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Vähittäiskaupassa puhaltavat muutoksen tuulet. Kuluttajat 
odottavat kauppiailta ja brändinomistajilta entistä laajempia 
ja houkuttelevampia valikoimia – mutta toisaalta myös 
edullisempia hintoja. Ostokokemuksen odotetaan olevan 
miellyttävä, ja myös tuotteiden ympäristövaikutukset 
kiinnostavat. Vähittäiskauppa vastaa kysyntään uusilla 
alennusmuodoilla, verkkokaupalla ja laajalla omien private label 
-tuotteiden valikoimalla. Aiemmin vähittäiskauppaa hallinneet 
brändinomistajat joutuvat puolestaan keksimään uusia tapoja 
markkinoida omia tuotteitaan ja säilyttää kannattavuus, 
kun taistelu hyllytilasta kiihtyy. Samaan aikaan sekä 
vähittäiskauppa että brändinomistajat pyrkivät kehittämään 
koko toimitusketjusta ympäristöystävällisemmän.

Kaupan alan suuntaukset vaikuttavat merkittävällä 
tavalla pakkausteollisuuteen. Kustannuspaineet luovat 
tarpeen innovatiivisille pakkausratkaisuille, jotka auttavat 
pienentämään tuotteen elinkaarikustannuksia. Toisaalta 
vähittäiskaupan on etsittävä uusia tapoja hyödyntää 
pakkauksia, mikä hämärtää pakkausten, kaupan sisustuksen 
ja markkinaviestinnän rajoja. Ympäristöystävällisyyden 
korostuessa kuitupohjaisten materiaalien suosio kasvaa 
niiden kierrätettävyyden ja uusiutuvuuden ansiosta. 

Pakkausten merkityksen ja roolin kasvaminen pakottaa 
vähittäiskaupan kiinnittämään niihin yhä enemmän huomiota. 
Uusien pakkausinnovaatioiden hyödyntäminen voi tuoda 
selvän kilpailuedun tämän päivän ja huomisen markkinoilla.

Tämä katsaus keskittyy pakkausalan trendeihin ja 
menestystekijöihin päivittäistavarakaupassa vuonna 2016 ja 
sen jälkeen.

Vähittäismyyntipak-
kauksen merkitys
Vähittäismyyntipakkausten on nykypäivänä oltava entistä 
monikäyttöisempiä. Pakkausten perinteinen tehtävä on 
ollut suojata tuotetta pilaantumiselta ja vahingoittumiselta, 
mutta kauppiaat ja brändinomistajat ovat huomanneet, että 
pakkausta voidaan sen lisäksi käyttää asiakasviestintään. 
Pakkaukset herättävät kuluttajien huomion, kertovat brändin ja 
tuotteiden ominaisuuksista ja ilmoittavat alennuskampanjoista. 
Isoissa myymälöissä arvioiden mukaan jopa 70 prosenttia 



ostopäätöksistä tehdään vasta myyntipaikalla. Kun kamppailu 
rajallisesta hyllytilasta kiihtyy, pakkausten koko potentiaalin 
hyödyntämisen merkitys korostuu entisestään. Oikeanlainen 
kierrätettävä ja uusiutuvista materiaaleista valmistettu pakkaus 
voi pienentää kustannuksia koko toimitusketjussa vähentämällä 
hävikin määrää ja tehostamalla tuotteiden käsittelyä, kuten 
myöhemmin esitettävistä case-esimerkeistä käy ilmi.

Pakkauksen valintakriteereitä ovat muun muassa vaikutus 
myyntiin, hinta, käsittelykustannukset ja kestävään kehitykseen 
liittyvät näkökohdat. Vaikutus myyntiin riippuu siitä, kuinka pakkaus 
pystyy herättämään kuluttajien huomion ja vakuuttamaan 
mahdolliset ostajat tuotteen hyvistä ominaisuuksista. Hinta on 
pakkauksen suora kustannus. Epäsuoria käsittelykustannuksia 
ovat kaikki epäsuorat kustannukset, joihin pakkauksella voidaan 
vaikuttaa tuotteen matkalla tuotantolaitokselta kaupan hyllylle. 
Ympäristövaikutusten huomioiminen ulottuu puolestaan 
koko toimitusketjuun tuotteen raaka-aineiden hankinnasta 
kierrätykseen tai hävittämiseen.

