusteltuani usean 
mylly-yrittäjän kanssa päädyin yhteistyöhön Jalon 
Myllyn kanssa.

Jalon Mylly tarvitsi erityisesti pakkaussuunnit-
telua jauhojen ja hiutaleiden pakkauksille. Mylly 
on perinteisesti toimittanut jauhoja lähiseudun 
leipomoihin suurehkoissa erissä sekä harjoitta-
nut pienpakkausten myyntiä myllyn yhteydessä ja 
lähimmissä kaupoissa. Nyt toiveissa oli laajentaa 
pienpakkausten myynnin volyymiä ja näkyvyyttä 
lähiseudun isoissa marketeissa. Myllyn tuotan-
tokapasiteetissa oli kasvattamisen varaa, joten 
hankkeeseen myynnin edistämiseksi lähdettiin in-
nokkaasti mukaan.

Myllyn tuotevalikoima on todella laaja, joten 
valitsimme myllyn tuotteista suosituimmat, joille 
päätimme suunnitella yksilöidyt tuotepakkaukset. 
Tämän lisäksi tarvetta oli yleispakkaukselle, jota 
voisi käyttää kaikkien muiden tuotteiden pak-
kaamiseen. Pakkaussuunnitteluprosessin myötä 
oli tarkoitus muodostaa yksilöllinen yritysilme. 
Koska myllyllä ei ollut vakiintunutta yritysilmettä, 
pääsin toimimaan tämän osalta puhtaalta pöydäl-
tä.
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Jalon Mylly
Toimeksiantajani Jalon Mylly on pienehkö per-

heyritys Kymenlaaksossa sijaitsevassa Liikkalan 
kylässä. Myllyn historia on siinä mielessä ainut-
laatuinen, että se on alkanut jo vuodesta 1839. 
Myllärin ammatti ja tietotaito on periytynyt Erkki 
Jalolle kuuden sukupolven kautta. Mylläreiden su-
vun kulku on ollut tapahtumarikasta. Oppia on 
haettu ulkomailta viime vuosisadan alussa. Tuu-
limyllytekniikkaa ja ammattitaitoa tuotiin silloin 
Suomeen. Nykypolven tarina puolestaan on kul-
kenut tulipalon kautta nykyiselle toimipaikalleen, 
jossa vanhaan myllyrakennukseen tehtiin mittava 
remontti. 1930-luvulta peräisin olevaa myllyä uu-
distettiin vastaamaan nykyajan tarpeita. Myllyn 
toimintaa on kehitetty myös parantamalla työ-
olosuhteita ja asiakaslähtöisyyttä.

Nykyään myllyn yhteydessä toimii myös suora-
myyntipiste. Tärkeimmät Jalon Myllyn myyntika-
navat ovat jauhojen myynti lähialueen leipomoi-
hin ja pienpakkausten vähittäismyynti lähiseudun 
kaupoissa. Näiden lisäksi Jalon Mylly myy tuot-
teitaan muiden yritysten pakattavaksi ja edelleen 
myytäväksi. Mylly työllistää isäntäperheen lisäksi 
ajoittain kaksi työntekijää. (Jalo 2013.)

Korkea laatukriteeri on olennainen osa Myllyn 
toimintaa. Jauhojen laatua tutkitutetaan ja valvo-
taan säännöllisin laboratoriotutkimuksin. (Jalo 
2013.)

Mylläripariskunta ja heidän tyttärensä.

Kuva Jalon Myllyn suoramyyntipisteen kyltistä.

Viereinen sivu: Kuva Jalon Myllyn päärakennuksesta
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Keskusteltuani mylläripariskunnan kanssa pää-
dyimme siihen, että markkinoisimme tuotteita 
lähiruoka-nimikkeen alla. Tämä olisi järkevää jo 
pelkästään siksi, että tuotteita pyrittäisiin myy-
mään aluksi ensisijaisesti lähialueen marketeissa. 
Lisäksi vaikka myyntiä jatkettaisiin pääkaupunki-
seudulle, voisi myllyn tuotteita silti markkinoida 
lähiruoka-nimikkeen alla, sillä etäisyys jäisi alle 
150 kilometrin, jota pidimme kohtuullisena. 

Markkinointi lähiruokaideologian mukaan olisi 
luonnollista myös sen johdosta, että mylly itse 
noudattaa tätä hankkiessaan raaka-aineita lähi-
seudun tuottajilta. Koska lähiruoka yhdistetään 
usein pientuotantoon, päätin ottaa sen huomi-
oon myös suunnittelussa. Koska pientuottajuus 
on suurtuottajuuden vastakohta, olisi isoista 
toimijoista erotuttava selkeästi. Tämä antaa 
myös mahdollisuuden käyttää suunnittelussa ele-
menttejä, joita suuret yritykset eivät voi hyödyn-
tää. Koska Jalon Myllyn valikoimiin kuuluu myös 
runsas valikoima luomutuotteita, tulisi syntyvän 
yritysilmeen ilmentää myös tätä näkökulmaa. 
Yhtenä tärkeänä asiana tuli myös esille mylläri-
pariskunnan kunnianhimo tuotteidensa laadun 
suhteen.

Pakkaussuunittelun teemat Lähiruoka

Viimeisen vuosikymmenen aikana on käsite ”lä-
hiruoka” hiljalleen nostanut päätän ja muuttunut 
jopa trendikkääksi. Ensimmäisen kerran tämä 
käsite on esitelty suomalaisille 1990-luvun alussa. 
Lähiruoka on tullut tietoisuuteemme varovaisin 
askelin luomutuotteiden vanavedessä. (Mäkipes-
ka, Sihvonen 2010, 5-6.) Kaikesta huolimatta lä-
hiruoka ei ole uusi tulokas ruokapöydissämme, 
vaan se on ollut siellä aina. Ei tarvitse mennä kuin 
yksi tai kaksi sukupolvea taaksepäin, niin käytän-
nössä suurin osa käytetyistä elintarvikkeista oli 
laskettavissa lähiruuaksi.

 Tarkasteltaessa sitä, mitä lähiruoka pitää sisäl-
lään, saadaan vastaukseksi yhtä monta mielipidet-
tä kuin on lähiruoan kuluttajiakin. Tällä hetkellä 
olemme tilanteessa, jossa lähiruoan olemassaolo 
ja kriteerit perustuvat lähinnä tuottajien ja kulut-
tajien mielipiteisiin ja tuntemuksiin. Näin ollen ei 
ole olemassa myöskään viranomaista, joka tote-
aisi tuotteen täyttävän lähiruoalle asetetut vaati-
mukset ja myöntäisi tästä todisteeksi lisensioidun 
tuotesertifikaatin. Asiat ovat toisin Ruotsissa, jos-
sa lähiruoka mielletään yleisesti elintarvikkeiksi, 
jotka on tuotettu 250 kilometrin säteellä myynti-
paikasta. (Unkuri 2012).

