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100 % Fazerin makeispakkauksista voidaan lajitella 
hyötykäyttöön – uudet kierrätysmerkinnät helpottavat 
lajittelua 
 
Tarve ryhtyä toimeen ilmastonmuutoksen torjumiseksi, luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja muiden ympäristöongelmien 
selättämiseksi kasvaa. Fazer on sitoutunut jatkamaan vastuullisten 
ratkaisujen tekemistä ihmisten ja ympäristön hyväksi ja tässä 
pakkauksilla on oma roolinsa. Kaikki Fazerin makeis- ja keksipakkauksiin 
käytetty materiaali voidaan kierrättää ja saada entistä paremmin 
hyötykäyttöön. Vuoden 2020 alusta lähtien päivitettävät 
pakkausmerkinnät helpottavat lajittelua entisestään. 
 
 
Globaalilla ruokajärjestelmällä on huomattava vaikutus ilmastoon, ja siksi on 
tärkeää kehittää sitä vastuullisempaan suuntaan. Tässä työssä Fazer on 
mukana – yhdessä asiakkaiden, kumppanien, toimittajien ja tieteellisen 
yhteisön kanssa. Käytännön tekoina makeisliiketoiminnassa tämä tarkoittaa 
sitä, että Fazer keskittyy vähentämään ruokahävikin määrää, kehittää entistä 
vastuullisempia pakkauksia ja lisää kasvipohjaisten raaka-aineiden käyttöä 
tuotteissaan. Esimerkkejä näistä teoista ovat mm. Makea Moka -
hävikkikarkkipussin lanseeraus lokakuussa 2019, muovin määrän 
vähentäminen Tutti Frutti- ja Re-mix-makeispusseissa ja useiden tuotteiden, 
esimerkiksi klassikkomakeinen Pihlajan, reseptimuutokset vegaaniseksi. Fazer 
rohkaisee kohtelemaan pakkauksia vastuullisesti myös tuotteen nauttimisen 
jälkeen ja uudistaa siksi lajittelumerkinnät vuoden 2020 alusta lähtien.  
 
Tarkoituksenmukainen materiaalivalinta mahdollistaa kierrätyksen 
 
Pakkauksen tehtävä on suojata tuotetta. Oikeanlainen pakkaus suojaa 
makeisia esimerkiksi kuivumiselta, rikkoutumiselta tai aromien haihtumiselta. 
Oikein pakattuna ja oikean kokoisiin pakkauksiin pakattuna tuotteet säilyvät 
paremmin ja ruokahävikki pienenee, kun tuotteet tulevat kokonaan käytetyksi. 
Poisheitetyn elintarvikkeen ympäristökuorma on aina suurempi kuin 
pakkauksen. Muovi on toistaiseksi paras tuotetta suojaava pakkausmateriaali 
esimerkiksi hedelmämakeispusseissa. Pakkauksen rakennetta ja kokoa 
kehittämällä voidaan kuitenkin vaikuttaa käytetyn materiaalin määrään.  
 
Yksi esimerkki tarkoituksenmukaisesta materiaalivalinnasta on se, että 
konvehtien kääreissä aiemmin käytetty sellofaani on korvattu PET-muovilla. 
Painettu ja näin väriainetta sisältävä sellofaanikääre on sekajätettä, kun taas 
muovikääreet voidaan kierrättää. Lisäksi sellofaani ei sovellu pohjoisen kylmiin 



 
  
 
 
 
   

 
ja kuiviin oloihin yhtä hyvin kuin muovi, joten tuotekin säilyy nyt entistä 
paremmin. 
 
Uudet merkinnät helpottavat lajittelua 
 
Fazerin pakkaukset suunnitellaan niin, että jokaisen tuotteen kohdalla 
materiaalin käyttö on tarkoituksenmukaista sekä ruokahävikin vähentämisen 
että pakkauksen kierrätettävyyden näkökulmasta. Kaikki Fazerin tyhjät makeis- 
ja suklaapakkaukset voidaan lajitella hyötykäyttöön kartonkina, metallina, tai 
muovina, tai kompostijakeena. Vuoden 2020 alusta lähtien pakkauksiin 
päivitetään uudet, selkeät lajitteluohjeet.  
 
”Kiertotaloutta edistävien tekojen eteenpäinvienti on meille aidosti tärkeää. 
Oman toimintamme kehittämisen lisäksi haluamme tehdä kotien lajittelusta 
mahdollisimman helppoa. Kun tyhjät pakkaukset ja kääreet lajitellaan oikein, 
saadaan niihin käytetty raaka-aine hyödynnettyä uudestaan” kertoo Fazer 
Makeisten toimitusjohtaja ja pakkausalan asiantuntija Nathalie Ahlström. 
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Fazer-konserni 
Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsingin Kluuvikadulle vuonna 1891, hänen 
missionsa oli tehdä ruokaa, jolla on merkitys: mahdollistaa ilon hetkiä ihmisille ympärillään. 
Tänään se kiteytyy lupaukseemme: Northern Magic. Made Real. Tämän päivän Fazer on 
kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita, 
kasvipohjaisia aterioita, maidottomia tuotteita, mukaan otettavaa ruokaa ja juomia sekä 
ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa yhdeksässä maassa ja vientiä noin 40 
maahan. Menestyksemme takana vaikuttavat edelleen Karl Fazerin arvot, luovuus ja 
ennakkoluulottomuus. Ne näkyvät tuotteiden ja palvelun parhaassa laadussa, rakastetuissa 
brändeissä, ihmisten osaamisessa ja vastuullisessa tavassa toimia. Fazer-konsernin liikevaihto 
vuonna 2018 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee yli 15 000 henkeä. Fazer 
noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK 
Global Compactin periaatteisiin. 

Northern Magic. Made Real. 
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