Pakkauksen odotettu vaikutus myyntiin on yleensä yksi 
tärkeimmistä pakkausten valintakriteereistä. Jos pakkaus 
nostaa tuotteen myyntiä edes prosentin, vaikutus tulokseen 
on suurempi kuin mitä kustannussäästöillä voidaan 

saavuttaa. Tämän lisäksi vähittäismyyjät huomioivat yleensä 
pakkausten käsittelystä aiheutuvat epäsuorat kustannukset. 
Esimerkiksi hyllyvalmiit pakkaukset voivat pienentää 
täyttökustannuksia 1–2 prosenttia, millä voi olla pienten 
katteiden kaupassa suuri merkitys. Samassa yhteydessä 
huomioidaan yleensä ympäristönäkökulma, johon liittyy 
esimerkiksi kierrätyksestä ja hävittämisestä aiheutuvia 
epäsuoria kustannuksia. Pakkauksen puhdas ostohinta ei 
yleensä ole tärkein valintakriteeri.

Vähittäismyyntipak-
kausten tärkeimmät 
suuntaukset
Päivittäistavarapakkausten rooliin ja käyttötarkoitukseen 
vaikuttavat useat vähittäiskaupan ja pakkausalan suuntaukset:

Halpamyymälöiden menestys. Halpamyymälöiden 
markkinaosuus kasvaa lähes kaikkialla Euroopassa.

Päivittäistavarakaupan panostus private label 
-tuotteisiin. Private label -tuotteiden suosio kasvaa ja 
valikoima kehittyy, mikä tekee niistä entistä suoremman 
kilpailijan perinteisille tuotemerkeille.

Älypakkaukset. Erilaiset älypakkaukset yleistyvät, kun 
tekniikka halpenee.

Päivittäistavaran verkkokaupan kasvu. Yhä suurempi 
osa ostoksista tehdään verkossa.

Pyrkimys kestävään kehitykseen. Kestävän kehityksen 
trendit vaikuttavat kuluttajien odotuksiin vähittäistuotteita ja 
niiden pakkauksia kohtaan.

Nämä ovat päivittäistavarapakkaamiseen vaikuttavat 
lähivuosien viisi tärkeintä suuntausta. 

Halpamyymälöiden menestys

Älypakkaukset

Päivittäistavaran  
verkkokaupan kasvu

Pyrkimys kestävään kehitykseen

Päivittäistavarakaupan panostus  
private label -tuotteisiin



Halpamyymälöiden menestys
Halpamyymälät ovat olleet valtava menestystarina 
Euroopassa. Edelläkävijänä on toiminut Aldi- ja Lidl-ketjujen 
kotimaa Saksa, jossa halpakauppojen markkinaosuus 
päivittäistavarakaupasta on 38 %. Muilla alueilla, kuten 
Pohjoismaissa, halpamyymälöillä ei ole yhtä vahvoja 
perinteitä ja niiden markkinaosuuden nousu on ollut 
maltillisempaa. Halpamyymälöiden suosio perustuu niiden 
kykyyn tarjota houkuttelevaan hintaan sekä private label 
-tuotteita että tunnettuja brändejä. Menestystä on tukenut 
viimeaikainen yleinen heikko taloustilanne, joka on lisännyt 
kuluttajien hintatietoisuutta.

Kustannuksia tarkasti seuraavat halpakaupat ottavat 
innolla vastaan uudet innovatiiviset pakkaukset. Hyvä 
esimerkki tästä on hyllyvalmiit pakkaukset, jotka voivat 
pienentää hyllyjentäyttökuluja 50 prosenttia perinteiseen 
hyllysijoitteluun verrattuna. Vielä kustannustehokkaampi 
vaihtoehto on myymälälavat, joita käyttämällä kuluja voidaan 
leikata jopa 70 prosenttia. Kuluttajat eivät kuitenkaan yleensä 
koe tämänkaltaista esillepanoa yhtä houkuttelevana. 