Maa- ja metsätalousministeriön lähiruokakoor-
dinaattori Kirsi Viljanen toteaa Maija Unkurin ar-
tikkelissa Lähiruokaa Hangosta Utsjoelle, 2012 
jättävänsä lähiruoan määrittelemisen mieluum-
min kuluttajien vastuulle. Maa- ja metsätalous-

ministeriön rahoittamassa lähiruokaselvityksessä 
taas ehdotetaan sovellettavaksi paikallisruoan 
määritelmää samasta maakunnasta peräisin ole-
vista elintarvikkeista. Tuli lähiruoan määritelmäs-
tä tulevaisuudessa minkälainen hyvänsä, ei tiuk-
koja asetuksiin kirjattuja kilometrirajoitteita tulla 
käyttämään, kiteyttää yleisen käsityksen Unkuri 
artikkelissaan (Unkuri 2012).

Selkeän määritelmän puuttuminen lähiruokakä-
sitteeltä on mielestäni harmillista, sillä se mahdol-
listaa kuluttajan harhaanjohtamisen. Tällä hetkellä 
Lapissa tuotettua Puikulaa voidaan periaatteessa 
myydä lähiruokana Helsingin kauppatorilla täysin 
laillisesti. Nykyinen käytäntö nojaa siis lähes yk-
sinomaan tuottajan rehellisyyteen ja omaan näke-
mykseen siitä, mikä on lähiruokaa. Pohtiessamme 
lähiruoka-käsitettä myllyllä oli mukavaa huomata, 
että näkemyksemme tästä asiasta kohtasivat. Ja-
lon Myllyn toimintaperiaatteisiin kuulu vahvasti 
se, että raaka-aineet hankitaan lähellä toimivilta 
tuottajilta. Näin ollen minun oli helppo suhtautua 
siihen, että Myllyn tuotteita voitaisiin markkinoida 
lähiruoka-nimikkeen alla.   

Kuva Suomen kartasta, johon on hahmoteltu 150 kilometrin etäisyys Jalon Myllylltä 
(Antti Ahtiluoto, 2013).
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Lähiruoka yhdistetään usein pientuotantoon. 
Mikäli tuote kuuluu suurelle valtakunnalliselle 
toimijalle ja pakkauksessa käytetään yrityksen 
tuttua logoa ja muotokieltä, on tuotetta vaikea 
mieltää lähiruoaksi, vaikka tuotantolaitos raaka-
ainelähteineen sijaitsisikin lähettyvillä. Tuottajat, 
jotka markkinoivat tuotteitaan lähiruoka-nimik-
keen alla ovat usein pyrkineet pakkauksissaan 
tuomaan esille sen, ettei toimijan yritystoiminta 
ole kovin suurta. Ostajalle jää mielikuva, että tuo-
tanto on pienimuotoista. Lisäksi tietty kömpelyys 
pakkausten grafiikassa tuntuu olevan yhteinen 
nimittäjä, joka yhdistää toimijoita viljatuotteiden 
parissa.

Siihen, kuinka tuote kertoo olevansa kotoisin 
pieneltä tilalta, on erilaisia tapoja, jotka oikein 
käytettynä ja yhdessä toistensa lomassa antavat 
kuluttajalle tuntemuksen lähellä tuotetusta ruo-
asta. Tätä tuntemusta ei välttämättä hetkauta 
edes pakkauksen takaa lukaistu tuotantopaikka. 
Esimerkiksi pieni paikkakunta tuotantopaikkana 
antaa oikeaan suuntaan ohjailevan mielikuvan, 
riippumatta siitä, missä kyseinen paikkakunta 
maantieteellisesti sijaitsee. 

Tuotteessa voi esittää kuvalla tai siluetilla jo-
tain konkreettista omalta tilalta. Isojen yritysten 
ei ole järkevää kuvata uskottavuussyistä tuottei-
densa pakkauksissa oman tilan päärakennusta, 

myllyä, navettaa tai vaikkapa lampolaa.
Vaikka tämän päivän tuotannossa koneellisen 

tekemisen määrä tilan koosta riippumatta vääjää-
mättä lisääntyy, voi pakkauksessa silti tuoda esiin 
käsityökalut ja tarve-esineet. Riippumatta siitä, 
että pientilallinen saattaa omata lähes yhtä auto-
matisoidun tuotannon, on hänellä silti moraalinen 
etuoikeus valtakunnalliseen kilpailijaansa nähden 
esittää tuotteidensa pakkauksissa sirppiä, puista 
viljakauhaa tai vaikkapa käsivaakaa ja kilon pun-
nusta.

Leima pienyrittäjyydestä voi tuoda mukanaan 
myös haasteita, jos kuluttaja kokee yrityksen 
toiminnan ja tuotteet puuhasteluna. Esimerkiksi 
voidaan epäillä, onko pienellä yrittäjällä riittävästi 
tietotaitoa verrattuna isompaan toimijaan, jonka 
tuotteet ovat olleet pitkään kaupan hyllyllä. Sik-
si olisikin tärkeää muodostaa selkeä ja uskottava 
imago. Ovathan tuotemerkit alun alkaen synty-
neet juuri tarpeeseen osoittaa yritykseltä os-
tettujen tuotteiden olevan laadukkaita (Nilsson 
2008, 41). 

Pienyrittäjyydestä markkinointivaltti Luomu osana lähiruokamarkkinointia

Lähiruoka ei ole aina luomua, eikä luomu ole 
aina lähiruokaa. Tästä huolimatta ne jakavat kui-
tenkin keskenään monia arvoja ja elementtejä. 
Mikä tärkeintä, lähiruoka ja luomutuotteet jaka-
vat usein myös saman asiakaskunnan. On myös 
yleistä, että kuluttaja ei välttämättä erota näitä 
kahta käsitettä toisistaan tai niiden merkitysten 
sisällöt sekoittuvat tai vaihtavat paikkaa. Myös 
tuotepakkausten osalta luomutuotteet ja lähi-
ruokatuotteet saattavat jakaa yhtenäisyyksiä. 
Värien osalta vihreän ja ruskean erilaiset sävyt 
yhdistetään yleensä luomuun sekä myös lähiruo-
kaan. (Ryynänen 2012.)

