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ELINTARVIKE
Kehittyvä

Käsillä olevan numeron teema
on Teollisuusrakentaminen ja
tietotekniikka. Lehtemme ei

ole aikaisemmin käsitellyt näin laa-
jalti elintarviketeollisuuden rakenta-
mista. Valitsimme teeman monien
toivomuksesta. Olemme toimituk-
sessa suhtautuneet asiaan suurella
kunnioituksella. Jälleen saamme kiit-
tää asiaa hallitsevia toimituskunnan
jäseniä ja heidän taustayhteisöjään.
Heidän avullaan olemme saaneet
hyviä juttu- ja kirjoittajavinkkejä.

Ennen kaikkea kiitämme kirjoitta-
jia: he ovat tehneet lehden sisällön!
Artikkeleita löytyy tehdassuunnitte-
lusta, lupa-asioista, paloturvallisuu-
den hallinnasta, osastoinnista, mer-
kintä- ja tiedonkeruujärjestelmistä,
tietojärjestelmäintegroinnista ja pro-
sessien mallintamisesta sekä elintar-
viketeollisuuden rakentamisprojek-
teista.

Suomen kiinteistö- ja rakennusala
kokonaisuutena on kansantaloudelli-
sesti merkittävä. Toimiala kattaa lä-
hes 70 % kansallisvarallisuudestam-
me ja työllistää noin 20 % työvoi-
mastamme. Kiinteistö- ja raken-
nusalan toiminnan tehokkuus vai-
kuttaa suoraan rakennetun varalli-
suuden omistajien ja käyttäjien toi-
minnan tuloksellisuuteen ja siten
edesauttaa koko elinkeinoelämän ke-
hittymistä.

Suomessa on paljon myös elintar-
viketeollisuuden rakentamisosaamis-
ta suunnittelusta lähtien. Tällä osaa-
misella on kysyntää myös ulkomail-
ta. Maassamme kiinnitetään huomio-
ta myös rakentamisen laatuun.

Alalla toimii useita järjestöjä.
Vuonna 1998 on käynnistynyt ra-
kennusyritysten pätevyyden totea-
misjärjestelmä, jota ylläpitää Raken-
tamisen Laatu RALA ry. Se tuottaa ti-
laajien käyttöön puolueetonta tietoa
pätevistä urakoitsijoista.

Rakennustuotteiden Laatu RTL ry
tarjoaa osaamistaan rakennustuottei-
den laadunvalvontaan. LVI-Keskus-
liitto ry on keskittynyt mm. laadun
parantamiseen, edunvalvontaan, yh-
teistyöhön viranomaisten kanssa,
koulutuksen edistämiseen sekä alan
imagon kohottamiseen.

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL
kehittää arkkitehtipalveluja ja paran-
taa sitä kautta rakentamisen ja ym-
päristön laatua. Rakennustekniikan
keskus -säätiön tarkoituksena on
tuottaa ja levittää tietoa suomalaises-
ta eri aikakausien rakennusteknii-
kasta sekä edistää hyvää rakennus- ja
korjaustapaa ja ylläpitoa ja kohottaa
alan yleistä arvostusta.

Suomen toimitila- ja rakennuttaja-
liitto RAKLIn jäsenet tuottavat yh-
dessä muiden kiinteistö- ja raken-
nusalan yritysten kanssa kiinteistöjen
käyttäjille palveluita, joiden yhteinen
nimittäjä on toimitila.

Merkittäviä taustayhteisöjä ovat
myös kauppa- ja teollisuusministeriö,
Suomen ympäristökeskus ja ympä-
ristöministeriö. Ympäristöministeriö
kehittää ja ohjaa alueiden käytön
suunnittelua ja rakentamista sekä
edistää ja valvoo maakuntakaavoi-
tusta. Ympäristöministeriölle kuuluu
myös alueiden käytön ja rakennetun
ympäristön seurannan järjestäminen.

Alueelliset ympäristökeskukset
edistävät ja ohjaavat kuntien aluei-
den käytön suunnittelua ja rakenta-
mista omalla toimialueellaan ja neu-
vovat mm. lupa-asioissa.

Yksin ei kenenkään tarvitse ra-
kentaa, vaan asiantuntevia yhteistyö-
kumppaneita löytyy. Ja hyvin suun-
niteltu on puoliksi tehty!

Raija Ahvenainen-Rantala
Päätoimittaja
Kehittyvä Elintarvike

Laadukasta 
teollisuusrakentamista 
ja tietotekniikkaa

pääkirjoitus
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Samaan aikaan pakkaus- ja materiaalin-
käsittelyalan PacTec-messut Helsingin
Messukeskuksessa 12.-15.10.2004.

Lisätietoja: näyttelykoordinaattori Leena Aarniala

(09) 1509 219, leena.aarniala@finnexpo.fi

www.finnexpo.fi/elko

ELKO 2004 -messut on elintarviketeollisuuden tuotanto-

tekniikan merkkitapahtuma, johon alan ammattilaiset

tulevat päivittämään tietojaan. Elkossa esiteltävät

innovaatiot herättävät Pohjoismaiden lisäksi kiinnos-

tusta myös Baltian ja Pietarin markkinoilla.

Samaan aikaan järjestettävät, toisiaan täydentävät

Elko- ja PacTec -messut poikivat hyödyntämisen arvoisia

lisäkontakteja yrityksellesi. Rakenna kumppanuutta

Elkossa.

| Elintarvike- ja juomateollisuuden koneet ja prosessilaitteet

| Elintarviketeollisuuden pakkaukset ja pakkauskoneet

| Raaka-aineet ja lisäaineet

| Laaduntarkkailu/Analyysi- ja laboratoriolaitteet

| Teollisuussiivous ja työvaatteet

| Varastointi ja kuljetus

| Alan järjestöt, koulutus ja julkaisut

| Muut elintarviketeollisuudelle tarkoitetut tuotteet ja palvelut

Mediayhteistyössä:

RAKENNA
KUMPPANUUTTA
ELKOSSA

Elintarviketeollisuuden tuotantotekniikka     Food Processing Technology

12.-15.10.2004
Helsingin Messukeskus       Helsinki Fair Centre
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Rakentamisessa varaudutaan 
jo ilmastonmuutokseen
Marianne Boström-Kouri

Suomessa keskilämpötilan arvioidaan nousevan neljä astetta lähimmän sadan vuoden aikana.
Samoin ilmastonmuutoksen seurauksena säätilojen ääri-ilmiöt, kuten myrskyt, rankkasateet
ja pitkät kuivat tai kosteat jaksot, yleistyvät. Kestääkö rakennuskantamme nämä muutok-
set? Onko ilmastonmuutoksiin jo varauduttava?

te
e
m
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– Rakennukset suunnitellaan
kestämään 50–100 vuotta. Siksi
tulevat ilmastonmuutokset on
hyvä ennakoida jo nyt suunni-
teltaessa uudisrakennuksia ja
myös tarkasteltaessa rakentei-
den käyttöikää, kertoo erikois-
tutkija Tiina Ala-Outinen VTT
Rakennus- ja yhdyskuntateknii-
kasta.

– Nykyisistä rakennuksista,
jotka halutaan säilyttää, olisi syy-
tä arvioida riskitasot. Toisin sa-
noen selvittää maaperän, perus-
tusrakenteiden, kattorakentei-
den ja julkisivun ominaisuudet
ja toiminta muuttuvissa olo-suh-
teissa.

VTT:llä on selvitetty, miten
Suomen olosuhteissa ilmaston-
muutoksen vaikutukset tulisi ot-
taa huomioon rakennetun ym-
päristön suunnittelussa, raken-
tamisessa ja ylläpidossa. Ala-Ou-
tisen mukaan lämpötilan kohoa-
minen, voimakkaiden sateiden
ja tuulten lisääntyminen sekä
muutokset pohjaveden korkeu-
dessa tulevat vaikuttamaan ta-
lonrakentamisen vaatimuksiin
sekä rakentamisolosuhteisiin.

– Tällä hetkellä ilmastonmuu-
tokset otetaan huomioon jo
uusien alueiden kaavoituksessa,
esimerkiksi tulvakorkeuksia
määritettäessä. Samoin on ryh-
dytty selvittämään, miten raken-
nusnormeja tulisi uudistaa. Esi-
merkiksi kattorakenteiden ja jul-
kisivujen mitoituskuormia ol-
laan tarkistamassa.

Millaista säätä luvassa?

Pohjoisella pallonpuoliskolla il-
mastonmuutokset tulevat ole-
maan suurempia kuin maapal-
lolla keskimäärin. Suomi on pit-
känomainen maa, joten vaiku-
tukset maan eri osissa ovat eri-
laiset. Rannikolla muutokset
ovat suurimmat. Ne tapahtuvat
kuitenkin vähitellen.

Ennusteen mukaan Suomessa
keskilämpötila nousee noin 4 °C

kaikilla alueilla. Lämpeneminen
on suurempaa talvella kuin ke-
sällä. Sadan vuoden kuluttua Ou-
lussa on samanlainen ilmasto
kuin Helsingissä nyt.

Sademäärän muutokset ovat
myös suuria, varsinkin syksyllä.
Talvella sade tulee Etelä-Suo-
messa vetenä, joten tulvien
mahdollisuus etenkin taajamissa
kasvaa. Toisaalta kesäisin saattaa
olla pitkiä kuivia jaksoja. Näin
ollen pohjaveden korkeusvaih-
telut ovat merkittäviä.

Tuulisuuden arvioidaan li-
sääntyvän erityisesti merialueil-
la talvisin. Pohjanlahden ja Suo-
menlahden rannikoilla tuulten
nopeudet kasvaisivat talviaikaan
10–20 prosenttia nykyisestä.

Mitä ongelmia tulossa?

Sademäärien lisääntyessä pohja-
vedenpinta tulee nousemaan.
Tällöin maan vesipitoisuus kas-
vaa ja lujuus alenee. Tulevaisuu-
dessa eroosiota ja sortumia voi
tapahtua korkeustasoilla, joilla
vastaavaa ei ole aiemmin esiin-
tynyt.

– Pohjavedenpinnan nousu
voi estää myös perustusten kui-
vatusrakenteiden toiminnan. Lii-
an suuri suhteellinen kosteus ai-
heuttaa rakenteiden vaurioitu-
mista ja esimerkiksi putkien ja
teräspaalujen korroosiota. Myös
pohjaveden suuret korkeusvaih-
telut voivat johtaa putkirikkoi-
hin, Ala-Outinen toteaa.

Tuulten voimistuessa kattojen
ja etenkin katteiden kiinnityk-
siin on kiinnitettävä huomiota.
Runsaat sateet lisäävät myös ra-
kennusten ulkopintojen kos-
teuskuormaa. On arvioitu, että
rakennusten ulkoverhousten ra-
situkset kasvavat 20–50 pro-
senttia. Viistosade lisää seinära-
kenteille ja ikkunoille tulevaa ra-
situsta.

Ala-Outisen mukaan erityises-
ti huokoisten materiaalien kos-
teushaitat sekä esteettiset haitat

lisääntyvät. Näihin ongel-
miin etsitään ratkaisua
mm. uudentyyppisillä ul-
koverhousmateriaaleilla.

Norjassa koko 

rakennuskanta 

syynissä

Ilmastonmuutoksen vai-
kutuksia rakentamiseen
ja rakennettuun ympäris-
töön tutkitaan etenkin
Isossa-Britanniassa ja Nor-
jassa. Esimerkiksi Norjas-
sa on käynnissä laaja tut-
kimusohjelma Climate
2000 – Building con-
struction in a more 
severe climate (2000–
2005).

Ala-Outisen mukaan
Norjassa havahduttiin toi-
miin, kun maata koetteli
pari erittäin kovaa lumi-
myrskyä. Myrskyt vaativat
kuolonuhreja ja tapahtu-
mat herättivät norjalaiset
huomaamaan, mitä ilmas-
ton ääri-ilmiöt käytännös-
sä merkitsevät.

Nyt Norjassa varaudu-
taan tähän selvittämällä
koko nykyisen rakennus-
kannan kestävyys. Hank-
keessa kehitetään myös
menetelmiä, työkaluja ja
periaatteellisia ratkaisuja siitä,
miten suunnitella ja mitoittaa ra-
kennukset tulevaisuuden vaati-
musten mukaisesti. Viranomais-
ten lisäksi hankkeessa on muka-
na myös joukko yrityksiä.

– Suomessa vastaavanlaista
kartoitusta ei vielä tehdä, mutta
keskustelua käydään tällaisen
hankkeen käynnistämiseksi.
Olemme jo vuosia tehneet yh-
teistyötä norjalaisten kanssa ja
voisimme hyödyntää heidän ke-
hittämiään menetelmiä.

– Tänä vuonna meillä on al-
kamassa tutkimusprojekti, mis-
sä selvitetään poikkeuksellisten
säätilanteiden, kuten myrskyjen,

tulvien ja lumikuormien toden-
näköisyyttä maassamme. Hanke
kuuluu Ympäristöklusteri-ohjel-
maan ja siinä ovat mukana VTT,
Helsingin yliopisto ja Sveriges
meteorologiska och hydrologis-
ka institut (Rossby Centre), Tii-
na Ala-Outinen kertoo.

Lisätietoja
Tiina Ala-Outinen
Erikoistutkija
VTT Rakennus- ja yhdyskunta-
tekniikka
tiina.ala-outinen@vtt.fi

Säiden ääri-ilmiöt koettelevat ra-
kennuksia sitä pahemmin, mitä
huonommassa kunnossa ne ovat.
Siksi kiinteistönhuollon ohjeistuk-
sia, kuten kattorakenteiden kun-
nossapitoa, on syytä tarkistaa jo
nyt, erikoistutkija Tiina Ala-Outinen
VTT:ltä korostaa.
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R
uokakeskon omia merk-
kituotteita valittaessa
tulee valmistajan täyttää
tietyt kriteerit, ennen

kuin yhteistyö voi alkaa. Käy-
dessäni sekä kotimaisissa että ul-
komaisissa teollisuuslaitoksissa
vastaan on tullut hyviä ja
huonoja rakenne- ja tilaratkaisu-
ja. Seuraavassa muutamia huo-
mioita näiltä käynneiltä.

Uutta rakennettaessa kannat-
taa lähtökohdaksi ottaa olemas-
sa olevaa tuotantoa kriittisempi
lähtökohta. Vaikka alun alkaen
ei olisikaan tarkoitus käsitellä
esimerkiksi maito- tai lihapoh-
jaisia raaka-aineita, suunnittelus-
sa on hyvä ottaa huomioon nii-
denkin käsittely. Varsin usein
muun muassa leipomovalmistei-
ta tekevät yritykset ryhtyvät
myöhemmin valmistamaan lihaa
ja kalaa sisältäviä tuotteita, mikä
edellyttää tiukempaa tilojen hy-
väksymismenettelyä.

Kun tilat suunnitellaan astet-
ta senhetkistä tilannetta vaati-
vammiksi, on laajennusten to-
teuttaminen myöhemmin hel-
pompaa ja terveysviranomaisten
hyväksyntä varmempaa. Tämä
saattaa aikaa myöten olla myös
taloudellisin vaihtoehto. Suun-
nitteluapuna kannattaa käyttää
eri tuotantoalojen asiantuntijoi-
ta ja tehdä tutustumiskäyntejä
eri laitoksiin. Leipomon on syy-
tä ottaa mallia makkaratehtaasta,
vihannespakastevalmistajan kat-
karaputuotannosta jne.

Kaikki lopputuotteen 

ominaisuudet huomioon

Tilojen suunnittelussa pitää ot-
taa huomioon kaikki lopputuot-
teen ominaisuudet. Tuote itses-
sään ei välttämättä ole erityisen
kriittinen. Pakkaustekniikka ja
tarvittava säilyvyysaika saattavat
kuitenkin asettaa omat vaati-
muksensa esimerkiksi pakkaus-
tilan hygieenisyydelle.

Vaikka oma tuotantoala ei
suoraan edellyttäisi tiloissa hy-
gieniavyöhykkeiden toteutta-
mista, se helpottaa monien on-

gelmien ratkaisua. Eri toiminto-
jen eriyttäminen omiin tiloihin-
sa saattaa ratkaista mikrobiolo-
gisten kysymysten lisäksi muun
muassa allergeenien käsittelyä ja
helpottaa vierasesineriskien hal-
lintaa.

Hygieniavyöhykkeet toteutta-
malla, merkitsemällä ne vaikka-
pa värisymbolein ja ohjeistamal-
la henkilöstö toimimaan niiden
mukaisesti, voidaan edistää mo-
nia hyviä työtapoja. Värisymbo-
lit voi sitten laajentaa henkilö-
kunnan asuihin, siivousväli-
neisiin jne.

Lainsäädännön muutokset

kannattaa ennakoida

Uusia tiloja suunnitellessa kan-
nattaa ennakoida myös muuttu-
via lainsäädännön vaatimuksia.
Esimerkiksi vaatimukset tuottei-
den ja raaka-aineiden jäljitettä-
vyydestä saattavat edellyttää
suunniteltua suurempia raaka-ai-
nevarastoja, joissa eri alkuperää
olevat raaka-aineet pystytään säi-
lyttämään riittävän erillään ja tar-
vittaessa osoittamaan se ulko-
puoliselle arvioijalle.

Raaka-ainevarastot on nykyi-
sin varsin usein mitoitettu liian
ahtaiksi. Näin muun muassa al-
lergeeneja sisältävien raaka-ai-
neiden ja mahdollisen hyönteis-
ten esiintymisen hallinta on vai-
keaa. Lisäksi hyvän järjestyksen
ja puhtaustason ylläpitäminen
on tarpeettoman hankalaa.

Tilojen suunnittelun lähtö-
kohdaksi on hyvä ottaa myös
mahdollinen laatujärjestelmän
sertifiointitarve ja mahdolliset
asiakkailta tulevat vaateet. Asiak-
kaat haluavat varmistaa tuotteen
hyvän laadun lisäksi tilojen ja
valmistusolosuhteiden luotetta-
vuuden. 

Myös tuotannon laajenemi-
seen vaikkapa rahtivalmistuksen
myötä kannattaa varautua, kos-
ka yhä useammat elintarvikkei-
den valmistajat haluavat keskit-
tää tuotantoaan ja siirtää pienien
tuotteiden valmistuksen alihan-
kintaan.

Toiminnot ja tavaravirrat

suoraviivaisiksi

Tavaravirrat ja toiminnot kan-
nattaa suunnitella uusiin tiloihin
mahdollisimman suoraviivaisik-
si: ei risteäviä tavaravirtoja, ei lii-
an pitkiä linjastoja. Periaatteena
on, että raaka-aineet otetaan si-
sään toisesta päästä tuotantotilaa
ja valmiit tuotteet tulevat ulos
toisesta päästä. Kuljetinlinjojen
tulisi olla mahdollisimman ly-
hyitä, jolloin niiden mahdollinen
kattaminenkin sujuisi mahdolli-
simman yksinkertaisesti.

Suoriin tavaravirtoihin liite-
tään muut tarvikkeet oikeassa
prosessin vaiheessa. Esimerkiksi
vähittäispakkausten varasto si-
joitetaan pakkauskoneen koh-
dalle, tukkupakkausten varasto
linjojen päähän. Periaatteena on,
ettei pakkausmateriaalikääreitä
tarvitse viedä tuotantotilaan tar-
peettomasti. Näin estetään
muun muassa puulavojen ja pak-
kausmateriaalikartonkien käsit-
telystä syntyvät riskit.

Varsin usein henkilöliikenne
on hoidettu ylikulkusilloilla val-
mistuslinjojen päällä ja vieläpä
niin, että alla kulkevan tavara-
virran suojaus on riittämätön.
Ihanteellista olisi, jos henkilö-
kunnan sisäänkäynti tuotantoti-
laan olisi sijoitettu niin, ettei tar-
peetonta henkilöliikennettä tuo-
tantotilassa olisi.

Pintamateriaalien valinta

tuottaa ongelmia

Oikeiden pintamateriaalien va-
linta on usein ongelmallista. Nii-
den tulisi olla helposti puhdis-
tettavat, kestää rankkaakin kulu-
tusta, mutta olla myös toiminto-
jen mukaiset eli erilaiset riip-
puen siitä, käsitelläänkö kostei-
ta, kuivia raaka-aineita vai ras-
vaisia raaka-aineita, ja mikä tulee
olemaan tilan lämpötila.

Oman pohdintansa vaativat ti-
loissa tapahtuvat siirrot, kuljetti-
met, mahdollinen trukkiliikenne
jne. Se saattaa edellyttää aivan
omia ratkaisujaan, esimerkiksi
desinfektioaltaita lattiassa. Hy-

vän asiantuntijan käyttäminen
pintamateriaalien valinnassa
säästää myöhemmiltä kustan-
nuksilta.

Omavalvontapisteet ja muut
tarkastuspisteet sijoitetaan nii-
den tapahtumapaikoille, jolloin
tarpeetonta liikennettä ei synny
ja korjaavat toimenpiteet pysty-
tään tekemään välittömästi.

Näkemyksiä hyvästä rakentamisesta
ja tilojen suunnittelusta
Mari Penttilä
Tutkimuskemisti
Ruokakesko Oy
Tuotetutkimus
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M
aanrakennustyöt ton-
tilla käynnistettiin
maaliskuussa 1992.
Ensimmäisessä vai-

heessa rakennettiin tuotanto- ja
jakeluvarasto, joka vihittiin käyt-
töön lokakuussa 1993. Vuosina
1994–1999 rakennustyöt ja lai-
teasennukset jatkuivat. Vuoros-
sa olivat trukkivaraston laajen-
nus, automaattinen korkeava-
rasto, päällysteiden käsittelyyn
ja lajitteluun sekä juomien uu-
delleenpakkaukseen ja keräi-
lyyn liittyneet hankkeet.

Hartwallin hallitus teki pää-
töksen Lahden keskustassa si-
jainneen panimon sekä Helsin-
gin Konalan tuotannon, varas-
toinnin ja jakelun keskittämisin-
vestoinnin käynnistämisestä elo-
kuussa 2000. Uuden Hartwall
Lahden tuotantolaitoksen ja lo-
gistiikkakeskuksen investoinnin
kokonaisarvo nousee 234 mil-
joonaan euroon.

Investoinnilla Hartwall on va-
rautunut juomateollisuuden tu-
levaisuuden haasteisiin ja var-
mistanut yhtiön toimintaedelly-
tykset ja kilpailukyvyn kotimaas-
sa. Hankkeesta saatavien vuo-
tuisten säästöjen arvioidaan nou-
sevan 17 miljoonaan euroon.

Tuotantokapasiteetti on 350
miljoonaa litraa vuodessa, mikä
on noin 40 prosenttia panimo-
alan kokonaiskapasiteetista Suo-
messa. Uudessa tuotantolaitok-
sessa on seitsemän pullotuslin-
jaa, yksi astialinja sekä linjat kier-

topullojen lajittelua varten.
Tuotantolaitoksen yhteydessä

olevan logistiikkakeskuksen ja-
kelukapasiteetti on 400 miljoo-
naa litraa vuodessa. Sisälogistii-
kan keräily ja varastointi on pit-
källe automatisoitu. Hartwall ta-
kaa toimitukset asiakkailleen ko-
ko maahan 48 tunnissa tilauksen
saapumisesta.

Logistisesti Lahti sijaitsee ko-
ko maata ajatellen alan paino-
pisteessä. Myös liikenteellisesti
tontin sijainti on erinomainen,
sillä kolmionmuotoista aluetta
rajaavat Helsingistä pohjoiseen
vievä valtatie 4, itä-länsisuun-
nassa kulkeva valtatie 12 (Kou-
vola–Tampere) ja rautatie. Myös
veden laatu ja riittävyys ovat
paikkakunnalla omaa luokkaan-
sa.

Hartwall Lahti -investoinnin
avainsanoja ovat olleet kilpailu-
kyky ja laatu. Tavoitteeksi ase-
tettiin myös pitkälle viety toi-
mintojen integrointi, joustavuus
ja tehokkuus.

Noin 200 hankinta-

sopimusta

Projektiorganisaatio muodostui
projektin johtoryhmästä, pro-
jektipäälliköstä, projektitoimis-
tosta, aliprojekteista, suunnitte-
lijoista sekä rakennus- ja asen-
nusvalvonnasta. Päätösvalta pro-
jektissa oli pyritty määrittele-
mään selkeäksi heti alusta läh-
tien. Nopeatahtisessa projektis-
sa oleellista on myös se, että

päätösvaltaa on riittävästi pro-
jektiorganisaatiossa ja oikeilla ta-
soilla.

Hartwall on pitänyt projektis-
sa koko ajan tiukasti langat eli
päätösvallan, suunnittelun oh-
jauksen sekä asennusvalvonnan
käsissään. Oman osaavan henki-
lökunnan lisäksi tarvitaan apuna
eturivin suunnittelijoita, asian-
tuntijoita urakointiin ja laitetoi-
mittajia. Laitepuolella suunnitte-
lua toteutettiin myös erittäin pal-
jon yhteistyössä laitetoimittajien
omien suunnittelijoiden kanssa.
Hankintasopimuksia tehtiin yh-
teensä noin 200 kappaletta:
noin sata rakennuspuolella ja sa-
ta laitepuolella.

Työmaavahvuus 

jopa 500 henkilöä

Projektin toteutus perustui ns.
pilkottuun urakkamuotoon niin
rakennus- kuin laitepuolellakin.
Rakennuspuolella koordinointi-
vastuu työmaalla oli pääurakoit-
sijalla, joka oli vastuussa projek-
tin rakennuspuolen etenemises-
tä ja aikatauluista siitä riippu-
matta, kenen kanssa aliurakoit-
sijoiden sopimukset oli tehty.

Laitepuolella koordinointi ja
aikatauluvastuu olivat pääosin
Hartwallilla, kuten koko projek-
tin vastuu. Parhaimmillaan työ-
maavahvuus oli noin 500 henki-
löä. Työmaa oli myös monikieli-
nen, ja päivän aikana saattoi
kuulla puhuttavan jopa kuutta
eri kieltä.

Aikataulu näin laajassa ja haas-
tavassa projektissa piti viikon
tarkkuudella. Myös kustannuk-
set pysyivät suunnitellulla tasol-
la. Hartwall Lahti sisältää myös
joitain sellaisia ratkaisuja, joita ei

Hartwallin Lahden tehtaan 
rakennusprojekti vaativa
Jari Kangas
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Hartwall osti vuonna 1988 Mallasjuoman.
Tuon kaupan jälkeen Hartwallilla oli 
Suomessa kahdeksan tuotantolaitosta ja
64 varastoa. Nyt tuotantolaitoksia on
kaksi ja juomien varsinaisia toimitusva-
rastoja yksi. Lahden lisäksi Hartwallilla
on tuotantotoimintaa Torniossa sekä 
Karijoella, jossa pullotetaan lähdevettä.
Hartwall Lahdessa työskentelee noin 
450 henkilöä.
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aiemmin ole toteutettu tiettä-
västi missään muualla. Yhtenä
uutuutena on rakennuksissa käy-
tetty palotekninen mitoitus, jol-
la päästään suuriin, jopa 50 000
neliömetrin suuruisiin, yhte-
näisiin paloalueisiin.

Toteutuksen kannalta merkit-
täviä ovat suhteet viranomaisiin.
Projektissa on alusta lähtien py-
ritty hyvin avoimeen ja riittävän
aikaisin aloitettuun yhteistyöhön
kaikkien viranomaistahojen kans-
sa.

Juomien valmistus 

keskitetty

Ilman ammattitaitoista ja hyvää
henkilökuntaa ei nykyaikaisim-
mallakaan tuotantolaitoksella
saada hyvää tulosta. Pitkälle vie-
ty ja tietyillä alueilla myös vaati-
va automaatio lisää selvästi eri-
tyiskoulutuksen tarvetta ja osaa-
jia.

Hartwall Lahdessa koko juo-
mien valmistus on keskitetty yh-

teen, ja sitä ohjataan yhdestä val-
vomosta. Oluen valmistukseen
liittyvä keittämö, kansainvälisel-
lä ympäristöpalkinnolla huo-
mioitu Merlin -keittämö, kulut-
taa energiaa vain noin 50 % pe-
rinteiseen verrattuna.

Uuden panimon oluet säästy-
vät myös yhdeltä ylimääräiseltä
lämpökäsittelyltä, kun niitä ei
pastöroida. Juomien valmistuk-
seen Hartwall Lahdessa käyte-
tään täysin käsittelemätöntä vet-
tä, jota toimitetaan tehtaalle suo-
raan omalla erillisputkella neljän
kilometrin päässä sijaitsevasta
kaupungin vedenottamosta. Juo-
manippujen kuljetuksista teh-
taan sisäisillä valtaväylillä vastaa-
vat joustava laserohjattu vihi-
vaunujärjestelmä sekä lattiapin-
nat vapaiksi jättävä riippukulje-
tinjärjestelmä. Varastointi on to-
teutettu automaattivarastolla.
Asiakaskohtaiset juomakuormat
kerätään myös automaattisesti.

Koko Hartwall Lahden toi-

minnallisen integraation taso on
viety pitkälle. Samalla se on ai-
van huippuluokkaa myös maail-
manlaajuisesti tällä alalla. Sen to-
teutus on ollut mahdollista käyt-
tämällä pitkälle vietyä nykyai-
kaista IT -tekniikkaa sekä auto-
maatiota.

Hartwall Keitaaseen sijoittu-
vat henkilökunnan sosiaalitilat ja
henkilökuntaravintola. Samassa
rakennuksessa sijaitsevat kabi-
nettitilat, vieraiden vastaanotto-
tilat, sp-myymälä (Sales Promio-
tion), virvoitusjuomamaailma,
auditorio, olutmuseo ja olutpu-
bi. Hartwall Keitaan ”takapihal-
ta” löytyy viihtyisä puutarha, jo-
hon on istutettuna 90 omena-
puuta ja kymmenen päärynä-
puuta.

Tärkein oppi joustava,

avoin yhteistyö

Näin laajassa ja haastavassa ko-
konaisuudessa kaikki osapuolet
oppivat jotakin. Ehkä yksi tär-

keimpiä oppeja on joustava ja ai-
kaansaava yhteistyö. Vielä pa-
rempaan lopputulokseen pääse-
miseksi voisi lisätä henkilökun-
nan koulutusta käyttöönotossa
ja kokonaisuuden opastuksessa.

Onnistuneen projektin oleel-
linen osa on onnistunut, avoin ja
joustava yhteistyö sekä keski-
näinen luottamus. Kaikkiaan
projekti onnistui kaikilta osin
erinomaisesti. Uusi laitos toimii
odotetulla tavalla ja täyttää sille
asetetut tavoitteet ja vaatimuk-
set.

Jari Kangas
Projektipäällikkö
Hartwall Lahti
jari.kangas@hartwall.fi

Hartwall Lahti -projektin perusfaktoja
* 32 hehtaarin tontista tehtiin kaupat Lahden kaupungin kanssa vuonna 1991
* Urakka- ja hankintasopimuksia tehtiin noin 200 kpl
* Kalliota täytyi louhia noin 800 000 kiintokuutiometriä
* Louhinta- ja maansiirtotöissä kuljetettiin yhteensä noin 

200 000 autokuormallista
* Projektin ensimmäinen vaihe eli tuotanto- ja jakeluvarasto vihittiin 

käyttöön lokakuussa 1993
* Valmiissa Hartwall Lahdessa on kerrosalaa 139 000 bruttoneliömetriä
* Prosessi- ja käyttöhyödykeputkistoja asennettiin noin 85 km
* Hitsaussaumaa hitsattiin putkistoon noin 15 km
* Sähkö- ja ohjauskaapeleita talossa on yhteensä noin 2000 km
* Ilmanvaihtokanavia tarvittiin noin 27 km
* Kattohuopaa levitettiin vesikatoille noin 190 km
* Räystäitä asennettiin yli 5 km
* Vesikatolle tehtyjä kaatoja varten käytettiin noin 78 rekkakuormallista Leca-soraa
* Viemäreitä asennettiin runsaat 100 km
* Juomatehtaan ympärijuoksulle pitkin ulkoseinän vierustaa kertyy taivalta runsaat 1 600 metriä
* Investoinnin kokonaisarvo 234 miljoonaa euroa
* Tuotantokapasiteetti vuodessa on 350 miljoonaa litraa, josta oluen osuus 150 miljoonaa litraa
* Tehtaassa on seitsemän varsinaista tuotantolinjaa, yksi BIB-linja (Back in Box), kolme lajittelulinjaa ja 

yksi uudelleenpakkauslinja
* Tuotantolinjat koostuvat viidestä pullotuslinjasta, yhdestä tynnyrilinjasta ja yhdestä tölkkilinjasta
* Jakelukapasiteetti on 400 miljoonaa litraa vuodessa
* Vilkkaimmillaan alueella käy noin 500 kuorma-autoa päivittäin

Hartwall Lahti -rakennusvaiheet
HL9b 2002–2003 Vieraiden vastaanotto ja palvelurakennus
HL9 2001–2003 Panimo
HL8 2001–2003 Pakkaamon laajennus, automaattisen 

korkeavaraston laajennus, Automaattikeräily AK3
HL7 2000–2002 Pakkaamo ja virvoitusjuomien valmistus
HL5 1998–2000 Päällysteiden käsittelyyn, uudelleenpakkaukseen ja 

lajitteluun suunnitellut tilat
HL3-4 1995–1997 Trukkivaraston laajennus, automaattikeräily AK2 ja automaattinen korkeavarasto
HL2 1994 Pihan laajennus ja ensimmäinen Best -halli (telttamainen, teräsrunkoinen, kevytrakenteinen halli)
HL1 1992–1993 Trukkivarasto, automaattikeräily AK1 ja jakelukeskus
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hteistyö laitoksen tuo-
tannosta vastaavien,
mahdollisen prosessi- ja
tehdassuunnittelijan ja

arkkitehdin välillä on paras tae
hyvästä lopputuloksesta. Tuo-
tantopuolelta tulee käytännön
tietämys kunkin prosessin toi-
mimisesta, ja sen erityisvaati-
muksista ja prosessi- ja tehdas-
suunnittelijalta tulevat tiedot oi-
keankokoisia laitteiden tilava-
rauksia varten.

Arkkitehti kokoaa nämä pala-
pelin osat yhteen huomioiden
myös muut työympäristön toi-
mivuuteen liittyvät tekijät sekä
rakentamisen erityispiirteet. Ra-
kennuksen arkkitehtonista il-
mettä ohjaavat melko pitkälti
tuotantotilojen vaatimukset,
mutta luovalla yhteistyöllä, ha-
lulla viihtyisään työympäristöön
ja yritysimagon huomioon otta-
misella päästään toimivaan ja
näyttävään kokonaisuuteen.