Halpakaupat pyrkivät vähentämään myös pakkausten 
suoria kustannuksia käyttämällä vähemmän materiaaleja. 
Esimerkiksi Mondelez ja Procter & Gamble tuovat markkinoille 
pakkauksia, jotka sisältävät useita toisiinsa liittyviä tuotteita, 
esimerkiksi hammastahnan ja hammasharjan. Toinen tapa 
vähentää pakkausmateriaalia on käyttää entistä kevyempiä 
materiaaleja. Mikroaaltopahvi on jäykkää ja tuo säästöjä 
painon ja materiaalin kulutuksen suhteen, alentaen siis 
kustannuksia.

Kustannuspaineiden kasvaessa vähittäiskaupan ja 
brändinomistajien on löydettävä kulujen, laadun ja visuaalisen 
ilmeen sopiva tasapaino. Esimerkiksi mikroaaltopahvista 
valmistettuun pakkaukseen voidaan lisätä laadukas painatus. 
Halpamyymälöiden tulevaisuuden haaste on tehdä näistä 
kustannustehokkaista ratkaisuista entistä houkuttelevampia 
kuluttajien silmissä.

Päivittäistavarakaupan panostus private 
label -tuotteisiin
Alla oleva kaavio esittää hyvin, miten vahva asema private 
label -tuotteilla on Sveitsin, Saksan ja Ranskan johtamassa 
Länsi-Euroopassa. Sitä vastoin Itä-Euroopassa osuus on 
vasta lähtenyt kasvuun. 

Private label -tuotteiden menestys vaikuttaa vähittäiskaupan 
arvoketjun kaikkiin toimijoihin. Kuluttajille on tarjolla entistä laajempi 
valikoima entistä huokeampia tuotteita. Brändinomistajien 
neuvottelutilanne on heikompi, ja niiden kannattavuus on 
laskusuunnassa. Seuraavassa kaaviossa esitetään private 
label -tuotteiden kasvuennuste, jonka mukaan niiden odotetaan 
saavuttavan yli 50 prosentin osuuden vuonna 2025. Luokkansa 
johtavat A-brändit onnistuvat säilyttämään asemansa omien 
vahvuuksiensa ja innovaatioidensa turvin. Sen sijaan B-brändien 
näkymät ovat heikommat, ja niiden voi olla vaikeampi pitää 
kiinni markkinaosuudestaan ja kannattavuudestaan. Toisaalta 
vähittäismyyjät pyrkivät valtaamaan myös laadukkaimpien 
A-brändien markkinaosuutta uusilla premium-luokan private 
label -tuotteillaan samalla, kun niiden huokeammat private 
label -tuotteet kilpailevat hintatietoisten kuluttajien segmentistä 
B-brändien kanssa. Reflets de France (premium), Carrefour 
Discount (huokea) ja Carrefour Bio (ekologinen) ovat esimerkkejä 
tarkasti kohdennetuista private label -tuotemerkeistä eri 
kuluttajasegmenteille.
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Älypakkaukset
Pakkaukset ovat aiempaa älykkäämpiä. Erilaisten 
pintakäsittelyihin, seurantatekniikoihin sekä kehittyneisiin 
antureihin ja tunnistimiin perustuvien sovellusten avulla 
aaltopahvipakkauksia voidaan käyttää uusilla aktiivisilla ja 
älykkäillä tavoilla perinteisen passiivisen suojaamisroolin lisäksi.

Pinnoituksella voidaan parantaa aaltopahvipakkauksen 
suorituskykyä monella tavalla. Jotkin pinnoitteet voivat 
esimerkiksi pidentää tuoreiden kalatuotteiden säilymisaikaa 
absorboimalla haitallisen hapen ja etyleenin. MeadWestvaco 
arvioi, että etyleenin poistamiseen käytettävän aktiivipinnoitteen 
avulla säilymisaikaa voidaan pidentää 10 prosentilla vähentäen 
samalla jätteen määrää. 