Viljan tähkä (Antti Ahtiluoto, 2013)
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Viljantuotannolla on Suomessa pitkät perin-
teet, koska viljat ovat tuottoisimpia viljelykasveja 
pohjoisissa oloissamme. Ruokavaliossa viljatuot-
teilla on perinteisesti ollut Suomessa suuri osuus. 
Tällä hetkellä suomalainen syö viljatuotteita noin 
80 kiloa vuodessa, ja tämä on viime vuosina ollut 
lievässä kasvussa (Tietohaarukka 2012, 32)

Kuluttajien keskuudessa perinteisten arvojen, 
kotimaisuuden, tuoreuden ja laadukkuuden ar-
vostus on nousussa. Lisäksi tärkeäksi koetaan lä-
hiruoka ja pienyrittäjyys (Leppänen 2012, 28-29). 
Innostus tehdä itse on kasvussa läntisessä maail-
massa, ja trendi on rantautunut myös Suomeen. 

Viljatuotteiden osuus ruoan kulutuksesta Kohderyhmä
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Viljan kulutus Suomessa vuosina 1995-2012 (Alina Juntunen, 2013)
Lähde: Maataloustilastot, 2012

Kohderyhmää rajatessani luotin omaan näke-
mykseeni siitä, minkälaiset ihmiset leipovat  itse 
joko usein tai ajoittain. Lisäksi minulla on paljon 
kokemusta oman ikäpolveni leipomisinnostuk-
sesta kaveripiirini sisällä. Kuulun ehdottomasti 
kasvavaan joukkoon nuoria aikuisia, jotka harras-
tavat leipomista. 

Tästä näkökulmasta katsottuna uskoisin, että 
kohderyhmän voisi jakaa karkeasti kahteen ikä-
ryhmään. Nuoriin leipomisesta kiinnostuneisiin 
20 - 30-vuotiaisiin aikuisiin, jotka ovat muuten 
vaan kiinnostuneita oman ruokansa sisällöstä ja 
alkuperästä. Heillä saattaa olla pieniä lapsia, joten 
ruoan sisältö kiinnostaa jo senkin takia. Tähän 
ryhmään kuuluu naisten lisäksi myös enenevässä 
määrin nuoria miehiä.

Toinen ikäryhmä on vanhempi ikäpolvi 50 - 
70-vuotiaita varttuneempia aikuisia. Etenkin 
maalla tuntuisi olevan perheenemäntiä, jotka 
ovat ehkä leiponeet säännöllisesti vaikkapa ruis-
leipää perheelleen jo vuosikymmenien ajan. He 
tuntevat jauhot ja osaavat tunnistaa laadukkaan 
tuotteen. Toisaalta eläkeikää lähestyvät tai jo 
eläkkeellä olevat  löytävät leipomisen uudelleen. 
Heillä on aikaa kokeilla erilaisia reseptejä ja uusia 
ideoita. 

Valitettavasti lähiruokaa suosivista kuluttajista 
ei vielä ole tarkkaa tilastotietoa. Uskoisin kuiten-

Maailmalla tästä ilmiöstä käytetään nimitystä DIY 
(Do It Yourself). Osoituksena tästä on yhä kas-
vava määrä askartelu- ja ruuanlaittoblogeja sekä 
foorumeita Suomessa ja muualla maailmassa. 

Tästä kaikesta voi tehdä johtopäätöksen siitä, 
että on olemassa kasvava kuluttajakunta, joka 
on kiinnostunut ruoanlaitosta ja leivonnasta. Sa-
malla elintarvikkeiden tuoreuteen ja puhtauteen 
kiinnitetään enenevässä määrin huomiota. Myös 
eettisten arvojen korostus tulee kuluttajille tär-
keämmäksi.( Ruoan arvostus, 2012 Kuule Oy, 
Wilska 2008,)

kin luomu- ja lähiruokatuotteiden käyttäjäryhmi-
en lomittuvan toisiinsa. Tämän johdosta käytän 
luomutuotteiden kuluttamisesta kertovia tilasto-
ja.

Luomubarometristä 2012 käy ilmi, että luomu-
tuotteita ostavat eniten pääkaupunkiseudulla asu-
vat. Luomutuotteiden ostajat jakautuvat alle kuu-
sivuotiaiden lasten vanhempiin sekä 34 - 64-vuo-
tiaisiin aikuisiin, joilla joko ei ole lapsia tai he ovat 
jo muuttaneet pois kotoa. Lisäksi tilastoista nou-
sevat esiin ideologiset kuluttajat, jotka arvostavat 
luomutuotteiden puhtautta ja ympäristöystävälli-
syyttä.

Toinen tilastoista erottuva ryhmä on makua 
arvostavat kuluttajat. Lisäksi luomubarometristä 
käy ilmi, että jopa 80 % kyselyyn osallistuneista 
on kiinnostuneita lähiruuasta ja heistä yli puolet 
sanoo ostavansa sitä mielellään.

Kaiken kaikkiaan kohderyhmästä muodostuu 
hyvin laaja ja kirjava joukko kuluttajia.
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Kilpailijat
Viljatuotteet ovat osa ruokavaliomme perustaa. Suomalaiset kuluttavat-

kin keskimäärin noin 80 kg viljaa vuodessa (Kansallinen viljastrategia 2012 
- 2020). Maassamme maatalous on yksi peruselinkeinoista, ja viljan tuotan-
to ja jatkojalostus työllistävät suuren joukon suomalaisia. Suurimman osan 
jatkokäsittelystä hoitavat suuret tuottajat ja jauhatus tapahtuu niin ikään lei-
pomo- ja leipäteollisuuden tarpeisiin. Kuitenkin myös pieniä toimijoita on 
sekä viljan jauhatuksessa että leipomoissa.

Isot viljatuotteita myyvät yritykset

Suurin osa suomalaisten ostamista viljatuotteista on valmiiksi leivottuja ja 
valtamerkkien tuottamia. Myös raaka-aineissa, jauhoissa ja hiutaleissa tilan-
ne on sama. Suuret tuottajat ostavat jauhot toimitussopimusten turvin siel-
tä, missä yrityksen määrittämät laatustandardit ja edullinen hinta kohtaavat, 
kotimaasta tai ulkomailta.

Varsinaiseen kauppamyllyjen yhdistykseen kuuluvat Suomessa Fazerin 
mylly, Helsingin mylly, Kinnusen mylly, Myllyn Paras Oy sekä RavintoRaisio 
Oy. Näiden myllyjen osuus Suomessa käsiteltävästä viljasta onkin noin 95 
%. (Leipätiedotus 2013.)

