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Trendit, ravitsemus & ruokakulttuuri
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Pohjoismainen 
ruokavalio 
yhtä terveellinen 
kuin Välimeren 
ruokavalio

Kosteus ja tuhka  yhdellä
punnituksella  -  PrepASH
Poltatko rahaa ja aikaa 10 työvaiheeseen? Suoriutuisit  Precisan  PrepASH
-termogravimetrillä yhdellä vaiheella  -  vieläpä tarkemmin  ja  edullisemmin ! 

Oy TEO-PAL Ab
asiakaspalvelu@teopal.fi www.teopal.fi
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Jungheinrich 
vuokratrukit

Suorin tie logistiseen ratkaisuun.

Oikea trukki, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Vaikka vain yhdeksi päiväksi.

Näin toimii Jungheinrichin vuokrauspalvelu. www.jungheinrich.fi
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Elintarviketieteiden Seura ry:n 
(ETS) hallitus
MMM Heikki Manner
puheenjohtaja
Jovant Oy
Räätälintie 2, 07880 LILJENDAL
p. 050 3382 930
heikki.manner@luukku.com

KTaO Pirjo Huhtala
varapuheenjohtaja
p. 045 1209 045
piri.huhtala@gmail.com

MMM Salme Haapala
Foodwest Oy
Vaasantie 1 C, 60100 SEINÄJOKI
p. (06) 421 0036, 040 585 1772
salme.haapala@foodwest.fi

FT Eila Järvenpää
Biokemian ja elintarvikekemian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
p. (02) 333 6875, 040 7265 671
eila.jarvenpaa@utu.fi

ETT Kaisu Keskitalo
Kansanterveystieteen laitos
PL 41 (Mannerheimintie 172)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
p. (09) 191 27541, 040 726 4651
kaisu.keskitalo@helsinki.fi

ELT Mari Nevas
Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos
PL 66, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
p. (09) 191 57144, 040 517 8528
f. (09) 191 57170
mari.nevas@helsinki.fi

TtM Anne-Mari Ottelin
Stockmann Oyj
PL 147 (Stockmannintie 1 H)
00381 HELSINKI
p. (09) 121 5527, 050 389 0121 (työ)
anne-mari.ottelin@stockmann.com

ETM Tarja Vanninen
Ruokakesko Oy
Satamakatu 3, 00016 KESKO
p. 050 501 4334
tarja.vanninen@kesko.fi

Elintarviketieteiden Seuran  
toimihenkilöt
ETK Riikka Mononen
sihteeri-taloudenhoitaja
Elintarviketieteiden Seura ry
PL 115, 00241 HELSINKI
p. 050 407 9081
f. (09) 547 4700
seura@ets.fi, sihteeri@ets.fi

Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston 
(ATJ) johtoryhmä
ETM Paula Koivisto
puheenjohtaja
(Helsingin yliopisto/elintarviketeknologia)
Talonpojantie 15 as 111, 00790 HELSINKI
p. 040 565 0009
paula.koivisto@helsinki.fi

Elintarvikeanalytiikan jaoston  
(EAJ) johtoryhmä
FT Susanna Eerola
puheenjohtaja
ROAL Oy
Tykkimäentie 15, PL 57
05201 RAJAMÄKI
p. (09) 2904 2106, 050 373 6612
susanna.eerola@roal.fi

Elintarvikehygienian  
jaoston (EHJ) johtoryhmä
ETM Tiina Partanen
puheenjohtaja
McDonald’s Oy
Paciuksenkatu 29, 00270 HELSINKI
p. (09) 7256 7700, 040 560 7562
f. (09) 7256 7566
tiina.partanen@fi.mcd.com

Elintarvikealan talous- ja  
markkinajaoston (ETMJ) johtoryhmä
FT, ETL Jarmo Heinonen
puheenjohtaja
Laurea ammattikorkeakoulu
Vanha maantie 9, 02650 ESPOO
p. 040 536 1437
f. (09) 8868 7401
jarmo.heinonen@laurea.fi

Itä- ja Pohjois-Suomen jaoston 
(IPSJ) johtoryhmä 2009
FM Jani Koponen
puheenjohtaja
Ympäristöterveyden osasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL 95, 70701 KUOPIO
p. 0206 106 350
f. 0206 106 499
jani.koponen@thl.fi

Prosessiteknisen jaoston  
(PTJ) johtoryhmä
Tekn. Matti Hämäläinen
puheenjohtaja
Primarep Oy
Keskitie 20, 00750 HELSINKI
p. 050 560 3783
matti@primarep.fi

Turun Elintarviketutkijain Seura 
ry:n (TETS) hallitus 2009
FM Oskar Laaksonen
puheenjohtaja
Biokemian ja elintarvikekemian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
p. (02) 333 6844
oskar.laaksonen@utu.fi

Elintarviketieteiden Seuran yhteystiedot 2009

PS. Jaostojen johtoryhmien ja TETSin hallituksen kaikkien 
jäsenten yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta  
www.ets.fi

Muutoksia 
yhteystiedoissa?
Muistathan ilmoittaa, kun 
osoitteesi ja muut yhteys-
tietosi (ml. sähköposti-
osoite) muuttuvat!

Jos Kehittyvä Elintarvike 
-lehti ei tule perille, osoit-
teesi on todennäköisesti 
vanha. Myös ajantasainen 
sähköpostiosoite kannat-
taa ilmoittaa osoitteella 
sihteeri@ets.fi, sillä jaos-
tot laittavat tietoja tapah-
tumistaan usein vain säh-
köpostilla.

Elintarviketieteiden Seuran Elintarvikehygienian jaoston

Koulutusristeily ja seminaari 21.4. – 22.4.2010:
Tukijärjestelmät tuoteturvallisuuden hallinnassa
Retken alustava aikataulu, ohjelma tarkentuu lähempänä ajankohtaa.

Keskiviikko 21.4.2010
10.00  Kokoontuminen Tullilaboratorion aulassa, osoite Tekniikantie 13, Espoo
 Esittäytymiset sekä tarkemmat matkaohjeet ja maihinnousukorttien jako
10.30  Tutustuminen Tullilaboratorion toimintaan ja seminaari
 Kierros laboratoriotiloissa sekä ajankohtaisia seminaariesityksiä Tullilaboratorion toiminnasta
13.00  Lähtö Länsisatamaan
14.30  Tallink Star/Superstar lähtee Tallinnaan
 Matkustus loungessa, jossa tarjolla kevyt lounas
16.30 Saapuminen Tallinnaan
 Majoittuminen omatoimisesti Tallink City -hotelliin sekä vapaa-aikaa
19.00 Illallinen hotellin ravintolassa

Torstai 22.4.2010
 Hotelliaamiainen
9.00  Seminaari: ”Tukijärjestelmät tuoteturvallisuuden hallinnassa”
11.00 Lähtö vierailukohteeseen
13.30 Paluu bussilla Tallinnan keskustaan
 Omatoimilounas sekä mahdollisuus tutustua kaupunkiin
16.30 Bussikuljetus satamaan lähtee.
17.30 Laiva Helsinkiin lähtee
19.30 Takaisin Helsingissä
 
Matkan hinta 160 € (2 hh) / 200 € (1 hh)
Hintaan sisältyvät laivamatkat, yöpyminen Tallink City -hotellissa, ruokailut 
(lukuun ottamatta omatoimilounasta torstaina), seminaarit sekä kuljetukset Tallinnassa.
Sitovat ilmoittautumiset 15.3.2010 mennessä
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Gun Wirtanen, gun.wirtanen@vtt.fi/p. 050 586 9698.
Mukaan mahtuu 30 nopeinta.
Luvassa on mielenkiintoista ja ajankohtaista asiaa sekä myös hauskaa yhdessäoloa ja verkostoitumista.

Tervetuloa mukaan!



3www.kehittyvaelintarvike.fi  I  Kehittyvä Elintarvike 1/2010

n  P Ä Ä K I R J O I T U S  1 / 2 0 1 0 

3www.kehittyvaelintarvike.fi  I  Kehittyvä Elintarvike 1/2010

Erilaisia näkemyksiä  
ruokavaliosta

K
un itse tai joku lähipiirissä sairastuu vakavaan kansansairau-
teen, kuten kakkostyypin diabetekseen, ihminen alkaa miettiä 
tosissaan, mitä suuhunsa laittaa. Veren sokerin pikamittaus ko-
tioloissa paljastaa nopeasti, mitä ei kannata syödä: sokeria, val-

koista vehnäjauhoa ja jauhoista perunaa sisältävät ruuat saavat ihmisen 
nopeasti sokerihumalaan! Mutta eipä mitään hiilihydraattipitoistakaan 
kannata ylen määrin hotkia. Kunnon perusruoka – täysjyväruisleipä, il-
man lisäaineita, juurekset, kasvikset ja marjat, ilman sokeria, täydennet-
tynä muun muassa kalalla, kananmunilla ja lihalla – on osoittautunut tur-
valliseksi. Voi syödä vatsansa täyteen ilman sokeri- ja paino-ongelmia. 
Toki kohtuullinen lääkitys tarvitaan.

Sairauden yllättäessä myös kaikki tieto ja näkemys, mikä on tarjolla, 
kiinnostaa. Julkisuudessa on jo useamman vuoden esiintynyt niin sano-
tun funktionaalisen lääketieteen puolestapuhujia. Vaikka ihan kaikesta ei 
voi olla heidän kanssaan samaa mieltä, niin kannattanee pitää se, mikä 
on hyvää. Heidän suosituksissaan on paljon yhtymäkohtia joko Itämeren 
tai Välimeren ruokavalioon. Useat heistä puhuvat vakuuttavasti lisäravin-
teiden, mm. D-vitamiinin ja antioksidantti alfalipoiinihapon puolesta ja 
suosittelevat käyttämään, varsinkin jos sairaus on päässyt iskemään.

Vuonna 2009 ilmestyi Duodecimin kustantamana Ravitsemushoito-
opas, joka on tarkoitettu lääkäreille, sairaanhoitajille, terveydenhoitajille 
ja muille terveydenhuollon ammattihenkilöille käytännön ravitsemusneu-
vonnan tueksi. Pitkään luontaislääketieteen alalla toiminut tohtori Matti 
Tolonen pitää opasta hyvin tarpeellisena. Ehkäpä eri näkemysten edusta-
jat alkavat pikku hiljaa löytää toisensa!

Näppituntumani on myös, että kemiallisesti muunneltua ja monilla lisä-
aineilla rakennettua ruokaa ei kannata suuhunsa laittaa. Siksi tarvitaan 
aika paljon viitseliäisyyttä tutkailla suurennuslasin kanssa pakkausten 
tuoteselosteita. Tuotenimi ei valitettavasti kerro koko totuutta!

Sokeri ja siirapit eivät varsinaisesti ole lisäaineita, mutta siltä ne tuntu-
vat, kun niitä on lisätty esimerkiksi tavalliseen perusleipään! Lisäaineilla 
ja niin sanotuilla ylimääräisillä valmistusaineilla lyhennetään prosessiai-
koja ja säästetään raaka-aineissa. Mutta monet vanhat, perinteiset pro-
sessit, kuten raskitus, ovat kuitenkin ylivertaisia sekä maun että terveelli-
syyden kannalta.

Lisäksi, jos saisin päättää, kaupan oleviin leipiin ei olisi lisätty vehnä-
gluteenia. Viimeisimpien tutkimustietojen mukaan keliakiaa sairastaa 
Suomessa kaksi prosenttia väestöstä. Myös tuttavapiirissä yksi ja toinen 
on yhtäkkiä saanut kuulla potevansa keliakiaa.

Yksinkertainen, konstailematon, hellävaraisesti valmistettu ruoka on 
varmasti turvallisinta! Tulkoon siitä suomalainen trendi, ja jääköön se 
kulttuuriksi ruokapöytiimme!

Raija Ahvenainen-Rantala
päätoimittaja, TkT

PS1. Tämä numero pursuaa asiaa trendeistä, ravitsemuksesta ja ruoka-
kulttuurista.
PS2. Tästä numerosta lähtien käynnistyy uusi talous- ja markkinapalsta.KU
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Miten kouluruokailu
suositus on jalkautunut?
Valtion ravitsemusneuvottelu-
kunta julkaisi kouluruokailu-
suosituksen keväällä 2008. 
Joko se on jalkautunut kentälle?

s.26

Maatalouden ja elin 
tarviketeollisuuden  
yhteys vahvistuu
Maatalouden ja elintarvike-
teollisuuden yhteistyö 
rakentuu  uudenlaisten 
kumppanuuksien  kautta.

Uusi pohjoismainen  
ruoka tarjoaa  
mahdollisuuksia

Uusi pohjoismainen ruoka 
hakee innostusta pohjoisis-
ta raaka-aineista ja erikoi-
suuksista.

Miten kouluruokailu

s.14
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Ilmestymispäivät ja teemat
n Mikäli haluat kirjoittaa lehteen, ota hyvissä ajoin yhteyttä toimituk-
seen, jotta kirjoitukselle voidaan varata tilaa. Kunkin numeron sisäl tö 
päätetään jo noin kolme kuukautta ennen lehden ilmestymistä. Toimitus 
pidättää itsellään oikeuden muokata ja lyhentää tekstejä. Lehti ei vastaa 
tilaamatta lähetetystä aineistosta. Kirjoituksista ei makseta palkkioita. 
Kirjoituksissa ja ilmoituksissa esitetyistä mielipiteistä vastaa niiden laatija.

n Kehittyvä Elintarvike -lehteä julkaisee Elin tarviketieteiden Seura r.y. 
(ETS). Se on maamme suurin elintarvikealan yhdistys. Seura toimii yhdys-
siteenä tutkimuksen ja teol lisuuden välillä ja kattaa elintarvike kemian, 
-teknologian ja -ekonomian sekä ravitsemuksen ja biotekniikan alueet.

Nro	 Ilmestyy		 Teema

1/2010	 25.2.	 Trendit,	ravitsemus	&	ruokakulttuuri
2/2010	 16.4.	 Valmistus-	ja	lisäaineet
3/2010	 28.5.	 Hygienia	&	riskinhallinta
4/2010	 14.9.	 FoodTec	-messunumero
5/2010	 22.10.	 Kylmätekniikka
6/2010	 10.12.	 Koulutus,	tutkimus,	tuotekehitys	ja	johtaminen

Suomalainen ruokakulttuuri  
on salonkikelpoista
Suomalainen ruokakulttuuri on salonkikelpoista, mutta se kaipaa modernisointia, kirjoittaa 
Leipätiedotuksen toiminnanjohtaja, ruokakulttuuriasiantuntija Ulla Rauramo.

KUVA: leIPÄTIedOSTUS Ry

Suomalainen ruokakulttuuri 

s.22
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kolumni
Yes we can! Valitettavan harva suomalainen 
ymmärtää, miten suuri myönteinen muutos 
ruokailutottumuksissa tapahtui 1900-luvun 
jälkipuoliskolla. Ilman kieltolakia, ilman ve-
rosanktioita ja vailla muitakaan ulkoisia pak-
koja suomalaiset alkoivat syödä terveelli-
semmin. Enemmän kasviksia, vähemmän 
suolaa ja eläinrasvoja. Tarvittiin vain valistus-
ta, hyvää esimerkkiä, terveellisempiä tuot-
teita ja vertaistuen aktivoimista.

Olemme nyt toisen suuren muutoksen 
kynnyksellä. Suomen ja muiden kehittynei-
den maiden on vähennettävä kasvihuone-
kaasupäästöjään seuraavan 40 vuoden aika-
na vähintään 80 prosenttia nykytasosta. Tä-
män haasteen suuruutta ihmetellessä on 
hyvä muistaa, mitä on tapahtunut ruokava-
liossa ja sydän- ja verisuonitautikuolleisuu-
dessa edellisen 40 vuoden aikana. Iso muu-
tos on mahdollinen.

Ilmastohaaste ei jätä rauhaan ruokailutot-
tumuksiakaan. Viime vuosina on saatu mer-
kittävästi lisää tutkimustietoa siitä, kuinka 
suuri osa ihmiskunnan päästöistä syntyy ruu-
antuotannosta. Arviot vaihtelevat tutkimuk-
sen ja maan suhteen viidenneksen ja kolman-
neksen välillä (ks. Jyri Seppälä, KE 6/2009). 
Useille ruuan päästöjen suuruus on tullut yl-
lätyksenä. Nyt moni pohtii, jääkö ruuan ter-
veellisyys vähäpäästöisyyden jalkoihin.

Pelko on turha. Ravitsemukselliset arvot 
pysyvät jatkossakin kunniassa. Vähäpäästöi-
sen ruokavalion tutkimuksessa niin Suomes-
sa, Ruotsissa kuin muuallakin on otettu läh-
tökohdaksi ravitsemussuositukset. Mainio 
uutinen on, että ilmastoystävällisyys ja ter-
veellisyys osuvat monilta osin yksiin:

1. Nykyisten pohjoismaisten suositusten 
valossa suomalaisten ruokavalion kehityk-
sessä on yksi selkeä negatiivinen kehitys-

trendi: lihan kulutus kasvaa koko ajan. Jos 
suomalaiset söisivät ruokasuositusten mu-
kaisesti, kulutettaisiin lihaa nykyistä vähem-
män. Ilmastonäkökulmasta juuri lihan, erityi-
sesti naudanlihan, tuotanto on kaikkein va-
hingollisinta.

Ruotsin Elintarvikeviraston vuonna 2008 
julkaisema raportti På väg mot miljöanpassa-
de kostråd suositteleekin vähentämään lihan 
kulutusta ja lisäämään erityisesti kuivattujen 
palkokasvien syöntiä. Esimerkiksi Yhdysval-
tain maatalousministeriön ruokapyramidissa 
liha ja pavut on pistetty samaan lohkoon. 
Suomalaisissa kotikeittiöissä palkokasvit 
ovat hernekeittoa ja pakastepapuja lukuun 
ottamatta valitettavan harvinainen näky.

2. Sekä ravitsemuksen että ilmaston kan-
nalta parasta olisi, jos länsimaiset ihmiset 
söisivät kohtuullisesti – käytännössä siis ny-
kyistä vähemmän. ”Tyhjät kalorit” aiheutta-
vat terveysongelmia. Niiden tuottamisesta 
syntyy merkittävät määrät kasvihuonekaa-
supäästöjä, turhaan. Jo olemassa olevien ra-
vitsemussuositusten noudattaminen vähen-
täisi suomalaisten päästöjä.

3. Ravitsemuksen kannalta olisi hyvä, että 
ihmiset tietäisivät, mitä syövät – siis einesten 
sijaan oikeaa ruokaa. Myös ilmaston kannal-
ta vähemmän prosessoitu ruoka on parem-
paa. Esimerkiksi muuten vähäpäästöisen pe-
runan hiilijalanjälki moninkertaistuu sen 
muuttuessa pakasteranskalaiseksi.

4. Ravitsemusnäkökulmasta on hyvä, että 
suomalaiset syövät aiempaa enemmän kas-
viksia. Ilmaston kannalta huono asia on se, 
että syömme läpi vuoden samoja kasviksia – 
ruotsalaistutkimuksen mukaan puolet kulu-
tetuista kasviksista on kurkkua, salaattia ja 
tomaattia, joiden tuottamisesta talvikaudel-
la syntyy paljon päästöjä.

Terveellinen ruoka ja ilmastoruoka  
kulkevat käsi kädessä

Kuitupitoisia kasviksia, kuten kaaleja ja 
juureksia, taas syödään liian vähän. Varsin-
kin syksyisin ja talvisin ne olisivat erinomai-
nen salaattivalinta, sillä ne säilyvät hyvin pit-
källe talveen. Jostain syystä esimerkiksi leh-
ti-, ruusu- ja kyssäkaali ovat suomalaisessa 
ruokavaliossa vähän käytettyjä, vaikka ne 
ovat varsinaisia hivenaine- ja vitamiinipom-
meja.

Hyvää, terveellistä ruokaa ja vähähiilisyyt-
tä on helppo toteuttaa yhdessä. Suurempi 
kysymys onkin, toteutetaanko kumpaakaan. 
Hyvin usein samat ihmiset haluavat elää 
sekä terveellisesti että ilmastoystävällisesti. 
He kyllä omaksuvat tahtoessaan edellä esi-
tetyt neljä ruokavalioparannusta. Sen sijaan 
suuri joukko suomalaisia ohittaa jatkuvasti 
viestit terveydestä ja ilmastosta. Jos saamme 
heille perille viestin jommasta kummasta, 
olemme pitkällä myös toisen suhteen. π

Aleksi Neuvonen
tutkimusjohtaja
Demos Helsinki

Outi Kuittinen 
tutkija
Demos Helsinki

Aleksi Neuvonen
KUVA: OUTI KUITTInen

Outi Kuittinen
KUVA: SImO VASSInen
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Lihanjalostusteknologian, pakkaamisen 
ja markkinoinnin kansainväliset ykkösmessut

Frankfurt am Main
8. –  13.  5.  2010

IFFA on kansainvälisen lihatalouden 
ykköstapahtuma. Vain täällä tapaat 
uusimmat trendit ja innovaatiot, juuri 
sinun tarpeisiisi kehitetyt teknologiat, 
tuotteet ja palvelut. Vain täällä ovat 
samalla kertaa kaikki alan markkina- ja 
teknologiajohtajat esittelemässä koko 
lihanjalostusketjun kattavia tuotteitaan.

Tervetuloa IFFA 2010 –messuille, 
missä maailman lihanjalostusteknologia 
kohtaa. 

www.iffa.com
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Eettinen ruoka merkitsee jokaiselle hiukan 
erilaisia asioita. Tärkeimmät arvot eettisen 
ruuan hankintaan lienevät ekologisia, sosi-
aalisia, uskonnollisia tai poliittisia, mutta 
myös henkilökohtaiset syyt ja motiivit vaikut-
tavat.

Eettisen ruuan tuottaminen ja syöminen 
herättävät paljon kysymyksiä. Nykyisin sen 
käyttö globaalisti on vain harvojen etuoi-
keus. Onko mahdollista tuottaa kestävällä 
kehityksellä eettistä ruokaa koko maapallon 
väestölle?

Luomu- vai tehoviljely,  
lähi- vai tuontiruoka?

Luomuruuan eettisyys perustuu kestävän 
kehityksen mukaiseen toimintaan, ja eläin-
tuotannossa huomioidaan eläinten lajinmu-
kainen käyttäytyminen sekä eläinten hyvin-
vointi. Tehoviljely ja eläintuotanto perustuvat 
yksinkertaisuudessaan mahdollisimman 
suu  riin tuotantokiloihin.

Luomuruoka on kalliimpaa kuin tehovilje-
lyllä tuotettu, joten onko luomuruuasta tu-
lossa pelkästään hyvätuloisten etuoikeus? 
Toisaalta luomutuotteiden tuotantomäärät 
jäävät pienemmiksi, joten voidaan kysyä, 
voiko luomuruokaa tuottamalla ratkaista 
globaali ruokapula? Tuhotaanko tehoviljelyl-
lä maapallomme ekologinen tasapaino, mikä 
vain pahentaa globaalia ruokapulaa? Entä 
kestääkö luomutuottajalla usko asiaan mo-
nimutkaisen byrokratian ja paperien täyttä-
misten vuoksi?

Eettisesti tuotettuja kananmunia on tarjol-
la melkein jokaisessa vähittäiskaupassa. 
Luomukanojen munituskausi on noin vuo-
den mittainen. Tämän jälkeen kananmunan 
koko kasvaa liian suureksi, ja munitusteho 
laskee.

Vähittäiskaupalle kelpaamattomat, suuri-
kokoiset tehotuotantokananmunat päätyvät 
teollisuuteen munamassojen raaka-aineek-
si. Vastaavankokoiset luomumunat eivät pär-
jää hintakilpailussa teollisuuden käyttämille 
tehotuotantomunille kalliimpien tuotanto-
kustannusten takia.

Munituskauden jälkeen tuottamaton luo-
mukana teurastetaan ja tarjoillaan minkeille 

ruokana kuten tehotuotannon kanatkin. Te-
hotuotettu broilerimme on niin edullista, et-
tei luomakanaa kannata myydä. Kanan jalos-
taminen ruuaksi on hankalaa, koska liha ei 
tahdo irrota luusta. Valitettavasti tarpeeksi 
tuottavaa ja edullista tuotantotapaa ei ole 
saatu kehitettyä.

Lähiruokaa pidetään tuttuna, turvallisena, 
tuoreena ja laadukkaana, mutta tuotanto-
kustannuksia lisäävät Suomen lyhyt kasvu-
kausi ja vuodeajat. Toisaalta lähiruuan tuot-
taminen työllistää ja varmistaa tuotanto-
osaamisen säilymisen. Tuontiruuan tuotan-
to-olosuhteista ei ole saatavilla tietoa hel-
posti. Kuinka siis varmistetaan todelliset tuo-
tantotavat ja työntekijöiden oikeudet?

Onko eettinen ruoka liian kallista?

Ympäristöystävällinen ruoka on liian kallista 
yrityksille ja yhteisöille. Pienien tuotanto-
määrien ja logistiikkakustannusten takia 
tuotteiden hinnat nousevat liian korkeiksi. 
Paljon keskustelua herättänyt kouluruokailu 
kärsii pienistä määrärahoista. Kouluissa syö-
däänkin lähinnä tehotuotettua ruokaa. Jos 
eduskunta söisi esimerkiksi kuukauden ajan 
samalla rahalla tehtyä ruokaa, herättäisikö 
se päättäjiä ottamaan kantaa kouluruuan 
laatuun?

Paljon on keskusteltu tuotantoeläinten 
kohtelusta ja hoidon laiminlyönneistä. Yleen-
sä toimeentulonsa tuotantoeläimistä saava 
kasvattaja huolehtii eläinten hyvinvoinnista, 
koska huonosti hoidettuna tuotantokilot vä-
henevät ja taloudellinen hyöty heikkenee. Pi-
täisikö pohtia, miksi kasvattajat eivät jaksa 
tehdä työtään? Onko toimeentulo suomalai-
sella karjankasvattajalla jo niin tiukalle ve-
dettyä, että vain harvat siitä selviävät?

Voiko luksusgastronomia  
olla eettistä?

Maukasta ankanmaksaa saadaan ankkoja 
pakkosyöttämällä. Ankkojen ja hanhien pak-
kosyöttäminen ja ahtaissa tiloissa kasvatta-
minen on huomioitu asiakkaiden, keittiö-
mestareiden ja päättäjien taholta. Chicagos-
sa on tullut voimaan kielto, jossa kielletään 
ankanmaksan myynti. Kalifornia seuraa sa-

malla päätöksellä vuonna 2012.
Miten saadaan herkullista ja mahtavanko-

koista juottovasikanlihaa? Antamalla vasikan  
imeä emonsa maitoa – ei kai? Vasikat saavat 
nykyään oleskella aitauksessa toisten eläin-
ten kanssa. Vasikoiden hyvinvointia tarkkail-
laan ja eläimiä lääkitään tarvittaessa antibi-
ootein. Antibiootit lopetetaan hyvissä ajoin 
ennen teurastusta, jotta lihassa ei olisi jää-
miä.

Vasikat ruokitaan ravintoliuoksella, joka 
tuoteselosteen mukaan sisältää tarvittavan 
määrän ravinteita ja rautaa. Luontaista mä-
rehtimistarvetta tyydytetään ravinnottomalla 
maissin pintakuorella. Kun näkee juottovasi-
kan lihalajitelman suurikokoisine paistei-
neen ja fileineen, herää kysymys, mitä ihmet-
tä ravintoliuos sisältää? Vasikkahan kasvaa 
melkein kotimaisen lihatuotannossa olevan 
sonnin kokoon elinaikanaan!

Aasialaisille tärkeä riisi on menettänyt vil-
jelypinta-alaa herkullisten jättikatkarapujen 
kasvattamiseen, koska rapuja kasvattamalla 

eettinen ruoka –  
enemmän kysymyksiä kuin vastauksia

KUVA PAUlIG
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Avoinna 17.–18.3. klo 10–18, 19.3. klo 10–17. Sisäänpääsy vain horeca-alan ammattilaisille kutsukortilla tai 
asiakaskortilla (10 ¤) tai pääsylipulla (20 ¤). Sisäänpääsy vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröidy ennakkoon www.gastro.fi  

Seminaareja ja koulutuksia: 
Ympäristöjohtaminen • Maakuntamenu, lähiruoka vai mikä? 
• Ruokapalveluiden laatukriteerit 
• Anniskelun ja elintarvikkeiden omavalvonta 

Katso kaikki koulutukset ja ohjelma www.gastro.fi 

Miltä tulevaisuus maistuu? Entistäkin mehevämpi Gastro 2010 esittelee horeca-alan 
uutuudet ja trendit yli 200 näytteilleasettajan voimin ja tarjoaa kolmen päivän ajan 
huippuohjelmaa. Merkitse päivät kalenteriisi ja ole paikalla Suomen johtavassa 
horeca-alan tapahtumassa!

Highlights-alueella:
Gastron parhaat – näytteilleasettajien uutuustuotteet • Tulevaisuu-
den ruoka – muuntogeenistä vai ei? • Työhyvinvointi • InnoCatering 
– huomisen ravintola

Lisäksi: 
• Pöperöä ja pöhinää – Tekesin Sapuska-projektinverkostoitumis-
tilaisuus 17.3. • Luomupäivät 17.3.

saadaan parempi taloudellinen tuottavuus. 
Riisin tuotantomäärien pienentyessä riisin 
hinta nousee ja köyhien tärkeät riisi-annok-
set pienenevät entisestään. Lisäksi kasva-
tusaltaita rakennetaan mangrovemetsävyö-
hykkeelle, jolloin suometsät tuhoutuvat. Bra-
silialaisille lihankasvattajille raivataan sade-
metsiä hakkuilla laidunmaiksi.

Onko hyväksytympää kasvattaa vaikkapa 
lihakarjaa kuin jättikatkarapuja? Voisiko vih-
reä ja ekologinen gastronomia korvata tule-
vaisuudessa perinteisen herkuttelun raaka-
aineet? Tähän ainakin uskoo huippukeittiö-
mestari Charlie Trotter, joka omassa ravinto-
lassaan käyttää paljon luomuraaka-aineita ja 

valmistaa niistä loistavan kasvismenun ma-
kuelämyksineen.

Voiko merenantimia syödä?

Sekä villikalan pyyntiin että viljellyn kalan 
tuottoon liittyy ongelmia. Villiä luonnonkalaa 
pidetään arvostetumpana kuin kasvatettua 
kalaa. Tehokalastus kuitenkin tyhjentää me-
ret villikaloista. Toisaalta tehokalastuksella 
on monenlaisia haittavaikutuksia: esimerkik-
si verkkokalastuksen sivutuotteita ei hyö-
dynnetä, sen ohessa voi tuhoutua harvinai-
sempiakin lajeja ja simpukoiden troolaus tu-
hoaa merenpohjaa. Kalan ja simpukoiden 
kasvattaminen rasittaa ympäristöä.

Voiko näiden ongelmien ratkaisuna olla 
MCS -sertifioitu kalastus? Kalastettavan po-
pulaation pitää olla riittävän suuri kestääk-
seen kaupallisen kalastuksen, eikä se saa 
vaarantaa sivusaaliiksi joutuvien lajien elin-
voimaisuutta. Lisäksi kalavesiä vaaditaan 
hoidettavaksi.

Kaiken kaikkiaan vastauksia kysymyk-
seen, mikä on eettistä ruokaa, on tarjolla vä-
hän, mutta olisi hyvä osata edes kysyä oikei-
ta kysymyksiä. π

Timo Melto
keittiömestari
hallituksen jäsen
Suomen Keittiömestarit ry
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Teollistuminen, talouskasvu ja väestön siirty-
minen kaupunkeihin muuttivat elintapojam-
me ratkaisevasti. Nyt elämme maapalloistu-
misen, jokapaikan tietotekniikan ja tietotul-
van aikaa. Kiire ja stressi lisääntyvät yhä 
edelleen. Mietimme vesi- ja hiilijalanjälkiä 
sekä eläinten hyvinvointia. Entä oma hyvin-
vointimme?

Miksi syömme?

Kysymystä kannattaa hetken pohtia –- emme-
kö syökään siksi, että tulisimme kylläiseksi? 
Ravinnon saatavuus on maailmassa kovin 
epätasaisesti jakautunut. Kun ravintoa on ra-
jallisesti, syömme varmasti nälkäämme, pysy-
äksemme hengissä. Mitä enemmän meillä on 
valinnan varaa, sitä enemmän tulee muitakin 
syitä syömiselle ja siihen liittyville valinnoille.

Ravinto on vieläkin osalla maapalloa niuk-
kuushyödyke, mutta toisaalla sen tarjonta 
on johtanut uudenlaisiin haasteisiin. Maail-
massa on suunnilleen yhtä paljon aliravittuja 
ja ylipainoisia. Nopeasti kehittyneillä mailla 
on nk. kaksoiskuorma: osa väestöstä saa lii-
an vähän ravintoa, ja osalla on jo havaittavis-
sa ylipaino-ongelma. Kehittyneissä maissa 
elämme yltäkylläisyyden markkinoilla, joilla 
elintarvikkeiden saatavuus ja hinta eivät ra-
joita energian saantia. Tämä yhdistettynä 
fyysisen aktiivisuuden vähenemiseen on joh-
tanut ylipaino-ongelmaan, jonka liitännäis-
sairaudet uhkaavat hyvinvointiamme.

Yhä useammin syömme tavan vuoksi, her-
kuttelun vuoksi, stressin lieventämiseksi, 
juhliaksemme, ollaksemme yhdessä ruoka-
pöydän ääressä. Tai syömme juostessamme, 
ja tietokoneen ääressä, tankkaamme kiireis-
sämme jaksaaksemme paremmin. Syömme, 
koska ruokaa on tarjolla ja helposti saatavilla 
– syömme, koska ihmisen kuuluu syödä.

Kuinka voimme?

Useiden mittareiden mukaan suomalaiset 
voivat yhä paremmin ja syövät aiempaa ter-
veellisemmin, mikä on heijastunut verenpai-
neen ja veren kolesterolitasojen laskuna. 
Sen sijaan lihominen jatkaa nousuaan. Suo-
malaismiehistä normaalipainoisia on enää 
33 prosenttia ja naisista 48 prosenttia. Liha-
via (painoindeksi yli 30) molemmista on jo 20 
prosenttia. Nuorten aikuisten painoindeksi 
nousee kaikkein selvimmin.

Ravinto ja hyvinvointi  
– muuttuvan ympäristön haasteet

Yöunet jäävät monilta riittämättömiksi 
joko tiukan ohjelman tai unihäiriöiden vuok-
si. Niukka yöuni muuttaa hormonien toimin-
taa; yöunen puutteen on todettu heikentä-
vän sokerinsietoa, voimistavan nälän tunnet-
ta ja kasvattavan ruokahalua. Stressin vaiku-
tukset syömiskäyttäytymiseen ja lihomiseen 
ovat vilkkaan tutkimuksen kohteena.

Yksi lihavuuden liitännäissairauksista on 
tyypin 2 diabetes. Suomessa on noin 300 
000 diagnosoitua, hoidossa olevaa diabee-
tikkoa, joista yli 80 prosenttia on tyypin 2 
diabeetikkoja. Lisäksi arvioidaan, että noin 
200 000 suomalaista sairastaa tietämättään 
tyypin 2 diabetesta. Tämä tarkoittaa, että 
noin 10 prosenttia suomalaisista on diabee-
tikkoja. Emme kuitenkaan tässä suhteessa 
suuresti poikkea muista lihavuuden kourissa 
kamppailevista kansakunnista. WHO on arvi-
oinut, että ilman merkittäviä toimenpiteitä 
diabeteksen aiheuttama kuolleisuus kasvaa 
yli 50 prosenttia seuraavan kymmenen vuo-
den aikana.

Syömistä selvästi rajoittava asia ovat eri-
laiset allergiat ja yliherkkyydet, jotka ovat 
lapsilla (5–10 prosenttia) yleisempiä kuin ai-
kuisilla (2–5 prosenttia). Niiden tunnistami-
nen ja ruokavalion muokkaaminen oireiden 
poistamiseksi koskettavat isoa osaa väes-
töstä.

Ravitsemuksen moninaiset haasteet

Ennen syötiin, mitä saatiin. Nyt saadaan, 
mitä syödään. Jos ympäristö suorastaan pur-
suaa toinen toistaan mielenkiintoisempia 
elintarvikkeita, meidän on opittava uudenlai-
set toimintatavat yltäkylläisyyden viidakos-
sa. Yksilön kannalta viesti on itse asiassa hy-
vin positiivinen: on monia mahdollisuuksia 
saada ruuasta sopiva määrä energiaa, opti-
maalisesti ravinteita, yksilölliseltä sairausris-
kiltä suojaavia tekijöitä, aistien iloa sekä yh-
dessä syömiseen ja omien arvojen toteutta-
miseen liittyvää mielihyvää.

Niin yksilön, yhteiskunnan kuin yritysten 
kannalta tilanne on kuitenkin monimutkai-
nen: miten saada ruualle sille kuuluva arvo? 
Syömiseen käytetty osuus kulutusmenoista 
on jatkuvasti laskenut, ja on nyt noin 12 pro-
senttia suomalaisten kotitalouksien menois-
ta – suunnilleen yhtä paljon kuin virkistyk-
seen tai liikenteeseen käytetty summa.

On pohtimisen paikka, miten saada syömi-
sen valintoihin liittyvä tietotulva helppoon ja 
palkitsevaan muotoon. Millaisia elintarvik-
keita tulisi kehittää – syömishaluja vähentä-
viä, aineenvaihduntaa vilkastuttavia, ruuan-
sulatusta hidastavia vai rentouttavia? Miten 
osoitetaan ravinnon valmistamisen vaikutuk-
set ympäristölle – hiili- vai vesijalanjälkenä, 
vai muilla tavoin? Ja miten taata ja tuotteis-
taa tuotantotavan tuoma lisäarvo?

Ruuan merkitys hyvinvoinnille on kiista-
ton, mutta tarvitsemme tutkimusta siitä, mi-
ten ravitsemuksella voidaan vaikuttaa ter-
veydenhoitokuluihin. On arvioitu, että ravit-
semukseen liittyvien sairauksien hoito on 
jopa 30 prosenttia terveydenhuollon kuluis-
ta. Panostukset ravitsemuksen hyväksi vai-
kuttavat samalla tavoin kuin kansantuotteen 
kasvu, jos pelkällä hoitokulujen säästöllä mi-
tataan. Hyvinvoinnin lisääntyminen, tervee-
nä olosta nauttiminen, tulee tässä mallissa 
vielä sivutuotteena.

Syömisestä hyvinvointia 
– millä keinoin?

VTT:n Nutritech-tiekartassa (http://www.vtt.
fi/inf/pdf/tiedotteet/2009/T2514.pdf ) tun-
nistettiin viisi tarvetta, joihin tulevaisuuden 
elintarvike- ja ravitsemusratkaisujen olisi 
vastattava: helppous ja käyttömukavuus, ar-
vot ja yhteisöllisyys, fysiologiset vaikutukset, 
viestintä sekä personointi.

Kaiken ytimessä on tieto elintarvikkeiden 
koostumuksen ja rakenteen merkityksestä 
ravinteiden imeytymiselle ja edelleen elimis-
tön vasteille ja geenien toiminnalle. Tiedon 
jalkauttaminen kuluttajalle hänen hyvinvoin-

KUVA: VTT
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titarpeisiinsa personoidusti vastaavalla ta-
valla on kuitenkin se viisastenkivi, jonka 
avulla syöminen saadaan kestävän kehityk-
sen mukaiseksi. Tässä on järjen lisäksi saata-
va mukaan tunteet, sillä syöminen, jos mikä, 
puhuttelee ihmistä kaikilla tasoilla.

Elintarvikkeet tulisi käsittää laajasti ottaen 
hyvinvointituotteena – sekä ihmisen että 
luonnon hyvinvoinnin kannalta. Elintarvik-
keista puhuttaessa sisällöntuotanto ei tar-
koita vain ravintoainekoostumusta, vaan 
ruuan monien merkitysten tuomista osaksi 
kuluttajalle tarjottavaa palvelua. Meillä ei yk-
sinkertaisesti ole varaa jättää käyttämättä 
ruuan antamaa mahdollisuutta tuottaa hy-
vää oloa ja mieltä – monta kertaa päivässä. 
Kehittyvässä maailmassa se on tehtävä uu-
den teknologian tarjoamin keinoin.

Yltäkylläisyyden markkinoilla haasteena 
on energian saannin rajoittaminen ja kalori-
en ravitsemuksellisen laadun maksimointi. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi herkullisten kas-
vipitoisten, runsaasti ravintokuitua ja fytoke-
mikaaleja sisältävien elintarvikkeiden tarjon-
nan lisäämistä varsinkin helppokäyttöisissä 
tuotteissa. Samalla olisi elintarvikkeiden al-
kuperää, tuotantotapaa ja ravitsemuksellista 
arvoa sisältävä tieto pystyttävä tuotteista-
maan elämysten ja merkitysten luomiseksi. 
π

Kaisa Poutanen
akatemiaprofessori
VTT ja Itä-Suomen yliopisto
kaisa.poutanen@vtt.fi

Vapaa-ajan sapuska

Raikkaat, laadukkaat, valmiit Valmix-salaatit ja salaatti- 
ainekset sekä valmiiksi pestyt ja pilkotut komponentit   
kasvisruokiin valmistaa Vitario Oy Varsinais-Suomessa. 
 
 
 
 

SUURI TUOTEVALIKOIMA AMMATTIKEITTIÖILLEMYÖS KULUTTAJAPAKATTUJA TUOTTEITA       

AJANMUKAISET TUOTANTOTILATPALJON KOTIMAISIA RAAKA-AINEITAPARHAAT  
TUOTANTOTAVATAMMATTITAITOISET TYÖNTEKIJÄTVANKKA KOKEMUS JA OSAAMINEN 

 

 

    
 VITARIO OY 
 KYRÖNTIE 507  
 21800 KYRÖ 
 02-7218500 
 www.valmix.fi  
 info@valmix.fi 

Täytyy myöntää, että vähän skeptisenä me-
nin Tekesin Sapuska ja Vapaa-ajan ohjelmien 
yhteiseen tilaisuuteen. Aika paljon erilaisia 
yrityscaseja! Miten ne liittyisivät yhteen? Mu-
kava yllätys oli, kun yhdistelmä toimi. Iso kii-
tos tietysti hyvälle vetäjälle ja persoonallisil-
le esiintyjille.

Ruoka-alan kehittämisen näkökulmasta 
vapaa-aika on saanut kovin vähän huomiota 
osakseen. Työ ja arki ovat saaneet suurim-
man huomion. Kotonakin suuri osa olemises-
ta on rutiineja ja kotitöitä kuten ruoanlaittoa. 
Vapaa-aika alkaa vasta, kun tästä arjesta 
päästään irti. Kuinka hyvin ruoka-ala on tä-
hän tarpeeseen vastannut? Irrallisia tuotteita 
kyllä kehitetään, mutta missä ovat vapaa-
ajan ruokailuun liittyvät uudet konseptit?

Suomalainen ruoka-alan perinne on vah-
vasti tiedepohjaista. Kun tilaisuudessa kuun-
teli IvanaHelsingin tarinaa, tuli mieleen, mik-
sei ruoka-alallakin voitaisi lähteä taidepoh-
jalta aina yritystoimintaan asti.

Toki niin tehdäänkin. Huippukokit ovat tai-
teilijoita. Heitä voisi verrata vaikka kuvan-
veistäjiin. He näyttävät kuitenkin olevan aika 
sidottuja tiettyyn ravintolaperinteeseen.

Mikä olisi moderni tapa? Ajatelkaapa jos 
Paola Suhonen olisi jäänyt vain vaatedesig-
neriksi. IvanaHelsinki olisi tehnyt vaatteita, 
kuten tuhannet muutkin pienet designyrityk-
set. Koko yrityscase on loistava huippuesi-
merkki siitä, mikä ero on yrityksen tuote- ja 
konseptilähtöisyydessä. Edellisessä kaikki 
on kuin tuotteeseen päälle liimattua, jälkim-
mäisessä tuote, yrityksen toiminta jne. ovat 
harmoninen kokonaisuus.

Tietenkin kaikki kulminoituu henkilöihin, 
jotka tuollaisen pystyvät viemään läpi. Tarvit-
taisiin ruoka-alan persoonia tyyliin Paola Su-
honen tai Pelkosenniemen Antti Hulkko, en-
nen kuin tällaisia kehityskulkuja alkaisi.

Vaikkei näin uusille linjoille mentäisikään, 
tilaisuus toi hienosti esille pienyritystoimin-
nan moderneja painopisteitä. Alueita, joita 
ruoka-ala ei ole oikein osannut noteerata. 
Ruokamuistojen tallettaminen tai lasten ruo-
kakoulu voisi olla liiketoimintaa! π

Jarmo Markula
yrittäjä
Innoliito
jarmo.markula@innoliito.fi

n  P U H e e n V U O R O
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Nordic bakerylla on selkeä visio ja strategia 
olla keskeisellä paikalla Lontoossa ja tulevai-
suudessa myös New Yorkissa sekä Tokiossa. 
Mutta suurin osa suomalaista elintarvikeyri-
tyksistä on vahvasti vain Suomessa ja lähialu-
eilla, kun taas suomalaiset metallialan yrityk-
set ovat jo etabloituneet kasvumarkkinoille 
Aasiaan.

Aasialaiset yritykset taas tähyilevät USA:n 
ja Euroopan sekä Lähi-idän jälkeen niin Afrik-
kaan kuin Etelä-Amerikkaankin. Taustalla on 
lähes aina kansallinen missio. Kahdessa 
”unohdetussa” maanosassa on paljon kulut-
tajia, ja monet alueen maat ovat selvinneet 
globaalista lamastakin paljon pienemmillä 
vaurioilla kuin Suomi ja Itämeren alue.