RFID (Radio-frequency identification) -tekniikka 
laajentaa pakkausten käyttötapoja. Tunnistetarra voidaan 
kiinnittää aaltopahviaihioon, valmiiseen pakkaukseen tai 
logistiseen yksikköön, kuten kuormalavaan tai rullakkoon. 
Yksilöivillä tunnisteilla on monia käyttötarkoituksia koko 
toimitusketjussa. RFID-tunnistusta käyttämällä voidaan 
esimerkiksi tehostaa ja hallita logistiikkaa, estää varkauksia, 
hinnoitella tuotteet automaattisesti tai estää myynnistä 
vedettyjen tuotteiden ostaminen kassalla. 

Kaupallista käyttöä varten kehitetään erilaisia antureita. 
Aika–lämpötilatunnistin osoittaa, miten kauan paketti on 
ollut sopimattomassa lämpötilassa, ja pilaantumisanturi 
puolestaan tunnistaa haitalliset kaasut. Näin vähittäismyyjä 
tietää, miten tuotetta on käsitelty ja kuinka kauan se säilyy 
pilaantumattomana. Esimerkiksi lavaan kiinnitetty tunnistin 
osoittaa, onko lämpöherkkien tuotteiden kylmäketju katkennut. 

Tällaiset innovaatiot tulevat muuttamaan pakkausten 
käyttöä. RFID-tunnisteita käytetään jo yhä laajemmin, ja 
erityisesti Yhdysvalloissa johtavat ketjut ovat omaksuneet 
uuden tekniikan. Toisaalta moni tulevaisuuden ratkaisu on 
vasta kehitteillä, tai vielä liian kallis yleiseen käyttöön. Laajempi 
läpimurto voi edellyttää parannuksia ja toimintavarmuuden 
kehittämistä. Kustannukset kuitenkin laskevat, tekniikka 
kehittyy ja pakkausvalmistajat osaavat entistä paremmin 
viestiä vähittäismyyjille. Kaikki viittaa siis siihen, että edessä 
on älykkäiden pakkausten aikakausi.

Kilpailu perinteisiä brändejä vastaan muuttaa myös 
private label -tuotteiden pakkauksia. Aluksi kaupoille oli 
tärkeintä kustannusten minimointi ja huokeasta hinnasta 
viestiminen. Private label -tuotemerkit ovat tänä päivänä 
kuitenkin yhä useammin yksi brändi muiden joukossa, 
joten niiden pakkaukset eivät enää juurikaan eroa muista 
pakkauksista. Niistä on tullut entistä näyttävämpiä ja jossain 
määrin myös kalliimpia valmistaa. Tätä muutosta kuvaa hyvin 
elintarvikeketju Coop Swedenin omien premium-luokan 
private label -tuotteiden pakkaukset. Aluksi tuotteiden 
pakkaukset olivat yksinkertaisen sinivalkoisia ja niissä 
luki vain tuotteen nimi, esimerkiksi "kahvi". Nykyään ketju 
käyttää värikkäitä, tyyliteltyjä ja houkuttelevia pakkauksia – 
kilpailevien A-brändien tavoin.

Private label -tuotemerkeistä on tullut tunnettuja brändejä, 
joten pakkausten suunnitteluun panostetaan enemmän, 
erityisesti suuren markkinaosuuden maissa. Pakkausta 
pidetään yhtä tärkeänä kuin tuotteen ominaisuudet. Jotkin 
vähittäismyyjät jopa investoivat omaan pakkauskehitykseen ja 
-suunnitteluun. Osa vähittäismyyjistä osallistuu myös suoraan 
pakkausten hankintaan yhdistämällä yhteen useamman 
pienivolyymisen PL-toimittajan hankinnat. Brändinomistajat 
johtavat kuitenkin edelleen innovaatioita ja tuotekehitystä 
maissa, joissa private label -tuotteiden markkinaosuus on pieni.