Jauhojen osalta suurin toimija Suomessa on Raisio-konsernin omistama 
Sunnuntai-tuotemerkki. Markkinaosuudeltaan toisena on Hyvinkäällä teh-
taitaan pitävä Myllyn Paras (Myllyn Paras 2013). Ominaista molemmille suu-
rille toimijoille on, että jauhojen ja hiutaleiden tuottamisen lisäksi molem-
mat valmistavat myös pakastetaikinoita ja -leivonnaisia sekä pastatuotteita. 
Pastatuotteissa Myllyn Paras on markkinajohtaja ja Raisio-konserni taas val-
mistaa pastatuotteita Torino-tuotemerkin alle. Myös S-ryhmän Rainbow-

tuotemerkki sekä Keskon Pirkka-tuotemerkki pitävät valikoimassaan jau-
hoja ja hiutaleita.

Ulkoasultaan suurten toimijoiden pakkaukset muistuttavat hämmästyttä-
vän paljon toisiaan. Tuotteet markkinoidaan lähes poikkeuksetta keltaisen 
ja oranssin sävyisillä pakkauksilla. Luomutuotteet on erotettu vihreällä väri-
teemalla. Suurista tuottajista kaikki ovat päätyneet esittämään pakkauksen 
julkisivussa leivonnaisia. Ainoan poikkeuksen tekee Helsingin myllyn tuotta-
ma Myllärin-tuotemerkki, jossa on vihreä logo.

Isojen suomalaisten toimijoiden pakkauksia (kuvakollaasi 1)
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Pienet myllyt ja jälleenmyyjät Muissa Pohjoismaissa

Suurten tekijöiden lisäksi Suomessa toimii useita pienempiä toimijoita. 
Osa toimii vain paikallisesti omiin ja lähinaapureiden tarpeisiin, kun taas 
osalla toiminta on kokopäiväistä ja työllistää oman talouden lisäksi ulkopuo-
lisiakin. Pienmyllyt tuottavat viljatuotteita usein lähialueen leipomoihin sekä 
myyvät niitä omassa myymälässään. Osalla myllyistä tuotteita menee myös 
lähialueen marketteihin myyntiin. On myös tavallista, että mylly saattaa suo-
rittaa jauhatuksen toiselle myllylle, joka vastaa varsinaisesta tuotteesta, pak-
kauksesta sekä markkinoinnista. (Jalo 2013.)

Pienemmillä tuottajilla pakkausten ulkoasussa on otettu hieman enemmän 
vapauksia kuin suurten yritysten lähes standardin omaisella linjalla. Yleisesti 
ottaen valokuvalähtöinen ulkoasu on jäänyt pois ja tilalle on tullut eneneväs-
sä määrin piirrettyä grafiikkaa. Osa tuotteista pyrkii myös tuomaan esille 
maaseutua ja luonnonläheisyyttä.

Muissa Pohjoismaissa muotoilu on perinteisesti ollut hieman liberaalim-
paa kuin Suomessa, jossa on totuttu enemmänkin pysymään vanhassa totu-
tussa. Värimaailma on monipuolinen, samaan tapaan kuin Suomessa pien-
tuottajilla. Myös kirjasintyyppejä on käytetty ennakkoluulottomasti.

Pienien suomalaisten toimijoiden pakkauksia (kuvakollaasi 2) Muiden pohjoismaisten toimijoiden pakkauksia (kuvakollaasi 3)



20 21

Tavoitteena oli suunnitella toimiva yritysilme ja 
yhden kilogramman vähittäismyyntipakkaukset 
pienelle tuoteperheelle. Myllyn tuotevalikoiman 
koostuessa noin kahdestakymmenestä eri tuot-
teesta ei olisi järkevää lanseerata yksittäispakka-
uksia alussa muille kuin tärkeimmille avaintuot-
teille. Tästä syystä päädyimme siihen, että tulisi 
suunnitella yleispakkaus, johon voitaisiin pakata 
suurempi valikoima eri tuotteita identifioimalla 
ne päälle liimattavalla tarraetiketillä. 

Yritysilmeen tulisi viestiä kotimaisuutta, laatua, 
lähiruokaa ja pienyrittäjyyttä sekä erottua positii-
visesti muista pienyrittäjistä.

Muotoilupalaverissa, jossa hahmottelimme yh-
dessä Jalon Myllyn kanssa teemoja, joita haluam-
me pakkauksessa viestiä, nousi esiin myllyn pitkä 
historia. Koimme asian olevan suuri lisäarvo myl-
lyn tuotteille ja näin se olisi myös nostettava nä-
kyvästi esille. Tästä muodostui keskeinen haaste, 
kuinka saada pakkaukset viestimään myllyn pit-
kää historiaa?

Projektin lopullinen päämäärä oli lisätä  tuottei-
den näkyvyyttä ja sitä kautta yrityksen liikevaih-
toa. Tuotteet oli tarkoitus saada laajemmin lähi-
seudun markettien ja pienkauppojen valikoimiin. 
Toisena tuotteiden markkina-alueena oli ajateltu 
pääkaupunkiseudun lähiruokaorientoituneita 
myymälöitä sekä isompia marketteja.

Tavoitteet & muotoilutehtävä

Briiffi

Mitä: 
- Yritysilme pakkauksineen

Kenelle:
- Hyvin laaja kohderyhmä

Miten:
- Yritysilme luodaan 
pakkaussuunnittelulähtöisesti

- Myllyn pitkää historiaa tuodaan 
vakuuttavasti esille

- Pakkauksista suunnitellaan 
hyvin näkyviä, jolloin tavoitetaan 
mahdollisimman moni kuluttaja

Inspiraation lähteinä käyttämäni pakkaukset (http://www.thedieline.com)
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1839

Ideointi

Ideointia (Alina Juntunen, 2013)) Piirretty viljaseppele ja siitä tehty vektorigrafiikka (Alina Juntunen, 2013) Vanha kuva Jalon suvun tuulimyllystä (http://www.jalonmylly.fi/historia/). Vektorgrafiikka (Alina 
Juntunen, 2013)
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AverSanford Gentium

Halon Dustimo Roman Novello Pro

Kokeilin erilaisia kirjasintyyppejä JM-logoksi.
Näistä Halon oli kaikkein mieleisin. 

Ensimmäiset konseptit

Jo vuodesta 1839

Ruisjauho

Jalon Mylly

1kg

ruisjauho

PULLA
125 g margariinia
5 dl maitoa
2 pussia kuivahiivaa tai 50 g 
hiivaa
½ rkl kardemummaa
1- 1 ½ dl sokeria
13 dl vehnäjauhoa

Kanelitäyte
100g margariinia
1 dl sokeria
2 rkl kanelia

Pinnalle
kananmunaa ja raesokeria

Lämmitä maitoa ja voita katti-
lassa, kunnes vio sulaa. Jääh-
dytä seos kädenlämpöiseksi. 
Murenna hiiva leivontakulhoon, lisää 
maitoseos ja mausteet. Lisää 
vehnäjauhoja ja alusta kunnes 
taikina irtoaa kulhon reunoista. Anna 
kohota ½ tuntia. Sekoita täyte sillä 
välin. Kauli taikina ohueksi 
suorakaiteen muotoiseksi levyksi, 
levitä täyte levylle ja kierra se 
pitkältä sivulta tiukalle rullalle. 