Vuonna 2010 elintarvikkeiden  
hinnat nousevat

Varovaisestikin arvioiden elintarvikkeiden 
hinnat lähtevät nousuun tänä vuonna. Ennen 
laman alkua, 2008 lopussa, lehtien puheen-
aiheena oli maidon ja lihan hinnan nousu. 
Puhuttiin jo elintarvikekriisistä.

Puhtaan veden määrä on edelleen rajalli-
nen, öljyn hinnan ennustetaan nousevan, il-
mastonmuutos heiluttaa satomääriä, Kiinan 
GDP kasvaa taas kaksinumeroisilla prosent-
tiluvuilla ja kysyntää ruualle riittää. Elintarvi-
kekauppaa rajoittavat edelleen kiintiöt ja 
suojatullit. Newsweek -lehdessä (Dec 7) ker-
rotaan, että seuraavaksi on pulaa fosfaattira-
vinteista.

Nyt jos koskaan suomalaisella elintarvike-

Suomalainen ravitsemusvienti  
tarvitsee nyt toimintaa
nordic bakerya lontoossa pyörittävä ex-jääkiekkoilija Jali wahlsten laukaisi 
infront -lehdessä kansainvälisen menestyskonseptin yhdeksi peruspalikaksi 
80 prosenttia tuttua ja 20 prosenttia erilaista. miten tehdä kahvilakonsepti 
tai yksittäinen elintarvike, joka on samaan aikaan uusi ja eksoottinen, 
mutta 80-prosenttisesti tuttu ja turvallinen?

yrityksellä pitää olla riskinottokykyä. Kauko-
maille 7–9 tunnin lentomatkan päähän etab-
loitumisen riski on toki pienempi, jos Suo-
mella olisi kansallinen visio ja ulkomaille 
mentäisiin yhdessä monen yrityksen voimin 
käyttäen markkinat tuntevaa toimijaa apuna.

Naapurimme Venäjä ei osoita samanlaisia 
toipumisen merkkejä kuin Kiina ja Etelä-Ko-
rea. Yhdysvaltojen talous kohenee kohta no-
peasti. Monessa kehittyvässä taloudessa 
markkina kasvaa. Yhdysvalloissa ja Länsi-Eu-
roopassa myynnissä on paljon kilpailevia 
ruokia ja yritykset jakavat samaa kakkua uu-
delleen.  

Itämeristrategiasta  
globaaleille markkinoille

Yrityksen strategian merkitystä ei voi kos-
kaan aliarvioida. Visio tarvitaan, mutta sen li-
säksi tarvitaan toiminta vision suuntaan. Vi-
sion In Action -aatteen puolestapuhuja Tero 
J. Pitkänen sanoo kirjassaan Johtamisen joh-
taminen, että suurin osa yritysten ihmisistä 
ei ymmärrä oman yrityksensä visiota.

Jopa yhdeksän kymmenestä yrityksen stra-
tegioista ei koskaan muutu toiminnaksi. Tä-
män luulisi kiinnostavan ainakin toimitusjoh-
tajaa. Suurin osa toimitusjohtajan irtisanomi-
sista johtuu siitä, ettei omistajien visiota saa-
da jalkautettua yrityksessä toiminnaksi.

Tuttu, erilainen ja kalliimpi tuote

Yhdistelemällä kohdemarkkinan paikallista 
makutottumusta ja suomalaista erilaisuutta 

tuotteesta voidaan tehdä ”tuttu”. Toinen 
tapa on mainostamalla tutustuttaa tuote ku-
luttajille. Mainostaminen on kallista, ja usein 
paras mainos onkin ilmainen tai lähes ilmai-
nen mainos. Koskaan ei ole haitaksi valita 
kumppaniksi aktiivinen, motivoitunut ja koh-
demarkkinan tunteva yritys.

Suomalaiset terveysvaikutteiset elintar-
vikkeet Xylitol, Benecol ja Gefilus ovat kaikki 
menestyneet globaalisti, usein jopa ”köyhis-
sä” maissa. Menestyksen taustalla on lähes 
aina motivoitunut paikallinen kumppani, 
joka on sijoittanut funktionaalisen ainesosan 

Benchmarkingia. Kimchi on chilillä ja valko-
sipulilla maustettu hapankaali, joka on aina 
korealaisessa ruokapöydässä. Muita erikoi-
sia ruokalajeja Koreassa ei juuri ole. Korea-
laisen keittiön rikkaus on kokonaisuudessa. 
Kun tilaa yhden ruuan ravintolassa, mukana 
tulevat keittovälineet ja kymmenkunta al-
kupalaa pienissä kipoissa. Korean valtio ai-
koo tuotekehitys- ja markkinointipanostuk-
silla nostaa korealaisen ruuan viiden tär-
keimmän ruokakulttuurin joukkoon. 
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paikallisesti tuttuun tuotteeseen. Xylitol ei 
toiminut limonadissa eikä Benecol suklaapa-
tukassa, mutta yhdessä maassa suosituin 
Benecol-tuote on jogurtti, toisessa soijamai-
to ja kolmannessa margariini.

Keinoina mielipidevaikuttajat  
ja suoramyynti

Terveysvaikutteisia elintarvikkeita mainoste-
taan useimmiten alan ammattilaisille eli lää-
käreille ja sairaanhoitajille. Jos lääkärit suh-
tautuvat johonkin terveysvaikutteiseen elin-
tarvikkeeseen kielteisesti, tuotteen myynti 
voi vaarantua. Ksylitolin menestystarina Ja-

panissa alkoi hammaslääkäriasemien kaut-
ta. Alkutaipaleella lähes puolet viestinnästä 
oli mielipidevaikuttajien haastatteluja ja ar-
tikkeleita ksylitolista.

Toinen merkittävä myyntikanava on suora-
myynti. Esimerkiksi Etelä-Koreassa ja Thai-
maassa lainsäädäntö estää väittämät ter-
veysvaikutteisissa elintarvikkeissa, jos niitä 
myydään tavallisissa kaupoissa. Tuotteiden 
myynti ja toimitus suoraan asiakkaalle esi-
merkiksi kuukausisopimuksin taas mahdol-
listaa väittämät.

Käytännössä asiakkaat ovat eräänlaisia 
kerhojäseniä, jotka saavat alennuksia tuot-

teen hinnasta. Kerhot voivat tulevaisuudessa 
viedä yhteisöllisyyden paljon pidemmälle-
kin, esimerkiksi tehostamalla älypuhelimen 
käyttöä ravitsemuspäiväkirjan pidossa, pai-
kantamalla lähimmät myyntipisteet ja välit-
tämällä ammattilaisten neuvontapalstoja. π

Teksti ja kuvat:
Ari Virtanen
vientikeskuksen johtaja
Finpro Korea

lisää aiheesta:
kehittyvaelintarvike.fi/blogi
www.ers.usda.gov
www.stat.fi

Operaatio Joulupöytä. Suomalainen lanttulaatikko ei ole yhtään mitään 
yksinään, mutta suomalainen joulupöytä kokonaisuudessaan on kym-
menen ruokalajin näyttävä ja maukas kokonaisuus. Ehkä suomalainen 
teollisuus voi olla suunnannäyttäjänä luomassa konsepteja koulu- ja 
senioriruokailuun.

Matematiikkaa. Yksittäinen elintarvike koostuu useammasta muuttu-
jasta, jotka kaikki vaikuttavat ostopäätöksen tekemiseen. Turvallisuu-
desta ja terveyden edistämisestä kuluttaja on valmis maksamaan 
enemmän. Jos tuotteen maku tai muut aistittavat ominaisuudet ovat 
vieraita, kuluttaja ei välttämättä osta tuotetta uudestaan.

Hinta. Perheiden tulot ovat länsimaissa nousseet muutamaa poik-
keusta lukuunottamatta aina 1800-luvun puolelta saakka. Ihmisillä 
on ollut mahdollisuus valita maukkaampaa ja turvallisempaa ruo-
kaa pienemmin kustannuksin. Ylipaino ja lihavuus ovat muodostu-
neet kansansairauksiksi. Vuonna 2006 eteläkorealainen ja suoma-
lainen kotitalous käyttivät kotiruokaan noin 13 % tuloistaan. Kii-
nassa (28,3 %) ja Intiassa (39,4 %) osuus on paljon suurempi 
(2005). Peter Menzelin kirjassa Hungry Planet: What world eats 
neli henkisen perheen viikon ruokalasku oli Saksassa $500, 
Kaliforniassa  $159, Pekingissä $155 ja Intiassa $39 USD.

Differointi. Vesikin voi erottautua kilpaili-
joista. Itävaltalaista Aqua baby -mineraali-
vettä suositellaan vauvan ruokien valmista-
miseen.

Kuumennettavat

mausteet
kinkku

maksa- 
laatikko

peruna- 
laatikko

lanttu- 
laatikko

porkkanalaatikko

joulukukka  
tai jouluhavuruskea  

kastikesilliä mauste- 
kastikkeessaKylmät

rosolli

Aistittavat ominaisuudet

hinta terveellisyys

turvallisuuspakkaus
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Opetushallituksen kouluruokai-
lun asiantuntijan, opetusneuvos 
Marjaana Mannisen mukaan 
lähtökohtana oli laatia myös 
suunnitelma, miten ehdotus voi-
daan viedä kuntiin ja miten sen 
toteutumista on mahdollista 
seurata.

– Suosituksen esipuheessa 
sanotaan, että toteutumista tul-
laan seuraamaan osana joukko-
ruokailun seurantajärjestelmää.

Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos on yhdessä Opetushallituk-
sen kanssa valmistellut indikaat-
toreita koululaisten terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisestä.

– Indikaattoreiden avulla py-
rimme osaltamme selvittämään 
suositusten vaikuttavuutta, Man-
ninen korostaa.

Ei rahaa kaupassa käyntiin

Kuntaruokailun asiantuntijat 
ry:n puheenjohtaja Sisko Moila-
nen pitää suosituksia tervetul-
leena ohjeistuksena. Hän arvioi, 
että pääosin niiden mukaan toi-
mitaan, mutta kun ne ovat ”vain 
suosituksia”, tiukan paikan tul-
len voi syntyä kiusaus ohittaa ne 
ainakin joiltain osin.

Moilanen itse suosittelee kou-
lukohtaisia, esimerkiksi kuukau-
sittain kokoontuvia ruokailutoi-
mikuntia, joissa on myös oppi-
lasedustus.

– Ne ovat vielä harvinaisia, 
mutta kokemukset ovat rohkai-
sevia ainakin Muhoksen kunnas-
sa, jossa toimin ruokapalvelu-
johtajana. Toimikunnan kautta 
saadaan nopeasti kritiikkiä ja 
kehitysehdotuksia.

Kouluruokailusuosituksen 
vaikuttavuutta selvitetään
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan keväällä 2008 julkaiseman 
kouluruokailusuosituksen tarkoitus oli antaa kuntapäättäjille, koulujen ruokahuollosta 
vastaaville ja kouluille suuntaviivat kouluaikaisen ruokailun järjestämiseksi. Suositus 
on pikku hiljaa jalkautumassa kentälle.

Alaluokilla koululounas syödään hyvin, koska opettajat valvovat 
ruokailua. Yläluokilla oppilaat sen sijaan pääsevät itse enemmän 
toimimaan mielihalujensa mukaan.
KUVA: leIPÄTIedOTUS Ry

– Pääosin koululaiset syövät 
lounaan eri osat ja riittävästi. 
Ehkä 10–15 prosenttia ottaa esi-
merkiksi vain lusikallisen kaikkia 
osia tai vain näkkileivän ja ve-
den. Valvontaa pitäisi tehostaa, 
mutta jos se menee liiallisuuk-
siin, oppilaat voivat jättää koulu-
lounaan kokonaan väliin.

Moilanen korostaa kodin ja 
koulun yhteistyötä. Hänen vies-
tinsä vanhemmille on: 

– Älkää antako lapsille rahaa 
kaupassa käyntiä varten, jos ker-
ran koulussa on ruokaa tarjolla. 
Missään opinahjossa ruoka ei 
ole sellaista, ettei sitä voisi syö-
dä.

Juhlaruoka  
tuli myös arkeen

– Kouluruokailun ongelma ei ole 
puutteet sen ravitsemuksellises-
sa sisällössä. Ongelma on se, 
että osa koululaisista ei syö kou-
lulounaan kaikkia eri osia – lei-
pää, pääruokaa, salaatteja ja 
maitoa, Leipätiedotuksen toimin-
nanjohtaja Ulla Rauramo sanoo.

Lisäksi välipalojen merkitys 
on lisääntynyt koko ajan. Länsi-
maissa juhlaruuasta on tullut ar-
kiruokaa, syödään mielihyvään, 
ei nälkään.

Tänä päivänä koululaiset saa-
vat jo yli 40 prosenttia energias-
ta välipaloista, joiden ravitse-
muksellinen laatu on huono.

– Kun vanhempia on kutsuttu 
syömään kouluruokia, he ovat 
todenneet ne hyviksi. Se on ollut 
monelle yllätys etenkin, jos lap-
set ovat kertoneet kotona kiel-
teistä.
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Alaluokilla koululounas syö-
dään Rauramon mukaan hyvin, 
koska opettajat ovat mukana ja 
valvovat ruokailua. Yläluokilla 
oppilaat sen sijaan pääsevät itse 
enemmän toimimaan mielihalu-
jensa mukaan. Jos koulusta saa 
poistua välitunneilla, se lisää op-
pilaiden halua käydä ostamassa 
epäterveellisiä välipaloja, joilla 
korvataan kouluateriaa.

– Pehmeä, tuore leipä lounaal-
la houkuttelee tutkimusten mu-
kaan syömään sellaisiakin ruo-
kia, joita on aikaisemmin karsas-
tettu. Pehmeän leivän myötä 
usein myös syödään lounaan 
muutkin osat. Myös ruuan ma-
kua pidetään parempana.

– Terveellisen ruokailun mer-
kitys hyvinvoinnillle ja jaksami-
selle on kyllä oivallettu, mutta 
saattaa kestää kauan, ennen 
kuin muutoksia tapahtuu nyky-
käytännössä. Houkutus syödä 
epäterveellisesti on liian suuri. 
Asiaan voisivat vaikuttaa niin 
vanhemmat, rehtorit kuin kunta-
päättäjät, hän viestittää.

espoo Cateringin toimitusjohtaja minna Ahola:

muutoksiin ei ollut tarvetta

Maitojuomat  
alkaneet maistua

Vuoden 2008 ravitsemusneuvot-
telukunnan antaman koulu-
ruokailusuosituksen mukaisesti 
ruokajuomaksi tarjotaan Maito 
ja Terveys ry:n toiminnanjohtaja 
Tiina Soisalon mukaan rasvatto-
mia ja vähärasvaisia maitoja ja 
piimiä. Rasvapitoisuus on enin-
tään 1,0 prosenttia. Juomat tarjo-
taan kylminä. Sokeroitujen me-
hujen käyttöä ruokajuomana ei 
suositella.

– Syksyllä 2009 selvitimme eri 
koulumaitojen osuuksia. Yhä 
useampi koululainen valitsee 
maidon lasiinsa rasvattomana. 
Varmimmin maito löytää tiensä 
koululaisen lasiin, kun tarjolla 
on useampaa laatua, esimerkik-
si rasvatonta maitoa ja ykkös-
maitoa kylmänä, Soisalo kertoo.

Viime vuonna rasvattoman 
maidon suosion kasvu kiihtyi, ja 
kevyt- ja ykkösmaidon osuudet 
pienenivät. Keväällä 2009 jopa 
noin 60 prosenttia maidon juo-
jista valitsi rasvattoman maidon, 

kun keväällä 2008 rasvattoman 
osuus oli reilu puolet. Myös eri-
koismaidot maistuivat oppilaille 
entistä paremmin.

– Maito parantaa koululou-
naan ravitsemuksellista laatua. 
Siitä saa noin 15 ravintoainetta 
luonnollisessa muodossa. Se on 
myös erinomainen D-vitamiinin 
lähde. Koululounaan ravintosi-
sältö on suunniteltu niin, että se 
vastaa suosituksia, kun siitä 
syödään kaikki aterian eri osat 
eli pääruoka, maito, leipä ja sa-
laatti, Soisalo korostaa.

Puolestapuhujille  
on kysyntää

Kotitalousopettajien Liiton toi-
minnanjohtaja Anni-Mari Syvä-
niemi korostaa, että koulu-
ruokailu tarvitsee puolestapu-
hujia. Hänestä on kiusallista, 
että ”kalapuikkojutut” ylittävät 
uutiskynnyksen, koska suoma-
lainen kouluruoka on pääsään-
töisesti laadukasta.

– Suositukset ovat tervetullei-
ta. On hyvä, että kouluruokailus-

ta puhutaan kokonaisvaltaisesti, 
myös ruokailusta oppimistilan-
teena. Asiasta pitää muistuttaa 
säännöllisin väliajoin, koska 
”jankuttaminen” on kaiken laa-
tutyön lähtökohta. 

Kotitalousopetusta voitaisiin 
Syväniemen mukaan antaa jo 
nykyistä aikaisemmin, esimer-
kiksi 9–10 -vuotiaille. Hän koros-
taa myös kodin roolia. Vanhem-
pien asenne on ratkaisevaa sii-
nä, miten lapsi suhtautuu koulu-
ruokaan.

– Opettajien lisäksi ruokapal-
veluammattilaisten läsnäolo ruo-
kailutilanteessa on tärkeää. Kun 
koululaiset näkevät henkilön, 
joka on valmistanut lounaan, se-
kin on omiaan parantamaan ruo-
an arvostusta.

Asiat menevät Syväniemen ar-
vion mukaan parempaan suun-
taan vähin erin. Hän haluaa us-
koa, että maamme kouluissa tar-
jotaan hyvää ja terveellistä ruo-
kaa. Miten ruokailutilanne on to-
teutettu, se on jo toinen juttu. π

Teksti: Markku Summa

Espoossa kouluruokailu on Es-
poo Cateringin toimitusjohtaja 
Minna Aholan mukaan toteutet-
tu suositusten mukaan. Tarvetta 
muutoksiin ei ole ollut.

– Haastavinta on ollut pehme-
än leivän 0,7 prosentin suolapi-
toisuus. Markkinoilla on pieni 
valikoima sellaisia tuotteita. Toi-
von, että myös elintarviketeolli-
suus huomioi suositukset voi-
dakseen tarjota entistä enem-
män niiden mukaisia tuotteita 
kouluruokailuun.

Espoo Catering järjestää ja 
pääosin myös itse tuottaa Es-
poon kaupungin kunnalliset 
ruokapalvelut. Koululounasta 
Espoossa syö päivittäin noin 30 
000 koululaista ja 2 500 opetta-
jaa. Koulujen lounaspalveluista 

15 prosenttia ostetaan ulkopuo-
lisilta toimittajilta.

– Olemme jakaneet suosituk-
set koulujen rehtoreille, koulu-
keittiöille ja yhteistyökumppa-
neille. Espoossa ei ole tingitty 
kouluruokailun laadusta, vaikka 
kustannuksia käydään koko 
ajan läpi hallinnossa.

– Ongelmalliseksi koululaiset 
kokevat ruokailutilanteeseen 
liittyvän kiireen ja hälinän. Koska 
kouluruokailulla on myös tärkeä 
kasvatuksellinen tehtävä, mei-
dän kaikkien pitää kantaa yh-
dessä huolta siitä, Ahola viestit-
tää.

Laatua seurataan jatkuvasti

Helsingin kouluravintoloissa tar-
jottavaa lounaan laatua ja ruo-

kailujärjestelyjä kehitetään ja 
seurataan jatkuvasti monin ta-
voin eri tahojen kanssa yhteis-
työssä.

Kouluruokailu täyttää sille 
asetetut laatuvaatimukset. Pal-
mian ruokapalvelupäällikkö Jaa-
na Kujalan mukaan kouluruokai-
lusuositukset on pantu jakoon, 
ne on luettu ja niiden mukaan 
eletään.

– Esimerkiksi pehmeää leipää 
on tarjolla kaksi kertaa viikossa 
ja päivittäin on mahdollista vali-
ta kahdesta salaatista.

Palmia, joka on Helsingin kau-
pungin omistama liikelaitos, 
tuot taa suurimman osan koulu-
jen ruokapalveluista ja osan 
Amica. Kouluruokailun piirissä 
on runsaat 50 000 henkilöä noin 

150 kouluravintolassa.
– Asiakastyytyväisyyskyselyi-

den lisäksi teemme laadunseu-
rantakäyntejä. Mukana on myös 
palveluiden tilaajan edustaja eli 
Helsingin opetusviraston ruoka-
palvelupäällikkö Airi Rintamäki. 
Pääsääntöisesti asiat ovat olleet 
kunnossa, Kujala selvittää.

– Kouluravintoloissa on tarjol-
la kuuden viikon aikana 60 ruo-
kalajia eli joka päivä voi valita 
kahdesta vaihtoehdosta. Miten 
monessa kodissa se on mahdol-
lista! Vanhemmille järjestetyistä 
kouluruokailloista saatu palaute 
on ollut pääsääntöisesti erittäin 
myönteistä.

Teksti: Markku Summa



16

n  A J A n K O H T A I S T A 

Kehittyvä Elintarvike  1/2010  I  www.kehittyvaelintarvike.fi

Tiedon luotettavuus on varmis-
tettava aina raaka-aineiden tun-
nistuksesta ja tuotantovaiheista 
myyntipakkausten merkintään 
sekä varastojen, kuljetuksen ja 
jakelun järjestelmiin. Monipuoli-
set logistiikan toiminnanohjaus-
ratkaisut auttavat vastaamaan 
näihin haasteisiin.

Finn-ID:n Elintarviketeollisuu-
den tiimissä on kolme asiantun-
tijaa, jotka ovat perehtyneet toi-
mialan logistisiin haasteisiin. 
Myyntipäällikkö Janne Lappi 
kertoo, että elintarvikeyhtiöt 
ovat hyvin valveutuneita ja otta-
vat vakavasti lakiin kirjatun teh-
tävän omavalvonnasta. Yhtiöt 
kiinnittävät erityistä huomiota 
jäljitettävyyteen, FIFOn (first in, 
first out) varmistamiseen sekä 
toimitusten virheettömyyteen.

Keräilyvirheet vähenivät 
90 prosenttia

Naantalilaisen Mauste-Sallisen 
varastotilat lähentelevät hehtaa-
ria, joten tuotteiden muistinva-
rainen löytäminen olisi mahdo-

tonta. Sallinen merkitsee valmiit 
tuotteet viivakooditunnisteella, 
josta selviää tuotteen tiedot. 
Tunniste lisätään myös kuljetus-
pakkauksiin. Erilaisia tuote- ja 
kuljetuspakkaus- ja lavatarroja 
löytyy tuotantopäällikkö Petteri 
Huttusen mukaan yli 2400.

Yli 1 000 tuotenimikkeen va-
rastossa keräily ja inventointi ta-
pahtuvat sähköisesti mobiilipää-
tettä hyödyntämällä.

– Kun kynä-paperikirjauksista 
luovuttiin ja automaattiseen 
tunnistukseen perustuva varas-
tonhallintaratkaisu otettiin käyt-
töön, virheiden määrä laski kym-
menestä yhteen sillä samalla 
hetkellä, Huttunen kertoo.

Vuosittain tavaraa liikkuu noin 
7 500 tonnia, joka tekee suunnil-
leen 17 000 lähetystä.

– Virheen sattuessa tavaran 
takaisinrahtaus ja selvittelyyn 
kuluva työaika aiheuttavat tak-
kuja toimintaan sekä tietysti 
kustannuksia. Nämä ongelmat 
on saatu minimoitua, Huttunen 
sanoo.

Inventointi nopeutui

Makeisten markkinointiyhtiö 
Alfmix Oy panostaa nopeasti 
kiertävän varastonsa tuotteiden 
jäljitettävyyteen ja erähallin-
taan. Alfmixin 2 400 neliön va-
rastohallissa on yhteensä 1550 
viivakoodimerkittyä hyllypaik-
kaa.

– Mobiilipäätteillä toimivan 
varastohallintaratkaisun ansios-
ta eräseuranta first in first out 
-periaatteella on helppoa ja vir-

elintarvikeyhtiöt hyötyvät  
logistiikan toiminnanohjauksesta
Tuotteiden kiertotahti alkutuotannosta kuluttajan pöytään asti on kiihtynyt. nopea 
tuotekierto sekä korkeat laatu- ja tehokkuusvaatimukset edellyttävät toimivaa tiedon 
keräämistä ja tallennusta useissa logistiikkaprosessien vaiheissa.

heetöntä, kertoo talouspäällik-
kö Eija Perälä.

– Aiemmin tieto erien sijainnis-
ta oli henkilökunnan päässä. Etsi-
miseen saattoi kulua välillä todel-
la pitkä aika, Perälä muistelee.

Nyt mobiilipäätteessä pyöri-
västä ohjelmasta näkee, milloin 
ja mistä oikeaa erää haetaan. 
Tuote voidaan hyllyttää mille ta-
hansa vapaalle hyllypaikalle, 
eikä sellaiselle, josta henkilö-
kunta sen parhaiten muistaisi. 
Tuotteen erätunnisteena toimii 
sen parasta ennen -päivämäärä.

Reaaliaikaisen eräseurannan 
lisäksi yhtiö onnistui nopeutta-
maan inventointiaan 80 prosent-
tia. Inventointiin kului ennen va-
rastonhallintaratkaisua noin 
kaksi ja puoli päivää aikaa ja työ-
hön osallistui apujoukkoja myös 
hallinnon puolelta. Nyt inven-
tointiin kuluu noin neljä tuntia.

– Nopeutunut bisnes, toimi-

Mobiili varastojärjestelmä te-
hostaa Pohjoisen Kantaperunan 
tilaus-toimitusprosessia. Kuvas-
sa logistiikkapäällikkö Pasi 
Viuhkola.
KUVA: mARI KInnUnen.

Keräilyn laatu on parantunut Mauste-Sallisen yli 1000 nimikkeen va-
rastossa. KUVA: Anne lAITInen
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Uusi ravitsemus- 
hoitosuositus julki keväällä
Valtion ravitsemusneuvottelu-
kunta julkaisee keväällä uuden 
ravitsemushoitosuosituksen Edi-
tan kustantamana. Siinä kuva-
taan moniammatillinen ravitse-
mushoidon toteuttamismalli ja 
otetaan huomioon ravitsemuste-
rapian, ruokapalvelun sekä hoi-
to- ja lääketieteen näkökulmat.

Suositus korvaa Ravitsemus-
hoito ja ruokailu -suosituksen 
(STM 1994:2). Siihen on lisätty 
potilaiden vajaaravitsemusriskin 
seulonta ja ravitsemushoidon 
tehostaminen seulonnan pohjal-
ta. Suositukseen sisältyy myös 
ruokapalveluiden ja ravitsemus-
hoidon laatukriteerit. Uutta ovat 
myös monien sairauksien, kuten 
ruuansulatuskanavan, ruoka-al-
lergioiden ja munuaistautien, 
hoidossa tarvittavat ruokavaliot. 
Suositukseen sisältyy laaja vali-
koima lomakkeita ja muita ohjei-
ta avuksi käytännön työhön.

Ravitsemushoito 
yhdenmukaiseksi

Tavoitteena on yhdenmukaistaa 
ravitsemushoitoa ja siihen liitty-
viä käytäntöjä. Suositus on tar-
koitettu sairaaloiden ja terveys-
keskusten, vanhain-, palvelu- ja 
hoitokotien käyttöön koko hen-
kilökunnalle, päättäjistä käytän-
nön toimijoihin.

Ravitsemushoidolla tarkoite-
taan suosituksessa sekä terveyt-
tä edistävää ravitsemusta että 
sairaiden ravitsemushoitoa. Riit-
tävän ravinnonsaannin turvaa-
miskeinoina ovat sopiva ruoka-
valio ja tarvittaessa täydennys-
ravintovalmisteet sekä letkura-
vitsemus tai suonensisäinen ra-
vitsemus. Siihen kuuluu myös 
oikea-aikainen ja yksilöllinen ra-
vitsemusohjaus.

Suosituksen mukainen ravit-
semushoito perustuu tutkimus-
näyttöön ja hyvään käytäntöön. 
Se edistää potilaiden elämänlaa-

tua ja terveyttä sekä säästää 
kustannuksia.

Ravitsemushoidon 
jatkuvuus huomioon

Suosituksessa on viisi pääosio-
ta: ravitsemushoito, ruokailu, 
ruuan rakennemuutokset, ruo-
kavaliot sekä ravitsemushoito 
eri ikäryhmissä ja tilanteissa. Jo-
kaisesta pääosiosta käy ilmi 
kohdan merkitys ravitsemushoi-
dossa ja toteutus moniammatil-
lisena yhteistyönä.

Ravitsemushoito-osio kattaa 
ravitsemushoidon toteuttajien 
tehtävät, vastuualueet ja ravit-
semushoidon kriittiset kohdat. 
Kaikkien potilaiden vajaaravitse-
muksen riski seulotaan heti hoi-
don alussa ja sovitusti jatkossa. 
Ruokailu-osiosta selviää ravitse-
mushoidon toteutus osastolla ja 
ruokapalvelussa. Ruuan aistitta-
va laatu ja ravintosisältö koros-
tuvat yhtä tärkeinä.

Ruokavalio-osiossa kuvattu 
perusruokavalio vähentää kan-
sansairauksien vaaratekijöitä ja 
sopii useimmille potilaille. Suosi-
tuksessa esitetään useita eri sai-
rauksien hoitoon tarvittavia ruo-
kavalioita. Ravitsemushoito eri 
ikäryhmissä ja tilanteissa -osios-
sa käsitellään muun muassa las-
ten, ikääntyneiden, eri kulttuuri-
taustaisten sekä neurologisten ja 
syöpäpotilaiden ravitsemushoi-
toa. Suosituksessa on huomioitu 
myös hoidon jatkuvuus hoitoket-
jun ja -polun eri vaiheissa.

Jalkautus on jo aloitettu

Suosituksen tunnetuksi tekemi-
nen on aloitettu jo sen työstä-
misvaiheessa vuonna 2008. Ra-
vitsemusterapeuttien yhdistyk-
sen hankkeessa on kerätty pa-
lautetta suositusluonnoksesta 
nettisivustolla ja neuvottelupäi-
villä. Niitä on järjestetty ravitse-
mushoidon ja ruokailun asian-

tuntijoille eri puolilla Suomea.
Suosituksesta järjestetään 

runsaasti alueellista ja paikallis-
ta koulutusta. Suosituksen käyt-
töönotto edellyttää, että osas-
toilla ja ruokapalvelussa mieti-
tään, mikä ravitsemushoidossa 
on uuden suosituksen mukaista 
ja mikä vaatii kehittämistä.

Ravitsemushoitosuosituksen 
ovat kirjoittaneet ravitsemuste-
rapian lehtori Outi Nuutinen 
(Kansanterveystieteen ja kliini-
sen ravitsemustieteen yksikkö, 
Itä-Suomen yliopisto), ravitse-
mussuunnittelija Ritva Mikko-
nen (Tampereen yliopistollinen 
sairaala, Ruokapalvelut), ravit-
semussuunnittelija Terttu Pelto-
la (Tampereen yliopistollinen 
sairaala, Ravitsemussuunnitte-
luyksikkö), ravitsemussuunnit-
telija Marja-Leena Silaste (OYS 
Ravintopalvelut), johtava ravit-
semussuunnittelija Ulla Silja-
mäki-Ojansuu (Tampereen yli-
opistollinen sairaala, Ravitse-
mussuunnitteluyksikkö), kehit-
tämispäällikkö Heini Uotila (Hel-
singin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymä) ja neu-
votteleva virkamies Sirpa Sarlio-
Lähteenkorva (sosiaali- ja ter-
veysministeriö). π

lisätietoja:
Raija Kara
pääsihteeri
Valtion ravitsemusneuvottelukunta
raija.kara@evira.fi

tusvarmuus ja toimituksen pa-
rantunut laatu. Lisäksi virheet 
saadaan nopeasti kiinni. Koska 
tuotteiden käsiteltävyys on hel-
pottunut, voimme käyttää ai-
kamme varastolla paljon järke-
vämmin, Perälä luettelee talou-
dellisia hyötyjä. 

Jäljitys pellolta pöytään

Pohjoisen Kantaperuna toimittaa 
siemenperunaa asiakkailleen ha-
janaisesti eri puolille Suomea le-
vittäytyneen sopimusviljelijäver-
kostonsa kautta. Siemenperu-
nasta 80 prosenttia käsitellään ja 
toimitetaan asiakkaalle tiiviissä 
aikataulussa maaliskuun alun ja 
huhtikuun lopun välisenä aika-
na, juuri ennen viljelykauden al-
kua. Haasteena on tuotteiden 
säilyvyys. Perunoita ei voida säi-
lyttää pitkään myyntipakkauk-
sissa vaan ne pakataan mahdolli-
simman lähellä toimitushetkeä.

– Kahden kuukauden aikana 
lähtee noin 2000 toimitusta koti-
maahan ja vientiin. Toiminnan 
onnistumisen kannalta on tärke-
ää, että on jatkuvasti reaaliaikai-
nen tilannekuva koko sopimus-
viljelijäkaartin  tuotannosta ja 
varastotilanteesta ja että tieto 
on yhdessä paikassa, toimitus-
johtaja Jussi Karjula painottaa.

Mobiilipohjaisen varastonhal-
lintasovelluksen avulla tuotan-
toprosessin eri vaiheet (esim. 
perunoiden saapuminen varas-
toon, lajittelu, tuotteiden lähe-
tys asiakkaalle ja eräseuranta) 
saadaan kirjattua järjestelmään 
heti tapahtumapisteessä.

– Automaattisen tunnistuksen 
ansiosta tuotteiden jäljitettä-
vyys on erinomainen. Tunnisteen 
avulla asiakkaalle toimitettu pe-
runaerä voidaan jäljittää järjes-
telmässä perunalohkolle saak-
ka. Tietoihin voidaan myös liit-
tää niin kasvukauden aikana 
tehdyt viljelytoimenpiteet kuin 
Eviran tekemät tarkastustulok-
set, Karjula kertoo. π

Anne Laitinen
brand manager
Finn-ID Oy
anne.laitinen@finn-id.fi
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Lingonberry Promotional Asso-
ciation in Japan lanseeraa Japa-
niin suomalaista puolukkaa ja 
puolukkatuotteita. Suurin osa 
yhdistyksen tällä hetkellä edus-
tamista tuotteista on valmistettu 
Japanissa suomalaisesta puolu-
kasta ja siitä eristetyistä aines-
osista.

Kaikki lähti Health Ingredients 
-messuista toissa vuonna. Suu-
ren japanilaisen kauppahuo-
neen edustaja kiinnostui Arkti-
set Aromit ry:n esitelmästä mes-
suilla. Hän halusi tietoa suoma-
laisesta puolukasta ja tutustui 
seminaarin jälkeen suomalais-
ten osastoon. Kauppahuoneen 
edustajat vierailivat myös viime 
vuonna osastolla ja kertoivat, 
että he haluavat edistää suoma-
laisen puolukan tuntemusta Ja-
panissa.

Arktiset Aromit ry:ssä tuo tar-
jous otettiin vakavasti ja kaup-
pahuoneeseen ruvettiin pitä-
mään yhteyttä. Yhteydenpito ja 
neuvottelut saivat aikaan sen, 
että Arktiset Aromit ry:n kotisi-
vut käännettiin ilmaiseksi japa-
nin kielelle ja kauppahuone puo-
lestaan lupasi kartoittaa puoluk-
kayhdistykseen kiinnostuneet 
yritykset ja järjestää puolukan ja 
puolukkatuotteiden lanseeraa-
mistilaisuuksia Japanissa.

maahantuojien yhdistys lisää suomalaisen 
puolukan tuntemusta Japanissa

KUVA: ARKTISeT AROmIT Ry

Yhdistyksessä  
kymmenen yritystä

Lingonberry Promotional Asso-
ciation in Japan -yhdistykseen 
kuuluu tällä hetkellä kymmenen 
japanilaisyritystä. Yrityksistä 
noin puolet on elintarvikevalmis-
tajia ja loput markkinoinnin, 
pakkausteknologian ym. sekto-
reitten yrityksiä.

Nyt vielä pienen tuotevalikoi-
man lisäksi jäsenyrityksillä on 
tarkoitus lanseerata uusia, in-
novatiivisia tuotteita Japanin 
markkinoille käyttäen markki-
nointivalttina Suomen pohjois-
ta eksotiikka, puhdasta luon-
toa, puolukan terveellisyyttä ja 
metsää marjan kasvuympäris-
tönä.

Eksotiikkaa luodaan Suomen 
luonnon avulla puolukan lan-
seerauksessa vastaavaan ta-
paan kuin mustikallakin. Onhan 
monien aasialaisten marjatuo-
tevalmistajien TV -mainokset jo 
nyt tehty Suomessa. Raaka-ai-
neiden ja tuotteiden osakompo-
nenttien toimittajina suomalai-
set yritykset pääsevät mukaan. 
Valmiiden tuotteiden toimitta-
minen on sitten jo paljon vaike-
ampi asia. Tarkemmin Japanin 
markkinoihin ja kauppaan pe-
rehtyneet yritykset varmasti 
tuntevat tämän asian.

Matsutake kiinnostaa 
edelleen
Syksyn 2009 Health Ingredients 
-messujen yhteydessä vierailim-
me myös Tsukijjin kalamarkki-
noilla. Erilaiset kalalajit ym. tuo-
retuotteet sekä useista maista 
tuodut matsutake-sienet ovat 
myytävinä markkinoilla. Ostajat 
käyvät ne itse hakemassa lukui-
siin eri ravintoloihin ja kauppoi-
hin. 

Matsutake -sieniä oli tuotu 
huutokaupattavaksi mm. Etelä-
Koreasta, Kiinasta. Runsaasti oli 
myös Amerikan matsutakea Ka-
nadasta. Kalleinta näytti olevan 
Japanista poimittu sieni. 

Myös messuosastolla vierail-
leista yrityksistä osa on edelleen 
kiinnostunut suomalaisesta 
matsutakesta, vaikka sato Suo-
messa on jo kahtena vuonna pe-
räkkäin ollut olematon. He ker-
toivat tuntevansa tilanteen ja 
pyysivät informoimaan heti, kun 
tulee vuosi, jolloin satoa saa-
daan. Ostajakandidaatteja siis 
riittää jatkossakin, onhan sieni 
tryffelin ohella maailman kal-
leimpia sienilajeja.

Lama näkyy vienti-
riippuvaisessa Japanissa

Japanissa väestö ikääntyy ja vä-
kiluku laskee vuoteen 2030 
mennessä nykyisestä 127 mil-
joonasta alle sadan miljoonan. 
Talous on taantumassa ja Japani 
on Suomen tavoin hyvin viennis-
tä riippuvainen maa. Siksi kan-
sainvälinen taantuma heijastuu 
voimakkaasti talouteen ja on ai-
kaansaanut deflaation ja työttö-
myyden nopean nousun.

Väestö on hyvin keskittynyttä 
Tokio-Osaka-linjalle. Tämä alue 
muodostaa päämarkkina-alu-
een. Yksin asuvien perheiden 
määrä on jatkuvasti kasvanut, 
joten tuotepakkaukset pitää olla 
kooltaan pieniä.

Japani on vähitellen muuttu-
massa moderniksi yhteiskun-
naksi. Vielä kuitenkin naisten 
työssäkäymisaste on vähäinen 
ja työura yleensä loppuu per-
heen perustamiseen ja ensim-
mäisen lapsen saantiin. Ura-
orientoituneet naiset eivät siksi 
mene naimisiin, mikä puoles-
taan pahentaa tilannetta väes-
tön ikääntymisen ja vähenemi-
sen osalta. Jatkossa Japanissa 
onkin hyväksyttävä naisille äi-
tiysloma ja äitiyspäivärahajär-
jestelmä länsimaiseen tapaan.

Japanissa arvostetaan laaduk-
kaita tuotteita, eikä hinta ole ai-
nut ratkaiseva tekijä ostopää-
töksiä tehtäessä. Laadukkaissa 
ja laadukkaasti pakatuissa tuot-
teissa voikin olla hyvä kate. 
Myös luomutuotteiden kysyntä 
kasvaa vähitellen, vaikka osuus 
onkin vielä mitätön verrattuna 
Eurooppaan.

Maahantuonti Japaniin on ai-
emmin pohjannut pitkälti kaup-
pahuoneisiin, mutta nyt tilanne 
näyttäisi vähitellen muuttuvan 
niin, että myös jälleenmyyjät, 
suurimmat tavaratalot ja brandi-
en haltijat tuovat itse raaka-ai-
neita ja tuotteita (Private Label) 
maahan. Ulkomaisella yrityksel-
lä onkin ongelmana kauppahuo-
neen tai maahantuojan valinta. 
Suomalaisyrityksenkin on mie-
tittävä, kenen kanssa tulisi ryh-
tyä yhteistyöhön.

Japanissa kaikki pitää olla kir-
joitetussa muodossa, sillä nu-
merotiedolla esitteissä ja pakka-
uksissa on suuri merkitys. Hen-
kilökohtaiset kontaktit ovat tär-
keitä ja kontaktien ylläpito vaatii 
kovasti työtä. Perinteinen hierar-
kia on suuri ja ylemmän tason 
henkilöitten tapaamisella ja suo-
situksilla on suuri merkitys. π

Teksti: Simo Moisio
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Vuoden 2010 kovin
ammattitapahtuma

Elintarviketeollisuuden tuhti ammatti-

tapahtuma FoodTec järjestetään ensi 

syyskuussa yhdessä pakkausalan 

PacTecin sekä uuden graafi sen alan 

GrafTecin kanssa.

Elintarviketeknologia

Kävijät pääsevät yhdellä rekisteröitymisellä tutustumaan kaikkiin kolmeen tapahtumaan.

Ilmoittaudu näytteillleasettajaksi

Messuilla on mukana elintarviketeknologian koko 
tuotantoketju suunnittelusta ja pakkauksista käyttöön ja 
painokoneista markkinointiin. Kolmen ammattitapahtuman 
samanaikaisuus tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden luoda 
asiakas- jakumppanuussuhteita yli toimialarajojen.

Tervetuloa Helsingin Messukeskukseen tapaamaan 
tuttuja asiakkaita ja solmimaan uusia kontakteja!

Pakkaaminen ja materiaalinkäsittely

Graafi nen teollisuus ja painoviestintä

21.–24.9.2010 Helsingin Messukeskus

www.foodtechelsinki.fi  | www.pactec.fi  | www.graftec.fi  
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Oulun ja Itä-Suomen yliopiston 
yhteisestä elintarvikebioteknii-
kan maisterikoulutus -hank-
keesta valmistuu elintarvikesek-
torin maakunnalliseen kehittä-
miseen sitoutuneita elintarvike-
alan asiantuntijoita. Opiskelijoi-
den tutkinnot myöntää Itä-Suo-
men yliopisto, jonka Kuopion 
kampuksella on yli kymmenen 
vuoden kokemus ravitsemus- ja 
elintarvikebiotekniikan koulu-
tuksesta.

Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR, Oulun lääninhallituksen si-
vistysosasto) rahoittamaan elin-
tarvikebiotekniikan maisterikou-
lutukseen valittiin kaksikym-
mentä koulutus- ja työkokemus- 
taustoiltaan soveltuvaa, moti-
voitunutta opiskelijaa. Helmi-
kuussa 2009 alkanut koulutus 
tähtää filosofian maisterin (FM) 
tutkintoon, ja sen tavoitteena on 
antaa opiskelijalle valmiudet 
elintarvikeanalytiikan, -proses-
sien, -hygienian ja molekyylibio-

elintarvikebiotekniikan osaamista  
Kainuuseen ja ylä-Savoon

logisten sovellutusten sekä alan 
erityislainsäädännön hallintaan.

Opetuksessa painotetaan 
elintarvikkeiden turvallisuutta, 
terveellisyyttä ja biotekniikan 
sovellutusmahdollisuuksia elin-
tarvikkeiden tuotannossa ja ja-
lostuksessa. Elintarvikebiotek-
niikan opinnoista valmistunut 
voi toimia asiantuntijana esimer-
kiksi elintarviketuotannon, ja-
lostuksen ja elintarvikealaan liit-
tyvän hallinnon tehtävissä.

Pohjana tutkinnossa on Kuo-
pion kampuksen ravitsemus- ja 
elintarvikebiotekniikan perus- ja 
syventävät opinnot, ja lisäksi 
koulutushankkeessa hyödynne-
tään Sotkamon biotekniikan la-
boratorion henkilökunnan osaa-
mista. Hanke mahdollistaa 
muuntokoulutuksen kautta uu-
dentyyppisen ylemmän korkea-
koulututkinnon suorittamisen ja 
ammatillisen pätevöitymisen, jo-
hon Kainuun alueella ei ole ollut 
aiemmin mahdollisuutta.

Opetuksessa nykytekniikkaa 
ja vuorovaikutusta

Koska pääosa maisterikoulutus-
opiskelijoista suorittaa opintoja 
päivätyönsä ohessa, heille on 
tarjottu perusopetusta moni-
muotoisempaa yliopisto-opiske-
lumahdollisuutta. Opiskelijoilla 
on mahdollisuus seurata elintar-
vikebiotekniikan tutkintoraken-
teeseen kuuluvien opintojakso-
jen luentoja verkkoneuvottuoh-
jelman virtuaaliluokan kautta 
joko reaaliaikaisena tai tallen-
nettuna.

Käytännön laboratorioharjoi-
tustyöt ja osa luennoista pide-
tään lähiopetuksena Oulun yli-
opistoon kuuluvan Kajaanin yli-
opistokeskuksen toimipisteessä 
Sotkamossa (Biotekniikan labo-
ratorio), jonka yhteyteen on han-
ketta varten pystytetty erillinen 
opetuslaboratorio.

– Pitkään poissa opiskelusta 
olleena opintojen aloittaminen 
on ollut haaste, ja töitä on tehty. 

Yliopisto-opiskelu on kuitenkin 
antanut paljon uutta ajateltavaa 
ja näkökulmia, maisterikoulu-
tusopiskelija Jari Lappi toteaa.