Rakennustekniset 

erityisvaatimukset

Rakennustekniset erityisvaati-
mukset elintarviketeollisuuden
projekteissa kohdistuvat yleensä
pintamateriaalien kestävyyteen
ja puhtauteen (hygieniavaati-
mukset), ilmastoinnin toimivuu-
teen sekä äänen ja tärinöiden
hallintaan. Tuotantotiloissa pal-
jon käytetyssä laattalattiassa on-
gelmaksi saattavat muodostua
saumakohdat, joiden puhtaana
pitäminen erilaisista bakteeri-
kannoista on vaikeaa.

Tänä päivänä on markkinoilla
hyviä saumattomia massalat-
tiavaihtoehtoja, jotka täyttävät
korkeatkin vaatimukset ja ovat
helppohoitoisia. Pintamassan
paksuudet vaihtelevat 1–8 milli-
metrin välillä. Niitä on saatavilla
myös erityisvaativiin kohteisiin,
esimerkkinä kuumuudelle alttiit
alueet. Elintarviketuotantolai-
toksen sisätilojen pintamate-

riaalien valinnassa täytyy käyttää
alan asiantuntemusta hyväksi.

Äänen ja tärinän eristämisessä
ensisijainen toimenpide on ää-
nilähteen eristäminen paikalli-
sesti eli estää äänen/tärinän le-
viäminen työympäristöön. Se
onnistuu parhaiten kapseloimal-
la meluisa laite tai eristämällä lai-
te rakennusrungosta erityisillä
kumi- tai teräsjousilla. Jousien tä-
rinän eristävyys mitoitetaan aina
tapauskohtaisesti.

Jos ääneneristys ei onnistu
paikallisesti, eikä esimerkiksi
kuulosuojaimia voi käyttää
muun työturvallisuuden tai kom-
munikoinnin estymisen takia,
valvomot ja tehdastoimistot py-
ritään eristämään tuotannosta
kaksoisrunkoratkaisuin. Tämä ta-
kaa työntekijöille hyvän ja viih-
tyisän työympäristön keskellä
tuotantoa.

Rakennusluvasta 

valmiiksi rakennukseksi

Jo rakennuslupavaiheessa on
otettava huomioon elintarvike-

teollisuuden erityisvaatimuksia.
Laitoksen on  oltava asemakaa-
vamääräysten mukainen ja ym-
päristöluvan pitää olla voimassa,
ennen kuin hankkeelle saadaan
rakennuslupa. Poikkeustapauk-
sissa rakennuslupa voidaan
myöntää ehdollisena ympäristö-
lupaan nähden, mutta tuotantoa
ei saa aloittaa ennen ympäristö-
luvan tuloa lainvoimaiseksi.

Ympäristölupahakemuksen
laatiminen vie projektin koosta
riippuen kuukaudesta lähes puo-
leen vuoteen, ja käsittelyaika
vaihtelee kolmesta kuukaudesta
yli vuoteen. Rakennusluvan kä-
sittelyaika vaihtelee kuukaudes-
ta neljään kuukauteen riippuen
kohteen sijaintipaikasta. Projek-
teissa ympäristö- ja rakennuslu-
pahakemuksia tehdään yleensä
samanaikaisesti. Koko lupapro-
sessin sujuvalla hoitamisella on
tärkeä aikataulullinen merkitys
hankesuunnittelusta lähtien.

Rakennuslupa-asiakirjoissa
kaikkien tilojen ja toimintojen
pitää olla valmiiksi suunniteltui-

na, sillä suunnitelmat menevät
lausunnoille terveys-, työsuojelu-
ja paloviranomaisille ennen var-
sinaisen rakennusluvan myöntä-
mistä.

Elintarviketehtaissa joudutaan
joskus paloteknisissä ratkaisuis-
sa ylittämään sallitut enimmäis-
rajat. Tämä tulee esiin esimer-
kiksi palo-osastojen koossa. Tuo-
tantotilat voivat olla suuria, jopa
kymmeniätuhansia neliöitä, eikä
niihin haluta tuotantoa haittaa-
via väliseiniä. Paloviranomaisten
kanssa täytyy selvittää palo-osas-
tointi ja hätäpoistumistiet. Näi-
hin ottaa kantaa myös Turvatek-
niikan keskus (Tukes) laitoksis-
sa, joissa vaarallisten kemikaa-
lien teollinen käsittely ja varas-
tointi on laajamittaista.

Rakennus voidaan mallintaa
kolmiulotteisesti, ja mallissa pa-
lon ja savun leviämistä voidaan
simuloida eri palolähteiden mu-
kaan. Palon etenemistä voidaan
seurata mallissa. Samalla näh-
dään todellinen hätäpoistumi-
seen jäävä aika.
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Rakennusprojektit vaativat
arkkitehdiltä erikoisosaamista
Pekka Pennanen

Elintarviketeollisuuden rakennusprojektit vaativat arkkitehdiltä erikoisosaamista. 
Hän tarvitsee tietoa elintarvikkeiden valmistusketjun erityisvaatimuksista, 
tuotantotilojen mitoituksesta ja sisäisestä logistiikasta. Tuotantoprosessiin 
perehtyminen on tärkeää suunnittelun onnistumiseksi.

Tuotannon keskelle sijoitettua prosessitehdaskonttoria.
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Rakennuslupamääräykset pai-
nottuvat ihmisten hyvinvoinnin
ja turvallisuuden takaamiseen.
Laitteiden ja koneiden suojele-
minen – rakennusteknisessä mie-
lessä – perustuu vakuutusyhtiön
kanssa käytäviin neuvotteluihin
ja sopimuksiin.

Design and build 

-menetelmä toteutuksessa

Elintarviketeollisuuden projek-
tien toteutussuunnittelu tehdään
nykyisin usein ns. design and
build –menetelmällä. Laitetek-
niikka kehittyy kovaa vauhtia, ja
rakennuttaja haluaa viimeisim-
män ja tehokkaimman laitemal-
lin.

Suunnitteluvaiheessa ei ehkä
ole ollut tarkkaa tietoa laiteval-
mistajan uusista koneista ja lait-
teista, joten suunnitelmia joudu-
taan muuttamaan rakentamisen
aikana, joskus radikaalistikin. Tä-
mä vaatii joustoa ja hyvää yh-
teistyötä kaikilta osapuolilta.

Rakentamisen, laiteasennus-
ten, putkistoasennusten ja talo-
tekniikan yhteensovittaminen
alati muuttuvassa projektissa on
todellinen haaste. Aikataulut ra-
kennusprojekteissa ovat yleensä
tiukkoja, ja niistä ei ole helppoa
poiketa.

Tiivis yhteistyö suunnitteluun
ja rakentamiseen osallistuvien
osapuolten kanssa ja nopeat
muutokset projekteissa aiheut-
tavat sen, että arkkitehdin työ-

panosta tarvitaan myös työmaa-
käynneillä tavanomaisia raken-
nusprojekteja enemmän. Näin
arkkitehti saa hyvän kokonais-
kuvan projektista ja tulevan tuo-
tantolaitoksen toiminnasta. Se
antaa konkreettisen ja positiivi-
sen käsityksen ja tunteen siitä,
mitä ollaan tekemässä. Tämä
varmistaa osaltaan projektien
onnistuneen läpiviennin ja käyt-
täjän kannalta odotetun loppu-
tuloksen.

Uusia vaatimuksia suunnitte-
lulle asettavat tarkentuvat EU-di-
rektiivit, Suomen rakennuslain-
säädäntö, kuten maankäyttö- ja
rakennuslaki (132/1999) sekä
kehittyvät rakennusmateriaalit.
Ilman kokemuksen tuomaa tie-
tämystä ja suunnittelun ja elin-
tarviketeollisuuden erityispiirtei-
den lisäkoulutusta alalla toimi-
minen on tulevaisuudessa vaike-
aa. Elintarviketeollisuuden kan-
sainvälistyminen vaatii myös ark-
kitehdiltä laaja-alaista näkemystä
ja kansainvälisiä kontakteja.

Pekka Pennanen
Arkkitehti SaFa
JP-Arkkitehdit
Jaakko Pöyry Oy
pekka.Pennanen@poyry.fi

Valokuvat ovat Oy Hartwall Ab:n Lahden uudesta
tuotantolaitoksesta: olut- ja virvoitusjuomateh-
das, logistiikkakeskus sekä vierailu- ja henkilös-
törakennus. Kuvat Voitto Niemelä

Vierailutiloihin kuuluva auditorio on henkilöstön ja vierailijoiden
yhteiskäytössä.

Tuotantotilan julkisivua.

Tuotantolaitoksen ruokalaa.

Kulku/vierailukäytävä tuotantotilojen yläpuolella.Tuotantolaitokseen yhdyskäytävällä liittyvä vierailu- ja henki-
löstörakennus. Rakennuksessa ovat henkilöstön sosiaali-, työ-
terveydenhuolto- ja ruokalatilat sekä kuluttajapalvelu- ja vie-
railutilat.
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U
otilan Leipomo Oy on jo
yli 60 vuotta kestäneellä
taipaleellaan erikoistu-
nut Aidon Pälkäneen Pe-

runalimpun ja Maalaisruislim-
pun valmistukseen. Erikoistu-
minen on mahdollistanut tuot-
teiden jatkuvan kehittämisen.
Yrityksessä puhutaankin tuot-
teenkehityksestä eikä tuoteke-
hityksestä.

Tämä näkyy kuluttajalle yhä
uusina paranevina leivän omi-
naisuuksina itse leivän pysyessä
”vanhana tuttuna”. Nykyajan
trendien mukaisia ominaisuuk-
sia on jo useita: leivinhiivaton,
runsaskuituinen, lisäaineeton,
vähäsuolainen, viipaloitu ja säi-
löntäaineeton. Viimeisin uutuus
on mikrobiturva.

Terveellistä ja puhdasta

–Uotilan Leipomo Oy:n toimin-
taperiaate on olla alansa edellä-
kävijä, hehkuttaa yrityksen tuo-
tantopäällikkö Petri Uotila.

Yrityksen kaksi vuotta sitten
uusittu logo myös viestittää lii-
keideaa: terveellistä ja puhdasta.
Mottona on perinteinen leivon-
ta huomispäivän teknologialla. 

Yrityksestä on vuosien saa-
tossa tullut johtava korkean hy-
gienian tuotantolaitos. Vuodesta
1995 lähtien tuotteet on valmis-
tettu ilman säilöntäaineita, puh-
dastiloissa, jotka uusittiin ke-
väällä 2003. Uusien tilojen ra-
kentamisen myötä Uotilan Lei-
pomo Oy alkoi kehittää ensim-
mäisenä yrityksenä yhdessä Oy
BIOCID Ltd:n kanssa mikrobi-
turvajärjestelmää tuotantotiloi-
hinsa.

Mikrobiturva -merkki leipä-
pakkauksessa kertoo kuluttajal-
le, että leipä on terveellinen ja
puhdas sekä valmistettu kor-
keimpien hygieniavaatimusten
mukaisesti. Petri Uotila painot-
taa, ettei kyseessä ole pelkkä hy-
gieniatason nostaminen, vaan
yrityksen koko toiminta on nos-
tettu aivan uudelle tasolle. Tuot-
teille on annettu puhtaustakuu.

Uotila vertaa puhtaustakuuta
auton korille annettavaan kym-
menen vuoden puhkiruostu-
mattomuus-takuuseen tai autos-
sa olevan varkaudenestolaitteen

varmistusmerkintään. Mikrobi-
turvaa kehitettäessä jokainen
puhdastiloissa tehtävä toiminto
kartoitettiin ja analysoitiin: tuot-
teen puhtaus on turvattu oikeilla
ja parhaiten soveltuvilla mene-
telmillä sekä tarvittaessa kehi-
tetty aivan uutta tekniikkaa.
Näytteenotossa ollaankin päästy
uskomattomaan 0-tulokseen.

Mallia elektroniikka- ja 

lääketeollisuudesta

Kaikki toiminta uunista pakkaa-
miseen tapahtuu korkean hygie-
nian puhdastiloissa periaatteella
käsin koskematta uunista pak-
kaukseen. Tilat on rakennettu
samoilla kriteereillä kuin vastaa-
vat tilat lääke- ja elektroniikka-
teollisuudessa.

Puhdastilaan mennään sisään
kahden henkilösulun kautta. En-
simmäisessä vaihdetaan vaatteet
ja puetaan hansikkaat, ja toises-
sa sulussa tapahtuu henkilö-
desinfektio. Sähköportti laskee
työntekijän vasta sitten sisään,
kun hän on puhdas.

Kriittisin kohta on leivän vii-
palointi, jolloin leivän suojaava
kuori rikotaan. Mikrobiturvajär-
jestelmä varmistaa, etteivät ho-
meitiöt pääse pilaamaan leipää
ennen pakkaamista. Päivän päät-
teeksi koneet ja tilat pestään ja
suoritetaan desinfektio, jotta
seuraava päivä voi taas alkaa
puhtaalta pöydältä.

Uotila peräänkuuluttaa

puhdastilapassia 

Petri Uotila toteaa, että Uotilan
Leipomossa pitäisi mieluummin
puhua ultrapuhtaista tiloista
kuin korkean hygienian tiloista.
Hän ehdottaa, että viranomais-
ten tulisi edellyttää ns. puhdas-
tilapassia henkilökunnalta, joka
työskentelee ultrapuhtaissa ti-
loissa.

Tällä hetkellä leipomon jokai-
sella 14 työntekijällä on hygie-
niapassi, joka takaa, että työnte-
kijällä on perustiedot hygienias-
ta. Puhdastilatyöskentelyssä tar-
vitaan kuitenkin syvällisempää
osaamista kuin hygieniapassi
edellyttää. Hygienia- ja puhdas-
tilapassin väliin mahtuisi muita-
kin passeja, mm. lihapassi. Näin

elintarviketeollisuuden työnte-
kijöitten ammattiarvostus ja am-
mattiylpeys kasvaisi.

RA-R

Uotilan Leipomo satsasi 
puhdastilateknologiaan

Uotilan Leipomo on edellä kävijä monessa asiassa; henkilös-
tön kulunvalvonnassa on käytössä biometrinen (sormenpää)
tunnistus, tuotantopäällikkö Petri Uotila esittelee.

Tuotantoalueelle
mennään kahden
henkilösulun kaut-
ta. Niistä toisessa
tapahtuu henkilö-
desinfektio.

Lisätietoja:

Kehittyvä Elintarvike 1/2003, s. 24.

Kehittyvä Elintarvike 1/2004, s. 50

www.BIOCID.com
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Uotilan Leipomossa käytössä ole-
va mikrobiturvajärjestelmä var-
mistaa elintarvikkeiden laatua tu-
hoamalla tehokkaasti bakteerit,
virukset, homeet ja sienet sekä
niiden itiöt UVC-valolla, akti-
voidulla hapella, infrapunavalol-
la, erikoiskemikaaleilla tai niiden
yhdistelmillä. Järjestelmää voi-
daan soveltaa suurtenkin tilojen
pintojen ja ilman, tuotantoväli-

neiden sekä pakkausten puhdis-
tamiseen ja joissakin tapauksissa
tuotteiden pintojen tehostettuun
mikrobihallintaan.

Järjestelmä on tehokkaampi
kuin kemialliset desinfiointijär-
jestelmät, koska se tuhoaa myös
mikrobien itiöt ja desinfiointiai-
neille vastustuskykyiset mikro-
bit. Se tuhoaa mikrobit myös il-
masta ja estää biofilmin muo-

dostumisen viikonvaihteen aika-
na ja tuottaa aina tasalaatuisen
tuloksen. Mikrobiturvajärjestel-
mää voidaan useimmissa ta-
pauksissa käyttää myös tuotan-
non ollessa käynnissä.

Järjestelmä on lisäksi ympäris-
töystävällinen ratkaisu, koska se
vähentää kemikaalien ja veden
käyttöä. Samalla tuotteiden laatu
ja säilyvyys paranevat, ja hävikki

pienenee. Uotilan Leipomo on
Suomessa pioneeri BIOCID-mik-
robiturvan käyttöön otossa.

– Menetelmä soveltuu niin lei-
pomoteollisuuteen kuin liha-,
meijeri-, kala- ja vihannesteolli-
suuteen, kertovat Oy BIOCID
Ltd:n toimitusjohtaja Peter
Christiansen ja tuoteryhmä-
päällikkö Risto Oksala.

Uotilassa on kertynyt vankka käytän-
nön osaaminen ja ymmärrys hygie-
nian hallinnasta tuotannossa. Mikro-
bien tuloa tuotantotiloihin ei voida
täysin estää, mutta niiden leviäminen
korkean hygienian alueille ja laittei-
den kontaminaatio on pyrittävä mi-
nimoimaan.

Petri Uotila painottaa erityisesti
asianmukaisen tehdas- ja laitesuun-
nittelun merkitystä teollisuuslaitok-
sen keskeisenä tekijänä hygienian
hallinnassa. Hyvä suunnittelu on puo-
li ruokaa, kyllä ne seinät sitten nou-
sevat!

Mikäli jo suunnitteluvaiheissa teh-
dään virheitä, mm. puhdistustoimet
tuotannossa saattavat vaikeutua huo-
mattavasti. Se näkyy alentuneena hy-
gieniatasona ja korkeampina tuotan-
tokustannuksina. Onnistunut suun-
nittelu saattaa merkitä korkeita in-
vestointikustannuksia, mutta vastaa-
vasti alhaisia käyttökustannuksia. Uo-
tila toteaakin, että ongelmien ennal-
taehkäisy on monin verroin kannat-
tavampaa kuin jälkikorjailu.

Huonommallakin laitteella voidaan
saavuttaa odotettua parempi hygiee-
ninen taso, mikäli tilaratkaisut ovat
sellaiset, että laitteen kontaminaatio-
paine on pieni ja puhdistus on help-
poa ja perusteellista. Uotila myös
muistuttaa, että osana suunnittelua
on puhdistusmenetelmien määritte-
ly, johon kuuluvat sekä pesuohjelmat
ja -tavat, puhtaanapitovälineet että
pesu- ja desinfiointiaineet.

Uotilassa hygienian hallinta muo-
dostuu mm. seuraavista osatekijöistä:

Hyvä suunnittelu 

kaiken perusta

• Oikean arkkitehdin ja rakenne-
suunnittelijan valinta

• Ilmastoinnin suunnittelu
• Hygieniatason kartoitus
• Hygienia-alueiden määritys
• Toimintatapojen ja menetelmien

luominen

• Materiaalivirrat
• Henkilöliikenne
• Siivous
• Kunnossapito
• Riittävästi aikaa.

Hygieeniset tilat

• Riittävästi tilaa. Sijoitussuositukset:
minimiväli laitteen ja seinän tai lat-
tian välillä on 30 cm, laitteet sei-
nästä 90 cm ja 45 cm etäisyydelle
katosta

• Tilojen osastointi käyttötarkoituk-
sen ja tarpeen ja mahdollisuuksien
mukaan tai eriyttäminen

• Tilojen selkeys
• Ei irtotavaraa, vaan kaikelle oma

paikka
• Rationalisointi
• Talotekniikka ja valaistus on sijoi-

tettava siten, etteivät ne kulje lin-
jojen yli niin. Tällöin vältetään epä-
puhtauksien putoaminen raken-
teista ja lampuista laitteisiin tai
tuotteisiin

Hygieeniset pinnat

• Pintamateriaalit oltava korroosion-
kestäviä, sileitä, myrkyttömiä ja
imemättömiä

• Vain tietyt kumit ja muovit sopivat.
Puuta yms. ei tule käyttää edes työ-
välineissä

• Antimikrobisten aineitten käyttö
pinnoissa, mm. lattiamateriaaleissa

• Pinnat oltava viettäviä ja kulmien
pyöristettyjä

• Kaikkinaisia ylimääräisiä pölytasoja
pyrittävä välttämään

Hygienian hallinta lähtee suunnittelusta

Täsmätorjuntaa mikrobiturvalla

Mittauksia puhdastilassa.
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T
uotantojohtaja Matti Tys-
terin mukaan tuotantoa
kehitetään, jotta asiakas-
palveluprosessi paranisi.

– Tuotteiden tuoreus paran-
tuu tuotekehityksen kautta, ja lo-
gistiikka yksinkertaistuu. Kou-
volan, Kotkan ja Imatran van-
hentuneet leipomot yhdistettiin
nykyaikaiseksi Lappeenrannan
leipomoksi. Isojen teollisuuslei-
pomoiden, Vantaan Fazerilan ja
Oululaisen, automaation taso
nostetaan nykyaikaiselle tasolle,
Tyster kertoo.

Yt-neuvottelut on aloitettu
Vaasan ja Seinäjoen leipomoi-
den tuotannon mahdollisesta
keskittämisestä Seinäjoelle. Tam-
pereen leipomon tuotanto muu-
tetaan palvelemaan paremmin
asiakkaita valtakunnallisten tuo-
temerkkien osalta Pirkanmaan
alueella. Samalla parannetaan lä-
hettämötilojen toimivuutta ja
asiakaskohtaista keräilyjärjestel-
mää.

– Lappeenrannan leipomon
tekniikka on viimeisen päälle.
Kaikki tekniset apulaitteet, il-
manvaihtokojeet, sähkökeskuk-
set, johdotukset ja putkistot ovat
rakennuksen vintillä omissa ti-

loissaan. Tuotantotiloissa on
vain koneille menevät syötöt,
joiden määrä on minimoitu. Pin-
nat ovat sileitä, hygieenisiä ja
helppoja huoltaa, Tyster täh-
dentää.

Kaupunki rakennutti 

Lappeenrannan leipomon

Lappeenrannan leipomohanke
toteutettiin yhteistyössä Lap-
peenrannan kaupungin kanssa.
Noin 8 400 neliömetrin leipo-
mokiinteistön rakennutti Lap-
peenrannan kaupunki. Sen
omistaa Lappeenrannan Yritys-
tila Oy, jonka kanssa Fazer Lei-
pomot on sopinut 15 vuoden
vuokra-ajasta.

– Lappeenrannan kaupunki
rakennutti leipomon tilat reuna-
ehtojemme mukaisesti: kiinteis-
tö tehtiin meille leipomoksi.
Kun rakennus valmistui, toimme
sinne koneet ja laitteet. Leipo-
mon tekniikka on pääosin uutta,
mutta hyväkuntoisia koneita ja
laitteita on myös uusittu, esi-
merkiksi ulkopinnat on muutet-
tu ruostumattomaan teräkseen
ja ohjaustekniikat vastaamaan
nykyajan vaatimuksia, Tyster
kertoo.

Leipomo työllistää satakunta
ihmistä ja toimittaa noin seitse-
män miljoonaa kiloa ruoka- ja
kahvileipää Itä-Suomeen ja kar-
jalanpiirikoita koko maahan. Lei-
pomon henkilökunta koostuu
pääosin Kotkassa, Kouvolassa ja
Imatralla työskennelleistä fazeri-
laisista. 

Kaikkiaan Fazer -konserni
työllistää Lappeenrannan talous-
alueella noin 200 henkilöä. Puo-
let heistä työskentelee Amican
ravintoloissa ja Candyking Fin-
land Oy:n irtomakeismyynnissä.

Pietarin tuotanto yhtä 

iso kuin koko Suomen

Lappeenrannan leipomon vuo-
situotanto tulee olemaan noin
10 000 tonnia, Fazerilan noin 25
000 tonnia ja Fazerin Pietarin lei-
pomon yhtä paljon kuin yhtiön
koko Suomen tuotanto, eli yli
105 000 tonnia. Ulkomaisista in-
vestoinneista tärkeimmät ovat
Pietarin Murinski- ja Hlebnyi
Dom -leipomoiden sekä Latvian
Fazer maiznica Druva -leipomon
uudistukset.

– Baltian yksiköt ovat vielä
kohtuullisen pieniä, mutta tuo-
tantostrategiaa kehitetään par-

haillaan, Tyster sanoo.
Hän painottaa, että leipomoi-

den uudistamisessa oleellista on
perusinfrastruktuurin paranta-
minen, tuotannon automaattisen
ohjaustekniikan kehittäminen ja
selkeä layout. Samalla nostetaan
hygieniatasoa ja saadaan paran-
nettua tuottavuutta oleellisesti.

– Leipurit ohjaavat ja valvovat
nyt prosesseja, ja koneet leipo-
vat, Tyster kiteyttää uudistami-
sen vaikutuksen.

Ohjaustekniikka omiin 

tiloihinsa vintille

Hygieniataso nousee, koska oh-
jaustekniikka johtoineen on si-
joitettu omiin tiloihinsa vintille,
ja leipomokoneet ja -laitteet ovat
ruostumatonta terästä. Uusissa
tiloissa ne sijoitetaan niin, että
niiden väliin jää selkeät huolto-
käytävät. Laitteistot on silloin
helpompi myös puhdistaa. Sei-
nät tehdään sileistä pintaele-
menteistä. Lattiapinnat on muo-
villa tiivistettyjä: ne eivät ole lii-
an liukkaita eivätkä liian kitkai-
sia.

Prosesseja seurataan auto-
maattisesti keskitetyn IT-järjes-
telmän avulla. Parhaillaan Fazer
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Fazer uudistaa leipomoitaan 
Fazer Leipomot Oy nykyaikaistaa leipomoitaan noin 70 miljoonan euron investointiohjelmalla
vuosina 2002–2006. Joulukuussa 2003 vihitty Lappeenrannan leipomo on Fazerin toinen 
investointi täysin uuteen leipomoon vuoden 1971 jälkeen. Tuolloin valmistui Fazerin leipomo
Vantaan Vaaralaan ja vuonna 1995 hapankorppuleipomo Lahteen.

Kuvat Fazer Leipomot

Mia Dyster panostamassa karjalanpiirakoita pellille, edelleen vaunuun
ja pakastukseen.

Imatran Voima -ruisleipä matkalla pakkauskoneelle.
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Leipomoissa selvitetään raaka-ai-
neiden jäljitettävyyden ongelmia
ja ratkaisukeinoja.

– Valmistuseräkohtainen jälji-
tettävyys on erittäin tärkeää, jot-
ta ongelmatilanteissa korjaavat
toimenpiteet voidaan kohdistaa
juuri oikeisiin tuotteisiin, Matti
Tyster huomauttaa.

Myös kotimaisia 

koneita ja laitteita 

Taikinat vaivataan automaatti-
sesti isoissa massatuotteissa, ku-
ten paahto- ja ruispalaleivissä,
mutta erävalmistuksessa taikina
syntyy vielä käsin.

Robotit keräävät valmiita tuot-
teita laatikoihin asiakkaita varten
isoissa leipomoissa. Lappeen-
rannassa on siirrytty paperitto-
maan puoliautomaattiseen ke-
räilyyn. Viivakoodein merkityt
leipälaatikot kulkevat automaat-
tiradalla, ja tuotteet kerätään laa-
tikoihin näyttöpäätteiden oh-
jeistuksen mukaan.

– Leipomokoneet ja -laitteet,
kuten uunit sekä taikina- ja pak-
kauskoneet tulevat pääosin ul-
komailta, mutta niitä  löytyy
myös Suomesta: esimerkiksi
jäähdytys- ja pakastusspiraaleja,
nostatustekniikkaa ja kuljetusra-
toja. PH

Fazer Leipomot on Pohjoismaiden

johtavia leipomoyrityksiä. Se toi-

mii Suomessa, Ruotsissa, Viros-

sa, Latviassa, Liettuassa ja Venä-

jällä. Vuonna 2003 Fazer Leipo-

moiden liikevaihto oli noin 315

miljoonaa euroa, ja henkilökuntaa

oli noin 5 400.

Leipurit valvovat prosesse-
ja, ja koneet leipovat, tuo-
tantojohtaja Matti Tyster
kuvaa nykyaikaisen leipo-
mon tuotantoa.

PL 1, Hevossaari, 18101 Heinola
Puh. (03) 848 211, fax (03) 848 2350, www.arcasys.com

Tulevaisuutta
jo tänään

Suurlaatikot sopivat elintarviketeollisuuden käyttöön erityisen hyvin.

Ne ovat hygieenisiä, helppoja puhdistaa ja ne suojaavat sisältöä hyvin.

Big Box on suunniteltu erityisesti hedelmien, vihannesten ja muiden

tuoretuotteiden käsittelyyn, Combo on uusi, innovatiivinen nesteen

käsittelyjärjestelmä, Magnum säästää kokoontaitettavana merkittävästi

kuluja yhdensuuntaisiin pakkauksiin verrattuna.

Elintarviketeollisuudelle suunnitelluissa hygienialavoissa on myös

alapuolella tasaiset, saumattomat pinnat, mikä varmistaa, ettei bak-

teereilla ole paikkaa mihin pesiytyä.

Tulevaisuutta on ajateltu materiaalinvalinnassakin: kaikki käytetyt

raaka-aineet ovat kierrätettäviä.

Uuden yleisesitteemme saat soittamalla numeroon (03) 848 211.

Fazerin Kotkan, Kouvolan ja Imatran leipomot yhdistettiin Lappeen-
rantaan, jossa uusi leipomo vihittiin käyttöön joulukuussa 2003.

Karjalanpiirakoiden puuro valmistuu ”puuroparvella” olevissa
keittimissä.



P
rojektin johtaminen on
projektikokonaisuuden ja
sen eri osien hallintaa,
projektiorganisaation ja

ihmisten johtamista sekä pro-
jektin eri osapuolten välisen yh-
teistyön johtamista. 

Teollisuusprojektin elinkaari
(kuva 1) saa alkunsa ideasta,
strategiasta tai havaitusta ongel-
masta ja päättyy laitoksen luo-
vutukseen tuotannolle. Varsi-
naista toteutuspäätöstä edeltää
valmisteluvaihe, joka voi sisältää
useita osavaiheita. Esisuunnitte-
luvaiheen tehtävänä on tuottaa
teknistaloudelliset perusteet to-
teutuspäätöstä varten sekä vaa-
timukset projektin toteutuksel-
le.

Kokonaisuuden ja 

osien hallinta

Standardi ISO 10006:n mukaan
projektin toteutuksen johtami-
seen liittyvät prosessit ovat stra-
teginen johtaminen, ihmisten
johtaminen, vuorovaikutussuh-
teiden hallinta, laajuuden hallin-
ta, ajan hallinta, resurssien hal-
linta, kustannusten hallinta,
kommunikoinnin hallinta, ris-
kien hallinta sekä hankintojen
hallinta.

Keskeisiä ovat projektin to-
teutusstrategia ja laajuuden hal-
linta. Kokonaisuuden, tavoittei-
den ja vaatimusten ymmärtämi-
nen on oman motivaation ja toi-
minnan mielekkyyden ja tehok-
kuuden kannalta tärkeää. On
paljon kysymyksiä, joihin kaiva-
taan vastauksia kuten:
• Mikä on kokonaisprojekti?
• Mitkä ovat projektin koko-

naistavoitteet?
• Mikä on yrityksemme rooli ja

vastuu?
• Mitkä ovat yrityksemme ta-

voitteet tämän projektin osal-
ta?

• Keitä muita projektin toteu-
tukseen osallistuu?
Jotta edellä esitettyihin kysy-

myksiin voitaisiin vastata, koko-
naisprojektin tavoitteet, loppu-
tulos ja tehtävät työt pitää kuva-
ta niin yksityiskohtaisesti, että
kunkin osallistujan rooli projek-
tin toteutuksessa voidaan määri-
tellä.
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Kuva 1. Teollisuusprojektin elinkaari.
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Kuva 3. Periaate teollisuuslaitosprojektin toiminto-osituksesta.

Kuva 4. Projektin töiden määrittelyn periaate.
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Mikä on projektin 

strategia?

Perusolettamuksena on, että
projekti toteuttaa jotakin yrityk-
sen/yhteisön strategiaa tai on
osa sen liiketoimintaa. Esisuun-
nitteluaineisto antaa teknisen
perustan sekä taloudelliset ja
ajalliset tavoitteet toteutukselle.
Sidosryhmäanalyysi määrittelee
projektin kannalta tärkeimmät
sidosryhmät sekä heidän vaati-
muksensa ja odotuksensa pro-
jektista. Näiden perusteella mää-
ritellään projektin strategia, joka
sisältää mm. seuraavat asiat:
• Täsmennetyt sisällölliset, laa-

dulliset, taloudelliset ja ajalli-
set tavoitteet

• Toteutus- ja hankintastrategia
• kommunikointistrategia

Kuka vastaa mistäkin?

Tohtori Joseph M. Juran, yksi
laatuajattelun kehittäjä, on ku-
vannut kolmen roolin konsep-
tissaan (Triple Role Concept)
projektin omistajan, suunnitteli-
joiden ja toteuttajien rooleja so-
veltaen asiakaskeskeistä lähesty-
mistapaa (kuva 2.)

Omistaja esittää kohteen vaa-
timukset suunnittelijalle eritte-
lyinä ja kuvauksina. Suunnitteli-
ja muuntaa vaatimukset toteu-

tussuunnitelmiksi: mm. hankin-
taerittelyiksi, työpiirustuksiksi ja
työselostuksiksi. Toteuttaja to-
teuttaa laaditut suunnitelmat.
Tuloksena pitää olla omistajan
vaatimukset täyttävä projektin
tuote. Projektin sisällä kukin osa-
puoli on sekä asiakkaan että toi-
mittajan roolissa.

Projektin laajuuden 

määrittely

Laajuuden määrittely on kuvaus
projektin lopputuotteesta. Me-
nettelytapana on jakaa projektin
lopputuote hierarkisesti osiin.
Eri tasoja kuvaavassa (kuva 3.)
kuvassa on esitetty periaate teol-
lisuuslaitosprojektin toiminto-
osituksesta.

Lähtötietoina laajuuden mää-
rittelyssä käytetään esisuunnit-
telun teknisiä asiakirjoja sekä tie-
toja vastaavista aikaisemmin ra-
kennetuista laitoksista. Mitä pi-
demmälle esisuunnittelu projek-
tin osalta on viety, sitä tarkem-
min ja luotettavammin projektin
laajuuden määrittely voidaan
tehdä.

Projektitöiden määrittely

Projektin lopputuote syntyy seu-
raavien päätyövaiheiden tulok-
sena: suunnittelu, hankinta/toi-

mitus, rakentaminen/asentami-
nen sekä tarkastus/testaus. Pro-
jektin tehtäväluettelo saadaan
määrittelemällä projektin osi-
tuksen eri osien suoritettavat
työvaiheet (kuva 4.).

Töiden määrittelyyn vaikutta-
vat projektin toteutus- ja han-
kintastrategiat. Perusidea töiden
määrittelyssä on, että niitä voi-
daan määritellä ositushierarkian
eri tasoilla riippuen valitusta to-
teutusstrategiasta ja -tavasta.
Olettamuksena kuvassa 4 on, et-
tä raaka-aineprosessit toteute-
taan prosesseittain paitsi näyt-
teen käsittely, joka toteutetaan
omana kokonaisuutenaan.

Mitä yksityiskohtaisemmin ja
huolellisemmin laajuuden mää-
rittely on tehty ennen projektin
toteutuspäätöstä, sitä helpom-
paa on muiden projektin johta-
misprosessien hallinta. Se on pe-
rusta mm. kustannusten arvioin-
nille, aikataulujen laadinnalle,
vastuiden määrittelylle, vuoro-
vaikutussuhteiden hallinnalle ja
muutosten hallinnalle.

