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Tehokkaita menetelmiä kestävien
pakkausratkaisujen käyttöönottamiseksi

Tulevaisuuden ratkaisut – niitä on useita
•
•
•
•
•

Kierrätettävyyden lisääminen (lakisääteinen tavoite)
Materiaalien suunnittelu kierrätettävyyttä varten
Kuitumateriaalien osuuden lisääminen
Kemiallinen kierrätys
Biohajoavuus (myös vesiolosuhteissa)

Jakeluinnovaatiot
Korvaavat materiaalit

2030
vaihtoehto

2030 muovia 600Mt

2020 muovia 380Mt

Esbottle

Kierrätys

-300Mt

Kierrätys - Kysymys on järjestelmäyhteensopivuudesta
•
•
•

•
•

EU on valinnut kierrätettävyyden ensisijaiseksi ratkaisuksi
Muovin kierrätys on vielä kehittymätöntä
Muoville on asetettu tavoitteet: nyt tarvitaan ratkaisuja
– monimuotoisen materiaaliperheen tunnistamiselle ja
– monikerroksisten materiaalien erottamiselle
Kuitu-, lasi- ja metallipakkausten kierrätysratkaisut toimivat
Myös kuitumateriaalien riittävyys on rajallinen

Mondi
KotkaMills

Jospak

Kuitu voi korvata
25% muovista
paperista ja kartongista
otettiin talteen 77 %

Olemme valinneet kolme erilaista demonstroitavaa
tutkimuskohdetta helpottamaan ja konkretisoimaan
tutkimustamme
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Leikkelepakkaus tai muu tutkimuksen päämääriin sopiva liha- / makkarapakkaus
– Voidaanko muovin ominaisuuksia saavuttaa, kuten muokattava raina
– Voidaanko sekä kuituraina että sen pinnoite kierrättää
– Onko muovin ja kuidun liitto tehokas ratkaisu
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Pakkaamisen vähentäminen / pakkauksesta luopuminen ruoan tarjoilussa tai kotiin kuljetuksessa
– Palvelumuotoilulla eroon kertakäyttösuunnittelusta
– Kuinka varmistetaan turvallisuus ja tehokkuus
– Muovi, metalli vai lasi

Toimintaympäristö muuttuu nopeasti –
pysyykö sääntely mukana kehityksessä?
•

•

•

•

Elämäntapa muuttuu
– Kaupungistuminen etenee: pienet perheet, 24/7…
– Ruuan ulosmyynti, ostosten kotiinkuljetus, automaattikauppa
Muovin rajapinta murtuu
– Mikä on täysin kierrätetty sähkökrakkeri biopolyteeni?
– Mikä on mikrobituotetulla luonnonpolymeerilla pinnoitettu kartonki?
Kierrätys kehittyy
– Tietopohjainen lajittelu, kohti objektiorientoitumista
– Kemiallinen kierrätys
Ympäristön merkitys kasvaa
Onko tämä materiaali- vai
– Hiilidioksidipäästöt vs.
järjestelmähaaste?
– Ympäristön likaantuminen

Tutkimme ja kehitämme ratkaisuja, joilla elintarvikepakkauksista
syntyvää jätekuormaa tulevaisuudessa vähennetään.
Tarvitsemme enemmän tietoa pakkausmateriaalien ja ratkaisujen ympäristövaikutuksista, keinoista kaupallistaa uusia
pakkausinnovaatioita sekä ymmärrystä kuluttajien
mieltymyksistä ja erilaisista muutoksen hidasteista.
Teemme mielellämme yhteistyötä kiinnostuneiden
organisaatioiden kanssa. Voit antaa

arvokkaan panoksesi osallistumalla
haastattelututkimuksiimme.
Ota yhteyttä!

Yhteystiedot löytyvät osoitteesta
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