Lappi kokee koulutuksessa 
saadun teoriatiedon ja käytän-
nönharjoitustöiden tukevan hy-
vin toisiaan. 

Maisterikoulutusopiskelijoi-
den opiskelutulokset ovat olleet 
hyviä, ja vaihtelevista taustoista 
huolimatta opiskelijat ovat ryh-
mäytyneet toimivaksi opiskelu-
yhteisöksi.

Vaihtelevat työkokemushisto-
riat mm. elintarviketeollisuudes-
ta ja valvonnasta tuovat antoi-
san lisän opiskelijoiden väliseen 
vuorovaikutukseen, opiskeluun 
ja opetukseen. Näitä käytännön 
työelämän esimerkkejä tullaan 
hyödyntämään jatkossa myös 
perusopetuksessa. π

Lisätietoja:
Ilona Ikonen
projektipäällikkö (sij.) 
p. 040 355 2948

Laboratoriotyöskentely on oleellinen osa elintarvi-
kebiotekniikan opintoja.
KUVA: PIIA PAJARInen

yrityksiä etsitään 
tutkimusyhteistyöhön
Hankkeen välillinen kohderyhmä on Kainuun ja Ylä-Savon 
elintarvikesektori, etenkin pk- ja mikroyritykset, joille projekti 
tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää hankkeessa suoritettavia 
projekti- ja opinnäytetöitä yrityksen toiminnan kehittämi-
seen. Yhteistyössä toteutettavat opinnäytteet voivat liittyä 
esimerkiksi tuotekehitys- tai laatutyöhön. 

Syksyllä 2009–syksyllä 2010 elintarvikebiotekniikan mais-
terikoulutuksen opiskelijat aloittavat pro gradu -töidensä 
teon ja etsimme nyt tutkimusyhteistyöyrityksiä. Elintarvike-
yrityksissä on suhtauduttu elintarvikebiotekniikan koulutus-
hankkeeseen myönteisesti, ja uskomme yhteistyön jatkuvan 
myös tulevaisuudessa. Kehotamme asiasta kiinnostuneita 
yrityksiä ottamaan yhteyttä hankkeen projektipäällikköön yh-
teistyömahdollisuuden selvittämiseksi.
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led-valoputket estävät 
leikkeleiden harmaantumista

Led-valoista lyhyesti
• Led-valoputkilla on jopa moninkertainen käyttöikä  

perinteisiin loisteputkiin verrattuna.

• Led-putkien valo on välkkymätöntä, eikä putki sisällä  
elo hopeaa tai lyijyä, joten se ei ole ongelmajätettä.

• Led-valoputket antavat tyypillisesti vastaavan valaistus-
voimakkuuden kuin yleisesti käytössä olevat samanmittaiset 
loisteputket.

• Led-valoputkissa valo säteilee 120–150 asteen keilana,  
loisteputkissa 360 astetta.

• Led-putkia on kolmea kokoa: 60 cm, 120 cm ja 150 cm.

• Käyttölämpötila on -20 °C-asteesta +40 °C -asteeseen.

• Yleensä led-valaisimille luvataan 20 000–50 000 tuntia  
käyttöikää.

• Ne syttyvät heti täyteen kirkkauteen, kestävät kauemmin  
kuin loisteputket ja ovat äänettömiä.

Led-valoputkilla säästyy energi-
aa, mutta samalla ne auttavat 
ratkaisemaan leikkelemakkaran 
harmaantumisongelmaa ja vä-
hentävät jäähdytyskoneiden 
kuormaa.

Perinteiset loisteputket tuotta-
vat paljon lämpöä, joka on elin-
tarvikealalla jäähdytettävä pois. 
Led-valoilla lämpökuorma tippuu 
kolmannekseen, jolloin energiaa 
säästyy myös jäähdytyskustan-
nuksissa. Led-valoputki syttyy 
kylmässä ja viileässä tilassa välit-
tömästi, joten putken käyttöikä-
kin on viileässä pidempi.

– Loisteputken päässä lämpö-
tila saattaa nousta 60 °C-astee-
seen. Kun kaupan hyllyssä lä-
himmät leikkeleet saattavat olla 
vain 5–10 sentin päässä loiste-
putkesta, päällimmäisen leikke-
leen pinta harmaantuu loisteput-
kien UV-säteilyn ja lämmön takia, 
myyntijohtaja Mikko Koljonen 
Valtavalo Oy:stä kertoo.

Värihaitta ei ole ihmiselle hai-
tallinen, mutta se aiheuttaa kiel-
teisen mielikuvan ostajalle.

– Ensimmäisten kuukausien 
kokemusten jälkeen Led-valo-
putkien tuottama valo pienentää 
hävikkiä puolella, ja leikkeleet 
säilyvät hyvin harmaantumatta 
viimeiseen myyntipäivään saak-
ka, kerrotaan tamperelaisesta 
Kalevan S-marketista, joka on 
led-valoputkien pilottikohde.

Led-putket eivät sisällä loiste-

putkien tapaan myöskään myr-
kyllisiä aineita, kuten elohopeaa 
ja lyijyä. Lisäksi led-valoputkissa 
on PC-muoviset suojakotelot, 
loisteputkissa lasiset, eli led-
putket eivät sirpaloidu rikkoon-
tuessaan.

Led-valoputken elinikä on mo-
ninkertainen perinteiseen loiste-
putkeen verrattuna. Se on myös 
yksinkertainen asentaa. Ne ku-
luttavat sähköä 60–70 prosent-
tia vähemmän kuin loisteputket, 
mutta valon määrässä päästään 
samaan kuin perinteisellä loiste-
putkella.

Led-valot säästävät 
energiaa

Mikko Koljonen tähdentää, että 
ykkösasia led-putkissa on ener-
giansäästö. Loisteputki maksaa 
muutaman euron ja kestää noin 
10 000 tuntia. Led-putki maksaa 
koosta riippuen 30–40 euroa, 
mutta kestää 30 000–50 000 
tuntia. Kestoon vaikuttavat il-
mankosteus, lämpötila ja lämpö-
tilan vaihtelut.

Ledit kestävät pidempää vii-
leissä tiloissa. Yhdessä elintarvi-
ketehtaassa niitä koekäytetään 
pakkashuoneessa ja kahdessa 
muussa elintarviketehtaassa 
tuotanto- ja toimistotiloissa.

– Isoissa halleissa ei vaihdeta 
yhtä lamppua kerrallaan, vaan 
kertarysäyksellä kaikki lamput. 
Jos led-valoputket ovat jatkuvas-

ti päällä ympäri vuoden, ne sääs-
tävät hintansa takaisin sähkö-
laskussa noin yhdessä vuodes-
sa, Koljonen laskee.

Led-putket sopivat pääosaan 
nykyisistä loisteputkivalaisimis-
ta, kunhan loisteputkien sytytti-
met otetaan ensin pois. Led-va-
lot on tarkoitettu tiloihin, joiden 
lämpötila on 20 pakkasasteesta 
+40 °C -asteeseen.

– Kuumia paikkoja ei ole järke-
vää valaista led-valoputkilla, 
koska niiden teho heikkenee 
kuumissa olosuhteissa. Sellai-
siin tiloihin sopivat paremmin 
loisteputket, Koljonen sanoo.

Elintarvikeketjussa  
useita käyttökohteita

Led-putkia on pilottikäytössä 
elintarvikealalla muun muassa 

kolmessa ruokatehtaassa tuo-
tanto-, varasto- ja toimistotilois-
sa, ruokakaupassa sekä tukus-
sa. Muilla aloilla käyttäjiä on 
kymmeniä.

Elintarviketeollisuudessa on 
käytössä paljon loisteputkia, ja 
niiden korvaaminen on energia-
taloudellisesti kannattavaa. Led-
valoputket soveltuvat hyvin 
muun muassa pakkasvarastoi-
hin, tuotantotiloihin, varastoi-
hin, toimistoihin sekä alkutuo-
tantoon: kanaloihin, sikaloihin ja 
navetoihin. π

lisätietoja:
mikko Koljonen
myyntijohtaja
Valtavalo Oy
mikko.koljonen@valtavalo.fi

KUVA: VAlTAVAlO Oy



Suomalainen ruokakulttuuri on 

salonkikelpoista
Suomalaista ruokakulttuuria ei pidä naamioida isoisoisoisoäidin aikaiseksi 
perinteeksi tuohivirsuineen ja kolkkahattuineen, vaan modernisoituna 
nykyihmisen ajatusmaailmaan. Ruokakulttuuri ja äidinkieli ovat kansallisen 
identiteetin kulmakivet, joita ilman olemme tuuliajolla.

Suomalaisia vaivaa halvan ruuan huuma ja 
ruokailun ilottomuus. Käytämme kiirettä te-
kosyynä välinpitämättömään suhtautumi-
seemme. Meillä yksinsyönti on yleisintä maa-
ilmassa. Olemme ruuan teknisessä ja hygiee-
nisessä osaamisessa maailman huippua.

Entäpä ruokakulttuuriosaamisessa? Meil-
lä on edessämme pitkä, mutta mielenkiintoi-
nen matka ruuan syvimpään olemukseen ja 
sen arvostukseen. Omasta ruokakulttuuri-
tuntemuksesta saisimme kuitenkin turvalli-
suutta ja pysyvyyttä yhä kiihtyvällä vauhdilla 
muuttuvassa maailmassa.

Tuntemalla omia ruokajuuriamme hieman 
pakkausta syvemmältä emme olisi niin hel-
posti hylkäämässä huippuhienoja ruokiam-
me ja samanaikaisesti liputtamassa vieraat 
kritiikittömästi tervetulleiksi. Meidän täytyy 
tehdä koiranruoaksi pilkattu maksalaatik-
komme salonkikelpoiseksi ja luopua ajatuk-
sesta, että tilliliha on yököttävää.

Ruokakulttuuria monelta kulmalta

Jotkut kokevat, että ruokakulttuuri on jotain 
niin ”hienoa”, että se ei kuulu jokapäiväiseen 
elämään. Siis pelkkää kulinarismia ja gastro-
nomiaa. 

Kulinarismilla ymmärretään kuitenkin kaik-
kea, mikä liittyy hyvän ruoan ja juoman arvo-
jen vaalimiseen. Kulinarismia on yhtä hyvin 
yksinkertainen kotiruoka ja ruokaa kunnioit-
tavat pöytätavat kuin piknik-lounas metsäret-
kellä. 

Gastronomia puolestaan voidaan ymmär-
tää korkealuokkaisten herkkujen tuntemuk-
seksi ja valmistukseksi, sanalla sanoen ruo-
kataiteeksi. Pikaruokakin kuuluu näiden kä-

sitteiden sarjaan. Se on usein nopeaa syö-
mistä kahden tärkeämmän toiminnon välis-
sä. Ruualla ei silloin olekaan (pää)roolia.

Ruokakulttuurin levittämisestä koituva 
hyöty on moninainen. Ruokakulttuuri on esi-
merkiksi osa hyvinvointipalveluja ja arjen 
viihtymistä, kohtaamisia, elämyksiä ja lopul-
ta tiedon sekä ymmärryksen lisäämistä. Näi-
den kokonaisuuksien sisään mahtuvat niin 
terveelliset ruokatottumukset, ruokanautin-
to hyvällä omallatunnolla, yhdessä syöminen 
ja ihmissuhteiden hoito, uusien makujen löy-
täminen kuin ruoantuotannon ympäristövai-
kutuksetkin.

Ruokakulttuuri otettiin asiana UNESCOn 
maailmanperintölistalle 2008. Italia haastaa 
Ranskan päästäkseen ensimmäisenä maana 
perintölistalle. Italiassa on 166 unionin tun-
nustamaa erityisruokalajia, Ranskassa ”vain 
156”. 

Lähin naapurimme Ruotsi visioi kasvuaan 
suureksi ruokamaaksi. Pelkästään syksyllä 
2008 se panosti ruokakulttuuriin 3,3 miljoo-
naa euroa. Kasvava maine gastronomian 
huippumaana tuo laaturavintoloihin lisää ul-
komaalaisia asiakkaita ja toimii yhtenä turis-
min houkuttimista. Ruotsissa onkin kaikki-
aan kuusi ruokakulttuurin alalla toimivaa 
professuuria, kun meillä Suomessa kerätään 
rahoitusta vasta ensimmäiseen.

Ruokamuistot  
– mielihyvä osana elämää

Ruokamuistot syntyvät erittäin varhain, jo 
imeväisiässä. Syvempi kiinnostus ruokaan 
syttyy varhaislapsuudessa. Murrosiässä ta-
vat ja tottumukset – sekä hyvät että huonot KU
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pitää tai olla pitämättä jostakin ja samalla 
kyky, jonka avulla hän voi säädellä erilaisia 
arviointeja ja omaa käyttäytymistään. Maku 
voidaan yhdistää sekä esteettisiin että mo-
raalisiin arvioihin.

Maku yhdistettiinkin keskiajalla kauneu-
teen, taipumuksiin tai moraaliin. Makuteori-
oita kehitettiin 1700-luvulla erityisesti Britan-
niassa. Maku oli tuolloin esteettisen keskus-
telun käsite. Maku tunnisti kauneuden, vaik-
kei voinutkaan sitä selittää. Hyvä maku näh-
tiin joko synnynnäisenä tai harjoittelun avul-
la hankittuna. Uskottiin, että kauneuden ha-
vaitsemiseen oli oma erityinen aistinsa, kau-
neusaisti. Edelleenkin puhutaan ihmisistä, 
jotka sisustavat tai pukeutuvat ”hyvällä 
maulla” tai käyttäytyvät hyvän maun mukai-
sesti.

Ihminen tunnistaa ja erottaa toisistaan tu-
hansia tuoksuja. Hajumuistin avulla tunnis-
tetaan jonkin asia pitkänkin ajan kuluttua. 
Makuaisti on hajuaistin apuaisti. Mausta pu-
huttaessa tarkoitetaan yleensä maun ja ha-
jun erilaisia sekoituksia.

Ruuan hyvästä mausta on Suomessa he-
rätty puhumaan vasta äskettäin, vaikka toki 
hajuaistin avulla on kautta aikojen osattu 
erottaa pilaantuneet elintarvikkeet. Maun 
herkkyyttä on meillä testattu lähinnä viini-
raadeissa, ruokakulttuuriimme alun perin 
kuulumattoman tulokkaan testeissä. 

Mutta keskustellaanko suomalaisissa ruo-
kapöydissä esimerkiksi marjojemme aro-
meista tai metsätyypeistä, joista ne on poi-
mittu tai maailman rikkaimmaksi mainitusta 
leipävalikoimastamme, viljapeltojen aurin-
kosummista, jauhatustekniikasta tai paisto-
lämpötiloista? Mitä adjektiiveja käytämme 
arvioidessamme ruoan maittavuutta? Hyvää, 
mautonta, kylmää, liian suolaista tai make-
aa?

Kiinnostus hereille makukoulussa

Eräs konkreettinen tapa saada ihmisten mie-
lenkiinto aidosti heräämään on makukoulu-
opetus. Sitä on tehty jo pitkään esim. Rans-
kassa, Hollannissa ja Ruotsissa ns. SAPERE-
menetelmällä. Sapere tulee latinan sanoista 
maistella, tuntea ja olla rohkea. Menetelmä-
nimen käyttöön on Suomessa yksinoikeus 
Jyväskylän sairaanhoitopiirillä, joka on sen 
avulla tehnyt päiväkoti-ikäisten parissa uraa-
uurtavaa työtä lasten ruokaennakkoluulojen 
vähentämiseksi.

Menetelmässä ravitsemusoppi on vähem-
mällä, ensin herätellään lasten kiinnostus ja 
uteliaisuus elintarvikkeisiin ja oman kehon 
toimintoihin. Oikein toteutettuna menetel-
män avulla opitaan tuntemaan omat aistit ja 
makumieltymykset, harjoitellaan ilmaise-
maan itseään sanoin, uskalletaan kokeilla 
uusia tuotteita ja ruokia, kehitytään monitai-
toiseksi ruokailijaksi ja saadaan vaihtelua 
syömiseensä.

Ruuan ympäristövaikutukset  
– kuka maksaa loppulaskun?

Ihmisen toiminnan kolme keskeisintä ympä-
ristöön vaikuttavaa aluetta ovat asuminen, 
liikenne ja ruuantuotanto. Maapallon pinta-
alasta 40 % on maatalouskäytössä. Ruokailu 
on ravinnevirta, joka kasvien ja kotieläinten 
kautta siirtyy ihmisen käyttöön.

Ruokavalintojen merkitys eri ympäristö-
vaikutuksissa onkin erilainen: ilmastovaiku-
tuksista noin 20 % johtuu ruoankulutukses-
ta, vesistöjen osalta ruokailu voi vastata jopa 
50 % kaikista ravinnepäästöistä. Niitä syntyy 
moninaisista ruuantuotannon prosesseista, 
kuten lannoituksesta, maan muokkaukses-
ta, eläinten lannasta ja virtsasta.

Kulutuksen ja tuotannon ympäristövaiku-
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– ovat jo niin vakiintuneita, että säilyvät 
usein läpi elämän. Ruoka on lapselle paitsi 
nälän tyydyttäjä, myös emotionaalisen kehi-
tyksen turvaaja. Se edustaa syliä, kosketus-
ta, huolenpitoa, lämpöä ja turvallisuutta. 
Nuorilla puolestaan ruoka voi olla kapinan 
väline aikuisten arvomaailmaa kohtaan. 
Heillä onkin usein kaksi ruokamaailmaa: ka-
vereiden ja vanhempien ruoka.

Ruoka ilmaisee toisesta pitämistä ja ar-
vostamista, ruuan jakaminen hyväksymistä 
ja keskinäisen riippuvuuden vahvistamista. 
Ruoka on rauhoittaja, turva, lohtu, palkkio, 
lahjonnan väline, rangaistus, alistaja, moraa-
linen opettaja, hallinnan väline, ikävystymi-
sen taltuttaja.

Tiedon kertomisesta  
taidon kartuttamiseen

Jos välinpitämättömyys tai pelkkä mielihyvä 
saa ratkaista ruokavalinnan, lopputulokses-
ta ei ole takuita. Seurauksista kertovat hui-
keat luvut: ”ruokasairauksista” pelkän dia-
beteksen hoitokustannukset ovat kaksinker-
taistuneet kymmenessä vuodessa ollen tällä 
hetkellä jo 1,4 miljardia €/v (Diabetesliitto 
2009). Lihavuuden hoitokustannukset ovat 
yli 210 miljoonaa (Kela 2005) ja kolesteroli- ja 
verenpainelääkkeet maksavat 272 miljoonaa 
(STM 2008:1).

Näin suuria summia tavallisen ihmisen on 
vaikea hahmottaa. Kuitenkin useimmat elin-
tapoja muokkaavat toimenpiteet vaikuttivat 
toivotulla tavalla ja niiden kustannusvaikut-
tavuus on melko edullinen. Esimerkiksi ravit-
semus- ja painonhallintainterventiossa kus-
tannukset laatupainotettua elinvuotta koh-
den vaihtelevat välillä 7 200–20 000 € (STM 
2008:1).

Ruokaan liittyvää tiedotusta, julkilausu-
mia ja politiikkaohjelmia tehdään ja on tehty 
Suomessa kiitettävän runsaasti. Pelkkä in-
formaatio ei kuitenkaan riitä ruokatottumus-
ten muuttamisen motiiviksi. Tarvitaan konk-
reettisia, omakohtaisempia kokemuksia. Pa-
remmalla ruokakulttuurituntemuksella ihmi-
set voisivat tehdä parempia valintoja itsensä 
ja valtion parhaaksi.

Ruokatiedon kertomisesta olisi aika siirtyä 
taidon kartuttamiseen. Mieleeni ovat syöpy-
neet lähtemättömästi jonkun suuren ajatteli-
jan sanat: ”Kerro minulle, ja minä unohdan. 
Näytä minulle ja minä saatan muistaa. Ota 
minut mukaan tekemään ja minä ymmärrän.”

Maku on monitahoinen asia

Maku on paljon laajempi käsite kuin maku-
aisti, jonka avulla on mahdollista saada kriit-
tistä informaatiota nautittavasta aineesta. 
Wikipedian mukaan maku on ihmisen kyky 

 "Ruotsissa on kuusi ruokakulttuurin alalla 
toimivaa  professuuria, kun meillä Suomessa 
kerätään rahoitusta  vasta ensimmäiseen"

Pullapitko ja 
ruisleipä edus-
tavat suomalai-
suutta. 
KUVA: leIPÄ TIedOTUS 
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tuksia pitää arvioida tuotteen koko elinkaa-
ren ajalta. Silloin mukaan pitää laskea myös 
tukku- ja vähittäiskauppa sekä kuluttajien 
osuus, kuten ostosmatkat ja ruoan säilyttä-
minen ja -valmistus sekä pakkausjätteen 
synty ja sen hyödyntäminen. Viimeksi mai-
nittuja on perinteisesti pidetty suurimpina 
ympäristön pilaajina. Ruuan kulutuksella ja 
sen tuotannolla on kuitenkin merkittävämpi 
vaikutus.

Pohjois-Atlantilla 90 % kalakannoista on 
ylikalastettu. Kalastustehon pienentäminen 
ei vähentäisi saaliita, mutta sallisi emokalo-
jen kasvun. Kunhan vain kalastusvaltiot pää-
sisivät asiasta sopuun!

Useisiin edellä mainittuihin kohteisiin on 
olemassa parannusehdotuksia, mutta ne li-
säävät kustannuksia. Kuka niistä on valmis 
maksamaan? Täytyy kuitenkin muistaa, 
ettei vät eettinen ruuantuotanto ja halpa hin-
ta mahdu samaan yhtälöön.

Suomessa ruokakeskustelua käydään pit-
kälti hintapää edellä ja usein valitellaan ruu-
an kalleutta. Samalla unohtuu kuitenkin ti-
lastollinen tosiasia, että nykyihmisen kotiin 
ostama ruoka merkitsee noin 12 % kotitalou-
den menoista. Vastaava luku 50- ja 60-luvuil-
la oli 30–35 %, eikä silloin valitettu ruuan 
hinnasta.

Kaikkein kalleinta ja epäekologisinta on 

RUUAN MAKU

Ruokakulttuurin monet ulottuvuudet

suomalainen/
ulkomainen ruoka maailman 

ravitsemustilanne

kulinarismi
gastronomia ruuan sosiologia

ruoka taiteen 
kuvaamana

raaka-aineet

ruuan laatu

ruuan historia

ruuan ympäristö-
vaikutukset

ravitsemus- ja terveystieto, 
ruoan fysiologia

ruoka vallan 
välineenä

ruuan teologia

ruokailutilanteet, 
kattaukset, pöytätavat

juhla-, arki-, terveysruoka

ruokatuotannon etiikka ruokatarinat

ruuan syömättä jättäminen. Niin kauan kuin 
Suomessa elintarvikeketjussa jollain on va-
raa heittää syötävää ruokaa roskiin, putoaa 
ruuan halpahintavaatimuksilta pohja. Tällä 
hetkellä arvioidaan, että suomalaiset heittä-
vät roskiin noin 10 % syömäkelpoisesta ruu-
asta.

Kuluttajien valinnoilla onkin sanottu ole-
van suurempi merkitys kuin tieteen kehityk-
sellä. Pitäisikö ruokakulttuurituntemusta 
taas huutaa apuun? π

Ulla Rauramo
toiminnanjohtaja
Leipätiedotus

Ruokamuistot syntyvät 
varhain, syvempi kiin-
nostus ruokaan syttyy 
varhaislapsuudessa.
KUVA: KOTImAISeT KASVIKSeT Ry,  

TePPO JOHAnSSOn/ATelJee  
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Kulttuurista ruokakulttuuriin

Latinan sana cultura merkitsee viljelystä. Sitä, että metsästäjä-
keräilijä ihminen asettui paikoilleen ja alkoi viljellä maata. Sil-
loin häneltä jäi aikaa myös muuhun kuin päivittäisen ravinnon 
hankkimiseen – kulttuurin kehittämiseen.

Kulttuurista lienee satoja määritelmiä, tässä omani, jonka 
olen risteyttänyt monista löytämistäni: Kulttuuri on ihmiskun-
nan saavutusten kokonaisuus kaikkine ilmiöineen, myös ateri-
oineen. Kulttuuri monipuolistuu ja siirtyy sukupolvelta toiselle. 
Kulttuurin avulla yhteisö ylläpitää suhdetta omaan menneisyy-
teensä ja rakentaa identiteettiään.

Ruokakulttuurin muovaajia ovat ekologia, politiikka ja uskon-
to. Ruuan valinta on tiedostamatonta ja totuttua, se ylläpitää 
turvallisuuden tunnetta. Jokainen kulttuuri tai yhteisö määritte-
lee itselleen sopivat ja sopimattomat ruoka-aineet, syömäseu-
ran ja -tilanteen, ruuanvalmistustavat ja pöytätavat eli ns. ruo-
kasivistyksen. Kuvaan on kerätty ruokakulttuurin monia ulottu-
vuuksia.

Ruokakulttuuria voidaan kutsua myös ruokaosaamiseksi tai 
ruokasivistykseksi. Ruotsalaisen Måltidsakadimien (http://
www.maltidsakademien.se) mukaan ruokakulttuuriin kuuluu 
seitsemän hyvin erilaista kokonaisuutta: kansantaloutta, sopi-
van energiansaannin turvaamista, terveyden vaalimista, kult-
tuuriperinnön ylläpitoa ja siirtämistä, oikeutta hyvälaatuiseen ja 
oikeahintaiseen ruokaan, ruokailuhetken kauneutta, tunnelmaa 
ja tilaa sekä demokratian toteutumista.

Suomalaisen ruokakulttuurin kulmakivet

Nykyisenlaista vaurautta meillä ei ole ollut kuin runsas puoli 
vuosisataa. Sen takia meillä ruokaan on suhtauduttu nöyryydel-
lä. Olemme aina ymmärtäneet, ettei ruoka ole itsestäänselvyys, 
vaan sen eteen on tehtävä lujasti töitä. Sanotaankin pelkistäen, 
että suomalaiset kiittävät ruuasta, mutteivät keskustele, eu-
rooppalaiset keskustelevat, mutteivät kiitä. 

Vaatimattomat olot ovat aina virittäneet ihmisten kekseliäisyy-
den, joka on ruokarintamalla poikinut monta arvostettua perin-
neruokaa. Esim. huonot säilytysolot ovat palelluttaneet ja imel-
lyttäneet juureksemme, jonka takia edelleen syömme nautinnol-
la makealle maistuvia joululaatikoita. Puhtaiden, makeitten vesi-
en kaloja saa harvasta maasta, meille ne ovat jokapäiväistä herk-
kua. Niistä on keksitty nerokkaita eväitä kuten kalakukko ja si-
lakkaleipä - leipä ja särvin samassa paketissa. 

Karu luontomme kasvattaa meille upeat aromit niin marjoihin 
kuin yrtteihinkin. Luonnonmarjojen jokamiehenoikeudellinen 
poiminta metsistä onkin ulkomaalaisille lähes käsittämätön 
seikkailu. Marjapuurot ovat samaa eksotiikkaa, muualla harvoin 
käytettyjä, ja vielä niin erinomaisen terveellisiä! Ruisleipäosaa-
misemme on maailman huippua. Koivuista olemme kehittäneet 
ksylitolituotteita ja männyistä petun jälkeen kasvisterolia. 

Suuri, harvaan asuttu maa ja vähät ihmiset takaavat meille run-
saasti puhdasta luontoa ja puhtaat raaka-aineet. Eläinten kohtelu, 
ruuan jäljitettävyys, hygienia ja tekninen laatu ovat meillä pre-
mium-luokkaa. Kun vielä sisäistämme ruuasta sen monet kulttu-
relliset näkökulmat, yhtälöstä tulee lähes täydellinen.

Ulla Rauramo

23.3.2010 klo 8.30–16,
Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo

Futupack-päätösseminaari

Futupack-verkostosta 

Mukana mm. Harri Koskinen,
Marko Parkkinen ja Globe Hope.

Ohjelma ja ilmoittautuminen
15.3. mennessä
www.tekes.fi/futupack

Rikasta arvoketjuasi

Elintarvikealan tuotekehitysasiantuntija 
yritykselle 
 
Elintarviketuotannon tuotekehityksestä kiinnostuneille 
räätälöity rekrytointikoulutusohjelma tarjoaa osallistuville 
yrityksille mahdollisuuden tehostaa tuotekehitystoimintaa 
yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämis-
keskus Palmenian kanssa. Erityisesti elintarvikealan pk-yri-
tyksille suunnattu ohjelma tarjoaa henkilöstölle osaamisen 
päivitystä, verkostoitumismahdollisuuksia ja kilpailukyvyn 
lisääntymistä. 

Projekti tarjoaa resursseja mm: 
Elintarviketuotteiden  ja –pakkausten suunnitteluun•	
Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kehittämiseen •	
Prosessien suunnitteluun•	
Laadun kehittämiseen•	
Tuoteturvallisuuden ja riskinarvioinnin hallintaan•	
Myynninedistämiseen •	

Rekrytointikoulutusohjelman tuotekehitystä tukeva täyden-
nyskoulutus kestää 50 päivää alkaen 8.3.2010 ja projektityö 
yrityksissä 100 päivää alkaen 10.5.2010. Koulutus on tarkoi-
tettu elintarvikealan korkeakoulun suorittaneille työttö-
mille tai työttömyysuhan alaisille ammattilaisille Ohjelman 
rahoittavat Uudenmaan ELY -keskuksen työvoimaosasto ja 
osallistuvat yritykset. Projektiyritysten haku on alkanut.

Lisätietoja: Suunnittelija Irma Isotalo,
irma.isotalo@helsinki.fi , p.(09) 191 54076 tai 040 8256751.

           
 Helsingin yliopisto

Koulutus- ja kehittämiskeskus palmenia
www.helsinki.fi/palmenia
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Elintarvikeala on osa laajaa, uudistuvaa 
biopohjaista materiaalitaloutta. Tämä bio-
talous käsittää kaikki ne sektorit, jotka hyö-
dyntävät luonnonvaroja ja bioprosesseja 
tuottaakseen tuotteita ja palveluja, työpaik-
koja sekä liiketoimintaa. Tästä näkökulmas-
ta elintarvike- ja energia-aloilla on jo yhty-
mäkohtia.

Innovaatioiden mahdollisuudet moninker-
taistuvat, kun raaka-ainepohjaisesta toimi-
alarakenteesta ja tutkimus- ja kehitystyöstä 
päästään poikkialaiseen ja koko biotalouden 
laajan tieteellisen ja tutkimusosaamisen 
hyödyntämiseen. Vakiintuneiden ja vakaiksi 
uskottujen toimialojen sijaan syntyy uusia 

maatalouden ja 
elintarviketeollisuuden  
yhteys vahvistuu

Merkittäviä megatrendejä
• Kestävä kulutus – tavoitteena 

vähentää  ympäristön kuormitusta

• Ajasta ja paikasta riippumaton 
kanssa käyminen – shoppailu

• Bioenergian ja elintarviketuotannon 
mahdollinen ristiriita

• Resurssien niukkuus, globaalin 
kulutuksen  jatkuva kasvu

• Asenteet siirtyvät hitaasti 
käytännöksi 

• Kuluttaja ei yksin voi ratkaista 
ympäristöongelmia 

• Kulutus yksilöityy

• Laitteiden lukumäärä kodeissa 
kasvaa 

• Vapaa-aikaan käytetään enemmän 
rahaa

• Tavaroiden kulutuksesta siirrytään 
asteittain palveluihin ja elämyksiin

• Työpaikkoja ja tuotannonaloja syntyy 
ja katoaa entistä nopeammin

toimiala- ja tuotantorakenteita vastaamaan 
muuttuvia, globaaleja kuluttajien ja markki-
noiden tarpeita. Laajempi näkökulma tuo 
saataville paljon hyödyntämiskelpoista 
osaamista ja alan kasvua.

Viestintä vauhdittaa muutosta

Elintarvikealaa on luonnehtinut kansallisuus 
ja kulttuurisidonnaisuus, kotimarkkinat ovat 
olleet vakaat. Vienti ja kansainvälisyys ovat 
olleet alan kasvun suuri haaste, jossa ensias-
keleet on otettu. Elintarvikemarkkinoiden lo-
giikka on muuttumassa. Rajattomuus ja glo-
baalisuus eivät koske vain yrityksiä ja liike-
toimintaa, vaan myös kulttuuri, tavat ja kulu-

elintarvikealan sisällä vakiintuneet toimialarakenteet muuttuvat. 
maatalouden ja elintarviketeollisuuden välinen yhteys vahvistuu ja 
kansainvälistyy. yhteistyö- ja jakeluverkostoja rakentuu uudenlaisten 
kumppanuuksien kautta. Uudenlaisille arvoverkostoille syntyy tilaa myös 
elintarvikealalla – ajatellaanpa vaikka IKeAn lihapullia elintarvikeviennin 
näkökulmasta!

KUVA: www.RyPSIOlJU.fI
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Kuusi näkyvää muutosta
Tekesin Megatrendit ja me -aineistosta 
nousee esiin kuusi näkyvää, kokoavaa ja 
osin nykyajattelua kyseenalaistavaa muu-
tosta:

Shoppailutapojen ja 
-tottumusten uusjako

Ostoksilla käynnin kustannukset ovat 
Suomessa noin 10 miljardia euroa. Kestä-
vän kulutuksen arvojen nousu aiheuttaa 
paineita sekä pienentää näitä kustannuk-
sia että jakaa kustannuksia toisin. Ratkai-
suja odotetaan teknologialta ja logistiik-
kajärjestelmiltä. Globalisaation nopean 
etenemisen on arvioitu osaltaan perustu-
van yksikkökohtaisten kuljetuskustannus-
ten romahtamiseen. Toisaalta tämä trendi 
on riippuvainen myös energian hinnasta ja 
kulutuksesta jatkossa. Myös väestön 
ikääntyminen ja kotitalouksien pienene-
minen vaikuttavat ostokäyttäytymiseem-
me.

Niukkuus innovaatioajurina

Kestävän kehityksen mukainen elämänta-
pa on yleistymässä, kulutusta ja haaskaa-
mista vastustavia ratkaisuja kaivataan. Ei 
ole kysymys siitä, ettei olisi varaa noudat-
taa resursseja ja ympäristöä kuluttavaa 
elämäntapaa, vaan arvot muuttuvat. Tähän 
liittyy myös palveluiden kuluttamisen kas-
vu materiaalisen kuluttamisen sijaan. Eetti-
nen kuluttaminen, yhteinen huoli maapal-
lostamme motivoi niukkuuteen. Bioenergi-

an tuotanto sekä Aasiassa kasvava kulutus 
nostavat raaka-aineiden hintaa. Toteutuak-
seen kulutustavan muutokset vaativat uu-
denlaisia niukkuuteen ja säästäväisyyteen 
pohjautuvia innovaatioita.

Vapaa-ajan kulutus 
on muutosten edelläkävijä

Arvojen ja asenteiden muutokset näkyvät, 
mutta muuttuvat hitaasti käytännöksi. Ku-
luttajat elävät kolmea elämää: työelämää, 
arkea ja vapaa-aikaa. Työelämässä kulut-
taja tai kansalainen varsin harvoin voi to-
teuttaa omia arvomuutoksiaan. Myös arki-
elämään liittyy paljon tottumuksia ja ”pak-
koja”. Sen sijaan kuluttajien mahdollisuu-
det valita omien arvojensa mukaisia rat-
kaisuja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa 
ovat lähes rajattomat. Vapaa-ajan määrä 
kasvaessa myös vapaa-ajan merkitys ra-
hankäytön kohteena kasvaa.

Uudenlainen kuluttajaliike 
muokkaa globaaleja innovaatioita

Virtuaalivaikuttamisen kautta uusiutuva 
kuluttajaliike voi vaikuttaa aidon markki-
namekanismin kautta energia- ja ympäris-
tökehitystä kestävään suuntaan, jolloin 
kehitys ei nojaa julkisen vallan säätelyyn. 
Verkostoituvat, tietoiset ja tiedostavat ku-
luttajat sekä heidän valintojaan ja päätök-
sentekoaan tukeva tietoinfrastruktuuri 
muodostavat markkinamekanismiin poh-
jautuvan, uuden kuluttajaliikkeen ytimen. 

Kuluttajien potentiaalia uusien tuotteiden 
ja käyttötapojen kehittäjinä ei myöskään 
kannata aliarvioida.

Osaaminen on taloudellisen 
toiminnan ydin

Toimintoja, aloja, yrityksiä ja työpaikkoja 
syntyy ja kuolee, muutos on jatkuvaa ja 
nopeutuvaa. Näissä oloissa menestyksen 
konsepti liittyy osaamiseen, osaamisen 
riittävään keskittämiseen ja verkostoihin. 
Uudistuminen edellyttää innovaatioita. In-
novaatioita syntyy kaikkialla. Ne ovat läh-
tökohtaisesti globaaleja, ja niiden kehittä-
minen vaatii lujaa osaamista myös tulevai-
suudessa.

Teknologian epäjatkuvuudet ja 
uudet teknologiaparadigmat

Kulutuksen ja arvomaailman muutokset 
johtavat teknologian tarpeen jatkuvaan 
kasvuun. Samaan aikaan on nähtävissä 
varsin ristiriitaisia kehityssuuntia. Kulu-
tuksen uskotaan määrällisesti kasvavan 
samaan aikaan, kun niukkuus elämänta-
pana ja arvona nousee. Bio-, ICT- ja nano-
teknologia ovat edelleen ne keskeiset tek-
nologiaparadigmat, jotka voivat ratkaista 
tämän ristiriidan.

lisätietoja:
megatrendit ja me, Tekesin katsaus 255/2009
www.tekes.fi ->Tekes -> strategia ->ennakointi

tustottumukset leviävät nopeasti maasta ja 
alueilta toisille. Muutoksen vauhdittajana on 
rajaton ja ajaton viestintä.

Nuoret ja tulevat sukupolvet kokeilevat ja 
ottavat käyttöön uusia tuotteita ja tapoja. 
Markkinat uudistuvat, käyttäjäryhmät ja ku-
lutustavat yhdistävät ihmisiä rajojen yli. Tämä 
tarjoaa elintarvikealalle uusia, kasvavia ja 
kansainvälisiä markkinoita. Menestyminen 
näillä edellyttää kuluttajien ja käyttäjien ym-
märtämistä ja ottamista mukaan uusien tuot-
teiden ja innovaatioiden kehittämiseen.

Jatkossa on pohdittava, brändäystaidotko 
ratkaisevat. Onko globaalisti hallitsevien 
brändien aika innovaatioina jo ohi? Millaisia 
rajat ylittäviä liiketoimintakonsepteja tule-
vaisuudessa luodaan? Kuitenkin viime kä-
dessä kyse on kuluttajien valinnoista. Valin-
nat näyttävät yhä useammin pohjautuvan 

terveyden, hyvinvoinnin ja kestävän kehityk-
sen tavoitteisiin.

Megatrendit esiin kartoituksella

Tekes kartoitti yhdessä suomalaisten tutki-
joiden kanssa keskeisiä maailman muutok-
sia kuvaavia asioita, megatrendejä, ja niiden 
merkitystä Suomelle. Muutoksia katsottiin 
maailmantalouden, kuluttajien ja kulutuksen 
sekä teknologian ja innovaatioiden kannalta.

Megatrendiaineistoa arvioi suuri joukko 
Tekesin yhteistyökumppaneita yrityksissä, 
tutkimuslaitoksissa ja julkisella sektorilla. 
Kaikki olivat huolissaan energian riittävyy-
destä ja ympäristöstä ja uskoivat, että kulut-
tajien ja käyttäjien vaikutusvalta kasvaa tule-
vaisuudessa. Uudistumista ajaa ennen kaik-
kea teknologia, joka on kaiken ytimessä 
mahdollistajana, mutta kuitenkin usein nä-

kymättömissä, ”itsestäänselvyytenä” muka-
na muutoksissa.

Tulokset ovat ennakointeja, suunnan näyt-
täjiä, eivät ennusteita. Aineistosta nousee 
esiin kuusi näkyvää, kokoavaa ja osin nyky-
ajattelua kyseenalaistavaa muutosta. Ne 
merkitsevät myös kasvavaa innovaatioiden 
kysyntää. Ovatko havainnot tärkeitä suoma-
laisen elintarvikealan kannalta? Millaiseen 
maailmaan pitäisi varautua? π

Eija Ahola
tutkimuspäällikkö
Tekes
eija.ahola@tekes.fi

Jussi Toivonen
teknologia-asiantuntija
Tekes
jussi.toivonen@tekes.fi
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ennakoinnilla  
katse tulevaisuuteen
Yritysten on oltava muutoksen aallonharjalla 
alati muuttuvassa maailmassa. Hyvä rea-
gointikyky ei riitä, sillä silloin yritys on autta-
matta muita jäljessä. Ennakoinnin avulla yri-
tys voi havaita omaan toimintaansa vaikutta-
vat muutokset ajoissa ja suunnitella muutok-
sen vaatimat toimenpiteet etukäteen.

Finpro on kerännyt osana Tekesin elintar-
vikealan Sapuska -ohjelmaa maailmalla 
esiintyviä elintarvikesektorin trendejä ja nii-
hin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia 
teemalla Feel Good Food. Tunnistettuja tren-
dejä käytetään soveltuvin osin hyväksi alka-
van vuoden Sapuska -ohjelman painopistei-
den suunnittelussa.

Trendejä on analysoitu kuluttajien koke-
musten näkökulmasta yhdistäen ne havait-
tuihin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. 
Toiminta liittyy osana Finpron markkinoiden 
ennakointiin (Foresight -toiminnat), jossa py-
ritään analysoimaan toimialan liiketoimin-
taympäristön muutoksia pidemmällä aikavä-

lillä ja niihin liittyviä liiketoimintamahdolli-
suuksia suomalaisille yrityksille.

Ennakointi ei ole ennustamista, vaan mah-
dollisten tulevaisuuskuvien kartoittamista. 
Sen avulla kyetään tiedostamaan mahdolli-
suudet ja uhkat, jotka yritys voi tulevaisuu-
dessa kohdata. Jäljempänä esitetyt trendit 
ovat vasta työn alustavia tuloksia: trendien ja 
liiketoimintamahdollisuuksien tarkempi ana-
lysointi on mahdollista vasta, kun havaintoja 
on useita tuhansia.

Oheiset trendit ovat ennakointityön avulla 
luotua tulevaisuudenkuvaa. Yrityksille kerä-
tään mahdollisimman relevanttia tietoa, joka 
auttaa niitä näkemään, mitä mahdollisuuk-
sia tai uhkia tulevaisuus voi tuoda muka-
naan. Näitä tuloksia voidaan käyttää yrityk-
sen strategisessa päätöksenteossa.

Finprossa on laaja havaitsijoiden verkosto: 
40 eri kansalaisuutta, lähes 350 henkilöä 60 
toimistossa ympäri maailmaa. He kaikki 
osallistuvat ilmiöiden ja muutosten havaitse-

miseen. Nämä havainnot kerätään ennakoin-
tityötä varten kehitetyllä yhteisöllisellä ohjel-
mistolla, joka tukee myös havaintojen analy-
sointia. Lisäksi ennakointiin erikoistunut tii-
mi luo yhteistyössä toimiala-asiantuntijoi-
den kanssa ymmärrystä mahdollisista kehi-
tyssuunnista. π

Esa Wrang
johtava konsultti, Life Sciences
esa.wrang@finpro.fi
p. 0400 24 30 76

Terja Kuuri-Riutta
johtava konsultti, Life Sciences
terja.kuuri-riutta@finpro.fi
p. 040 34 33 414

Niko Herlin
konsultti, Strategia ja Ennakointi
niko.herlin@finpro.fi
p. 040 34 33 342

lisätietoja:
www.finpro.fi (life Sciences & foresight)
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KOTImAISeT KASVIKSeT Ry/TePPO JOHAnSSOn
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Tuoreus & perinteet
Talouden taantuma lisää kuluttajien epävar-
muutta ja pelkoa, joten perinteiset arvot ja 
toimintamallit tuovat elämään vakautta ja 
varmuutta – myös ruokailun ja elintarvikkei-
den osalta. Avainsanoja ovat mm. kestävät 
arvot, kulttuuriperintö, aito, kiinteä, perintei-
nen, luonto, säästö, perhe ja koti.

Trendin ilmenemismuotoja ovat mm. suo-
situt oppaat elintarvikkeiden käytöstä, säi-
lönnästä ja perinteisten reseptien käytöstä. 
Markkinoille on maailmalla tullut myös tren-
diä varsin pitkälle hyödyntäviä ”kasvata 
omat keittoaineksesi” -tuotteita. Markki-
noinnissa käytetään yhä useammin tunnet-
tuja retropakkauksia tai nostalgisia tuote-
merkkejä.

Paikalliset kokemukset 

Tämä trendi on seurausta sekä halusta kokea 
jotain erikoista että nauttia ruoasta kestäväl-
lä ja edullisella tavalla. Esimerkkejä ovat suo-
sittu ”100-Mile-Diet” (kulutetaan vain ruokaa, 
joka on tuotettu alle 100 mailia sieltä, missä 
se kulutetaan), lähiruoka ja ruokakokemus-
ten etsiminen paikallisista ravintoloista.

Kun ei voida tai haluta matkustaa mihin-
kään kauemmas, suositaan paikallisuutta ja 
kokemuksia omalla lähialueella. Paikalliset 
reseptit, sesonkiruoat, vuodenaikoihin liitty-
vät paikalliset perinneruoat ja paikallisen 
ruokatarjonnan monipuolistuminen ovat tä-
män trendin ilmenemismuotoja.

Basaarikulttuuri

Talouden taantuma on vähentänyt monen 
kuluttajan uskoa taloudelliseen vakauteen. 
Kuluttajien tapa tehdä jatkuvaa hintavertai-
lua tai neuvotella hinnoista ovat tulleet jää-
däkseen. Trendi voi ilmetä mm. elintarvikkei-
den ostamisena suoraan tuottajilta ilman vä-
likäsiä, maatilamarkkinoilta tai vastaavista. 
Trendi ilmenee myös ruoan valmistamisena 
kotona yhdessä ystävien kanssa. Molemmat 
edellä mainitut ilmenemismuodot kilpailevat 
myös elintarvikkeiden vähittäiskaupan ja ra-
vintola-alan kanssa.