Mitä projekti saa maksaa?

Kannattavuuslaskelmissa yksi
tärkeä muuttuja on investointi-
kustannus, eli mitä projektin
lopputuote maksaa. Projektin

kustannusarvion perusrakenne
on projektin laajuuden määritte-
ly.

Projektin kustannusten hal-
linnan kannalta on olennaista
tarkistaa säännöllisesti, mitä teh-
dyt suunnitelmat toteutettuina
maksavat, varsinkin projektin
alussa, jolloin on suurin mah-
dollisuus vaikuttaa projektin
kustannuksiin. Ainoa tapa sääs-
tää projektin kustannuksia, jos
taloudelliset tavoitteet ovat uhat-
tuna, on säästää lihaa (työtä ja
materiaalia) ja tinkiä laadusta
(työn ja materiaalin).

Projektin lopputuotteen riit-
tävän hyvä määrittely on avain
projektin onnistumiselle. Liisa
Ihmemaassa -kirjassa todetaan
”jollet tiedä, minne olet menos-
sa, on samantekevää, minkä tien
valitset”. Jos tietää, mihin on
menossa, on helpompi suunni-
tella, miten sinne pääsee ja tar-
kistaa matkan varrella, onko me-
nossa oikeaan suuntaan.

Juhani Silvasti
Projektinjohtaja
Jaakko Pöyry Oy
juhani.silvasti@poyry.fi

Tekes aloitti helmikuussa uuden tutkimustulosten siirtopalvelun pk-yrityksille (TUPAS). Tut-
kimustulosten siirtopalvelun toiminta rakentuu eri teemojen ympärille. Kesäkuussa käynnis-
tyy tutkimustulosten siirtopalvelu elintarvikealalle. Sen tavoitteena on siirtää pääosin Elin-
tarvikkeet ja terveys -teknologiaohjelmassa syntyneitä tutkimustuloksia; teknologioita ja
tuotteistamisosaamista elintarvikealan pk-yrityksille. 

Tekes hakee elintarvikealan tutkimustulosten siirtopalveluun palveluntarjoajia. Näitä voivat
olla elintarvikealan tutkimusta tehneet organisaatiot (esimerkiksi VTT, yliopistot, korkea-
koulut, ammattikorkeakoulut, kehittämisorganisaatiot), joilla on tarvittava elintarvikkeiden
valmistusteknologia sekä tuotteistamisosaamista ja resursseja pienimuotoisten pk-yritys-
hankkeiden toteuttamiseen. Palveluntarjoajien hakemukset on jätettävä 31.3.–14.5.2004
välisenä aikana. 

Lisätietoja palveluntarjoajien hausta: www.tekes.fi/ajankohtaista/elintarvike

Lisätietoja TUPAS-palvelusta:
www.tekes.fi/tupas
Teknologia-asiantuntija Pirjo Hakanpää
Satakunnan TE-keskus, puh. 010 521 5294, pirjo.hakanpaa@tekes.fi

Tekes etsii palveluntarjoajiksi

Elintarvikkeiden tutkimuksen ja tuotteistamisen osaajia
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– Suunnittelu alkaa mm. pala-
vien materiaalien inventoinnilla.
Silloin kartoitetaan syttymisläh-
teet ja selvitetään sekä passiivi-
set että aktiiviset sammuttavat
tekijät ja lopulta paloteho. Näin
päästään mitoittamaan alusta-
vasti rakenteiden kuormitusta,
projektijohtaja Kalervo Korpe-
la Markku Kauriala Oy:stä ker-
too.

Rakenteet käyttäytyvät eri ta-
voin palaessaan. Esimerkiksi
puu ja teräs ovat rakennemate-
riaaleina varsin erilaiset. Puu al-
kaa helposti palaa ja tuottaa or-
gaanisena aineena paljon savua.
Hiiltyminen kuitenkin hidastaa
tulen etenemistä. Puupalkki ei
menetä kantavuutta kovin no-
peasti.

Teräs ei pala, mutta menettää
kuumuudessa varsin nopeasti
kantavat ominaisuutensa. Liitto-
rakenteena betonin kanssa te-
räsrakenneosat ovat erittäin hy-
vä runkorakennevaihtoehto. Te-
räsbetoni on kaikista runkojär-
jestelmämateriaaleista kenties
ongelmattomin, mutta sammu-
tustilanteessa sekin voi yllättää.
Kivimateriaalina betoni voi esi-
merkiksi kylmän veden vaiku-
tuksesta lohkeilla tai nopeasti
muotoa muuttaessaan jopa ”rä-
jähtää”. Mikään materiaali ei pa-
lotilanteessa ole kokonaan on-
gelmaton.

Materiaalivalmistajilla on tuo-
tannossa tärkeä rooli. Esimer-
kiksi Espoon Isossa Omenassa
merkittävimpiä materiaaleja on
puupinnoitettu kipsilevy. Sama
22 mm:n rakennelevy takaa se-
kä tunnelmallisuuden että palo-
turvan. Paloteknisesti puupin-
noitettu kipsilevy on samanar-
voinen kuin kartonkipintainen
peruskipsilevy, jossa viimeiste-
lypintaa ei ole.

Simulointi 3D-malleilla

Keskeisimpiä tehtäviä on palo-
osastojen savunpoiston ja pois-
tumisteiden järjestäminen. Si-
muloinneissa voidaan selvittää,

minkälaisia toimenpiteitä sam-
mutuksen suhteen pitää tehdä.
Suositellaanko esimerkiksi lisä-
poistumisteiden rakentamista ja
sprinkleri- tai kaasusammutus-
järjestelmien sekä koneellisen
savunpoiston hankintaa.

– Simuloimme savun ja palon
leviämistä 3D-malleissa, jossa tie-
tokoneelle ohjelmoidaan tutkit-
tavan osaston tai rakennuksen
mukainen kolmiulotteinen tila.
Tutkimme myös ihmisten pois-
tumista rakennuksesta palotilan-
teessa ja pelastustyön etenemis-
tä. Mitoittavana arvona käyte-
tään pahinta mahdollista skenaa-
riota. Suuret liikekeskukset ovat
tällä hetkellä ehdottomasti vaa-
tivammat suunnittelukohteem-
me, Kalervo Korpela sanoo.

Erittäin monipuoliset 3D-si-
mulointi- ja laskentatyökalut toi-
mittaa ilmaiseksi yhdysvaltalai-
nen, VTT:tä vastaava tutkimus-
laitos National Institute of Safe-
ty Technology (NIST).

Yhteistyöt tärkeää

Paloturvalliset rakennukset
suunnitellaan aina yhteistyönä.
Suunnittelun ja rakentamisen
ydinjoukon muodostaa suunnit-
teluhankinnan konsulttiryhmä.
Laajemmin yhteistyön piiriin
kuuluvat eri viranomaistahot ja
loppukäyttäjät.

– Tärkeää on muistaa koulut-
taa niitä, jotka tekevät työtään
rakennuksissa. Kun he osaavat
toimia oikein palon syttyessä,
säästytään paremmin henkilöva-
hingoilta ja kyetään suojaamaan
myös omaisuutta, Kalervo Kor-
pela tähdentää.

Lisätietoja:
Markku Kauriala
Toimitusjohtaja
DI, palotekniikka
Markku Kauriala Oy
markku.kauriala@
inststokauriala.fi
www.inststokauriala.fite
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Paloturvallisuus perustuu 
laskennalliseen mitoitukseen
Suomessa on tilastoitu varsin hyvin se, miten palot syttyvät eri käyttötarkoitukseen varatuissa
tiloissa. Tätä tietoa hyödyntämällä pystytään laskemaan neliömetrikohtainen palon syttymis-
taajuustiheys, ja vertaamalla tulosta palon sammutusmahdollisuuksiin saadaan laskettua ko-
konaisriski.

Lähde: 
Projektiuuti-
set 5/2003,
Matti A. Kal-
lion juttu Las-
kennallinen
mitoitus palo-
turvallisuuden
perustana.
Kuvat: Palo-
tekninen Insi-
nööritoimisto
Markku Kauri-
ala Oy

Liekkien ja lämpötilan kehittyminen tilassa.
Tummanoranssin alueella lämpöä on 1 500
astetta.
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Rakentamisen paloturva
Rakennusklusterin toimintaa ohjaa monipuolinen normitus. Yksi
sen tärkeimmistä peruskivistä on paloturva, joka on määritelty Suo-
men rakentamismääräyskokoelmassa E1. Suomen paloturvallisuut-
ta koskevia säännöksiä uusittiin heinäkuussa 2002.

Toiminnan tapa yhdenmukaistetaan eurooppalaisen luokitusjär-
jestelmän mukaiseksi. Yksi merkittävimpiä muutoksia on oletettuun
palonkehitykseen perustuvien laskentamenetelmien käyttöönotto
niin materiaalituotannossa kuin suunnittelussakin.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto (RIL) on julkaissut kirjan (RIL
221 – 2003 Paloturvallisuussuunnittelu; oletettuun palonkehityk-
seen perustuva suunnittelu ja ratkaisuesimerkit) teollisuuden ja kau-
pan tilojen paloteknisestä suunnittelusta. Vaikka laskentamenetel-
mät ovat muuttuneet, vaatimuksena on edelleen saavuttaa vähin-
täänkin Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 osoittama
paloturvallisuus. Uusiin menetelmiin kuuluvat mm. erilaiset simu-
loinnit ja skenaariot.

Toiminnallisen 
palosuunnittelun etuja:
• Parempi turvallisuustaso taulukkomitoitukseen verrattuna:

Elintarviketeollisuudessa hyvänä esimerkkinä on mahdollisuus
toimivaan savunpoistosuunnitteluun. Tällä varmistetaan se, että
palotapauksessa savut saadaan ulos nopeasti, ennen kuin ne eh-
tivät levitä laajemmalle alueelle aiheuttamaan vahinkoa

• Merkittävät säästöt rakennuskustannuksissa
• Arkkitehti voi toteuttaa ideoitaan vapaammin
• Tilojen parempi käytettävyys
• Suuremmat osastokoot
• Kevyemmät rakenteet
• Pidemmät poistumistie-etäisyydet
• Toimivammat palotekniset laitteistot
• Paloteknisten laitteistojen edullisemmat huolto- ja ylläpitokus-

tannukset
• Muut suunnittelijat saavat tiedon siitä, mitä paloteknisiä seikko-

ja heidän tulee huomioida omissa suunnitelmissaan

Savun leviäminen
tilassa suoraan yl-
häältä kuvattuna.
Värit kuvaavat sa-
vupartikkelitiheyt-
tä. Tummansinisillä
alueilla partikkelei-
ta on eniten.

Maustepalvelu – Hyvää makua

maustepalvelu

MP-Maustepalvelu Oy on luotettava ja osaava elintarviketeollisuuden

yhteistyökumppani.

Tarjoamme kaikille asiakkaillemme laajan ja monipuolisen tuotevalikoiman,

josta löytyvät niin mausteet, maustamisvalmisteet, marinadiseokset ja

valmismarinadit kuin myös valmistusaineet ja lisäaineseokset.

MP-Maustepalvelu Oy palvelee asiakkaitaan nopeasti ja joustavasti niin

tuotekehitysasioissa kuin myös tavarantoimituksissa - aina varmasti ja

laadukkaasti.

MP-Maustepalvelu Oy Puh. 03-570 511

PL 56, 13101 Hämeenlinna www.maustepalvelu.com

I S O  9 0 0 1  •  I S O  1 4 0 0 1  •  H A C C P / D S  3 0 2 7

Tiedustelut ja tilaukset: julkaisut@savonia-amk.fi

017 255 6960

JULKAISU-UUTUUS!

ELINTARVIKEPROSESSIT

Elintarvikeprosessit- julkaisussa
perehdytään lisäksi säilöntään,
ruokatuotantoon, fermentaatio- ja
erotustekniikoihin, pakkausteknologiaan,
elintarviketeollisuuden
koneisiin ja laitteisiin sekä
laatujärjestelmiin.

www.savonia-amk.fi/julkaisut

Hinta 30 euroa (sis. alv 8%)

Yli 300 sivua tuhtia tietoa elintarvikkeiden
valmistuksesta tuoteryhmittäin.

Kirjoittajina on parikymmentä
elintarvikealan asiantuntijaa mm.
elintarviketeollisuudesta,
yliopistoista ja korkeakouluista.

Kirja soveltuu erinomaisesti käsikirjaksi alan yrityksille sekä
elintarvikealan opintoihin niin ammattikorkeakouluissa, toisen asteen
oppilaitoksissa kuin oheislukemistona yliopistoissa.
Lukijalta ei edellytetä syvällistä kemian, biokemian tai -tekniikan,
elintarviketeknologian tai mikrobiologian perustietoja.

ISBN 952-9533-87-X  ISSN 1455-2841

Iisalmi Kuopio Varkaus
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H
ankkeen toteutuksessa
projektin johtohenkilöi-
den ajatukset ovat kes-
kittyneet yleensä hank-

keen tekniseen suunnitteluun ja
toteutukseen. 

Hankkeeseen ryhtyvän pitää
tehdä hankkeestaan riskianalyy-
si, jonka perusteella tehdään ris-
kienhallintasuunnitelma. Siitä tu-
lee käydä ilmi, mitkä riskit pide-
tään itsellä. Niihin varaudutaan
omilla suunnitelmilla. Osa ris-
keistä voidaan siirtää muiden
kannettaviksi. Tällaisia ovat tyy-
pillisesti vahinkoriskit erilaisine
vahinkotyyppeineen.

Investoivalla yrityksellä pitäi-
si olla yrityksen yleinen riskien-
hallintasuunnitelma, johon eri-
tyistilanteet (mm. investointi-
hankkeet ja muut pienemmät
projektit) tulisi sisällyttää. Han-
kekohtainen riskienhallinta-
suunnitelman tulee mukailla yri-
tyksen yleistä riskienhallinta-
suunnitelmaa.

Investoinnin sopimusriskit

Sopimukset ovat eräs tärkeä te-
kijä investoinnin onnistumises-
sa. Investointiin liittyvät tavalli-
sesti laitteiden ja koneiden han-
kintasopimukset. Toinen pää-
tyyppi on rakentamisessa käy-
tettävät urakkasopimukset. Nä-
mä sopimustyypit ovat erilaisia
ja vaativat omat riskianalyysit.

Sopimuksilla voidaan hallita ja
siirtää investoijan riskejä kone-
ja laitetoimittajille sekä raken-
nusurakoitsijoille. Sopimuksissa
sovitaan yleensä myös inves-
toinnin vakuuttamisesta, jolloin
sopimuksia tehtäessä sopimuk-
sen laatijoilla pitää olla selvillä
valittu vakuutussuunnitelma.

Vakuuttamalla tietyntyyppiset
riskit investoiva yritys vapauttaa
omia resursseja sellaisiin toi-
miin, joilla hanke muuten voi-
daan toteuttaa suunnitelmien
mukaan. Tällaisia vakuutettavia
riskejä ovat mm. seuraavat:

• Suunnittelijoiden virheet tai
laiminlyönnit

• Varsinainen investointikohde,
kuten koneet ja laitteet sekä
rakenteet ja rakennukset

• Tilapäiset rakenteet, kuten
työmaatoimistot

• Investointihankkeen kuljetuk-
set

• Hankkeen läheisyydessä oleva
oma tai vieras muu omaisuus

• Toiminnan keskeytysriskit
• Asennustoiminnan vastuut
• Henkilövahingot

Investointihankkeen 

vakuutukset

Vakuutukset investointiriskien
kattamiseksi on tehty vahinko-
riski-ilmiöiden vakuutustuot-
teiksi. Investointihankkeen va-
kuutukset ovat mm. konsultti-
vastuuvakuutus, toiminnan vas-
tuuvakuutus-, kuljetusvakuutus,
rakennus- ja asennustyövakuu-
tus sekä myöhästymiskeskeytys-
vakuutus.

Suomessa ja myös muualla
maailmassa vakiintuneen käy-
tännön mukaan yhdellä vakuu-
tuksella pyritään kattamaan ko-
ko investoinnin riskit ja kaikki
vakuutettavat osapuolet. Vakuu-
tettuina ovat kaikki osapuolet,
joilla on intressiä vakuutettuun
omaisuuteen: mm. investoija (ti-

laaja), pääurakoitsija, aliurakoit-
sija, tavarantoimittaja ja suun-
nittelijat.

Konsulttivastuuvakuutus on
luonteeltaan vastuuvakuutus, jo-
ka edellyttää voimassa olevan oi-
keuden mukaista vahingonkor-
vausvastuuta vahingon aiheutta-
jalta. Vahingon aiheuttajalla tu-
lee olla konsulttivastuuvakuutus.
Se kattaa sellaisia henkilö-, esine-
tai varallisuusvahinkoja, joissa
korvausvastuu perustuu esimer-
kiksi tutkimus- tai mittaustulok-
sissa tai laskelmissa tai piirus-
tuksissa olleeseen virheeseen tai
laiminlyöntiin. Vakuutuskorvaus
maksetaan vakuutusyhtiöltä suo-
raan vahingon kärsineelle, joka
on aina eri kuin vakuutuksenot-
taja.

Toiminnan vastuuvakuutus
kattaa vakuutuksenottajan il-
moittamassa toiminnassa ja pai-
kassa toiselle aiheutuneet esine-
ja henkilövahingot, joista va-
kuutuksenottaja on vahingon-
korvausvastuussa. Vastuuvakuu-
tuksen mukaan vakuutusyhtiö
ottaa kantaakseen vakuutetun
tuottamusvastuun, joka edellyt-
tää vakuutuksenottajan huoli-
mattomuutta tai laiminlyöntiä.

Kuljetusvakuutuksella vakuu-
tetaan pääsääntöisesti investoin-
nin kuljetukset tavarantoimitta-

jan tehtaalta rakennus- ja asen-
nuspaikalle. Kuljetukset voivat
olla myös tavarantoimittajan vas-
tuulla. Tärkeää kuitenkin on
huolehtia siitä, että projektin to-
teutuksesta, aikataulusta ja on-
nistumisesta vastaava osapuoli
ottaa myös kuljetusriskit huomi-
oon.

Erikoiskuljetuksista pitää olla
vakuutusyhtiöön yhteydessä riit-
tävän ajoissa, jotta varmistetaan
vakuutuksen voimassaolo ja va-
rataan vakuutusyhtiölle mahdol-
lisuus tarkastaa kuljetus. Kulje-
tukset tavarantoimittajien teh-
taalta varsinaiseen investointi-
kohteeseen voivat kuulua osana
investoijan ottamaa rakennus- ja
asennustyön aikaista vakuutusta.

Rakennus- ja 

asennustyövakuutus

Rakennus- ja asennustyövakuu-
tus kattaa varsinaiselle työkoh-
teelle aiheutuvat äkilliset ja odot-
tamattomat vahingot. Tätä va-
kuutusta kutsutaan myös pro-
jektivakuutukseksi tai CAR/EAR
-vakuutukseksi. (Contractor’s All
Risks - ja Erection All Risks -va-
kuutus).

Vakuutus otetaan yleensä
määräajaksi, ja vakuutusmäärä
mitoitetaan vastaamaan valmiin
hankkeen täyttä jälleenhankin-
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Vakuutukset oleellinen 
osa investointihanketta
Pekka Miettinen

Riskienhallinta on investointihankkeen onnistumisen olennainen osatekijä hank-
keen kaikissa vaiheissa. Vakuuttaminen on osa riskienhallintaa niiltä osin, joihin 
investoija ei halua ottaa riskejä itselleen tai ei kykene niitä kantamaan.
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tahintaa vakuutuskauden päät-
tymishetkellä. Vakuutuksenot-
tajan tulisi olla varsinkin suu-
remmissa hankkeissa varsinai-
nen investoija. Investoijalla on
paras näkemys hankkeen ris-
keistä, aikataulusta ja mahdolli-
sista hankkeen myöhästymises-
tä aiheutuvista haitoista suunni-
tellulle toiminnalle.

Sopimuksilla voidaan sopia
vakuutuksenottajaksi myös jo-
kin muu hankkeeseen osallistu-
va osapuoli, esimerkiksi pääura-
koitsija. Suomessa käytössä ole-
vat rakennusurakan yleiset so-
pimusehdot (YSE1998) mm.
edellyttävät pääurakoitsijaa ot-
tamaan hankkeelle vakuutuk-
sen. YSE1998:n mukainen pää-
urakoitsijan vakuutusvelvoite ei
tavallisesti kuitenkaan ole riittä-
vä kattamaan investoijan kaikkia
riskejä.

Myöhästymis-

keskeytysvakuutus

Myöhästymiskeskeytysvakuutuk-
sella katetaan rakennus- ja asen-
nustyövakuutusehtojen mukai-
sesti korvattavan vahingon sat-
tuessa aiheutuneesta investoin-
nin valmistumisen myöhästymi-
sestä johtuvat ylimääräiset kus-
tannukset ja katemenetykset
oletetulta toiminnan ajalta. Va-
kuutusyhtiön kanssa voidaan so-
pia myös muista tämän vakuu-
tuksen piiriin kuuluvista talou-
dellisista menetyksistä.

Materiaalit, koneet, laitteet ja
muut varusteet toimittajien val-
mistuspaikoissa ovat normaalis-
ti katettuja valmistajien omilla
vakuutuksilla mahdollisten va-
hinkoriskien varalta. Tavarantoi-
mittajien tehtaalla olevaan omai-
suuteen liittyy kuitenkin eräs eri-
tyispiirre: Vakuutusten piirissä ei
ole vahinko, joka sattuu tava-
rantoimittajan tehtaalla, jossa in-
vestointiin tarkoitettu materiaali,
kone, laite tai jokin muu vahin-
goittuu ja tämän vuoksi varsi-
naisen hankkeen valmistuminen
viivästyy. Tätä vahinkoilmiötä
kutsutaan riippuvuuskeskeytyk-
seksi. Investointihankkeen luon-
teesta riippuen tämäkin on va-
kuutettavissa.

Pekka Miettinen
Underwriter
IF Vahinkovakuutus Oy
pekka.t.miettinen@if.fi

S
imulointia on käytetty
menetelmänä jo vuosi-
kymmeniä, ja kaupallisia
simulaattoreitakin on

ollut jo kauan saatavilla. Kau-
pallisia simulaattoreita voidaan
käyttää nykyisin tehokkaalla toi-
mistomikrolla samoin kuin 15
vuotta sitten 10–20 kertaa kal-
liimmalla tietokoneella. Mallien
grafiikan tuottama havainnolli-
suus ja animaatioiden nopeus
ovat lisääntyneet huimaa vauh-
tia. Tämä kehitys jatkuu vielä
kauan.

Tuotantojärjestelmiä voidaan
mallintaa hyvin erilaisilla työka-
luilla riippuen siitä, mitä tavoi-
tellaan. Perinteiset simulointi-
ohjelmistot ovat varsin käyttö-
kelpoisia työkaluja, joiden avul-
la voidaan mallintaa erityisesti
laajoja tuotantojärjestelmiä, jois-
sa tuotteiden reitit vaihtelevat
merkittävästi. Suoraviivaisem-
pien prosessien mallintamiseen
voidaan käyttää hyvinkin erilai-
sia tekniikoita.

Hämeen ammattikorkeakou-
lun AutoMaint -yksikössä Val-
keakoskella on automaation ja
käynnissäpidon tutkimusyksik-
kö. AutoMaintin tutkimushank-
keissa on mallinnettu joitakin
elintarvikealan tuotantoproses-

seja, ja vastaavia hankkeita on
nytkin vireillä.

Mallinnuksia on tehty niin
koulutusmielessä kuin tuotan-
nollisen tehokkuuden metsäs-
tykseen. Simulointia on lähes-
tytty käyttäen erilaisia tekniikoi-
ta. Joskus mallilla halutaan vain
havainnollistaa laitteen tai jär-
jestelmän toimintaa. Tämä voi
olla saavutettavissa kevyellä
web-selaimessa pyörivällä ani-
maatiolla. Joissain tapauksissa
henkilöstöä halutaan kouluttaa
käyttämään laajaa tuotantojär-
jestelmää.

Tällöin mallin on vastattava
mahdollisimman tarkoin todel-
lista järjestelmää, ja jopa yksit-
täisen koneen käyttöpaneeli on
mallinnettava toimimaan tarkas-
ti samoin kuin todellisuudessa.
Usein halutaan esittää myös tuo-
tannollista tehokkuutta kuvaavia
tunnuslukuja, jotka kuvaavat jär-
jestelmän toimintaa. Malli on ke-
hitettävä ennalta määriteltyjen
tavoitteiden pohjalta, ja nämä
vaikuttavat myös käytettyihin
työkaluihin.

Simulointi ja mallit 

kehittyvät

Järjestelmä- ja sovellusintegraa-
tio ei ole vielä tänäkään päivänä

aina helppoa, mutta standardin-
mukaiset tiedonesitystavat ja
standardirajapinnat helpottavat
integraatiota. Tämä edesauttaa
myös simuloinnin käytön kehi-
tystä. Malli voi olla integroita-
vissa todellisiin tuotantojärjes-
telmiin. Malli ei voi olla koskaan
tarkempi, kuin mitä sen pohja-
tiedot antavat myöten.

Kun käytetään todellisesta
tuotantojärjestelmästä auto-
maattisesti kerättyä tietoa mallin
pohjatietona, malli vastaa yhä
paremmin todellisuutta. Kytke-
mällä malli kunnossapitotoimin-
taa ohjaavaan järjestelmään ja
tuotannonohjaukseen voidaan
mallin avulla optimoida mm.
huoltojen ajoitusta ja ottaa huo-
mioon tuotantokuorman vaihte-
lut.

Tälläkin hetkellä malleihin
voidaan rakentaa web-pohjaisia
käyttöliittymiä, ja tietoverkkojen
kehitys mahdollistaa yhä moni-
mutkaisempien mallien käytön
verkon välityksellä.

Matti Väänänen
Johtaja, tutkijayliopettaja
Hämeen ammattikorkeakoulu
AutoMaint -yksikkö
matti.vaananen@hamk.fi
www.automaint.hamk.fi

Elintarvikeprosessien simuloinnilla
kustannussäästöihin
Matti Väänänen

Tällä hetkellä voidaan vain aavistella, miten todellisiksi elintarvikeprosessien simulointimallit
ja niiden avulla luodut virtuaalimaailmat muodostuvat jatkossa. Viihdeteollisuus kulkee 
etujoukoissa kehittämässä ja hyödyntämässä virtuaalimaailmoja. Ajan myötä sama havainnolli-
suus siirtyy koulutusmalleihin, joissa niin pitsat kuin korputkin valmistuvat optimaalisesti, 
mutteivät lihota linjalta maistavaa.

Simulointia käytetään yleisimmin
tuotannon tehokkuuden paranta-
miseen, mutta yhä useammin mal-
lien käytöllä voidaan vastata
myös koulutuksen tarpeisiin.



T
uotantotoimintojen oh-
jaamiseen tarvitaan liike-
toiminnanohjaus-, tuotan-
nonohjaus- ja automaatio-

järjestelmien välistä tiedonsiir-
toa eli ERP-MES-DCS -tasojen
vertikaalista järjestelmäintegraa-
tiota. Manuaalinen tiedonsiirto
järjestelmien välillä on löyhin
mahdollinen integraatiotapa,
mutta nykyaikaisessa tuotanto-
ympäristössä sen käyttö on epä-
luotettavaa ja tehotonta.

Ilman systemaattisia suunnit-
telumenetelmiä uuteenkin tuo-
tantolaitokseen saattaa syntyä
erillisiä automaatiosaarekkeita,
joiden integrointi osaksi liiketoi-
mintaprosesseja tukevia tietojär-
jestelmiä voi olla haasteellista.
Tietojärjestelmien suunnittelu-
vaiheessa on erityisen tärkeää
huolehtia tietojärjestelmien tie-
tojen ja toimintojen yhdenmu-
kaisuudesta.

Elintarvikealan 

erityisvaatimukset

Laadunhallinnalla on erittäin tär-
keä rooli elintarviketuotannossa.
Laboratorion tekemät eräkohtai-
set analyysit tallennetaan tieto-
järjestelmään. Tulosten perus-
teella raaka-aineet, puolivalmis-
teet ja lopputuotteet määrätään
käyttökieltoon tai vapautetaan
käyttöön.

Tämä voi tapahtua automaat-
tisesti tai laboratorion päätök-
sellä manuaalisesti materiaalista-
tusta muuttamalla. Tapahtumas-
ta tallentuu tietojärjestelmään
muutoksen tekijän käyttäjätun-
nus ja aikaleima. Ennen muu-
toksen lopullista hyväksymistä
tietojärjestelmään saatetaan vaa-
tia myös toisen käyttäjän kuit-
taus. Tiedot välitetään edelleen
muihin materiaalien statustieto-
ja tarvitseviin järjestelmiin.

Raaka-aineiden, puolivalmis-
teiden ja lopputuotteiden erä-
tiedot tallennetaan koko tuotan-
toketjusta ja valmistusprosessin
ajalta. Jäljitettävyyden tulee toi-

mia molempiin suuntiin loppu-
tuotteesta käytettyihin raaka-ai-
neisiin ja raaka-aineesta valmis-
tettuihin lopputuotteisiin. Lop-
putuotteeseen on merkittävä
erätiedot ja parasta ennen -päi-
väys.

Elintarviketeollisuuden pro-
sessit ovat tyypillisesti resep-
tiohjattuja panosprosesseja. Lii-
ketoiminnanohjausjärjestelmän
(ERP), tuotannonohjausjärjestel-
män (MES) ja automaatiojärjes-
telmän (DCS) tuotereseptit ovat
rakenteeltaan ja käyttötarkoi-
tukseltaan erilaisia. On määritel-
tävä, missä järjestelmässä on
”master resepti” ja miten muu-
tokset tehdään, jotta ne päivit-
tyisivät kaikkien järjestelmä-
tasojen resepteihin.

Tuotantolinjojen ja tietojär-
jestelmien pitää olla riittävän
joustavia pystyäkseen vastaa-
maan jatkuvasti muuttuvan tuo-
tevalikoiman tuotantovaatimuk-
siin. Tuotenimikkeiden ja -re-
septien luonnin tulee olla help-
poa ja nopeaa. Tuotantoproses-
sista pitää kerätä ja tallentaa riit-
tävästi informaatiota viranomais-
ja tuotantoraportointia varten.

Tietojärjestelmäintegraation
huolellisen määrittelyn ja suun-
nittelun avulla varmistutaan sii-
tä, ettei toteutusvaiheessa enää

kohdata suuria yllätyksiä tai ajau-
duta spagetti-integraatioon, jol-
loin sovellusten väliset liittymät
kulkevat ristiin rastiin. Räätä-
löinnin määrä on pyrittävä mini-
moimaan, mutta ei toiminnalli-
suuden kustannuksella.

Ennen toteutusvaihetta pitää
määritellä mitä, miten, mistä ja
mihin tietoa siirretään eri tieto-
järjestelmien välillä. Suunnitte-
lun haasteellisuutta lisää sekin,
että ERP-MES-DCS -tasojen asian-
tuntijoiden käyttämät termino-
logiat ja tavoitteet poikkeavat
toisistaan.

Pelastaako standardi?

ISA (The Instrumentation, Sys-
tems and Automation Society)
on yhdessä maailman suurim-
pien järjestelmätoimittajien kans-
sa kehittänyt ANSI/ISA S95 En-
terprise – Control System In-
tegration -standardin, jonka tar-
koituksena on helpottaa liiketoi-
minnan- ja tuotannonohjausjär-
jestelmien välisen tiedonsiirron
automatisointia.

S95 koostuu tällä hetkellä kol-
mesta osasta. Kaksi ensimmäistä
osaa määrittelevät käytettävän
terminologian sekä mallit liike-
toiminnan- ja tuotannonohjaus-
järjestelmien välisen rajapinnan
ja sen ylittävien informaatiovir-

tojen kuvaamiseen. Kolmas osa
keskittyy tuotannonohjaukseen
liittyvien toimintojen ja tärkeim-
pien tietovirtojen määrittelyyn.
Se tarkastelee tuotannonohjaus-
tason toiminnallisuutta tuotan-
non, kunnossapidon, laadun ja
varastonhallinnan näkökulmista.

Useiden järjestelmätoimitta-
jien tietojärjestelmäratkaisut poh-
jautuvat jo S95 -standardiin. Sen
jatkokehityksessä on mukana
myös puolueettomia yhteisöjä,
mm. ISA, WBF (World Batch Fo-
rum), OPC Foundation (OLE for
Process Control Foundation) ja
MIMOSA (Machinery Onforma-
tion Management Open Systems
Alliance). Monet yritykset (mm.
Arla Foods) ovat sisällyttäneet
S95 -standardin tuotantonsa IT -
strategian osaksi.

S95 -standardin lisäksi kan-
nattaa tutustua panosautomaa-
tioyhteisön WBF:n luomiin
B2MML (Business to Manufactu-
ring Mark-up Language) S95 -tie-
torakenteiden XML -skeemoihin.
Skeemat ovat ladattavissa ilmai-
seksi WBF:n kotisivuilta osoit-
teesta www.wbf.org.

Case Hartwall Lahti

Hartwall Lahden uuden tuotan-
tolaitoksen rakentamiseen liittyi
useita samanaikaisesti eteneviä
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Tietojärjestelmien integraatio 
elintarviketeollisuudessa
Arja Jokinen, Miso Montonen

Tehokas toiminta edellyttää liiketoiminnan päätöksentekoa tukevaa reaaliaikaista tietoa
tuotantoprosesseista. Toisaalta tuotannonsuunnittelun tuottaman ohjausinformaation
tulee siirtyä sujuvasti tuotannon toteuttaville järjestelmille.
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Kuva 1. S95 -standardi tarjoaa systemaat-
tisen menetelmän MES -tason toiminnalli-
suuden ja ERP–MES -integraation suunnit-
teluun ja toteutukseen.

Kuva 2. S95 määrittelee tuotannonhallinnan kannal-
ta kiinnostavat toiminnot sekä ERP-MES -rajapinnan
ylittävät informaatiovirrat ja niiden tietorakenteet.
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tietojärjestelmäinvestointeja ja
IT -projekteja. Jokaisen tietojär-
jestelmän roolin piti ja pitää ol-
la selkeästi määritelty ja IT -pro-
jekteihin osallistujilla kirkkaana
mielessä koko projektin ajan.
On tärkeää määritellä ja muis-
taa, missä tietojärjestelmässä on
”master data”.

Tarkkaan harkitut järjestel-
märoolit ja selkeät tietojärjestel-
mien väliset rajapinnat mahdol-
listavat integraatiotavoitteiden
saavuttamisen, vaikka tietojär-
jestelmäprojektin maali olisi liik-
kuva. Korkean automaatioas-
teen ja kunnianhimoisen tuo-
tannon järjestelmäintegraation
saavuttaminen osoittautui mah-
dolliseksi.