Private label -tuotteiden kehittyminen on pakottanut 
brändinomistajat erottautumaan uusilla keinoilla. Hyvä 
esimerkki on kehittyneet aaltopahvirakenteet, joita käytetään 
tuotteiden näytteillepanossa. Brändinomistajat pyrkivät näin 
herättämään kuluttajien huomion ja lisäämään tunnettuutta. 
Sveitsiläinen suklaavalmistaja Lindt on esimerkiksi tunnettu 
värikkäistä ja näyttävistä näytteillepanoratkaisuistaan, 
joita se käyttää erityisesti sesonkiaikaan. Coca-Colalla ja 
joillakin muilla brändeillä on lisäksi omia asiantuntijoita, 
jotka kiertävät kaupoissa ja varmistavat, että tuotteet 
ovat esillä houkuttelevasti. Kun private label -tuotteiden 
suosio edelleen kasvaa, perinteisten brändien on taisteltava 
osuudestaan panostamalla innovaatioihin.  

"Private label 
-tuotteista on tullut 
tunnettuja brändejä"
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Päivittäistavaran verkkokaupan kasvu

Verkkokauppa on nouseva trendi sekä päivittäistavarakaupassa 
että muussa vähittäiskaupassa. Toistaiseksi verkkokaupan 
osuus päivittäistavarakaupasta on useimmissa Euroopan 
maissa vain muutama prosentti. Kuitenkin esimerkiksi 
Isossa-Britanniassa verkkokaupan uskotaan kasvattavan 
osuuttaan 20 prosenttiin ruoan kokonaismyynnistä seuraavan 
kymmenen vuoden aikana. Maailman suurin verkkokauppa 
Amazon on hiljattain laajentanut päivittäistavarakauppaan 
lanseeraamalla Amazon Fresh -palvelun. Se tarjoaa ilmaisen 
toimituksen samana päivänä tietyillä alueilla Yhdysvalloissa. 
Muun kuin päivittäistavarakaupan osalta kehitys on ollut 
paljon nopeampaa. Vauhdittajana ovat toimineet juuri 
suuret kansainväliset verkkokaupat, kuten Amazon ja 
eurooppalainen muotikauppa Zalando. 

Pakkaukset muuttuvat verkkokaupan laajenemisen 
myötä. Toistaiseksi innovaatiot keskittyvät muualle kuin 
päivittäistavarakauppaan. Tehdessään ostoksia verkossa 
kuluttajat luopuvat perinteisestä ostokokemuksesta, ja 
myyntikanavan kehittyessä he odottavat myös saavansa 
jotain tilalle. Verkkokauppiaat pyrkivät siksi tekemään 
ruskeista laatikoistaan houkuttelevampia. Esimerkiksi 
eurooppalainen muodin verkkokauppa Mr. Porter käyttää 
laatikoissaan laadukkaita materiaaleja, näyttäviä painatuksia 
ja henkilökohtaisia asiakasviestejä.

Verkkokaupassa tuotteita ei voi kokeilla ennen ostoa, 
minkä seurauksena jopa 30–40 prosenttia ostoksista 
palautetaan. Pakkausten on oltava helposti avattavia ja 
suljettavia, jotta palauttaminen onnistuu sujuvasti ja jätettä 
syntyy mahdollisimman vähän. Amazon on kehittänyt 
suuren kirjekuoren tavoin toimivan aaltopahvipakkauksen, 
jossa tuotteet on helppo palauttaa. 

Tällä hetkellä monet verkkokaupat ja postipalvelut 
kehittävät kilpaa omia pakkausratkaisujaan. Jatkossa 
uskomme näkevämme standardeja, jotka kehitetään 
yhdessä pakkaustoimittajien kanssa. Standardit auttaisivat 
sekä kauppaa että postipalveluja tehostamaan lähetysten 
käsittelyä.    

