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Pakkausmuotoilijalle 
rajoitukset lisäävät 
luovuutta
Espoolaisen pakkausdesigntoimiston Packdesign ID Oy:n Maija 
Olkkonen-Seposta ja Emma Kososesta tuli yhtiökumppaneita 
yhden ja saman yrityksen, Lumenen, ansiosta.

V EDIN LUMENEN designosastoa 
2000-luvun alussa, kun ryhdyimme 
tekemään Lumenen historian suu-
rinta designuudistusta. Rekrytoin 
mukaan Emman, joka oli valmistu-
nut aikaisemmin teolliseksi muotoi-
lijaksi Taideteollisesta korkeakou-
lusta, kertoo Maija Olkkonen-Seppo 

naisten tapaamisesta.
Lumenen projekti saatiin päätökseen vuonna 2007, 

jonka jälkeen työtoverit päättivät lähteä perustamaan 

yhteistä suunnittelutoimistoa. Olkkonen-Seppo oli 
perustanut oman yrityksen jo ennen Lumenen vuosia, 
heti valmistuttuaan Lahden Muotoiluinstituutista, ja 
Kosonen oli ollut jonkin aikaa freemuotoilijana opinto-
jen päätyttyä.

Matka kosmetiikasta elintarvikkeisiin
Kosmetiikka-alaa voi pitää heidän mielestään hyvin pak-
kaussuunnittelun korkeakouluna.

– Pakkaus on aina kiinteä osa tuotekehitystä ja brän-
din rakentamista kosmetiikassa. Tiedetään, kuinka tär-
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keä rooli pakkauksella on jonkin tuotteen menestykselle. 
Olemme pyrkineet tuomaan tätä ajattelua myös muille toi-
mialoille, erityisesti elintarvikepakkauksiin, jatkaa Olkko-
nen-Seppo.

Pakkausmuotoilija hyötyy siis paljon ristiinoppimisesta 
ja siitä, että yhdellä toimialalla aiemmin tehty pakkausin-
novaatio voi olla jossain muualla jotain todella uutta.

Lumene opetti pakkaussuunnittelijalle senkin, mitä yri-
tyksen kansainvälistyminen merkitsee muotoilulle.

Kahden naisen toimisto saikin vauhdikkaan alun, ja toi-
minta vakiintui vuosien mittaan. Sana kiiri nopeasti eikä 
markkinointia ole juurikaan tarvittu.

– Kun aloitimme, pakkaussuunnitteluun erikoistunutta 
osaamista oli tarjolla hyvin vähän, kertoo Olkkonen-
Seppo.

Painotöitä ostetaan monelta painolta
Fazer Leipomot oli uuden toimiston ensimmäinen asiakas.

– Emme olleet suunnitelleet aikaisemmin lainkaan elin-
tarvikepakkauksia, mutta huomasimme nopeasti, että 
brändin näkökulmasta matka kosmetiikasta elintarvikkei-
siin ei ole niinkään pitkä, jatkaa Olkkonen-Seppo.

Tällä hetkellä Packdesign ID:ssä työstentelee viisi suun-
nittelijaa.

– Yrityksessä on kolmaskin Lumene-taustainen työnte-
kijä, joka toimii teknisenä asiantuntijana. Hän vastaa mm. 
pakkausaineistoista ja toteutusten valvonnasta.

Painotöitä teetetään hyvin monilla painoilla Suomessa 
ja muuallakin. Toisinaan asiakkaalla voi olla omat paino-
sopimukset, joiden mukaan mennään. Erityisesti erikois-
painotöiden hintataso Suomessa tuntuu kovalta.

Emma Kosonen sanoo, että elintarvikkeiden pakkaus-
suunnittelussa on näkynyt hyvin se, että Suomi on insinöö-
rien maa.

Nordqvistin tee-
pakkausten toteu-
tuksesta ei haluttu 
tinkiä.

Emma Kosonen 
(vas.) ja Maija Olk-
konen-Seppo ovat 
tehneet tiivistä 
yhteistyötä yhtei-
sessä yrityksessä 
noin kymmenen 
vuotta. He myöntä-
vät olevansa ihmi-
sinä erilaisia, mutta 
työasioissa hyvinkin 
samoilla linjoilla.
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 – Pakkauksissa on menty logistiikka ja tekninen tehok-
kuus edellä. Muotoilua ei ole käytetty välttämättä lain-
kaan, kertoo Olkkonen-Seppo.

Tiimissä on voimansa
– Teemme yhteistyötä hyvin tiiviisti. Toisinaan on oikeas-
taan mahdotonta sanoa, kenen kädenjälkeä jokin tietty 
pakkaus on. Kaikki saavat sanoa meillä mielipiteensä, 
eikä kritiikkiäkään saa pidätellä. Kukaan ei ota sanomisia 
itseensä, sanoo Emma Kosonen.

Pakkausalan trendejä seurataan mm. käymällä kansain-
välisillä messuilla.

– Alan suosituimpia suuntauksia ovat olleet jo jonkin 
aikaa läpinäkyvyys, puhtaus, yksinkertaisuus, selkeys, kes-
tävä kehitys ja eettisyys, luettelee Emma Kosonen.

Yrityksen pääomistajat myöntävät olevansa periaat-
teessa hyvin erilaisia, mutta työasioissa samankaltaisia 
ihmisiä. Töitä on tehty paljon yhdessä.

– Olemme viettäneet aikaa enemmän keskenämme kuin
esimerkiksi puolisoidemme kanssa, Kosonen naurahtaa.