Hartwallin integraatioratkai-
su ei poikkea merkittävästi S95
-standardista, vaikkei sitä suun-
nittelussa käytettykään. Tavoit-
teisiin olisi saatettu päästä hel-
pommin ja nopeammin, jos
standardia olisi jo kolme vuotta
sitten voitu käyttää suunnittelun
tukena.

Arja Jokinen
Projektipäällikkö, 
Tietojärjestelmät
JP-Suunnittelu Oy
arja.jokinen@poyry.com

Miso Montonen
Asiantuntija, Tietojärjestelmät
JP-Suunnittelu Oy
miso.montonen@poyry.com

Kuva 4. Hartwall Lahden tuotannon tietojärjestelmiä ja
niiden välisiä tietovirtoja.

Kuva 3. S95 tarkentaa asteittain valmistuksenohjaukseen liit-
tyviä toimintoja ja tietovirtoja. Standardi tarkastelee MES -
tason toiminnallisuutta vastaavasti myös kunnossapidon, laa-
dun ja varastonhallinnan näkökulmista.



A
utomaattinen kone-
seuranta kerää jatkuvas-
ti tuotantolaitteen käyn-
titietoa ja summaa sen

erilaisiksi tilastoiksi. Näin pal-
jastuvat esimerkiksi pitkät odo-
tusajat, lajinmuutosten ja kone-
rikkojen suhde teholliseen
käyntiaikaan.

Pandan makeistehdas Vaaja-
koskella ryhtyi keräämään tietoa
manuaalisesti koneiden ajotu-
losten analysoimiseksi ja tuote-
erien vaatiman työajan selvittä-
miseksi. Alussa tämä työtunti-
seuranta tehtiin niin, että käyt-
täjät kuittasivat erään liittyvän
työmäärän sekä erilaisten tuo-
tantohäiriöiden jälkeen niiden
keston ja syyt. Menetelmä toimi,
ja sen tuloksena oli suuntaa-an-
tavia tietoja, mutta inhimillisten
tekijöiden seurauksena kerätty
data oli epätarkkaa.

– Kun työntekijä on selvittä-
nyt häiriötilanteen ja saanut lin-
jan jälleen täyteen vauhtiin, hän
ei ole enää virkeimmillään. Hän
saattaa unohtaa kuittauksen jär-
jestelmään tai tekee sen huoli-
mattomasti. Yleisesti manuaali-
nen kuittaus koettiin raskaaksi,
ja sen tulokset olivat epäluotet-
tavia, tuotantojohtaja Hannu
Säkkinen kertoo.

Jotta luvut ja tilastot olisivat
laadultaan parempia, tehtiin pää-
tös siirtyä automaattiseen tiedon
keruuseen ja luokitteluun. Oh-
jelmiston tekijä ja sovelluksen
rakentaja löytyi järven vastaran-
nalta, Jyväskylästä. Arrow Engi-
neering Oy sovitti yleisimmin
metalliteollisuudessa käytetyn
koneseurantaohjelmistonsa elin-
tarviketeollisuuteen.

– Tämä meidän ohjelmistom-
me sopii sekä raskaaseen että
kevyeen teollisuuteen. Panda on
sikäli kiitollinen elintarviketeol-

lisuuden yritys, että melko suuri
osa tuotannosta on luonteeltaan
kappaletavaran käsittelyä, esi-
merkiksi lakritsin valmistusta ja
pakkaamista. Silloin automaatti-
sen koneseurannan edut tulevat
parhaimmin esiin, Arrow Engi-
neeringin toimitusjohtaja Harri
Jernberg sanoo.

Tilasto muuttuu euroiksi

Kullekin koneelle etsittiin mah-
dollisimman hyvä mittauspiste
jo olemassa olevista sähkö- ja oh-
jauskytkennöistä. Useimmiten
koneen rele- tai logiikkaohjauk-
sesta löytyvät jo valmiit para-
metrit, joiden avulla koneen
käynti ja usein häiriön laatukin
voidaan tulkita seurantaohjel-
malle. Näin vältytään uusilta an-
tureilta ja erityisesti niiden kyt-
kentätyöltä.

Järjestelmä tunnistaa ja luo-
kittelee seisokin syyt: suoranai-
sen konerikon, materiaalin odo-
tuksen, työn valmistelun tai la-
jinvaihdoksen tai vaikkapa kah-
vitauon. Esimiesten työ on tär-
keää. Heidän on seurattava käyn-
tiraportteja ja päivitettävä seu-
rannan vaatimia tietoja – jos siir-
rytään kahdesta vuorosta yh-
teen, koneen käyttöaste putoaa
dramaattisesti, ellei seurantaa
rukata vastaamaan todellista työ-
aikaa.

– Koneseuranta tuo piilevät
virhelähteet esiin. Kun ne tule-
vat näkyville, niiden merkitys on
helppo laskea rahana ja panna
ne ilkeys- eli kiireellisyysjärjes-
tykseen. Tämä on hyvä keino
saada tuotantolinjoista lisää ka-
pasiteettia vähällä rahalla, Säkki-
nen sanoo.

Tiedonkeruun automaattisuus
tekee datasta minuutintarkkaa ja
lahjomatonta. Ellei häiriökirjaus-
ta ole, vikojen tiheys ja merkitys

unohtuvat pian. Samoin kehitty-
vän ongelman tihentyneet sei-
sokit paljastuvat seurannalla no-
peasti. Usein tällainen havainto
katkeaa vuoronvaihdon yhtey-
dessä tapahtuvaan ”luonnolli-
seen tietokatkoon”. Datan lahjo-
mattomuus on etu myös tulos-
palkkausta sovellettaessa; silloin
ei ole houkutusta tulkita seiso-
kin syytä, kuten manuaalisessa
järjestelmässä.

Investointipäätösten 

tukena

Säkkinen kertoo, että Pandalla
koneseurannan tuloksia on käy-
tetty myös investointipäätösten
tukena. Kun heikkojen ajotulos-
ten syyt ovat selvinneet ja pul-
lonkaulat saatu esiin, suurienkin
koneinvestointien päättäminen
on ollut helppoa ja johdonmu-
kaista.

Seuraavaksi tilastojen kerto-
maa tietoa käytettäneen suoraan

tuotteen muokkaamiseen. Joi-
denkin valmistuksessa olevien
nimikkeiden kohdalla saattaa ol-
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Automaattinen seuranta 
paljastaa toiminnan häiriöt Pandalla
Lauri Lehtinen

Tuotantokoneiden automaattinen seuranta tuo
esiin vikoja ja pullonkauloja, joiden korjaamisella
käyttöastetta ja kapasiteettia voidaan nostaa 
helposti. Panda käyttää saatuja tuloksia myös 
investointien suunnitteluun.

Kun kone käy moitteetta, se sylkee karkkeja jatkuvana nauhana.
Automaattinen koneseuranta paljastaa aika nopeasti sellaisia
tuntemattomia tekijöitä, jotka häiritsevät tuotantovirran makeaa
soljumista.

Hannu Säkkisen mukaan ker-
tyvä ja luokiteltu tieto auttaa
myös investointipäätöksissä.
Kun kone on käyttöikänsä
päässä, sen takkuilu, seisokit
ja huollot kertautuvat koko
tuotantoprosessissa.

Kuvat Lauri Lehtinen



la syytä parantaa niiden ajetta-
vuutta, jotta haluttu nopeus saa-
vutetaan. Usein tähän on vain
rajalliset mahdollisuudet, sillä
makeisten maku tai muu suu-
tuntuma muuttuu herkästi. Joka
tapauksessa tieto voidaan kytkeä
suoraan uusien tuotteiden kehi-
tykseen ja huomioida jo ennen
lanseerausta.

Ajettavuuskytkentä on suh-
teellisen helppo tehdä, sillä
useimmista linjoista on saatavis-
sa suoraan tai pienellä työllä val-

mistusmäärän kertova tieto.
Se voi olla kappale- tai met-
rimäärä, tai se saadaan kiloi-
na pakkauksen vaaituksesta.

Jernberg kertoo, että au-
tomaattinen tiedonkeruu
yleistyy nopeasti elintarvi-
keteollisuudessa, sillä sen
edut on yleisesti oivallettu.
Jyväskyläläisyritys on toi-
mittanut lukuisia järjestel-

miä alalla toimiviin yrityksiin.
– Maidon ja lihan jalostukses-

sa sekä esimerkiksi leipomo-
teollisuudessa on paljon merkit-
täviä erikoispiirteitä. Ne vaativat
toimittajilta joustavuutta ja asiak-
kaiden moninaisten tarpeiden
ymmärtämistä.

Tavoitteena 

kokonaistehokkuus

Säkkinen kertoo, että Pandalla
häiriöseurannasta pyritään koh-
ti kokonaistehokkuuden mittaa-

mista. Siinä tarkastellaan käytet-
tävyyttä, nopeutta ja laatua
(KNL, englanniksi OEE). Näiden
tunnusluvut kerrotaan keske-
nään, jolloin päästään arvioi-
maan valmistuksen todellista te-
hokkuutta sen saavutettavissa
olevaan korkeimpaan kokonais-
kapasiteettiin.

Jos käytettävyyden, nopeu-
den ja laadun taso on kunkin
osalta korkealta kuulostava 85
prosenttia, ollaan silti kaukana
koneen tai valmistuslinjan ko-
konaiskapasiteetista. Laskettaes-
sa 0.85 x 0.85 x 0.85 saadaan tu-
lokseksi vain noin 61 prosenttia,
jota ei enää voikaan pitää hyvä-
nä eikä edes tyydyttävänäkään
tasona.

– Jotta KNL -laskelmasta saa-
daan luotettava, sen osatekijät
on kyettävä laskemaan oikein.
Muussa tapauksessa virheet ker-
tautuvat ja tuloksen luotettavuus
heikkenee. Ilman automaattista
koneseurantaa käytettävyyttä ei
saa esiin kyllin tarkasti, Säkkinen
huomauttaa.

Kytkentä kunnossapitoon

Tällä hetkellä Pandan kone-
seurannassa ei ole suoraa kyt-
kentää kunnossapitotoimeen. Se

olisi mahdollista, sillä kunnossa-
pitoa hoitavalla yrityksellään on
käytössä myös sama, koneiden
käyntiä seuraava ohjelmisto.

– Nytkin tieto on saatavilla,
sillä kunnossapitäjillä on oikeus
lukea koneseurannan keräämiä
tietoja. Suoraa datalinkkiä sin-
nepäin ei kuitenkaan ole, Säkki-
nen kertoo.

Kunnossapitäjän ja tuotannon
koneseurantaohjelmistojen ris-
tiinkytkentä toisi tiettyjä etuja.
Se antaisi läpinäkyvyyden mo-
lempiin suuntiin, ja sen avulla
olisi mahdollista ennakoida
huoltotoimintaa ja kenties vä-
hentää perättäisiä tehdaskäynte-
jä. Myös kunnossapidon mittaa-
minen tulisi mahdolliseksi.

Lauri Lehtinen
Toimittaja, insinööri
lauri.lehtinen@pp.nic.fi
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Tehdashallissa oleva tieto-
kone näyttää koneiden
käynnin aina, kun sitä ha-
lutaan. Se kertoo myös
kunnossapitäjille, miten
laitteisto on käyttäytynyt
sitten viime käynnin.
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K
ansainvälisessä projektis-
sa prosessin ja laitteisto-
jen päätoimittajat tulevat
Saksasta ja Isosta-Britan-

niasta. Päätoimittajat vastaavat
prosessi - ja päälaitesuunnitte-
lusta, mutta muu insinöörityö
tehdään pääasiassa Suomessa.
Projektissa on mukana myös
liettualainen suunnittelutoimis-
to.

JP-Terasto Oy toimii raken-
nuttajakonsulttina ja koordinaat-
torina. Projektipäällikkö Juha
Toimelan vastuulla on suunnit-
telun, hankintojen ja rakentami-
sen ohjaus.

– Teemme Liettuaan täysin
automatisoidun, aivan viimeisin-
tä länsimaista teknologiaa olevan
mallastamon. Sillä korvataan
vanha 1970-luvulla Panevezysiin
rakennettu mallastamo. Teem-
me oikeastaan green field -pro-
jektin, koska vanha mallastamo
suljetaan uuden käyttöönoton
jälkeen, Toimela kertoo.

Panevezys sijaitsee Liettuassa
150 kilometriä Vilnasta pohjoi-
seen. Se on noin 100 000 asuk-
kaan vilkas teollisuuskaupunki,
jossa on paljon elintarviketeolli-
suutta.

Uudenlaista 

projektin hallintaa

Uudet IT-teknologian tuomat
mahdollisuudet lyhentävät väli-
matkoja yritysten välillä. Erityi-
sesti tietotekniikan hyödyntämi-
nen lähentää kansainvälisessä
suunnitteluprojektissa toimivia
yrityksiä.

Mallastamon projektissa käy-
tettiin JP-Terastossa kehitettyä
projektitiedon hallintapalvelua,
joka selkeyttää rakennusprojek-
tin tiedonhallintaa. Palvelu voi
jatkua rakennuksen koko elin-
kaaren ajan. Olennainen osa pal-
velua on dokumentinhallintaoh-
jelmisto, joka on Jaakko Pöyry
Groupin usean yrityksen yhtei-
sen kehitystyön tulos. Ohjelmis-

ton ja tekniikan hallinnasta vas-
taa tarkoitusta varten erikseen
perustettu Inforbis Oy.

Tavoitteena oli saada projek-
titieto liikkumaan maasta toi-
seen sähköisesti. Näin tiedon
vaihtaminen nopeutui ja selkey-
tyi. Lisäksi tulostus ja kopiopal-
velut voitiin tehdä
paikan päällä Liet-
tuassa.

Dokumentinhal-
lintaohjelmisto muo-
kataan aina asiak-
kaan toivomuksien
mukaan. Järjestel-
mää voidaan käyttää
hyvin erilaisissa in-
vestointiprojekteissa,
kuten metsäteolli-
suus- ja infrastruk-
tuuriprojekteissa.
Ohjelmiston muo-
kattavuuden ansios-
ta tiedot voidaan ke-
rätä käytettäväksi
myöhemmin myös
missä tahansa muus-
sa dokumentinhal-
lintaohjelmassa.

Ohjelmistossa kai-
killa osapuolilla on käytössään
viimeisin dokumentaatio ja koko
dokumentaation versiohistoria.
Yksinkertaisimmillaan järjestel-
mää voidaan käyttää Internet-se-
laimen kautta. On mahdollista
käyttää myös kehittyneempiä
työkaluja, joilla dokumentteja
voidaan siirtää järjestelmään tai
järjestelmästä satoja tai jopa tu-
hansia kerrallaan.

– Olen yllättynyt siitä, miten
helppoa on työskennellä eri
osapuolien kanssa. Kun alussa
suunniteltiin huolellisesti pro-
jektin eteneminen, itse käyttö
sujui eri maissa hyvin, Toimela
kiittää tekniikan tuomia mah-
dollisuuksia.

Projektin muuttuessa kiivas-
tahtisemmaksi alkoivat edutkin
tulla selkeämmin esiin.

– Lupaprosessin aikana järjes-

telmää käytettiin todella te-
hokkaasti suunnittelutie-
don välittämiseen. Erityi-
sesti näin tehtiin paikalli-
sen konsultin ja projektitii-
min välillä. Järjestelmästä
löytyy talletettuna mm. kir-
jeenvaihto ja muistiot, ko-

ko projektin aineisto.
Suurimmat hyödyt järjestel-

mästä saadaan kansainvälisten
projektien johtamisessa. Uusien
työkalujen käyttö on tuonut ku-
rinalaisuutta. Järjestelmän avulla
tiedetään, kuka on tehnyt mitä
ja milloinkin. Suunnittelun val-
mistelun seuranta ja ohjaaminen
ovat helpottuneet huomattavas-
ti.

– Projektin läpinäkyvyys pa-
rani. Uudet suunnittelutiedot
myös jaetaan kätevästi asian-
osaisille ympäri Eurooppaa, Toi-
mela sanoo.

Ei pelkästään tekniikkaa

Juha Toimela näkee IT-teknolo-
gian vähitellen muuttavan työs-
kentelytapoja, vaikka pelkällä
tekniikalla ei projektijohdosta

selviä. Se vaati kurinalaisuutta ja
uusien toimintatapojen ymmär-
tämistä.

– Oleellisia hyötyjä on, että
sooloilu on vaikeampaa. Näin
näkee hankkeen lävitse, ja tiedot
ovat kaikkien käytettävissä koko
ajan. Kommunikointi ei enää tu-
ki sähköposteja, vaan tiedot py-
syvät jatkuvasti arkistoituna. Tä-
tä kautta pystyy katsomaan ku-
via ja näkee projektin etenemi-
sen suoraan työmaalta. Työmaa-
päiväkirjaa pidetään myös jär-
jestelmässä, Toimela kertaa etu-
ja tiedonsiirron muutoksesta.

Kun tiedot ovat saatavilla,
myös virheiden korjaaminen on
helpompaa. Joissakin tapauksis-
sa suunnittelijat ovat huoman-
neet virheitä toteutuksessa jär-
jestelmän välittämän tiedon avul-
la.
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Mallastamo Liettuaan uusilla 
projektinhallinnan työkaluilla
Pauli Jantunen

Panevezysiin Liettuaan on rakenteilla uusi Viking Malt Oy:n mallastamo. 
Se valmistuu ensi kesänä ja tuottaa valmistuttuaan noin 60 000 tonnia 
mallasta vuodessa.

Kuvat JP-Terasto Oy

Näkymä järjestelmästä.
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E
lintarvikeketjussa keräily
on ollut pitkälti ma-
nuaalista työtä. Tehok-
kuutta on pyritty hake-

maan automatisoimalla täysien
laatikoiden ja lavojen keräilyä.
Täysien laatikoiden ja lavojen
sekä niiden tilausrivien osuus
on kuitenkin koko ajan pie-
nenemässä. Tähän on monta
syytä: kaupat haluavat pienem-
piä toimituksia useammin, ni-
mikemäärät kasvavat ja HoReCa
-toimitusten osuus kasvaa.

Tulevaisuuden haasteena yri-
tyksillä on vastata asiakkaiden
vaatimuksiin toimivalla ja kus-
tannustehokkaalla tavalla. Haas-
teisiin vastaaminen edellyttää
panostuksia sekalaatikoiden ja
tuotteiden yksittäiskeräilyn te-
hostamiseen. Tarvitaan myös
uusia innovaatioita, koska ny-
kyiset tarjolla olevat järjestelmät
eivät ole tarpeeksi tehokkaita.

Kehitysprojekti käynnissä

EP-Logistics Oy käynnisti pro-
jektin toukokuussa 2003 asiak-
kailta saatujen kommenttien ja
käytännön kokemusten perus-
teella keräilyjärjestelmien on-
gelmien ratkomiseksi. Projekti-
ryhmässä on mukana aiheesta
kiinnostuneita elintarvikealan
yrityksiä ja logistiikkaoperaatto-
reita. Elintarvikealan yrityksistä
mukana ovat Valio, HK-Ruoka-
talo, Atria ja Fazer Leipomot se-
kä logistiikkaoperaattoreista Pos-
ti LP-Logistiikka.

Projekti tehdään liikenne- ja
viestintäministeriön rahoittaman
Valo-ohjelman puitteissa. Pro-
jektissa on ns. yhteinen osuus
taustatiedon keräämiseksi ja ana-
lysoimiseksi sekä ns. yrityskoh-
tainen osuus, jossa ratkotaan
kunkin yrityksen erityistarpeita.

Projektin yhteisessä osuudes-
sa syvennyttiin kaupan ja teolli-
suuden haasteisiin ja tarpeisiin.
Tulevaisuuden tarpeisiin pereh-
dyttiin 3-10 vuoden tähtäimellä.
Huomio kiinnitettiin asiakkaiden
tarpeiden muuttumiseen, tuot-
teiden ja volyymien muutoksiin
sekä tehokkuusvaatimuksiin. 

Kerättyjen tietojen perusteel-
la tehtiin sekalaatikkojen ja yk-
sittäiskeräilyyn soveltuvien tek-
niikoiden kartoitus ja analyysi.

Työvaiheessa käytiin läpi elintar-
vikealan ratkaisuja kotimaassa ja
ulkomailla. Lisäksi selvitettiin eri
laitetoimittajien tarjontaa.

Vaihtoehtoiset tekniikat piti-
vät sisällään sekä fyysisen keräi-
lyn että tunnistus-, ohjaus- ja tie-
donkeruujärjestelyt. Pääpaino
oli kuitenkin fyysisessä keräilys-
sä. Seuraavaksi kartoitettiin mui-
den toimialojen ratkaisut ja ar-
vioitiin laitteistojen soveltu-
vuutta elintarvikealalle.

Prototyyppejä kehitetään

Yrityskohtaisessa osuudessa pa-
neudutaan kunkin yrityksen
haasteisiin. Työn tärkeimpänä si-
sältönä on etsiä ja innovoida
uusia menetelmiä sekalaatikoi-
den ja yksittäiskeräilyn järjestä-
miseksi. Tämä konseptitason
tuotekehitys toteutetaan yhteis-
työssä Teknillisen Korkeakoulun
tuotekehitysprojektin kanssa.
Valitusta keräilyjärjestelmästä tai
sen osasta tehdään prototyyppi.

Kuvassa on eräs tuotekehitys-
projektin idea automaattisesta
sekalaatikoiden keräilyjärjestel-
mästä. Järjestelmässä kuluttaja-
pakkaukset puretaan roboteilla
(keltaisella väritetty) tuotelaati-
koista välivarastoon tuotekoh-
taisille kuljettimille (harmaalla
väritetty). Välivarastosta tuote-
pakkaukset siirretään kuljetti-
mella asiakaslaatikoiden kasaus-
pisteisiin. Kasauspisteissä (väri-
tetty oranssilla) tuotepakkauk-
sista tehdään asiakkaan tilauksen
mukainen kokoonpano.

Kullekin yritykselle laaditaan
mahdollisuuksien mukaan 1–3
erilaista keräilyratkaisuvaihtoeh-
toa, jotka eroavat toisistaan au-
tomatisointi/mekanisointiasteen
ja/tai toimintaperiaatteiden osal-
ta.

Eri vaihtoehdoissa etsitään ai-
empaa joustavampia ja taloudel-
lisempia tapoja toimia. Vaihto-
ehtoja voivat olla esim. uusi au-
tomaatiotaso ja/tai tehostettu IT,
tai uusi työn kokonaisorgani-
sointi ja ryhmittely. Työn uudel-
leenorganisoinnilla pyritään työ-
vaiheita vähentäen suoraviivai-
sempaan, selkeämpään ja no-
peampaan toimintaan.

Kullekin yritykselle laadittuja
vaihtoehtoja verrataan keske-
nään teknisestä ja taloudellises-
ta näkökulmasta. Vertailtavina
on kunkin ratkaisun suoritusky-
ky, varmuus, joustavuus, muun-
telukyky sekä hankinta- ja käyt-
tökustannukset. Ratkaisumalleja
verrataan myös yrityksen nykyi-
seen järjestelmään.

Tulevaisuuden keräilyjärjes-
telmän tulisi olla modulaarinen,
joustava ja luotettava. Modulaa-
rinen järjestelmä on laajennetta-
vissa yrityksen tarpeiden mu-
kaan esim. yrityksen kasvaessa.
Joustavuus takaa sen, että kulut-
tajapakkausten, laatikkokoon tai
tilausrakenteen muuttuessa jär-
jestelmä sopeutuu näihin muu-
toksiin. Luotettavuudella tarkoi-
tetaan sitä, että vaikka laitteis-
tolla käsiteltäisiin useita kym-
meniä tuhansia pakkauksia päi-
vässä, järjestelmässä ei tule häi-
riöitä.

Projekti päättyy keväällä
2004. Projektin valmistuttua sii-
tä on saatavilla julkinen versio
raportista. Raportti tulee löyty-
mään osoitteesta www.valo-oh-
jelma.fi.

Heikki Huotari
Osastopäällikkö
EP-Logistics Oy
www.ep-logistics.fi

Tulevaisuuden keräily-
järjestelmät elintarvikealalla
Heikki Huotari

– Suunnitelmien kommen-
tointi on mahdollista sähköi-
sesti. On se tietysti mahdollista
paperilla tai sähköpostillakin,
mutta silloin ei tule dokumen-
toitua, kuka on tehnyt mitä ja
milloin. Projektin johtamisen
kannalta on tärkeää päästä pa-
lamaan takaisin projektin eri
vaiheisiin.

Toimela hakee päivittäin
suunnitelmia, muistioita ja pöy-
täkirjoja ja vie tietoja järjestel-
mään. Aikaa kuluu vähemmän
puhelimessa ja myös matkusta-
minen vähenee.

– En enää mielelläni lähtisi
mukaan kansainväliseen pro-
jektiin ilman tällaista järjestel-
mää. Lähinnä tarkentaisin vielä
etukäteissuunnittelua. Huolel-
linen toimintatapojen suunnit-
telu on onnistuneen projektin
kannalta avainasemassa.

Pauli Jantunen
Kehityspäällikkö
JP-Terasto Oy
pauli.jantunen@poyry.fi

Uusi mallastamo Panevezy-
sissa Liettuassa.

Kuva Linas Straksys UAB Litmalt

Kuva. Eräs tuotekehitysprojektin kehittämä idea automaattises-
ta sekalaatikoiden keräilyjärjestelmästä
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S
uomen elintarviketeolli-
suus käy tällä hetkellä
läpi hallittua rakenne-
muutosta. Paineet maati-

lojen koon kasvattamiseen ja
tuotannon keskittämiseen kas-
vattavat samalla kuljetusetäi-
syyksiä ja tuovat mukanaan en-
tistä suuremmat keskusmeijerit
ja -varastot. Samanaikaisesti lain-
säädännön uudistuminen aset-
taa lisävaatimuksia alan teolli-
suudelle.

Ympäristönsuojelu-

lainsäädäntö

Suomen ympäristönsuojelulain-
säädäntö muuttui vuonna 2000
uuden ympäristönsuojelulain
ja -asetuksen myötä. Lain
(68/2000) mukaan ympäristön
pilaantumisriskin aiheuttavalla
toiminnalla on aina oltava lupa.
Asetuksessa (169/2000) määri-
tellään tarkemmin ne toiminnot,
joilta vaaditaan ympäristölupa.

Elintarviketeollisuudesta lu-
pavelvollisia ovat muun muassa
teurastamot, meijerit, eines- tai
makeistehtaat, perunan tai juu-
resten käsittelylaitokset, vihan-
nes-, juurikas-, hedelmä- tai mar-
javalmistetehtaat, panimot, mal-
lastehtaat, hiivatehtaat, alkoholi-
juomatehtaat tai kyseessä ole-
vien juomien pullottamot sekä
koosta riippuen esimerkiksi lei-
pomot (jauhojen kulutus yli
20 000 tonnia vuodessa) ja li-
hanjalostuslaitokset (tuotanto-
kapasiteetti vähintään 200 ton-
nia vuodessa).

Asetuksessa määrätään toimi-
valtainen viranomainen. Elintar-
viketeollisuuden ympäristölu-
pien osalta se on joko alueelli-
nen ympäristökeskus tai kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen
toiminnan laajuudesta riippuen.

Kemikaalilainsäädäntö

Asetuksessa vaarallisten kemi-
kaalien teollisesta käsittelystä
ja varastoinnista (59/1999) sää-
detään räjähdysvaarallisista ai-
neista annetun lain (263/1953)
ja kemikaalilain (744/1989) so-
veltamisesta palo- ja räjähdys-

vaarallisten sekä terveydelle ja
ympäristölle vaarallisten kemi-
kaalien teolliseen käsittelyyn ja
varastointiin.

Asetuksessa säädetään lupa- ja
ilmoitusvelvollisuuden määräy-
tyminen, huomioiden käsiteltä-
vien ja varastoitavien kemikaa-
lien määrät. Laskennassa on
otettava huomioon sekä nimetyt
kemikaalit että kemikaaliluokat.

Elintarviketeollisuudessa käy-
tettävät raaka-aineet on huo-
mioitava laskelmissa, unohta-
matta kylmä- ja pesuaineita. Li-
säksi laskelmiin otetaan mukaan
myös neste- ja maakaasu. Esi-
merkiksi ammoniakin vähim-
mäismäärä ilmoitusvelvollisuu-
dessa on 0,5 tonnia ja lupavel-
vollisuudessa 10 tonnia. Hapet-
tavien kemikaalien ilmoitusvel-
vollisuuden vähimmäismäärä on
5 tonnia ja lupavelvollisuuden
10 tonnia.

ATEX -lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetuksen
(576/2003) räjähdyskelpoisten
ilmaseosten työntekijöille ai-
heuttaman vaaran torjunnas-
ta mukaisesti työnantajan on es-
tettävä räjähdyskelpoisten ilma-
seosten muodostuminen ja syt-
tyminen sekä vähennettävä rä-
jähdyksen vahingollisia vaiku-
tuksia. Asetus tuli vuoden 2003
syyskuussa (kts. Kehittyvä Elin-
tarvike 1/2003 s. 29).

Tuotantolaitoksiin, joissa pa-
lavat nesteet, kaasut tai pölyt
voivat aiheuttaa räjähdysvaaran,
on laadittava räjähdyssuojaus-
asiakirja. Uusien laitoksien on
täytettävä asetuksen vähimmäis-
vaatimukset heti, ja olemassa
olevien laitosten siirtymäaika
päättyy 30.6.2006. Laajamittais-
ta vaarallisten kemikaalien käsit-
telyä harjoittavissa laitoksissa rä-
jähdysvaarallisten tilojen turval-
lisuutta valvoo Turvatekniikan
keskus.

Ympäristölupa

Ympäristölupamenettely on syy-
tä aloittaa jo hyvissä ajoin ennen
tarkoitettua toiminnan aloitta-

mista neuvotteluilla viranomai-
sen kanssa. 

Ympäristöministeriön julkai-
sussa Ympäristösuojelulain täy-
täntöönpano. Arvio lain toimi-
vuudesta on esitetty valtion vi-
ranomaisten vuosina 2000–2002
antamien elintarvikkeiden ja re-
hujen valmistuksen ympäristö-
lupapäätöksien käsittelyajat.

Alueellisille ympäristökeskuk-
sille on asetettu hakemusten kä-
sittelyn tavoiteajaksi kahdeksan
kuukautta. Tämän lisäksi tulee
huomioida mahdolliset valituk-
set, jotka saattavat hidastaa ym-
päristölupapäätöksen lainvoi-
maisuutta. Tällä hetkellä valitus-
ten keskimääräinen käsittelyaika
Vaasan hallinto-oikeudessa on
kahdeksan kuukautta.

Toimintaa ei saa aloittaa en-
nen ympäristöluvan lainvoimai-
suutta. Usein lainvoimainen ym-
päristölupa on ehtona myös ra-
kennusluvalle. Ympäristölupa-
hakemuslomake täyttöohjeineen
löytyy Ympäristöhallinnon koti-
sivuilta.

Kemikaalilupa

Myös kemikaalilupa/ilmoitus-
menettely on syytä aloittaa riit-
tävän ajoissa neuvottelulla toi-
minnan laajuuden mukaan joko
Turvatekniikan keskuksen tai
kunnan kemikaaliviranomaisten
kanssa. Tukesin kotisivuilta löy-
tyvät sekä lupahakemus- että il-
moituslomakkeet.

Laajamittaisen toiminnan ke-
mikaalilupahakemuksen käsitte-
lyyn on hyvä varata aikaa vähin-
tään kolme kuukautta. Viimeis-
tään kuukausi ennen käyt-
töönottoa on toiminnanharjoit-
tajan pyydettävä Tukesilta käyt-
töönottotarkastusta. Tukes il-
moittaa tarvittaessa käyttöönot-
totarkastuksesta työsuojelupii-
rille, alueelliselle ympäristökes-
kukselle, palopäällikölle ja kun-
nan kemikaalivalvontaviranomai-
selle.

Vähäistä teollista käsittelyä tai
varastointia harjoittavalle tuo-
tantolaitokselle käyttöönottotar-
kastus tehdään palopäällikön tai

kunnan kemikaaliviranomaisen
toimesta kolmen kuukauden ku-
luessa toiminnan aloittamisesta.

Tulevaisuuden näkymiä

Sekä ympäristönsuojelu- että ke-
mikaalilainsäädäntöä ollaan voi-
makkaasti muuttamassa. Ympä-
ristönsuojelulakiin on tarkoitus
tehdä muutoksia, jotka koskevat
muun muassa luvan käsittelyä ja
muutoksenhakua. Myös vesipui-
tedirektiivi on tarkoitus panna
täytäntöön. Lain vaarallisten ke-
mikaalien ja räjähteiden turvalli-
suudesta on tarkoitus tulla voi-
maan syksyllä 2004. Tähän on
tarkoitus ottaa mukaan myös pö-
lyjen aiheuttama räjähdysvaara.

Muuttuva lainsäädäntö tuo ai-
na mukanaan lisäkoulutustarvet-
ta ja edellyttää alalla toimivilta
ihmisiltä lisäpätevyyttä. Lisäksi
on muistettava varata viran-
omaiskäsittelyille riittävästi aikaa
projektien kokonaisaikatauluja
määritettäessä.

Eeva Makkonen
Asiantuntija 
Lupa- ja viranomaisasiat
JP-Suunnittelu Oy
eeva.makkonen@poyry.fi

Lisätietoja: Ympäristöhallinnon ko-

tisivut http://www.ymparisto.fi/

ja Turvatekniikan keskuksen koti-

sivut http://www.tukes.fi/

Rakennusprojektien ympäristö- 
ja kemikaalilupiin muutoksia
Eeva Makkonen
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F
unktionaaliset eli älykkäät
materiaalit ovat määritel-
män mukaan ulkoiseen är-
sykkeeseen aina samalla ja

ennustettavalla tavalla reagoivia
materiaaleja. Ulkoisia ärsykkei-
tä eli herätteitä voivat olla esi-
merkiksi valo, lämpötila, kos-
teus, sähkövirta, kemialliset tai
mekaaniset muutokset. Heräte
aktivoi materiaalin, jolloin sen
kemialliset tai pintaominaisuu-
det muuttuvat.

Pintatutkimusta

Pintamuokkausmenetelmiä ja
funktionaalisia pinnoitemate-
riaaleja kehitetään mm. kahdes-
sa VTT:n tutkimusprojektissa.
Ne kuuluvat osaprojekteina Te-
kesin laajaan Pinta-teknologia-
ohjelmaan.

– Pintamuokkausteknologialla
voidaan räätälöidä materiaalille
haluttuja ominaisuuksia tietyn
käyttötarkoituksen mukaan.
Funktionaalisilla pinnoitteilla voi-
daan saada täysin uusia ominai-
suuksia tai parantaa aikaisempia
toimivuusominaisuuksia. Näillä
uusilla menetelmillä voidaan
edistää myös pintojen puhtautta
ja puhdistusta, erikoistutkija 
Anne-Christine Ritschkoff
VTT Rakennus- ja yhdyskunta-
tekniikasta kertoo.