Basaarikulttuuri voi ilmetä myös laajem-
pana elintarvikkeiden katukauppana (glo-
baalisti, tuskin Suomessa), yhteistyönä maa-
tilatuottajien kanssa, lisääntyvinä ”pop-up” 
-myymälöinä tai ravintoloina, joissa vain pis-
täydytään hakemassa ruokaa sekä elintar-
vikkeiden kotimyyntinä tai huutokauppoina. 
Hinnan merkitys kasvaa kyseisen trendin voi-
mistuessa.

Myötätunnon osoittaminen & ruokailu
Talouden taantuma ei merkitse kuluttajille 
pelkästään taloudellista ahdinkoa, vaan 
myös henkisiä paineita. Ravintolat ja elintar-
vikkeiden valmistajat voivat vaikuttaa kulut-
tajiin myös emotionaalisesti osoittamalla 
myötätuntoa.

Tämä trendi ilmenee esimerkiksi ilmaisten 
ekstrojen tarjoamisena (lisäannokset, suu-
remmat annoskoot, suuremmat pakkauk-
set). Trendiin kuuluu myös elintarvikkeiden 
valmistajien ja kuluttajien myötätunnon 
osoittaminen auttamalla toisia ja hyvänteke-
väisyydellä, kuten lahjoittamalla osa tuot-
teen myyntituloista sosiaalisiin tarkoituksiin.

Mukavuus 2.0

Nykyaikaista teknologiaa ja internet-yhteyk-
siä käytetään yhä laajemmin myös ruokaos-
toksia tehtäessä, ruoanlaiton suunnittelussa 
ja ruoan valmistuksessa sekä ulkona syömi-
sessä. Ruokailusta halutaan saada yhä hel-
pompaa ja hauskempaa niille kuluttajille, jot-
ka elävät mahdollisimman ”digitaalisesti”.

Internetiä ja sosiaalista mediaa käytetään 
entistä enemmän hyväksi ravintoloiden 
markkinoinnissa: missä kannattaa syödä, 
mitä uutta on nyt tarjolla jne. Tähän trendiin 
kuuluvat myös kuluttajien uudet toimintata-
vat ja mahdollisuudet markkinoinnissa: mis-
tä ihmiset puhuvat, mitä tekevät ja miten vai-
kuttaa nopeasti kuluttajien mielipiteisiin. So-
siaalisen median kautta voidaan uuden tuot-
teen/palvelun käyttö tai uusi toimintamalli 
lanseerata varsin nopeasti.

Ruoan tuomat kokemukset  
& niiden statusarvo

Osa kuluttajista ei pidä omistamista merki-
tyksellisenä, vaan haluaa kokea jotain eri-
koista. Uudet ruokakokemukset ovat tavoit-
telemisen arvoisia, ja niistä maksetaan. Esi-
merkkeinä ovat erilaiset gourmet-ravintolat 
tai ruokaa täysin pimeässä tarjoavat ravinto-
lat – ruoan aistimisesta pimeässä on tehty ta-
voittelemisen arvoinen (ja kallis) kokemus. 
Toista ääripäätä edustaa mm. itse räätälöity 
hampurilainen pikaruokalassa. Tämän tren-
din avainsanoja ovat mm. yksilöllinen palve-
lu, uudet kokemukset, personointi, kusto-
mointi sekä yksinoikeus johonkin (palve-
luun, tuotteeseen).

Ruokaturvallisuus

Ruokaturvallisuus on tällä hetkellä vahvimpia 
elintarviketrendejä. Kuluttajat ovat kaikkialla 

huolissaan terveellisestä ja turvallisesta ruo-
kavaliosta, ja median tietotulva tekee asian 
entistä monimutkaisemmaksi. Elintarvike-
skandaalit ja ruokaperäiset sairaudet ovat li-
sänneet kuluttajien huolta entisestään.

Turvallisuuden lisääminen elintarviketuo-
tantoketjussa on alan toimijoiden yhteinen 
etu. Se tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa ku-
luttajien ostopäätöksiin ja mahdollisesti vä-
hentää heidän huolestumistaan. Luottamuk-
sen rakentaminen on avainasemassa. On tär-
keää luoda avoin ja hyvin informoitu tuottei-
den jäljitettävyysketju ja sen seuranta kulut-
tajille asti, avoin viestintä kuluttajille, hel-
posti ymmärrettävät pakkausmerkinnät ja 
laatutodistukset.

Terveysvaikutteisuus 

Nuoruus, hyväkuntoisuus, liikunnallisuus ja 
terveys ovat ihmisille tärkeitä asioita (tai ai-
nakin esiintyä sellaisena). Kuluttajilla on tar-
ve hankkia ja syödä ruokaa, joka parantaa 
fyysistä hyvinvointia, kuntoa ja mahdollisesti 
vielä ehkäisee sairauksia.

Uutena trendinä on hyvän olon tuottami-
nen laajasti ymmärrettynä. Nautittu ravinto 
voi auttaa henkilöä pysymään myös henki-
sesti kunnossa. Markkinoilta löytyy laaja va-
likoima terveysvaikutteisia elintarvikkeita, 
sairauksia vähentäviä elintarvikkeita, ”aivo-
ruokaa”, ”anti-age”-ruokaa, urheilijoiden ra-
vintoa jne. Markkinoinnissa tätä trendiä käy-
tetään hyväksi ehkä kaikkein laajimmin. Syy-
kin on hyvin ymmärrettävä; tällaisen elämän-
tavan saavuttaminen lisää itsetuntoa – yksi-
tyiselämässä ja työelämässä.

Kestävä kulutus & ruoka 

Ihmisten terveysongelmat ja kasvava huoli 
ympäristöstä vaikuttavat entistä enemmän 
myös siihen, mitä ja miten ihmiset haluavat 
kuluttaa ja syödä. Kuluttajat ottavat päätök-
sissään yhä vakavammin huomioon kestä-
vän kehityksen, tuotannon ja logistiikan.

Luomutuotteiden markkinat kasvavat lä-
hes kaikissa maissa voimakkaasti. Luomu-
tuote on monille kuluttajille jo se ainoa vaih-
toehto. Luomutuote on nyt myös trendikäs. 
Kestävän kulutuksen trendi ilmenee myös 
muilla tavoilla. Trendin avainsanoja ovat mm. 
eettisyys, luomuruoka, hidas ruokailu (slow 
food), paikallinen ruoka, ympäristöystävälli-
syys ja reilun kaupan tuotteet.

maailmanlaajuiset ruokatrendit 
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Säästämisestä on tullut lähes muoti-ilmiö. 
Lähiruoka on voimakas trendi; siinä yhdisty-
vät ympäristöajattelu, siihen usein liitetty 
luomu-tuotantotapa ja edelleen parempi 
maku. Ravintolamaailmassa suunta on eri-
laistuminen, valtavirrasta poikkeaminen. Toi-
saalta halutaan tarjota erikoisuuksia, toisaal-
ta mahdollisimman hyvää vastinetta rahalle.

Ruokavalion keventäminen on trendikästä 
– tai sitähän se on tainnut olla viime vuosi-
kymmenet. USDA (U.S. Department of Agri-
culture) julkaisee viralliset ravitsemussuosi-
tukset viiden vuoden välein. Tulevana syksy-
nä julkaistavissa uusissa suosituksissa on 
ennakkotiedon mukaan yhtenä pääkohtana 
suolansaannin suosituksen voimakas leik-
kaaminen.

Politiikka ohjaa ympäristön 
huomioimiseen

Presidentti Barack Obaman sisäpolitiikan 
kaksi isoa kulmakiveä ovat ympäristöasiat ja 
terveydenhuollon uudistaminen. Ympäristö-

asioita on vauhditettu monella tavalla, mm. 
uusiutuvan energian tutkimusohjelmilla ja 
erilaisilla investointituilla.

Elintarviketuotannon ja muun teollisuuden 
kannalta on ollut iso merkitys taloutta elvyt-
tämään luodulla julkisen rahan paketilla 
(ARRA, The American Recovery and Reinvest-
ment Act). Rahoista myönnetään esimerkiksi 
tukea energiansäästöä tukeviin uudistuksiin.

Lainsäädäntö on tuonut uusia vaatimuksia 
energiankäyttöön, mutta samalla monet yri-
tykset ovat tehneet paljon enemmän vapaa-
ehtoisesti ja tuoneet vihreän tuotannon 
osaksi brändiään. Uusilla prosessiratkaisuil-
la on saatu esimerkiksi yrityksen vedenkulu-
tusta vähennettyä kymmeniä prosentteja.

Elintarviketeollisuuden ohella pakkauste-
ollisuus on vahvasti kehityksessä mukana. 
Viime aikoina on keskusteltu paljon pak-
kausjätteestä ja pakkausten kierrättämises-
tä. Näissä asioissa USA on paljon Suomen 
jäljessä. Muovisia ostoskasseja Yhdysval-
loissa käytetään vuosittain 100 miljardia kap-
paletta. Ostoskassit ovat merkittävä jäteon-
gelma. Nyttemmin kuluttajia on alettu kan-
nustaa kassien uudelleenkäyttöön ja palaut-
tamiseen keräyspisteisiin. 

Käytännössä paikallisten, HDPE:stä val-
mistettujen, erittäin ohuiden kassien uudel-
leenkäyttö on hyvin rajoitettua. Ne ovat 
usein täysin palvelleita, kun ostoksensa on 
saanut ehjänä kotiin asti. Niiden käyttöä jä-
tepussina rajoittaa se, että niissä on usein 
reikiä.

Kaupoissa henkilökunta pakkaa tavarat il-
maisiin kasseihin, eikä kasseja todellakaan 
tarjota säästellen. Usein kauppa-apulainen 
kokee tarpeelliseksi pakata ostokseni viiteen 
muovikassiin siinä, missä itse mahduttaisin 
ne yhteen. Kuluttajat ovat tottuneet siihen, 
että kassit ovat roskaa, kun kaupasta on 
päästy kotiin.

Radikaalina toimenpiteenä Washington, 
DC:ssä säädettiin vuodenvaihteessa ostos-
kasseille viiden sentin ympäristövero. Tällä 
kerätään varoja kaupungin halki virtaavan 

Potomac-joen puhdistukseen. Joen suuri 
saasteongelma kun on juuri hylätyt muovi-
kassit. EPAn (U.S. Environmental Protection 
Agency) mukaan muovikassia huonompi va-
linta on kaupoissa vaihtoehdoksi pitkään tar-
jottu paksu paperikassi. Sen käyttö tuottaa 
40 prosenttia enemmän kasvihuonekaasuja.

Ostoskassikeskustelu on lyhyessä ajassa 
tuottanut uutena trendinä kangaskassit, joita 
ei USA:ssa ole perinteisesti paljoa katukuvas-
sa näkynyt, mutta viime aikoina niistä on tul-
lut lähes design-tuotteita. Monilla kauppa-
ketjuilla on omat, helposti tunnistettavat kes-
tokassinsa, jotka luovat kuluttajille mahdolli-
suuden erottua ”ympäristöihmisenä”. Esi-
merkiksi Trader Joe’s -ketjulla on valittavana 
jopa kassisarja eri väreissä ja eri painokuvilla. 

Ravintola-alalla pitää  
erottua valtavirrasta

Huono taloustilanne on kiristänyt ravintola-
alan kilpailua entisestään. Kilpailussa me-
nestyäkseen ravintolat tukeutuvat kahteen 
strategiaan: toiset erottuvat erikoistumalla, 
toiset panostamalla hinta-laatusuhteeseen.

Ruokaelämysten alkuperällä on suuri mer-
kitys. Lähiruoka on muotia, mutta samalla lä-
hiruokaa tarjoavan ravintolan menu voi olla 

ympäristötietoisuus 
nostaa päätään yhdysvalloissa
yhdysvalloissa eletään voimakasta ympäristötietoisuuden nousukautta. 
Tähän on suuri vaikutus presidentti Obaman ajamalla politiikalla ja toisaalta 
edelleen heikon taloustilanteen tuomilla uusilla olosuhteilla. 

Yhdysvalloissa käytetään vuosittain 100 mil-
jardia muovikassia. Nyt kuluttajia kannuste-
taan kierrätykseen ja omien ostoskassien 
käyttämiseen.

Tulevissa ravitsemussuosituksissa paino-
tetaan suolan vähentämistä.
KUVAT: JARI TOIVO
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vaikkapa toscanalainen. Enää ei erottumiseen riitä, että ravin-
tola kertoo edustavansa aasialaista keittiötä, vaan sen pitää 
olla hienojakoisempi, esimerkiksi mongolialainen tai etelä-
vietnamilainen. Jotkut pikaruokaketjutkin ovat alkaneet kil-
pailla uudenlaisilla tuotteilla. Esimerkiksi McDonald’s toi hil-
jattain markkinoille premium-hampurilaisen, jossa on iso An-
gus-häränpihvi.

Monet ravintolat kilpailevat asiakkaista rahalle tarjotulla 
vastineella. Tähän panostavat monet pikaruokaravintolat. Sa-
malla rahalla saa entistä isompia annoksia ja kylkiäisenä alku-
paloja tai jälkiruokaa.

Toisaalta monet kalliimman luokan ravintolatkin ovat lähte-
neet hintakilpailuun. Esimerkiksi naapuruston pihviravintola 
on alkanut järjestää kanta-asiakkaille teemailtoja, joissa tarjo-
taan erikseen kulloisenkin teeman mukaisesti räätälöity kol-
men ruokalajin päivällinen niin, että maksetusta 50 dollarista 
saa aina 20 dollaria takaisin.

Painonhallinta jatkuu

Uuden vuoden vaihtuessa moni on jälleen kerran tehnyt va-
kaan päätöksen ruokavalionsa keventämisestä ja liikunnan li-
säämisestä. Yhdysvalloissakin iso ravitsemusongelma on 
energian liiallinen saanti kulutukseen verrattuna.

Painonhallinta on amerikkalaisille usein sitä, että syödystä 
ruokamäärästä ei olla valmiita tinkimään, vaan ruokien tilalle 
haetaan erilaisia kevytversioita ja yhä useammin jotakin mys-
tistä aineenvaihduntaa kiihdyttävää laihdutustuotetta. Mai-
noksia on paljon, mutta käytännön tulokset ovat usein näky-
mättömiä.

Monin paikoin paikallinen lainsäädäntö on alkanut vaatia 
ravintoloita esittämään annostensa ravintotietoja, mm. ener-
giasisällön ja rasvan määrän. Samoin monissa paikoissa on 
alettu rajoittaa ravintolaruoan transrasvahappojen määrää. 
Näiltä osin monessa kaupungissa paikalliset säädökset ovat 
paljon tiukempia kuin liittovaltion lait.

Yhdysvaltojen maatalousministeriö (USDA) julkaisee syk-
syllä uusitut vuoden 2010 ravitsemussuositukset (Dietary Gui-
delines for Americans, www.mypyramid.gov) seuraavalle viisi-
vuotiskaudelle. Nykyisissä, vuoden 2005 suosituksissa isoin 
uudistus oli kokojyväviljan aseman nostaminen ja suositusten 
antaminen ensimmäistä kertaa.

Ennakkotietojen mukaan merkittävimpiä uudistuksia tule-
vissa suosituksissa on suolansaannin suosituksen voimakas 
leikkaaminen. Nykyisin natriuminsaannin suositus on 2300 
mg/d, kun se tullee uusissa suosituksissa olemaan 1500 
mg/d. Kehitystä seuratessa on helppo ajatella, että Suomi kul-
kee aika lailla eturintamassa. π

Jari Toivo
teknologia-asiantuntija
Tekes Washington
Embassy of Finland
Washington, DC

Helsingin yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
www.helsinki.fi/palmenia

 

Food Safety Prosessihygienia 
18.3., 22.3. ja 16.4.2010, Viikki, Helsinki

Koulutus valmentaa soveltamaan uusinta prosessi-
hygienian tutkimustietoa elintarviketuotantopro-
sessien tila- ja laitesuunnittelussa. Koulutuksessa 
perehdytään teoriassa ja käytännössä laboratorio-
olosuhteissa mm. prosessi-linjojen puhdistettavuu-
teen ja omavalvontasuunnitelman puhdistus- ja hal-
lintaohjelmaan. 

Kouluttajat: Dosentti Gun Wirtanen ja PhD Satu 
Salo

18.3. Tila- ja laitehygienia•	

22.3.  Pesuprosessit•	

16.4. Ilmanlaatu ja työvaatetus•	

Tiedustelut: Irma Isotalo, irma.isotalo@helsinki.fi, 
p. (09) 191 54076 tai 040 825 6751.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa: 
www.helsinki.fi/palmenia

Valmistus- ja lisäaineet 
-teemanumero ilmestyy 16.4.
ilmoitusten varauspäivä 12.3.

Lisäjakelut  
Elintarvike päivässä
sekä  
Ravitsemuspäivillä

Ilmoitusasioissa ota yhteyttä Infoteam Oy
Puh. (09) 441133, infoteam@infoteam.fi
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Uusi pohjoismainen ruoka 
– mahdollisuuksia monille

Kööpenhaminan lähellä, Snekkerstenissä 
marraskuussa 2009 pidetyssä seminaarissa 
New Nordic Food – from visions to realiza-
tions kokoontui 160 osallistujaa Nordic Inno-
vation Centerin New Nordic Food -ohjelman 
loppuseminaariin.

NICen ohjelma oli osa Pohjoismaiden mi-
nisterineuvoston Uusi pohjoismainen ruoka 
-ohjelmaa. Sen tavoitteena on yhdistää Poh-
joismaiden vahvuudet, jotka liittyvät alueel-
lisiin arvoihin, gastronomiaan, elinkeinoke-
hitykseen, raaka-aineisiin sekä matkailuun 
sekä tähdätä pohjoismaisten raaka-aineiden 
pohjalta pohjoismaisten arvojen brändäyk-
seen ja tunnetuksi tekemiseen.

Käsityötä, teollista tuotantoa  
vai eliitin herkkua?

– Ruoan ”käsityöläismäinen” jalostus voi 
olla vuonna 2017 kymmenen kertaa niin 
suurta kuin tänään, totesi ruotsalainen toi-
minnanjohtaja Bodil Cornell Eldrimner-kes-
kuksesta.

Keskus auttaa uusia ruuan pienjalostajia 
yritystoiminnan alkuun Jämtlandissa Ruot-
sissa.

– Harva uusi yritys kasvaa kovin isoksi, 
mutta jos pienyrityksiä syntyy paljon, koko 
käsityöläismäinen ruoanjalostus kasvaa, 
Bodil Cornell perusteli.

Hänen mukaansa pienten mikroyritysten 
pitää luoda maultaan, laadultaan ja identi-
teetiltään sellaisia tuotteita, joita elintarvike-
teollisuus ei pysty tuomaan markkinoille.

Käsintehdyissä tuotteissa käytetään aino-
astaan paikallisia raaka-aineita ilman tar-
peettomia lisäaineita, ja ne tehdään tavalli-
sesti hyvin pienessä mittakaavassa esimer-
kiksi maatiloilla. Tuotteiden myyntikanavat-
kin ovat tavanomaisesta kaupasta poikkea-
via (internet, ravintolat, markkinat jne.), sillä 
pienten toimijoiden on hankala päästä tuot-
teillaan kaupan hyllylle.

– Me pääsimme kauppoihin ja kuluttajien 
tietoisuuteen tekemällä bornholmilaista rap-
siöljyämme tunnetuksi mm. tanskalaisen 
julkkiskokin Claus Meyerin ohjelmien ”Mad 
fra Norden” ja ”New Scandinavinan cooking” 
avulla, kertoi rapsiöljy-yrittäjä Hans Hansen.

Lehnsgaardin kylmäpuristettua rapsiöljyä 
myydään Tanskassa tällä hetkellä mm. Coop 
Danmarkin supermarketeissa.

– Tuotteemme on 100-prosenttisesti born-
holmilainen. Se kasvatetaan, puristetaan ja 
pakataan Bornholmissa. Lisäksi tuote erot-
tuu edukseen myös hyvän ja neutraalin 
maun avulla, Hansen sanoi.

Toistaiseksi näkyvimmin uutta pohjois-
maista ruokaa – tai oikeastaan keittiötä – 
ovat tuoneet esille eliittiravintolat kuten Köö-

penhaminan noma. British Restaurant Maga-
zine valitsi sen viime vuonna maailman kol-
manneksi parhaaksi ravintolaksi. Yksi ravin-
tolan perustajista, Peter Kreiner, kertoi, mi-
ten noman perustajat ovat olleet mukana pe-
rustamassa NordicFoodLabia.

– Tarkoituksenamme on tutkia pohjoismai-
selle ruokakulttuurille oleellisia tekniikoita ja 
raaka-aineita hieman käytännönläheisemmin 
kuin esimerkiksi yliopistot, Kreiner kertoi.

Tulokset ovat tarkoitettu kaikille, joten 
tätä kautta eliitin herkutkin tulevat suurem-
man joukon saataville.

Tarvitaanko yhteiset pelisäännöt?

Seminaarin aikana heräsi keskustelua siitä, 
pitäisikö uuden pohjoismaisen ruoan ympä-
rille tehdä säädöksiä. Yksi keskustelun he-
rättäjistä oli johtaja Jens Odgaard Olsson 
Meyers Madhusista.

Hän esitteli kaksi tanskalaista ”uutta, poh-
joismaalaista leipää”. Toinen leipä oli enin-
tään päivän vanhana myytävä luomuleipä, 
joka valmistetaan pelkästään jauhoista, suo-
lasta ja vedestä. Toinen esimerkki, Kolhber-
gin ”Nyt Nordisk” -tuotesarjan ranskanleipä 
sisältää myös mysliä, auringonkukansieme-
niä sekä paljon e-numeroita. Kumpi siis on 
uuden, pohjoismaalaisen ruoan hengen mu-
kaista?

Kohlbergin Nyt Nordisk -leipäsarjassa on 
useita erilaisia leipiä, joista useimmat pe-
rustuvat pohjoismaisille raaka-aineille kuten 
rukiille ja kauralle.
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Uusi  
pohjois mainen 
keittiö -julistus
Uuden pohjoismaisen keittiön julis-
tuksen allekirjoitti vuonna 2004 tusi-
na pohjoismaalaista kokkia:

”Me pohjoismaiset kokit katsom-
me, että on tullut aika luoda uusi 
pohjoismainen keittiö, joka voi ruo-
kansa maukkauden ja omaperäisyy-
den ansioista nousta maailman suu-
rimpien keittiöiden veroiseksi.

Uusi pohjoismainen keittiö:

1. Ilmaisee puhtautta, tuoreutta, 
yksinkertaisuutta ja etiikkaa, jotka 
haluamme mieltää alueemme omi-
naispiirteiksi.

2. Huomioi aterioissa vuodenaiko-
jen vaihtumisen.

3. Käyttää raaka-aineita, joista 
juuri meidän ilmastomme, luontom-
me ja vesistömme tekee erinomaisia.

4. Yhdistää ruuan maukkauden 
nykyaikaiseen tietoon terveydestä ja 
hyvinvoinnista.

5. Edistää pohjoismaisten tuottaji-
en ja valmistajien moninaisuutta ja 
laajaa tietoisuutta niiden kulttuuri-
perinnöstä.

6. Edistää eläinten hyvinvointia ja 
kestävää tuotantoa merellä, viljellyil-
lä alueilla ja luonnossa.

7. Kehittää uusia tapoja käyttää 
perinteisiä pohjoismaisia elintarvik-
keita.

8. Yhdistää parhaat pohjoismaiset 
valmistusmenetelmät ja kulinaariset 
perinteet ulkopuolisiin vaikutteisiin.

9. Yhdistää paikallisen omavarai-
suuden ja laadukkaiden tuotteiden 
alueellisen jakelun.

10. Kutsuu kuluttajat, kaikki ruu-
anlaiton ammattilaiset, maatalous-
alan, kalastusalan, pienet ja suuret 
elintarvikealan yritykset, vähittäis- ja 
tukkukaupan, tutkijat, opettajat, po-
liitikot sekä viranomaiset toteutta-
maan yhteistyössä tätä yhteistä han-
ketta, joka koituu hyödyksi ja iloksi 
koko Pohjolalle.”

Yleinen mielipide oli, että tiukkoja sääntö-
jä ei tarvita, vaan yleisesti hyväksytyt, epä-
muodolliset pelisäännöt tai normit riittävät. 
Olssonin mukaan normien rikkomisesta seu-
raa joka tapauksessa rangaistus. Näin kävi 
myös tanskalaiselle Smagen af Læsø -brän-
dille, jonka alla on mm. käsintehtyjä mehuja 
ja hilloja.

Kuluttajat pettyivät, kun kävi ilmi, että raa-
ka-aineet eivät olekaan peräisin Læsøn saa-
relta, vaan mm. Puolasta ja Kanadasta. Juttu 
oli näkyvästi esillä tanskalaisissa tiedotusvä-
lineissä, joten julkisuus ei tässä tapauksessa 
ainakaan uusia kuluttajia houkutellut.

Isoja satsauksia Pohjoismaissa

Pohjoismaisen ruoan kehittämisellä on siis 
monia ulottuvuuksia, ja kehitystyöhön pa-
nostetaan monella rintamalla.

Yksi mittava satsaus on Kööpenhaminan 
yliopiston viisivuotinen OPUS-tutkimuspro-
jekti (Optimal well-being, development and 
health for Danish children through a healthy 
New Nordic Diet). New Nordic Food -semi-
naarissa projektista kertoi professori Arne 
Astrup.

Projektin päätavoitteena on luoda terveel-
linen ja maukas ”uusi pohjoismaalainen ruo-
kavalio” sekä tutkia, miten tämä ruokavalio 
vaikuttaa koululaisten henkiseen ja fyysi-

seen hyvinvointiin. Kokki Claus Meyer vastaa 
projektissa ruokavalion kehittämisestä. Hä-
nen mukaansa se perustuu uutta pohjois-
maista keittiötä koskevaan julistukseen 
(ohessa). Sadan miljoonan Tanskan kruunun 
(13,5 miljoonaa euroa) projektin rahoittaa 
Nordea-säätiö.

Nordic Innovation Centerin New Nordic 
Food -ohjelma päättyi tähän seminaariin, 
mutta julkista tukea on tulossa lisää uuden 
pohjoismaisen ruoan ja keittiön kehittämi-
seen: Pohjoismainen ministerineuvosto on 
päättänyt jatkaa Uusi pohjoismainen ruoka 
-ohjelmaa vielä seuraavat viisi vuotta.

Seminaarissa oli vain 11 suomalaisosallis-
tujaa, ja myös yritysosallistujien määrä oli 
pieni. Toivottavasti jatkossa suomalaisia ja 
suomalaisyrityksiä nähdään hyödyntämäs-
sä uuden pohjoismaisen ruoan mahdolli-
suuksia. π

Teksti ja kuvat: 
Virpi Varjonen
virpi.varjonen@gmail.com

Virpi Varjonen on Kehittyvä Elintarvike -lehden 
vakituinen avustaja, joka asuu nykyisin 
Kööpenhaminassa.

Lehnsgaad-rap-
siöljy Bornholmis-
ta on itse asiassa 
rapsinalkioöljyä, 
sillä se tehdään 
kuorituista sieme-
nistä. Näin saatu 
öljy on maultaan 
neutraalimpaa 
kuten oliiviöljy.



34

n  T e e m A 

Kehittyvä Elintarvike  1/2010  I  www.kehittyvaelintarvike.fi

Käsitteenä kestävä kehitys on jäänyt melko 
etäiseksi. Siitä puhutaan ylevin, mutta kovin 
yleisin sanankääntein. Koulujen opetussuun-
nitelmissa mainitaan ihmisten ja luonnon hy-
vinvointi, sosio-kulttuurinen vuorovaikutus, 
hyvän elämän edellytykset, nykyiset ja tule-
vat sukupolvet sekä tulevaisuuden rakenta-
minen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaali-
sesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. 
Näin yleisellä tasolla ilmaistuna käsite jää 
helposti hämäräksi.

Lisäksi kestävä kehitys ymmärretään 
usein pelkästään ympäristökysymyksenä, ja 

ympäristökysymyksistäkin tuodaan esiin ny-
kyisin usein vain ilmastonmuutos. Sekaan-
nusta lisää, että ”ympäristöllä” tarkoitetaan 
joko fyysistä (luonnon) ympäristöä tai se ym-
märretään laajemmin sekä fyysisenä ympä-
ristönä että ihmisten välisenä sosiaalisen 
vuorovaikutuksen kenttänä.

Kestävä kehitys avautuu 
ruokakasvatuksen avulla

Kestävän kehityksen tutkimuksessa on viime 
aikoina korostetusti tuotu esiin tarve sitoa 
tavoitteet sellaiseen käytännölliseen yhtey-

teen, joka on yhteiskunnan kannalta merki-
tyksellinen ja jonka kautta avautuu näkökul-
ma maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin - ja 
ympäristöongelmiin. Tarkastelun tulee olla 
ongelmalähtöistä ja poikkitieteistä siten, 
että siihen sisältyy vuorovaikutteinen oppi-
minen.

Eräs hyvin luonteva teema on ruoka, sillä 
syöminen kuuluu päivittäisiin perustarpei-
siin. Vaikka syöminen on osa päivittäistä ar-
kea, ruuan tuotanto ja sen alkuperä eivät sitä 
ole. Elintarvikkeiden maailmanlaajuinen 
kauppa ja valmisruokien jatkuvasti kasvava 
valikoima ovat hämärtäneet lasten ja nuor-
ten käsitystä ruuan alkuperästä. Samalla kä-
sitys ihmisen ja luonnon tasapainoisesta 
vuorovaikutuksesta on katoamassa.

Siteet maaseutuun ja maatalouteen ovat 
löyhtyneet. Ihmiset eivät tiedä, minkälainen 
yhteys ruualla on maatalouteen, kulttuuriin, 
maisemaan ja ympäristöön. Hyvän ravitse-
muksen yhteiskunnallinen ja kansantalou-
dellinen merkitys unohtuu päättäjiltäkin, kun 
haetaan kustannussäästöjä. Ruualla onkin 
hyvin monia kytkentöjä, jotka edustavat kes-
tävän kehityksen eri osa-alueita (Kuva).

Kestävä kehitys 
koulujen ruokalistalle
Koulun ruokakasvatus tulisi saada olennaiseksi osaksi kestävän kehityksen 
kasvatusta. Silloin kouluruokailu pystytään kytkemään kiinteästi opetuksen 
sisältöihin ja tavoitteisiin. Tämä nostaisi suomalaisen kouluruokailumallin 
laadullisesti uudelle tasolle. Suomella olisi siten kaikki edellytykset tulla 
kansainvälisesti tunnetuksi paitsi kouluruokailun myös ruokakasvatuksen 
mallimaana.

Kouluruokailun ja  koulujen ruokakasvatuk-
sen yhteyksiä opetuksen tavoitteisiin ja kes-
tävän kehityksen kasvatukseen selvitettiin 
vuosina 2008–2009 laajassa kyselytutki-
muksessa, joka lähetettiin kaikkiin Suomen 
alakouluihin. Lisäksi käytiin läpi noin 300 
koulun opetussuunnitelmat. Tutkimus liittyy 
sekä MTT:n kunnallisia ruokapalveluja kos-
kevaan hankekokonaisuuteen että Suomen 
Akatemian rahoittamaan SEED-hankkee-
seen, jossa tutkitaan ja kehitetään monipuo-
lisesti kestävän kehityksen kasvatusta suo-
malaisessa perusopetuksessa.

Tulokset osoittavat, että kouluruokailua ei 
juurikaan käytetä hyväksi opetuksessa, vaan 
se nähdään opetuksesta erillisenä asiana, 
joka kuuluu oppilashuollon piiriin ja liitetään 
vahvasti terveys-, ravitsemus- ja tapakasva-
tukseen. Laajempi ruokakasvatuksen käsite 
ei ole tuttu. Silloin harvoin, kun kouluruokai-
lulla nähdään yhteyksiä opetuksen tavoittei-

siin, mainitaan se lähinnä ympäristö- ja luon-
nontiedon opetuksen yhteydessä. Kestävän 
kehityksen kasvatus käsitetään usein varsin 
suppeasti ympäristökasvatuksena, jolloin 
painotukset ovat kierrätyksessä, energian ja 
materiaalien säästämistavoitteissa sekä 
luonnonsuojelussa. Omien valintojen merki-
tys korostuu.

Kouluissa arvostetaan lähiruokaa ja koti-
maisuutta ja kannetaan huolta lasten vie-
raantumisesta tavallisesta ja terveellisestä 
perusruoasta. Kuitenkin koetaan, että ruo-
kaa koskevat päätökset tehdään muualla, ja 
koulun vaikutusmahdollisuudet ovat olemat-
tomat. Näin ollen, vaikka oppilaille painote-
taan oman toiminnan merkitystä, toisaalta 
tunnetaan voimattomuutta muuttaa käytän-
töjä. Oppilaille menevä piiloviesti ja julkilau-
suttu viesti ovat jossain määrin ristiriitaisia.

Niissä kouluissa, joissa on (vielä) oma 
keittiö, sitä hyödynnetään monin tavoin op-

Ruokakasvatus on opetuksen  
hyödyntämättömiä mahdollisuuksia

pilaiden kanssa. Yhteistyö koulun sisällä toi-
mii yleensä hyvin, ja ilman keittiöhenkilökun-
nan panostusta moni asia jäisi toteutumatta. 
Monet keittiötoimintaa koskevat määräykset 
tuntuvat kuitenkin ylipääsemättömiltä, ja 
sen vuoksi oppilaat harvemmin ovat mukana 
kouluruoan valmistuksessa. Sen sijaan he 
osallistuvat tavalla tai toisella ruokalan siivo-
ukseen.

Syksyiset marja- ja sieniretket, koulupuu-
tarha, maatilavierailut, jopa kalastus ovat 
mukana koulujen opetusohjelmissa. Ne 
edustavat parhaimmillaan sekä kokemuksel-
lisuutta että tutkivaa ja kehittävää oppimista 
vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ja nii-
den kautta löytyy luontevasti kytkentöjä 
sekä ruoka- että kestävän kehityksen kasva-
tukseen.

Helmi Risku-Norja
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Sitä on liikkeellä – trendiä. Nyt se on ilmasto ja huoli siitä, ettei se tule olemaan ilmais-
ta. Talvesta tuli hyvin talvipitoinen ilmastokokouksen myötä. Onko ilmasto nyt hiilty-
nyt, kun ihminen on hiiltänyt?

Elintarvikealaa hiilestää nyt ilmastonmuutos. Aiemminkin on ollut milloin mitäkin 
virtausta, eettisyyttä ja aatteellisuutta. Kulutusilmasto on muuttunut viimeisten hen-
kilömuistikymmenten aikana. Siinä missä vanhempamme söivät pottumuusia ja läski-
soosia, me syömme lohkoperunoita ja wieninleikettä ja lapsemme perunafrigadelleja 
ja kananugetteja.

Pulasta on siirrytty pullaan, voivuorista maitopulaan. Elintarviketeollisuuden tuote-
valikoima on muuttunut, kulutusilmaston muutosta – trendiä – on seurattu. Mutta 
onko seurattu riittävästi, sillä nyt kuluttaja on huolestunut ilmaston kulumisesta?

Ihmisen kehittyminen syömättömäksi ei ole näköpiirissä, siitä ei ole edes heikkoa 
signaalia. Tuskinpa edes levää pimeässä märehtiväksi olioksi, kuten ruuan kulutuk-
sen tulevaisuutta vuoteen 2030 arvelleen Mirhami -hankkeen loppuraportti heittää.

Tuohon vuoteen on 20 vuotta. Jos katsomme taaksepäin 20 vuotta, miten ruuan 
käyttö on muuttunut vuodesta 1990. Ei suuren suuria muutoksia: viljankulutuksen 
alenema on taittunut, kasvisten kulutus kasvanut edelleen. Lähiruoka etenee ja kau-
koruoka loittonee. Niiden merkkejä oli näkyvissä jo 1990; ettei vain olisi tehty yksi tur-
hami villeine visioineen!

Kaikkien toiveissa on oikeanlainen suuntaus, tule hyvä trendi, älä tule huono trendi. 
Ajan hermolla oleminen vaatii ennustajan ennakointia, velhon vikkelyyttä ja puurtajan 
paneutumista. Tuotekehitys on yrityksen kehityksen ydin.

Tekstiiliteollisuus ei seurannut trendejä ja ennakoinut niitä riittävän ajoissa. Nyt se 
on loukutettu lumpuksi, ja jäljellä on muutama tuskin märkä rätti. Kenkäteollisuus ei 
kasvattanut korkoa ja kävelytti valmistuksen ulkomaille. Puunjalostus unohti volyymi- 
ja devalvaatioähkyssään todellisen tuotekehityksen muutamaksi vuosikymmeneksi, 
nyt se pikkuhiljaa lahoaa pois. Osa miettii nyt epätoivon vimmalla tikkujen tislaamista 
joksikin biokiisseliksi.

Yksi ruokatrendi on ja pysyy: ruuan hyvä maku. Eikä ulkonäönkään vaikutusta voi 
väheksyä. Mutta hyvä maku on muuttuva. Se mikä maistui hyvältä 100 vuotta sitten, 
saattaa tänään olla kammotus. Mikä maistui hyvältä 20 vuotta sitten, voi pian olla 
epäterveellisen tunnusmerkki.

Maku ei välttämättä kulje järjen ja terveellisyyden kanssa käsi kädessä. Tiedon ku-
lovalkea muuttaa kuluttajan käytöstä enemmän kuin järki ja maku, eikä muutokseen 
tehoa järkipuhe. Glutamaatin haitallisuudesta liikkuu toinen toistaan vetävämpiä 
kaupunkilegendoja. Samaa sisältävä ja saman makuvaikutuksen tuottava hiivauute ei 
herätä samanlaisia intohimoja, vaikka yksi jos toinen väittää potevansa hiivasyndroo-
maa. Liekö hiivaa korvien välissä!

Mistä myynti, tuotekehitys tai yritysjohto tietää, minkä virtauksen mukaan on syytä 
lähteä? Ei välttämättä mistään. Mutta olemalla ajan hermolla ja seuraamalla kulutta-
jissa ja heidän tottumuksissaan tapahtuvia muutoksia voi jotain päätellä. Eri asia sit-
ten on, osuuko siinä aina oikeaan.

Yksi asia on kuitenkin varma: jollei opiskele ympäristöoppia ja seuraa trendejä, voi 
käydä ettei pian tarvitsekaan. π

Heikki Manner
puheenjohtaja
Elintarviketieteiden Seura ry

Trendi renkinä?

pakina
Ruokakasvatus toteutuu parhaimmillaan kou-

lun oppilaiden, opetus- ja keittiöhenkilöstön yh-
teisvoimin. Kokemusten kannalta päivittäin toistu-
valla kouluruokailulla on keskeinen osa, ja se tu-
lisikin istuttaa osaksi kestävän kehityksen kasva-
tusta. Näin oppituntien tietopainotteinen opetus 
kestävän kehityksen eri ulottuvuuksista yhdistyy 
omakohtaisiin kokemuksiin ja havainnollistuu 
käytännössä. Henkilökohtaiset valinnat ovat osa 
ruokakasvatusta ja ne osoittavat, missä määrin 
viesti on mennyt perille, mutta pelkästään niillä ei 
maailmaa muuteta. Ruokakasvatuksessa tulee 
kiinnittää huomiota kansalaisaktiivisuuteen ja 
osoittaa vaikuttamisen keinot ja kanavat.

Kouluruokailun mahdollisuudet 
kiinnostavat muuallakin

Suomalaisella kouluruokailulla on pitkät perin-
teet, ja se on saanut vuosikymmenien kuluessa 
runsaasti myönteistä huomiota maailmalla. Myös 
Ruotsissa kouluruoka on maksutonta, mutta to-
teutuksessa on kuntakohtaisia eroja. Parhaimmil-
laan ruotsalainen malli osallistaa oppilaat otta-
malla heidät mukaan suunnitteluun yhdessä ruo-
kahenkilöstön kanssa. Monissa kouluissa opetta-
jilla on mahdollisuus ns. pedagogiseen lounaa-
seen, jonka puitteissa painotetaan kouluruokailun 
merkitystä kasvatustilanteena.

YK on nimittänyt kuluvan vuosikymmenen 
2005–2014 kestävän kehityksen kasvatuksen vuo-
sikymmeneksi. Sen myötä kiinnostus kouluruokai-
lua kohtaan on lisääntynyt monessa maassa. Ruo-
kailun kasvattava vaikutus nähdään tärkeänä, ja 
sitä halutaan kehittää niin, että se tukisi parem-
min kestävän kehityksen tavoitteita. Koko koulu 
-lähestymistavassa oppiaineet ja kouluruokailu 
integroituvat ravitsemus-, terveys- ja kestävän ke-
hityksen kasvatukseksi.

Esimerkkejä on monista maista. Tanskassa to-
teutetaan kokonaisvaltaista ruokakasvatusta, jos-
sa yhdistyvät liikunta, terveystieto, ruuan reitti ja 
ruuan sosiaalinen yhdessä tekeminen ja yhdessä 
syöminen. Italiassa oppilaiden vanhemmat ovat 
mukana koulujen ruokalatoimikunnissa, ja kestä-
vää kehitystä toteutetaan lähi- ja luomuruoan 
kautta.

Yhteispohjoismaisessa iPOPY -hankkeessa (in-
novative Public Organic Food Procurement for 
Youth) tutkitaan ruokapalveluhenkilöstön, opetta-
jien ja oppilaiden kestävää kehitystä ja luomu-
ruokaa koskevia näkemyksiä, opetusta ja oppi-
mista. Norjassa ja Suomessa on kehitetty erityi-
sesti koulu-maatilayhteistyötä osana ruokakasva-
tusta. π

Helmi Risku-Norja
vanhempi tutkija
MTT
helmi.risku-norja@mtt.fi
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KESTÄVYYDEN EDISTÄMINEN 
AMMATTIKEITTIÖISSÄ

Ympäristöpassi -hanke, jota vetää EkoCentria.

KOULURUOKAILUN KEHITTÄMINEN
SMACK & med smak för livet

Vaikutetaan ruokalistaan, henkilöstöön ja 
vanhempiin ja käytetään kokeellista, makui-
hin ja aisteihin perustuvaa Sapere-menetel-
mää. Hankkeen toteuttaa Finlandssvenska 
Marthaförbundet.

Kouluruoka tutuksi lasten  
ja nuorten vanhemmille

Vanhempainilloissa järjestetään ruokajuhla, 
joka voidaan konseptoida ja levittää tulevai-
suudessa koko maahan. Sillä pyritään ohjaa-
maan lasten ja nuorten ruokatottumuksia 
parempaan suuntaan. Hankkeesta vastaa 
Tampereen Ateria.

Lapsille ja koululaisille suunnatut hankkeet, muun muassa makukoulu, 
korostuvat Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman toiminnassa 
tänä vuonna. KUVA: mARJA InnAnen

Vastuullinen keittiö
vuoden 2010 teema
Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisoh-
jelma (Sre) herättelee suomalaisia mietti-
mään mitä, millä seurauksilla ja millä mielel-
lä he syövät. Vuonna 2009 puhuttiin syömi-
sen tunnelmasta ja erityisesti yhdessä syö-
misestä. Vuoden 2010 aikana pohditaan syö-
misen seurauksia ja kestävää kehitystä. 
Tämä vuosi onkin vastuullisen keittiön tee-
mavuosi.

Nykyinen elämäntapamme on muutokses-
sa, kestävän kehityksen mukaisista valin-
noista on tulossa trendikästä ja haluttavaa, 
mutta myös välttämätöntä. Ruoka muodos-
taa yksityisen kulutuksen ympäristövaiku-
tuksista kolmanneksen.

Monet suomalaiset ovat viimeisen vuo-
den aikana oivaltaneet ruoan merkityksen 
osana kestävän kehityksen kokonaisuutta. 
Meistä useat potevat kuitenkin huonoa 
omaatuntoa siitä, ettemme tee riittävän 
vastuullisia valintoja päivittäin. Siksi Sre on 
päättänyt käynnistää kampanjan kestävän 
syömisen puolesta. Vuoden aikana halu-
taan erityisesti helpottaa kuluttajan arkisia 

Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman 
hankkeet 2009–2010

Hyvän mielen ruoka
Hyvän mielen ruokailtoja alakoululaisten 
vanhemmille. Kärkenä on kasvisten kulutuk-
sen lisääminen ja vanhempien vastuu lasten 
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hanke-
aineistot tehdään yhteistyössä Kotimaiset 
Kasvikset ry:n, Sydänliiton ja Syöpäjärjestö-
jen Terveyttä kasviksilla -kampanjan kanssa. 
Hankevetäjänä on Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskus.

Maistuvaa ja terveellistä  
ruokaa koululaisille

Sydänliiton hanke tarjoaa ruokapalveluiden 
ammattilaisille keinoja valmistaa maukasta 
ja terveellistä ruokaa ja puhuttelee aikuisia 
kunnon ruoan ja yhdessä syömisen arvosta-
miseksi. Tässä hyödynnetään Sitran rahoitta-
man Järkipalaa-hankkeen tuloksia ja keinoja.

MAKUKOULU-KONSEPTIN LEVITTÄMINEN
Sapere -menetelmän levittäminen 
päivähoitoon

Pikkulapsille soveltuvassa menetelmässä 
lapset tutustuvat erilaisiin ruokiin, niiden al-
kuperään ja ruokakulttuuriin. Hankkeen to-
teuttaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Makukoulun ABC – Makukoulun 
levittäminen alakouluihin

Hankkeen tavoitteena on saada makukoulu 
pysyväksi osaksi alakoulujen kasvatustyötä. 
Hankkeen toteuttaa Kotitalousopettajien liit-
to.