LUOMU

jalon myllyn

Jo vuodesta 1839

Ruisjauho

Jalon Mylly

1kg

Jo vuodesta 1839

Ruisjauho

Jalon Mylly

1kg

Esitin myllylle viisi erilaista konseptia pakkaus-
ten julkisivuista. Tein pakkauksista luonnollisen 
kokoiset prototyypit hahmottamisen helpottami-
seksi.

Ensimmäinen proto on vahvasti luomuidentifi-
oitu. Se toteutettaisiin neliväripainatuksella, mut-
ta se antaisi vaikutelman kaksiväriprintistä. Tällä 
pyrin korostamaan ekologisuutta.

Seuraava konsepti olisi toteutettu yksiväripai-
natuksella ruskealle paperille. Ilme on hyvin luon-
nonläheinen ja hieman hipihtävä.

Kolmas konsepti olisi toteutettu neliväripaina-
tuksella. Taustana käytettiin vanhanajan jauhosäk-
kien kangaskuviointia. Valkoisella suorakaiteen 
muotoisella ”etiketillä” on logoksi kehittelemäni 
yhteensulautettu J ja M sekä niiden ympärillä eri 
viljoista muodostettu seppele. Painomerkintä on 
sijoitettu mustan punnuksen sisään. Inspiraatio oli 
saatu rokokoon estetiikasta. 

Neljäs konsepti oli kaksiväripainatuksella toteu-
tettava viininpunainen pelkistetty ja hienostunut 
pakkaus, jossa oli viivapiirroksena toteutettu 1919 

rakennettu Hamiinassa sijainnut Jalon suvun tuu-
limylly.

Viides oli kahden edellisen konseptin risteymä. 
Jatkokehittelyyn valittiin neljäs konsepti.

1. konsepti 2. konsepti 3. konsepti 4. konsepti 5. konsepti
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Valittu konsepti ja sen jatkokehittely

Myllyn identiteetin osalta keskeinen tekijä on 
yrityksen logo. Logon keskeisessä osassa ovat 
mylly sekä sanat: Jalon Mylly ja ”jo vuodesta 
1839”.

Päädyin muodostamaan Jalon Myllyn tulevan 
logon kuvapuolen heidän suvun vanhaa Hamii-
nan myllyä esittäneen valokuvan pohjalta. Piirsin 
myllyn vapaalla kädellä piirtopöytää käyttäen, 
jolloin viivapiirrokseen saatiin hieman enemmän 
elävyyttä ja luonnetta. Alunperin olin piirtänyt 
kevyesti pilviä myllyn molemille puolille. Koeve-
doksia printatessani huomasin kuitenkin kuvan 
olevan selkeämmin hahmotettavissa ilman pilviä.

Myllyn sijoittaminen jauhopakkaukseen tuntui  
aluksi hieman kliseistä. Kuitenkaan juuri millään 
myllyllä Suomessa ei ole yhtä hyvää perustetta 
käyttää myllyä logossaan kuin Jalon Myllyllä, eikä 
muilla sitä juuri esiinnykkään. Keskusteltuani myl-
läripariskunnan kanssa asiasta kokivat he sen ihan 
luontevaksi. 

Lisäsin pakkauksiin tekstuuria käyttämällä 
skannattua säkkikangasta pussin taustavärin alla. 
Koska säkkikangas tuntui liian dominoivalta kuvi-
olta, päätin muutta sen mustavalkoiseksi ja skaa-
lata pienemmäksi. Lisäksi lisäsin hieman kankaan 
läpinäkyvyyttä, jolloin tekstuuri himmeni hieman.

Viiden kilon pussi

Kehittely

Ensimmäinen tuotantoon päätynyt pakkaus oli 
viiden kilon ruisjauhopussi. Tarve  pussin suun-
nittelulle tuli kesken lopputyöprossessin. Myllyn 
edellinen pussierä  viiden kilon ruisjauhopusseja 
oli ehtymässä keväällä 2013. Tuolloin päätettiin 
aloittaa uuden yritysilmeen mukaisten pakkaus-
ten käyttöönotto.

 Vanhan pussin hallitsevaa oranssi väri haluttiin 
Jalon Myllyn toimesta pitää.

Kenties tärkein muutos oli kirjasintyypin vaih-
taminen Garamondiin, joka kuuluu ranskalaisiin 
Garalde-antikvoihin. Garamond on arvostettu 
vanha kirjasintyyppi 1500-luvun puolivälistä. Mie-
lestäni se sopii mainiosti alleviivaamaan Jalon su-
vun historiikkia. (Itkonen 2007, 30)

Toinen tärkeä muutos oli vaihtaa pakkauksen 
”etiketin” muotoa niin, että se korostaisi pussin 
yksilöllisyyttä. Lisäksi lisäsin ”etikettiin” ohuen 
mustan viivan kehykseksi. 

Jo vuodesta 1839

Vehnajuho
Luomu

Jalon Mylly

1kg

TUOTTAJA JA 
PAKKAAJA/ TILL-

VERKARE OCH PACKARE:
Jalon Mylly Oy

Liikkalantie 820
46750 Liikkala

Mylläri suvun tarina
Jalon Myllyn tarina alkaa vuodesta 1839, kun Gustav Friman otti vaimokseen myllärin 
lesken. Ammattitaito siirtyi aina seuraavalle sukupolvelle, vaikka myllyt vaihtuivat. Yksi 
heistä oli Oskar Friman myllyasiantuntija, joka suunnitteli ja rakensi Haminassa 
sijainneen tuulimyllyn 1919. 

Tänä päivänä Jalon Mylly sijaitsee Liikkalassa. Kuudennen polven mylläri Erkki Jalo 
jauhaa lähipelloilla kasvaneesta viljasta laadukkaita jauhoja, ryynejä ja hiutaleita.

Työ tehdään tänään samalla periaatteella kuin aiemminkin, vuosisataisia perinteitä ja 
asiakkaan toivomuksia kunnioittaen.

Voit tutustua myllyn historiaan kotisivuiltamme:
www.jalonmylly.�

Jalon Myllys historia börjar från år 1839, då Gustaf Friman gifte sig med mjölnarens 
änka. Yrkeskunskapen gick från generation till generation, även om kvarnarna 
ersattes. En av dem var Oskar Friman kvarnexpert, som konstruerade och byggde 
väderkvarnen som var belägen i Fredrikshamn 1919.