Ritschkoffin mukaan funktio-
naalisten materiaalien tutkimus
sai alkunsa elektroniikka- ja ava-
ruusteknologiasta. Japani on
alan edelläkävijä, mutta tutki-
musta tehdään myös Yhdysval-
loissa ja Euroopassa. Nyt alan
perusideoita sovelletaan myös
meillä käytäntöön, esimerkiksi
rakentamiseen.

Sooligeelitekniikka 

kiinnostaa

Pintakäsittelymenetelmiä on
useita, mutta VTT:llä ollaan kiin-
nostuneita etenkin sooligeeli-

tekniikasta. Sitä voidaan hyö-
dyntää erittäin laajasti ja se so-
veltuu lähes kaikille mate-
riaaleille, kuten kiven, metallin,
puun ja muovin pinnoittami-
seen.

– Sooligeelipinta rakentuu
matriisista. Sooligeelitekniikan
avulla voidaan valmistaa matalis-
sa lämpötiloissa nestemäisistä
liuoksista puhtaita keraami-, lasi-
tai hybridimateriaaleja. Nämä
ovat tavallisesti metallien ja or-
gaanisten materiaalien yhdistel-
miä. Sooligeelipinnoitteessa kaik-
ki ainesosaset ovat nanokokoisia,
jolloin pieni määrä tarvittavia yh-
disteitä saadaan jakautumaan ta-
saisesti pinnoitteeseen.

– Sooligeelitekniikalla voidaan
tehdä erittäin ohuita pintara-
kenteita, jotka ovat monta ker-
taa ohuempia kuin maalit. Seos
voidaan levittää usealla eri taval-
la, kuten esimerkiksi sumuttee-
na, telalla, siveltimellä tai upot-
tamalla.

VTT:llä ei ole vielä tutkittu
sooligeelin käyttöä pintojen uu-
delleenkäsittelyyn ja jo olemas-
sa olevien rakenteiden pinnoit-
tamiseen. Ritschkoff uskoo kui-
tenkin, että jo muutaman vuo-
den kuluessa tutkimus on eden-
nyt niin pitkälle, että elintarvi-
kealalla tehdään ensimmäisiä uu-
delleenkäsittelykokeiluja.

Puhtaiden pintojen 

valmistus

Kun sooligeelitekniikalla valmis-
tetaan helposti puhdistettavia
pintoja, vaaditaan pinnalta kaksi
ominaisuutta: pinnan täytyy olla
joko likaantumaton tai helposti
puhdistettava sekä kulutusta
kestävä. Ritschkoffin mukaan
VTT:n tutkimushankkeissa kes-
kitytään näiden kahden ominai-
suuden yhdistämiseen. 

– Pintoja muokkaamalla voi-
daan vaikuttaa niiden puhdistet-

tavuuteen joko passiivisesti tai
aktiivisesti. Pinta pysyy passiivi-
sesti puhtaana, kun se on sooli-
geelillä pinnoitettu. Siinä lian,
kosteuden ja erilaisten epäpuh-
tauksien tarttuminen pintaan on
estetty. Pinta on helpompi pitää
puhtaana – siihen riittää kevyt,
ympäristöystävällisempi puhdis-
tus.

– Aktiivisilla pintarakenteilla
on taas kyky puhdistua ja jopa
puhdistaa itse itsensä. Tällainen
ominaisuus on esimerkiksi foto-
katalyyttisesti aktiivisella titaani-
dioksidilla. Se on tietty titaani-
dioksidin muoto, joka reagoi ult-
raviolettisäteilyn kanssa muo-
dostaen voimakkaita radikaaleja.
Ne hajottavat orgaanista ainesta
ja estävät niiden kiinnittymisen
perusmateriaalin pintaan. Sen
toinen tärkeä ominaisuus on
hydrofiilisyys eli vesihakuisuus.
Silloin lika-aines saadaan helpos-
ti vedellä pois, Ritschkoff ker-
too. 

Japanissa tutkitaan paljon fo-
tokatalyyttisesti aktiivista titaa-
nidioksidia. Siellä sitä käytetään
esimerkiksi hajunpoistoon ja sai-
raaloissa sairaalatarvikkeiden,
kuten katetrien, desinfiointiin.
Suomessa tunnetuin ja käytetyin
fotokatalyyttinen sovellus on it-
sepuhdistuva Pilkington-lasi.
Myös VTT:llä tutkitaan mahdol-
lisuutta liittää pinnoitteisiin itse-
puhdistuvuus-ominaisuuksia, jot-
ka perustuisivat fotokatalyysiin.

Elintarvikeketjussa laajat

käyttömahdollisuudet 

Ritschkoffin näkemys on, että
sooligeelitekniikkaa voidaan so-
veltaa erittäin laajasti myös elin-
tarvikealalla, missä puhdistetta-
vuus ja hygienia ovat avainase-
massa. Käyttökohteita löytyy ko-
ko elintarvikkeiden tuotantoket-
justa, aina alkutuotannosta elin-
tarvikkeiden valmistukseen ja it-

se ruokailutapahtumaan asti.
Esimerkkinä alkutuotannosta

hän mainitsee tutkimushank-
keen, missä aiotaan selvittää hel-
posti puhdistettavien pintama-
teriaalien käyttösovelluksia maa-
talouden tuotantotiloissa, esi-
merkiksi navetoissa.

– Navettojen betonilattiat sau-
moineen keräävät huokoisina
pintoina runsaasti likaa. Lattioi-
den puhdistus vesisuihkulla pai-
naa entisestään lian huokosiin ja
lisää kosteutta. Tällainen lattia
on erittäin hyvä kasvualusta kai-
kille mikrobeille ja epäillään, et-
tä lehmien utaretulehdukset voi-
sivat johtua osin näistä syistä.
Toteutuessaan tämä tutkimus
tehdään yhteistyössä Maa- ja
elintarviketalouden tutkimus-
keskuksen kanssa.

– Elintarvikkeiden valmistus-
tiloissa puhdistettavuus ja hy-
gienia, ja jopa antimikrobiaali-
suus, ovat tärkeitä. Sooligeeli-
tekniikalla lattiat saadaan hel-
posti puhdistettaviksi, jolloin or-
gaaninen materiaali ei jää sinne
kasvualustaksi. Sillä voidaan pin-
noittaa myös terästä, jota käyte-
tään paljon elintarvikealalla, ku-
ten juoma- ja meijeriteollisuu-
dessa.

Ritschkoffin mukaan pintojen
antimikrobiaalisuus edellyttää
vielä lisätutkimuksia.

– Nyt ei riittävästi tiedetä, mi-
tä tapahtuu mikrobiflooralle,
kun pinnoite kuluu. Samoin
pohditaan, syntyykö resistentte-
jä lajeja tai tiettyjä valtalajeja.
VTT:llä olemme kiinnostuneita
pinnoitteiden riskitutkimukses-
ta samoin fotokatalyyttisesti ak-
tiivisen titaanidioksidin käytöstä
korkean hygienian tiloissa.

– Suurkeittiöiden ruokapalve-
luissa, kuten sairaaloissa, van-
hainkodeissa ja kouluissa, voi-
daan sooligeelitekniikalla suoja-
ta myös puupintoja. Melamiini-
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Funktionaaliset pinnat 
tulevat elintarvikealalle
Marianne Boström-Kouri

Elintarvikkeiden tuotantotilojen ja -laitteiden puhtautta ja puhdistusta voidaan edistää
uusilla, nanoteknologiaan ja materiaalien funktionaalisuuteen perustuvilla menetelmillä.
Jo parin vuoden kuluessa odotetaan ensimmäisiä sovelluksia elintarvikealalle.
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Jo parin vuoden sisällä tulevat ensimmäiset
funktionaaliset pintasovellukset elintarvike-
alalle. Käyttömahdollisuuksia löytyy niin
juoma- kuin meijeriteollisuudesta samoin suur-
keittiöistä, erikoistutkija
Anne-Christine Ritschkoff
VTT Rakennus- ja yhdys-
kuntatekniikasta kertoo.
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pintaiset lastulevypöydät ja tar-
jottimet rikkoutuvat helposti,
jolloin lika imeytyy niihin. Näi-
den tuotteiden pinnoitus alka-
nee jo parin vuoden kuluessa,
Ritschkoff arvelee.

Tutkimusta ja 

yhteistyötä tarvitaan

Funktionaalisille materiaaleille
Ritschkoff odottaa huikeita kas-
vunäkymiä ja iloitsee, että hank-
keissa on mukana jo laaja yritys-
konsortio.

– Nyt ollaan materiaalien ke-
hityksessä uudessa vaiheessa,
missä mahdollisuudet ovat lähes
rajattomat. Materiaalien ominai-
suuksia voidaan yhdistää helpol-
la tavalla, eivätkä valmistuskus-
tannuksetkaan ole suuria.

– Yritykset voivat hyödyntää
tutkimustuloksia omissa tuote-
kehityshankkeissaan. Niissä voi-

daan kehittää esimerkiksi itses-
tään korjaantuvia pinnoitteita,
kulutusta paremmin kestäviä ka-
lusteita ja pintoja, korroosiota
kestäviä tai kosteuteen reagoivia
pintoja sekä antibakteerisia pin-
noitteita ja UV-suojausta.

– Nyt tarvitaan kokonaisval-
taista ja laaja-alaista tutkimusta,
jota viedään laajalla rintamalla
eteenpäin. Toivottavasti löytyy
yrityksiä, joilla on halukkuutta
tulla mukaan tähän kehitystyö-
hön. Sillä yritykset määrittävät
ne tarpeet, mihin tutkimuksessa
ja tuotekehityksessä syvenny-
tään. Näin syntyy uusia tuotteita,
jotka hyödyttävät koko elinkei-
noelämäämme, Anne-Christine
Ritschkoff korostaa.

Lisätietoja:
Anne-Christine Ritschkoff
Erikoistutkija
VTT Rakennus- ja 
yhdyskuntatekniikka
anne-christine.ritschkoff@vtt.fi

Likaantumattomat pinnat 
-teknologiaohjelma

Teknologian kehittämiskeskus TEKES rahoittaa laajaa Pinta-tek-
nologiaohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää helposti puhdis-
tuvia pintoja. Ohjelman painopistealueita on kolme: pintojen li-
kaantuminen kosteissa prosessiolosuhteissa, pintojen likaantu-
minen korkeissa lämpötiloissa ja elinympäristön pintojen li-
kaantuminen.

Ohjelman tavoitteena on pintailmiöiden syvemmän ymmär-
ryksen avulla luoda edellytykset sekä ratkaista ja vähentää paitsi
haitallisia likaantumisongelmia teollisuudessa ja elinkeinoelä-
mässä myös synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Oh-
jelman perustan muodostavat tutkimuksellisuus, poikkitieteelli-
syys ja kansainvälisyys.

Ohjelman ytimen muodostaa kolme geneeristä, laajaa ja poik-
kitieteellistä tutkimusprojektia. Tutkimusprojekteissa ovat mu-
kana Helsingin, Joensuun, Jyväskylän ja Oulun yliopistot, Åbo
Akademi, Teknillinen korkeakoulu ja Tampereen teknillinen yli-
opisto sekä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ja VTT Pro-
sessit. Ohjelmassa on mukana myös soveltavan julkisen tutki-
muksen projekteja ja yritysten tuotekehitysprojekteja.

Rasvalian (oleiinihapon) le-
viäminen pinnoittamatto-
malla ja pinnoitetulla teräs-
ja keraamialustalla. Kuvat
Soili Takala, VTT 

Pinnoitta-
maton lasi-
tettu keraa-
mi ylhäällä,
pinnoitettu
alhaalla.

Pinnoittamaton harjat-
tu teräs ylhäällä, pin-
noitettu alhaalla.
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iime syksynä käynnistyi
Oy Panimolaboratorion
koordinoima yrityshanke
Juomateollisuuden pin-

tojen puhdistuvuuden paran-
taminen. Se liittyy Tekesin
Pinta-teknologiaohjelman tutki-
musprojektiin, missä tutkitaan
pintojen likaantumista kosteis-
sa prosessiolosuhteissa.

Yrityshankkeen tutkimus-
osasta vastaavat VTT Biotekniik-
ka ja Tampereen teknillinen yli-
opisto (TTY). Ryhmäpäällikkö
Erna Storgårds VTT:ltä koor-
dinoi projektia ja vastaa projek-
tin mikrobiologisesta tutkimuk-
sesta. Professori Tapio Mänty-
lä (TTY) johtaa yrityshankkee-
seen liittyvää materiaalitutki-
musta ja funktionaalisten pinto-
jen kehittämistä. Lisäksi hank-
keessa ovat mukana Outokum-
pu Stainless Oy, Elomatic Phar-
maceutical Engineering Oy, Noi-
ro Oy Farmos, Tankki Oy, Oy Si-
nebrychoff Ab, Oy Hartwall Ab
ja Olvi Oyj.

Mikrobiologiset 

riskit hallintaan

Projektin tavoitteena on mikro-
biologisten riskien hallinta juo-
mateollisuudessa. Projektissa
mikrobiologinen ja kemiallinen
osaaminen yhdistetään laite-
suunnitteluun ja materiaalitun-
temukseen. Ensisijaisesti tutki-
taan, miten estetään mikrobien
kiinnittyminen prosessipinnoil-

le ja biofilmien muodos-
tuminen.

Storgårdsin mukaan
mikrobiologisten riskien
hallinta on ensiarvoisen
tärkeää korkealaatuisten
juomien tuotannossa.
Vaikka oluet tai virvoi-
tusjuomat eivät voikaan
toimia tauteja aiheutta-
vien mikrobien lähtee-
nä, mikrobiologiset kon-
taminaatiot saattavat ai-

heuttaa laatuongelmia.
– Huonolaatuisten erien kä-

sittely ja ylimääräiset pesut rasit-
tavat myös ympäristöä. Hyvällä
tuotantohygienialla ehkäistään
ennalta mikrobiologiset ongel-
mat. Tämä edellyttää tietoa sekä
pintojen likaantumisesta että
myös mikrobien kiinnittymises-
tä ja kasvamisesta prosessilait-
teistossa.

– Materiaalien pintaominai-
suuksia kehitetään, jolloin puh-
distuvuus paranee ja likaantumi-
nen voidaan hallita paremmin.
Tässä uudet funktionaaliset pin-
nat ja oikein kohdennetut ”täs-
mäpesut” mahdollistavat siirty-
misen ympäristömyönteisiin pe-
su- ja desinfiointikemikaaleihin.

– Tavoitteenamme on myös
varmistaa pintojen ja kemikaa-
lien yhteensopivuus ja hyvä
puhdistustulos. Lisäksi uusia pin-
tamateriaaleja ja pinnankäsitte-
lymenetelmiä hyödynnetään hy-
gieenisessä laitesuunnittelussa.
Projektissa saamme uutta tietoa
biofilmien muodostumisesta ja
sen avulla pyrimme poistamaan
tai ainakin vähentämään laittei-
den rakenteista johtuvia mikro-
biologisia riskejä. Lisäksi kehi-
tämme simulointiohjelman, joka
jo tuotannon suunnitteluvai-
heessa estää mikrobiologisia ris-
kejä aiheuttavat virheet laittei-
den ja tilojen rakenteissa, Stor-
gårds kertoo.

Kaikki nämä toimenpiteet pa-

rantavat tuotannon taloudelli-
suutta juomateollisuudessa. Sa-
moin projektissa syntyvä tieto-
taito on tarpeen siirryttäessä ym-
päristömyönteisempiin pesuai-
neisiin ja vähemmän vettä ku-
luttaviin menetelmiin. Siten pro-
jekti liittyy kiinteästi liiketoi-
minnan strategiaan ja sen ympä-
ristönäkökohtiin, Storgårds pai-
nottaa.

Synergiaa 

poikkitieteellisyydestä

Projektin ansiosta laitevalmista-
jat ja -suunnittelijat, terästuotta-
jat, pesumekanismien osaajat ja
juomateollisuus ovat tiivistäneet
yhteistyötään. Storgårdsin mu-
kaan tällainen toimialojen väli-
nen verkottuminen on ensiar-
voisen tärkeää hygieenisessä lai-
tesuunnittelussa ja ratkaistaessa
tuotantohygienian haasteita. 

– Terästeollisuuden tietotaito
kasvaa, kun se saa käytännön
kokemusta eri pintakäsittely-

menetelmien vaikutuksesta puh-
distuvuuteen juomateollisuu-
dessa. Uusista ratkaisuista on
hyötyä myös hygieenisten tuo-
tantoprosessien laitteiden, pe-
sujärjestelmien ja niiden ohjauk-
sen suunnittelussa.

– Kokeita tehdään parhaillaan
laboratorio- ja pilot-mittakaavas-
sa. Tässä vaiheessa on vielä en-
nenaikaista vetää tuloksista pit-
källe meneviä johtopäätöksiä.
Verkottuminen yritysten ja tut-
kimusosapuolten välillä on kui-
tenkin käynnistynyt aktiivisesti.
Jo nyt on nähtävissä poikki-
tieteellisyyden tuoma hyöty, jo-
ka syntyy eri alojen asiantunti-
joiden yhdistäessä tietonsa ja re-
surssinsa, Erna Storgårds koros-
taa.

Lisätietoja:
Erna Storgårds
Ryhmäpäällikkö
VTT Biotekniikka
erna.storgards@vtt.fi
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Panimolaboratorio tutkii 
pintojen puhdistuvuutta
Marianne Boström-Kouri
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Panimolaboratoriolla 
yleishyödylliset ja 

tieteelliset tarkoitusperät
Oy Panimolaboratorio – Bryggerilaboratorium Ab perustettiin
vuonna 1956 yleishyödyllisiä ja tieteellisiä tarkoitusperiä silmäl-
lä pitäen. Osakkaina oli tuolloin 18 panimoa ja viisi kauppamal-
lastamoa. Vuonna 1959 Panimolaboratorio liittyi eurooppalai-
seen panimoalan tieteelliseen järjestöön, European Brewery Con-
ventioniin (EBC). Panimolaboratorio harjoittaa tutkimus- ja koe-
toimintaa sekä neuvontaa teollisuuden tarvetta varten.

Panimolaboratorion ja VTT:n yhteistyö alkoi vuonna 1959. Täl-
löin laboratorion palveluksessa oli 10 henkilöä. Vähitellen koko
henkilökunta siirtyi VTT:n palvelukseen, ja Panimolaboratorion
toiminta erillisenä laboratoriona päättyi. Osakasyrityksistä muo-
dostui teollisuuskonsortio, joka koordinoi ja rahoittaa VTT:llä ja
muissa tutkimuslaitoksissa tehtävää, teollisuusalan yhteistä tut-
kimusta. Tällä hetkellä osakkaina on kolme panimoa (Hartwall,
Olvi ja Sinebrychoff) sekä kaksi mallastamoa (Polttimo Yhtiöt ja
RavintoRaisio).
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Käymistankin kartiopohja.

Juomateollisuus tutkii pintojen puhdistuvuutta uusilla 
pintamateriaalisovelluksilla ja niihin soveltuvilla pesuteknii-
koilla. Puhdistuvuuden parantuessa aiotaan siirtyä ympäristö-
myönteisempään pesuteknologiaan.
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N
ykyaikana muutosvauh-
ti on kova. Jo muuta-
man vuoden kuluttua
voivat tuotannon tar-

peet muuttua. Kymmenen vuo-
den kuluttua vain osa alkuperäi-
sestä tuotannosta saattaa olla
enää jäljellä. Rakennus teknisi-
ne laitteineen on kuitenkin en-
nallaan. Tilanne voi olla sama
rakennuksen osalta useita vuo-
sikymmeniä.

Jos rakennus ei ole oikein
suunniteltu, se ei pysty talou-
dellisesti elämään tuotannon
muutosten myötä. Uudelleen-
järjestelyt ovat kalliita ja loppu-
tulos on todennäköisesti hei-
kohko. Suunnittelussa onkin
nähtävä sekä lyhyen että pitkän
tähtäyksen vaikutukset talou-
dellisuuteen ja tuottavuuteen
(taulukko).

Hygieniavaatimusten 

huomioiminen

Hygieniataso ei muodostu elin-
tarviketeollisuuden rakennuk-
sessa pelkästään hyvin sijoite-
tuista ja oikeista pesu- ja vesi-
pisteistä eikä kestävistä rakenne-
ja materiaaliratkaisuista. Edelli-
siäkin tärkeämpi on hygienian
huomioiminen tehdaskokonai-
suutta suunniteltaessa, koska sii-
nä tehtyjä virheitä on yleensä
hyvin vaikea korjata.

Uudisrakennuksessa ei hyvän
hygieniatason aikaansaaminen
tuota alaa tuntevalle suunnitte-
lijalle vaikeuksia eikä tilaajalle
merkittäviä ylimääräisiä kustan-
nuksia. Vanhaa saneerattaessa
on vaikeampaa löytää taloudel-

linen ratkaisu. Tällaiseen pystyy
vain suunnittelija, jolla on pitkä
kokemus ja perusteellinen nä-
kemys asiassa. Täytyy tietää, mi-
kä on ”riittävä”.

Oikea aikataulu ja 

vaiheistaminen tärkeitä

Suunnittelulle pitää varata tar-
peeksi aikaa, vaikka olisi hyvä
saada projekti mahdollisimman
nopeasti valmiiksi. Jos ratkaisu-
ja joudutaan tekemään liian no-
peasti, asiaan palataan todennä-
köisesti myöhemmin ja pitää
tehdä muutoksia. Mitä pidem-
mällä suunnitelmat ovat, sitä
enemmän syntyy ylimääräistä
työtä muutosten takia.

Jotta projekti pysyy joka suh-
teessa hallinnassa, pitää suun-
nittelun edetä vaiheittain. Näin
minimoidaan turha työ ja tiede-
tään riittävän ajoissa kohtuulli-
sen luotettavasti projektin sisäl-
tö ja suuruusluokkahinta: on to-
delliset mahdollisuudet tehdä
oikeita päätöksiä.

Vaikka kokeneet suunnitteli-
jat hoitaisivat suunnittelun tek-
nisesti oikein ja oikeassa aika-
taulussa, tärkeintä on se, että
työ tapahtuu alusta loppuun
saakka tiiviissä yhteistyössä ti-
laajan kanssa. Vain tällä tavalla
syntyy korkeatasoisia tuotteita
valmistava ja tehokas tuotanto-
laitos.

Ilpo Karjalainen
Arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Liark Ky
arktsto.liark@dlc.fi

Tehdassuunnittelussa tärkeää 
taloudellinen ja tuottava kokonaisuus
Ilpo Karjalainen

Pitkän tähtäyksen taloudellisuuteen ja 

vaikuttavat mm. seuraavat seikat:

• Oikea tontinkäyttösuunnitelma
• Tehdaskokonaisuus on joustava:
1. Laajennusmahdollisuudet on huomioitu rakennusten ja

rakennusmassojen sijoittelussa tontilla
2. Laajennettavuus on huomioitu rakennuksen sisäisessä

tilasuunnittelussa
3. Selkeät rakenneratkaisut ja huonetilaratkaisut
4. Omat tilat ja kulkureitit kiinteille perustekniikoille; ra-

kennukseen liittyvät koneet ja runkolinjat
5. Selkeä tuotantoaluekokonaisuus, jonka muunnelta-

vuutta eivät rajoita mm. portaat, hissit, kantavat raken-
teet, erilaiset rakennukseen liittyvät konehuoneet, WC-
tilat ja muut tuotannon uudelleen järjestelystä vain vä-
hän riippuvat tilat

• Perusrakenteet ja -materiaalit sekä perustekniikka ovat
kestäviä

• Muuttuvat rakenteet ja tekniikka ovat taloudellisia
• Hygieniavaatimukset on huomioitu kaikissa tila-, raken-

ne- ja materiaaliratkaisuissa

Kaaviossa on esitetty karkeasti toteutuksen eri vaiheet ja
niiden keskinäiset suhteet.

Taulukko. Tehdassuunnittelussa huomioitavia seikkoja lyhyellä ja 

pitkällä tähtäyksellä.

Lyhyen tähtäyksen taloudellisuuteen ja tuottavuuteen vaikuttavat

mm. seuraavat seikat:

• Investointi pysyy yrityksen sen hetkisten taloudellisten resurssien puitteissa
• Tehdaskokonaisuus (rakennus teknisine laitteineen) on sopusoinnussa tuotan-

non tuottavuuden kanssa
• Ensi vaiheessa käytettävä teknologia ja asennettavat koneet ja laitteet ovat 

oikeassa suhteessa kokonaiskustannusten kanssa: ne tuottavat riittävästi inves-
toinnin takaisin maksamiseksi

• Saneeraus- ja lisärakennustyö eivät häiritse tuotantotoimintaa
• Rakennustyö on oikein vaiheistettu
• Investointi toteutetaan oikeassa aikataulussa; investoinnista saatavat rationali-

sointi- ja teknologiahyödyt saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti



S
iirryttäessä tuotannossa
seuraavaan hygieniata-
soon, toiminnot tulisi
aina erottaa toisistaan ris-

tikontaminaation estämiseksi.
Erityisen tärkeää on erottaa
raaka-aineiden käsittely ja raa-
kojen tuotteiden tuotantoalue
(raaka tuotantoalue) kypsien
tuotteiden tuotantoalueesta
(kypsä tuotantoalue), jotta este-
tään raaka-aineissa esiintyvien
patogeenisten bakteerien ete-
neminen puhtaalle tuotantoalu-
eelle.

Osastointi antaa siihen hyvät
edellytykset. Osastoinnin tarkoi-
tuksena on sijoittaa toiminnalli-
sesti ja hygieniavaatimuksiltaan
erilaiset prosessin vaiheet omiin
tiloihin, ts. osastoinnissa elintar-
vikkeen tuotantovaiheet erote-
taan toisistaan fyysisellä esteellä.

Erilaisia osastointitapoja

Kuvassa A on esitetty tuotanto-
linja, jossa ei ole osastointia. Uu-
ni avautuu alueelle, joka on yh-
teinen raa’an tuotantoalueen
kanssa. Kypsennetyn tuotteen
ristikontaminaatiovaara on ole-
massa. Koska tiloja ei ole erotet-
tu fyysisellä esteellä, henkilölii-
kenteen ja siihen liittyvän mate-

riaaliliikenteen hallinta on vai-
keaa.

Kuvassa B on esitetty tuotan-
tolinja, jossa raaka tuotantoalue
on eri tilassa kuin kypsä tuotan-
toalue. Osastoiden välillä on
avoin kulkuyhteys, jonka kautta
kypsennetyt tuotteet viedään
jäähdyttämöön. Tämä linjarat-
kaisu on hygieenisesti parempi
kuin kuvassa A esitetty ratkaisu,
mutta myös tämä ratkaisu mah-
dollistaa osastojen välisen lii-
kenteen ja ristikontaminaation.

Hygieenisten periaatteiden
mukaisesti toimiminen erityises-
ti prosessilinjassa A, mutta myös
prosessilinjassa B vaatii tiukkoja
toimintaohjeita ja niiden seuraa-
misen valvontaa. Ehdoton vaati-
mus on, että raa’alta tuotanto-
alueelta ei kuljeta kypsälle tuo-
tantoalueelle. Käytäntö on kui-
tenkin osoittanut, että jos osas-
tojen välillä on kulkuyhteys, sii-
tä kuljetaan.

Kuvassa C on esitetty proses-
silinja, joka on osastoitu. Raaka
tuotantoalue on erotettu kyp-
sästä tuotantoalueesta seinällä.
Seinä on sijoitettu siten, että uu-
ni avautuu korkean hygienian ti-
laan, jolloin kypsennetty tuote ei
ole missään vaiheessa kosketuk-

sissa raakojen tuotteiden tuo-
tantoalueeseen. Henkilö- ja ma-
teriaalivirtojen hallinta on mah-
dollista kyseisessä tuotantolin-
jassa. Myös halutun ilmanpai-
neen ylläpitämiselle on hyvät
edellytykset, kun ilma ei karkaa
oviaukoista.  

Osastoinnilla Listeria kuriin

Muun muassa lihanjalostuslai-
toksissa on osastoinnilla havait-
tu olevan vaikutusta myös Liste-
ria monocytogeneksen esiinty-
miseen. Laitoksissa, joissa osas-
tointi on puutteellinen, esiintyy
usein pitkäaikainen L. monocy-
togenes -ongelma, kun taas lai-
toksissa, joissa raaka ja kypsä
tuotantopuoli on erotettu, on L.
monocytogenes -kontaminaatio
helpommin hallittavissa.

Puutteellisen osastoinnin vai-
kutukset näkyvät erityisesti L.
monocytogeneksen esiintyvyy-
dessä kypsennetyn tuotteen kä-
sittelytiloissa, kuten siivutus- ja
pakkaustiloissa. Hygieniasulku-
jen eli osastoinnin puuttuessa L.
monocytogenesta siirtyy puh-
taalle puolelle. Vaikka L. mono-
cytogeneksen hävittäminen kor-
kean hygienian tilasta onnis-
tuisikin, on todennäköistä, että
kontaminaatio uusiutuu hygie-
niasulkujen puuttuessa.

Osastoinnin edut on havaittu
käytännössä myös teurastamois-
sa. Teurasruhojen pintakonta-
minaatiota vähentää likaisen tuo-
tantoalueen erottaminen puh-
taasta tuotantoalueesta. Teuras-
tamoissa, joissa liikkuminen ky-
seisten alueiden välillä on mini-
moitu, esiintyy vähemmän ru-
hojen pintakontaminaatiota kuin
teurastamoissa, joissa liikkumis-
ta tapahtuu runsaasti puhtaan ja
likaisen tuotantoalueen välillä.

Tuotantoalueiden erottami-
sella vaikutetaan myös ilman laa-
tuun, jolla on vaikutusta ruhojen
pintahygieniaan. Raa’an tuotan-
toalueen ilma sisältää runsaasti
mikrobeja ja ilmavirtojen on to-
dettu siirtävän pilaajabakteereja
heikentäen korkean hygienian
alueen puhtautta ja lopputuot-
teen säilyvyyttä.

Janne Lundén
Tutkija
janne.lunden@helsinki.fi

Hannu Korkeala
Professori
Elintarvike- ja ympäristö-
hygienian laitos
Eläinlääketieteellinen 
tiedekunta
Helsingin yliopisto
hannu.korkeala@helsinki.fi
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Osastoinnilla tuoteturvallisuutta
Janne Lunden, Hannu Korkeala

Prosessilinjan osastointia kannattaa aina harkita erityisesti uusia laitoksia ja linjoja suunniteltaessa ja rakennet-
taessa, mutta myös vanhojen prosessilinjojen muutostöiden yhteydessä. Toimiva osastointi mahdollistaa henkilö-
liikenteen ja raaka-aineiden ja ilmavirtojen hallinnan, jolloin hygienia paranee 
kypsien tuotteiden tuotantoalueella ja tuoteturvallisuus lisääntyy.

Eläinlääketieteen tohtori Janne
Lundén on Helsingin yliopiston
eläinlääketieteellisessä tiedekun-
nassa tekemässään väitöstutki-
muksessa Persistent Listeria mo-
nocytogenes contamination in
food processing plants selvittä-
nyt syitä pitkäaikaisiin, pysyviin
listeriakontaminaatioihin elintar-
vikelaitoksissa.

Hankalasti hävitettävien L.
monocytogenes -kantojen todet-
tiin kiinnittyvän teräspinnalle te-
hokkaasti jo lyhyessä ajassa. Kiin-

nittyminen lisää niiden kestä-
vyyttä esimerkiksi puhdistus-
toimenpiteille. L. monocyto-
geneksen todettiin myös sopeu-
tuvan desinfiointiaineille.

Tuotantolinjoissa pitkäai-
kaisille, pysyville listeriakonta-
minaatiolle altistavia tekijöitä oli-
vat osastoinnin puute ja vaikeas-
ti puhdistettavat tuotantolaitteet.
Raa’an tuotantoalueen erottami-
nen kypsästä tuotantoalueesta
vähensi listeriakontaminaatiota
korkean hygienian alueella.

Uuni
Kylmiö

Uuni Kylmiö

KylmiöUuni

A

B

C

Lisävalaistusta 
listeriakontaminaatioiden syihin



Puhtaudella on elintarviketuo-
tannossa tärkeä merkitys. Val-
mistuksessa pilaantunut elintar-
vike on suuri riski sen tuottajal-
le. Tuotannon epäpuhtauksista
aiheutuvat kustannukset ovat
merkittäviä. Pahimmissa tapauk-
sissa voi vaarassa olla koko tuo-
tantolaitoksen tai jopa yrityksen
toiminta.

Pelkkä tuotantoprosessin hal-
linta ei välttämättä varmista riit-
tävää puhtautta. Tuotantopro-
sessien lisäksi tuotantoympäris-
tön puhtauteen vaikuttavat teki-
jät on tunnettava ja hallittava.
Rakenteiden materiaalit ja pin-
nat, kosteuskuormitus, ilman-
vaihto ja painesuhteiden aiheut-
tamat ilmavirtaukset vaikuttavat
muiden tekijöiden ohella epä-
puhtauksien syntyyn ja kulkeu-
tumiseen. Kokonaisuuden hal-
linta edellyttää kokonaisvaltaista
toimivuuden sekä riskien ar-
viointia.

Tuotantotilan rakenteet jou-
tuvat usein alttiiksi suurille kos-
teus- ja lämpötilarasituksille ja

niiden pinnat tarjoavat likaan-
tuessaan hyvät olosuhteet mm.
homeen kasvulle. Ilmanvaihto-
laitteisto voi levittää epäpuh-
tauksia tai olla niiden kasvu-
paikka. Hallitsemattomat paine-
suhteet ja ilmavirtaukset eri puh-
tausluokkaan kuuluvien tilojen
välillä levittävät epäpuhtauksia
tehokkaasti.

Rakenteiden
ja taloteknisten
järjestelmien
epäpuhtauksien
aiheuttamien ris-
kien hallintaan
on kehitetty työ-
kaluja, jotka otta-
vat huomioon te-
kijän esiintymi-
sen, havaittavuu-
den ja seuraus-
ten vakavuuden.
Muun muassa
VTT:llä on val-
miudet määrittää
erilaisia raken-
teisiin ja talotek-
nisiin laitteisiin

liittyviä puhtausriskejä ja arvioi-
da niiden merkitystä kokonai-
suuden kannalta. Tulosten pe-
rusteella voidaan arvioida eri te-
kijöiden merkitystä kokonaisris-
kin kannalta ja suunnata kehitys-
tai korjaustoimenpiteet oleelli-
siin tekijöihin.