Villejä konsepteja ja kohtuuhintaisia ratkaisuja
Pakkausdesigntoimistossa pidetään hyvin tärkeänä, että 
olennainen asiantuntemus löytyy ns. omasta yrityksestä. 
Esimerkiksi oman teknisen tuen olemassaolo on ratkai-
sevaa silloin, kun villeistä konsepteista muovataan asiak-
kaalle sopivia kohtuuhintaisia ratkaisuja.
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Packdesign ID:n töitä on myös palkittu kansainvälisesti. 
Atrialle kehitetty Easy Open Pack palkittiin keväällä 2015 
kansainvälisellä Worldstar-palkinnolla ja saman yrityksen 
jauhelihapakkaus pohjoismaisella Scanstar-palkinnolla 
kuluvan vuoden elokuussa.

Pakkaussuunnittelu on naisten mukaan siinä mielessä 
kiitollinen ala, että se tarjoaa aina uusia mahdollisuuksia 
kunhan vain asioita istutaan pohtimaan yhdessä asiakkaan 
kanssa saman pöydän ääreen.

– Muistan, kun nuorena suunnittelijana kerroin olevani 
pakkaussuunnittelija. Muotoilijakollegat kysyivät silloin, 
suunnitteleeko niitä (pakkauksia) ylipäätään joku, naurah-
taa Olkkonen-Seppo.

Emma Kososella on myös vastaavia kokemuksia:
– Naapurin rouva kysyi, mitä teen. Kun vastasin olevani 

pakkausmuotoilija, hän ei osannut sanoa asiaan mitään.
Pakkaussuunnittelija pääsee kuitenkin melko harvoin 

suunnittelemaan koko pakkausta muotista lähtien. Useim-
miten pakkausratkaisu haetaan markkinoilta, ja sen päälle 
tulee graafinen suunnittelu, painaminen jne.

Kuluttajat tuntevat pakkaukset
Tämän päivän kuluttajatutkimukset osoittavat, että kulut-
tajat ovat hyvinkin tietoisia pakkauksien eri ominaisuuk-
sista. He osaavat esimerkiksi arvioida pakkausten toimi-
vuutta, visuaalisuutta ja ekologisuutta.

– Uskon, että milleniaalit ovat tässäkin asiassa selvästi 
valistuneempia kuin aiempi sukupolvi, Emma Kosonen 
sanoo.

Edistyksellisimmät asiakkaat haluavat pakkaussuunnit-
telulta vain parasta. 

– Esimerkiksi kerran painosta ehdotettiin asiakkaalle, 
että jos riisuisitte vähän toteutuksesta, painamisen hinta 
laskisi. Asiakas sanoi, että nyt ei riisuta, vaan tehdään täy-
dellistä.

Toinen asiakas oli puolestaan sitä mieltä, että pakkaus 
on heidän tärkein mediansa, koska rahaa isoihin markki-
nointikampanjoihin ei ollut.

– Yrityksen kannattaa rakentaa tuotteen brändi-ilme 
pakkaus edellä. Usein kylläkin toimitaan juuri päinvas-
toin. Ensin teetätetään brändi mainostoimistossa, ja pak-
kaus tulee viimeisenä. Silloin voidaan joutua tilanteeseen, 
että esimerkiksi uusi logo ei toimi lainkaan pakkauksessa, 
vaan sitä pitää ryhtyä heti muuttamaan, kertoo Olkkonen-
Seppo.

Joskus pakkaussuunnittelija palkataan tekemään yri-
tykseen myös brändisaneerausta, kun erilaisia tuotteita ja 
brändejä halutaan yhdenmukaistaa.

Rajoitukset lisäävät luovuutta
– Mielestäni pakkaukset pitäisi ottaa yrityksissä markki-
nointikustannuksina eikä pelkkinä kuluina. Pakkaus on 
hyvä markkinointikanava. Se on usein henkilökohtainen, 
se kulkee kaupasta kotiin ja kotonakin moneen huonee-
seen, otetaan esiin pöydälle ja niin edelleen, jatkaa Emma 
Kosonen.

Pakkaussuunnittelussa on aina reunaehtonsa kuten 
vaikkapa se, mitä informaatiota pakkauksessa pitää olla – 
ja millä pistekoolla painettuna. Toisaalta rajoitteet lisäävät 
luovuutta, sanovat pakkausmuotoilijat.

Maija Olkkonen-Seppo jatkaa:
– Alalle on melko helppo tuoda uutta ajattelua, sillä 

monet pakkaukset ovat olleet samanlaisia ikuiset ajat. 
Meille se on erityisen helppoa, sillä emme ole sitoutuneita 
mihinkään materiaaleihin tai tekniikoihin.

Hän ei usko, että esimerkiksi kännykällä luettavat äly-
pakkaukset yleistyvät kovin nopeasti marketeissa. Se tekee 
ostamisesta yksinkertaisesti liian hankalaa ja hidasta.

Silti ihmiset hyväksyvät liian helposti huonosti toimivia 
pakkauksia. 

– Monet pakkaukseen liittyvät käytettävyysasiat näh-
dään yrityksissä vain ylimääräisenä kustannuseränä. Se on 
outoa, sillä kaunis ja toimiva pakkaus auttaa voittamaan 
kaupan hyllyllä tapahtuvan kilpailun. 

”Alalle on melko helppo tuoda uutta 
ajattelua, sillä monet pakkaukset 
ovat olleet samanlaisia ikuiset ajat.”

Atrian jauhelihapak-
kaus valittiin Scan-
star-voittajaksi 2017 
ja sai lisäksi First 
Choice -erityismai-
ninnan.
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Yritysten kannat-
taisi rakentaa tuot-
teen brändi-ilme 
pitäen pakkausta 
lähtökohtana, usko-
vat Emma Kosonen 
ja Maija Olkkonen-
Seppo.
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