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Pala historiaa käärittynä tulevaisuuteen – Fazer tuo 
joulumyyntiin konvehteja kompostoituvassa rasiassa 
 
Fazer on sitoutunut jatkamaan vastuullisten ratkaisujen tekemistä 
ihmisten ja ympäristön hyväksi ja tässä pakkauksilla on oma roolinsa. 
Fazer ja Sulapac Oy käynnistivät vuonna 2018 yhteistyön, jonka 
tavoitteena on tutkia, kehittää ja testata mikromuovittomia, 
kompostoituvia pakkausratkaisuja elintarvikkeille. Fazer on ensimmäinen 
yritys, jonka kanssa Sulapac on tehnyt elintarvikepakkausten 
tuotekehitystä. Yhteistyön ensimmäinen tulos, Fazerin perinteisiä 
käsintehtyjä konvehteja sisältävä rasia tulee myyntiin marraskuun 
lopussa.  
 
 
Tarve ryhtyä toimeen ilmastonmuutoksen torjumiseksi, luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja muiden ympäristöongelmien 
selättämiseksi kasvaa. Fazer keskittyy vähentämään ruokahävikin määrää, 
kehittää entistä vastuullisempia pakkauksia ja lisää kasvipohjaisten raaka-
aineiden käyttöä tuotteissaan. Fazer tuo marraskuun lopussa markkinoille 
käsintehtyjä konvehteja sisältävän rasian, jossa on hyödynnetty suomalaisen 
Sulapacin mikromuovitonta ja kompostoituvaa materiaali-innovaatiota. Rasia 
on myynnissä Fazer Experience -vierailukeskuksen myymälässä, Fazer Café -
kahviloissa, Gateau -leipomomyymälöissä ja Fazer Store -verkkokaupassa.  
 
Konvehtirasian tuotekehitysaika oli pitkä, melkein 1,5 vuotta. Fazer ja Sulapac 
halusivat kehittää korkealaatuisen lopputuotteen, joka on turvallinen sekä 
ihmisille että ympäristölle. Sen eri vaiheissa on mm. testattu materiaalin 
aistinvaraista soveltuvuutta ja pakattavan tuotteen säilymistä sekä suunniteltu 
lopullinen lanseerattava konsepti painatuksineen.  
 
Fazer osallistuu aktiivisesti keskusteluun pakkausjätteen kierrättämisestä ja 
uusiokäytöstä, sekä kokonaan uudenlaisten ekologisten pakkausratkaisujen 
kehittämiseen. Pakkauksista ei kokonaan elintarvikealalla päästä; pakkauksia, 
toistaiseksi myös muovisia, tarvitaan tulevaisuudessakin suojaamaan tuotteita, 
varmistamaan elintarvikkeiden turvallisuutta, pidentämään tuotteiden 
säilyvyyttä ja siten vähentämään ruokahävikkiä, sekä kertomaan kuluttajille 
tuotteesta. ”Ihmiset tekevät hyvin tietoisia valintoja pakkausten vastuullisuuden 
perusteella. Fazer tutkii ja testaa jatkuvasti uusia pakkausvaihtoehtoja ja 
teemme aktiivisesti töitä pakkausmateriaalien kierrätettävyyden 
parantamiseksi. Haluamme tehdä rohkaista pakkaustemme kierrättämiseen 
tekemällä siitä mahdollisimman helppoa ja siksi uusimme vuoden 2020 alusta 
lähtien pakkaustemme lajittelumerkinnät ” kertoo Fazer Makeisten 
toimitusjohtaja ja pakkausalan asiantuntija Nathalie Ahlström.   



 
  
 
 
 
   

 
 
Sulapac Oy on nuori suomalainen kasvuyritys, jonka missio on pelastaa 
maailma muoviroskalta. Sulapac kehittää täysin mikromuovittomia ja 
uusiutuvista raaka-aineista valmistettavia kierrätettäviä materiaaleja ja 
tuotteita. Sulapac® on palkittu materiaali-innovaatio, joka valmistetaan 
puuhakkeesta ja biohajoavista sidosaineista. Pakkauksissa käytettävä 
puuhake on puuteollisuuden sivuvirtaa ja peräisin vastuullisesti hoidetuista 
metsistä. Fazer on mukana kehittämässä Sulapac®-pakkausmateriaalia 
vastaamaan entistä paremmin myös elintarvikealan tarpeita ja on myös 
ensimmäinen elintarvikealan yritys, joka hyödyntää tätä ainutlaatuista 
innovaatiota pakkauksissaan.  
 
”Olemme ylpeitä saadessamme viedä missiotamme eteenpäin yhdessä 
Fazerin kanssa. Fazerin kaltaisia rohkeita edelläkävijöitä tarvitaan lisää, jotta 
maailman muoviroskaongelma on mahdollista selättää”, kommentoi Sulapacin 
toimitusjohtaja Suvi Haimi yhteistyötä Fazerin kanssa. 
 
 
Käsintehdyt konvehdit ovat osa Fazerin historiaa 
 
Fazerilla on valmistettu suklaakonvehteja lähes 120 vuotta; suklaanvalmistus 
alkoi Karl Fazerin Kluuvikadulle perustamassa konditoriassa vuonna 1894 ja 
siirtyi toiminnan kasvaessa Tehtaankadulle perustettuun makeistehtaaseen 
1890-luvun lopussa. Sata vuotta myöhemmin, 1990 -luvulla, Karl Fazerin 
pojanpojantytär Majlen Fazer etsi vanhat konvehtireseptit ja käsintehtyjen 
konvehtien valmistus alkoi Vantaan suklaatehtaalla. 
 
 
Lisätietoja:  
 
www.fazergroup.com/media - kuvapankki - Media_Press – Finland – Sulapac 
 
Pakkauksen sisältö:  
Fazerin Vantaan suklaatehtaalla käsin valmistettuja suklaakonvehteja 
Makuina: maitosuklaatryffeli, tumma suklaatryffeli, vaniljatryffeli 
 
Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8.00–16.00 puh. +358 40 668 2998 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fazer.com 
 
Liisa Eerola, viestintäjohtaja, Fazer Makeiset, puh. +358 44 710 8860 
 
Lisätietoa Sulapacista: www.sulapac.com 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