Lisätietoja: VTT Rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka: Tuomo
Ojanen, puh. (09) 456 4743,
tuomo.ojanen@vtt.fi tai Keijo
Kovanen puh. (09) 456 4727,
keijo.kovanen@vtt.fi
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Tutkittava
rakenne

Näytteen -
ottokammio

‘Ulkoilma -
kammio’

Ilmanvaihto
ja suodatus

vuotoilma-
virtaus

epäpuhtauslähteet

paine-ero

Suojakammio

materiaali-
emissiot

VTT/RTE

Työkaluja rakenteiden ja taloteknisten 
järjestelmien puhtauden arviointiin

2 • 04  Kehittyvä Elintarvike

VTT:n sisäilman simulointikammion avulla voidaan tutkia epäpuhtauksien kul-
keutumista rakenteista ja niiden kautta sisäilmaan.

Oy Ecolab Ab    Uusi os. 21.6.2004 alkaen:
Mäkelänkatu 54 A     Piispanportti 10
00510  HELSINKI    02200  ESPOO
Puhelin (09) 396 551
Myyntipalvelu 0800 1 39600
Telefax (09) 3965 5305
etunimi.sukunimi@ecolab.com Food & Beveragewww.ecolab.com

Logic Foamer
turvaa hygieniasi

Laiteuutuus tuoredesinfiointiin käyttöalueina
muun muassa:

- sulkutilojen ja jalkineiden desinfiointi
- kulkuväylät hygienia-alueille
- jäähdytysspiraalit
- koneiden ja laitteiden alustat
- kuljetinradat
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V
uoden 2004 alussa Hel-
singin yliopistossa toteu-
tettiin hallinnollisia jär-
jestelyjä ja mm. siirryt-

tiin uuteen tiedekuntarakentee-
seen ja kampusajatteluun. Uusi
rakenne korostaa Viikkiä bio-
tieteiden keskittymänä ja life
science -kampuksena. Eläinlää-
ketieteellisen tiedekunnan muu-
tettua kaikki Helsingin yliopis-
ton biotieteelliset alat ovat Vii-
kissä lääketiedettä lukuun otta-
matta.

Viikissä on nyt neljä bioalan
tiedekuntaa. Kampuksen life
science -luonnetta vahvistavat
myös Biotekniikan instituutti,
Viikin koe-eläinkeskus ja Viikin
tiedekirjasto. Vuoden 2006 alus-
sa Viikkiin muuttavat Eläinlää-
kintä- ja elintarviketutkimuslai-
tos EELA ja kasvintuotannon tar-
kastuskeskus KTTK, joiden
edustaja jo kuuluu Viikin kam-
pusneuvottelukuntaan, samoin
Viikin yrityshautomon yritysten
edustaja.

Viikin kampus edustaa opis-
kelija- ja henkilökuntamäärältään
keskikokoista suomalaista yli-
opistoa. Opiskelijoita on lähes 
6 000 ja henkilökuntaa liki 
2 000, joista yli 100 professoria
(Taulukko 1).

Kampuksen tiedekunnat

Perinteisesti yliopisto jakautuu
tiedekuntiin ja nämä edelleen
laitoksiin ja pääaineisiin. Uusi
hallintomalli sallii myös laitok-
settoman tiedekunnan. Näin
asia ratkaistiin Viikissä farmasian
kohdalla, kun farmasian laitos
muuttui vuoden 2004 alusta it-
senäiseksi tiedekunnaksi, jossa
ei ole yhtään laitosta.

Muissakin tiedekunnissa lai-
toksia on yhdistetty. Matemaat-
tis-luonnontieteellisen tiede-
kunnan biotieteelliset yksiköt
muodostivat vuoden alusta lu-
kien Viikkiin biotieteiden tiede-
kunnan, jossa on kaksi laitosta

(Taulukko 2). Myös maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan
laitoksia on yhdistetty niin, että
niitä nyt on yhdeksän.

Käynnissä on myös ns. laa-
jempien pääaineiden muodosta-
misprosessi, joka vähentää yk-
sittäisten pääaineiden lukumää-
rää säilyttäen aiemmat itsenäiset
pääaineet laajemman pääaineen
suuntina. Viikin tiedekuntien de-
kaaneissa on elintarvikealan hy-
vin tuntemia professoreita
useammassakin tiedekunnassa.

Elintarviketieteet

Elintarviketieteet ovat Viikin
kampuksella pääosin maatalous-
metsätieteellisessä tiedekunnas-
sa ja osin eläinlääketieteellisessä
tiedekunnassa. Maatalous-met-
sätieteellisen tiedekunnan elin-
tarviketieteet ovat epävirallises-
ti ryhmittyneet ns. Viikki Food
Science - tai Viikin elintarvike- ja
ravitsemustieteet -käsitteen alle.
Tätä konseptia voitaneen vaste-
des kehittää ja ottaa huomioon
myös eläinlääketieteellisen tie-
dekunnan elintarviketieteelliset
alat.

Viikin elintarvike- ja ravitse-
mustieteiden piirissä työskente-
lee pitkälti toistasataa henkilöä,
joista opettajia on noin 25. Jat-
ko-opiskelijoita on noin 60 ja pe-
rustutkinto-opiskelijoita 400.
Vuosittainen sisäänotto elintar-
viketieteiden eri aloille ja eri
kiintiöihin on noin 80–90 uutta
opiskelijaa. Näissä luvuissa ei ole
mukana eläinlääketieteellisen
tiedekunnan tietoja (Taulukko
3).

Uusi EE-talo täyttyy

Vuoden vaihteessa Viikissä
muuttivat uuteen EE-taloon elin-
tarviketeknologian laitoksen op-
piaineet ja soveltavan kemian ja
-mikrobiologian laitokseen kuu-
luva ravitsemustiede. Kevään ja
kesän kuluessa taloon muuttaa
myös koko eläinlääketieteelli-

nen tiedekunta Hämeentieltä 2-
vaiheen valmistuessa. Eläinsai-
raala seuraa myöhemmin Van-
han Viikin puolelle.

Muutto on merkittävä elintar-
viketeknologian oppiaineen his-
torian kannalta. Elintarviketek-
nologian opetus alkoi 1960-lu-
vun puolivälissä, mutta vasta nyt
se sai sille varta vasten suunni-
tellut tilat. Aiempi prosessilabo-
ratoriohan oli B-talon luen-
tosalien alla ja alun pitäen varas-
totila.

EE-talo sijaitsee Viikin A- ja D-
talojen ja Latokartanon ylioppi-
laskylän välissä (ks. karttakuva).
Talo jää Latokartanonkaaren
uusien poikkikatujen, Agnes Sjö-
berginkadun ja Mustialankadun
väliin. Katuosoite on Agnes Sjö-
berginkatu 2. Kadun toisella
puolella D-talossa on mm. elin-
tarvikekemian ja muiden ke-
miallisten oppiaineiden tilat. Py-
säköintipaikkoja on luvassa Mus-

tialankadun puolelle, kunhan ka-
tu kesällä valmistuu.

EE-talon 1-vaiheen strategiset
mitat ovat bruttoala 13 300 m2,
tilavuus 60 000 m3 ja 2-vaiheen
7 450 m2 ja 35 000 m3 . Kak-
kosvaihe valmistuu 30.6.2004.
Talossa on neljä kerrosta. En-
simmäisessä kerroksessa on Uni-
cafen Viikuna-ravintola (240
paikkaa), elintarviketeknologian
prosessilaboratoriot (ml. liha-,
maito- ja viljateknologian pro-
sessitilat), ravitsemustieteen 
koekeittiö ja seminaarihuoneita.

Leveä portaikko vie toiseen
kerrokseen, jossa on mm. Wal-
ter-luentosali, seminaarihuonei-
ta, iso aula, elintarviketeknolo-
gian laboratoriot (aistinvarainen
laatututkimus, pakkausteknolo-
gia, fysikaaliset mittaukset), ra-
vitsemustieteen laboratoriot ja
koehenkilötilat sekä elintarvike-
teknologian ja ravitsemustieteen
henkilöhuoneet. Toisessa ker-

Viikin biotieteiden kampus kasvaa
Hannu Salovaara

Vaikka Euroopan elintarvikevirastoa ei saatu Viikkiin, prosessi nosti Viikin 
tunnettuutta niin Suomessa kuin Euroopassakin. Kampuksella on uusi tiedekuntarakenne ja 
EE-talo on osittain valmistunut. Elintarviketeknologit ja ravitsemustieteilijät ovat jo 
muuttaneet ja eläinlääketieteilijät ovat muuttamassa Viikkiin. Viereisellä tontilla 
alkavat EELA:n ja KTTK:n talon rakennustyöt kesän kynnyksellä.
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roksessa sijaitsee myös Viikki
Food Centre, joka vuokraa pal-
velutoimintaansa toimintatiloja
ja -resursseja lähinnä elintarvike-
teknologian laitokselta (ks. Ke-
hittyvä Elintarvike 1/2003 s.32)

Kolmannessa kerroksessa on
liha-, maito- ja viljateknologian
tutkimuslaboratoriot ja henkilö-
huonetilat sekä elintarvike- ja
ympäristöhygienian laitoksen ti-
lat. Neljäs kerros on eläinlääke-

tieteellisen tiedekunnan perus-
eläinlääketieteen laitoksen käy-
tössä.

Uudelle talolle on ollut mah-
doton löytää lyhyttä kuvaavaa ni-
meä. Niinpä työnimi EE-talo saat-
taa jäädä käyttöön. Toinen E viit-
taa elintarviketieteisiin ja toinen
eläinlääketieteisiin. Talon viralli-
nen nimi, eläinlääke- ja elintarvi-
ketieteiden talo, on käytännössä
kömpelö. EE-talon käyttäjät esit-

televät vähitellen taloa sidosryh-
milleen, mutta talon varsinaiset
vihkiäiset pidetään syksyllä.

EVI, EELA ja KTTK Viikkiin

EE-talon eteläpuolelle, Latokylän
edustalla olevan rotukoivikon
paikalle aletaan kesän tullen ra-
kentaa taloa lähes 500 työnteki-
jän pellolta pöytään -viranomais-
ketjulle. Siihen muuttavat vuo-
den 2006 alussa Elintarvikevi-

rasto (EVI), Eläinlääkintä- ja elin-
tarviketutkimuslaitos (EELA) ja
Kasvintuotannon tarkastuskes-
kus (KTTK).

Hannu Salovaara
Professori
Elintarviketeknologian laitos
Helsingin yliopisto
Viikin elintarvike- ja ravitse-
mustieteet
hannu.salovaara@helsinki.fi

Taulukko 3. Elintarviketieteet Viikin kampuksen laitoksissa.

Eläinlääketieteellinen Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Elintarvike- ja ympäristö- Elintarviketeknologian Soveltavan kemian ja Taloustieteen laitos
hygienian laitos laitos (EE) mikrobiologian laitos

Elintarvikehygienia (EE) Elintarviketeknologia* Elintarvikekemia* Elintarvike ekonomia*
Ympäristöhygienia Lihateknologia* Mikrobiologia Markkinointi*

Elintarvikemikrobiologia*
Maitoteknologia* Ravitsemustiede*(EE) Kuluttajaekonomia
Viljateknologia* Luonnonaineiden kemia Ympäristöekonomia
Aistittava Maa- ja ympäristökemia Maatalouspolitiikka
laatututkimus
Pakkausteknologia
Prosessitekniikka

Maanviljelyskemia ja fysiikka

* Varsinaiset elintarvikealan koulutusohjelman oppiaineet

Taulukko 1. Viikin kampuksen tiedekuntien tunnuslukuja ja elintarviketieteiden (VFS) osuus kampuksella 

(luvut ovat osin arvioita ja perustuvat vuosien 2002–2003 tietoihin, mutta pyrkivät kuvaamaan ja ennakoimaan  tilannetta vuonna 2004
uudessa kampusrakenteessa)

Henkilövahvuus Viikin kampus 

(yhteensä) Tiedekunnat

Biotieteellinen Farmasian Eläinlääketieteellinen Maatalous-metsätieteellinen
tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta (jossa VFS**)

Opiskelijoita 5300 1450 900 500 2450 (400)
Maisterintutkintoja 527 170 48* (+197)* 59 (=ELL) 200 (66) 
Tohtorintutkintoja  104 55 11 11 30 (6)
Henkilöstöä yhteensä 230 230 100 250 550 (>100)
Professoreita 103 37 13 19 47 (11)

*48 proviisoria ja 197 farmaseuttia
** suluissa Viikki Food Science, Viikin elintarvike- ja ravitsemustieteet

Taulukko 2. Viikin kampuksen tiedekunnat ja laitokset vuoden 2004 alusta lukien ja kolmivuotiskautensa aloittaneet

dekaanit, varadekaanit ja laitosten johtajat

Biotieteellinen tiedekunta: dekaani Jari Niemelä, varadekaanit Timo Kairesalo ja Tapio Palva
• Bio- ja ympäristötieteiden laitos: Kielo Haahtela
• Ympäristöekologian laitos: Timo Kairesalo

Eläinlääketieteellinen tiedekunta: dekaani Hannu Saloniemi, varadekaanit Johanna Björkroth ja Reeta Pösö
• Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos: Hannu Korkeala
• Kliinisen eläinlääketieteen laitos: Riitta-Mari Tulamo
• Peruseläinlääketieteen laitos: Antti Sukura

Farmasian tiedekunta: dekaani Raimo Hiltunen, varadekaani Heikki Vuorela

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: dekaani Jukka Kola, 1. varadekaani Vieno Piironen, 2. varadekaani Marketta Sipi
• Elintarviketeknologian laitos: Hely Tuorila
• Kotieläintieteen laitos: Matti Näsi
• Maatalousteknologian laitos: Jukka Ahokas
• Metsäekologian laitos: Pasi Puttonen
• Metsäekonomian laitos: Jari Kuuluvainen
• Metsävarojen käytön laitos: Marketta Sipi
• Soveltavan biologian laitos: Juha Helenius
• Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos: Maija Tenkanen
• Taloustieteen laitos: John Sumelius

Hannu Salovaara
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S
uomessa on tuskin poliit-
tista kommentaattoria,
joka ei olisi muistutellut
sitä, että Suomi ei saanut

Euroopan elintarvikevirastoa.
Sen saikin Italian Parma, jonka
ei sitä alun perin pitänyt saada,
koska kaikki paitsi Italia olivat
Suomen kannalla.

EFSAn johtokunta olikin jo
useaan otteeseen vuosina 2002
ja 2003 toivonut pikaista sijoi-
tuspäätöstä. Silti Eurooppa-neu-
voston päätös viime joulukuus-
sa tuli jonkinlaisena yllätyksenä,
johon on tosin sopeuduttu vii-
vytyksettä. Mutkikas päätöksen-
teko osoitti ainakin sen, että ol-
lakseen tehokas EU:n pitää uu-
distua ja pienien maiden pitää
olla aktiivisia ja viisaita oikeuksi-
aan ajaessaan.

Huippukokouksen päätös oli
vahinko Suomen elintarvikealan
tieteelliselle riskinarvioinnille ja
sitä kautta koko elintarvikeket-
jullemme alkutuotannosta ku-
luttajaan asti. Helsingin Viikin
tiedepuistossa EFSA olisi vaikut-
tanut monin tavoin myönteises-
ti koko elintarvikealaamme ja
tehnyt tunnetuksi osaamistam-
me voimakkaasti kehittyvien
biotieteiden alueilla. Toivotta-
vasti tulevasta kemikaaliviras-
tosta lupamenettelyineen saa-
daan meille aikanaan EFSAa käy-
tännönläheisempikin tieteen,
tekniikan ja osaamisen puskuri.

Muutto Parmaan 

valmisteilla

EFSA on aloittamassa muuttoaan
Parmaan, ja kesällä 2005 sen pi-
täisi olla valmista. Varsinaiseen
toimintaan eli tieteelliseen ris-
kinarviointiin muutto ei tuone
katkoksia, eli tiedekomitean ja -
lautakuntien työ pyritään pitä-
mään käynnissä jatkuvasti. Ilma-
piiri muutolle on myönteinen, ja
Parman kaupunki ottaa viraston
avosylin vastaan.

Vuonna 2004 otettava uusi
henkilöstö oli tarkoitus sijoittaa
jo suoraan Parmaan, mutta toi-

mitilaratkaisut ovat siellä vielä
kesken. Parman kaupunki on va-
rannut EFSAn kokoustiloiksi Du-
calen palatsin. Toimitilat pitäisi
saada sen läheisyyteen, ja tontti-
kin sitä varten on löytynyt. Ra-
kennuksen rahoitus onkin sitten
toinen kysymys.

Huomattava osa EFSAn tuo-
toksesta, sadoista tieteellisistä
riskinarvioinneista, varautumi-
sesta tuleviin riskeihin, yhteis-
työstä komission, Euroopan par-
lamentin, unionin muiden tutki-
musorganisaatioiden sekä jäsen-
valtioiden ja niiden tiedontuot-
tajien kanssa edellyttävät ko-
koustyöskentelyä.

Tiedelautakunnat ja -komitea
mm. hyväksyvät tieteelliset ar-
viointinsa kokouksissaan. Tiede-
paneeleilla on kymmeniä työ-
ryhmiä. Myös johtokunnan on
kokoonnuttava muutaman ker-
ran vuodessa. Kokouksia EFSAlla
on satoja vuosittain.

Liikenneyhteydet on toinen
suuri muutto-ongelma, koska
Parmalla ei ainakaan vielä ole
kansainvälistä lentokenttää. Jat-
kolennot Milanosta, Bolognasta
tai Roomasta, juna tai autokulje-
tus tai vaikkapa ”ilmasilta” Brys-
selistä merkitsevät matkustajille
huomattavaa lisäaikaa ja viras-
tolle matkakuluja.

Kolmivuotiskautensa päät-
tyessä tiede-elinten kiireisimmät
jäsenet eivät enää ehkä ha-
luakaan jatkaa eikä viraston lu-
kuisiin työryhmiin saada riittä-
västi asiantuntijoita. EFSAn
asiantuntija- ja luottamuselimet
voivat kyllä kokoontua muualla-
kin kuin Parmassa, ja se on jopa
toivottavaa. Tosin EFSAnkin
henkilökunnalle liika matkuste-
lu on rasite. IT-tekniikka ajan
mittaan tuonee kokousmatkus-
tukseen helpotusta.

Viestintä tehostuu

EFSAn kuluvan vuoden toimin-
tasuunnitelma on kunnianhi-
moinen, mutta työtaakkakin on
melkoinen. Komission tieteelli-

siltä komiteoilta siirtyi runsaasti
arviointipyyntöjä EFSAlle. Toi-
saalta unionin elintarvike- ja re-
hualan lainsäädäntö edellyttää
riskinarviointeja.

Onneksi parlamentti ehti vie-
lä viime joulukuussa antaa viras-
tolle muuttolisänä miljoona eu-
roa, joten 2004 budjetti on nyt
yli 28 miljoonaa euroa. Henkilö-
kunnan kokonaismäärä nousee
samalla 138:aan. Vuonna 2005
henkilökuntaa olisi jo lähes 200.
Lopulliseksi määräksi kaavaillaan
noin 300 henkeä, heistä puolet
teknistä henkilökuntaa.

Jo nyt EFSA pyörittää lähes
kaikkia sille perustamisasetuk-
sessa (EY) 178/2002 annettuja
tehtäviä (viite 1) noin 80 henki-
lön voimin, mutta mm. varautu-
minen elintarvikeketjun uusiin
vaaratekijöihin on jäänyt vielä
vähälle huomiolle. Suurin näky-
vä muutos vuonna 2004 on vies-
tinnän tehostuminen, kun mm.
EFSAn kotisivut (viite 2) ovat uu-
distuneet, oma lehti alkaa ilmes-
tyä ja viestintäverkostot toimi-
vat.

Myös viraston asiakastahoi-
hin, tuottajiin, teollisuuteen,
kauppaan ja kuluttajiin pidetään
yhteyksiä, ja kokouksia avataan
tarkkailijoille. Avoimuutta muu-
toinkin lisätään. Myös tietotek-
niikan käyttöä tehostetaan, mut-
ta siinä muutokset näkyvät ehkä
vasta, kun muutto Parmaan on
valmis.

Uusi tiedeosasto aloittanut

Suurin sisällöllinen muutos 2004
on tieteellisen työn voimistami-
nen. Viraston uuteen tiedeosas-
toon sijoitetaan tässä vaiheessa
40 tieteellistä asiantuntijaa ja li-
sää tulevina vuosina. Heidän teh-
tävänään on tukea tiede-elinten
työtä ja olla viraston oman tie-
teellisen asiantuntemuksen pe-
rusta.

Näin EFSAsta tehdään se kas-
vien ja eläinten terveyden ja
eläinten hyvinvoinnin sekä re-
hujen ja elintarvikkeiden ja nii-

den ainesosien turvallisuuden
tieteellinen asiantuntija, joksi se
perustettiin. Tavoitteena on kan-
sainvälisesti tunnustettu asema.
Se edellyttää avoimuutta ja yh-
teistyötä myös muun maailman
kansallisten ja kansainvälisten
riskinarvioijien ja tutkimuslai-
tosten kanssa.

Elintarvike- ja rehulain-

säädäntö työllistää eniten

Riskinarviointipyyntöjä EFSAlle
voivat asetuksen mukaan esittää
komissio, parlamentti, jäsenval-
tiot ja virasto itse. Suomesta ne
esittää maa- ja metsätalousmi-
nisteriö. 

Vuonna 2003 kaikki 122 ar-
viointipyyntöä tulivat komissiol-
ta. Suurin osa niistä koski elin-
tarviketurvallisuutta, ja noin kol-
masosa liittyi lainsäädännön val-
misteluun. Ne koskivat mm.
ruoan ja rehujen lisäaineita, aro-
meja, torjunta-aineita, geeni-
muunneltuja organismeja ja uus-
elintarvikkeiden ainesosia.

Lausuntoja valmistui viime
vuonna vain 15, koska tiedeko-
mitea ja -paneelit aloittivat vasta
vuoden loppupuolella. Tänä
vuonna arviointipyyntöjen mää-
rän arvioidaan nousevan
250:een, ja jotkut niistä ovat mo-
niosaisia. Useimmilla tieteellisillä
lausunnoilla on myös tiukka ai-
kataulu, jota paneeli noudattaa.

Suuri ruuhka jatkuu ainakin
torjunta-aine- ja rehulautakun-
nilla sekä GMO -lautakunnalla,
mutta myös lisäaineisiin, ravit-
semukseen ja väitteisiin liitty-
vien arviointien tarve kasvaa ko-
mission lainsäädäntöhankkeiden
myötä ja säädösten valmistuessa.

Jäsenmaiden 

riskinarviointi verkostoituu

EFSAn riskinarviointiin ja elin-
tarvikevaarojen ennakointiin liit-
tyvä työ tehostuisi suuresti, jos
jäsenmaat tulisivat siihen täysi-
painoisesti mukaan. Riskinar-
viointia tekevät tutkimuslaitok-
set ja niiden yksittäiset tutkijat

EFSA Parmaan kesällä 2005
Euroopan elintarvikeviraston 
tieteellinen työ vahvistuu
Pirkko Raunemaa
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onkin tarkoitus saada verkos-
toitumaan ensi tilassa, jotta tur-
halta päällekkäiseltä tutkimuk-
selta vältyttäisiin ja voimavaroja
voitaisiin käyttää tehokkaasti hy-
väksi.

Neuvoa-antavan työryhmän
puitteissa jäsenmaat tiedottavat-
kin jo nyt omista tutkimuksis-
taan ja riskinarvioinneistaan.
Mm. USAn viranomaisten hälyt-
tävät tiedot eurooppalaisten lo-
hikalojen korkeista dioksiinipi-
toisuuksista voitiin EFSAn välit-
tämän riskiviestinnän keinoin
asettaa mittasuhteisiinsa, kun
myös kalansyönnin hyödyt otet-
tiin huomioon ja kuluttajia neu-
vottiin kansallisesti, heidän ruo-
ankäyttötapansa huomioon otta-
en, välttämään riskejä. Mm. pe-
rusteellinen tietopaketti Kan-
santerveyslaitoksen ympäristö-
terveyden osastolta oli omiaan
selkiyttämään tilannetta koko
Euroopankin tasolla.

Suomen panostettava

omaan riskinarviointiinsa

Suomen valmiudet osallistua ris-
kinarviointiin ja -viestintään ovat
vielä puutteellisia. Meillä ei mm.
ole kattavia tietoja lasten ja nuor-
ten ruoankäytöstä, vaikka ne

ovat oleellisia, kun koko väestön
altistumista haitta-aineille pitkäl-
lä aikavälillä arvioidaan. Muu-
toinhan Kansanterveyslaitoksen
Finravinto -tutkimukset tarjoavat
hyvän pohjan altistumisen ar-
vioinneille ja seurannalle. 

Nyt myös ruoan koostumus ja
ravintosisältö ovat nousemassa
aikaisempaa voimakkaammin
riskinarvioinnin työkaluksi mm.
ylipaino-ongelmien, terveysvai-
kutusväitteiden sekä uuselintar-
vikkeiden ainesosien ja täyden-
tämisen arvioinnin myötä.

Meillä nämäkin tutkimusalu-
eet ovat lähinnä Kansanterveys-
laitoksen ja yliopistojen tutki-
musyksiköiden varassa, mutta ul-
kopuolisen silmin hajanaisella
pohjalla. KTL:n toivoisikin otta-
van selkeän aloitteen jo ohjel-
massa olevien ympäristöperäis-
ten vierasaineiden lisäksi myös
muiden vierasaineiden ja lisäai-
neiden sekä ravitsemukseen ja
ravintoaineiden saantiin liitty-
vässä riskinarvioinnissa. Siihen
KTL:llä on hyvät edellytykset.

Valtion tutkimuslaitoksista
vain EELA on organisoinut näky-
västi alueensa riskinarvioinnin ja
tuottaa kansainvälisesti arvokas-
ta tulosta eläimistä saatavien

elintarvikkeiden ja eläinsairauk-
sien tutkimuksen alueilla. EE-
LAn, Kasvintuotannon tarkas-
tuskeskuksen, KTL:n ja yliopis-
tojen tutkimusyksiköiden lisäksi
riskinarvioinnin tieteelliseen yh-
teistyöhön tulisi saada mukaan
myös Suomen Akatemia, Tekno-
logian kehittämiskeskus Tekes ja
Sitra. 

Kyse on huomattavista, tie-
teellisesti vaativista, monitietei-
sistä ja tulevaisuuteen tähtäävistä
tutkimushankkeista, eikä niiden
hyväksikäyttö voi jäädä vain yk-
sittäisen tutkimuslaitoksen tai
tiedeyhteisön tai edes rahoitta-
van instituution tai yrityksen pii-
riin.

EFSA oiva yhteistyö-

mahdollisuus

EFSA tarjoaa tieteellisesti kor-
keatasoiselle elintarvike- ja re-
hututkimukselle oivallisen yh-
teistyöfoorumin, joka uhkaa nyt
jäädä meiltä vahingoksemme vä-
häiselle käytölle. Samalla suo-
malaisten tutkijoiden työpanos
myös suoraan EFSAn henkilö-
kunnassa ja tiedepaneeleissa kas-
vaisi, sillä suomalaisten tutkijoi-
den varauksettomasta arvostuk-
sesta huolimatta olemme siellä

aliedustettuina. Pyrkimyksemme
EU:n ytimiin voi hyvin toteutua
myös näiden ihmisille läheisten
tutkimusalueiden kansallisen
vahvistamisen ja siitä kumpua-
van uudenlaisen EU-yhteistyön
kautta.

Pirkko Raunemaa
EFSAn johtokunnan jäsen
pirkko.raunemaa@pp.inet.fi

1. Asetus (EY) No 178/2002: Eu-

roopan elintarviketurvallisuusvi-

ranomainen, EFSA, perustettiin

Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton asetuksella n:o 178/2002.

Samalla EU sai yleissäännökset

elintarvikelainsäädäntöä koske-

vista periaatteista ja elintarvik-

keiden turvallisuuteen liittyvistä

menettelyistä. Säännökset kos-

kevat rehuja ja elintarvikkeita. Ne

astuvat voimaan asteittain vuosi-

na 2002–2007. EFSAa koskevat

säännökset astuivat voimaan tam-

mikuussa 2002.

2. http.//www.efsa.eu.int/about

Maaliskuussa Suomessa vieraili puheenjoh-
taja Jean Martin Euroopan elintarviketeol-
lisuuden järjestöstä CIAAsta (Confederation
of the food and drink industries of the EU)
Elintarviketeollisuusliiton vieraana. Martin
kiertää kaikki CIAAn jäsenjärjestöt tavoit-
teena kehittää järjestön toimintaa paremmin
jäseniään palvelevaksi ja elintarvikealaa edis-
täväksi, jotta kestävä kasvu on mahdollista.
Elintarviketeollisuusliitto on yksi CIAAn jä-
senjärjestöistä.

CIAA on uusien haasteiden edessä EU:n
laajentuessa toukokuun alussa. Elintarvike-
teollisuus on suurin teollisuuden haara Eu-

roopassa. Elintarvikealalla on sekä suuria et-
tä pieniä yrityksiä, monet pienetkin ovat
erittäin innovatiivisia.

Martin painotti voimakkaasti, että ruoka-
turvallisuudesta ei ole vara tinkiä yhtään. Sik-
si CIAA yrittää auttaa myös uusia EU-maita
saavuttamaan EU-taso elintarvikealalla. Myös
vienti EU:n ulkopuolisiin maihin on tule-
vaisuudessakin tärkeää. EU:n on pystyttävä
kilpailemaan maailman markkinoilla. Ta-
voitteena on, että EU on maailman kilpailu-
kykyisin alue vuoteen 2010 mennessä.

Monia haasteita

Kova haaste tässä kilpailussa on korkeampi
raaka-aineiden hinta EU:ssa kuin muualla
maailmassa. Sen takia kompensaatiot ovat
tärkeitä. CIAA yrittää ajaa kaikkia näitä asioi-
ta EU:ssa. Se on tehnyt muistion EU:n ny-
kyiselle irlantilaiselle puheenjohtajalle tär-
keimmistä elintarvikealan asioista, joista tu-
lee keskustella Irlannin puheenjohtajuus-
kauden aikana.

Muistiossa otetaan kantaa mm. EU:n maa-
talouspolitiikkaan, WTO -neuvotteluihin,
EU:n laajentumiseen, lainsäädännöllisiin ky-
symyksiin kuten terveysväittämiin,
GMO:hon, jätteiden vähentämiseen ja kes-
tävään kehitykseen.

Kuluttajia ei haluta pakottaa GMO -tuot-
teisiin, jos he eivät niitä hyväksy. Martin us-
koi, että eurooppalainen elintarviketeolli-
suus alkaa käyttää GMO:ta vasta sitten, kun
kuluttajat hyväksyvät sen. Teollisuuden teh-
tävä on tuottaa kuluttajalle sitä, mitä he ha-
luavat.

Ei syytä pessimismiin

Martin oli kaiken kaikkiaan hyvin myöntei-
nen EU:n laajentumiseen ja uskoi lisäänty-
vän kilpailun olevan vain hyvästä. Suomalai-
sesta elintarviketeollisuudesta hän totesi, et-
tä vaikka se on pientä, se on hyvin dynaa-
mista ja innovatiivista.

Se mitä suomalaisessa elintarviketeolli-
suudessa on tapahtunut vuoden 1995 jäl-
keen, on Martinin mielestä vaikuttavaa. Eri-
tyisesti hän uskoi suomalaisen liha- ja meije-
riteollisuuden pärjäämismahdollisuuksiin laa-
jentuvassa EU:ssa.

RA-R
Lisätietoja: www.ciaa.be ja Heikki Juutinen,

Elintarviketeollisuusliitto: heikki.juutinen@etl.fi

CIAA ajaa kestävää kehitystä kestävällä tavalla

CUAAn puheenjohtaja
Jean Martin. 
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V
ihreä kädenjälki -semi-
naarissa joulukuussa pro-
fessori Sirpa Kurppa
Maa- ja elintarviketalou-

den tutkimuslaitoksesta (MTT)
katsoi, että ympäristövaikutuk-
set voidaan sisällyttää elintar-
vikkeen hintaan. Kuluttaja ar-
vostaa tuotteen läpinäkyvyyttä:
alkuperän tunnistettavuutta. Pit-
kässä ruokaketjussa on kuiten-
kin vaikea saada tietoa kulutta-
jalle alkulähteistä. Tällöin pak-
kauksen informatiivisuus koros-
tuu. Koko ruokaketjusta pitäisi
muodostua ekologinen proses-
si, jolla on yhteiset realistiset ta-
voitteet.

Viime vuosikymmenen aikana
EU-maiden maatalous on koh-
dannut dramaattisia muutoksia,
joilla on ollut suuria vaikutuksia
ympäristöön ja maaseutualuei-
den talouteen. Tehostuvan tuo-
tannon myötä ihmiset ovat huo-
lissaan ympäristöongelmista ja
maataloustuotannon eettisistä
kysymyksistä.

Ympäristönsuojelu ja -hoito
koetaan helposti irrallisiksi toi-
menpiteiksi, jos niitä ei sidota
osaksi koko tuotantoprosessia ja
tuotteita eikä oteta huomioon
kulutusyhteiskunnan vaatimuk-
sia.

– Hyvässä viljelymenetelmäs-
sä kytkeytyvät tuotanto ja ym-
päristö toisiinsa, Sirpa Kurppa
painotti.

Teollisuus huolehtii 

yhteiskuntavastuusta

Kurpan mukaan teollisuus ottaa
vastuuta ympäristöasioista entis-
tä enemmän ja haluaa jakaa tie-
dollista osaamistaan asiakkail-
leen. Erityisesti ympäristöhoi-
toon kuuluvien teollisten jättei-
den käsittelystä on huolehdittu.
Kuinka yritys onnistuu siirtä-
mään valmistamansa tuotteen
palvelun asiakkaalleen, riippuu
paljon siitä, kuinka hyvin se on
selvittänyt asiakkaidensa tarpeet.

Maaseudun elinvoimaisuuden
kannalta keskeinen haaste on
maaseudun pienyrittäjien val-
miuksien parantaminen ympä-
ristöarvojen tuotteistamisessa,

mikä vaatii kokonaan uudenlais-
ten tuotantotapojen omaksu-
mista sekä innovatiivista tuote-
kehittelyä ja markkinointia.

– Tutkimustietoa aiheesta on
jo, mutta tiedon tueksi tarvitaan
konkreettisia työvälineitä, joilla
ympäristöarvot sidotaan tuot-
teisiin sekä löydetään tuotteille
asiakkaat ja oikeat viestintäkei-
not, tutkija Anu Seppälä
MTT:stä kertoi.

Näihin ongelmiin pyritään
löytämään ratkaisuja Rural Life
Design -hankkeessa. Kyseessä
on ikään kuin matka ekotuot-
teistamisen maailmaan, jossa ar-
vioidaan tuotteen elinkaaren ar-
viointia (LCA) ja elinkaaren ai-
kaisia ympäristövaikutuksia
(LCC), tuotesuunnittelua ja tuot-
teiden markkinointia. Yhteis-
kuntavastuu on osa yrityksen jo-
kapäiväistä johtamis- ja kehittä-
misjärjestelmää, jossa otetaan
huomioon taloudelliset, sosiaali-
set ja ekologiset tekijät.