Pyrkimys kestävään kehitykseen
Kestävä kehitys on makrotrendi, joka vaikuttaa useimmissa 
maissa koko vähittäiskaupan alaan. Päivittäistavarakaupassa 
ekologisesti tuotettujen private label -tuotteiden merkitys 
sekä yleinen kiinnostus kestävästi tuotettuja tuotteita ja 
paikallisesti tuotettua ruokaa kohtaan ovat seurausta 
kuluttajien kasvaneesta kiinnostuksesta ja vaatimuksesta 
kestävään kehitykseen liittyen. Trendi näkyy vahvasti 
erityisesti länsimaissa, kuten Pohjoismaissa. Venäjä ja muu 
Itä-Eurooppa seuraavat toistaiseksi perässä.

Vähittäiskaupat ja brändinomistajat seuraavat 
markkinoita tarkasti, ja pakkausten ympäristöystävällisyys 
on niille merkittävä kehityskohde. DuPontin globaalissa 
kyselyssä, johon osallistui yli 500 pakkausalan ammattilaista, 
kestävä kehitys nimettiin pakkausalan suurimmaksi 
haasteeksi. Toiset pyrkivät aidosti edistämään kierrätystä, 
uudelleenkäyttöä ja muita kestävän kehityksen periaatteita 
yritysten ympäristötavoitteiden ja asiakasvaatimusten 
vuoksi. Toiset puolestaan yrittävät säästää tällä tavoin 
kustannuksia. 

Yhä useammat yritykset tähtäävät yritystoiminnan 
optimointiin taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristöllisestä 
näkökulmasta. Tällöin ne ottavat yhä enenevässä määrin 
huomioon pakkauksen koko elinkaaren raaka-aineiden 
valinnasta tuotantoon, jakeluun, uudelleenkäyttöön ja 
hävittämiseen. Esimerkiksi johtava puolalainen halpamyymälä 
kierrättää pakkausjätteen yhteistyössä Stora Enson kanssa. 
Käytetyt pakkaukset viedään kaupoista Stora Enson 
keräyspisteisiin, joista ne päätyvät uudelleen paperin ja 
pakkausten raaka-aineeksi. Procter & Gamblen tavoitteena 
on käyttää jonain päivänä kaikissa pakkauksissa vain täysin 
uusiutuvia tai kierrätettyjä materiaaleja. Useimmille yrityksille 
koko toimitusketjun läpinäkyvyyden varmistaminen on 
kuitenkin merkittävä haaste.

Monet vähittäiskaupat ja brändinomistajat ovat huo-
manneet aaltopahvipakkausten ympäristöystävällisyy-
den. Kierrätettävyys, uudelleenkäytettävyys, materiaalin 
uusiutuvuus ja energiatehokkuus ovat merkittäviä etuja. 
Yritykset pyrkivät myös vähentämään pakkausten käyt-
töä minimoimalla sekundääripakkauksensa ja käyttämällä 
mikroaaltopahvin kaltaisia kevyitä materiaaleja. Esimerkiksi 
hedelmiä ja vihanneksia toimittava SanLucar korvaa muovi-
pakkauksensa täysin maatuvilla kierrätyskartonkipakkauksil-
la ja ottaa käyttöön 15 prosenttia kevyemmät pakkaukset. 

Vaikka kestävän kehityksen trendi on kuluttajalähtöinen, 
myös vähittäiskauppa ja brändinomistajat näkevät 
suuntauksen edut. Pakkausten materiaalivalinnat kertovat 
kuluttajalle yrityksen pyrkimyksistä edistää kestävää kehitystä. 
Kuluttajatrendien lisäksi myös lainsäätäjä edistää ekologisesti 
kestävien pakkausten suosimista. Euroopan unionin 
pakkauksia ja pakkausjätettä käsittelevät direktiivit velvoittavat 
jäsenvaltiot täyttämään pakkausmateriaalien hyötykäyttöä 
ja kierrätystä koskevat tavoitteet. Jäsenvaltiot edistävät 
tavoitteita oman lainsäädäntönsä ja muiden keinojen kautta. 
Myös teollisuusjärjestöt, kuten Consumer Goods Forum, 
antavat ohjeita pakkausten käyttämiseen kansainvälisessä 
vähittäiskaupassa ja kuluttajatavarateollisuudessa.  