Makukoulu-konseptin levittäminen 
koulujen kerhotoiminnassa

Kerhokeskuksen hankkeen tavoitteena on 
tuoda makukoulu ja sapere -menetelmä 
osaksi koulujen kerhotoimintaa.

ruokavalintoja. Teeman valintaa tukevat 
myös hallituksen vuonna 2009 tekemät 
kannanotot asian puolesta, mm. Valtioneu-

voston periaatepäätös kestävistä julkisista 
valinnoista sekä ilmasto ja energiapoliitti-
nen selonteko
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Ympäristöpassi  
keittiöammattilaisille

Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma on teemavuo-
tensa mukaisesti tuomassa työkaluja kestävän kehityksen tie-
tojen ja taitojen lisäämiseksi sekä kuluttajalle että ammatti-
keittiöihin. Alan pioneeri ja kestävän ammattikeittiön asian-
tuntija EkoCentria toteuttaa ideoimansa Ympäristöpassi 
-hankkeen Sre:n tuella.

Ympäristöpassi edistää julkisen sektorin ruokapalveluhenki-
löstön ja elintarvikehankinnoista vastaavien kestäviä toiminta-
tapoja, nostaa alan toimijoiden ympäristöosaamisen tasoa 
sekä lisää tietoa kestävien valintojen mahdollisuuksista ruoka-
palveluissa.

Ympäristöpassi pilotoidaan hankkeessa mukana olevien 
kuntien ruokapalveluhenkilöstön, alan ammatillisen oppilai-
toksen opettajien ja opiskelijaryhmien kanssa. Ympäristöpas-
si-toimintamallin toteuttaminen sisältää verkkopohjaisen 
osaamistestin sekä tukimateriaali-aineiston.

Ympäristöpassin on tarkoitus jäädä pysyväksi työkaluksi. 
Se nivotaan esimerkiksi osaksi alan koulutusta, ja sen voi jat-
kossa suorittaa myös muilla tavoin.

Sre jatkaa työtä arvostuksen kohottamiseksi, nostaa vuo-
den aikana sesonkeja, puhuu lähi- ja luomuruoan puolesta 
sekä panostaa kouluruokailun parantamiseen. Viime vuonna 
aloitetut ruokakulttuurin alueelliset tapahtumat jatkuvat tä-
män vuoden puolella. Alkuvuodesta tiedotetaan vastuulli-
suusteeman mukaisista toimista sekä mm. siitä, miten ruoka-
puhe elää netissä. π

Marja Innanen
pääsihteeri
Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma
marja.innanen@mmm.fi
www.sre.fi

Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman 
hankkeet 2009–2010

RUOAN JA SEN TEKIJÖIDEN ARVOSTUKSEN 
KASVATTAMINEN
The Veges

The Veges -televisio-ohjelma on innovatiivinen, jännittävä ja 
Suomessa uusi 4–12-vuotiaille suunnattu konsepti. Lasten 
ruokaohjelman teemoina ovat peruskeittotaidot, terveelliset 
valinnat sekä yhdessä tekeminen ja syöminen. Lisäksi laajen-
netaan ymmärrystä valintojemme vaikutuksesta ympäris-
töömme. Hankkeen toteuttaa Film Magica.

Koulumarjahanke 2009–2010

Hanke vie oppilaat marjametsiin ja nostaa esiin marjat osana 
suomalaista ruokakulttuuria. Hankkeen toteuttaa Arktiset 
Aromit ry.

Sämpyläsäpinät & viljaketju  
elämään tuoksulla ja tunteella

Päiväkodeissa ja kouluissa järjestettävissä leivontatapahtumis-
sa lapset leipovat itse sämpylöitä ja oppivat samalla viljaketjus-
ta. Hankkeen toteuttaa Maa- ja kotitalousnaisten Keskus.

Talousvaikuttajien 
elämäkertoja verkossa
Talouselämän vaikuttajat -hankkeessa kirjoitetaan kaikkiaan yli 2 300 
elämäkerta-artikkelia suomalaisen talouselämän julkisen tunnustuk-
sen saaneista vaikuttajista 1700-luvulta 2000-luvulle. Aineistoa koko-
aa Suomen taloushistoriallinen yhdistys. Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura julkaisee artikkelit ensin verkossa viimeistään 2010.

Vuonna 2008 valmistui hankkeen ensimmäinen osajulkaisu, joka 
sisälsi 291 itsenäisyyden ajan vuorineuvoksen elämäkertaa. Myös 
elintarvikealan vaikuttajien elämänkertoja on kokoelmassa, mm. 
Saarioinen Oy:n toimitusjohtaja Pentti Avotie (1924–2004), Kesko 
Oy:n pääjohtaja, vuorineuvos Erkki Olavi Mansukoski (1928–2008) ja 
Valion pääjohtaja, Maatalouden tutkimuskeskuksen ylijohtaja vuori-
neuvos Pellervo Saarinen (1910–)

Artikkelien kirjoittajina on yli 100 tutkijaa, joista suuri osa työsken-
telee Jyväskylän yliopistossa. Hankkeen päätoimittaja on taloushisto-
rian professori Ilkka Nummela Jyväskylän yliopistosta.

Kokoelma on vapaasti luettavissa SKS:n internet-sivuilla osoitteessa 
www.finlit.fi/aineistot/verkkoaineistot/talouselämän vaikuttajat π

Juustoportti osti Kasvis Gallerian
Jalasjärveläinen Juustoportti Oy on ostanut enemmistöosakkuuden 
kuopiolaisesta Kasvis Galleria Oy:stä. Yrityskauppa toteutui 8.1.2010. 
Kaupan myötä yritykset laajentavat markkinoitaan. Uusi konserni on 
suomalaisessa mittakaavassa jo suurehko työnantaja, ja yhteisliike-
vaihto nousee lähelle 30 miljoonaa euroa. Tavoitteena on lisätä liike-
vaihtoa ja monipuolistaa tuotevalikoimaa.

– Kaupan myötä Juustoportti laajentaa toimialaansa HoReCa (hotel-
li, ravintola, catering) -markkinoille. Kasvis Gallerialle avautuu puoles-
taan mahdollisuuksia vähittäiskauppamarkkinoille ja se saa uuden-
laista prosessiosaamista, Juustoportin toimitusjohtaja Timo Keski-
Kasari kertoo.

Molemmat yritykset jatkavat toimintaansa omilla nimillään, ja Kas-
vis Galleriasta tulee Juustoportin tytäryhtiö. π

maatalous-metsätieteellinen 
tiedekunta uudistui
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitosrakenne muuttui vuo-
den 2010 alusta alkaen. Tiedekunnan yhdeksästä laitoksesta muo-
dostettiin neljä uutta laitosta.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaanina aloitti puutek-
nologian professori Marketta Sipi. Opetusasioista vastaavaksi vara-
dekaaniksi valittiin professori Juha Helenius (agroekologia). Tutki-
mus- ja jatkokoulutusasioista vastaavaksi varadekaaniksi valittiin 
professori Hely Tuorila.

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen johtajaksi valittiin do-
sentti, MMT Christel Lamberg-Allardt. Laitoksen muodostavat entiset 
elintarviketeknologian sekä soveltavan kemian ja mikrobiologian lai-
tokset.

Maataloustieteiden laitoksen johtajana aloittaa kotieläinten jalos-
tustieteen professori Jarmo Juga. Laitokseen kuuluvat entiset agro-
teknologian, kotieläintieteen ja soveltavan biologian laitokset. Talous-
tieteen laitoksen johtoon astuu kuluttajaekonomian professori, VTT 
Visa Heinonen. 
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elintarvikeketju selvitti 
ympäristövaikutuksiaan
MTT on kehittänyt Suomen elintarvikeketjulle ympäristövaikutusten 
arviointimallin. Sen avulla kotimaisen elintarvikeketjun ammattilaiset 
halutaan sitouttaa entistä tiiviimmin osaksi kansallista laatustrategi-
aa ja siihen sisältyvää ympäristövastuuta. Raportti käsittelee ensim-
mäistä kertaa koko laatuketjun ympäristövaikutuksia ja -vastuuta pel-
lolta pöytään.

Mallin avulla tehty arvio käsittää tässä vaiheessa ilmastomuutos-
vaikutukset ja vesistöjen rehevöitymisvaikutukset, alailmakehän ot-
sonin muodostumisvaikutukset ja happamoitumisvaikutukset.

Tulosten mukaan suomalaisen kuluttajan ruuan ympäristövaiku-
tuksista 60 prosenttia kohdistuu kotimaahan. Tästä suurimman vas-
tuun kantaa maatalous. Loput 40 prosenttia ympäristövaikutuksista 
kohdistuu tuontimaihin, mistä kuljetusten osuus on pieni, enimmil-
lään kuusi prosenttia. Tästä osuudesta vastaavat ruuan tuojat eli elin-
tarviketeollisuus ja kauppa.

Kotimaisista ympäristövaikutuksista elintarvikeketjulla on suurin, 
yli 50 prosentin, osuus vesistöjen rehevöitymisestä. Ketjun osuus typ-
pi- ja fosforihuuhtoumista on yli puolet. Ilmastonmuutoksesta elintar-
vikeketjun osuus on noin 14 prosenttia.

Metaani-, typpioksiduuli- ja ammoniakkipäästöistä sekä typpi- ja 
fosforihuuhtoumista maatalouden prosessien osuus on yli 90 pro-
senttia, ja kaikissa tarkastelluissa ympäristövaikutusten luokissa 
maatalouden osuus on reilusti yli puolet.

Koko ketjun kotimaisista ympäristövaikutuksista elintarviketeolli-
suuden osuus on alle viisi prosenttia. 

Elintarvikkeiden tuotanto kotitalouksille aiheuttaa noin 60 prosent-
tia koko elintarvikeketjun ympäristövaikutuksista ja tuotanto ravinto-
lapalvelujen kaltaiselle kotimaiselle palvelukäytölle 12–24 prosenttia. 
Loppuosa on viennin aiheuttamaa ympäristövaikutusta.

MTT:n toteuttama arvio perustuu yhdessä SYKEn ja Thule-instituu-
tin kanssa tehtyyn ympäristövaikutusten arviointiyhteistyöhön sekä 
yhteistyöhön ProAgria Maaseutukeskusten liiton, panosteollisuuden, 
elintarviketeollisuuden ja kaupan kanssa. Raportti on maa- ja metsä-
talousministeriön Laatuketjun rahoittama. π

lisätietoja:

professori Sirpa Kurppa, mTT, sirpa.kurppa@mtt.fi
http://www.laatuketju.fi/julkaisut/muut_julkaisut.php 

Tutkittua tietoa toimialoista
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Toimialapalvelu tuottaa vuosittain 
useita, analyyttisia toimialaraportteja. Tutkimusten mukaan raport-
tien osa-alueista tärkeimpinä pidetään toimialan tulevaisuuden näky-
miä, sen keskeisiä menestystekijöitä, ongelmia ja kehitystarpeita 
sekä markkinoiden rakennetta ja kehitystä. Toimialaraportit sekä päi-
vittyvät tilastokuvat ovat ladattavissa internetistä veloituksetta, mut-
ta se edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Leipomoteollisuuden raportti julkistettiin 22.10.2009 pidetyssä se-
minaarissa Mikkelissä. Sarjassa on julkaistu aiemmin mm. seuraavat 
elintarvikealaa koskevat raportit: Elintarviketeollisuus, Kasvisten, vi-
hannesten ja marjojen jalostus, Lihanjalostusteollisuus ja Leipomote-
ollisuus. π

Lisätietoja:
www.temtoimialapalvelu.fi

Ammattilehti
Tilaa koko  

elintarvikealan kattava

nro ilmestyy teema
1.	 25.2. Trendit, ravitsemus 

  & ruokakulttuuri
2.	 16.4. Valmistus- ja lisäaineet
3.	 28.5. Hygienia & riskinhallinta
4.	 14.9. FoodTec -messunumero
5.	 22.10. Kylmätekniikka
6.	 10.12. Koulutus, tutkimus, 

  tuotekehitys & johtaminen

•  Kuusi numeroa ammattiasiaa/vuosi
•  Kestotilaus 55€/vuosikerta, oppilaitokset 45€, 

määräaikaistilaus  59€

•  Tilaus sähköpostitse osoitteella sihteeri@ets.fi
•  Tilaukseen mukaan tilaajan nimi, katuosoite, 

postinumero ja postitoimipaikka sekä puhelinnumero  
ja sähköpostiosoite

•  Laskutusosoite, jos lasku tulee eri osoitteella kuin tilaus
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• Tarvitsetko Kehittyvä Elintarvike -lehtiä opetus-  

tai koulutuskäyttöön isomman nipun kerralla?

• Lehtiä saa alehintaan nippuina, kun tilaat vähintään 10 

kappaletta: 1,50 euroa/kpl + postitus kulut.

• Vanhempiakin numeroita on vielä saatavana 

jonkin verran.

Lehtiä alennuksella 
opetukseen ja koulutukseen!

Tilauksen voi laittaa soitteella toimitus@kehittyvaelintarvike.fi tai 
sihteeri@ets.fi. Kerro, kuinka monta lehteä ja mitä numeroa  tarvit-
set, kenelle ja mihin osoitteeseen lehdet postitetaan, ja mikä on 
laskutusosoite. Laita mukaan myös tilaajan yhteystiedot.
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Omavaraistaloudesta  
valmisruokiin
VTM Erkki Salomaa on koonnut mittavan jul-
kaisun elintarviketuotannon kehitysvaiheis-
ta Satakunnassa. Julkaisussa käydään läpi, 
miten omavaraistaloudesta siirryttiin rahata-
louteen ja maataloustuotteiden jalostukseen 
ja vähitellen entistä valmiimpien ruokien val-
mistukseen. Muutosta tarkastellaan runsaan 
sadan vuoden ajalta tähän vuoteen saakka 
erityisesti jalostustoiminnan näkökulmasta, 
mutta mukana on koko elintarvikeketjun ke-
hitys alkutuotannosta kulutukseen.

Esille nostetaan varsin yksityiskohtaisesti 
eri alojen syntyhetket sekä uudistukset, in-
novaatiot, joiden tuloksena elintarviketuo-
tanto on muotoutunut yhteiskunnan eri kehi-
tysvaiheissa. Yleisten kehityskulkujen ohella 
eri toimialojen muutosta ja innovaatioiden 
merkitystä havainnollistetaan runsailla yri-
tysesimerkeillä. Kirjasta löytyy vastauksia 
moniin kysymyksiin:

Miten Satakunnan yli 70 meijeriä karsiutui 
ja jalostus keskittyi yhteen? Miten sokerinja-
lostus käynnistyi Satakunnassa, ja mitkä 
ovat olleet sen toiminnan kannalta tärkeät 
innovaatiot ja sopimukset? Miten vihannes-
ten jalostus sai alkunsa ja kehittyi laajaksi 
teollisuudeksi? Kuinka maan suurimpiin liha-
alan yritykseen kuuluneen osuusteurasta-
mon kehityskaari päättyi fuusion jälkeen 
tuotannon alasajoon? Miten Pohjois-Sata-
kunnan palviperinnettä on jatkettu ja kehi-
tetty uusissa tuotantolaitoksissa ja kuinka 
käynnistyi alueen mittava kasvihuonetuo-
tanto? Entä miksi Satakunnassa aloitettiin 
sienten viljely?  

Satakunnan alueella avattiin myös Suo-
men ensimmäinen valintamyymälä, mutta 
missä? Sekin selviää kirjasta.

Teos perustuu laajaan lähdemateriaaliin ja 
lähes neljänkymmenen asiantuntijan haas-
tatteluun. Kirjassa on lähes 300 sivua ja tois-
ta sataa valokuvaa. 

Kirja on tarkoitettu alan toimijoille, päättä-
jille, oppilaitoksille ja kaikille ruuan tuotan-
nosta ja Satakunnan kehityksestä kiinnostu-
neille. Julkaisu liittyy osaltaan alan kehitys-
työhön Pyhäjärvi-instituutin täyttäessä 20 
vuotta. Kirjoittaja toimi vuoteen 2007 saakka 
Pyhäjärvi-instituutin toiminnanjohtajana.

lisätietoja:
erkki Salomaa, p. 0400 758 008

Juuret syvällä maassa

MMM Pirjo Pursiainen on koonnut Suomen 
Maataloustieteellisen Seura ry:n monivaihei-
sen, satavuotisen taipaleen yksiin kansiin. 
Mielenkiintoisessa ja arvokkaasti kootussa 
historiikissa Juuret syvällä maassa keskity-
tään Seuran toimintaan vuosina 1973–2008, 
mutta esitellään myös aikaisemmat yhteen-
vedot sekä Seuran tiedotussihteerinä toimi-
neen Marja-Leena Puntilan laatima, seuran 
toimintaa vuoteen 1972 saakka käsittelevä 
historiikki.

Suomen Maataloustieteellinen Seura on 
ollut sata vuotta mukana maatalouden kehi-
tyksessä. Seura perustettiin joulukuussa 
1909 edistämään kotimaista tutkimustyötä 
maatalouden eri aloilla ja tekemään sitä tun-
netuksi sekä kotimaassa että ulkomailla. 
Seuraan kuuluu yli 500 henkilöjäsentä ja kan-
nattajajäseninä useita yhteisöjä.

– Seura on ollut mukana suomalaisen maa-
talouden murroksissa, tuonut ajankohtaista 
tutkimustietoa esiin eri tavoin ja luonut osal-
taan vuoropuhelua tieteen ja yhteiskunnan 
välille, Seuran puheenjohtaja, kotieläinten 
ravitsemustieteen professori Aila Vanhatalo 
kertoi Seuran 100-vuotisjuhlaseminaarissa.

– Nämä tehtävät ovat tärkeitä myös tule-
vaisuudessa. Toiminnan siirtyessä toiselle 
vuosisadalle maatalouden haasteina ovat il-
mastonmuutos, ruoan ja energian riittävyys 
sekä ympäristökysymykset. Suomen ruoka-
turvan kehittäminen kestävällä tavalla glo-
baalimuutosten paineissa edellyttää tieteen 
merkittävää panosta.

Agricultural and Food Science -lehti on 
Suomen Maataloustieteellisen Seuran ja 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuk-
sen yhdessä julkaisema vertaisarvioitu tie-
teellinen sarja, joka leviää myös moniin ulko-
maisiin kirjastoihin. Seuran merkkivuoden 
kunniaksi sarjassa valmistui näyttävä 
100-vuotisjuhlanumero (Vol. 18, No. 3–4, 
2009), jonka yleisteemoina ovat ruokahuol-
to, energia ja ympäristö.

lisätietoja:
Suomen maataloustieteellinen Seura ry, 
www.smts.fi

Kokonaiskuva modernin 
terveydenhuollon 
kehityksestä Suomessa
Sikainfluenssaepidemiasta selvinneenä on 
tervehdyttävää lukea dosentti Allan Tiitan 
kirjoittama ja Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen kustantama edesmenneen Lääkintö-
hallituksen historiikki Collegium Medicum - 
Lääkintöhallitus 1878–1991.

Lääkintöhallitus edeltäjineen vaikutti 180 
vuoden ajan suomalaisten terveydenhuollon 
parantumiseen. Se johti terveydenhuollon 
keskusvirastona kehitystä, joka siirsi 
1800-luvun lopulta alkaen kansalaisten ter-
veydenhuollon vähitellen yhä laajemmin val-
tiollisen kontrollin piiriin ja kuntien hoitoon. 
Sen valta saavutti huippunsa 1970-luvun 
alussa, jolloin sen toiminta kattoi koko inhi-
millisen taipaleen ja ihmisen terveyteen vai-
kuttavat tekijät tuulten tuomasta ydinsaas-
teesta pohjaveden laatuun.

Teoksessa Lääkintöhallituksen historia ni-
voutuu koko maan yhteiskunnalliseen ja po-
liittiseen kehitykseen tavalla, joka korostaa 
keskusviraston suurta vaikuttavuutta yhtenä 
yhteiskunnan tukipylväistä. Keskusviraston 
laajan työkentän havainnollistamiseksi esiin 
nostetaan joitakin erityiskysymyksiä, jotka 
kuvaavat sekä sen työtä poikkeusoloissa ja 
-tilanteissa että sen tehtävien moninaisuut-
ta. Tällaisia asioita ovat mm. Lääkintöhalli-
tuksen toiminta kieltolain aikana, suuri täi-
sota 1942–1945, kamppailu lapamatoa vas-
taan ja hoitotestamentin syntyminen.

Ruokapula ja suoranainen nälänhätä poik-
keusaikoina eivät ainakaan helpottaneet 
työtä kansanterveyden hyväksi. Kun Suomen 
ensimmäinen elintarvikelaki säädettiin 1941, 
niin käytännössä Lääkintöhallitus vastasi pit-
kään osittain elintarvikevalvonnasta. Tähän 
kuvioon sisältyi jopa humoristisia tilanteita.

Collegium medicum antaa eheän koko-
naiskuvan modernin terveydenhuollon kehi-
tyksestä Suomessa. Tiitta kuvaa enemmän 
tapahtumia kuin henkilögalleriaa, mikä te-
kee huumorilla höystetystä, 534-sivuisesta 
kirjasta polveilevan värikkään. Tekstiä täy-
dentää runsas arkistovalokuvista koottu ku-
vitus. Eipä ihme, että kustantaja suosittelee 
kirjaa jokaisen terveydenhuollon ammatti-
henkilön työ- ja yöpöydälle.

lisätietoja: www.thl.fi

Koonnut: Raija Ahvenainen-Rantala
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Ruoka kiinnostaa yhä enemmän harrastuk-
sena ja itsensä toteuttamisen muotona. 
Tämä tarkoittaa usein monimutkaisia illallis-
valmisteluja viikonloppuisin ja ajan ja vaivan 
säästöä arkisin. Silti suomalainen kuluttaja 
haluaa myös arkena nauttia laadukkaita ja 
herkullisia aterioita kotonaan. Kotiin oste-
taan teollisuuden, kaupan tai ravintolan val-
mistamaa valmisruokaa, ja vaatimukset val-
misruoalle kovenevat sitä mukaan.

Uusille ateriatuotteille on kysyntää

Vaikka pikaruoan kulutus on ollut kasvussa 
viime vuosina, kuluttajat ovat alkaneet kiin-

nittää enemmän huomiota omaan tervey-
teensä ja ruoan laatuun. Ruuanvalmistuk-
seen käytetyn ajan väheneminen kotona ja 
yhä kasvava kiinnostus terveyteen luovat ky-
syntää valmisaterioille pikaruoan sijaan.

Päivittäistavarakaupassa valmisruokien, 
einesten ja pakasteiden myynti on kasvanut. 
Yhä useampi kuluttaja ilmoittaa tutkimuksis-
sa nauttivansa valmisaterian illalliseksi, väli- 
tai iltapalaksi. Kuluttajat hakevat yhä val-
miimpia ratkaisuja ja ovat myös valmiita niis-
tä maksamaan.

Perinteisen ruokakaupan ja ravintolan tai 
pikaruokapaikan tarjonnan välimaastoon on 

syntynyt uusi tuotealue Home Meal Replace-
ment (HMR), joka vapaasti suomennettuna 
tarkoittaa kotiruoan korviketta. Ennen kaik-
kea kaupan alalla HMR on kasvava liiketoi-
minnan alue. Kauppa kasvattaa osuuttaan 
kuluttajan kokonaisruokaostoista laajentaen 
kilpailukenttäänsä alueelle, joka on perintei-
sesti kuulunut ravintoloille ja pikaruokapai-
koille. Kuluttajilla on entistä laajemmat mah-
dollisuudet ratkaista erilaiset ateriatarpeen-
sa itselleen sopivalla tavalla.

HMR-tuotteiden  
teossa haasteita

Usein HMR:ia lähestytään amerikkalaisesta 
näkökulmasta, sillä ensimmäinen HMR-kon-
septi esiteltiin Yhdysvaltain markkinoilla 
1990-luvulla. Yhdysvalloissa kaupan ate-
riaratkaisut, eli palvelutiskistä myytävät val-

muuttuva käsitys kotiruuasta  
muokkaa ruokapalvelumarkkinoita
Kotona syöminen ei ole vähentynyt merkittävästi viimeisen 20 vuoden 
aikana, mutta ruuan valmistukseen käytetty aika on vähentynyt 
suomalaiskodeissa. Tämä tekee tilaa uusille ateriaratkaisuille.

Samasta tiskistä voi valita alkuruokasalaatin, pääruoan kastikkeineen ja lisäkkeineen sekä annospakatut jälkiruoat.
KUVAT: RITVA SePPPÄlÄ
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misruoat kilpailevat lähinnä ulkona syömi-
sen kanssa.

Suomessa valmiin aterian ostaminen on 
pikemminkin vaihtoehto teollisuuden val-
mistamille ja pakkaamille valmisruoille tai 
itse ruoan valmistamiselle. HMR-tuotealu-
een voi jakaa eri valmiusasteisiin: valmista 
syötäväksi, valmista kuumennettavaksi tai 
valmista koottavaksi aterian eri osista. HMR 
on yhtä hyvin huoltoaseman pakattu wrap tai 
kolmioleipä, kaupan palvelutiskin kermape-
runat ja grillibroileri, noutopizza kuin kiina-
laisen take away -annos.

Nykypäivän kuluttaja on valmis ostamaan 
ruokansa kotiin valmiina, mutta kotiin ostet-
tavan valmiin ruokatuotteen tuottaminen on 
haasteellista, sillä se eroaa niin teollisesta 
valmisruokavalmistuksesta kuin ravintola-
toiminnastakin.

Ensimmäinen haaste on erottuminen ei-
nesruoasta. Toinen haaste on löytää oikea 
hintataso. Kolmas on miettiä resursseja niin 
henkilöstön ammattitaidon kuin mahdollisen 
alihankkijan näkökulmasta. Neljäs haaste on 
HMR- tuotteen markkinointi asiakkaille. Vii-
meinen haaste on reseptien ja ruokalistan 
suunnittelu sekä HMR-ruokatuotteen tuo-
tannonohjaus. Haasteisiin löytyy kuitenkin 
ratkaisuja.

Miten vaatimuksiin vastataan?

HMR-ruokatuotteen erottuminen einesruo-
asta perustuu ennen kaikkea houkuttele-
vaan esillepanoon, ruoan tuoksuun ostos-
paikassa ja annosten kokoamisen mahdolli-
suuteen. Samasta tiskistä voi valita alku-
ruokasalaatin, pääruoan kastikkeineen ja li-
säkkeineen sekä annospakatut jälkiruoat.

Kuluttajan käsitys palvelutiskin tarjonnas-
ta on, että se on perinteistä, hyllystä löytyvää 
valmisruokaa laadukkaampaa, maukkaam-
paa ja terveellisempää: se on tehty juuri tätä 
kuluttajaa varten.

Varsinkin ruokatuotteessa laatutekijät, ku-
ten maku, tuoksu, annoskoko ja ulkonäkö, 
vaikuttavat merkittävästi ruokatuotteen va-
lintaan. Ruoan maku on edelleen tärkeimpiä 
kriteerejä ruokaa valittaessa. Lisäksi kulutta-
jien ostopäätöksiin HMR- tuotteiden osalta 
vaikuttavat myös ruuan jäljitettävyys ja lähi-
ruoka-ajattelu.

Oma palvelutiski vai 
tavarantoimittaja?

Ratkaisut HMR-konseptin toteuttamisessa 
ovat kahtalaiset: ruokapisteen on joko voita-
va valmistaa ruoka itse tai tilata se kolman-
nelta osapuolelta eli teollisuudelta tai pien-
yritykseltä.

Hyvä ruoka vaatii tuotannossa laadukkaat 
raaka-aineet, toimivan reseptin ja tarkoituk-
senmukaiset laitteet ruoan tekemiseen. Tar-
vitaan osaavaa henkilökuntaa, joka käsitte-
lee elintarvikkeita turvallisesti ja hygieeni-
sesti omavalvonnan ja lainsäädännön puit-
teissa. Niin asiakaskunta kuin ruoanvalmis-
tustilat ja tarjoilulinjasto asettavat omat vaa-
teensa hyvään ja kannattavaan toimintaan.

Jokaisessa kaupassa näiden vaatimusten 
täyttäminen ei onnistu tai se ei ole liiketoi-
minnallisesti kannattavaa. Suomessa on pal-
jon toimijoita, jotka tuottavat valmisruokaa 
kaupan palvelutiskeihin tehden tästä liike-
toiminnan alasta helpompaa resursoida ja 
toteuttaa esimerkiksi pienemmissä yksiköis-
sä. Tällöin kauppa voi keskittyä HMR-kon-
septin toteuttamisessa muihin haasteisiin 
kuin tuotannon ohjaamiseen.

Henkilökunnalla herkät tuntosarvet

Henkilökunnan merkitys palvelutiskissä ei 
kuitenkaan ole vain tuotanto- ja kustannus-
kysymys. Ostopäätökseen vaikuttamisen li-
säksi asiakasrajapinnasta saatavan tiedon 
välittäminen konseptin kehittäjille on tär-
keimpiä henkilökunnan tehtäviä. On tärkeää 
pysyä selvillä kuluttajien tarpeista ja vaati-
muksista, seurata ruokamaailman trendejä, 
maustamis- ja ruoanvalmistustyylejä sekä 
esimerkkejä konseptien toteuttamisesta 
muissa maissa.

Kuluttajat ovat entistä kokeilunhaluisem-
pia ja avoimempia omaksumaan uusia ma-
kuja. Kiinalaiset, thaimaalaiset, nepalilaiset 
ja pohjoisafrikkalaiset vivahteet nousevat jo 
tutumpien italialaisen ja ranskalaisen maku-
maailmojen rinnalle. Suomalaisen perusruo-
an rinnalle on nousemassa muiden muassa 
wokit, mausteiset kastikkeet ja salaatit. Var-
sinkin jälkiruokatarjonnassa alkaa olla näh-
tävissä perinteisempien rahkojen ja kiisselei-
den lisäksi annosmaljoissa myytävinä erilai-
sia mousseja, vanukkaita, suklaajälkiruokia 
ja smoothie-juomia.

Ostopäätöstä voi muokata 
kasvotusten

Maistatus on keino erottaa palvelutiskin tar-
jonta muusta valmisruoasta. Osaavan mais-
tattajan avulla kuluttajan on helppo todeta 
ruoan laatu ja hinnalle peruste.

Ostopäätöstä voi muovata maiston lomas-
sa tarjoamalla mukaan ostettavaksi myös jäl-
kiruokaa tai kastiketta. Lisäksi mahdolliset 
oston esteet on helppo raivata, kun kulutta-
jan kanssa voi kasvokkain keskustella ruoka-
tuotteen mausta, ravintosisällöstä ja valmis-
tuksen helppoudesta. Henkilökunnan valin-

nassa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja on 
näistä syistä hyvä painottaa.

Myös selkeillä ja hyvin laadituilla ruokalis-
toilla voidaan merkittävästi helpottaa asiak-
kaan ostopäätöstä. Suomalaisessa ruokalis-
tasuunnittelussa painotetaan kokoamaan 
ruokalista niin, että se sisältää klassisia pe-
rusruokia sekä uusia vaihtuvia ruokalajeja, 
jotka herättävät mielenkiinnon. Eräät HMR- 
toimijat lähettävät asiakkailleen ruokalistat 
kotiin tai työpaikalle sähköpostilla. Kuluttaja 
saadaan sitoutumaan nopeasti palveluun, 
kun se on tehty mahdollisimman helpoksi ja 
houkuttelevaksi.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa moni palve-
lutiski tarjoaa esimerkiksi illallisen ruokalis-
tan valmiina annoksina tai vaihtoehtoisesti 
komponentteina, joista kotona saa koottua 
mieluisen annoksen. Myös esillä oleva ehdo-
tus useamman päivän ruokalistasta koottu-
na yhteen ostoskertaan helpottaa valmisruo-
an valintaa.

Toimijoiden yhteistyö korostuu

Ruokapalvelun tai kaupan on ensiarvoisen 
tärkeää tehdä kaupallista yhteistyötä niin 
elintarviketoimittajien, viranomaisten kuin 
laitevalmistajienkin kanssa. Haasteisiin vas-
taaminen ei ole mahdotonta, mutta vaatii eri-
laista asiakastuntemusta kuin yleensä ruo-
kapalvelun tai kaupan toimintakentässä.

Kuluttajan ostopäätökseen valmisruoka-
tiskillä tai take away -palvelun hyödyntäjänä 
vaikuttavat eri seikat kuin päivittäistavara-
kaupan eineshyllyllä, ravintolassa tai koti-
keittiön raaka-aineita ostaessa. Kuluttajalle 
HMR tarjoaa laajemman ruokalajivalikoiman 
ja ratkaisee päivittäisen kysymyksen: mitä 
tänään tekisin ruoaksi? Tämä kasvattaa 
HMR-liiketoimintaa tulevaisuudessa yhä 
enemmän. π

Ritva Seppälä
avainasiakaspäällikkö
p. 010 759 0627

Mikko Poikolainen
kenttämyyntipäällikkö
p. 010 759 0637
Unilever Finland Oy Foodsolutions
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Valmisruokien kysyntä on lisääntynyt viime 
vuosina useissa teollistuneissa maissa Suo-
mi mukaan lukien. Monet sosioekonomiset 
tekijät ja kuluttajien arvojen muutokset tule-
vat todennäköisesti myös tulevaisuudessa 
pitämään yllä tapahtunutta kehitystä. Erilai-
set aktiviteetit ja harrastukset kilpailevat ku-
luttajien ajankäytöstä. Kuluttajat eivät aina 
ehdi valmistamaan terveellisiä ja maukkaita 
aterioita perusraaka-aineista, vaikka haluai-
sivatkin. Lisäksi taloudet pienenevät ja väes-
tö ikääntyy, mikä osaltaan lisää erilaisia pal-
veluja sisältävien ruokatuotteiden kysyntää.

Monet kuluttajista ovat erittäin kiinnostu-
neita tietämään, mitä suuhunsa laittavat. 
Tuotteiden hyvyys perustuu yhä useammin 
arvottamiseen. Arvoihin perustuvia yhteismi-
tattomiin kulutuskokemuksiin perustuvia 
ominaisuuksia ei voi helposti standardoida, 
mutta niitä voidaan oppia ymmärtämään.

Painotus mukavuustekijöihin
Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että val-
misruokien kuluttamiseen liittyy sekä kieltei-
siä että myönteisiä kokemuksia. Nämä koke-
mukset johtuvat pääasiassa itse tekemisen 
perinteeseen liittyvistä normeista ja siitä, 
että valmisruoalla on edelleen melko heikko 
terveellisyysmielikuva.

Eri maista tehdyt tutkimukset osoittavat 
kiistattomasti, että valmisruokiin liitetään 
useammin epäterveellisen ruuan mielikuvia 
kuin itse tehtyyn ruokaan. Mielikuvista ja ku-
lutuskokemuksista kuluttajille syntyy kieltei-
siä tunteita kuten ambivalenssia tai konflikti-
kokemuksia.

Ambivalenssi on tila, jossa henkilö on epä-
varma siitä, millaisia kulutuspäätöksiä olisi 
tehtävä. Tuotevalintoihin liittyvät konfliktiko-
kemukset eroavat ambivalenssin kokemises-
ta siten, että konfliktitilanteessa kuluttaja 

tiedostaa selvästi, kuinka pitäisi toimia, mut-
ta käyttäytyy vastoin parempaa tietoaan ja 
aiheuttaa siten itselleen epämukavuutta.

Tuotteen valmistaja voi vähentää kuluttaji-
en epävarmuutta ja epämukavuutta tarjoa-
malla tuotteistaan riittävästi kuluttajaa kiin-
nostavaa tietoa ja informaatiota sekä kehit-
tämällä tuotteita, jotka ovat yhtä aikaa ter-
veellisiä ja maukkaita.

Perusarvot vaikuttavat 
tuotevalintoihin

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuk-
sessa vuonna 2009 julkaistun tutkimuksen 
Valmisruoan valintaan vaikuttavat tekijät 
mukaan arvot vaikuttavat siihen, millaisia 
valmisruokia kuluttajat ostavat.

Eniten valmisruokia käyttävät hedonistisia 
arvoja kannattavat kuluttajat. Toiseksi eniten 
niitä käyttävät kuluttajat, jotka tutkimukses-
sa on nimetty kriittisiksi arvorealisteiksi. Uni-
versaaleja arvoja kannattavat kuluttajat os-
tavat valmisruokia kaikkein vähiten. Univer-
salistit ostavat eniten ainoastaan luomuraa-
ka-aineista valmistettuja ja kasvisruokia 
sekä etnisiä ruokia myymälöiden herkkutis-
keiltä.

Vastaavasti kriittinen ja arvoihin realisti-
sesti suhtautuva kuluttajaryhmä ostaa luo-
mu- ja kasvisruokia sekä etnisiä ruokia har-
vemmin kuin muut kuluttajaryhmät. Perintei-
siä arvoja kannattavat kuluttajat ostavat 
pääasiassa raaka-ainetyyppisiä valmisruokia 
ja tekevät niistä ruokaa itse.

Moniarvoiseksi nimitetyssä kuluttajaryh-
mässä on myös runsaasti valmisruokien 
käyttäjiä ja he ostavat usein sellaisia valmis-
ruokia ja aterioita, joita itsekin usein valmis-
tavat. Valmisruokia runsaasti käyttävät he-
donistiset ja realistiset kuluttajat kokevat 
saavansa valmisruokien sisältämistä palve-
luista eniten vastinetta rahoilleen.

Käytön syyt vaihtelevat eri 
arvosegmenteissä

Perinteisten ryhmässä runsasta valmisruoki-
en käyttöä selittävät pakkauksessa esitetty 
kiinnostava informaatio, rento ja epämuo-
dollinen ruokailu ja vaihtelun tarve. Realisti-
sesti arvoihin suhtautuvan kuluttajaryhmän 
valmisruokien käyttöä selittää samoin vaih-

Arvot ja mielikuvat selittävät  
valmisruokien ostamista
Tuotesuunnittelussa ja markkinoinnissa pitäisi ottaa aina huomioon 
kulttuuriset ja sosiaalipsykologiset tekijät, sillä arvot vaikuttavat yhä 
enemmän siihen, mitkä tuotteet menestyvät markkinoilla ja mitkä eivät. 

KUVA: KOTImAISeT KASVIKSeT Ry/ TePPO JOHAnSSOn
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Valmisruokien käyttöön liittyvien mukavuustekijöiden ja epämukavuustekijöiden välinen yhteys valmisruoan  
kokonaiskulutukseen tutkituissa 57 valmisruoka tuoteryhmässä ja eri arvosegmenteissä (n=1127). 

Selitettävä muuttuja : 
Valmisruokien  
kokonaiskulutus 

Perusarvojen perusteella muodostetut kuluttajasegmentit 

Valmisruokien ostamista  
selittävät muuttujat

Perinteiset
R2adj = 27,6 %

Realistit
R2adj = 14,3 %

Hedonistit 
R2adj = 23,8 %

Universalistit 
R2adj = 24,9 %

Moniarvoiset 
R2adj = 27,8 %

Mukavuustekijät

a. Valmisruoka on  
hintansa veroista

Ei
Merkitsevä  
positiivinen selittäjä

Erittäin merkitsevä  
positiivinen  
selittäjä

Erittäin merkitsevä  
positiivinen  
selittäjä

Ei

b. Pakkauksissa esitetty 
Informaatio 

Merkitsevä 
positiivinen  selittäjä

Ei Ei Ei
Erittäin merkitsevä  
positiivinen selittäjä 

c. Ruoan valmistamiseen  
liittyvän toiminnan vähäinen 
kiinnostavuus

Ei Ei Ei
Erittäin merkitsevä 
positiivinen  
selittäjä

Ei

d. Rento ja epämuodollinen 
syöminen

Erittäin merkitsevä 
positiivinen selittäjä

Ei- Ei Ei Ei

e. Vaihtelun tarve
Erittäin merkitsevä 
positiivinen selittäjä

Merkitsevä  
positiivinen selittäjä

Erittäin merkitsevä  
positiivinen  
selittäjä

Ei
Merkitsevä  
positiivinen selittäjä 

ePäMukavuustekijät

f. Henkilökohtainen  
terveystietoisuus

Ei- Ei Ei Ei-
Erittäin merkitsevä 
negatiivinen  selittäjä

g. Valmisruoan heikko  
ravintosisältö  ja 
kulinaristinen  arvo

Merkitsevä  
positiivinen selittäjä

Ei
Merkitsevä  
negatiivinen  
selittäjä

Ei Ei

h. Valmisruoan koetut  
kielteiset  vaikutukset 
vitaalisuuteen  ja ulkonäköön

Merkitsevä  
negatiivinen selittäjä

Ei Ei Ei Ei

i. Itse tekemisen  
perinteiden vaaliminen 

Ei Ei Ei Ei
Erittäin merkitsevä 
negatiivinen  selittäjä 

j. Omiin valintoihin ja  
käyttäytymiseen liittyvä  
syyllisyys ja konfliktien  
kokeminen

Ei Ei
Erittäin merkitsevä 
positiivinen 
selittäjä

Ei Ei

telun tarve ja lisäksi se, että he kokevat saa-
vansa vastinetta rahoilleen.

Hedonististen kuluttajien valmisruokien 
kuluttamista selittävät osittain samat tekijät 
kuin realistienkin. Hedonistisilla kuluttajilla 
valmisruokien käyttöön liittyy syyllisyyttä ja 
konfliktikokemuksia selvästi enemmän kuin 
muilla arvoryhmillä. Valmisruokien heikoksi 
koettu ravitsemuksellinen ja kulinaristinen 
arvo vähentää erityisesti hedonistien valmis-
ruokien käyttöä.

Universalistien valmisruokien käyttöä 
edistää ensisijaisesti se, jos henkilö ei pidä 
ruoanvalmistamisesta. Moniarvoisten kulut-
tajien valmisruokien käyttöä vähentää voi-
makas terveystietoisuus ja halu vaalia itse 
tekemisen perinnettä. Edellä mainitut asiat 
liittyvät siihen, että moniarvoisissa on run-
saasti ruoasta ja ruoan valmistamisesta eri-
tyisesti kiinnostuneita kuluttajia. π

Terri Kupiainen
tutkija
MTT Taloustutkimus
terri.kupiainen@mtt.fi
p. 040 567 3034

lisää aiheesta:
• Kupiainen, T. & Järvinen, e. 2009. miksi 

kuluttaja ostaa valmisruokaa? Valmisruokien 
valintaan vaikuttavat tekijät eri 
kuluttajaryhmissä. mTT:n selvityksiä 174. 
Helsinki. Saatavissa internetistä: http://www.

mtt.fi/mtts/pdf/mtts174.pdf
• Kupiainen, T., luomala, H., lehtola, K. & 

Kauppinen-Räisänen, H. 2008. Tavoitteena 
tyytyväinen kuluttaja. Vaasan yliopiston 
tutkimuksia 286. Saatavissa internetistä: 
http://www.uwasa.fi/materiaali/pdf/
isbn_978-952-476-241-0.pdf

• Kupiainen, T. & Vihtonen, T. 2009. 
Asiakaskeskeiset strategiat ja elintarvikealan 
pk-yritysten taloudellinen menestyminen. 
Vaasan yliopiston julkaisuja, selvityksiä ja 
raportteja 156.

miten tutkimus  
tehtiin?
Tutkimusaineisto valmisruokien käy-
töstä kerättiin postikyselyn avulla ja 
tutkimukseen osallistui 1127 kulutta-
jaa eri puolilta Suomea.

Tutkimuksessa laskettiin valmis-
ruokien käytön useutta 57 valmisruo-
kien alaryhmän ja niistä muodostettu-
jen 12 päätuoteryhmän osalta.

Kuluttajat jaettiin arvojen vaikutuk-
sen selvittämiseksi perusarvojensa 
mukaan viiteen ryhmään: perinteisiin, 
realisteihin, hedonisteihin, universa-
listeihin ja moniarvoisiin.
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Pohjolan ruuan yksittäisistä elintarvikkeista 
on kertynyt vuosien varrella paljon tutkimus-
tietoa. Nyt näiden aarteiden yhteisvaikutuk-
sia tutkitaan muun muassa juuri käynnisty-
neessä SYSDIET -interventiossa ja SALVE 
-ohjelman NORRDIET -tutkimuksessa. Tutki-
muksissa pureudutaan pintaa syvemmälle ja 
selvitetään terveellisen ruoan vaikutuksia ja 
mekanismeja kansantautien riski- ja suojate-
kijöihin.

Tieteellistä tukea  
Itämeren ruokavaliolle

SYSDIET -interventiotutkimus on pohjois-
maista rahoitusta saava ravitsemustutkimus, 
jota toteutetaan ainakin neljässä pohjois-
maassa. Se kuuluu osana pohjoismaiseen 
NCoE -huippututkimusyksikköön (Nordic 
Center of Excellence), ja rahoittajana on Nord-
forsk. Muina rahoittajina ovat mm. Sydäntut-
kimussäätiö ja Sigrid Juseliuksen säätiö.

Kuopion yliopiston kliinisen ravitsemustie-
teen yksikön koordinoima tutkimus aikoo 
selvittää, miten terveelliset pohjoismaiset 
ruoka-aineet vaikuttavat yhdessä useisiin eri 
sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen 
varhaisiin biomarkkereihin.

– Nyt yhdistämme useiden aikaisempien 
interventioiden havaintoja ja etsimme syner-
giaa hyvistä ravitsemuksen osa-alueista, 
kertoo tutkimusryhmän jäsen, dosentti Ur-
sula Schwab.

Tutkimuksessa verrataan keskivertoruo-
kavaliota niin kutsuttuun Itämeren ruoka-
valioon.

– Itämeren ruokavalio on tavallaan kuin 
Välimeren ruokavalio, mutta pohjoisilla raa-

ka-aineilla koottuna. Siinä korostuvat kala, 
kasvikset, marjat, täysjyvävilja sekä rypsiöl-
jy, Schwab kertoo.

Kroonisten kansansairauksien kehittymis-
tä voidaan ehkäistä entistä tehokkaammin, 
jos löydetään keinoja tunnistaa ja vaikuttaa 
varhaisiin biomarkkereihin. Samalla saadaan 
lisätukea terveellisen ruokavalion noudatta-
miselle.