Myös Suomen hallitus on ko-
rostanut hallitusohjelmassaan
ekologisesti kestävää kehitystä.
Kansanedustaja Sirkka-Liisa
Anttila (kesk.) painotti, että hin-
nan ja laadun on oltava kohdal-
laan. Hän uskoi, että lähiruoalla

on entistä suurempi merkitys tu-
levaisuudessa.

Kuluttajan näkemyksiä 

ympäristöasioista

Erikoistutkija Päivi Timonen
Kuluttajatutkimuskeskuksesta
kertoi, että vuonna 2002 tehdyn
Eurobarometritutkimuksen mu-
kaan Suomessa ympäristö tuo
mieleen vihreän ja miellyttävän
maiseman (22 %), lapsille perin-
tönä jäävän ympäristön tilan (20
%), luonnonsuojelun (16 %) ja
elinympäristön laadun (18 %).
Koko EU:n alueella tutkimuksen
mukaan ympäristö tuo mieleen
kaupunkien saasteet (25 %),
luonnonsuojelun (22 %) ja lap-
sille perintönä jäävän tilan (14
%).

Tutkimuksen mukaan 25 %
suomalaisista näkee vaivaa pi-
tääkseen ympäristöstä huolta ja
uskoo voivansa vaikuttaa ympä-
ristöön, mutta EU:n alueella vain
12 %. Kun kysyttiin, näkeekö
vaivaa pitääkseen ympäristöstä
huolta, jos muutkin tekevät,
Suomessa vastasi myönteisesti
63 %, EU:ssa 65 %.

Timonen totesi, että ihminen
käyttää arkista järkeilyä kuvates-
saan asioita. Ekologisesti entistä

parempien tuotteiden on liityt-
tävä osaksi kuluttajien arkista
toimintaa ohjaavia tapoja, ennen
kuin ne tulevat hyväksytyiksi.
Ympäristönäkökulma merkitsee
tuotteiden kierrätettävyyttä, nii-
den pitkäikäisyyttä ja jätteiden
hyötykäyttöä.

Pk-yritysten 

ekokilpailukyky

– Ympäristöarvojen merkitys ta-
loudellisessa päätöksenteossa on
viime vuosikymmeninä kasvanut
ja niiden odotetaan edelleen
kasvavan, tutkija Miia Mäntylä
Vaasan yliopiston Levón -insti-
tuutista kertoi.

Suuret yritykset olivat aluksi
aktiivisimpia ympäristöä säästä-
vien toimintatapojen hyödyntä-
jiä. Vähitellen myös pienet ja
keskisuuret yritykset ovat omak-
suneet uusia, ympäristöä pa-
remmin huomioon ottavia rat-
kaisuja.

Osittain tämä johtuu siitä, et-
tä suuryritykset ovat vaatineet
alihankkijoiltaan kykyä osoittaa
toimintansa ympäristövaikutuk-
set ja pyrkimystä pienentää nii-
tä. Suurelta osin kysymys on kui-
tenkin ollut pk-yritysten omista
aktiivisista ratkaisuista.ta
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Ympäristövaikutukset 
tuotteen hintaan?
Irma Ryynänen Kuva Irma Ryynänen

Lehmät käyskentelevät laitu-
mella Helsingin yliopiston Viikin
kampuksen tuntumassa.
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Vaasan yliopiston Levón -ins-
tituutissa on tehty tutkimus pk-
yritysten ekokilpailukyvystä.
Tutkimuksessa tehtiin 54 yritys-
haastattelua ja 14 asiantuntija-
haastattelua. Seitsemäätoista yri-
tystä tarkasteltiin lähemmin ca-
se -metodilla.

Suuri osa tutkituista yrityksis-
tä on aloittanut ympäristöasioi-
densa kehittämisen luomalla ym-
päristöjärjestelmän, useimmiten
ISO 14001:n mukaan. Ilman jär-
jestelmää ympäristöasioitaan ke-
hittämään ovat yleensä pääty-
neet pienet pk-yritykset.

Useimpien yritysten mielestä
ympäristöasioista huolehtiminen
mahdollistaa kustannussäästöt.
Näitä syntyy mm. pienentynees-
tä raaka-ainetarpeesta ja edulli-
semmista jätemaksuista. Ympä-
ristöosaaminen tuo myös toi-
mintaan järjestelmällisyyttä ja te-
hokkuutta. Tärkeänä hyötynä
nähdään ympäristöosaamisesta
saatava imagoetu, joka helpottaa
yrityksen tuotteiden markki-
nointia. Useimmiten yritykset
kokevat ongelmiksi rahan tai

ajan puutteen. Joskus myös vä-
linpitämättömät asenteet koe-
taan esteiksi.

Oppia Elonkierrosta

– Vaikka merkittävä osa päivit-
täisistä kulutusvalinnoista liittyy
ruokaan, yhä useamman tulevai-
suuden kuluttajan tiedot ruoan-
tuotannosta ovat puutteellisia,
tutkija Pia Smeds MTT:lta sa-
noi.

Kehittyäkseen ympäristövas-
tuullisiksi kuluttajiksi lasten ja
nuorten on tärkeää tuntea ruo-
antuotannon koko ketju pellolta
pöytään sekä ymmärtää, miten
tuotanto liittyy ympäristöön.
Eco Learn -hankkeessa laaditaan
monipuolisia maaseutulähtöisen
ympäristökasvatuksen opetus-
kokonaisuuksia, jotka havain-
nollistavat ympäristön, ruoka-
ketjun ja kestävän kehityksen
riippuvuutta toisistaan.

Toimintamalleja tuotteiste-
taan jatkuvan laadunparantami-
sen periaatteiden mukaisesti. Ne
ovat suoraan koulujen ja leiri-
kouluyrittäjien hyödynnettävis-

sä. Opettajille ja maaseutuyrittä-
jille järjestetään täydennyskou-
lutusta ja tuotetaan koulutusma-
teriaalia.

Ihmiset ja heidän arkipäivän
päätöksensä vaikuttavat kestä-
vään kehitykseen. Kysymys on
jatkuvasta oppimisesta, koke-
muksen kautta muodostuvasta
tiedosta, luonnon ja ihmisen
kunnioittamisesta. Tarvitaan
myös tutkimuksen ja käytännön
sekä tuottajan ja kuluttajan vä-
listä vuoropuhelua.

Tätä tarkoitusta varten Jo-
kioisille on MTT:n läheisyyteen
perustettu maatalouden esittely-
puisto Elonkierto. Puistoalue si-
jaitsee keskellä maatalouden
muovaamaa kulttuurimaisemaa.
Se levittäytyy 20 hehtaarin suu-
ruiselle alueelle, josta valtaosa
on peltoa.

Puistoa kiertää noin 2,5 kilo-
metrin mittainen kävelyreitti,
jonka varrella tarkastellaan men-
neiden vuosikymmenten tuo-
tantomuotoja, nykypäivän tuo-
tantoa ja ympäristönhoidon kei-
noja. Lisäksi esitellään visioita

tuotannon mahdollisuuksista ja
uhkista.

Puistossa kulkija voi tutustua
tieteen uusimpiin tuloksiin maa-
talous- ja ympäristötutkimuksen
aloilta. Se on yleisölle avoin ke-
säkuusta syyskuuhun. 

Irma Ryynänen, MMM
irma.ryynanen@kolumbus.fi

Lisätietoja 

www.agronet.fi/leirikoulu

www.mtt.fi/esittelypuisto 

www.mtt.fi/ympäristö

Ympäristöministeriön Nuorten
muuttuvat kulutuskulttuurit
tietoyhteiskunnassa -projektis-
sa kysyttiin nuorten kulutusta ja
taloudellista tilannetta sekä hei-
dän suhdettaan teknologiaan,
kulutukseen sekä ympäristö- ja
eettisiin kysymyksiin. Kohde-
ryhmänä olivat 16–20-vuotiaat
nuoret 12 lukiossa ja muussa
keskiasteen oppilaitoksessa ym-
päri Suomea. Otoskoko oli 637.

Vihreää kuluttajaa ei nähdä
enää vain marginaalisena henki-
lönä, kuten kettutyttönä tai van-
hassa villapaidassa ja kumisaap-
paissa kulkevana ekoajattelijana,
vaan järkevänä ja moraalisena
toimijana. Vihreä kuluttaminen
on normalisoitumassa yhdeksi
kulutussuuntaukseksi suomalai-
sessa yhteiskunnassa.

Vuoden 1998 nuorisobaro-
metrin mukaan 86 % nuorista ha-
luaa saavuttaa kuluttajana sellai-
sen aseman, jossa voi tehdä ym-
päristöä ja luontoa säästäviä rat-
kaisuja. Tästä huolimatta nuoret
pitävät tuotteiden ensisijaisina
hankintaperusteina laatua ja kes-

tävyyttä, ei ympäristöystävälli-
syyttä (Nuorisobarometri 2001).

Projektissa tehdyn kyselyn
mukaan enemmistö nuorista 
(57 %) tunnistaa kulutuksen ja
ympäristöongelmien välisen yh-
teyden sekä uskoo omiin vaiku-
tusmahdollisuuksiinsa ympäris-
tön tilan kohentamiseksi (tytöt
73 %, pojat 54 %). Sukupuoli on
erottava tekijä: tytöistä 58 % on
valmiita laskemaan elintasoaan
ympäristön hyväksi, pojista vain
36 %.

Ympäristömerkit

Ympäristömerkillä on lähes sa-
dan prosentin tunnettuus nuor-
ten keskuudessa. Vain prosentti
nuorista ilmoitti, ettei heidän
perheensä hanki lainkaan ky-
seisiä tuotteita. Sen sijaan asen-
noituminen luomutuotteisiin on
toisenlainen. Luomutuotteita
hankitaan yli puolessa kotita-
louksista joko säännöllisesti tai
satunnaisesti, neljännes ei hanki
tuotteita lainkaan.

Keskeiset syyt ostamatta jättä-
miseen ovat tuotteiden kalleus

(34 %), kiinnostuksen puute 
(30 %) sekä tuotteiden tunte-
mattomuus (23 %). Nuoret eivät
tunne kovin hyvin Reilun kau-
pan tuotteita, sillä 39 % vastaa-
jista ei tiennyt, onko perheessä
hankittu kyseisiä tuotteita. Osta-
matta jättämisen syyksi mainit-
tiin tuotteiden tuntemattomuus.

Eettinen kuluttaminen

Kyselyn perusteella nuorista vii-
dennes on omasta mielestään
”vihreitä” kuluttajia. Vastaavasti
hieman alle viidennestä nuoria
ympäristöasiat eivät kiinnosta
lainkaan. Tutkimus vahvistaa
myös eettisten kulutusvalintojen
sukupuolieroja: alle kolmannes
tytöistä ja reilu kymmenes pojis-
ta miettii vaateostoksilla lapsi-
työvoiman käyttöä.

Kun poikien vastuullisuus ku-
lutuksessa voidaan tulkita lähin-
nä vastuuttomuudeksi tai neut-
raaliksi ei mielipidettä -asen-
teeksi, voidaan tyttöjen vastuul-
lisuutta kuvata ympäristötietoi-
sempina asenteina. Lisäksi tytöt
suhtautuvat vihreyteen mo-

niulotteisemmin. He kuvaavat
vihreää kuluttamista monivivah-
teisimmin sekä omaa toiminnan
vastuullisuutta korostaviksi. Poi-
kien asenteita kuvaa vastuutto-
muus ja teknologiausko ympä-
ristöongelmien ratkaisemisessa.

Tutkijoiden mielestä yhteis-
kunnan rakenteelliset muutokset
ovat tärkeämmässä asemassa
kestävän kehityksen edistämi-
sessä kuin kuluttajien valta ja va-
linnat. Tämä ei kuitenkaan sulje
pois ympäristö- ja kuluttajakas-
vatuksen merkitystä, sillä raken-
teelliset muutokset lähtevät liik-
keelle ihmisten ajattelusta ja ar-
vostuksen kohteista. Vihreän ku-
luttamisen merkitys on siten
myös symbolinen.

Irma Ryynänen

Lähde: Nuorisotutkimus 2/2003:

vihertävät tytöt ja vastuuttomat

pojat – nuorten kuluttajien ympä-

ristöasenteet. Autio, M. & Wils-

ka, T-A.

Tytötkö vihertäviä ja pojat 
vastuuttomia kuluttajia?



Suomalainen pakkausala juhli
helmikuussa 50-vuotista yhteis-
työtään Helsingin Messukeskuk-
sessa. Suomen Pakkausyhdistyk-
sen toimitusjohtaja Jorma Hä-
mäläinen loi mielenkiintoisen
katsauksen alan historiaan ja ny-
kytilaan. 1950-luvulla elettiin
voimakasta jälleenrakennuksen
ja kehittämisen kautta. Avain-
sanoja olivat tehokkuus ja tuot-
tavuus. Suomessa oli perustettu
1953 Tehokkaan Tuotannon
Tutkimussäätiö (TTT) huolehti-
maan teollisuuden, kaupan ja lii-
kenteen yhteisistä tuottavuus-
tutkimuksista.

Pakkaamiseen kiinnitettiin eri-
tyistä huomiota. Katsottiin, että
juuri pakkausten ja standardi-
soinnin avulla tehokkuutta ja
tuottavuutta voidaan lisätä. TTT
sai tehtäväkseen selvitellä pak-
kausalan ensisijaiset standardi-
soimiskohteet, ja helmikuussa
1954 TTT:n hallitus asetti pysy-
vän pakkausalan valiokunnan.
Pakkausalan virallinen yhteistyö
oli saanut alkunsa.

Paljon saatu aikaan

Tekemistä riitti. Valiokunnan en-
simmäisessä kokouksessa todet-
tiin, että ”kuljetuslaatikoiden kir-
javuus on suorastaan sanoin ku-
vaamaton”. Seuraavat vuodet ku-
luivat ahkeran standardoinnin
merkeissä aina 1970-luvulle
saakka, jolloin se siirtyi Suomen
Standardisoimisliitolle.

Pakkausalan yhteistoimintaa
hoitaa nykyisin Suomen Pak-
kausyhdistys ry (SPY), joka pe-
rustettiin 1964 jatkamaan valio-
kunnan työtä. Tähän työhön on
lähes alusta asti kuulunut koti-
maisen ja kansainvälisen vaikut-
tamisen lisäksi mm. koulutus-,
tiedotus- ja julkaisutoiminta. Yh-
distyksen julkaisema Pakkaus -
lehti syntyi myös vuonna 1964.

Yhteistyön avulla on saatu
paljon aikaan. Jo toiminnan al-
kuvuosina maahamme pystytet-
tiin pakkauslaboratorio mm. lu-
juusmäärityksiä varten. 1980-lu-
vun alussa käynnistettiin erityi-
nen pakkausteknologian tutki-
musprojekti. Sittemmin siitä ke-

hittyi oma organisaationsa, joka
tänään tunnetaan nimellä Pak-
kausteknologia - PTR ry.

Myös pakkausalalla 1990-luku
oli ympäristöasioiden vuosikym-
men. EU:n ensimmäinen pak-
kaus- ja pakkausjätedirektiivi an-
nettiin vuonna 1994, ja vuonna
1995 ala solmi ympäristöminis-
teriön kanssa ns. pakkausalan
yhteiskuntasopimuksen. Sillä
määriteltiin tapa, millä pakkaus-
jätteet ja niiden hyötykäyttö Suo-
messa hoidetaan. Nykyisin hyö-
tykäyttöasioita hoitaa vuonna
1997 perustettu Pakkausalan
Ympäristörekisteri PYR Oy.

Ansioituneita palkittiin

Pakkausyhdistyksen juhlassa pal-
kittiin henkilöitä, jotka ovat an-
taneet vahvan panoksensa pak-
kausalan kehittämiseen ja yh-
teistyöhön:
Juhani Pesonen; SPYn halli-

tuksen puheenjohtaja 1974–
1976, eläkkeellä

Christer Lindroos; SPYn halli-
tuksen puheenjohtaja 1990–

1997, nykyisin PYR Oy:n toi-
mitusjohtaja

Timo Antila; mm. SPYn halli-
tuksen puheenjohtaja 1997–
2003, nykyisin eläkkeellä

Loa Brax (ent. Karjalainen);
mm. ensimmäinen Pakkaus-
teknologia – PTR:n vetäjä se-
kä lukuisten alan toimikuntien
ja työryhmien jäsen, eläkkeel-
lä

Teuvo Siikasaari; pitkään ak-
tiivinen jäsen SPYn eri toimi-
kunnissa, eläkkeellä

Timo Karake; mm. pak-
kausalan ympäristövaltuus-
kunnan puheenjohtaja 1995–
1998, vahva panos pak-
kausalan ympäristöratkaisujen
aikaansaamisessa 1990-luvul-
la, eläkkeellä

Matti Suonpää; Forssan Kirja-
paino Oy:n johtaja

RA-R
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Pakkausalalta on ilmestynyt ver-
rattain harvoja kirjoja, jotka ra-
portoivat asiantuntevasti alalla
tehtyä ajankohtaista tieteellistä
tutkimusta. Novel food packa-
ging techniques -teos kuuluu
eittämättä tähän harvojen jouk-
koon, ja mikä hienointa sen on
toimittanut suomalainen, kan-
sainvälisesti arvostettu pakkaus-
tutkija Raija Ahvenainen-Ran-
tala.

Teos tarjoaa nimensä mukai-
sesti laaja-alaisen ajankohtaiskat-
sauksen tärkeimpiin uusiin pak-
kaustekniikoihin lähes 600 si-
vullaan. Teos käsittää 27 asian-
tuntijan kirjoittamaa lukua, jotka
on ryhmitelty neljään osaan. I
osa käsittelee aktiivisia ja älyk-
käitä pakkauksia, II osa suoja-
kaasupakkaamisen (MAP) kehi-

tystä, III osa tiettyjen tuoteryh-
mien uusia aktiivisen pakkaami-
sen käytännön sovelluksia ja IV
osa yleisiä pakkausalaan liittyviä
ajankohtaiskysymyksiä.

Kirjoittajien suuresta määräs-
tä ja asiantuntemuksen erilaises-
ta tasosta johtuen teksti on luon-
nollisesti jossain määrin epäta-
saista. Teoksesta käy selvästi il-
mi, että erityisen voimakasta tut-
kimus on ollut aktiivisen pak-
kaamisen ja suojakaasupakkaa-
misen alueilla, joiden ongelmia
ja uusia sovelluksia tarkastellaan
perusteellisesti erinomaisesti kir-
joitetuissa luvuissa. Asiasta
enemmän kiinnostuneita luki-
joita varten useimmat luvut on
varustettu tuoreilla ja kattavilla
lähdeluetteloilla ja koko kirja
asiasanahakemistolla.

Paksua kirjaa olisi ehkä voinut
vähän tiivistää ja tehdä luetta-
vammaksi karsimalla sen IV
osaa, jonka luvuista kaikki eivät
varsinaisesti liity kirjan otsak-
keeseen. Huomautettavaakin
näin paksusta teoksesta löytyy,
kuten heti johdantoluvun alussa
kovin pieneksi arvioitu maail-
man pakkaustuotannon arvo tai
kosteuden säätelyä koskevassa
luvussa fysikaalisesti selkeästi eri
käsitteiden, adsorption ja ab-
sorption, huolimaton käyttö ku-
vaamaan samaa ilmiötä.

Edellä esitetystä pienestä kri-
tiikistä huolimatta kirjaa voi läm-
pimästi suositella ajankohtaisek-
si lähdeteokseksi elintarvike- ja
pakkausalan tutkijoille, virikkei-
den antajaksi elintarvikkeita pak-
kaavien yritysten tutkimus- ja

tuotekehityshenkilöstölle, ar-
vokkaaksi tilannekatsaukseksi
elintarvikkeiden turvallisuudes-
ta ja pakkauksista vastaaville vi-
ranomaisille sekä soveltuvin
kohdin oppikirjaksi yliopistojen
ja korkeakoulujen elintarvike- ja
pakkausalan kursseille.

Harry Helén
Yliopistonlehtori 
pakkausteknologia
Helsingin yliopisto
Elintarviketeknologian laitos
harry.helen@helsinki.fi

Novel food packaging techniques

Edited by Raija Ahvenainen

Woodhead Publishing Limited,

Cambridge England 2003

ISBN 1 85573 675 6

Viisi vuosikymmentä 
pakkausalan yhteistyötä

Pakkaustekniikoiden ajankohtaiskatsaus

Ministeri Jan-Erik Enestam toi ympäristöministeriön
tervehdyksen 50-vuotiaalle pakkausalan yhteistyölle,
ja SPYn toimitusjohtaja Jorma Hämäläinen loi kat-
sauksen 50-vuotiseen taipaleeseen juhlassa.

Kuva Auli Fagerström
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Elintarviketeollisuuden ELKO -
messut järjestään ensimmäistä
kertaa yhdessä pakkausalan
PacTec -messujen kanssa Hel-
singin Messukeskuksessa 12.–
15.10. Nämä messut yhdessä
ovat alansa tärkein messutapah-
tuma Itämeren alueella. Tähän
mennessä tapahtumaan on il-
moittautunut yli 200 näytteille-
asettajaa. Molemmille messuille
pääsee samalla kutsukortilla tai
sisäänpääsymaksulla.

Aikaisemmin ELKO ja PacTec
pidettiin omina tapahtuminaan,
ja niissä vieraili yhteensä noin 
20 000 toimialansa ammattilais-
ta. PacTec 2001:n kävijöistä lä-
hes viidennes edusti elintarvike-
teollisuutta.

Oman lisävärinsä syksyn 2004
ELKO- ja PacTec -messuille tuo
Baltian maiden liittyminen Eu-
roopan unioniin toukokuun
alussa. Messujen näytteilleaset-
tajien käyttöön on tehty Baltian
maiden omilla kielillä mm.
PacTec-Elko -esitteitä, joita voi ti-
lata sähköpostitse näyttelykoor-

dinaattori Leena Aarnialalta
(leena.aarniala@finnexpo.fi).

ELKO ja PacTec järjestetään
Helsingin Messukeskuksen ala-
kerran halleissa 6 ja 3. Niihin
pääsee kätevästi suoraan Messu-
keskuksen uudesta paikoitusta-
losta, joka sijaitsee pohjoisen si-
säänkäynnin välittömässä lähei-
syydessä.

ELKO -messuille halvempi

hinta 30.4. saakka

ELKO 2004 -messujen näytteille-
asettajat pääsevät messuille hal-
vemmalla 30.4. saakka. ELKOn
neliöhinta on 81,50 euroa (+alv)
ja varausmaksu 340 euroa (+avl)
huhtikuun loppuun saakka.
PacTecin neliöhinta on 100 eu-
roa (+alv) ja varausmaksu 350
euroa (+alv).

Pakkausalan 

palkinto jaossa

Suomen Pakkausyhdistyksen ja
Suomen Messujen pakkausalan
palkinto jaetaan pakkausalan
messutapahtuman yhteydessä.

Palkinnon arvo on 5000 euroa,
ja se myönnetään kolmatta ker-
taa, nyt PacTec 2004 -messuilla.

Edellisen kerran palkinto, 
ELKO -pakkauspalkinto, jaettiin
ELKO -messuilla toukokuussa
2003. Sen sai Pyrollpack Kotelot
Oy ikkunallisesta kolmioleipä-
pakkauksestaan. Kunniamainin-
nan saivat Espoon Paineilma Oy
vuodonmittauslaitteesta ja Atria
Oyj avattavasta ja suljettavasta
viipalepakkauksesta.

Uutena tulokkaana tämän-
vuotisella messualueella on Edu-
cation and Design Zone -alue, jo-
ka esittelee pakkausalaan liitty-
vää koulutusta, tutkimusta ja
suunnittelua. Messujen ohessa
on näytteilleasettajille tarkoitet-
tu InfoPlaza tietoiskuja varten.

Kehittyvä Elintarvike 

-lehdessä kutsukortti

ELKO 2004 -messujen virallinen
messuluettelo näytteilleasettaja-
tietoineen julkaistaan Kehittyvä
Elintarvike -lehden numerossa
4/2004. Numero käsittelee elin-

tarvikealan tuotantotekniikkaa,
raaka-aineita ja pakkauksia. Se il-
mestyy 29.9.

Sitä edeltävässä numerossa kä-
sitellään elintarvikkeiden val-
mistus- ja lisäaineita. Tämä nu-
mero ilmestyy 7.6. Se postite-
taan normaalijakelun lisäksi kai-
kille elintarvikealan pk- ja mik-
royrityksille Suomessa. Tässä nu-
merossa on myös ELKO 2004 -
messujen kutsukortti mukana.

Lisätietoja ELKO- ja PacTec -
messuista löytyy osoitteista
www.finnexpo.fi/elko ja
www.pactec.fi. Lisätietoja saat
myös näyttelypäälliköltä ja 
-koordinaattorilta:

Ritva Becker  
näyttelypäällikkö
ritva.becker@finnexpo.fi
puh. (09) 1509 211

Leena Aarniala
näyttelykoordinaattori
leena.aarniala@finnexpo.fi
puh. (09) 1509 219

2 • 04 Kehittyvä Elintarvike 43

PacTec-ELKO -tuplamessut 
saman katon alla lokakuussa

Elintarviketeollisuusliiton järjes-
tämään Vuoden Tähtituote 2004
-kilpailuun osallistui jälleen run-
saasti suomalaisen elintarvike-
teollisuuden tuotteita. Yksittäisiä
kilpailutuotteita kertyi 76. Niistä
valtaosa oli vähittäismyyntiin tar-
koitettuja. Kaikkiin kilpailuun il-
moitettuihin tuotteisiin liittyi on-
nistuneita uudistuksia ja inno-
vaatioita.

Tähtituote-kilpailun voittajat
valitaan kahdessa raadissa: vä-
hittäiskauppa- ja suurkeittiö-
tuotteiden raadissa. Ensi vai-
heessa raatien vaativana tehtä-
vänä oli karsia parhaat tuotteet
finaaliin. Raati tutki tuotteen uu-
tuus- ja innovaatioarvoa, aistitta-
vaa laatua ja hinta-laatusuhdetta.
Tänä vuonna erityistarkastelussa
oli tuotteen markkinointi ja me-
nestyksen mahdollisuudet mark-
kinoilla.

Tähtituotefinalistit

Vähittäiskauppatuotteissa raadin
tiukan seulan läpäisivät vilja-
tuotesarjassa Ravintoraision Sy-

dänystävä Pellavainen Monivilja
ja Satafood Kehittämisyhdistyk-
sen Hyvää Kaurasta -leipomoi-
den Kaurainen ruislimppu.

Leivänpäällisten sarjassa fi-
naaliin pääsivät Poutun 3 %:n
leikkelemakkarat ja Ravintorai-
sion kevytmargariini Beneviva
Omega3.

Alku- ja pääruokien sarjan fi-
nalistit ovat Lännen Tehtaiden
Apetit Quick & Tasty -tuotesar-
ja, Snellmanin valmistamat Pirk-
ka Perhekeitot ja Valion laktoo-
siton ruokakerma.

Jälkiruokasarjasta finaalin va-
likoituivat Ingmanin kevyet suk-
laa- ja banaanimaitojäätelöt, Pak-
kasmarjan tuotesarja Marja Pu-
ree! sekä Valion laktoositon he-
delmäjogurtti ja metsämansikan
makuinen jogurtti.

Juomasarjan finaaliin nousivat
Ingman Foodsin piimät (rasva-
ton, 1 % ja AB), Sinebrychoffin
Hyvää Päivää Kevyt Hedelmä-
juoma ja Valion hedelmämaito-
juomat.

Suurkeittiötuotteet kilpailivat

yhdessä sarjassa. Raati valitsi fi-
naaliin Pauligin Presidentti Tum-
ma Paahto -kahvin ja Ruoka-Saa-
rioisen Kekripyörykät.

Osassa tuotteista valinnan rat-
kaisi houkutteleva maku ja kau-
nis ulkonäkö, osassa innovatiivi-
nen valmistusmenetelmä, ter-
veysvaikutteisuus, ympäristöys-
tävällisyys tai entistä toimivampi
pakkaus. Kaikissa loppukilpailu-
tuotteissa tuotteen ominaisuu-
det ja koko tuotekonsepti oli on-
nistuneesti hallinnassa.

Voittajat julki 21.4.

Finalistituotteista valitaan kuusi
parasta Vuoden Tähtituotteiksi.
Aiemmista Tähtituote-kilpailuis-
ta poiketen yksi Tähtituote ni-
metään Vuoden Suomalaiseksi
Elintarvikkeeksi.

Tänä vuonna vähittäiskaup-
patuotteiden raadin puheenjoh-
tajana toimii viime vuonnakin
vk-raadin työskentelyyn osallis-
tunut johtava lakimies Tuula Sa-
rio Suomen Kuluttajaliitosta. Hä-
nen lisäkseen raadissa on yh-

deksän asiantuntijajäsentä. Suur-
keittiöraadin puheenjohtajana
on viime vuoden sk-raadista tuo-
tekehitys- ja markkinointipääl-
likkö Minna Ottavainen So-
dexhosta. Sk-raadissa on yh-
teensä kuusi alan ammattilaista.

Tähtituote-kilpailun voittajat
julkistetaan huhtikuun 21. päivä.
Palkinnot luovuttaa Sitran tuleva
yliasiamies Esko Aho. Tällä ker-
taa palkintojenjakojuhla järjeste-
tään erillään Elintarvikepäivästä
ja samana päivänä Elintarvike-
teollisuusliiton kevätliittoko-
kouksen kanssa.

Elintarviketeollisuusliitto jär-
jestää kilpailun jo 14. kerran. En-
simmäinen kilpailu järjestettiin
vuonna 1988.

Sirpa Rinne
Viestintäpäällikkö
Elintarviketeollisuusliitto ry
sirpa.rinne@etl.fi

Innovatiivisimmat elintarvikkeet 
Tähtituote-kilpailun finaaliin



O
petusministeriö asetti
kymmenen vuotta sit-
ten kunnianhimoisen
tavoitteen, että 70 %

ikäluokasta suorittaisi korkea-
koulututkinnon. Käytännössä
lähes 10 % ikäluokasta ei halua
minkäänlaista ammattikoulutus-
ta ja jää ennemmin tai myö-
hemmin työelämän ulkopuolel-
le. Riittääkö, kun vajaa 20 % ikä-
luokasta toimii eri alojen am-
mattilaisina?

Parhaiten tähän ovat varautu-
neet ne opiskelijat, jotka suorit-
tavat lukion ohella myös am-
mattikoulututkinnon. Kokemus
on osoittanut, että kolme vuotta
on liian lyhyt tai liian rankka ai-
ka molempien tutkintojen suo-
rittamiseen. Suurin osa ottaa yh-
den vuoden aikalisän.

Taidot esille kilpailulla

Seinäjoella pidettiin tammikuus-
sa Taitaja 2004 –suomenmesta-
ruuskisat. Kilpailun tavoitteina
ovat ammatillisen koulutuksen
tunnetuksi tekeminen ja arvos-
tuksen lisääminen sekä kiinnos-
tuksen herättäminen jatkuvaan
ammattitaidon kehittämiseen.
Kilpailua edeltävä valmennus ja
kilpailujen järjestämisessä ta-
pahtuva yhteistyö työelämän
kanssa helpottaa oppilaiden si-
joittumista osaamistaan vastaa-
viin tehtäviin.

Seinäjoen ammattioppilaitos
isännöi Taitaja 2004 –kisoja, ja
Turun ammatti-instituutti val-
mistautuu ensi vuoden kisajär-
jestelyihin. Valtakunnallinen
taustaorganisaatio, Skills Finland
ry, vastaa jatkuvuudesta.

Yritykset lahjoittavat palkin-
not ja osallistuvat myös käytän-
nön toteutukseen kisoja järjestä-
vän oppilaitoksen kanssa. Lajitii-
mit ja tiimijohtajat (36 kpl) vas-
taavat valmennuksesta, esikar-
sinnoista ja loppukilpailun tuo-
marityöskentelystä. Tämän vuo-
den kisaan ilmoittautui 1092
opiskelijaa, joiden joukosta va-
littiin 291 finalistia.

Elintarvikealan taitajat

Elintarvikealan ammattikoulu-
tusta ovat kisoissa alusta alkaen
edustaneet kondiittorit ja ravin-
tolakokit, mutta tänä vuonna en-
simmäistä kertaa näyttölajina oli
myös lihatuotteiden valmistus.

Lihavalmistelinjan lehtori Antti
Kahila ja työssä oppimisesta
vastaava Irene Voutilainen At-
ria Oyj:stä huolehtivat kilpailu-
osastosta.

Tuomarien arviot olivat yhte-
neviä niiden kahden päivän jäl-
keen, jolloin he olivat seuran-
neet kahdeksan loppukilpailijan
työskentelyä ja antaneet pisteitä
taidosta, työturvallisuudesta ja
hygieniasta. Kilpailijoiden tulee
edustaa elintarvikealan perus-
tutkinnon vaatimaa kiitettävää
tasoa. Kilpailutehtävänä olivat
kinkun leikkaaminen ja raakali-
havalmisteet. Kilpailijoiden pitää
olla alle 23-vuotiaita.

Voittajaksi selvisi Ilari Lind-
stedt Turun ammatti-instituutis-
ta. Seuraavat mitalisijat menivät
Seinäjoen ammattioppilaitoksen
tasaväkisille siskoksille, Päivi ja
Merja Hannulalle. Ilari Lind-
stedt kertoi, että ammattikoulun
jälkeen häntä odottaa työpaikka
Turun Mestaripalvi Oy:ssä.

– Armeija tulee varmaan käy-
tyä ensin. Sen jälkeen mietin, py-
rinkö ammattikorkeakouluun.

Päivi Hannula mielestä en-
simmäinen päivä meni jännittä-
miseen, koska yleisön ja tuoma-
rien katseet seurasivat jokaista
käden liikettä. Toisena päivänä
jo unohti olevansa katseiden ris-
titulessa.

Lajinsa voittajilla on mahdol-
lisuus päästä edustamaan Suo-
mea joka toinen vuosi järjestet-
täviin maailmanmestaruuskisoi-
hin. Ensi vuonna Worldskills
2005, ammattitaidon MM-kisat,
pidetään Helsingissä 26.–29.tou-
kokuuta.

Anneli Koskenkorva
Ruoka & Laatu
anneli.koskenkorva@nic.fi
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Katoavatko kädentaidot?