Idag �nns Jalon Mylly i Liikkala. Sjätte generationens mjölnare Erkki Jalo mal 
spannmål från närområdena till mjöl, gryn och �ingor av hög kvalitet.

Arbetet sker i dag på samma sätt som förr, med respekt för månghundraåriga 
traditioner och kundens önskemål.

       

Ainesosat: ruis
Ingredienser: rågmjöl

 Ruisleipä ohje (5 leipää)

Päivä 1

-5 dl kädenlämpöistä vettä                                                               
-Juuri (noin 2 dl)                                                                                   
-2,5 dl ruisjauhoja

Päivä 2

-1,5 l kädenlämpöistä vettä                                                                  
-2 rkl suolaa                                                                                               
-3,5-4 l ruisjauhoja

Päivä 1:

Ruisjauhot, vesi ja juuri sekoitetaan keskenään.                       
Taikina peitetään kelmulla ja laitetaan lämpimään paikkaan, 
esim. jääkaapin päälle. Seoksen annetaan käydä yön yli. 
Hapantaikina on valmista kun se tuoksuu hieman happa-
malle ja alkaa kuplia.

Päivä 2:

Taikinaan lisätään vesi sekä suolaa oman maun mukaan. 
Sekoitetaan huolellisesti.                                                               
Jauhot lisätään taikinaan hiljalleen, voimakkaasti sekoittaen. 
Vaivaa taikinaa noin 10 min.                                                              
Liinalla peitettyä taikinaa kohotetaan noin 3-6 tuntia 
riippuen paikan lämmöstä. Taikinan kuuluisi kohota noin 
kaksinkertaiseksi.                                                                                  
Vaivaa taikinaa vielä hieman ja jaa se leiviksi. (Tässä 
vaiheessa on hyvä ottaa hieman juurta talteen uutta leivon-
takertaa varten. ) Leipiä kohotetaan liinan alla vielä 2-3 
tuntia.                                                                                                   
Leipiä paistetaan 220-asteisessa uunissa noin tunnin verran. 
Valmis leipä kumisee pohjasta koputettaessa.  

Juuri:

Muutama viipale juureen tehtyä ruisleipää murennetaan 
litraan vettä, lisää vielä noin 0,5 kg täysjyväruisjauhoja. 
Seoksen annetaan käydä lämpimässä paikassa noin 12 - 15 
tuntia muutaman kerran välillä hämmentäen. Valmis seos 
kuplii. Mikäli käyminen pysähtyy, voit lisätä 2 dl lämmintä 
vettä ja saman verran ruisjauhoja. Tarkista tilanne parin 
tunnin päästä.

Juuri säilyy jääkaapissa viikon verran ja pakkasessa noin 
vuoden.

Vinkki. Voit kysellä juurta myös lähileipomostasi.

5kg

Jo vuodesta 1839

Ruisjauho
Rågmjöl

Jalon Mylly

Pakkaus on valmistettu 
luontoystävällisestä materiaalista, 
joka voidaan kierrättää 
paperikeräyksessä

.            

Erkki Jalo

Jalon Myllyn tarina alkaa vuodesta 1839, kun Gustaf Friman otti vaimokseen 
myllärin lesken. Ammattitaito siirtyi aina seuraavalle sukupolvelle, vaikka 
myllyt  vaihtuivat. Yksi mylläreistä oli Oskar Friman, myllyasiantuntija, joka 
suunnitteli ja rakensi Haminassa sijainneen tuulimyllyn 1919. 

Nykyään Jalon Mylly sijaitsee Liikkalassa. Kuudennen polven mylläri Erkki 
Jalo jauhaa lähipelloilla kasvaneesta viljasta laadukkaita jauhoja, ryynejä ja 
hiutaleita.

Työ tehdään edelleen samalla periaatteella kuin aiemminkin, vuosisataisia 
perinteitä ja asiakkaan  toivomuksia kunnioittaen.

Voit tutustua myllyn historiaan kotisivuillamme:
www.jalonmylly.fi

       
       

Jalon Myllys historia fick sin början år 1839, då Gustaf Friman gifte sig med 
mjölnarens änka.Yrkesskickligheten fördes vidare från generation, trots att 
kvarnarna byttes ut. En av mjölnarna var Oskar Friman, en kvarnexpert som 
planerade och byggde väderkvarnen i Fredrikshamn 1919.

Idag finns Jalon Mylly i Liikkala. Erkki Jalo, mjölnare i sjätte led, mal när-
producerad säd till mjöl, gryn och filingor av hög kvalitet.

Arbetet följer samma principer idag som förr, med respect för månghun-
draåriga traditioner och för kundens önskem  ål.                                                                         

       

      
1. päivä
• 5 dl kädenlämpöistä vettä                                                               
• noin 2 dl taikinajuurta
• 2,5 dl ruisjauhoja

2. päivä      
• 1,5 l kädenlämpöistä vettä                                                                  
• 2 rkl suolaa                                                                                                                        
• 3,5–4 l ruisjauhoja

1. päivä
Sekoita ruisjauhot, vesi ja taikinajuuri keskenään. 
Peitä taikina kelmulla ja laita lämpimään paikkaan. 
Anna taikinan kohota yön yli. Hapantaikina on 
valmista, kun se tuoksuu hieman happamalle ja 
alkaa kuplia.

2. päivä
Lisää taikinaan vesi ja suolaa oman maun mukaan. 
Sekoita huolellisesti. Lisää jauhot taikinaan vähi-
tellen, voimakkaasti sekoittaen. Vaivaa taikinaa 
noin 10 minuuttia. Anna liinalla peitetyn taikinan 
nousta 3–6 tuntia paikan lämmöstä riippuen. Tai-
kinan tulisi nousta noin kaksinkertaiseksi.  

Vaivaa taikinaa vielä hieman. Jaa se sopiviksi pa-
loiksi ja leivo leiviksi. Tässä vaiheessa on hyvä 
ottaa hieman juurta talteen uutta leivontakertaa 
varten. Anna leipien nousta liinan alla vielä 2–3 
tuntia. Paista leipiä 220-asteisessa uunissa noin 
tunnin. Valmis leipä kumisee pohjasta koputet-
taessa. 

    Taikinajuuri
Murenna muutama viipale juureen tehtyä 
ruisleipää puoleen litraan vettä. Lisää veteen vielä 
4,5 dl täysjyväruisjauhoja. Anna taikinajuuren 
käydä lämpimässä paikassa 12–15 tuntia muuta-
man kerran välillä sekoitten.