Menestystekijät  
ja haasteet
Nykypäivän päivittäistavarakaupan ja pakkausteollisuuden 
dynamiikka yhdistettynä kovaan kilpailuun asiakkaista ja 
hyllytilasta asettaa vähittäiskaupalle ja brändinomistajille 
merkittäviä haasteita. Tulevaisuuden pakkausten tarjoamat 
uudet mahdollisuudet, kuten parantunut käytettävyys ja 
logistinen tehokkuus voivat tuoda valmistajille ja kaupalle 
merkittävää lisäarvoa. Toisaalta mahdollisuuksia on 
arvioitava ratkaisujen monimutkaisuutta, kustannuksia ja 
ympäristövaikutuksia vasten.

Pakkauksiin liittyviä menestystekijöitä on käsitelty 
tarkemmin Stora Enson aiemmissa viewpoint-katsauksissa, 
jotka käsittelivät elintarvike- ja elektroniikkapakkauksia.



HeviStrong® tehosti hedelmien 
ja vihannesten toimitusketjua 
Johtava suomalainen vähittäismyyjä pienensi hävikkiä ja tehosti koko hedelmien ja 
vihannesten toimitusketjua Stora Enson HeviStrong®-pakkausratkaisun avulla

Johtavan suomalaisen vähittäismyyjän hedelmien ja 
vihannesten toimitusketjussa hävikin osuus oli merkittävä. 
Osasyy oli heikoissa pakkauksissa – pakkaukset olivat 
liian heikkoja tai pakkauksia ei voinut pinota päällekkäin, 
sillä niiden mittoja ei ollut standardisoitu. Lisäksi 
vähittäismyyjä suunnitteli täysin automaattista varastoa, 
mikä edellytti pitkälle vietyä pakkausten standardisointia ja 
modulaarisuutta. Ongelma oli haastava, se vaikutti useaan 
sidosryhmään logistisessa ketjussa.

Stora Enso ratkaisi ongelman kehittämällä uuden 
pakkausratkaisun tiiviissä yhteistyössä vähittäismyyjän ja sen 
logistiikkayhtiön kanssa. Näin syntyi HeviStrong®-mallisto. 
Siihen sisältyy vankkoja ja pinottavia, standardimittoihin 
perustuvia tarjotintyyppisiä laatikoita, joissa on käytetty 
Heinola SC flutingia. Pakkaukset kehitettiin maanviljelijöille 

toimitettujen automaattisten pakkauslinjojen vaatimusten 
pohjalta. Sen avulla maanviljelijät voivat käyttää enemmän 
aikaansa sadon korjuuseen ja vähemmän sadon 
pakkaamiseen.

HeviStrong® on hyvä esimerkki yhteistyössä kehitetystä 
vähittäismyynnin pakkausratkaisusta. Vähittäismyyjä hyötyy 
ratkaisusta monin tavoin:
• vähemmän hävikkiä ja siihen liittyen alhaisemmat 

reklamaatiokustannukset
• tehokkaampi logistiikka ja varastointi
• nopeampi pakkaaminen automaation ansiosta
• nopeampi hyllyjen täyttö hyllyvalmiin pakkausratkaisun 

ansiosta
• laadukkaampien hedelmien ja vihannesten tarjonta 

kuluttajille.

Hävikkikustannukset

Logistiikan tehokkuus



Johdon tiivistelmä
Päivittäistavarakaupan viisi tärkeintä suuntausta pakkauksissa lähivuosina:  
•	 halpamyymälöiden menestys
•	 päivittäistavarakaupan panostus private label -tuotteisiin
•	 älypakkaukset
•	 päivittäistavarakaupan verkkokaupan kasvu
•	 pyrkimys kestävään kehitykseen.