– Tutkimme lukuisia eri biomarkkereita, 
esimerkiksi ceramideja tulehdustekijöitä ja 
perinteisiä lipidejä, Schwab sanoo.

SYSDIET -interventiotutkimusta tehdään 
Suomen lisäksi ainakin Ruotsissa, Tanskassa 
ja Islannissa. Norjan kohdalla tutkimukseen 
osallistuminen on vielä auki. Suomessa kes-
kuksina toimivat Kuopio ja Oulu, ja suomalai-
sia aikuisia otetaan tutkimukseen mukaan 
100–120. Kaiken kaikkiaan kolmesataa koe-
henkilöä noudattaa puolen vuoden ajan Itä-
meren ruokavalion nimellä kulkevaa tutki-
musruokavaliota.

Poimitaan helmet Itämeren ympäriltä

Schwab on käytännön potilastyössä havain-
nut, että monen tutun ruoka-aineen terveelli-
syys on jäänyt eksoottisemman vaihtoehdon 
varjoon.

– Lähellä tuotettujen elintarvikkeiden ter-
veellisyyttä ei aina tunneta tai niitä ei osata 
arvostaa. Esimerkiksi rypsiöljyn pehmeä ras-
va on koostumukseltaan paljon monipuoli-
sempi kuin oliiviöljyn. Oliiviöljy on monen 
mielissä kuitenkin terveellisempi, sillä sen 
markkinointi on ollut massiivista.

Terveellisiksi tiedetyt ravitsemussuosituk-
set eivät muutenkaan aina tavoita ihmisiä.

Pohjoismainen ja Itämeren ruokavalio:

Uudet tutkimukset 
etsivät terveellisen ruoan 
vaikutusmekanismeja
Pohjoismainen tai Itämeren ruokavalio tarkoittaa Suomessa 
ravitsemussuositusten mukaista dieettiä, joka sisältää runsaasti monia 
ravitsemuksellisesti arvokkaita aineksia kuten ruista, kalaa, rypsiöljyä, 
maitoa ja metsämarjoja. Tämä ruokavalio kiinnostaa tutkijoita, koska se on 
todennäköisesti vähintään yhtä terveellinen kuin paljon hehkutettu 
Välimeren ruokavalio.

etsivät terveellisen ruoan 

Itämeren ruokavalio 
pähkinänkuoressa
• Kalaa kolme kertaa viikossa  

(josta rasvaista kalaa kahdesti)

• Kasviksia puoli kiloa päivässä

• Marjoja 200 grammaa päivässä  
(sisältyy kasvisannokseen)

• Viljatuotteet pääasiassa täysjyvä-
viljaa (ruis korostuu)

• Rypsi- ja rapsiöljypitoiset leipä-  
ja ruoanvalmistusrasvat

• Maitovalmisteet rasvattomia tai  
vähärasvaisia

• Liha ja lihavalmisteet vähärasvaisia
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nORRdIeT tutkii pohjoisen superfoodeja

Pohjoismaiden ruokakulttuuriin kuuluvat 
marjat, kala, rypsiöljy, täysjyväviljat sekä 
kasvikset ovat tutkimuskohteena viime 
vuonna käynnistyneessä NORRDIET -tut-
kimuksessa.

– Meillä on Suomessa omat hyvät ravit-
semussuositukset, ja terveellinen ruoka-
valio on suhteellisen helppo koostaa nii-
den mukaan. Emme onneksi enää syö niin 
surkeasti kuin esimerkiksi 70-luvulla, mut-
ta perinteisestä Välimeren ruokavaliosta 
on meillä vielä opittavaa. Esimerkiksi kas-
viksia ja kalaa voisimme syödä enemmän, 
samoin pehmeiden rasvojen osuutta tulisi 

vielä lisätä, opastaa hankkeen vetäjä Suo-
messa, erikoistutkija Iris Erlund Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitokselta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja 
Oslon yliopiston toteuttamassa nelivuoti-
sessa tutkimuksessa on keski-iän ylittä-
neitä koehenkilöitä, joilla on sydän- ja ve-
risuonitaudin riskitekijöitä.

– Kahdessa interventiossa tutkitaan 
marjojen ja kalan vaikutuksia. Kolmannes-
sa interventiossa sekä väestötutkimuk-
sessa tutkitaan pohjoismaisia ruokavalio-
suosituksia muistuttavan ruokavalion vai-
kutuksia, kertoo Erlund.

Erlundin mukaan tutkimuksissa mita-
taan verestä uusia merkkiaineita ja hyö-
dynnetään niitä kansantautien riskin ja ra-
vitsemuksen arvioimiseen. Nämä liittyvät 
lähinnä verisuoniston hyvinvointiin, muun 
muassa sokeri- ja rasva-aineenvaihdun-
taan ja tulehdustekijöihin. Ensimmäisiä 
tuloksia tutkimuksesta saadaan kahden 
vuoden päästä.

NORRDIET on osa Kansanterveyden 
haasteet eli SALVE -tutkimusohjelmaa, ja 
sitä rahoittavat Suomen Akatemia ja Nor-
jan Forskningsrådet.

– Tutkimusruokavalion ”Puoli kiloa kasvik-
sia päivässä” on esimerkki suosituksesta, 
joka ei tällä hetkellä Itä-Suomessa toteudu 
käytännössä lainkaan, Schwab toteaa.

Puoleen kiloon kasviksia suositellaan si-
sältyvän parisataa grammaa marjoja.

– Esimerkiksi marjojen fenolisilla yhdisteil-
lä ja kuiduilla on mahdollisesti vaikutuksia 
tulehdustekijöihin.

Kalalajeista valitaan rasvaisia

Myös ”Kalaa kolmesti viikossa” toteutuu 
vain harvoilla.

– Kalan kohdalla suositellaan, että siitä oli-
si rasvaista kalaa kaksi kertaa viikossa. Ka-
lansyönnillä on tunnetusti verenpaineen ko-
hoamista ja sydämen rytmihäiriöalttiutta es-
tävää vaikutusta. Kalarasva vaikuttaa myös 
suotuisasti seerumin triglyseridiarvoihin.

Maitovalmisteet suositellaan tutkimusruo-
kavaliossa vähärasvaisina tai rasvattomina.

– Maitovalmisteet ovat erinomaisia kal-
siumin, kaliumin ja magnesiumin lähteitä. 
Runsaasti maitovalmisteita ja kasviksia sisäl-
tävällä niin kutsutulla DASH-dieetillä (Dieta-
ry Approaches to Stop Hypertension) on saa-
tu erinomaisia tuloksia verenpaineen alenta-
misessa, Schwab kertoo.

Tutkimusruokavalion viljatuotteet ovat 
täysjyvää. Ruokavalioon kuuluvat marjat, vil-
jatuotteet ja ravintorasvat jaetaan koehenki-
löille puolen vuoden ajan. Osallistujien ruo-
kavalion toteutumista seurataan useaan ot-
teeseen ruokapäiväkirjojen ja tutkimustuot-
teiden osalta myös yksinkertaisen tukkimie-
hen kirjanpidon avulla. Tuloksia tutkimuk-
sesta on odotettavissa ensi vuonna. π

koonnut: 
Kaisu Meronen
ETM, ravitsemusasiantuntija
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Käsitys tyydyttyneiden rasvahappojen haital-
lisuudesta ja monityydyttymättömien rasva-
happojen edullisuudesta sydänterveyteen 
(kirjoituksessa CHD, coronary heart disease) 
luotiin 1950-luvulla valikoidun tilasto-otok-
sen perusteella.

Tämä ns. rasvahypoteesi on pyritty osoit-
tamaan oikeaksi sadoissa vuosisadan loppu-
puolella tehdyissä laajoissa tai suppeammis-
sa tutkimuksissa siinä onnistumatta. Tulok-
set ovat olleet täysin ristiriitaisia, kuten suo-
malaisessa SETTI-tutkimuksessa on osuvasti 
todettu (Pietinen ym. 1997).

Mitä uudet meta-analyysit  
kertovat rasvoista?

Hiljattain on julkaistu kolme merkittävää, yh-
teensä satoja tutkimuksia kattavaa yhteen-
vetoa, ns. meta-analyysiä rasvahappojen ja 
sydänterveyden välisistä suhteista.

Skeaff ja Miller (2009) sisällyttivät selvi-
tykseensä 28 yksittäistä väestötutkimusta. 
Tämän huolellisen meta-analyysin tuloksena 
voitiin todeta:
• Kulutetun rasvan kokonaismäärällä ei ol-

lut merkitsevää yhteyttä CHD -tapahtumi-
en eikä kuolleisuuden vaaraan (riskiin).

• Tyydyttyneillä rasvahapoilla ei ollut mer-
kitsevää yhteyttä tapahtumien eikä kuol-
leisuuden vaaraan.

• Kertatyydyttymättömillä rasvahapoilla ei 
ollut yhteyttä tapahtumien eikä kuollei-
suuden vaaraan.

• Monityydyttymättömillä rasvahapoilla oli 
merkitsevä yhteys lisääntyneeseen kuol-
leisuuden, muttei tapahtumien vaaraan.

• Monityydyttymättömällä, ihmiselle välttä-
mättömällä linolihapolla (omega-6) oli 
merkitsevä yhteys lisääntyneeseen kuol-
leisuuden, muttei tapahtumien vaaraan.

• Monityydyttymättömällä, ihmiselle välttä-
mättömällä alfa-linoleenihapolla (ome-
ga-3) ei ollut yhteyttä kuolleisuuden eikä 
tapahtumien vaaraan.

• Pitkäketjuisilla omega-3 -monityydytty-
mättömillä rasvahapoilla ja kalan kulutuk-
sella oli merkitsevä yhteys vähentynee-
seen kuolleisuuden, mutta ei tapahtumien 
vaaraan.

• Trans-rasvahapoilla oli merkitsevä yhteys 

sekä lisääntyneeseen kuolleisuuden että 
tapahtumien vaaraan.

Skeaff ja Miller tarkastelivat myös tuloksia 
viidestä interventiotutkimuksesta, joissa mo-
nityydyttymättömien ja tyydyttyneiden rasva-
happojen saantisuhdetta, ns. P/S-suhdetta 
oli muutettu. Toisaalta 16 tutkimuksessa oli 
muutettu erityisesti pitkäketjuisten omega-3 
-rasvahappojen saantia. Analyysit osoittivat:
• Edullisena pidetty suuri P/S-suhde ei vä-

hentänyt CHD-kuolleisuuden vaaraa, mut-
ta merkitsevyyden rajalla vähensi näiden 
tapahtumien vaaraa.

• Pitkäketjuiset omega-3 monityydyttymät-
tömät rasvahapot eivät vähentäneet kuol-
leisuuden vaaraa, mutta vähensivät mer-
kitsevästi tapahtumien vaaraa.

Skeaff ja Miller viittaavat julkaisunsa ”post 
sciptumissa” kohteliaasti samanaikaisesti 
tehtyyn meta-analyysiin (Jacobsen ym. 
2009). Siinä 11 valikoidun tutkimuksen pe-
rusteella ehdotetaan, että ravinnon  tyydytty-
neiden rasvahappojen korvaaminen moni-
tyydyttymättömillä rasvahapoilla ehkäisee 
CHD-tapahtumia ja kuolleisuutta.

Selvitykseen valitussa tutkimusaineistos-
sa rasvan kokonaissaanti vaihteli välillä 
26.0–42.3 E%, tyydyttyneiden rasvahappo-
jen saanti välillä 9.4–21.3 E% ja monityydyt-
tymättömien välillä 2.2–9.0 E%. Näiden kah-
den rasvaryhmän välinen P/S-suhde vaihteli 
välillä 0.10–0.84. 

Selvitys ja sen väittämä herättävät monia 
kriittisiä kysymyksiä:
• Edellä kuvatut rankat muutokset eri tutki-

musryhmien ravinnon rasvasisällössä 
merkitsevät väistämättömästi valtavia 
muutoksia myös satojen muidenkin ravin-
toaineiden saannissa. Miten tutkijat voivat 
kohdistaa muutokset CHD-tapahtumissa 
ja kuolleisuudessa juuri P/S-suhteen muu-
toksiin? Tätä aivan olennaista kysymystä 
ei ole julkaisussa juuri laisinkaan pohdit-
tu.

• Tutkijoiden ehdotus antaa yksioikoisen, 
suorastaan absurdin kuvan, jonka mukaan 
P/S-suhteen loputon kasvattaminen hävit-
täisi CHD- tapahtumat ja -kuolleisuuden. 

nykykäsitys  
ravinnon rasvoista

P/S-suhteen kovin suuri muuttaminen esi-
merkiksi Suomen nykyoloissa on teoreetti-
nen eikä käytännön ravitsemuksessa edes 
mahdollinen (Sanders, 2009).

• Selvitys ei erottele fysiologisilta vaikutuk-
siltaan aivan erilaisia lyhyt-, keskipitkä- ja 
pitkäketjuisia tyydyttyneitä rasvahappoja.

• Selvitys käyttää yleistä ilmaisua ”monityy-
dyttymättömät rasvahapot” puuttumatta 
laisinkaan nykyisin aivan olennaiseen asi-
aan, omega-6 ja omega-3 monityydytty-
mättömien rasvahappojen saantisuhtee-
seen ja niiden erilaisiin, keskenään kilpai-
leviin, ratkaisevasti erilaisiin vaikutuksiin.

• Selvitys ei myöskään puutu laisinkaan 
omega-3 rasvahappojen, välttämättömän 
alfa-linoleenihapon ja tärkeiden pitkäket-
juisten omega-3 happojen saantisuhtee-
seen ja erilaisiin fysiologisiin vaikutuksiin.

Jacobsenin ym. meta-analyysissä rasvan käy-
tön ääripäissä olivat USA:n adventistit ja toi-
saalta 1960-luvun suomalaiset. Näiden ryh-
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mien ravinto kokonaisuudessaan tai esimer-
kiksi alkoholin käyttö, muut käytöstavat ja 
elinympäristö olivat taatusti täysin erilaiset. 
Siten CHD:n sitominen vain kahteen kovin 
ylimalkaiseen rasvaryhmään ja niiden suh-
teeseen on yksinkertaisuudessaan ällistyttä-
vä. Jacobsenin ym. meta-analyysin varaan ei 
rasvasuosituksia voida rakentaa.

Mente ym. (2009) ovat tarkastelleet mie-
lenkiintoisessa artikkelissaan ravinnon ja 
CHD:n välistä suhdetta. Kohteena on ollut 
runsaat 500 väestötutkimusta ja vajaat 100 
interventiotutkimusta. Johtopäätöksenä vä-
estötutkimuksista todetaan mm:
• Trans-rasvahapot lisäävät merkitsevästi 

CHD- vaaraa.
• Kertatyydyttymättömät rasvahapot (MUFA) 

ja varauksin pitkäketjuiset omega-3 rasva-
hapot vähentävät merkitsevästi CHD- vaa-
raa.

• Tyydyttyneillä ja monityydyttymättömillä 
rasvahapoilla ei ole yhteyttä CHD- vaaraan.

• Alfa-linoleenihapolla ei ole yhteyttä CHD-
vaaraan.

Menten ym. analyysin mukaan interventio-
tutkimukset osoittavat mm:
• Pitkäketjuisten omega-3 rasvahappojen li-

sääntynyt käyttö vähensi CHD-vaaraa.
• Monityydyttymättömien ja tyydyttyneiden 

rasvahappojen suhteella (P/S) ei ollut yh-
teyttä CHD- vaaraan.

Suomi Euroopassa

Pohjoismainen ravitsemussuositus (Nordic 
Nutrition recommendations, 2004) on kar-
toittanut rasvan kulutusta ja sen yhteyttä sy-
dän- ja verisuonitauteihin Islannissa, Norjas-
sa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Suo-
messa kulutettiin toiseksi vähiten tyydytty-
neitä rasvahappoja, 14.0 E%, ja toiseksi eni-
ten monityydyttymättömiä rasvahappoja, 5.1 
E%. P/S-suhde Suomessa oli toiseksi suurin 
eli 0,36.

Pohjoismaiden välisen vertailun mukaan 
tyydyttyneiden tai monityydyttymättömien 
rasvahappojen kulutusmäärät tai P/S-suhde 
eivät mitenkään korreloidu sydän- ja verisuo-
nitautikuolleisuuteen. Suomessa, missä sy-
dän- ja verisuonitautikuolleisuus on vertailu-
maista suurin, rasvahappojen kulutusluvut 
ja P/S-suhde ovat rasvahypoteesin mukaan 
kuitenkin lähes parhaat.

Transfair-tutkimus (van de Vijver ym, 2000) 
on ainutlaatuinen selvitys rasvan kulutuk-
sesta ja veren rasva-arvoista kahdeksassa 
Euroopan maassa: Espanjassa, Hollannissa, 

Islannissa, Kreikassa, Portugalissa, Ranskas-
sa, Ruotsissa ja Suomessa. Suomen tutki-
musosuudesta vastasi silloinen Kansanter-
veyslaitos.

Suomi sijoittui Portugalin jälkeen toiseksi 
vähiten rasvaa kuluttavaksi kansakunnaksi 
(29.4 E%). Tyydyttyneitä rasvahappoja meillä 
kulutettiin 11.0 E% eli kolmanneksi vähiten ja 
monityydyttymättömiä rasvahappoja 4.2 E%. 
P/S-suhde Suomessa oli siten 0.37.

Veren LDL-pitoisuudet vaihtelivat välillä 
3.6–3.9 mmol/l ollen Suomessa 3.7 mmol/l. 
HDL-pitoisuudet vaihtelivat välillä 1.2–1.6 
mmol/l ollen Suomessa 1.5 mmol/l. LDL/
HDL-suhde vaihteli välillä 2.4–3.4 mmol/l ja 
oli Suomessa 2.6 mmol/l.

Eurooppalaisessa vertailussa kokonais-
rasvan, tyydyttyneiden tai monityydyttymät-
tömien rasvahappojen kulutusmäärät tai 
P/S-suhde eivät mitenkään korreloidu veren 
rasva-arvoihin tai CHD-kuolleisuuteen. Suo-
messa, missä sydän- ja verisuonitautikuollei-
suus on vertailumaista suurin, rasvahappo-
jen kulutus ja veren rasva-arvot ovat rasvahy-
poteesin mukaan kuitenkin lähes parhaat.

Yhteenveto Suomen olosuhteisiin

Karkeaan rasvahappoluokitteluun perustu-
valla rasvahypoteesilla ei ole tieteellisiä pe-
rusteita. Tyydyttyneillä tai monityydyttymät-
tömillä rasvahapoilla ei ryhminä ole yhteyttä 
sydän- ja verisuonitauteihin. Siten tyydytty-
neiden rasvahappojen jatkuva korvaaminen 
monityydyttymättömillä eli P/S- suhteen 
suurentaminen saattaa johtaa, ellei ole jo 
johtanutkin ennalta-arvaamattomiin seuraa-
muksiin. Herääkin kysymys, onko suhteen 
kasvattamisella ja samanaikaisesti suosite-
tulla hiilihydraattikuorman lisäämisellä ollut 
vaikutusta diabeteksen ja lihavuuden voi-
makkaaseen lisääntymiseen?

Huomiota on kiinnitettävä erityisesti ome-
ga- 6 sarjaan kuuluvan linolihapon ja ome-
ga-3 sarjan alfalinoleenihapon ja vastaavien 
pitkäketjuisten happojen kohtuulliseen ab-
soluuttiseen ja keskinäiseen saantimäärään 
(Lands, 2008).

Samoista aineenvaihduntaentsyymeistä 
kilpaillen niistä syntyy fysiologiaamme ja ter-
veyteemme herkästi vaikuttavia prostanoi-
deja, joiden roolia ei täysin edes tunneta. Ra-
vitsemussuositukset ovat jo mahdollisesti 
johtaneet linolihapon liialliseen saantiin ja 
suosimiseen alfalinoleenihapon ja muiden 
omega-3 happojen kustannuksella.

Kasviöljyjen kemiallisessa kovetuksessa 
syntyvät trans- rasvahapot tulee tarpeetto-

mina ja CHD- vaaraa lisäävinä poistaa suo-
malaisesta ruokavaliosta. Onneksi näin on 
eräin osin jo kaikessa hiljaisuudessa tapah-
tunut. Esimerkiksi pöytämargariinien valmis-
tusteknologia on muutettu, joskin puoles-
taan vaihtoesteröinnissä syntyvien triglyseri-
dien vaikutuksia on tutkittava. π

Kari Salminen
professori

PS Toivon, että kirjoitukseni aktivoi asiantun-
tijat ja -harrastajat mielipiteiden vaihtoon 
lehdessämme.

PS 2.  Artikkelini ollessa jo painovaiheessa il-
mestyi jälleen erinomaisen huolellisesti teh-
ty artikkeli tyydyttyneiden rasvojen ja sydän-
sairauksien välisestä yhteydestä (Siri-Tarino 
P S, Sun Q, Hu F ym. Am J Clin Nutr, January 
13, 2010 as doi: 10.3945/ajcn.2009.27725). 
Tutkimus toteaa yksikäsitteisesti, etteivät 
tyydyttyneet rasvat ole yhteydessä sydänsai-
rauksiin. Nykytieteen valossa tätä käsitystä 
voidaan pitää nyt varmana.
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Opiskelijat satsaavat  
lounasruokailussa täyttävyyteen
Monelle opiskelijalle opiskelijaravintolassa 
nautittu lounas on päivän pääateria, minkä 
vuoksi sillä on merkittävä asema opiskelijan 
ruokavaliossa.

Opiskelijaruokailun tavoitteena on edis-
tää ja ylläpitää opiskelijoiden hyvinvointia 
tarjoamalla ravitsevaa sekä ravitsemussuo-
situkset täyttävää lounasruokaa. Opiskelijat 
omilla ruokavalinnoillaan tekevät kuitenkin 
sen viimeisen päätöksen, onko valittu lounas-
ateria suositukset täyttävää lounasruokaa 
vai ei.

Opinnäytetyössä Selvitys Mikkelin am-
mattikorkeakouluopiskelijoiden lounasruo-
kailusta opiskelijaravintola Kasarminassa 
kartoitettiin Mikkelin ammattikorkeakoulun 
Kasarmin kampuksen opiskelijoiden ruoka-
tottumuksia lounasruokailun osalta yleisellä 
tasolla sekä lounasaterian koostamista ta-
pauskohtaisesti kampusalueen opiskelijara-
vintolassa.

Työn aineisto kerättiin kampusalueen 
opiskelijaravintolassa yhden päivän aikana 
valokuvaamalla sattumanvaraisesti valittu-
jen opiskelijoiden lounastarjottimet ateria-
noton jälkeen. Lisätietoa lounasruokailusta 
sekä opiskelijaravintolan tarjoaman lounas-

ruoan laadusta kerättiin valokuva-aineistoa 
täydentävällä ja tukevalla kyselyllä. Valoku-
va-aineiston tarkoitus oli osoittaa konkreetti-
sesti, mitä opiskelijat oikeasti syövät ja kyse-
lyaineisto antoi tietoa opiskelijoiden lounas-
ruokailusta opiskeluviikon aikana.

Kyselyn tuloksista kävi ilmi opiskelijoiden 
lounastavan kampusalueen opiskelijaravin-
tolassa lähes päivittäin opiskeluviikon aika-
na. Yleisimmäksi syyksi lounasruoan syö-
mättä jättämiseen kampusalueen opiskelija-
ravintolassa ilmoitettiin vapaapäivä koulusta 
tai ettei opiskelija ole lounasaikaan kampuk-
sella. Opiskelijat olivat tyytyväisiä opiskelija-
ravintolan tarjoaman ruoan laatutekijöihin, 
eivätkä jättäneet lounasta väliin lounasruo-
katarjonnan vuoksi tai korvanneet sitä epä-
terveellisellä napostelulla.

Harva ateria lautasmallin mukainen

Kuvatut lounasateriat sisälsivät useimmiten 
kaikkia suositeltavaan ateriaan kuuluvia ate-
rianosia, mutta kuvatuista 38 lounasaterias-
ta vain kaksi oli koostettu lautasmallisuosi-
tuksen mukaisesti. Lounaan tulisi käsittää 
noin kolmannes päivittäisestä energiantar-
peesta. Ateriakuvien perusteella voi todeta 

vähintäänkin kolmanneksen täyttyvän ja 
muutamassa jopa ylittyvän.

Kuvatut lounasateriat olivat pääsääntöi-
sesti runsaankokoisia ja sisälsivät liian pie-
nen määrän kasviksia ja vastaavasti liian 
suuren määrän pääruokaa suositukseen ver-
ratessa. Alle puolet naisopiskelijoiden lounas-
aterioista ja lähes kaikki miesopiskelijoiden 
lounasateriat sisälsivät runsaan määrän läm-
mintä pääruokaa. Vastaavasti yli puolet sekä 
mies- että naisopiskelijoiden aterioista sisäl-
si kasviksia alle suositeltavan määrän lauta-
sen alasta.

Leipä ja maitotuotteet sisältyivät vaihtele-
vasti kuvattuihin lounasaterioihin nais- ja 
miesopiskelijoiden keskuudessa. Naisopis-
kelijoiden lounasaterioista yli puolet sisälsi 
1–2 viipaletta tummaa leipää, miesopiskeli-
jat valitsivat useimmiten vaaleaa hiivaleipää. 
Maito tai piimä sisältyi puolestaan huomat-
tavasti useammin mies- kuin naisopiskelijan 
lounasateriaan.

Opinnäytteeni oli osa Mikkelin ammatti-
korkeakoulun Ympäristö- ja ravitsemisalan 
laitoksen selvitystä opiskelijoiden ruokailus-
ta ja elintavoista, taustalla opiskelijoiden hy-
vinvoinnin ylläpitäminen sekä edistäminen. 
Tavoitteenani oli tuoda esille opiskelupäivän 
aikaisen ruokailun mahdollisia kehittämis-
kohteita ja lisätä tietoisuutta opiskelijoiden 
lounasruokatottumuksista sekä pohtia mah-
dollisia keinoja vaikuttaa niihin.

Työni tulokset ovat käyttökelpoinen osa 
toimeksiantajan laajempaa selvityskokonai-
suutta ja ateriakokonaisuusvalokuva- ja ky-
selyaineisto on sellaisenaan hyödynnettävis-
sä, esimerkiksi opiskelijoille suunnattavaan 
ravitsemusohjaukseen. Kun opiskelijoiden 
mielenkiinto omia ruokatottumuksiaan koh-
taan saadaan heräämään ja tuodaan esille 
ravinnon merkitys hyvinvoinnin ylläpitämi-
sessä, on mahdollista, että he tekevät pa-
rempia ruokavalintoja niin koululounaalla 
kuin kotonakin. π

Anna-Kaisa Hasanen
restonomi
kaisa.hasanen@hotmail.com

Kirjoittaja on saanut Elintarviketieteiden 
Seuran stipendin opinnäytetyöstään syksyllä 
2009.

KUVA: AnnA-KAISA HASAnen
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n  V Ä I T Ö K S I Ä 

KUVA: mAITO JA TeRVeyS Ry

Parempaa juustoa mikrosuodatuksen avulla
Juustonvalmistuksen tehostamiseksi etsi-
tään uusia menetelmiä, joilla voidaan tuot-
taa tasalaatuisia ja kuluttajien haluamia 
juustolaatuja tehokkaasti ja maidon kompo-
nentit optimaalisesti hyödyntäen.

ETM Antti Heino tutki Helsingin yliopistos-
sa tammikuussa tarkastetussa väitöskirja-
työssään Microfiltration in cheese and whey 
processing maidon fraktiointimenetelmien 
hyödyntämistä maidon prosessoinnissa. Hän 
keskittyi mikrosuodatusteknologian hyödyn-
tämiseen juusto- ja heraprosesseissa.

Juustomaidon mikrosuodatuksella voi-
daan erottaa maidon pääheraproteiinit natii-
vina herana. Tavanomaisessa prosessissa 
heraproteiinit päätyvät juustoheraan. Mikro-
suodatusprosessia hyödyntämällä juustohe-
ra ja ravitsemuksellisesti arvokkaat päähera-
proteiinit voidaan poistaa juustomaidosta 
ennen juustonvalmistusta. Tällöin niiden toi-
minnalliset ja ravitsemukselliset ominaisuu-
det eivät muutu kuten nykyisin juustonval-
mistuksen aikana tapahtuu.

Heraproteiinien lisäksi juustomaidon lak-
toosipitoisuus ja suolapitoisuus voidaan va-
kioida, jolloin juustonvalmistuksessa juusto-
kattilan laktoosipitoisuutta ei tarvitse lai-
mentaa vesilisäyksellä. Täten mikrosuoda-
tusprosessilla on mahdollista luoda kullekin 
juustotyypille ideaalinen juustomaito, jossa 

on vain juustonvalmistukselle tärkeitä kom-
ponentteja.

Enemmän juustoa samasta 
maitomäärästä

Optimaalisesta juustomaidosta juustonval-
mistuksen jälkeen syntyvä hera poikkeaa 
odotetusti nykyisestä herasta siten, että 
juustoheran kaseiinimakropeptidin osuus 
kokonaisproteiinipitoisuudesta kohoaa. Na-
tiivin heran maksimointi ja uudentyyppisen 
juustoheran minimointi on maidon kompo-
nenttien hyödyntämisen kannalta perustel-
tua. Lisäksi juustonvalmistuksessa optimaa-
lisesta kattilamaidosta saadaan enem-
män juustoa samasta nestemäärästä, jolloin 
juuston valmistuskustannuksia on mahdol-
lista alentaa.

Valio Oy:n T&K:ssa Prosessiteknologian 
tutkimusryhmässä tehdyssä väitöstutkimuk-
sessa todettiin, että emmental-juuston juus-
tomaidossa on oltava yli 3,2 prosenttia lak-
toosia juuston happanemisen ja kypsymi-
sen mahdollistamiseksi. Heraproteiinien ja 
suolojen poistaminen juustomaidosta no-
peutti juuston kypsymistä, mutta ei heiken-
tänyt juustojen rakennetta tai aistittavia omi-
naisuuksia. Tämän lisäksi optimoidun juus-
tomaidon juoksettuminen nopeutui ja aihe-
utti kovemman juoksettuman. Juustonval-

mistuksen kannalta maidon mikrosuodatuk-
sella tai kaseiinipitoisuuden nostolla ei kui-
tenkaan todettu juustosaannon kasvua. 
Juustomaidon esikäsittelymenetelmät (mik-
rosuodatus, ultrasuodatus, korkeapastö-
rointi) alensivat maidon heraproteiinien 
määrää juustoherassa, mikrosuodatuksessa 
natiivin heran kautta ja ultrasuodatuksessa 
sekä korkeapastöroinnissa heraproteiinien 
paremman siirtymän (juustoon) vuoksi.

Tutkimuksessa todettiin, että keraamiset 
ja polymeeriset suodatuskalvot olivat käyttö-
kelpoisia maidon mikrosuodatuksessa. Poly-
meeristen suodatuskalvojen heraproteiinien 
poistokyky oli heikompi kuin keraamisilla 
kalvoilla. Kuitenkin energiatehokkuus todet-
tiin niillä paremmaksi.

Väitöskirja on luettavissa E-thesis -palvelus-
sa osoitteessa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5936-0

Anne Pohjun opinnäytetutkielmassa selvitet-
tiin, muuttuuko keskisuomalaisten tyttöjen 
ruuankäyttö siirryttäessä 10–12 vuoden iästä 
17–19 vuoden ikään. Työssä tarkasteltiin ruu-
ankäyttöä energiansaantiin suhteutettuna 
ruoka-aineiden kulutuksena (g/MJ) ja tutkit-
tiin, ovatko tietyt antropometriset, sosioeko-
nomiset ja interventiotutkimukseen liittyvät 
tekijät yhteydessä muutokseen.

Tutkimusaineisto oli osaotos Jyväskylän 
yliopiston Calex-tutkimukseen vuosina 
2001–2007 osallistuneista tutkittavista. Ca-
lex-tutkimus oli lähtökohtaisesti kaksivuoti-
nen kontrolloitu, satunnaistettu kaksoissok-
kointerventio, jonka tarkoituksena oli arvioi-
da eri tavoin toteutetun kalsiumlisän, D-vita-
miinin saannin ja fyysisen aktiivisuuden sekä 
perimän vaikutusta luumassan karttumi-
seen. Pohjun gradussa tarkasteltiin tutkitta-

vien ruokapäiväkirjoja Calex-tutkimuksen 
seulontavaiheesta (v. 1999–2001) sekä 84 
kuukauden intervention päättymisen jälkeen 
(v. 2007).

Perheen koulutustasolla 
saattaa olla merkitystä

Tutkittavien (n = 88) energiansaanti lisääntyi 
tilastollisesti merkitsevästi seitsemän vuo-
den aikana (6530 KJ vs. 7280 KJ). Heidän ruu-
ankäytössään tapahtui tilastollisesti merkit-
sevä muutos kolmessa pääryhmässä ja 11 
alaryhmässä. Valkoisen leivän, muiden vilja-
valmisteiden, perunan, makkaran ja sisäelin-
ten kulutus väheni tilastollisesti merkitse-
västi seurannan aikana. Kasvisten (pääryh-
män), vihannesten, öljyn, juuston, kalan, juo-
mien (pääryhmän), kahvin, teen ja alkoholi-
juomien kulutus lisääntyi tilastollisesti mer-

kitsevästi. Käytännössä merkittäviä ruuan-
käytön muutoksia olivat vihannesten, juus-
ton ja juomien kulutuksen lisääntyminen.

Interventioryhmät lisäsivät merkittävästi 
juuston käyttöä seitsemän vuoden aikana, 
kontrolliryhmällä kulutuksessa ei tapahtu-
nut muutosta. Viitteitä saatiin myös siitä, 
että tutkittavan paino 84 kuukauden seuran-
nan kohdalla sekä tutkittavan perheen kou-
lutustaso olivat yhteydessä kulutuksen muu-
toksiin tietyissä ruoka-aineryhmissä.

Gradun ohjasivat professori, PhD Hannu 
Mykkänen nykyisestä Itä-Suomen yliopis-
tosta ja Calex-tutkimukseen liittyvää väitös-
kirjaansa viimeistelevä ravitsemusterapeut-
ti, MMM Arja Lyytikäinen. Calex-tutkimusta 
johtaa professori Sulin Cheng.

Anne Pohju
ravitsemusterapeutti, TtM

anne.pohju@nutrinet.fi

Kirjoittaja on saanut opinnäytetyöstään 
Elintarviketieteiden Seuran stipendin syksyllä 
2009.

Tyttöjen ruuankäytössä muutoksia  
esimurrosiästä varhaiseen aikuisuuteen

koonnut: Raija Ahvenainen-Rantala



Kestävä kehitys ja sosiaalinen media 
elintarvikepäivän pääteemoina

Maakuntamenu, lähiruoka vai mikä?
Aika: keskiviikko 17.3.2010 klo 13–15

Paikka: Ballroom, Helsingin Messukeskus

13.00  Suomalainen ruoka ja maakuntamenut turistin silmin  

koulutus- ja kehityspäällikkö Mirja Hellstedt, Ruokatieto

13.50 VellamoMenu, kokemuksia matkan varrelta

 isäntä Ilkka Sipilä, Maaseuturavintola Hollolan Hirvi

14.20 aitojamakuja.fi-sivusto, lähiruoan ”aarrearkku”

 suunnittelija Päivi Töyli, 

Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus

Kehittyvä Elintarvike -lehti ja Elintarviketieteiden Seura ovat mukana

Gastro-messuilla 17.–19.3.2010 Helsingin Messukeskuksessa osastolla 6h32 
Seura järjestää messujen yhteydessä kaksi seminaaria:

Trendiruokaa Pohjoismaista?
Aika: torstai 18.3.2010 klo 13–15

Paikka: Ballroom, Helsingin Messukeskus

13.00 Pohjoismainen ruoka – trendikö?

 ETM Minna Kantén, Oy Kantén Ab

13.50 Pohjoismaisten kokkien näkökulma trendikkyyteen

 ohjelmapäällikkö Salme Haapala, Foodwest Oy

14.20 Ruokalähettilään kommentit ja visiot pohjoismaisesta ruoasta

 ravintolatoimen kehityspäällikkö Kim Palhus 

Hanasaaren ruotsalais -suomalainen kulttuurikeskus

Elintarvikepäivän 
rinnakkaisohjelmat:
• markkinointi

• tuotekehitys

• elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta

• viestintä

• kansainvälistyminen

• HoReCa

• tieteellinen symposium

Neljäskymmenes Elintarvikepäivä pidetään 
4.toukokuuta Helsingissä. Päivä kokoaa yh-
teen noin tuhat alan asiantuntijaa, jotka am-
mentavat tietoa avauksen jälkeen seitse-
mästä rinnakkaisohjelmasta ja yli 50 alus-
tuksesta. Juhlavuoden kunniaksi puhujina 
on kotimaisten huippujen lisäksi kymmenen 
ulkomaalaista asiantuntijaa, joista useim-
mat ovat aiheensa kiistattomia ykkösnimiä 
Euroopassa.

Avaussymposium keskittyy kestävän ke-
hityksen arvojen sekä uuden sosiaalisen 
median vaikutukseen elintarvikkeiden tuo-
tantoon ja kuluttajan käyttäytymiseen. Ai-
hetta valottavat Århusin yliopistosta profes-
sori John Thøgersen sekä Folk Finland Oy:n 
toimitusjohtaja Jaana Haapala. Nämä tee-
mat ovat vahvasti mukana myös erityisesti 
markkinoinnin, viestinnän ja HoReCan rin-
nakkaisohjelmissa.

Tuotekehityksessä nostetaan esille mieli-
hyvän ja nostalgian merkitys. Lihavuuskes-
kustelusta ja uusilla veroilla uhkaamisesta 
huolimatta tuotteen kehittäjää muistute-
taan myös, mitä sokeri ja rasva merkitsevät 
tuotteen laatuominaisuuksissa.

Elintarvikelainsäädäntösymposiumin esi-
tykset tarjoavat uusinta tilannetietoa tär-
keimpien elintarvikelainsäädäntöhankkei-
den sisällöstä. Ohjelmassa esitellään juuri 
tuolloin valmistunut kansallinen elintarvike-
turvallisuusselonteko. On mielenkiintoista 
kuulla myös ulkopuolisen tahon näkemys 
Suomen elintarvikevalvonnan tilasta: miten 

Suomi sijoittuu EU:n Food and Veterinary Of-
ficen eri jäsenmaihin tekemissä tarkastuksis-
sa ja missä ovat pahimmat puutteemme?

Suomalaisten elintarvikkeiden vientikoh-
teena ja yritysten etabloitumisessa Venäjä ja 
IVY-maat sekä Baltia ovat tärkeitä kohdealu-
eita. Siellä voidaan monesti toimia Suomes-
sakin hyväksi havaituilla tuotteilla ja konsep-
teilla, vai voidaanko? Sitä vastoin monissa 
ns. länsimaissa tarvitaankin jo uusia liiketoi-
mintamalleja. Molempia haasteita avataan 
päivän kansainvälistymissymposiumissa.

Tieteellinen symposium 
pureutuu kemiallisiin riskeihin

Elintarvikepäivän ohjelmassa on nyt kolmat-
ta kertaa tieteellinen symposiumi. Tänä vuon-
na sen aiheena on Elintarvikkeiden kemialli-
set riskit ja niiden hallinta. Aamupäivän aika-
na käydään läpi Suomen tilannetta uusim-
man tutkimusaineiston valossa.

Riskien arviointi ja hallinta sekä viestintä 

eivät ole pelkästään kansallista toimintaa, 
vaan mitä suurimmassa määrin koko EU:n 
asiaa. Lounaalta tieteellisen symposiumin 
tarkastelukulma muuttuukin eurooppalai-
seksi ja kieli englanniksi. Ohjelmassa esitel-
lään, miten riskejä arvioidaan, miten arvioin-
titulos muuttuu lainsäädännöksi ja miten ku-
luttajan luottamusta voidaan säilyttää oikein 
toteutetulla riskitiedottamisella.

Tieteellisen symposiumin alustajiksi ovat 
lupautuneet mm. EFSAn kontaminanttiyksi-
kön johtaja Claudia Heppner ja EU:n komis-
sion elintarviketurvallisuus ja kuluttaja 
-osaston kemikaalit, kontaminantit ja pesti-
sidit- yksikön pääjohtaja Frans Verstraete. 
European Association for Food Safetyn pää-
sihteeri Harmen Hofstra puolestaan tarkas-
telee todellisiin tapauksiin perustuen, mikä 
on oleellista kuluttajan luottamuksen raken-
tamisessa.

Ohjelma ja ilmoittautuminen netissä

Elintarvikepäivän yksityiskohtaiseen ohjel-
maan voi helpoiten tutustua netissä osoit-
teessa www.etl.fi/etp. Siellä voi myös ilmoit-
tautua tapahtumaan.

Elintarvikepäivän lopuksi järjestetään 
edellisen vuoden parhaita elintarvikeuu-
tuuksia esittelevä Vuoden Tähtituote 2010 
-finaalijuhla, johon kaikki Elintarvikepäivän 
osallistujat ovat tervetulleita. π

Seppo Heiskanen
Elintarviketeollisuusliitto
seppo.heiskanen@etl.fi
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Vuoden suurin ja odotetuin 
elintarvikealan asiantuntijoiden 
koulutustapahtuma
Nyt jo 40. kerran
Ennätyksellisen monipuolinen juhlaohjelma

Seitsemässä rinnakkaisohjelmassa teemoina mm.
• vihreät arvot markkinoinnin ja kysynnän ajureina
• tuotekehitys taloudellisen taantuman aikana
• viestinnän suuri murros
• ajankohtaista elintarvikelainsäädännöstä
• kemiallisten riskien hallinta elintarvikeketjussa
• Venäjän markkinat – mitä on opittu?
• stressin vaikutus syömiseen
• ym. ym 

Ja lopuksi Vuoden 2010 Tähtituotteet -kilpailun finaalijuhla

Merkitse päivä 4.5.2010 jo nyt kalenteriisi
Ohjelman rakenteeseen ja alustavaan sisältöön voit tutustua ja 
myös ilmoittautua jo nyt www.etl.fi/tapahtumia.

Vuoden 2009 aikana ilmoittautuneet ovat tilaisuuden VIP-
henkilöitä ja saavat aikaisen ilmoittautujan lahjan.  
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Vuoden Tähtituotteet 2010 julki toukokuussa
Vuoden Tähtituote -kilpailun voitosta kisaa-
vat tänä vuonna kymmenet elintarviketeolli-
suuden uutuustuotteet. Kilpailun ilmoittau-
tumisajan umpeuduttua Elintarviketeolli-
suusliiton kokoama asiantuntijaraati aloitti 
työnsä. Raati valitsee ensin finalistit ja sen 
jälkeen Vuoden Tähtituotteet 2010 sekä vä-
hittäiskauppa- että suurkeittiösarjasta.

Vuoden Tähtituote -kilpailu on elintarvi-
keteollisuuden innovatiivisten uutuuksien 
kisa. Kaikki kilpailutuotteet on tuotu mark-
kinoille viime vuoden aikana, joten näyttöä 
tuotteen vetovoimaisuudesta on ehditty 
hankkia.

Kilpailun tavoitteena on tehdä kuluttajille 
sekä vähittäiskauppa- ja suurkeittiöasiak-
kaille tunnetuksi laajasti kaupallistettavia 
elintarviketeollisuuden innovatiivisia tuote-
uutuuksia. Lisäksi kilpailu kannustaa tuote-
kehitykseen.

Tänä vuonna kilpailuun osallistuvien tuot-
teiden joukossa on valmiita ruokia, viljatuot-

teita, lihajalosteita, juomia ja jälkiruokia. 
Sääntöjen mukaisesti kaikki tuotteet on ke-
hitetty ja valmistettu Suomessa.

Finalistit valitaan maaliskuussa

Voittajien valinnassa kymmenjäseninen raati 
painottaa innovatiivisuutta, kaupallistamis-
potentiaalia sekä aistittavaa laatua. Raadis-
sa ovat kirjoittava kokki Sami Garam, Prisma 

Itäkeskuksen prismajohtaja Riitta Hänninen, 
Ylen tv-kuuluttaja Maria Jungner, Valtion ra-
vitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Rai-
ja Kara, Satafood Kehittämisyhdistyksen toi-
mitusjohtaja Jari Lehmusvaara, Sodexon os-
tojohtaja Sarita Lehtinen, Mainostoimisto 
Bobin copy Petri Pesonen, Restelin hankinta-
päällikkö Hannu Tyrkkö, Elintarvikeylioppi-
laiden yhdistys Lipidin ensi vuoden puheen-
johtaja Vertti Virkajärvi sekä Elintarviketeol-
lisuusliitosta johtaja Tero Kallio.

Raadin valitsemat finalistituotteet julkiste-
taan maaliskuussa. Yritykset voivat tuolloin 
ryhtyä hyödyntämään finaalipaikkaa tuot-
teensa markkinoinnissa.

Kilpailu huipentuu Elintarvikepäivän päät-
teeksi 4.5.2010 Helsingin Messukeskuksessa 
järjestettävään näyttävään ja maistuvaan 
palkintojenjakojuhlaan, jossa voittajat ja 
kaikki loppukilpailijat saavat tunnettuutta. π

lisätietoja: www.etl.fi
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Suomessa

Ruokakulttuuriseminaari 1.3. 2010 Helsinki, kim.palhus@hanaholmen.fi

Vähittäiskauppa 2010 2.–5.3.2010 Helsinki, www.iir.fi

Arkiruuat ja välipalat 6.3.2010 Turku, johanna.mattila@utu.fi

Lean Management 8.–10.3.2010 Helsinki, www.iir.fi

Teollinen hygienia ja elintarvikeprosessien riskinhallinta 10.–11.3. 