Valmis taikinajuuri kuplii. Jos käyminen pysähtyy, 
voit lisätä 2 dl lämmintä vettä ja saman verran 
ruisjauhoja. Tarkista tilanne parin tunnin kulut-
tua. Juuri säilyy jääkaapissa noin viikon ja pak-
kasessa noin vuoden.

RUISLEIPÄOHJE (5 leipää)

M Y L L Ä R I S U V U N  TA R I N A

M J Ö L N A R S L Ä K T E N S  H I S TO R I A

Vinkki: Voit kysellä juurta myös 
lähileipomostasi.

Parasta ennen/Bäst före:

5 kg

Jo vuodesta 1839

KARKEA RUISJAUHO

GROVT RÅGMJÖL

Jalon Mylly

Pakkaus on valmistettu 
luontoystävällisestä materiaalista, joka 
voidaan kierrättää paperikeräyksessä

.            

Erkki Jalo

VALMISTAJA JA PAKKAAJA/ 
TILLVERKARE OCH PACKARE:

Jalon Mylly Oy
Liikkalantie 820
46750 Liikkala

Valmistusmaa Suomi

Ainesosat: Täysjyväruis
Ingredienser: Fullkornsråg

Säilytys: Kuivassa ja viileässä
Förvaring: Torrt och svalt
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Tuoteperheen kehittely

Koska väriksi valikoitui oranssi, muutin väripa-
lettia viininpunaisista lämpimänpunaisiin ja keltai-
siin. Päätin suunnitella tuoteperheen, jonka pak-
kaukset olisivat hyvin selkeän näköisiä yksinään, 
mutta muodostaisivat yhdessä värikkään, mutta 
harmonisen kokonaisuuden. Pyrin sillä siihen, että 
kun kaupan hyllylle laitetaan Jalon Myllyn tuottei-
ta vierekkäin, muodostavat ne kauniita väripareja 
ja yhdistelmiä sekä  selkeän ja muihin tuotteisiin 
nähden dominoivan hyllynäkymän. Lisäksi joille-
kin kuluttajille saattaisi tulla halu kerätä koko väri-
sarja omaan keittiökaappiin.

Vehnäjauholle valitsin punaisen värin, sillä rin-
nastan vehnäjauhon mielessäni täysmaitoon vil-
jatuotteiden osalta. Lisäksi olen huomannut, että 
muissa Pohjoismaissa vehnäjauholla on usein pu-
nainen pakkaus,

Kaurahiutaleille Jalon Mylly toivoi ikkunallista 
pussia, josta kuluttaja näkisi hiutaleiden laadun. 
Kokeilin erilaisia ikkunamuotoja, mutta päädyin 
lopulta ”etiketissä” esiintyvään viistekulmaiseen 
suorakaiteeseen. Keltaisella värillä pyrin korosta-
maan hiutaleiden kaunista kellertävää sävyä.

Yleispussille valitsin väriksi neutraalin ruskean. 
Tässä pussissa on ”etiketissä” pelkkä Jalon Myllyn 
logo, jonka alle liimataan tarra, josta käy ilmi tuot-
teen nimi ja ENA-koodi. Vaihtoehtoina oli tehdä 
pussin etupuolelle joko iso tarra, johon painet-

CMYK   0  41 88  7

CMYK   5  68  98  0

CMYK   0  90  85  0

CMYK   26  52  88  0

taisiin koko etikettiosa tai sitten pieni tarra, joka 
mahtuisi etiketin sisään. Päädyimme Jalon Myllyn 
kanssa jälkimmäiseen, koska ison tarran painatta-
minen toisi lisäkustannuksia, kun taas pienen tar-
ran tulostuksen voisi tehdä myllyn omalla tarra-
koneella. Lisäksi, jos tarra menisi hieman vinoon, 
näyttäisi pienempi tarra paremmalta.

Pienempi ruisjauhopussi on muuten isomman 
”karkea ruisjauho” -pussin kaltainen, mutta väri 
on hieman vaalempi, koska karkeusastekin on 
hienompi.

Luomutuotteiden pakkaukset identifioitiin vih-
reällä liehuvalla nauhalla ”etiketin” oikeassa ylä-
kulmassa sekä luomusertifikaatilla pakkauksen 
kyljessä ja tietenkin luomu-etuliitteellä tuotteen 
nimessä.

Ikkunalliset kaurahiutale pakkaukset.

Vehnäjauho pakkaukset.

Kuvat: Antti Ahtiluoto, 2013

Yleispakkaukset joissa päälle liimattava tarraetiketti.

Ruisjauho pakkaukset.
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Kuva: Antti Ahtiluoto,2013 Kuva: Antti Ahtiluoto,2013
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Pakkausmerkinnät

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on säädetty asetuksella 1084/2004, 
jota on sittemmin päivitetty pariin otteeseen vuonna 2007. Asetus on kui-
tenkin tulossa tiensä päähän ja näillä näkymin se tullaan kumoamaan vuoden 
2014 lopulla. Kokonaisuudessaan pakkausmerkintöjä koskeva ohjeistus on 
yhtenäistetty Euroopassa ja sitä valvotaan EU-vetoisesti kaikissa jäsenmais-
sa. Tuorein lisäys on syksyltä 2011, jolloin julkaistiin Euroopan parlamentti 
asetus 1169/2011. Lainsäädännön kaksi osa-aluetta eli yleiset merkinnät ja 
ravintoarvomerkinnät kootaan asetuksella yhteen ja saatetaan ajan tasalle. 
Suomessa pakkausmerkintöjä valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. 
(Evira 2013.)

Pakkausmerkintöjen yleisenä tavoitteena Evira ilmoittaa olevan kulutta-
jien terveyden ja etujen suojelu sekä harhaanjohtamisen estäminen (Lehto 
2013, 5-6). Merkintöjen tulee olla selkeitä ja asetuksiin kirjatut pakolliset 
merkinnät on ilmoitettava kielillä, joita myyntimaassa yleisesti ymmärre-
tään. Suomessa pakolliset merkinnät tulee ilmoittaa suomeksi ja ruotsiksi. 
Kirjasimien minimikooksi on asetettu 1,2 mm. (Lehto 2013, 25-26)

Pakollisista merkinnöistä tuotteesta ja alkuperästä kertovat elintarvik-
keen nimi, valmistavan / pakkaavan yrityksen nimi sekä alkuperämaa. Si-
sällöstä kertovat pakolliset merkinnät ovat ainesosaluettelo, tiettyjen aines-
osien määrä sekä sisällön määrä. Valmistusajankohtaan liittyvät merkinnät 
ovat vähimmäissäilyvyysaika sekä elintarvike-erän tunnus. Työhön liittyen 
Evirasta lausuttiin, ettei varsinaista erä tunnusta tarvita tässä tapauksessa, 
vaan paketoinnin yhteydessä lyötävä ”parasta ennen ”-leima takaa riittävän 
jäljitettävyyden (Lehto 2013). Pakollisista merkinnöistä tarvittaessa sovel-
lettavia ovat säilytysohje, käyttöohje sekä varoitusmerkinnät. (Pakkausmer-
kintäopas 2010, 18.)