Halpamyymälät ovat menestyneet valtavan hyvin Euroopassa. Ne seuraavat tarkasti 
kustannuksia ja ottavat innolla vastaan uudet innovatiiviset pakkaukset. Uusia ratkaisuja 
ovat olleet esimerkiksi hyllyvalmiit pakkaukset, lavaesillepano, yhdistetyt pakkaukset 
ja kevyemmät materiaalit. Halpamyymälöiden tulevaisuuden haaste on tehdä näistä 
kustannustehokkaista ratkaisuista entistä houkuttelevampia kuluttajien silmissä.   

Private label -tuotteiden markkinaosuus kasvaa joka puolella Eurooppaa, 
mutta maiden väliset erot ovat suuria. Kaupat käyttivät aluksi private label -tuotteita 
neuvotteluaseena. Tänä päivänä ne laajentavat kaupan valikoimaa ja toimivat osana 
vähittäismyyjän kokonaisbrändiä. Private label -tuotteiden ja perinteisten brändien 
pakkaukset muistuttavat yhä enemmän toisiaan. Vähittäismyyjät osallistuvat myös 
pakkausten kehittämiseen ja hankkimiseen. Brändinomistajat ovat vastanneet 
kehitykseen erottautumalla uusilla tavoilla, esimerkiksi näyttävillä aaltopahviin 
perustuvilla näytteillepanoratkaisuilla.

Älykkäiden vähittäispakkausten suosio kasvaa. Pintakäsittelyt, kuten etyleeniä 
absorboiva pintakerros, parantavat pakkauksen ominaisuuksia. RFID-tunnisteet 
puolestaan tehostavat logistiikkaa ja ehkäisevät varkauksia. Antureilla ja tunnisteilla 
saadaan monenlaista tietoa lämpötila-altistumisesta happipitoisuuteen. Uudella tekniikalla 
on lupaavia käyttökohteita, mutta laajempi suosio edellyttää kustannusten laskua.

Vähittäismyynti siirtyy yhä enemmän verkkoon, joskin muutos on vasta alussa. 
Suuri osa verkko-ostoksista palautetaan, joten pakkausten on oltava helppoja avata 
ja sulkea uudelleen. Vähittäismyyjät parantavat myös tuotteidensa käyttökokemusta 
pakkausten avulla. Uskomme, että vähittäismyyjät tehostavat toimintaansa 
tulevaisuudessa siirtymällä verkkokaupassa standardoituihin pakkauksiin.

Kestävä kehitys vaikuttaa vahvasti vähittäiskauppaan ja -pakkauksiin. Kuluttajat 
ovat entistä tiedostavampia ja vaativampia, ja vähittäiskaupat ja brändinomistajat 
painottavat materiaalivalintoja ja entistä kevyempiä materiaaleja. Kestävää kehitystä 
tarkastellaan myös koko tuotteiden elinkaaren näkökulmasta. Muutosta on osaltaan 
vauhdittanut lainsäätäjien ja teollisuuden säädökset.

Vähittäispakkausten kehitysaskeleet ovat vähittäiskaupoille ja brändinomistajille sekä 
suuri mahdollisuus että haaste. Pakkaus tarjoaa monia markkinoinnin ja erottautumisen 
keinoja. Toisaalta huomioon on otettava myös pakkausratkaisujen monimutkaisuus, 
kustannukset ja ympäristövaikutukset. Uskomme, että Stora Enson kumppanina 
vähittäismyyjä voi vastata haasteisiin ja menestyä entistä kilpaillummalla alalla. Stora 
Enso tarjoaa lisäarvoa proaktiivisesti tukemalla asiakkaitaan monella tavoin:
• suosittelemalla innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka auttavat kasvattamaan 

brändin arvoa, tukemaan myyntiä ja vähentämään kokonaiskustannuksia 
suorituskyvyn optimoinnin kautta

• auttamalla asiakkaitaan saavuttamaan kannattavuus- ja kestävän kehityksen 
tavoitteet keventämällä pakkauksia, pienentämällä hävikin määrää, maksimoimalla 
täyttöasteen ja vähentämällä ympäristövaikutuksia

• auttamalla pienentämään toimitusketjujen ympäristövaikutuksia lisäämällä 
uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä.
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