Helsinki, matias.ninios@helsinki.fi

Flexoforum 17.–18.3.2010 Tampere, www.pakkaus.com

easyFairs® MYYMÄLÄ 17.–18.3.2010 Helsinki, www.finnexpo.fi

GASTRO 2010 17.–19.3.2010 Helsinki, www.gastro.fi

ViiniExpo 18.–20.3.2010 Helsinki, www.finnexpo.fi

Futupackin päätösseminaari 23.3.2010 Espoo, www.tekes.fi/futupack

Sertifioitu prosessin johtaja 23.–26.3. Helsinki, www.iir.fi

Strategisen johtamisen foorumi 25.3. Helsinki, www.jto.fi/strfoorumi

Läänineläinlääkärien päivät 19.–20.4. Helsinki, www.evira.fi

Pakkaukset ja tuottajavastuu 20.4.2010 Helsinki, www.pakkaus.com

Kartonkipäivät 21.–22.4. Tampere, www.ael.fi

Elintarvikepäivä 2010 4.5.2010 Helsinki, www.etl.fi/etp

Pakkausalan peruskurssi nro 74: I jakso 17.–21.5.2010 Forssa, 

www.pakkaus.com

Helsinki Chemicals Forum 20.–21.5.2010, www.helsinkichemforum.eu

Flexo ABC 27.5.2010 Tampere, www.pakkaus.com

Valtakunnalliset ympäristöterveyspäivät 27.–28.5. Kuopio, 

http://www.kkk.uku.fi/koulymp.php

Ulkomailla

EuroCIS 2.–4.3.2010 Düsseldorf, www.eurocis.com

Europain 6.–10.3. Pariisi, www.europain.com

INTERNORGA 12.–17.3.2010 Hampuri, www.internorga.com

Management of Microbiological Hazards in Foods 15.–19.3. Hollanti, 

www.effost.org/agenda.htm

6th International Conference on Water in Food 21.–23.3. Ranska, 

www.efw2010.eurofoodwater.eu, www.effost.org/agenda.htm

The Second International Chester Food Science and Technology 

meeting  22.–34.3.2010 UK, www.chester.ac.uk

Alimentaria 2010 22.–26.3.2010 Barselona, www.alimentaria-bcn.com

Analytica 2010 23.–26.3.2010 Köln, www.analytica.de

Nanotechnologies for Food and Consumer Products 25.–26.3.2010 UK, 

www.chester.ac.uk

PROCURECON INDIRECT 2010 19.–21.4.2010 Lontoo, 

www.procurecon-indirect.com

Logichem 2010 20.–22.4.2010 Düsseldorf, www.logichemeurope.com

GastroNord, Vinordic & Nordic Bakery 20.–23.4. www.gastronord.se

Food and Hotel Asia 20.–23.4.2010 Singapore, 

http://www.foodnhotelasia.com

Lisää tapahtumia Kehittyvä Elintarvike -lehden kotisivuilla 

www.kehittyvaelintarvike.fi > tapahtumia

Vuoden Tähtituote -kilpailu nostaa esille 
Suomessa kehitettyjen ja valmistettujen 
elintarvikeuutuuksien parhaimmistoa.

Tuotteen menestykseen kisassa 
vaikuttavat 

innovatiivisuus•	
kaupallistamismahdollisuudet•	
aistittava laatu•	

Kilpailuun voivat osallistua elintarvike-
teollisuuden tuotteet, jotka ovat tulleet 
markkinoille 1.10.2008 - 30.9.2009. 

Vähittäiskauppa- ja suurkeittiö-
tuotteet kilpailevat omina sarjoinaan. 

Asiantuntijaraati valitsee molemmista 
sarjoista yhden voittajan Vuoden 
Tähtituotteeksi 2010.

Voittajat julkistetaan näyttävästi 
Elintarvikepäivän päätteeksi  Helsingin 
Messukeskuksessa 4.5.2010.

                  
Tervetuloa kilpailuun!
Ilmoittaudu 29.1.2010 mennessä. 

Lisätiedot www.etl.fi/tahtituote.

Tuotekehityksen tulokset 
loistamaan! 
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ETS:n kunniapuheenjohtaja, seuran pitkäai-
kaisin jäsen, lihateknologian emeritus-pro-
fessori Fritz P. Niinivaara, ”Piki”, kuoli 
22.1.2010. Hän syntyi 18.3.1919 Inkeroisissa, 
Anjalankosken partaalla.

Lapsuus oli aineellisesti niukkaa, ja oppi-
koulun mahdollisti vapaaoppilaspaikka. Yli-
oppilaaksi Piki kirjoitti Inkeroisten Yhteis-
koulusta 1938. ”Kemiaa rakastin, kielissä 
olin etevä, matematiikkaa en tahtonut mil-
lään tajuta”, hän kertoo muistelmissaan. 
Haaveena ollut lääketieteen opiskelu tyssäsi 
varojen puutteeseen, mutta Piki pääsi ap-
teekkiharjoittelijaksi ja sitä tietä farmasiaa 
opiskelemaan.

Sodan jälkeen Piki kirjoittautui Helsingin 
yliopistoon, jossa A. I. Virtasen persoona ja 
biokemian luennot lumosivat niin, että Piki 
opiskeli öin ja päivin suorittaen filosofian 
kandidaatin (nyk. maisterin) tutkinnon kah-
dessa vuodessa. Lopputyönsä hän teki Virta-
selle typen sitoutumisprosessista. Opintojen 
lisäksi A.I.V. vaikutti ratkaisevasti Pikin elä-
mänuran valintaan. Tuottajain Lihakeskus-
kunta tiedusteli Virtaselta sopivaa biokemis-
tiä johtamaan Osuusteurastamojen tutki-
muslaitosta, ja Virtanen ehdotti siihen Niini-
vaaraa. Piki käynnisti uuden laboratorion toi-
minnan Kuopiossa, josta se muutti myöhem-
min Hämeenlinnaan. Laitos edusti tuolloin 
alansa eurooppalaista huippua.

Pikiä kiinnostivat kuitenkin lisäopinnot, ja 
hän suoritti maatalous-metsätieteiden kan-
didaatin tutkinnon 1953. Tuohon aikaan har-
vinaiset opintomatkat Ruotsiin, Norjaan, 
Tanskaan, Saksaan ja USA:han herättivät 
mielenkiinnon kestomakkaran kypsytyk-
seen, mikä silloin Suomessa tapahtui spon-
taanikäymisellä väkevässä suolaliuoksessa. 
Pikin väitöskirja Bakteeripuhdasviljelmien 
vaikutus kestomakkaran kypsymiseen ja vä-
rin muodostukseen valmistui 1955. Se mul-
listi kestomakkaroiden valmistuksen ja he-
rätti kansainvälistä huomiota sekä Euroo-
passa että USA:ssa. Kiinnostus poiki starter-
viljelmien kaupallisen tuotannon aloittami-
sen Saksassa ja USA:n maatalousministeri-
ön rahoituksen Helsingin yliopiston 10-vuoti-
selle heräteviljelmätutkimukselle.

Lihateknologian professuuri perustettiin 
TLK:n lahjoitusvaroin 1961. Itseoikeutettuna 
ja ainoana hakijana tehtävään valittiin Piki 
Niinivaara. Käytännönläheisen professuurin 

perustaminen vanhaan kulttuuriyliopistoon 
ei sujunut ongelmitta, humanistisella puolel-
la asiaa pidettiin suorastaan skandaalina. 
Samoin uuden laitoksen sekä yliopistolta 
että ulkomailta saama runsas rahoitus herät-
ti ihmetystä ja kateutta. Laitoksen johtami-
seen kuului olennaisena jo tuolloin tutkimus-
rahoituksen järjestäminen.

Piki hoiti professuuria eläkkeelle jäämi-
seensä vuoteen 1983 asti. Tuona aikana val-
mistui satakunta lihateknologia ja viisi liha-
teknologian väitöskirjaa. Tutkimustoiminta 
keskittyi kestomakkaran ohella lihan ravinto-
arvoon, lisäaineiden käyttöön, lihan säilyvyy-
teen sekä erilaisiin menetelmätutkimuksiin. 
Muita raaka-aineita, kuten kalaa ja sieniäkin 
tutkittiin. Piki ehti nähdä elintarviketieteiden 
suomalaisen kehityskaaren: ensin eriytymi-
sen perustieteistä omiksi tieteenaloiksi ja 
nyt Helsingin yliopiston laitosten yhdistymi-
sen, jolloin lihateknologiasta tuli elintarvike-
teknologian lihajaos elintarvike- ja ympäris-
tötieteiden laitokseen.

Opiskelijayhdistys Lipidin kuraattorina Piki 
oli 22 vuotta. Pitkälti hänen henkilökohtaiset 
ominaisuutensa ja suhteensa loivat kuului-
san Lipidi-hengen. Yliopiston johtoakin osal-
listui usein Lipidin juhliin, ja Piki kutsui lipidi-
läiset monesti kotiinsa tai mökilleen – joskus 
perheensä yllätykseksi. Lukuisat opiskelijat 
saivat kesätyö- ja työpaikkoja Pikin kotimais-
ten ja kansainvälisten suhteiden avulla. Tai-
kasana Niinivaara avaa edelleen ovia ulko-
maita myöten. Kuraattorin humaanius ja va-
loisa elämänasenne loivat toivoa joskus toi-
vottomaankin opiskelijan arkeen.

Opiskelijayhdistyksen toiminnan lisäksi 
Piki oli aloitteentekijä Lihateknologit ry:n, Li-
hamessujen ja Liha-alan tiedotuksen perus-

Kunniapuheenjohtaja, professori emeritus  
Fritz P. Niinivaara 1919–2010 

tamisessa. Hän piti tärkeänä osaamisen yllä-
pitoa, mistä syntyi liki vuosittain järjestetyt 
Lihateknologien jatkokoulutuspäivät, joihin 
Piki osallistui vielä viime lokakuussa.

Elintarviketutkijain Seuran (nyk. ETS) jäse-
neksi Fritz P. Niinivaara liittyi 1947. Seuran 
varapuheenjohtajana hän toimi 1964 ja pu-
heenjohtajana 1965–1966. Toiminta keskittyi 
tuolloin paljolti analyysi- ja tutkimusmene-
telmien kehittämiseen sekä viranomaislau-
suntoihin ja sitä leimasi vilkas yhteistyö val-
tionhallinnon, tutkimuslaitosten, korkea-
koulujen ja Pohjoismaisten sisarseurojen 
kanssa. ETS:n kunniajäseneksi Piki nimettiin 
seuran 50-vuotisjuhlavuonna 1997.

Yliopistoympäristössä Piki oli poikkeus. 
Impulsiivisena ja nopeasti toimeen tarttuva-
na luonteena hän usein viittasi byrokratialle 
kintaalla. Oppilaitaan hän kannusti ja kunni-
oitti, mutta myös vaati: lihateknologian tent-
teihin ei voinut mennä valmistautumatta.

Piki loi elämäntyöllään tärkeän elintarvike-
tieteiden osan Suomeen. Maailmanlaajui-
sesti hänen olennaisin merkityksensä on li-
hatieteiden kansainvälisen yhteistyön aloit-
tamisessa ja kehittämisessä, mistä hyötyvät 
edelleen niin tutkimus kuin teollisuus. ”Pikin 
koulusta” valmistui merkittävä ammattilais-
ten joukko viemään eteenpäin elintarvike-
alan tutkimusta ja toimimaan yrityselämäs-
sä. Pikin testamentti elintarvikealalle on vaa-
lia ammattitaitoa, osaamista ja laaja-alaista 
näkemystä sekä luoda kansainvälisiä yhte-
yksiä. Hänen ilmiömäiset ihmissuhdetaiton-
sa, välittömyytensä, ystävällisyytensä ja 
osaamisensa siltojen rakentamisessa ovat 
malli meille kaikille.

Vaimonsa Kaijan Piki tapasi Hämeenlin-
nassa 1950-luvun lopulla. Heille syntyi kolme 
lasta, ja lastenlapsetkin ovat ehtineet ilah-
duttaa Pikiä, jolle jo poikamiesvuosina oli 
kertynyt kymmenkunta kummilasta.

Fritz P. Niinivaaran muistelmat Kuinka 
makkarasta tuli salonkikelpoinen, makkara-
tohtorin elämäntyö julkaistiin 2006. Kirja-ar-
vostelu on julkaistu Kehittyvä Elintarvike 
-lehden numerossa 2/2007 s. 53, ja samassa 
numerossa on Pikin haastattelu. π

Heikki Manner, MMM
puheenjohtaja, ETS ry

Matti Väänänen, MMM
toimitusjohtaja, Leipurin Oy

KUVA: ARI AAlTO
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•Perheleipurit Oy:n toimitusjohtajaksi on valittu 

KTM Pasi Kuosmanen.

•KTM Kaisa Uurtamo on nimitetty Suomen Lähi-

kaupan markkinointijohtajaksi Kuluttajat ja brän-

dit -toimintoihin ja kaupan markkinointitiimin ve-

täjäksi.

•MTT:n ympäristöntutkimuksen johtajaksi on ni-

mitetty MMT Jyrki Aakula 1.2.2010 lukien. Virka 

on viisivuotinen. Aakulan asiantuntemusalaa 

ovat maatalouden ympäristöpolitiikka, maaseu-

dun kehittäminen sekä maa- ja elintarviketalou-

den tulevaisuuskysymykset. Elintarvikemarkki-

noiden professorin tehtävään on nimitetty PhD 

Xavier Irz. Hän tutkii elintarvikemarkkinoiden 

kansainvälistä tehokkuutta ja toimivuutta sekä 

markkinoiden kilpailuasetelmia. Irzin asiantunte-

musalaan kuuluvat erityisesti ravitsemus ja elin-

tarvikkeiden turvallisuuteen liittyvä taloustieteel-

linen tutkimus.

•TkT Harri-Pekka Kaukonen on nimitetty Fazer-

konsernin uuden leipomo- ja makeisliiketoiminta-

alueen johtajaksi. KTM Seppo Koivusaari on nimi-

tetty yritysjärjestelyistä ja liiketoiminnan kehitys-

prosessista vastaavaksi johtajaksi, MBA Markku 

Numminen strategisesta myynnin kehityksestä 

vastaavaksi johtajaksi ja diplomiekonomi Arto Al-

mér hankintajohtajaksi sekä leipomo- ja makeis-

liiketoiminta-alueen johtoryhmän jäseneksi.

• KTM Iris Karjula jatkaa Fazer Amican toimitus-

johtajana, ja VTK Anita Laxén on nimitetty viestin-

täjohtajaksi. MMM Pekka Mäki-Reinikka jatkaa 

Fazer Myllyn johtajana.

• Ekonomi Petri Kujala on nimitetty Fazer Leipo-

mot Suomen toimitusjohtajaksi, Tom Lindblad 

Fazer Makeisten toimitusjohtajaksi ja Per Sand-

berg Ruotsin leipomotoiminnasta ja makeis-

myynnistä vastaavaksi toimitusjohtajaksi. Ali 

Afsar-Nazari on nimitetty talous- ja liiketoimin-

nan kehitysjohtajaksi, Maxim Bolshov Venäjän 

leipomotoiminnasta ja makeismyynnistä vastaa-

vaksi johtajaksi ja Sirkku Erlandsson markkinoin-

tijohtajaksi. Jon Sundén on nimitetty Supply 

Chain -johtajaksi, Kenneth Söderholm henkilös-

töjohtajaksi, Jesper Åberg Baltian leipomotoimin-

nasta vastaavaksi ja makeismyynnistä vastaavak-

si johtajaksi ja Urpo Eskola päivittäistavarakau-

pan ja Horecan asiakkuuksista vastaavaksi johta-

jaksi. Heli Anttila jatkaa tuotekehitysjohtajana, 

Markus Hellström business controlling- ja liike-

toiminnan kehitysjohtajana, Jarmo Lappi tuotan-

tojohtajana, Leena Majamäki viestintäjohtajana, 

Ismo Nikkola markkinointijohtajana, Heli Kylliäi-

nen tuotekehitysjohtajana, Jori Barannik ja Juha 

Ovaska vientijohtajana ja Sami Tawast Suomen 

myyntijohtajana. Farid Hamadi on nimitetty 

markkinointijohtajaksi ja Jani Suominen Supply 

Chain -johtajaksi.

• Maitohygienialiiton johtokunta on nimittänyt 

ELL Vuokko Puurulan uudeksi toiminnanjohtajak-

si. Hän aloittaa tehtävässä 1.3.2010. Nykyinen toi-

minnanjohtaja ELT Osmo Myllykangas jää eläk-

keelle 28.2.2010 Maitohygienialiitosta, mutta jat-

kaa Walter Ehrströmin säätiön asiamiehenä. 

• Nina Tuomikangas on nimitetty VAASAN-kon-

sernissa Leivonnaispakasteet -liiketoiminta-alu-

eelle toimitusketjun kehityspäälliköksi. Jaakko 

Huikuri on nimitetty Leivonnaispakasteet -liike-

toiminta-alueelle Food Service -organisaatioon 

avainasiakaspäälliköksi, Minna Pajari Näkkilei-

vät ja hapankorput -liiketoiminta-alueen control-

leriksi ja Riina Kivisilta VAASAN-konsernin han-

kinnan controlleriksi. 

• Nutrinet Oy:ssä MMM, eMBA Leena Morander 

on nimetty elintarvikeliiketoiminnan päälliköksi, 

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Senja Arff-

man potilastyön päälliköksi, ETM, farmaseutti 

Anna-Maija Tiainen kansainvälisten asioiden 

päälliköksi, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, 

farmaseutti Noora Hujala koulutus- ja viestintä-

päälliköksi, FT, TtM, laillistettu ravitsemustera-

peutti Janne Sallinen ravitsemusterapeutiksi eri-

tyisaloinaan ravitsemus ja liikunta sekä ikäänty-

vien ravitsemus sekä ETM, laillistettu ravitsemus-

terapeutti Milja Väisänen ravitsemus- ja elintar-

vikeasiantuntijaksi

• Paulig-konsernin kahviliiketoiminnan johtajaksi 

ja Oy Gustav Paulig Ab:n toimitusjohtajaksi on ni-

mitetty 1.2.2010 alkaen KTM Elisa Markula. Mar-

kulasta tulee myös Paulig Groupin johtoryhmän 

jäsen. Markulalla on monipuolinen tausta vähit-

täiskaupasta ja merkkitavaratuotteista mm. Faze-

rin, Snellmanin ja SCA Hygienen palveluksessa. 

Hän siirtyi Pauligille Suomen Lego Oy:n maajoh-

tajan tehtävästä.

• FT Minna Hendolin on aloittanut työt Tekesin 

bio-, lääke- ja elintarviketuotantoalueen toimiala-

johtajana 4.1.2010. 

• Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteelli-

nen tiedekunnan dekaanina on aloittanut puu-

teknologian professori Marketta Sipi ja varade-

kaanina professori Juha Helenius (agroekologia). 

Tutkimus- ja jatkokoulutusasioista vastaavaksi 

varadekaaniksi on valittu professori Hely Tuorila, 

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen johta-

jaksi dosentti, MMT Christel Lamberg-Allardt, 

Maataloustieteiden laitoksen johtajaksi koti-

eläinten jalostustieteen professori Jarmo Juga ja 

Taloustieteen laitoksen johtajaksi professori Visa 

Heinonen. 

• VTT:n hallitus on nimittänyt TkT Pertti Koukka-

rin Kestävät kemialliset prosessit ja systeemit tut-

kimusprofessoriksi viisivuotiskaudeksi 1.12.2009 

alkaen.

• Toimitusjohtaja Matti Karppinen (Lännen Teh-

taat Oyj) on valittu Elintarviketeollisuusliiton hal-

lituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2010. Halli-

tuksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi va-

littiin konsernijohtaja Karsten Slotte (Oy Karl Fa-

zer Ab) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi toimitus-

johtaja Ilkka Mäkelä (Saarioinen Oy).

• Suomen suurin luomumylly, Helsingin Mylly Oy, 

on nimittänyt toimitusjohtajakseen Miska Kuu-

selan. Hän siirtyi Helsingin Myllyyn ksylitolima-

keisiin erikoistuneen Fennobon Oy:n toimitusjoh-

tajan tehtävästä. 

• DI Esa Mäkelä on nimitetty VTT:llä asiakaspääl-

liköksi Prosessiteollisuus ja ympäristö -tiimiin.

• Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton halli-

tuksen puheenjohtajaksi on nimitetty Oy Sine-

brychoff Ab:n toimitusjohtaja Pekka Tiainen.

• Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelus-

keskuksen, Tiken, tilastojohtaja Johanna Laiho-

Kauranne on valittu Euroopan unionin komission 

maataloustilastojen pysyvän komitean (CPSA) 

Partnership Groupin jäseneksi.

• Kansallinen Ruokastrategia 2020:n valmistelua 

vetävä johtoryhmä on asetettu. Pääministeri Mat-

ti Vanhanen nimesi ryhmän puheenjohtajaksi 

vuorineuvos Simo Palokankaan ja varapuheen-

johtajaksi Fazerin Brand Performance -johtajan 

Teija Andersenin. Ruokastrategian odotetaan 

valmistuvan kesäkuussa 2010.

• TkT Harri Koivusalo on nimitetty teknillisen ve-

sitalouden professoriksi teknillisessä korkeakou-

lussa.

• KTM Jari Lehmusvaara on nimitetty Satafood 

kehittämisyhdistys ry:n toimitusjohtajaksi.

• ETM Katja Rintala on nimitetty AromTech 

Oy:ssä tuotepäälliköksi.

• ETM Laura Koivisto on nimitetty tuotepäällikök-

si Meira Oy:ssä. 

• ETM Johanna Holopainen on nimitetty tuote-

päälliköksi Ruokakesko Oy:n tavaratalon tuore-

tuotteet -tuotelinjalle.

• TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Karri Mik-

konen on nimitetty ravitsemusasiantuntijaksi So-

dexo Oy:ssä.

• Yo-merkonomi, meijeristi Teija Seppä on nimi-

tetty Kaustisen Osuusmeijerin toimitusjohtajaksi 

1.12.2009 alkaen.

• ETM Petri Koskela on aloittanut Laatuketjun 

uutena koordinaattorina.

• Arja Liimatainen on nimitetty Altiassa mausta-

mattomien ja maustettujen väkevien juomien 

tuoteryhmäjohtajaksi, Sofia Riska ruskeiden vä-

kevien juomien ja liköörien tuoteryhmäjohtajak-

si, Petteri Ingraeus viinien tuoteryhmäjohtajaksi 

ja Jussi Nikula prosessien kehityspäälliköksi.

n  n I m I T y K S I Ä 

Miska Kuusela  Vuokko Puurula
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Päivittäistavara - 
kauppa puhelimeen
Digital Foodie julkaisi helmikuun 

alussa kuluttajille suunnatun moni-

kanavaisen palvelukokonaisuuden. 

S-ryhmän kanssa lanseeratun pal-

velukokonaisuuden ensimmäinen 

pilottivaihe on iPhonelle, iPod touch 

- ja iPad-laitteeseen toteutettu, 

maksuton Foodie.fm-sovellus. Ke-

vään aikana palvelua laajennetaan 

käytettäväksi myös internet-selai-

milla ja vuoden loppupuolella Noki-

an älypuhelimilla.

Palvelu sisältää automaattisen 

ruokalistan, joka suosittelee resep-

tejä kuluttajan käytön ja tottumus-

ten mukaisesti. Tietoa kerätään ku-

luttajan valitsemien ruokalajien pe-

rusteella. Käyttäjä valitsee halutut 

ateriat ostoslistalle, ja palvelu ha-

kee reseptin ainesosia vastaavat 

tuotetiedot automaattisesti puheli-

meen. Ostoslistalla voi koostaa 

kauppalistoja myös tuotehaun avul-

la.

Lisätietoja:

www.foodie.fm

Marjaisia valmispuuroja
Saarioinen toi tammikuussa markkinoille uudenlaiset lämmitettävät, haudu-

tetut Marjaisat puurot. Uutuuspuurot sopivat jokapäiväiseen käyttöön niin 

aamupalaksi kuin väli- tai iltapalaksi. Puurot ovat rouheisen viljaisia, ja niis-

sä on aitoja marjoja ja hedelmien paloja. Omena-kaurarouhepuuro on peh-

meäksi haudutettu kauralesepuuro, jossa on runsaasti omenan paloja ja 

mausteena kanelia. Mustikka-grahampuuro on pitkään hauduttaen valmis-

tettu kuitupitoinen grahampuuro, jossa on kokonaisia mustikoita. Molem-

mat puurot ovat maidottomia, ja niissä on runsaasti ravintokuitua.

Lisätietoja:

tuoteryhmäpäällikkö Sanna Teinilä, Saarioinen Oy, sanna.teinila@saarioinen.fi

Taittopaistettu sämpylä
Myllyn Paras Oy on lisännyt panostuksiaan HoReCa-sektorille ja tuonut 

markkinoille maailman ensimmäisen taittopaistetun sämpylän. Tuote on ni-

meltään Lippa. Taittopaistomenetelmän on kehittänyt leipuri-kondiittori-

mestari Iiro Heinonen. Valmistustavalle on haettu EU-tason patenttia. Säm-

pylän avaamiseen ei tarvita veistä, eikä siitä tipu muruja.

Lisätietoja:

Iiro Heinonen, tuotekehittäjä, leipuri-kondiittorimestari, p. 044 528 1101, 

iiro.heinonen@myllynparas.fi

Elovenaa peltirasiassa
Elonevan 85-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Raisio on tuonut markkinoille Elo-

vena-peltirasian, jossa hymyilee 1950-luvun Elovena-neito. Ossi Saarelai-

sen piirtämä neito on toiseksi vanhin versio Elovena-neidosta. Elovena Kau-

rahiutaleet (1 kg) on saatavissa peltirasiassa kevään ajan.

Lisätietoja:

tuotepäällikkö Pauliina Raiko, pauliina.raiko@raisio.com

Ruissipsejä
Linkosuon RuisSipsit ovat ohuenrapeita ja lusikkapesäisiä. Makuvaihtoeh-

toina ovat maustamaton Aito Ruis, Grilli ja Valkosipuli. Niitä voi syödä suo-

raan pussista, cocktailpaloina, hyödyntää pieninä dippikauhoina, täyttää al-

kupaloiksi, murustella keittoon jne. Ruissipseissä on niukasti rasvaa, hyvää 

rypsiöljyä, ja paljon ravintokuitua.

Lisätietoja:

Leena Järvenpää, p. 040 530 8887

Monitoimiaterin 
venyi pituutta
Suosittu Light My Firen haarukan, 

veitsen ja lusikan yhdistävä Spork-

aterin kasvoi pituutta. Spork Long 

soveltuu niin salaattiottimeksi, gril-

lausvälineeksi, kauhaksi ja muuhun 

ruuanlaittoon, sillä kuumuutta ja 

konepesua kestävä polykarbonaatti 

ei vahingoita esimerkiksi teflonpin-

toja. Yksi otin toimii paistinlastana, 

parina niistä muodostuvat kattaus-

kelpoiset ottimet salaateille ja muil-

le tarjottaville. Otin on 25 senttiä 

pitkä, mutta painaa vain muutaman 

gramman.

Lisätietoja:

Vandernet Oy 

myyntijohtaja Pasi Blåfield

pasi.blafield@vandernet.com



55www.kehittyvaelintarvike.fi  I  Kehittyvä Elintarvike 1/2010

Lisätyt aromin-
vahventeet poistettu 
IsoMitta-tuotteista
Kaksi vuotta kestäneessä tuoteuu-

distuksessa kaikkien IsoMitta-tuot-

teiden reseptit on käyty läpi. Lisätyt 

arominvahventeet sekä transrasvat 

on jätetty pois, ja suolan määrää on 

tarkistettu. Arominvahventeet ovat 

aineita, jotka tehostavat elintarvik-

keiden omaa makua. Ne luokitel-

laan lisäaineiksi ja ilmoitetaan pak-

kauksissa E-koodein E 620–E 641. 

Tunnetuin arominvahvenne on nat-

riumglutamaatti E 621. Arominvah-

venteiden ohella keskustelua ovat 

aiheuttaneet myös transrasvat ja 

niiden epäedulliset vaikutukset sy-

dän- ja verisuonitautien syntyyn. 

Transrasvoja syntyy, kun kasviöljyä 

kovetetaan. Luonnostaan transras-

vaa on pieniä määriä maitotuotteis-

sa sekä naudan ja lampaan lihassa. 

IsoMitta -tuotteisiin on löydetty ko-

vetettu kasvirasva, joka ei sisällä 

transrasvaa.

Lisätietoja:

Campbell Soup Finland Oy, 

markkinointipäällikkö 

Kai Kortelainen 

kai_kortelainen@campbellsoup.com

Uudenlaisia kartonkipakkauksia
Stora Enson Performa Bright -kartonki on uusi vaihtoehto suklaa- ja makeis-

pakkauksiin. Stora Enso on uudistanut myös Ensocoat-kartongin, jonka 

painopinta soveltuu korkealaatuisiin pakkauksiin entistä paremmin. Myös 

CKB-kartonki uudistuu ja kevenee.

Performa Bright -kartonkilaatu soveltuu pitkäkestoista haju- ja maku-

neutraaliutta vaativien makeisten pakkaamiseen. Uudistunut Ensocoat-kar-

tonki on kehitetty korkeinta laatua vaativia pakkauksia varten. Stora Enson 

CKB-kartongin kehittämisessä painopisteenä on pakkausmateriaalin keven-

täminen. Se on jopa 20 g/m2 aiempaa kevyempää, mutta jäykkyys pysyy 

yhtä hyvänä kuin ennenkin.

Lisätietoja:

Ari Tanninen, Market Support Manager, Imatra Mills, BM2, 

p. 020 46 24 146

Kolmiulotteista pinnanmittausta
APM LevelScanner mittaa matalammalla taajuudella kuin mikroaaltotutkat 

ja ultraäänet, joten pölyisetkin siilot on mahdollista mitata entistä tarkem-

min. Profiilikuvaus monipistemittauksella mahdollistaa myös holvaavien sii-

lojen tilavuus- ja massatietojen mittaamisen pintaa unohtamatta. Laite mit-

taa jatkuvalla volyymimittauksella myös laajat avokasat.

Laitteen digitaalinen prosessori muodostaa kolmiulotteisen kuvan mitat-

tavasta pinnasta lähetettyjen ja vastaanotettujen ääniaaltojen suunnan ja 

palautumisajan perusteella. 3DLevelManager-ohjelma esittää mittaustulok-

set prosentteina, tonneina, litroina jne. kertoen samalla etäisyyden ja lämpö-

tilan säiliössä. Laitteessa ei ole liikkuvia osia, joten se on lähes huoltovapaa. 

Äänen aiheuttama värähtely estää pölyn ja muun materiaalin tarttumisen 

antennin sisäpinnalle.

Lisätietoja:

Sintrol Oy, Tiina Suumäki, tiina.suumaki@sintrol.com

Ketterä lavansiirtovaunu
Jungheinrich on tuonut markkinoille uuden lavansiirtovaunun, joka on suun-

niteltu erityisesti kevyehköihin ja keskiraskaisiin käyttötarkoituksiin. EME 

114 korvaa haarukkavaunuja ja sopii erityisen hyvin käytettäväksi mm. vähit-

täiskaupan myyntialueilla ja elintarvikekaupoissa. Laitteessa on 1000 watin 

ajomoottori ja 800 watin nostomoottori. Käyttäjä pystyy kuljettamaan jopa 

yli tonnin painoisia lavoja ja kuormia.

Lisätietoja:

mika.laatikainen@jungheinrich.fi, www.jungheinrich.fi

Tarkkuushygieniapumppuja
ProMinent on täydentänyt tuotevalikoimaansa hygieniapumpuilla. Pumput 

soveltuvat kaikille juoma- ja elintarviketeollisuuden sektoreille. Pumppujen 

haponkestävästä teräksestä valmistetut annostuspäät on muokattu erityi-

sesti korkeaa hygieniaa vaativiin sovelluksiin, ja ne ovat EHEDG-sertifioituja.

Lisätietoja:

ProMinent Finland Oy, Sami Lipponen, sami.lipponen@prominent.fi

Suomalainen käsien 
desinfiointilaite
Farmos HandDes® on uudenlainen, 

automaattinen käsien desinfiointi-

laite julkisiin tiloihin ja yrityksiin: 20 

litran säiliö riittää 13 300 käsiparin 

desinfiointiin. Tutkitusti tehokas 

desinfiointiaine on alkoholiton. 

Laitteeseen suunniteltu käsihuuh-

de, Farmos HandDes All, on teho-

kas ja turvallinen. Automaattinen 

annostelija on ympäristömyötäinen 

valinta: pumppupulloihin verrattu-

na 20 litran kanisteri tuottaa 68 % 

vähemmän kierrätettävää muovijä-

tettä. Farmos HandDes® -annoste-

lija ja desinfiointiaineet on kehitetty 

ja valmistettu Suomessa.

Lisätietoja:

liiketoimintajohtaja 

Arja Seppälä, Farmos Oy, 

arja.seppala@farmos.com



Etsi tietoa lehtiarkistosta hakusanalla
• Lehtiarkistosta voi etsiä hakusanalla aikaisemmin julkaistuja juttu-

ja ja ladata näköislehtiä vuoden viiveellä numeron ilmestymisestä.
• Uusimmista numeroista löytyy kansikuva ja sisällysluettelo.
• Ari Virtanen kertoo blogissaan ruuasta ja ilmiöistä eri puolilla maa-

ilmaa. Blogi täydentää printtilehden Maailma mausteilla -palstaa.
• Sivustolta löytyy myös mediakortti suomeksi ja englanniksi.
• Lehden voi tilata tilaa-kohdasta.
• Ajankohtaisissa kerrotaan mm. tapahtumista, joissa lehti on 

mukana .
• Sivustolta löytyvät myös nimitykset, tapahtumat ja tunnustukset.
• Toimituksen ja vakituisten avustajien yhteystiedot ovat toimitus-

palkin alla.
• Palautetta ja juttuvinkkejä voi antaa palaute-palkilla.

Kotisivut ovat uudistuneet

Käy tutustumassa kotisivuihimme osoitteessa  
www.kehittyvaelintarvike.fi  

ja anna palautetta!

Kehittyvä 
Elintarvike
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Hankintaopas

AAKKOSOSA

A&R CARTON OY
Kauttuan tehdas 
PL 120 
27501 KAUTTUA
Puh.  010 430 500
IK-Kotelo 
Inkeroisten tehdas 
Valtatie 12 
46900 INKEROINEN
Puh. 010 430 500
email: etunimi.sukunimi@ar-carton.com
www.ar-carton.com

ALERT-TUHOELÄINTORJUNTA OY
Satukuja 1 D
02230 ESPOO
Puh.  (09) 505 3011
Fax (09) 505 3148
email: alert.toimisto@alert.fi
www.alert.fi

ALGOL CHEMICALS OY 
PL 13 (Karapellontie 6)
02611 ESPOO 
Puh. (09) 50 991
Fax (09) 5099 250
email: info.chemicals.fi@algol.fi
www.algol.fi

AMIHELP OY
Otsolantie 7 B
36100 KANGASALA AS.
Puh.  0400 – 729 721
Fax  (03) 4518 0053
email: aimo.jussila@amihelp.fi
www.amihelp.fi

AMITEC OY
Kaivolantie 8
23800 LAITILA
Puh. 040 300 2200
Fax. (02) 856 132
www.amitec.fi

AMMERAAL BELTECH OY
Sarankulmankatu 14
33900 TAMPERE
Puh. 0207 911 400
Fax  0207 911 450
email: info@ammeraalbeltech.fi
www.ammeraalbeltech.fi

OY ATLAS COPCO  
KOMPRESSORIT AB 
Tuupakankuja 1
01740 VANTAA
Puh. 0207 189 200
Fax 0207 189 201

AURAPRINT OY
PL 131
20101  TURKU
Puh. 0207 917 700
Fax 0207 917 650
email: info@auraprint.fi
www.auraprint.fi

AVENA NORDIC GRAIN OY
PL 21
02401 KIRKKONUMMI
Puh. 010 402 2300
Fax  010 402 2344
email: pekka.risikko@avena.fi
www.avena.fi
www.mildola.fi

BANG & BONSOMER OY
PL 93 (Itälahdenkatu 18 A)
00210  HELSINKI
Puh. (09) 681 081
Fax  (09) 692 4174
www.bangbonsomer.com

BEMIS VALKEAKOSKI OY
PL 70
37601 VALKEAKOSKI
Puh. 0207 51 3100
Fax 0207 51 3309
email: valkeakoski@bemis.com
www.bemis-europe.com

BERNER OY
Elintarvikeraaka- ja lisäaineet
PL 15 (Eteläranta 4 B)
00131 HELSINKI
Puh. 0207 914 332
Fax 0207 914 380

BERNER OY
Terveys ja Tutkimus
PL 15 (Sahaajankatu 24)
00131 HELSINKI
Puh. 0207 914 672
Fax 0207 914 241
email: terveys.tutkimus@berner.fi
www.berner.fi/tt

BRENNTAG NORDIC OY
Malmarintie 20 
01380 VANTAA
Puh. (09) 5495 640
Fax (09) 5495 6411
email: main@brenntag-nordic.com
www.brenntag-nordic.com

BUSCH  
VAKUUMTEKNIK OY
Sinikellontie 4
01300 VANTAA
Puh. (09) 774 6060
Fax (09) 774 60 666
email: info@busch.fi
www.busch.fi

CCL LABEL OY
Kirjolantie 7
21200 RAISIO
Puh. (02) 435 8720
Fax (02) 435 8721
GSM +358 40 581 8683
email: tpiivek@cclind.com

OY CELEGO AB
Juvan teollisuuskatu 11
02920 ESPOO
Puh. (09) 348 6900
Fax (09) 853 2100
email: info@celego.fi
www.celego.fi

CHRISTIAN BERNER OY
PL 12 (Rajavoudinkuja 1a)
01741 VANTAA
Puh. (09) 276 6830
Fax (09) 890 920
email: infofi@christianberner.com
www.christianberner.com

MAUSTETALO CONDITE OY
PL 51 (Lisenssikatu 5)
21101 Naantali
Puh. (02) 436 5900
Fax  (02) 435 6950
email:  info@condite.fi
www.condite.fi

CORTEx OY
Kutojantie 5
02630 ESPOO
Puh. (09) 7590 770
Fax  (09) 7590 7799
email: cortex@cortex.fi
www.cortex.fi

Kehittyvä Elintarvike -lehden hankintaopas tarjoaa tietoa 
elintarvikealan laite-, palvelu- ja raaka-ainetoimittajista. Kysy  
lisää lehtemme ilmoitusmyynnistä Infoteam Oy:stä, 
puh. (09) 441 133, faksi (09) 447 427, infoteam@infoteam.fi, 
Mannerheimintie 40 A 30, 00100 Helsinki.

CRT OY CLEANROOM TECH
Vehnämyllynkatu 6 
33560 Tampere 
Puh. 010 3974400 
Fax  03 2540 745 
email:  info@crtoy.com 
www.crtoy.com 

DANISCO SWEETENERS OY
Sokeritehtaantie 20
02460 KANTVIK
Puh.  010 431 030
Fax  010 431 4422
www.danisco.com/sweeteners

DOSETEC ExACT OY
Vaakatie 37
15560 NASTOLA
Puh.  (03) 871 540
Fax  (03) 871 5410
email: info@dosetec.fi
www.dosetec.fi

DRINK CONSULT FINLAND OY
Juvantie 66
51900 JUVA
Puh. (015) 452 911
Fax (015) 453 964
email: finland@drinkconsult.com
www.drinkconsult.com
www.suurkeittio.fi
www.hoyrynkeitin.fi

ETELÄ-SUOMEN LAADUKAS
Ahomäentie 27
30100 FORSSA
Puh.  044 252 5749
Fax  (03) 436 1011
emai: maarit.jalli@laadukas.fi
www.laadukas.fi

FAERCH PLAST A/S
Rannikkolaivurintie 8 D
00850 HELSINKI
Puh. 050-413 8058
Fax (09) 677 183
email: lsa@faerchplast.com
www.faerchplast.com

FARMOS OY
PL 157
20101 TURKU
Puh. 010 4307 110
Fax 010 4307 720
www.farmos.fi

OY FOODFILES LTD
Neulaniementie 2 L 6
70210 KUOPIO
Puh. (017) 288 1270
Fax (017) 288 1269
email: foodfiles@foodfiles.com
www.foodfiles.com

FOODWEST OY
Vaasantie 1 C
60100 SEINÄJOKI
Puh. (06) 4210 000
email: foodwest@foodwest.fi
www.foodwest.fi

GIVAUDAN SUISSE SA
sivuliike Suomessa
Kauppakartanonkatu 7 A 44
00930 HELSINKI 
Puh. (09) 3434 860
Fax (09) 3434 8650
www.givaudan.com

HAARLA OY
Pyhäjärvenkatu 5 A
33200 TAMPERE
Puh. (03) 3399 1309
Fax 03) 3399 1350
email: julius.haarla@haarla.fi
www.haarla.fi

HAARLA ENGINEERING
Pyhäjärvenkatu 5 A
33200 TAMPERE
Puh.  (03) 3399 1302
Fax (03) 3399 1350
email: jarkko.haarla@haarla.fi
www.haarla.fi

HAGSON-PROVITEK OY
PL 74
02631 ESPOO
Puh. (09) 439 3070
Fax (09) 439 30720
email: sales@provitek.fi
www.provitek.fi

OY M. HALOILA AB
21250 MASKU
Puh. (02) 437 6111
Fax (02) 437 6211
email: haloila@mimaitw.com
www.haloila.com
www.itwmima.eu
www.octopuscompact.com

HUHTAMÄKI CONSUMER 
GOODS FINLAND OY
Polarpakintie
13300 HÄMEENLINNA
Puh. 010 686 7000
Fax 010 686 7552
www.huhtamaki.fi

HUNAJAINEN SAM OY
Porslahdentie 23 H
00980 HELSINKI
Puh. (09) 877 0330
Fax (09) 8770 3311
email: kari.koivulehto@hunajainensam.fi
www.hunajainensam.fi

HUNAJAYHTYMÄ OY
Kojonperäntie 13
32250 KOJONKULMA
Puh. 0207 76 9680
Fax  (02) 767 6225
email: hunaja@hunaja.fi
www.hunaja.fi

JAUHETEKNIIKKA OY
Alasuutarintie 22
48400 KOTKA
Puh. (05) 2184 270
Fax  (05) 2184 290
email: mail@jauhetekniikka.fi
www.jauhetekniikka.fi

JohnsonDiversey
PL 11 (Kaurakatu 48 B)
20101 TURKU
Puh. 020 7474200
Fax 020 7474202
email: myynti@johnsondiversey.com
www.johnsondiversey.fi

JONIKO OY
Kehänreuna 2
02430 MASALA
Puh. (09) 295 9260
Fax (09) 295 92626
email: myynti@joniko.com
www.joniko.com
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Tukea tulevaisuuden 
menestystarinoille
Tarjoamme innovatiivisia liiketoiminnan ratkaisuja
tuotekehitykseen, tuotannon optimointiin, laadun 
kehitykseen ja kaupallistamiseen.