Kaikki Jalon Myllyn tuotteet varustettiin Hyvää Suomesta -merkein. Mer-
kin edellytys on, että tuotteen raaka-aineista liha, kala, kananmuna sekä 

maito ovat 100-prosenttisesti suomalaisia. Lopputuotteen raaka-aineiden 
yhteenlasketun suomalaisuusasteen on oltava 75 %. Käytännössä kotimai-
suusaste on ollut merkin haltijoilla keskimäärin noin 95 %. (Hyvää Suomes-
ta 2013.)

Jalon Myllyllä on oikeus käyttää luomusertifikaattia tuotteissaan, jotka se 
valmistaa luonnonmukaisen viljelyn periaatteiden mukaisesti tuotetusta vil-
jasta. 

 

Kuva: Antti Ahtiluoto,2013
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Tuotanto

Tuotantoon päätyneen viiden kilon pussin val-
mistajaksi valittiin Pyroll Oy. Heidän valikoimas-
taan löytyi mitoiltaan sopivan kokoinen pussi, jo-
hon viisi kiloa jauhoja saatettiin pussittaa. Pakka-
uksen mittojen oli oltava suhteiltaan tietynlaiset, 
jotta ne sopisivat jo olemassa olevaan pakkaus-
koneeseen.

Pakkauksia tilattiin tuotantoon Pyroll Oy:n mi-
nimierä 20 000 kpl. Pyroll Oy käytti pakkausten 
valmistuksessa Flexopaino-tekniikkaa. Pakkauk-
sen värimaailma on toteutettu kaksivärityönä.

Yhteistyö Pyrollin kanssa ei ollut aivan mut-
katonta. Osaksi se johtui varmasti kesäloma-
ajankohdasta, mutta myös Pyrollin oudosta 
käytännöstä, jossa suunnittelija ei pääse keskus-
telemaan suoraan tuotantoportaan kanssa, vaan 
joutuu kommunikoimaan Pyrollin myyjän kautta. 
Se osoittautui hyvin jäykäksi ja takkuiseksi pro-
sessiksi, sillä myyjä ei aina osannut välittää oikeita 
tietoja tai kysyä tuotannosta pyytämiäni asioita. 
Lisäksi eri myyjillä oli keskenään ristiriitaisia oh-
jeistuksia.

Lanseeraus

Viiden kilon ruisjauhopakkaus sekä yritysilme 
esiteltiin yleisölle 31.8.2013 Jalon Myllyn jo perin-
teeksi muodostuneilla puuropäivillä Liikkalassa. 
Puuropäivä järjestettiin kymmenennen kerran. 
Tapahtuma sai alkunsa vuonna 2003 uuden myl-
lyn avoimien ovien päivästä. Käviämäärä ylitti 
kaikki odotukset avajaispäivänä, ja tästä innostu-
neena ideoitiin jokavuotinen tapahtuma, puuro-
päivä. Tämä traditio on sittemmin muodostunut 
merkittäväksi myllyn markkinointitapahtumaksi. 
Tänä vuonna tapahtumassa vieraili noin 700 kä-
vijää, joita varten puuroa oli keitetty lähes 200 
litraa. Tapahtumasta uutisoitiin paikallislehdissä.

Kuvia puuropäivältä (Alina Juntunen, 2013)
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YhteenvetoYhteenveto
Opinnäytetyöni sai alkunsa halusta toteuttaa 

pakkaussuunnitteluprojekti yhteistyössä jonkun 
konkreettisen toimijan kanssa. Olin erityisen 
kiinnostunut suomalaisesta myllyperinteestä ja 
päätin ottaa selvää alan toimijoista. Pienen etsis-
kelyn jälkeen joukosta valikoitui Jalon Mylly, jonka 
kanssa aloitimme yhteistyön.

Opinnäytetyöni tulikin tarpeeseen, sillä myllylle 
kaivattiin pakkauksia, jotka toisivat esiin yrityksen 
oman identiteetin. Tutustuessani myllyn toimin-
taan oli miellyttävä huomata, että taustalta löytyi 
paljon hyviä teemoja. Esiin nousi myllyn pitkä his-
toria ja myllärin kunnianhimoinen asenne valmis-
tamiensa tuotteiden laatuun. Pidin ajatuksesta, 
että suunnittelustani saattaisi olla konkreettista 
hyötyä tälle hienolle yritykselle. 

Yhteistyöni Jalon Myllyn kanssa oli alusta alka-
en hyvin antoisaa. Suunnittelutyön alkutaipaleella 
suurin haaste oli löytää asiakkaan mieltymykset. 
Nämä ymmärrettyäni oli suunnittelu huomat-
tavasti helpompaa. Työstin erilaisia konsepteja, 
joita kävimme yhdessä myllyn kanssa läpi. Näistä 
valikoitui myöhemmin aihio, jota lähdin kehittä-
mään eteenpäin. Lopputuloksena syntyivät pak-
kaukset tuoteperheelle ja yhtenäinen ulkoasu 
yrityksen tuotteille. Pakkaukseen suunniteltua 
logoa voidaan nyt käyttää helposti kaikessa yri-
tyksen graafisessa aineistossa, esimerkiksi käyn-

tikorteissa ja kirjepohjissa.
Uudesta pakkauskonseptista ensimmäisenä 

otettiin tuotantoon viiden kilon ruisjauhopussi. 
Tarkoitus on, että loputkin tuotepakkauksista 
lanseerataan vähitellen.

Projekti onnistui mielestäni hyvin, sillä sekä 
asiakas että minä olimme tyytyväisiä lopputulok-
seen. Yhteistyöni Jalon Myllyn kanssa tulee jatku-
maan tuoteperheen loppujen pakkausten tuo-
tantoon saattamisen parissa. Tiedossa on myös 
toinen toimeksianto leiväntuotannon parissa, 
jossa Jalon Mylly on osallisena.

Olen oppinut tästä projektista paljon ja saanut 
itsevarmuutta omiin näkemyksiini. Koen pystyvä-
ni auttamaan osaamisellani pieniä alkavia yrityksiä 
ja aionkin tehdä tämäntyyppisiä projekteja tule-
vaisuudessa lisää.
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