
Packdesign ID:n ja Atrian pitkän linjan suunnitteluyhteistyölle Scanstar-palkinto on jo toinen: uuden
sukupolven leikkelerasia ”Atria Easy Open Pack” voitti Scanstarin vuonna 2014 ja Worldstarin vuonna 2015.

Scanstar-palkinnosta: 2017 Scanstar-pakkauskilpailun järjestää Suomen Pakkausyhdistys yhteistyössä 
Scandinavian Packaging Associationin kanssa. SPA on viiden Pohjoismaan pakkausalan yhteisön katto-
organisaatio. 

Scanstar-voittajat ja tuomariston kommentit:
http://www.scanstar.org/�/scanstar-voittajat/voittajat-2017/

Kuvat pakkauksesta ja sen avaamisesta: 
RGB_highres_Atria 400g Perhetilan Nauta Jauheliha 15%.jpg
RGB_highres_Atria 400g Parempi Nauta_Fiilis.jpg
RGB_highres_Atria Jauhelihavakuumi Avaus.jpg
RGB_highres_Atria Jauhelihavakuumi yli 50% vähemman materiaalia.jpg
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https://we.tl/2w6daYlIhE

Atrian uusi jauhelihapakkaus on palkittu SCANSTAR 2017 -palkinnolla, joka on Pohjoismaiden arvostetuin 
pakkausalan palkinto. Täysin uudenlainen pakkausratkaisu vakuutti tuomariston niin, että pakkaus 
huomioitiin lisäksi First choice -kunniamaininnalla, jolla se julistettiin koko kilpailun parhaaksi. Palkinnot 
jaetaan 29.11.2017 Lahdessa järjestettävän Packaging Summit -tapahtuman yhteydessä. 

Pakkausalan asiantuntijoista koostuva tuomaristo näki ”Jauhelihan kokoinen pakkaus” -vakuumin vähentävän 
materiaalin kulutusta ja pakkauksen viemää tilaa sen elinkaaren eri vaiheissa. Tuomaristo perusteli valintaan-
sa sanomalla pakkauksen edustavan ”lajissaan täysin uudenlaista pakkausratkaisua. Pakkaus on yksinkertai-
nen, tyylikäs ja toimiva”. 

Uusi jauhelihapakkaus tuotiin markkinoille alkuvuodesta 2017, ja se on aiempiin jauhelihapakkauksiin 
nähden ominaisuuksiltaan ylivertainen. Vakuumipakkauksessa on huomioitu täysin uudella ja ainutlaatuisella 
tavalla pakkauksen helppo avattavuus – saksia ei tarvita, vaan pakkaus avautuu helposti isojen ”avausliparei-
den” avulla. Napakka, tuotteen mukainen koko säästää tilaa paitsi kuljetuksessa ja kaupassa, myös kotona ja 
roskiksessa.

Erinomaisen käytettävyyden lisäksi uudessa vakuumipakkauksessa on yli 50 % vähemmän pakkausmateriaa-
lia verrattuna kaikkiin muihin markkinoilla oleviin jauhelihapakkauksiin – tämä vähentää muovijätteen 
määrää 150 tonnilla vuodessa. Lisäksi uuteen pakkaukseen pakattu jauheliha ei tarvitse suojakaasua
ja se mahdollistaa kaupalle pidemmän myyntiajan.
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Packdesign ID lyhyesti:
Vuonna 2008 perustettu Packdesign ID on ensimmäinen kokonaisvaltaiseen pakkaussuunnitteluun ja -kehitykseen 
sekä käytettävyyden muotoiluun keskittynyt designtoimisto Suomessa. Packdesign ID suunnittelee erottuvia 
brändipakkauksia sekä visioi tulevaisuuden pakkausratkaisuja niin kotimaisille kuin kansainvälisille asiakkaille. 
 
Packdesign ID:n toimitusjohtaja Maija Olkkonen-Seppo on yksi Suomen tunnetuimpia pakkaussuunnittelijoita. 
Hänet tunnetaan innovatiivisena muotoilijana ja suunnittelijana sekä alan kehittäjänä, luennoitsijana ja kouluttaja-
na. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus erityisesti brändiä rakentavasta pakkausmuotoilusta.
 
Emma Kosonen on Packdesign ID Oy:n muotoilujohtaja ja toinen pääsuunnittelija. Hän on Packdesign ID Oy:n 
perustaja ja omistaja yhdessä Maija Olkkonen-Sepon kanssa. 
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Atrian uusi jauhelihapakkaus on palkittu SCANSTAR 2017 -palkinnolla, joka on Pohjoismaiden arvostetuin 
pakkausalan palkinto. Täysin uudenlainen pakkausratkaisu vakuutti tuomariston niin, että pakkaus 
huomioitiin lisäksi First choice -kunniamaininnalla, jolla se julistettiin koko kilpailun parhaaksi. Palkinnot 
jaetaan 29.11.2017 Lahdessa järjestettävän Packaging Summit -tapahtuman yhteydessä. 

Pakkausalan asiantuntijoista koostuva tuomaristo näki ”Jauhelihan kokoinen pakkaus” -vakuumin vähentävän 
materiaalin kulutusta ja pakkauksen viemää tilaa sen elinkaaren eri vaiheissa. Tuomaristo perusteli valintaan-
sa sanomalla pakkauksen edustavan ”lajissaan täysin uudenlaista pakkausratkaisua. Pakkaus on yksinkertai-
nen, tyylikäs ja toimiva”. 

Uusi jauhelihapakkaus tuotiin markkinoille alkuvuodesta 2017, ja se on aiempiin jauhelihapakkauksiin 
nähden ominaisuuksiltaan ylivertainen. Vakuumipakkauksessa on huomioitu täysin uudella ja ainutlaatuisella 
tavalla pakkauksen helppo avattavuus – saksia ei tarvita, vaan pakkaus avautuu helposti isojen ”avausliparei-
den” avulla. Napakka, tuotteen mukainen koko säästää tilaa paitsi kuljetuksessa ja kaupassa, myös kotona ja 
roskiksessa.

Erinomaisen käytettävyyden lisäksi uudessa vakuumipakkauksessa on yli 50 % vähemmän pakkausmateriaa-
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