Viikki Food Centre on valittu toteuttamaan kansallista 
Elintarvikekehityksen klusteri (OSKE) -ohjelmaa. 
Kysy lisää lupaavista OSKE-hankkeistamme!

  www.viikkifoodcentre.fi 

LABNET OY
Hermannin rantatie 12 B
00580 HELSINKI
Puh. (09) 476 44300
Fax (09) 476 44310
email: etunimi.sukunimi@labnet.fi

LAIHIAN MALLAS OY
Länsitie 372
66400 LAIHIA
Puh. (06) 475 2111
Fax (06) 476 2555
email: mallas@laihianmallas.fi
www.laihianmallas.fi

LAITOSJALKINE OY
35320 HIRSILÄ
Puh. (03) 336 3111
Fax (03) 336 3300
email: etunimi.sukunimi@laja.com
www.laja.com

LARSCON OY
Antreantie 10 B
02140 ESPOO
Puh. 010 239 2480
Gsm  050 540 2882
email: larscon@kolumbus.fi
www.larscon.fi

LAWSON SOFTWARE  
FINLAND OY 
Valimotie 13 A
00380 HELSINKI
Puh. 020 1420 000
www.lawson.com

LEIPURIN OY
PL 40
(Kutojantie 4)
02631 ESPOO
Puh. (09) 521 710
Fax (09) 521 2121
www.leipurin.com

LIHATEOLLISUUDEN 
TUTKIMUSKESKUS LTK 
OSUUSKUNTA
PL 56 (Luukkaankatu 8)
13101 HÄMEENLINNA
Puh. 020 761 9480
Fax. ( 03) 570 5499
www.ltk.fi

LIHEL OY
Mänkimiehentie 21
02780 ESPOO
Puh. (09) 819 0110
Fax (09) 8190 1199
email: etunimi.sukunimi@lihel.fi
www.lihel.fi

LISACON OY
Kivitie 145
72400 PIELAVESI
Puh. (017) 861 244
email: liisa.hyvarinen@lisacon.fi
www.lisacon.fi

MP-MAUSTEPALVELU OY
PL 56 (Luukkaankatu 6)
13101 HÄMEENLINNA

Puh. Vaihde: (03) 217 3413
Fax (03)  570 5209
www.maustepalvelu.com

MULTIVAC OY
Posliinitehtaankatu 5
04260 KERAVA
Puh. 0207 921 300
Fax 0207 921 371
email: multivac@fi.multivac.com
www.multivac.com

NORDIC ID OY
Myllyojankatu 2 A
24100 SALO
Puh. (02) 727 7700
Fax	 (02)	727	7720
email:	info@nordicid.com
www.nordicid.com

NORFOODS OY
Paciuksenkatu 19
00270  HELSINKI
Puh. (09) 4159 2255
Fax (09) 4159 2256
email: etunimi.sukunimi@norfoods.fi
www.norfoods.fi

NUTRINET OY
Kauppaneuvoksentie 12 A 4
00200 HELSINKI
Puh. 040-7525 025
email: info@nutrinet.fi
www.nutrinet.fi

ORAT OY
Pikkupurontie 4–6
00880 HELSINKI
Puh. (09) 755 6577
Fax (09) 788 800
email: etunimi.sukunimi@orat.fi
www.orat.fi

ORIOLA–KD HEALTHCARE OY
PL 8
02101 ESPOO
Puh. 010 429 99
Fax 010 429 2080
email: etunimi.sukunimi@oriola-kd.fi
 asiakaspalvelu@oriola-kd.fi
www.oriola-kd.fi

PACK COMPANY OY
Teollisuustie 12
65610 MUSTASAARI
Puh. (06) 322 7300
Fax (06) 322 7320
email: etunimi.sukunimi@packcompany.fi
www.packcompany.fi

ORION DIAGNOSTICA OY
PL 83
02101 ESPOO
Puh. 010 426 2709
Fax 010 426 2794
email: tilaukset@oriondiagnostica.fi

PA-HU OY
Teollisuustie 2
02880 VEIKKOLA
Puh.  0207 89 1000
Fax  0207 89 1099
email:  myynti@pa-hu.fi
www.pa-hu.fi

PIRKANMAAN  
LAATUETIKETTI OY
Keskitie 3 
33470 YLÖJÄRVI 
Puh. 010 440 3900 
Fax 010 440 3909 
email: etunimi.sukunimi@laatuetiketti.fi 
www.laatuetiketti.fi

PPT PÖLYNPOISTOTEKNIIKKA OY
Hakamäentie 7
48400 KOTKA
Puh. 010 841 6000
Fax 010 841 6019
email: ppt@ppt-filter.com
www.ppt-filter.com

SATAFOOD  
KEHITTÄMISYHDISTYS RY
Viialankatu 25
32700 HUITTINEN
Puh. (02) 620 6319
Fax (02) 620 6339
email: etunimi.sukunimi@satafood.net
www.satafood.net

OY SCANDIC TRANS AB
VAASA – TURKU – HELSINKI
Puh. 020 1202 500
Fax  020 1202 515
www.scandictrans.fi

SCANEGG SUOMI OY
Piispanristintie 8
20760 PIISPANRISTI
Puh. (02) 214 431
Fax (02) 2144 333
email: etunimi.sukunimi@scanegg.fi
www.scanegg.fi

SEALED AIR OY
Työpajankatu 6 A
00580 HELSINKI
Puh. (09) 7257 4411
Fax (09) 7257 4430
cryovac.finland@sealedair.com
www.sealedair-emea.com

SEFO-KONSULTOINTI
Toinen linja 13
00530 HELSINKI
Puh. (09) 726 0270
Fax (09) 726 0272
email: marja.laukkanen@sefo-konsultointi.fi
www.sefo-konsultointi.fi

SENSON OY
PL 95
15141 LAHTI
Puh. (03) 864 364
Fax (03) 781 8918
www.senson.fi

OSAKEYHTIÖ SIx
PL 227 (Tulppatie 20)
00811 HELSINKI
Puh. 020 792 4330
Fax (09) 755 5545
email: six@six.fi

SOFTWARE POINT OY
Valkjärventie 1
02130 ESPOO
Puh. (09) 4391 320
email: sales@softwarepoint.fi
www.softwarepoint.com

SOLOTOP OY
Laippatie 14 A
00880 HELSINKI
Puh. (09) 5491 660
Fax. (09) 5491 6570
email: myynti@solotop.fi
www.solotop.fi

SUOMEN COBRA SYSTEMS OY
Asesepänkuja 3
00620 HELSINKI
Puh. (09) 7288 340
Fax (09) 7288 3434
email: suomen@cobrasys.fi
www.cobrasys.fi

SUOMEN VUOKRAKONTTI OY
Yrityspuistontie 2
05200 RAJAMÄKI
Puh (09) 7258 8700
 040 508 4803
email: nina.kulokorpi@vuokrakontti.fi
www.vuokrakontti.fi

TALLBERG ROBOMA OY
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Sivukonttori: Puoshaka 3, 18100 
Heinola
Puh. 020 7421 800, 050 555 6466
Fax (03) 714 1302
email: jrg@tallbergroboma.fi
www.tallbergroboma.fi

TANKKI OY
Oikotie 2
63700 ÄHTÄRI
Puh. (06) 510 1111
Fax (06) 510 1200
www.tankki.fi

TARRATUOTE OY
PL 6 (Vesimyllynkatu 4)
33331 TAMPERE
Puh. (03) 254 7800
Fax  (03) 254 7811
www.tarratuote.fi

OY TEO-PAL AB
Luoteisrinne 4
02270 ESPOO
Puh. (09) 819 0560
Fax (09) 8190 5642
email: asiakaspalvelu@teopal.fi
www.teopal.fi

THERMO FISHER SCIENTIFIC
PL 100 (Ratastie 2)
01621 VANTAA
Puh. (09) 3291 0200
Fax (09) 3291 0301
email: myynti.fi@ 
 thermofisher.com
www.thermofisher.com

TPLUS OY
Mäkelänkatu 54 A
00510 HELSINKI
Puh. (09) 7599 720
Fax (09) 7599 7210
www.tplus.fi

TT-TÄRYLAITE OY
Linnanpajantie 7
00950 HELSINKI
Puh. (09) 755 2730
Fax (09) 755 4505
email: info@tarylaite.fi
www.tarylaite.fi

UVA FINLAND 
Ollaksentie 12
02940 Espoo 
Puh:  (09) 863 21 21 
  040 900 18 38 
email: riggert.fornas@kolumbus.fi
www.uvisable.com

VALIO OY 
PL 10
00039 VALIO
Puh.  010 381 2457
Fax   010 381 2630
email: teollisuustuotteet@valio.fi

VERSO OY
Kansakoulukatu 5 B 14
00100 Helsinki
Puh. 040-549 7114
email: annika@versofinland.fi
www.versofinland.fi

VESANTTI OY
Tulppatie 26
00880 HELSINKI
Puh. (09) 5491 6000
Fax (09) 5491 6050
email: etunimi.sukunimi@vesantti.fi
www.vesantti.fi

VIIKKI FOOD CENTRE
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
Puh. (09) 319 36543
Fax (09) 319 36554
email: info@viikkifoodcentre.fi
www.viikkifoodcentre.fi

OY WOIKOSKI AB
Pääkonttori
PL 1
47901 VUOHIJÄRVI
Puh. (015) 7700 700
email: info@woikoski.fi
www.woikoski.fi

R. ÖSTERLUND KY KB
PL 99 (Laippatie 19 B)
00811 HELSINKI
Puh. (09) 586 8170
Fax (09) 736 452
email: contact@osterlund.com
www.osterlund.com



ANNOSTELUJÄRJESTELMÄT 
JA VAA’AT
Dosetec Exact Oy (Vaakakoskinen)
– punnitus- ja annostelujärjestelmät
– säiliövaa’at
– lattiavaa’at
– pöytävaa’at

Multivac Oy
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at

Orat Oy
– annostelujärjestelmät
– vaa’at ja vaakahinnoittelujärjestelmät
– huolto- ja ylläpitopalvelut

SoloTop Oy
– vaa’at ja vaakahinnoittelujärjestelmät
– huolto ja ylläpitopalvelut
– vaaka-anturit
– annostelujärjestelmät
– ohjelmistot

ATK-LAITTEET JA  
-JÄRJESTELMÄT

Lawson Software Finland Oy 
– elintarvike- ja juomateollisuuden ERP  
– tietojärjestelmäratkaisut ja 

asiantuntijapalvelut Suomessa ja 
globaalisti

Nordic ID Oy
Kotimainen langattomien tuotteiden 
valmistaja
– langattomat anturit ja järjestelmät 

omavalvontaan
– käsitietokoneet inventointiin yms:

– RFID-lukijat
– viivakoodilukijat
– 2D-lukijat

Software Point Oy
– WiLabLIMS ja LabVantage Sapphire LIMS
– TasteBOSS aistinvaraiseen arviointiin
– konsultoinnit ja käyttöönotot

Suomen Cobra Systems Oy
– ALPHA MANAGER -toiminnanohjaus
– elintarviketeollisuuden ja -tukkujen  

logistiset kokonaisratkaisut

KEMIKAALIT, KEMIALLISET  
TUOTTEET JA 
HYGIENIARATKAISUT

CRT Oy Cleanroom Tech 
– hygienia- ja puhdastilat 
– puhdastilatuotteet

Farmos Oy
– elintarviketeollisuuden pesu- ja 

desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakartoitukset ja -koulutukset

JohnsonDiversey
– pesu- ja desinfektioaineet kaikkiin  

elintarviketeollisuuden tarpeisiin
– pesukemikaalien annostelulaitteet
– prosessien hygieniakartoitukset

UVA Finland
– UV-lamppuja hygieniatarkkailuun

TUOTERYHMÄOSA

 

Oy Woikoski Ab
– elintarvikekaasut
– teolliset kaasut
– erikoiskaasut
– kuivajää
– kaasun sekoitus- ja jakelujärjestelmät

KONEET, LAITTEET,  
MUU VARUSTUS

Amitec Oy
Elintarviketeollisuuden ratkaisut:
– kokonaisvaltaiset projektitoteutukset
– suunnittelu, valmistus ja asennus

Ammeraal Beltech Oy
– elintarviketeollisuuden hihnat

Oy Atlas Copco  
Kompressorit Ab 
– paineilmakompressorit ja  

jälkikäsittelylaitteet

Busch Vakuumteknik Oy
– tyhjiöpumput

Christian Berner Oy
– pakkauskoneita
– merkkauslaitteita
– pumppuja
– prosessilaitteita
– tyhjiötekniikka
– tekniset muovit
– tärinän vaimennus
– monipäävaa´at
– prosessien mittauslaitteet

Cortex Oy
– leipomo- ja pakkauskoneet
– merkintälaitteet
– pakkausmateriaalit

Drink Consult Finland Oy
– pumput, säiliöt, sekoittajat
– pakkauskoneet; nesteet, jauhot
– merkkaus- ja etikettikoneet
– prosssilaitteet, kuivurit
– annostelijat; nesteet, jauhot
– pastörointi- ja suodatuslaitteet
– höyrynkehittimet
– pullotus- ja korkituskoneet

Haarla Engineering
– annostelujärjestelmät
– automaatioprojektointi
– konenäköjärjestelmät
– tuotannon modernisoinnit
– tuottavuusanalyysit sekä konsultointi
– valvomo-ohjelmistot ja -laitteet

An ITW Company 
Oy M. Haloila Ab
– lavankäärintäkoneet

Jauhetekniikka Oy
– jauheiden annostelulaitteet
– nesteiden annostelulaitteet
– suursäkkien tyhjennyslaitteistot
– raaka-aineiden annostelujärjestelmät

Joniko Oy
– vanne/vyötekoneet
– staattisen sähkön poisto
– rainanpuhdistuslaitteita
– pumppuja ja jarruja
– koronakäsittelylaitteita

Multivac Oy
– pakkauskoneet
– etiketöintikoneet
– siivutuskoneet
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at
– metallinilmaisimet
– röntgenlaitteet
– nahkomakoneet
– jäähilekoneet

Orat Oy
– elintarviketeollisuuden linjaratkaisut
– elintarvikkeiden kuutiointi, muotoilu ja 

siivutus
– liemitys- ja leivityskoneet
– luunerottelu- ja rasvanmäärityslaitteet
– pakkauskoneet
– pesu- ja käsittelyjärjestelmät
– savustus, keitto, paisto ja jäähdytys
– huolto- ja ylläpitopalvelut

SoloTop Oy
– kuutiointi-, suikalointi- ja 

siivutuskoneet
– prosessiastiat ja kutterit
– optiset lajittelijat
– spiraali- ja linjapakastimet
– nostatuspiraalit
– savustusuunit
– pakkauskoneet
– paistolinjat
– pesukoneet ja -linjat
– tärykuljettimet
– huolto- ja ylläpitopalvelut

Tankki Oy
– säiliöt, sekoittimet, hoitotasot

TT-Tärylaite Oy
– kaikki tärykomponentit
– annostelu-, syöttö-, seulontalaitteet
– tärytekniset erikoislaitteet 

Vesantti Oy
– lihavalmiste- ja valmisruoka- 

teollisuuden koneet

KULJETUS- JA 
LOGISTIIKKA- 
PALVELUT

Oy Scandic Trans Ab
– lämpösäädellyt kuljetukset 

Skandinaviassa ja Manner-Euroopassa,
 vienti ja tuonti
– logistiikkapalvelut ja varastointi
– pikakuljetukset Helsinki/Turku – Tuk-

holma vv.

Suomen Vuokrakontti Oy
– kylmä- ja pakastekontit

LABORATORIO-TUOTTEET

Berner Oy 
Terveys ja tutkimus
– vesimikrobiologiaan IDEXX Colilert, 

Enterolert-E ja Quanti-Disk
– kotimaiset SERVANT petrimaljat, 

sauvat, silmukat ja näytetölkit
– ATAGO-refraktometrit ja -polarimetrit
– BIOTOOL-elatusainekeittimet ja 

maljanvalulaitteet
– KSG autoklaavit
– HEIDOLPH ravistelijat ja sekoittajat
– LAUDA-vesihauteet
– INFORS-ravistelijat

Labnet Oy
– mikrobiologiset elatusaineet
– elintarvikkeiden testikitit
–	lämpötilamittaukset	elintarvikkeista
–	ph-	ja	johtokykymittaukset
–	petrimaljat	ja	valmiit	maljat

Oriola-KD Healthcare Oy
– mikrobiologiset elatusaineet ja  

reagenssit
– elintarvikkeiden testikitit
– laboratoriolaitteet ja -tarvikkeet

Orion Diagnostica Oy
– Hygicult-testit mikro biologisen 

puhtauden seurantaan ja Orion clean 
card pro-testi valkuaisaineperäisen  
lian toteamiseen

Oy Teo-Pal Ab
– kosteusanalysaattorit
– laboratoriovaa’at
– lämpö- ja viljelykaapit
– pH/johtokyky/lämpömittarit ja  

-elektrodit
– sentrifugit
– ultraäänipesulaitteet
– ravistelijat ja sekoittajat
– polarimetrit ja refraktometrit
– vesi- ja kuivahauteet

Thermo Fisher Scientific
– automaattiset analysaattorit ja 

reagenssit elintarvikeanalytiikkaan: 
Arena

– Oxoid ja Remel mikrobiologian tuotteet
– Finnpipetit ja Finntip -kärjet
– kylmälaitteet, sentrifugit, soluviljely, 

kylmäkuivaus, haihduttimet, uunit, 
lämpökaapit, laminaarit, 
mikrokuoppalevylaitteet 

LIIMALAITTEET

Tallberg Roboma Oy Ab
– ITW DYNATEC kuuma- ja 

kylmäliimalaitteet
– edullinen ITW CHALLENGER-

monimerkki varaosa-  ja huoltopalvelu
– kuumaliimauslaitteet
– kuumasulatelaitteet
– kylmäliimauslaitteet
– laminointikoneet
– liimauskoneet ja –laitteet
– robottijärjestelmät

MAUSTEET, AROMIT, 
MUUT LISÄAINEET

Algol Chemicals Oy
– asetaatit
– bentsoaatit
– erikoissuolat
– etikkahappo 
– hapettumisen esto- ja ph:n säätöaineet
– hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet
– juustonsulatesuolat
– kuidut
– makeuttamisaineet
– mononatriumglutamaatti
– paakkuuntumisenestoaineet
– sitruunahappo ja sitraatit
– sorbaatit
– suolat
– vaahdonestoaineet
– vanilja ja vanilliini

Bang & Bonsomer Oy
– elintarvikelisäaineita
– elintarvikeraaka-aineita

H
an

ki
nt

ao
pa

s



H
an

ki
nt

ao
pa

s

60 Kehittyvä Elintarvike  1/2010  I  www.kehittyvaelintarvike.fi

Berner Oy 
Agentuuriosasto
– elintarvikeraaka- ja lisäaineet
– aromit ja luontaiset elintarvikevärit
– luontaiset elintarvikevärit
– meri-, vuori-, vakuumi- ja erikoissuolat
– väkiviina- ja viinietikat

Brenntag Nordic Oy
– elintarviketeollisuuden raaka-aineet

Oy Celego Ab
– aromit
– värit ja värjäävät elintarvikkeet
– makeutusaineet
– säilöntäaineet
– muut lisäaineet

Givaudan Suisse SA 
sivuliike Suomessa
– aromit

Haarla Oy
– antioksidantit
– aromit, värit ja vanilliini
– leivonnan apuaineet
– luontaiset kasviuutteet
– luontaistuotteet
– makeutusaineet
– sidonta- ja emulgointiaineet
– säilöntäaineet
– tärkkelykset ja tärkkelysjohdannaiset

Hunajainen SAM Oy
– hunajaa elintarviketeollisuudelle

Hunajayhtymä Oy
– kotimaista ja ulkomaista hunajaa  

elintarviketeollisuudelle

Labnet Oy
– aromit
– elintarvikevärit
– happamuudensäätöaineet
– kuidut
– makeutusaineet
– maunvahventeet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– säilöntäaineet
– tärkkelykset
– vitamiinit ja vitamiiniseokset
– karotenoidit

Leipurin Oy
– leipomoteollisuuden raaka-aineet
– elintarviketeollisuuden maku- ja 

rakenneaineet

MP-Maustepalvelu Oy
– mausteet ja mausteuutteet
– aromit ja arominvahventeet
– fosfaatit
– sakeuttamisaineet
– muut elintarvikelisäaineet ja seokset

Norfoods Oy
– hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet
– stabilointiaineet
– lesitiini
– riisitärkkelys, -jauhot, -proteiinit, -kuitu
– sokerikulööri
– maito- ja heraproteiinit ja  

hydrolysaatit
– pintakiillokkeet
– mantelit, pähkinät, siemenet jne
– muut elintarvikelisäaineet

Orat Oy
– mausteseokset ja marinadit
– lihaproteiinit

Tplus Oy
– tärkkelykset ja tärkkelysjohdannaiset
– Potex-perunakuitu
– emulgointi-, sakeuttamis- ja 

hyytelöimisaineet
– heraproteiinit
– rasva-, kerma- ja jogurttijauheet
– tärkkelyssiirapit
– aromit ja mausteseokset
– suklaa teollliseen käyttöön
– lesitiinit

Vesantti Oy
– Wiberg-mausteseokset

R. Österlund Ky Kb
– aromit ja konsentraatit
– elintarvikevärit
– emulgointi- ja sakeuttamisaineet
– kaakaotuotteet
– hedelmäjauheet ja -palat
– vihannestuotteet
– juomapohjat
– lakritsiuutteet
– makeutusaineet

PAKKAAMINEN

A&R Carton Oy
– offsetpainettuja 

kartonkikotelopakkauksia
– alumiinivuokia ja kartonkivuokia
– kotelopakkauskoneita; Expresso, 

Ceka Hermetet, Ceka Can, Kliklok, 
Senzani ja Restelli

Auraprint Oy
– tarrat, tuote-etiketit
– RFID-tarrat
– sleeverit. wrap-around-etiketit

BEMIS VALKEAKOSKI OY
– vakuumi- ja suojakaasupakkauslami-

naatit elintarviketeollisuudelle

CCL LABEL OY
– monikerrosetiketit
– promootioetiketit
– kutiste-etiketit (sleeverit)

Drink Consult Finland Oy
– lasipullot ja –purkit
– korkit ja kutistekapsyylit

Faerch Plast A/S
– CPET, AMPET, APET, PP, PS ja PLA 

rasiat ja kannet
– Top Seal kuumasaumattavat kalvot

Hagson-Provitek Oy
– keinosuolet (myös mauste- ja 
  savusuolet)
– luonnonsuolet
– vakuumi- ja kuristepussit
– kinkkuverkot

Huhtamäki Consumer Goods 
Finland Oy
– monipuolinen valikoima pakkauksia 

elintarviketeollisuudelle

Multivac Oy
– pakkaus- ja etiketöintikoneet

Orat Oy
– kammio- rasia- ja ratakoneet
– snorkkelikoneet
– pakkausrobotit
– koneiden huolto- ja ylläpitopalvelut
– makkarankuoret
– kutiste- ja laminaattipussit
– kutistekalvot

Pa-Hu Oy
– elintarvikepakkaukset
– myynti- ja kuljetuspakkaukset  

kartongista ja aaltopahvista
– pakkaustarvikkeet
– myyntipistemateriaalit

Pirkanmaan Laatuetiketti Oy
– painetut ja blanco etiketit ja tarrat
– liimapaperinauhat ja liitospaperit
– käsiapplikaattorit ja pöytätelineet

Sealed Air Oy
– Cryovac -kutistepussit
– Cryovac -pakkauskalvot
– Cryovac -vakuumipakkauslaitteet

SoloTop Oy
– Flowpack-, rasiansuljenta-, vakuumi-, 

syvävetopakkauskoneet
– vakuumipussit ja pakkauskalvot

Tarratuote Oy
– vaakatarrat
– tuotetarrat
– lavatarrat ym.

RAAKA-AINEET

Avena Nordic Grain Oy
– kasviöljyt: teollisuus, suurkeittiöt

Maustetalo Condite Oy
Leipomo ja elintarvike-
teollisuuden raaka-aineet
– jauhot ja leipäseokset
– mausteet ja aromit
– mantelit ja pähkinät
– siemenet ja hiutaleet
– riisit
– kuivatut hedelmät
– suklaa- ja rasvakuorrutteet
– hedelmä- ja marjatäytteet
– margariinit
– säilykkeet
– sokerit ja siirapit
– suolat

Danisco Sweeteners Oy
Erikoismakeuttajat ja rakenneraaka-
aineet elintarvike- ja lääketeollisuudelle
– fruktoosi
– ksylitoli
– laktitoli
– Litesse-polydekstroosi (ravintokuitu)

Haarla Oy
– erikoisjauhot, siemenet, rouheet, 

litisteet, hiutaleet sekä seokset
– etikat ja etikkahappo
– kuidut, ravinteet ja vitamiinit
– maito- ja heraproteiinit
– perunahiutaleet ja –rakeet
– sopimustuotanto
– öljyt, rasvat ja margariinit

Laihian Mallas Oy
– erikoismaltaat
– tummat ja vaaleat mallasuutteet
– pakkauspalvelu

 

LIHEL Oy
– mausteet ja mausteseokset
– valmistus- ja lisäaineet
– fosfaatit
– marinadit ja marinadiseokset
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt seokset

MP-Maustepalvelu Oy
– valmistus- ja lisäaineet 
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt  

seokset

Scanegg Oy
– munajalosteet, kuorimunat

Senson Oy
– mallasuutteet
– viljauutteet
– maltaat
– emulgointi- ja stabilointiaineet
– entsyymit
– laktaasit
– funktionaaliset raaka-aineet mm. 

proteiinit ja lipidit
– hiiva-autolysaatit ja -uutteet
– antioksidantit
– analyyttiset kitit ja reagenssit
– suodatuksen apuaineet
– muut lisä- ja apuaineet
– hedelmäpalat ja -pastat
– ravintokuidut

Osakeyhtiö SIx
– suolaiset ja makeat maustamisseokset
– aromit
– marinadit
– valmisruokaseokset
– rakenne- ja sidontaseokset
– funktionaaliset komponentit
– puolivalmisteita jäätelöihin, 

leivonnaisiin ja makeisiin

Valio Oy 
Teollisuusmyynti
– maidot, kermat ja muut maitotuotteet
– juustot
– maito- ja herajauheet
– marmeladit ja hillot
– voi ja voiöljy

SOPIMUSPAKKAAMINEN
Pack Company Oy
– monipuolinen valikoima kuivien 

tuotteiden sekottamiseen ja 
rahtipakkaamiseen

SUUNNITTELU, 
KEHITYS, 
KONSULTOINTI

AmiHelp Oy
– mentorointi ja johdon sparraus
– liiketoimintasuunnitelmat
– T&K -projektit  ja 

markkinointistrategiat
– markkina- ja tuotealueen laajentaminen

Etelä-Suomen Laadukas
– omavalvonta- ja laatujärjestelmät
– hygieniakoulutus ja osaamistestaus
– laatupäällikköpalvelut

Oy Foodfiles Ltd
– kliininen tutkimus
– elintarvikkeiden rekisteröinti
 (mm. terveysväitteet, uuselintarvikkeet)

 
 

 

--- AmiHelp Oy ------ 
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Tukea tulevaisuuden 
menestystarinoille
Tarjoamme innovatiivisia liiketoiminnan ratkaisuja
tuotekehitykseen, tuotannon optimointiin, laadun 
kehitykseen ja kaupallistamiseen.

Viikki Food Centre on valittu toteuttamaan kansallista 
Elintarvikekehityksen klusteri (OSKE) -ohjelmaa. 
Kysy lisää lupaavista OSKE-hankkeistamme!

  www.viikkifoodcentre.fi 

n  e T S  S I V U T

world Courier on erikoistunut 
lämpötilarajoitteisiin kuljetuksiin

Ammeraal Beltech Oy

Apetit Pakaste Oy

Atria Suomi Oy

Elintarviketeollisuusliitto ry

Farmos Oy

Fazer Leipomot 

Felix Abba Oy Ab

Foodfiles Oy Ltd

Givaudan Finland

HK Ruokatalo Group

Hosmed Oy

If Vahinkovakuutus Oy

Kauppamyllyjen yhdistys ry

Ky R. Österlund Kb

Maustaja Oy

Norfoods Oy

Ordior Oy

Osakeyhtiö Six

Polttimo Yhtiöt Oy

Raisio Oyj

Roquette Nordica Oy

Ruokakesko Oy

Saarioinen Oy

Senson Oy

Sinebrychoff Oy Ab

Tplus Oy

VAASAN Oy

Valio Oy

World Courier (Finland) Oy

Kannattajajäsenen edut:
• Kannattajajäsenestä tehdään 

esittelyjuttu Kehittyvä Elintarvike 
-lehteen.

• Kannattajajäsen saa 
Elintarviketieteiden seuran 
kotisivulle yrityksensä/
yhteisönsä logon, josta on linkki 
kannattajajäsenen kotisivuille.

• Kannattajajäsen saa jäsenetuna 
Kehittyvä Elintarvike -lehden.

ETS:n kannattajajäsenet

Viime syksynä Elintarviketietei-
den seuran kannattajajäseneksi 
liittynyt World Courier Finland Oy 
on erikoistunut lämpötilarajoit-
teisiin kuljetuksiin.

– Toimintaamme kuuluvat eri-
tyisesti lämpötilarajoitteiset kul-
jetukset eri toimialoilla, joihin 
tarjoamme kattavan valikoiman 
validoituja pakkausjärjestelmiä, 
oli kyseessä huoneenlämpöinen 
tai -196 °C -lähetys, Senior Sales 
Executive Juuso Rosenius ker-
too.

Hän vastaa yrityksen myynnis-
tä Suomessa ja järjestää myös 
koulutuksia, jotka koskevat läm-
pötilaherkkien lähetyksien lä-
hettämistä ja pakkaamista.

Yhtiö on perustettu 1969 ja 
sen päätoimisto on Stamfordis-
sa Connecticutissa. World Cou-
rier on laajin ja kokenein erikois-
kuljetuspalvelu, jonka verkos-
tossa on 140 ISO 9001 -sertifioi-
tua, yhtiön omistamaa toimistoa 
50 maassa ympäri maailman.

World Courier on johtava rää-
tälöityjen ratkaisujen ja lisäar-
voa tuovien palveluiden toimit-
taja kasvavilla markkinoilla. Yri-
tys toimittaa ovelta ovelle -pal-
velut tulliselvitettynä yli 220 
maahan.

– Biolääketiede ja elintarvike-
teollisuus ovat ehdottomasti 
suurimpia asiakkaitamme, var-
sinkin elintarvikealalla tutkimus- 
ja tuotekehitys sekä erilaiset 
näytelähetykset globaalisti ja 
kotimaassa. Ja etenkin lämpöti-
larajoitteiset sekä kiireelliset lä-

hetykset, Juuso Rosenius sanoo.
Hänen mukaansa elintarvike-

ala on hyvin mielenkiintoinen 
asiakas, mistä pitävät huolen 
alan hyvin erilaiset lähetykset.

– Elintarvikeala on hyvin val-
veutunut ja tietoinen alan mää-
räyksistä ja säädöksistä. Tätä 
kautta he myös osaavat vaatia 
laadukasta palvelua. Tilauksen 
tullessa ei tiedä, onko asiakkaal-
ta lähdössä pieni näyte vai koko-
nainen myyntierä toiselle puolel-
le maailmaa.

Maailmanlaajuinen taantuma 
on näkynyt yrityksen toiminnas-
sa Suomessa ja muualla, mutta 
eri alueilla on paljon hajontaa eri 
segmenteillä, mikä on tasapai-
nottanut tilannetta.

– Kuluvalta vuodelta odotam-
me parempaa: kaikilta segmen-
teiltä kasvua tasaisesti ja lämpö-
tilaseurantaa vaativien lähetyk-
sien kohdalla selkeästi muita 
segmenttejä suurempaa kasvua, 
Rosenius summaa nykyiset nä-
kymät.

Kuljetuksia koskevat 
tietoiskut tarpeen

Juuso Rosenius kertoo, että Elin-
tarviketieteiden seura on hänel-
le ja yritykselle entuudestaan 
tuttu.

– Esimerkiksi olemme osallis-
tuneet erilaisiin seminaareihin 
saadaksemme alasta kattavan 
käsityksen ja pysyäksemme 
määräyksien tasalla, joita on 
myös kuljetuksia varten. Näyt-
teiden/lähetyksien kuljettami-
nen oikeaoppisesti vaatii am-
mattitaitoa, jota kertyy mm. ke-
räämällä tietoa ETS:ltä ja sen jä-
seniltä. Haluamme olla mukana 
tukemassa ETS:n arvokasta työ-
tä, Rosenius painottaa.

Hän toivoo, että seura järjes-
täisi elintarvikealan kuljetuksia 
koskevia ”tietoiskuja” tai semi-
naareja.

– Kuljetuksia koskevat aivan 

Foodwest Oy
Elintarvikekehityksen edelläkävijä
– tuotekehitys
– markkinatutkimus
– laadunhallinta
– tekniset palvelut

Larscon Oy
– HACCP, laatu- ja ympäristöjärjestelmät
– HACCPdoc® dokumentointijärjestelmä 

lämpötilanvalvonta, 
tiedonkeruupäätteet

Lihateollisuuden tutkimuskeskus 
LTK osuuskunta
– HACCP-, omavalvonta- ja 

laatujärjestelmäkonsultointi
– koulutuspalvelut
– kuluttajatestaukset
– laboratoriopalvelut
– lihatutkimuspalvelut
– teknologia- ja tuotekehityspalvelut

Lisacon Oy
– liiketoimintasuunnitelmat
– markkinatutkimukset

Nutrinet Oy
–  ravitsemus- ja elintarvikealan 

asiantuntijapalvelut
– ravitsemushoitojärjestelmät

Satafood Kehittämisyhdistys ry
– elintarvikealan kehityspalvelut
–  laaja-alaiset ympäristöteknologian  

palvelut

SEFO-konsultointi
– Elintarvikehygienian perusteet-kirja,
  muut oppimateriaalit usealla kielellä
– hygieniakoulutukset ja –testit usealla 

kielellä
– hygieniapassit tutkinnon perusteella
– HACCP-koulutukset

Verso Oy
– T&K ideasta markkinoille
– brändin rakennus, pakkaussuunnittelu, 

viestintä ja kuluttajatutkimukset

Viikki Food Centre
– tuotekehitys
– elintarviketuotannon ja laadun 

kehittäminen
– markkinoinnin suunnittelu ja brändin 

rakennus

TYÖHYGIENIA JA  
TURVALLISUUS

ALERT-Tuhoeläintorjunta Oy
– tuhoeläintorjunta

Laitosjalkine Oy
– työ-, suoja- ja turvajalkineet 

elintarviketeollisuuteen ja 
laboratorioihin

PPT Pölynpoistotekniikka Oy
– pölynpoistolaitteita
– keskussiivousjärjestelmiä

omat säännöt, joita lähettäjät ei-
vät välttämättä tiedä: lämpötila-
seurannat, lähettäjän vastuu lä-
hetyksissä jne. Uskon, että var-
sinkin T&K ja laboratoriot, jotka 
työskentelevät pienempien, 
mutta haasteellisempien lähe-
tyksen parissa, olisivat erittäin 
kiinnostuneita aiheesta. π

KUVA: wORld COURIeR
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Vuosikokous Tieteiden  
talolla Helsingissä  
4. maaliskuuta
Vuoden merkittävä tapahtuma, 
seuran vuosikokous, pidetään 
torstaina 4.3. Tieteiden talolla 
Helsingissä (os. Kirkkokatu 6) 
klo 17 alkaen. Seuran kokouksen 
jälkeen samassa paikassa pide-
tään myös ATJ:n, EAJ:n, ja EHJ:n 
vuosikokoukset.

Turun Elintarviketutkijain Seu-
ra ry:n sääntömääräinen vuosi-
kokous pidettiin Leipomo Salo-
sen tiloissa Turussa 11.2. ja 
IPSJ:n vuosikokous 25.2. F.K. 
Trubella Kuopiossa.

Toimintakertomus ja 
-suunnitelma netissä

Toimintasuunnitelman luonnok-
sen ja vuoden 2009 toimintaker-
tomuksen luonnoksen voi käydä 
lukemassa osoitteessa www.ets.
fi jo ennen vuosikokousta. Vuo-
sikokouskutsu lienee tullut jo 
kotiinne jäsenkirjeen mukana.

Messuvuosi 2010

Tänä vuonna seura ja lehti ovat 
näkyvästi esillä eri elintarvike-
alan messuilla. Gastro-messut 
järjestetään Helsingin Messu-
keskuksessa 17.–19.3. Seura ja 
lehti esittäytyvät osastolla 6h32. 
Lisäksi seura järjestää messuilla 
kaksi iltapäiväseminaaria: 17.3. 
klo 13–15 Maakuntamenu, lähi-
ruoka vai mikä? ja 18.3. klo 13–15 
Trendiruokaa Pohjoismaista.

Seura on mukana myös Elin-
tarvikepäivän järjestelyissa. 
Elintarvikepäivä järjestetään 
niin ikään Helsingin Messukes-
kuksessa 4.5. Tämän lehden 
keskiaukeamalta löytyy Elintar-
vikepäivän ohjelma. Lisätietoja 
tapahtumasta ja ilmoittautumis-
ohjeet löytyvät osoitteesta www.
etl.fi/etp.

Syksyllä järjestettävillä 
FoodTec-messuilla seura ja lehti 
ovat esillä yhteisellä osastolla ja 
järjestämällä useita seminaare-

ja. FoodTec- messut pidetään yh-
dessä PacTec ja GrafTec-messu-
jen kanssa 21.–24.9. Kehittyvä 
Elintarvike -lehti on FoodTec-
messujen virallinen mediayh-
teistyökumppani.

Jaostojen toiminta

ATJ järjesti 3.2. seminaarin tee-
masta kotimainen ja kansainvä-
linen maku Tieteiden talolla Hel-
singissä. Seminaariin osallistui 
noin 50 henkilöä.

EHJ järjestää seminaarimat-
kan Tallinnaan 21.–22.4. Luvassa 
on mm. seminaareja ja vierailuja 
(katso oheinen ilmoitus). Lisätie-
toja seminaarimatkasta löydät 
seuran nettisivuilta www.ets.fi ja 
jäsenkirjeen mukana tullesta 
mainoksesta.

EAJ suunnittelee syksylle juh-
laseminaaria 10. toimintavuoten-
sa kunniaksi. Seminaarista ker-
rotaan tarkemmin seuran koti-
sivuilla ja Kehittyvä Elintarvike 
-lehdessä alkuvuoden aikana.

Uusia jäseniä

Vuoden 2009 viimeisessä halli-
tuksen kokouksessa 17.12. jäse-
niksi hyväksyttiin Janne Asikai-
nen, Auli Hänninen, Katariina 
Kojo ja Leena Maunula ja opis-
kelijajäseniksi Anne Arponen, 
Maarit Rautiainen ja Reetta Väi-
sänen. Vuoden 2010 ensimmäi-
sessä kokouksessa jäseniksi hy-
väksyttiin Satu Luoma ja Juhani 
Sibakov.

Seuran uudeksi kannattajajä-
seneksi hyväksyttiin Farmos Oy.

Jaostot tiedottavat toiminnas-
taan Kehittyvä Elintarvike-leh-
dessä sekä seuran sivulla www.
ets.fi. Pysykää kuulolla! π

Aurinkoisia kevättalven päiviä 
toivottaen,
Riikka Mononen

Elintarviketieteiden seuran Aistinvaraisen  
tutkimuksen jaoston (ATJ) vuosikokous

Aika: 4.3.2010 klo 18.00 alkaen
Paikka: Tieteiden Talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Kokouksen esityslista
• Kokouksen avaus
• Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
• Toimintakertomus 2008
• Toimintasuunnitelma 2009 
• Muut asiat
• Kokouksen päättäminen

Elintarviketieteiden seuran Elintarvike- 
analytiikan jaoston (EAJ) vuosikokous

Aika: 4.3.2010 klo 18.00 alkaen
Paikka: Tieteiden Talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Kokouksen esityslista
• Kokouksen avaus
• Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
• Toimintakertomus 2008
• Toimintasuunnitelma 2009
• Muut asiat
• Kokouksen päättäminen

Elintarviketieteiden seuran Elintarvike- 
hygienian jaoston (EHJ) vuosikokous

Aika: 4.3.2010 klo 18.00 alkaen
Paikka: Tieteiden Talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Kokouksen esityslista
• Kokouksen avaus
• Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
• Toimintakertomus 2008
• Toimintasuunnitelma 2009
• Muut asiat
• Kokouksen päättäminen

Kutsu vuosikokoukseen

Elintarviketieteiden Seura r.y.:n vuoden 2010 vuosikokous pidetään torstaina 
4.3.2010 klo 17.00 alkaen Helsingissä Tieteiden Talolla, osoitteessa Kirkkoka-
tu 6. Kokouksen yhteydessä on myös pientä purtavaa.

Ilmoittautuminen 2.3. mennessä sihteerille sähköpostilla sihteeri@ets.fi

Kokouksen esityslista
• ETS:n vuosikokous
• Kokouksen avaus
• Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
• Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
• Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
• Esityslistan hyväksyminen
• Vuoden 2008 toimintakertomuksen hyväksyminen
• Vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistaminen
• Vastuuvapauden myöntäminen
• Seuran puheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle maksettavien 

palkkioiden vahvistaminen
• Vuoden 2009 jäsenmaksujen vahvistaminen
• Vuoden 2009 toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen
• Uusien hallituksen jäsenten valinta
• Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
• Kahden tilintarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta
• Jäsenasiat
• Muut asiat
• Kokouksen päättäminen
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Elintarviketieteiden Seura ry:n 
(ETS) hallitus
MMM Heikki Manner
puheenjohtaja
Jovant Oy
Räätälintie 2, 07880 LILJENDAL
p. 050 3382 930
heikki.manner@luukku.com

KTaO Pirjo Huhtala
varapuheenjohtaja
p. 045 1209 045
piri.huhtala@gmail.com

MMM Salme Haapala
Foodwest Oy
Vaasantie 1 C, 60100 SEINÄJOKI
p. (06) 421 0036, 040 585 1772
salme.haapala@foodwest.fi

FT Eila Järvenpää
Biokemian ja elintarvikekemian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
p. (02) 333 6875, 040 7265 671
eila.jarvenpaa@utu.fi

ETT Kaisu Keskitalo
Kansanterveystieteen laitos
PL 41 (Mannerheimintie 172)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
p. (09) 191 27541, 040 726 4651
kaisu.keskitalo@helsinki.fi

ELT Mari Nevas
Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos
PL 66, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
p. (09) 191 57144, 040 517 8528
f. (09) 191 57170
mari.nevas@helsinki.fi

TtM Anne-Mari Ottelin
Stockmann Oyj
PL 147 (Stockmannintie 1 H)
00381 HELSINKI
p. (09) 121 5527, 050 389 0121 (työ)
anne-mari.ottelin@stockmann.com

ETM Tarja Vanninen
Ruokakesko Oy
Satamakatu 3, 00016 KESKO
p. 050 501 4334
tarja.vanninen@kesko.fi

Elintarviketieteiden Seuran  
toimihenkilöt
ETK Riikka Mononen
sihteeri-taloudenhoitaja
Elintarviketieteiden Seura ry
PL 115, 00241 HELSINKI
p. 050 407 9081
f. (09) 547 4700
seura@ets.fi, sihteeri@ets.fi

Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston 
(ATJ) johtoryhmä
ETM Paula Koivisto
puheenjohtaja
(Helsingin yliopisto/elintarviketeknologia)
Talonpojantie 15 as 111, 00790 HELSINKI
p. 040 565 0009
paula.koivisto@helsinki.fi

Elintarvikeanalytiikan jaoston  
(EAJ) johtoryhmä
FT Susanna Eerola
puheenjohtaja
ROAL Oy
Tykkimäentie 15, PL 57
05201 RAJAMÄKI
p. (09) 2904 2106, 050 373 6612
susanna.eerola@roal.fi

Elintarvikehygienian  
jaoston (EHJ) johtoryhmä
ETM Tiina Partanen
puheenjohtaja
McDonald’s Oy
Paciuksenkatu 29, 00270 HELSINKI
p. (09) 7256 7700, 040 560 7562
f. (09) 7256 7566
tiina.partanen@fi.mcd.com

Elintarvikealan talous- ja  
markkinajaoston (ETMJ) johtoryhmä
FT, ETL Jarmo Heinonen
puheenjohtaja
Laurea ammattikorkeakoulu
Vanha maantie 9, 02650 ESPOO
p. 040 536 1437
f. (09) 8868 7401
jarmo.heinonen@laurea.fi

Itä- ja Pohjois-Suomen jaoston 
(IPSJ) johtoryhmä 2009
FM Jani Koponen
puheenjohtaja
Ympäristöterveyden osasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL 95, 70701 KUOPIO
p. 0206 106 350
f. 0206 106 499
jani.koponen@thl.fi

Prosessiteknisen jaoston  
(PTJ) johtoryhmä
Tekn. Matti Hämäläinen
puheenjohtaja
Primarep Oy
Keskitie 20, 00750 HELSINKI
p. 050 560 3783
matti@primarep.fi

Turun Elintarviketutkijain Seura 
ry:n (TETS) hallitus 2009
FM Oskar Laaksonen
puheenjohtaja
Biokemian ja elintarvikekemian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
p. (02) 333 6844
oskar.laaksonen@utu.fi

Elintarviketieteiden Seuran yhteystiedot 2009

PS. Jaostojen johtoryhmien ja TETSin hallituksen kaikkien 
jäsenten yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta  
www.ets.fi

Muutoksia 
yhteystiedoissa?
Muistathan ilmoittaa, kun 
osoitteesi ja muut yhteys-
tietosi (ml. sähköposti-
osoite) muuttuvat!

Jos Kehittyvä Elintarvike 
-lehti ei tule perille, osoit-
teesi on todennäköisesti 
vanha. Myös ajantasainen 
sähköpostiosoite kannat-
taa ilmoittaa osoitteella 
sihteeri@ets.fi, sillä jaos-
tot laittavat tietoja tapah-
tumistaan usein vain säh-
köpostilla.

Elintarviketieteiden Seuran Elintarvikehygienian jaoston

Koulutusristeily ja seminaari 21.4. – 22.4.2010:
Tukijärjestelmät tuoteturvallisuuden hallinnassa
Retken alustava aikataulu, ohjelma tarkentuu lähempänä ajankohtaa.

Keskiviikko 21.4.2010
10.00  Kokoontuminen Tullilaboratorion aulassa, osoite Tekniikantie 13, Espoo
 Esittäytymiset sekä tarkemmat matkaohjeet ja maihinnousukorttien jako
10.30  Tutustuminen Tullilaboratorion toimintaan ja seminaari
 Kierros laboratoriotiloissa sekä ajankohtaisia seminaariesityksiä Tullilaboratorion toiminnasta
13.00  Lähtö Länsisatamaan
14.30  Tallink Star/Superstar lähtee Tallinnaan
 Matkustus loungessa, jossa tarjolla kevyt lounas
16.30 Saapuminen Tallinnaan
 Majoittuminen omatoimisesti Tallink City -hotelliin sekä vapaa-aikaa
19.00 Illallinen hotellin ravintolassa

Torstai 22.4.2010
 Hotelliaamiainen
9.00  Seminaari: ”Tukijärjestelmät tuoteturvallisuuden hallinnassa”
11.00 Lähtö vierailukohteeseen
13.30 Paluu bussilla Tallinnan keskustaan
 Omatoimilounas sekä mahdollisuus tutustua kaupunkiin
16.30 Bussikuljetus satamaan lähtee.
17.30 Laiva Helsinkiin lähtee
19.30 Takaisin Helsingissä
 
Matkan hinta 160 € (2 hh) / 200 € (1 hh)
Hintaan sisältyvät laivamatkat, yöpyminen Tallink City -hotellissa, ruokailut 
(lukuun ottamatta omatoimilounasta torstaina), seminaarit sekä kuljetukset Tallinnassa.
Sitovat ilmoittautumiset 15.3.2010 mennessä
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Gun Wirtanen, gun.wirtanen@vtt.fi/p. 050 586 9698.
Mukaan mahtuu 30 nopeinta.
Luvassa on mielenkiintoista ja ajankohtaista asiaa sekä myös hauskaa yhdessäoloa ja verkostoitumista.

Tervetuloa mukaan!
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Terveellinen ruoka 
ja ilmastoruoka 
kulkevat käsi kädessä

Trendit, ravitsemus & ruokakulttuuri

Nykykäsitys
ravinnon 
rasvoista 

Kehittyvä      
Elintarvike

Pohjoismainen 
ruokavalio 
yhtä terveellinen 
kuin Välimeren 
ruokavalio

Kosteus ja tuhka  yhdellä
punnituksella  -  PrepASH
Poltatko rahaa ja aikaa 10 työvaiheeseen? Suoriutuisit  Precisan  PrepASH
-termogravimetrillä yhdellä vaiheella  -  vieläpä tarkemmin  ja  edullisemmin ! 

Oy TEO-PAL Ab
asiakaspalvelu@teopal.fi www.teopal.fi
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