Lihavalmistealan opetuksen kehittäjiä: lehtori Pertti Leino Turun
ammatti-instituutista, lehtori Antti Kahila Seinäjoen ammattiop-
pilaitoksesta ja rehtori Markus Kinnari Hämeenlinnan lihateol-
lisuusopistosta.
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Lihatuotteiden valmistuksen taitajat kukitettuina. Keskellä voittaja Ilari Lindstedt
(64,17 pistettä), Turun ammatti-instituutti, vasemmalla toiseksi yltänyt Päivi Hannula
(61,74) ja oikealla kolmanneksi tullut Merja Hannula (61,71).
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P
ääkaupunkiseudulla asu-
vat ja korkeammin koulu-
tetut syövät henkilöstöra-
vintolassa useammin kuin

muualla asuvat tai vähemmän
koulutetut. Nuorilla, 15–24-vuo-
tiailla, koulutus ja asuinpaikka
vaikuttavat henkilöstöravintolan
käyttöön vähemmän kuin van-
hemmilla.

Työaikaista ruokailua on tut-
kittu Suomessa melko paljon,
mutta suurin osa tutkimuksista
on kohdistunut pieneen tai ra-
jattuun ryhmään. Koko suoma-
laisväestöä edustavia selvityksiä
henkilöstöruokailun käytön ylei-
syydestä, väestöryhmäeroista ja
ravitsemuksellisesta merkityk-
sestä ei ole tehty.

Kolme valtakunnallista 

tutkimusta aineistona

Työterveyslaitoksen (TTL) ja
Kansanterveyslaitoksen (KTL)
yhteisessä hankkeessa tavoittee-
na oli tuottaa ruokailijan käyt-
täytymistä koskevaa tietoa jo ole-
massa olevista aineistoista myö-
hemmin suunnitteilla olevaa
joukkoruokailun seurantaa var-
ten. Tämä tutkimus selvitti työ-
aikaisen aterioinnin väestöryh-
mäeroja sekä työaikaisen ate-
rioinnin yhteyttä ruokatottu-
muksiin, ruoankäyttöön ja ra-
vintoaineiden saantiin.

Selvitykseen valittiin mahdol-
lisimman hyvin suomalaista vä-
estöä edustavat seurantatutki-
musaineistot. Jokaisessa aineis-

tossa tuli olla ainakin yksi työ-
paikkaruokailua koskeva kysy-
mys. Näiden kriteerien perus-
teella päädyttiin seuraaviin vuo-
sien 1997 ja 2002 välisenä aika-
na kerättyihin aineistoihin:
• KTL: Suomalaisen aikuisvä-

estön terveyskäyttäytyminen
ja terveys -tutkimus

• TTL:n Työ ja Terveys Suo-
messa -tutkimus

• KTL:n FINRISKI - ja Finra-
vinto -tutkimukset.
Kaikista valituista aineistoista

tutkimukseen otettiin mukaan
vain sellaiset tutkittavat, jotka
olivat tutkimushetkellä työelä-
mässä tai opiskelijoita.

Nuoret ja pääkaupunki-

seudulla asuvat

Nuoret (15–24-vuotiaat) söivät
henkilöstöravintolassa muita
yleisemmin. Naisten ja miesten
välillä ei missään ikäryhmässä ol-
lut suuria eroja henkilöstöravin-
tolan käytössä, mutta muissa ra-
vintoloissa miehet kävivät sel-
västi naisia useammin (kuva 1).

Työ- ja terveys Suomessa -ai-
neiston perusteella yli 40 % nai-
sista söi eväitä lounaaksi, mie-
histä vain vajaa 30 %. Pääkau-
punkiseudulla asuvat yli 24-vuo-
tiaat söivät yleisemmin lounaan-
sa henkilöstöravintolassa kuin
muualla asuvat, mutta nuorem-
pien, varsinkaan naisten lounas-
ruokailuun asuinpaikka ei vai-
kuttanut.

Korkeasti koulutetut ja 

toimihenkilöt

Korkeasti koulutetut nauttivat
useammin henkilöstöravintolan
palveluista kuin matalammin
koulutetut. Kuitenkin naisten
nuorimmassa ikäryhmässä vähi-
ten opiskelleet nauttivat useam-
min lounaansa henkilöstöravin-
tolassa kuin monta vuotta kou-
lutusta saaneet.

Myös ammatti oli yhteydessä
henkilöstöravintolan käyttöön.
Kuljetus- ja rakennusaloilla hen-
kilöstöravintolan käyttö oli vä-
häistä, kun taas hallinto-, tervey-
denhoito- ja toimistotyötä teke-
vät söivät henkilöstöravintolassa
huomattavan usein.

Työn luonteella 

merkitystä ruokailuun

Fyysisesti rasittavaa työtä tekevät
miehet söivät harvemmin hen-
kilöstöravintolassa kuin kevyttä
työtä tekevät, mutta naisilla työn
raskaus ei vaikuttanut lounas-
paikan valintaan yhtä selkeästi. 

Miehistä eväitä söivät vain ras-
kasta työtä tekevät, kun taas nai-
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Korkeasti koulutetut lounastavat 
yleisemmin henkilöstöravintolassa
Susanna Raulio

Lähes puolet työssäkäyvistä suomalaisista nautti 2000-luvun alussa lounaan kodin ulkopuolella. 
Työssäkäyvillä miehillä henkilöstöravintola on lounaan tärkein syöntipaikka; siellä syö lounaansa 
noin kolmannes miehistä. Naisilla sen sijaan eväät ovat henkilöstöravintolassa käyntiä yleisempi tapa 
hoitaa lounasruokailu. Eväitä syö lähes puolet työssäkäyvistä naisista. Osa suomalaisista syö lounaansa
kotona. Heitä ovat yleisesti eläkeikää lähestyviä miehiä ja muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuvia.

KUVA 1. Lounaan tavallisin syöntipaikka iän ja kouluvuosien mukaan (%). Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja

terveys -tutkimus
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Helmikuussa pidetty Uuden-
maan Suunta ry:n järjestämä se-
minaarin pureutui elintarvike-
ketjun tilanteeseen otsikolla
Saapuuko Kiina-ilmiö ruoka-
pöytiimme. Vajaa 30 elintarvike-
alalla vaikuttavaa asiantuntijaa
sai kuulla mm. johtaja Simo Pa-
lokankaan, HK Ruokatalo Oy,
ja maa- ja metsätalousministerin
Juha Korkeaojan näkemyksiä
aiheesta. Tyhjentävää vastausta
esitettyyn kysymykseen ei saa-
nut, mutta usko suomalaisen
elintarvikealan mahdollisuuksiin
lisääntyi.

Näyttää siltä, että varsinkaan
liha- ja valmisruokapuolella Kii-
na-ilmiö ei ihan helposti rantau-
du Suomeen. Ala on vahvasti
suomalaisten omistuksessa ja
pystynyt laajenemaan mm. Ruot-
siin, Baltian maihin, Venäjälle ja
Puolaan. Suomalaista liha-alan
osaamista on jo viety ja viedään
ja hyödynnetään entistä enem-
män, kun EU laajentuu ja loput-
kin kaupan esteet ja hidasteet
poistuvat.

Simo Palokangas myös pai-
notti, että HK Ruokatalo ei tar-
vitse kotimarkkinoilla ulkomais-
ta raaka-ainetta, ts. Baltia ei kiin-
nosta raaka-aineen osalta. Sen si-
jaan hän uskoi erityisesti val-
miiksi kuluttajapakattujen, tuo-
reitten siipikarjalihavalmisteiden

viennin Suomesta Baltian maihin
lisääntyvän, kun Baltian maista
tulee EU-jäseniä.

Konsulttiyrityksillä 

kysyntää?

Juha Korkeaoja totesi ajassa ole-
van kaksi vastakkaisiin suuntiin
vaikuttavaa megatrendiä: toi-
saalta maailman kauppapolitiik-
ka ja toisaalta ihmisten syvim-
mät käsitykset siitä, että kaukaa
tuotu ruoka ei ole turvallista.
Tällä hetkellä on vaikea ennus-
taa, kumpi trendi lopullisesti
voittaa. Maatalouspolitiikka niin
EU:ssa kuin globaalisti onkin val-
tavien haasteiden edessä.

Korkeaoja heitti myös, että
Suomen tulisi hyödyntää ase-
maansa eläintautien osalta, kos-
ka Suomella on todella hyvä ti-
lanne muihin maihin nähden.
Suomi voisi viedä erikoistuottei-
ta erityisryhmille, kuten lapsille,
vanhuksille ja sairaalapotilaille.
Tasapainon säilyttämiseksi Suo-
men pitäisi pystyä avaamaan
vientimahdollisuuksia. Jos maa
pärjää kotimarkkinoilla, sen pi-
täisi pärjätä myös lähialueilla.

Keskusteluissa todettiin, että
myös suomalaiselle elintarvike-
osaamiselle on kysyntää. Muun
muassa salmonellan torjuntaan
liittyvää suomalaista osaamista
hyödynnetään jo nyt EU:ssa.

Ruoan arvonlisävero alas

Johtaja Seppo Heiskanen Elin-
tarviketeollisuusliitosta totesi, et-
tä yksimielisesti ruoan arvonli-
säveroa pidetään Suomessa liian
korkeana. Koko elintarvikeket-
jussa olisi suomalaisen kulutta-
jan etu alentaa arvonlisäveroa lä-
helle eurooppalaista keskitasoa.
Tosin Suomi ei ole yksin kor-
kean veronsa kanssa. EU:hun
toukokuun alussa liittyvissä
maissa arvonlisävero on samaa
tasoa kuin Suomessa.

Heiskanen näki, että veron
alentamisesta olisi monenlaisia
hyötyjä. Alennus vaikuttaa koko
elintarvikeketjussa. Vaikka ruo-
an määrällinen kulutus ei kasva,
kuluttajilla on varaa entistä mo-
nipuolisempaan ja pitemmälle
jalostettujen (mm. terveysvai-
kutteisten) elintarvikkeiden han-
kintaan. Alennus lisää myös työl-
lisyyttä ja parantaa toimintaedel-
lytyksiä elintarvikeketjussa. Se
vaikuttaa myönteisesti alan ja-
lostusarvoon, jonka nousu mah-
dollistaa entistä mittavamman
tutkimuksen ja tuotekehityksen
ja lisää työllisyyttä alan tutki-
muksessa.

Veroalennus hyödyttää eniten
pienituloisia ja elintarvikkeiden
suurkuluttajia (=lapsiperheitä).
Alimmat tuloluokat käyttävät
elintarvikkeisiin noin 17 % kulu-

tusmenoistaan, ylimmät alle 
11 %.

Kulutuksen siirtyminen kal-
liimpiin tuotteisiin korvaa osan
verotulojen laskusta. Myös niis-
sä maissa, joissa elintarvikkeet
ovat Suomea halvempia, ruoan
osuus perheen kulutusmenoista
on lähes Suomen tasoa. Ihmiset
ostavat kalliimpia tuotteita ja
käyvät enemmän ulkona syö-
mässä ja vastaavasti hankkivat
enemmän muita kulutustavaroi-
ta, joista valtio saa arvonlisäve-
ron.

Veroalennus vähentää tuonti-
paineita. EU:n laajentuessa suo-
malaiset matkailevat entistä
enemmän yhteisön alueella, eri-
tyisesti Baltian maissa. Matkaili-
joiden oma tuonti ei ole vain al-
koholia ja tupakkaa, vaan koh-
distuu jatkossa myös elintarvik-
keisiin lähialueen maista, joissa
hinnat ovat raaka-aine- ja työ-
palkkasyistä selvästi Suomea al-
haisemmat. Veroalennus hillit-
see inflaatiota ja alentaa kulutta-
jahintaindeksiä.

RA-R
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Onko elintarvike-ala Kiina-ilmiön edessä?

silla eväsruoka oli yleisin lounas
kaikissa ryhmissä. Työn henki-
nen vaativuus puolestaan lisäsi
henkilöstöravintolan käyttöä ja
vastaavasti eväiden syönti vähe-
ni työn henkisen rasittavuuden
lisääntyessä.

Työn luonne määrääkin suu-
relta osin henkilöstöravintola-
palveluiden saatavuudesta. Liik-
kuvaa työtä tekevän on hanka-
laa, usein jopa mahdotonta,
päästä päivittäin työpaikkaravin-
tolaan. Samoin rakennus- ja kul-
jetusaloilla käytetyt työhaalarit ja
muut asusteet saattavat vaikuttaa
siten, että henkilöstöravintolaan
ei kehdata mennä siistiytymättä,
mihin ei välttämättä ole aikaa,
mahdollisuutta tai halua.

Onkin tärkeää, että esimer-
kiksi ammattiliitot ottaisivat
asiakseen suositella henkilöstö-
ravintolan käyttöä. Voidaan tar-
vita valistusta myös siitä, että ra-

vintolaan voi tulla työvaatteissa
ja että henkilöstöravintolat ovat
kaikkia henkilöstöryhmiä varten.

Isoilla työpaikoilla syödään

henkilöstöravintolassa

Työpaikan koolla oli merkittävä
yhteys henkilöstöravintolan
käyttöön. Yli sata henkeä työl-
listävissä yrityksissä erityisesti
miehet söivät useammin henki-
löstöravintolassa kuin pienem-
millä työpaikoilla.

Arvioitaessa työpaikan koon
yhteyttä henkilöstöravintolan
käyttöön olisi ollut tärkeää tie-
tää, kuinka suurella osalla tutki-
tuista oli ylipäätään mahdolli-
suus henkilöstöravintolan käyt-
töön. Valitettavasti yksikään käy-
tetyistä aineistoista ei vastaa tä-
hän kysymykseen.

Oletettavasti ainakin pienem-
millä paikkakunnilla ja työpai-
koilla osasyy henkilöstöravinto-

lan käyttämättömyyteen on yk-
sinkertaisesti se, että työpaikalla
ei ole henkilöstöravintolaa.

Henkilöstöravintoloissa

suositeltavaa ruokaa

Henkilöstöravintolassa ruokaile-
vat syövät enemmän kasviksia ja
kalaa kuin muualla lounastavat.
Muissa lounaspaikoissa syövät
puolestaan käyttävät enemmän
pizzaa ja virvoitusjuomia. Hen-
kilöstöravintolan myönteinen
vaikutus ruokatottumuksiin ha-
vaittiin kaikissa koulutusryhmis-
sä ja kaikilla asuinpaikoilla sa-
manlaisena.

Koska henkilöstöravintolassa
lounastaminen on yhteydessä
hyviin ruokavalintoihin, olisi
mahdollisuus henkilöstöravinto-
lan käyttöön suotava kaikille
työntekijöille. Jos työpaikalla ei
ole järjestettyä henkilöstöruo-
kailua, työntekijöitä tulisi kan-

nustaa valitsemaan sellaisia ruo-
kapalveluita, joissa aterioiden ra-
vitsemukselliseen laatuun on
kiinnitetty huomiota.

Susanna Raulio
Tutkija, ETM
Kansanterveyslaitos
Epidemiologian ja terveyden
edistämisen osasto
susanna.raulio@ktl.fi

Lähde: Raulio S, Mukala K, Ovas-

kainen M-L, Lahti-Koski M, Siren

M, Prättälä R. Työaikainen ruo-

kailu Suomessa. Kolmen valta-

kunnallisen seurantatutkimuk-

sen tuloksia. Kansanterveyslai-

toksen julkaisuja B3/2004. 

Julkaisu löytyy nettiosoitteesta:

http://www.ktl.fi/at-

tachments/suomi/julkaisut/jul-

kaisusarja_b/2004b3.pdf



A
lueella on tyypillisesti
paljon pieniä leipomoi-
ta, ja erityisesti Etelä-
Karjala on rikas leipä-

kulttuuristaan. Kymenlaaksossa
toimii mm. useita pienjuustoloi-
ta.

Kaakkois-Suomesta on viimei-
sen vuosikymmenen aikana hä-
vinnyt paljon elintarvikealan työ-
paikkoja. Viimeisin menetys on,
kun Tuottajain Maito Oy lopet-
taa Kouvolan meijerin toimin-
nan.

Kehitykselle on toisaalta ollut
tyypillistä uusien, pienten alan
yritysten syntyminen. Vuosittain
alalle tulee muutama uusi yrittä-
jä. Pienyritysten tuotevalikoi-
mista löytyvät niin liha-, kala-
kuin maitojalosteet sekä marja-
ja leipomotuotteet.

AlueELO-toimintaa koordinoi
ProAgria Kymenlaakson Maa-
seutukeskus yhteistyökumppa-
ninaan ProAgria Etelä-Karjalan
Maaseutukeskus. Molemmat
ProAgriat hallinnoivat omaa
maakunnallista, Kaakkois-Suo-
men TE-keskuksen maaseutu-
osaston osarahoittamaa Elintar-

vikeohjelmaa. Ohjelmissa kehi-
tetään alueen pienyrityksiä yri-
tysten omien tarpeiden ja mark-
kinoiden kysynnän mukaan.

YritysTreeni työkaluna

ProAgrioissa on yritysneuvon-
nan työkaluksi kehitetty ns. Yri-
tysTreeni-konsepti, joka tuottaa
asiantuntijapalveluja yrityksen
eri elinkaaren vaiheisiin ja eri
tarpeisiin. Asiantuntijat toimivat
valmentajina ja yrityksen tukena
eri kehittämistoimenpiteissä.

Prosessi käynnistyy yritykses-
sä lähtökohtatietojen kartoituk-
sella. Yrityksen tavoitetilan mää-
ritteleminen ratkaisee ne kehit-
tämistoimenpiteet, joita yrittäjä
yhdessä asiantuntijoiden kanssa
lähtee toteuttamaan. YritysTree-
nissa muodostuu tiivis ja luotta-
muksellinen suhde asiakkaaseen
moneksi vuodeksi.

Toimijoiden verkosto

Vuosien varrella toimintaan on
linkitetty muita Kaakkois-Suo-
men toimijoita, kuten Lappeen-
rannan teknillinen yliopisto, seu-
tukunnalliset elinkeinoyhtiöt,

oppilaitokset, järjestöt ym. Yli-
opiston vahva tutkimuksellinen
rooli korostuu mm. biojäteon-
gelmien, erilaisten alan erotus-
tekniikoiden sekä Venäjän vien-
tiin liittyvissä tutkimushankkeis-
sa.

Elinkeinoyhtiöiden kanssa on
alueellisesti sovittu elintarvike-
alan kehittämisen vastuista sekä
alueellisen yritysneuvonnan jär-
jestelyistä. Oppilaitoksista löytyy
apua mm. erilaisiin markkinasel-
vityksiin.

Ylimaakunnallisten kehittä-
mishankkeiden odotetaan tuo-
van apua alan ja yrittäjien eri-
tyisongelmiin. 

Kansainvälistymisen 

suunta idässä ja etelässä

Venäjän rajan läheisyys on jo
alueen historiassa luonut omat

erityispiirteensä elintarvikkeiden
tuotantoon ja markkinointiin.
Itään päin suuntautuva vienti-
toiminta kiinnostaa osaa yrityk-
sistä edelleen. Venäjältä löytyy
ostajia niin kalalle kuin myös li-
havalmisteille jne.

Raja-asemien rooli elintarvik-
keiden markkinoinnissa on vielä
kysymysmerkki. Sekä Nuijamaan
että Vaalimaan raja-asemien
kautta kulkee vuosittain merkit-
täviä määriä venäläisiä matkaili-
joita muuallekin Etelä-Suomeen.

Tuula Taavila
Kehityspäällikkö, MMM
ELO-aluekoordinaattori
ELO, Kaakkois-Suomi/
ProAgria Kymenlaakson Maa-
seutukeskus
tuula.taavila@proagria.fi
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ELOn Kaakkois-Suomen 
toiminta kattaa Kymenlaakson ja
Etelä-Karjalan
Tuula Taavila

Elintarvikealan Osaamiskeskus ELOn Kaakkois-Suomen yksikön toiminta kattaa Kymenlaakson ja
Etelä-Karjalan maakunnat. Maakunnissa on yhteensä noin 240 elintarvikealan yritystä, joista yli
80 % on alle viisi henkilöä työllistäviä pienyrityksiä.

Kaakkois-Suomen elintarvikeyritykset (alle 20 henk.) toimialoittain v. 2003
Teurastus Kalan- Vihan- Maidon Mylly- Leipomo- Juomien Muut Yht.
ja lihan- jalostus nesten ja jatko- tuotteet toiminta valmistus Elintar-
jalostus marjojen jalostus vikkeet

jalostus

Kymenlaakso 14 8 25 4 8 39 4 17 119
Etelä-Karjala 13 11 16 0 8 40 4 13 105

Kaakkois-Suomen elintarvikeyritykset (yli 20 henk.) toimialoittain v. 2003
Teurastus Kalan- Vihan- Maidon Mylly- Leipomo- Juomien Muut Yht.
ja lihan- jalostus nesten ja jatko- tuotteet toiminta valmistus Elintar-
jalostus marjojen jalostus vikkeet

jalostus

Kymenlaakso 1 0 0 1 0 5 0 0 7
Etelä-Karjala 1 0 0 0 0 4 1 1 7
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Elintarvikepäivä 2004 järjeste-
tään 4.5. Helsingin Messukes-
kuksessa. Nyt on viimeinen ti-
laisuus ilmoittautua päivittä-
mään omaa asiantuntemustaan
uudella tiedolla, josta vastaa yli
40 huippuasiantuntijaa.

Jäljitettävyys on sanana kovin
ajankohtainen, mutta mitä sillä
oikeastaan tarkoitetaan ja mitä
se edellyttää? Muun muassa tätä
kirkastetaan lainsäädäntöön pa-
neutuvassa rinnakkaisohjelmas-
sa myös käytännön esimerkein
yritysmaailmasta.

Ohjelmatoimikunta ennakoi
jo syksyllä, että lihavuuskeskus-
telu kiihtyy tänä vuonna myös
Suomessa. Niinpä asiaa käsitel-
lään sekä markkinoinnin että
tutkimuksen ja tuotekehityksen
näkökulmasta. Markkinointiin
keskittyvässä rinnakkaisohjel-
massa Kansanterveyslaitoksen
ylijohtaja Pekka Puska vastaa
päivän polttavaan puheenaihee-
seen, mikä on elintarvikemark-
kinoijan vastuu kansantervey-
destä.

Tutkimuksen ja tuotekehityk-
sen rinnakkaisohjelmassa pai-
nonhallintaa käsittelevät johtaja

Mikael Fogelholm UKK-insti-
tuutista ja tutkimusjohtaja Nina
Rautonen Danisco Finland
Oy:stä. Corinne Goenee elintar-
vikealaan suuntautuneesta hol-
lantilaisesta yrityksestä tuo ai-
heeseen laajempaa innovatiivis-
ta näkökulmaa.

Elintarvikepäivän koko ohjel-
maan voi tutustua netissä osoit-
teessa www.etl.fi/etp. Netin
kautta voi myös kätevästi il-
moittautua, mutta se on syytä
tehdä heti, sillä viimeisistä pai-
koista käydään kova taisto!

Tilaisuuden päätteeksi sie-
maillaan cocktaileja, sulatellaan
luentojen antia ja vaihdetaan
kuulumisia kollegoiden kanssa
puffetpöydän antimien kera.
Taustalla soi iltaan asti perintei-
nen, viihdyttävä Food Jazz. 

Lisätietoja: Johtaja Seppo
Heiskanen (seppo.heiskanen@
etl.fi) ja asiamies Marleena Tan-
huanpää (marleena.tanhuan-
paa@etl.fi) Elintarviketeollisuus-
liitto ry

Stress free café on moniaistinen,
monialainen viestinnällisesti
suunniteltu kuluttajan hyvin-
vointia korostava suomalainen
palveluinnovaatio. Se esiteltiin
demona ensimmäistä kertaa
Gastro 2004 -messuilla Helsin-
gin Messukeskuksessa Haaga
Instituutin ammattikorkeakou-
lun Haaga Reseach Centerin ja
Suomen Eurokokit ry:n messu-
osastona yhteistyössä Suomen
Messujen kanssa.

Stress free cafén ydinajatuk-
sena on tarjota asiakas- ja käyt-
täjälähtöisesti suunniteltu koko-
naisuus nykyaikaisilla, mm. tek-
nologiaa hyödyntävillä, korkea-
tasoisilla ravintolapalveluilla, jos-
sa miljöö on luotu erilaisista
fyysisistä negatiivisesti vaikutta-
vista aistiärsykkeistä mahdolli-
simman vapaaksi, ns. stressittö-
mäksi tilaksi. Se soveltaa digi-
taalisen viestinnän käytettävyys-
tutkimusten tietoja fyysiseen
ympäristöön ja yhdistää tila-ajat-
telun tulevaisuuden kuluttaja-
skenaarioihin.

Tavoitteena on uudenlainen
kaupunkitila, joka toimisi tasa-
painottavasti, tukisi mahdolli-
simman kokonaisvaltaisesti ih-

misen, niin asiakkaan kuin hen-
kilökunnan, hyvinvointia muo-
tokielellään, väreillään, ääni-
maisemoinnillaan, ergonomial-
laan, ruoallaan ja asiakaspalve-
lullaan.

Demokahvilassa oli akustinen
verhoilu, katto laskettu, epä-
suora valaistus, sopivasti valoa,
diagonaalilinjat ja toistot (tilan
pystyi kerralla hahmottamaan),
ei suljettuja kulkureittejä (pake-
neminen helppoa), ovaali sil-
mänliike mahdollinen, mahdol-
lisimman otollinen äänimiljöö
(taustalla meren aallot). Tavoit-
teena on musiikki, johon ei vi-
hastu eikä ihastu.

Demotyöryhmään kuuluvat
konseptikehittäjä Margit Sjö-
roosin lisäksi mm. Haaga 
Research Center (palvelusuun-
nittelu), Suomen Eurokokit ry
(ruokasuunnittelu), 24h sound -
työryhmä (äänimaisemointi),
Electrolux Professional Oy  (keit-
tiösuunnittelu), Oy Gustav Pau-
lig Ab, Iittala Oy Ab ja Lustwear
Oy (vaatesuunnittelu).

Lisätietoja: Margit Sjöroos,
projektivastaava ja konseptin
luoja, Stress free café, sjo-
roos@signment.com,

Marli on hankkinut tuotannon-
hallinnan tietojärjestelmän tuo-
tantoketjun jäljitettävyyden ja
valvonnan tehostamiseen. Sen-
tera Oyj:n toimittama järjestel-
mä, jolla ohjataan tuotteiden ko-
ko valmistusprosessia, otetaan
käyttöön vaiheittain Marlin Suo-
men tuotantolaitoksessa kesän
2004 aikana.

Järjestelmän avulla varmiste-
taan tuotteiden tasainen laatu re-
aaliaikaisesti, ja tuotteet pysty-
tään jäljittämään toimittajien raa-
ka-aine-eriin. Järjestelmä integ-

roituu taustajärjestelmiin, ja sil-
lä hoidetaan myös materiaali- ja
varastonhallinta sekä etiketit.
Tulevaisuudessa järjestelmää on
mahdollisuus käyttää myös tuo-
tantoketjun suunnitteluun ja oh-
jaukseen.

Oy Marli Ab on johtava me-
hujen valmistaja ja markkinoija
Pohjoismaissa. Joulukuussa 2001
tehdyllä kaupalla Marli siirtyi ko-
konaan saksalaiselle Eckes-Gra-
ninille, joka on Euroopan johta-
va mehukonserni.

Elintarvikepäivään ehtii
vielä ilmoittautua

Uutta kahvilakulttuuria 
väsyneille ihmisille

Valion kova investointitahti jatkuu
Vuosi 2003 oli Valio Oy:n histo-
rian mittavin investointivuosi:
100 miljoonaa euroa. Tänäkin
vuonna tahti jatkuu kovana, sil-
lä Valio investoi tuotantolaitos-
ten ja varastojen kehittämiseen
lähes 90 miljoonaa euroa. Tästä
summasta noin 70 miljoonaa eu-
roa kohdistuu tuoretuotteiden ja
osittain kiinteiden tuotteiden,

kuten juustojen tuotantoon. In-
vestointiohjelma on osa Valion
tuoretuotteiden kehitysohjel-
maa, jonka mukaan Valiolla on
13 tuotantolaitosta eri puolilla
Suomea vuoteen 2008 mennes-
sä. Nyt niitä on 15.

Keskuslähettämö Saarioisten 
suurin investointi
Elokuussa 2003 vihitty Saariois-
ten keskuslähettämö Valkeakos-
kella on konsernin historian
suurin investointi: 26 miljoonaa
euroa. Täydessä käyttöasteessa
lähettämöön mahtuu kerralla
noin 150 000 laatikkoa, ja päi-
vän aikana voi lähteä noin 
370 tonnia tuotteita. Lähettä-
mön kokonaispinta-ala on noin 
11 000 m2, josta kylmätilaa on
noin 10 000 m2.

Lähettämön toimintaa ohjaa
tietojärjestelmä, joka suunnitte-

lee ja ohjaa tuotteiden keräilyä
ja kommunikoi Saarioisten tuo-
tannon seuranta- ja tilausjärjes-
telmien kanssa. 

Varsinaisen lähettämön ydin
sisältää neljä toiminnallista pää-
osaa: lavavarasto ja sisäänsyöt-
töalue, roboteilla toimiva täys-
laatikkokeruu, sekalaatikkoke-
ruu ja hinnoittelualue sekä au-
tomatisoitu lajittelu- ja lavaus-
asema.

Atrialle tehdas Liettuaan
Atria rakentaa Liettuan Vilnaan
nykyaikaisen tuotantolaitoksen,
jonka on määrä valmistua huhti-
kuun loppuun mennessä. Teh-
taan pinta-ala on noin 7 500 m2.
Atria Yhtymä Oyj tähyää myös
Venäjän markkinoille, jossa yh-
tiön tavoitteena on saada jalan-
sijaa voimakkaasti kasvavilla Ve-
näjän läntisen osan markkinoil-
la.

Samfoodin liiketoiminnan os-
ton kautta Atrian asema Ruotsin
markkinoilla on vahvistunut.
Yhtymän tytäryhtiö Lithells Ab
on Ruotsin toiseksi suurin alan
yritys. Konserni on Suomen suu-
rin liha-alan yritys ja suurin liha-
valmisteiden valmistaja Pohjois-
maiden ja Baltian alueella.

Tietojärjestelmä jäljittää 
Marlin mehuja



T
eknologia-ohjelmia kehi-
tetään poikkiteknologi-
siksi, jotta ne palvelevat
useampaa eri toimialaa.

Tällaiset ohjelmat tarjoavat
uusia näkökulmia sekä tutkijoil-
le että yrityksille ja luovat uusia
yhteistyöverkostoja. Toimiala-
kohtaisiakin ohjelmia on, kuten
Elintarvikkeet ja terveys -oh-
jelma.

Tekes valmistelee teknologia-
ohjelmat yhteistyössä yritysten,
yliopistojen ja korkeakoulujen
kanssa työryhmissä ja avoimissa
valmisteluseminaareissa. Ohjel-
mat käynnistetään alueille, joilla
Suomessa on tunnistettu tarve
kansalliseen panostukseen. Oh-
jelman käynnistyspäätöksen te-
kee Tekesin hallitus.

Teknologiaohjelmilla on liit-
tymäkohtia toisiinsa ja yhteis-
työtä keskenään. Niillä on johto-
ryhmä ja ohjelmapäällikkö. Kol-
mesta viiteen vuoteen kestävät
ja 10–120 miljoonaa euroa mak-
savat ohjelmat järjestävät semi-
naareja ja koulutustilaisuuksia.
Tekes rahoittaa yleensä noin
puolet ohjelman kustannuksista.

Miten mukaan ohjelmiin?

Tutkimusohjelmien hakuaika
riippuu ohjelmasta, mutta se on
yleensä kerran vuodessa. Elin-
tarvikkeet ja terveys -ohjelmassa
järjestettiin aiehaku ja kaksi var-
sinaista hakua, mutta yrityspro-
jekteilla on jatkuva haku. Yri-
tykset voivat osallistua omilla
hankkeillaan tai liittyä yhteisiin
tutkimusprojekteihin.

Tekes julkaisee tiedot käyn-
nissä olevista ohjelmista, niiden
rahoituksesta ja osallistujista ko-
tisivuillaan (www.tekes.fi/ohjel-
mat). Useissa ohjelmissa kiinni-
tetään erityistä huomiota pk-yri-
tysten osallistumiseen ja yhteis-
työhön suurten yritysten ja tut-
kimuslaitosten kanssa.

Tällä hetkellä on käynnissä
noin 30 Tekesin teknologiaoh-

jelmaa. Eri ohjelmien soveltu-
vuuden arvioiminen omalle yri-
tykselle tai tutkimusryhmälle voi
olla hankalaa, mutta varmasti
vaivan arvoista. Kunkin ohjel-
man yhteyshenkilö antaa mielel-
lään lisätietoja. Yhteystiedot löy-
tyvät osoitteesta www.tekes.fi/
ohjelmat

PINTA – Likaantumattomat

pinnat

Elintarviketeollisuus on haas-
teellista korkean hygienianvaati-
muksen ja eri materiaaleista val-
mistettujen, likaantuvien pinto-
jen kannalta. Pinta -teknologia-
ohjelma voi tarjota uusia ratkai-
suja. Ohjelmassa on lähtökohta-
na perusilmiöiden ymmärtämi-
nen, joten se soveltuu monien
toimialojen tarpeisiin.

Ohjelmalla pyritään löytä-
mään kauaskantoisia teknisiä rat-
kaisuja mm. seuraaviin ongel-
miin:
• Hyötysuhteen parantaminen

ja päästöjen vähentäminen
• Tuotantohäiriöiden vähentä-

minen
• Haittavaikutusten vähentämi-

nen
• Puhdistukseen käytetyn ajan

minimointi ja ympäristölle hai-
tallisten puhdistusaineiden
käytön vähentäminen
Tutkimuksessa on kehitetty

pinnan muuntelun tekniikoita,
kuten fotokatalyyttinen pinnoi-
te, josta lika hajoaa UV-valon vai-
kutuksesta fotokatalyysin seu-
rauksena. Jos tähän yhdistetään
pinnan hydrofiilinen (vesivai-
kutteinen) käyttäytyminen, pin-
nalle leviävä vesikalvo irrottaa
helposti pinnalta fotokatalyytti-
sesti hajotetun lian.

Toinen esimerkki on Lotus-
efekti. Pinnan topografiaa on
muutettu sellaiseksi, että pinta
puhdistaa itse itsensä. Pinnalle
on rakennettu pintaprofiili vesi-
pakotteisesta materiaalista. Täl-
löin vesipisarat huuhtovat vettä

hylkivälle pinnalle kertyneen
lian pois. Pinnan sähköistä po-
tentiaalia voidaan muuttaa joko
sähkövirran avulla tai seostuk-
sella, jolloin lian tarttuminen
pienenee huomattavasti.

ELO –  Elektroninen 

liiketoiminta

Elektronisen liiketoiminnan lo-
gistiikka -teknologiaohjelma
(ELO) käynnistyi vuoden 2002
alussa ja päättyy vuoden 2005
lopussa. Sen painopistealueina
ovat toimitusketjujen ja verkko-
jen hallinta, logistiikkapalvelut,
tuotetiedot sekä tavarankäsittely
ja laiteteknologia. Ohjelmaan
osallistuu yli sata yritystä ja yh-
deksän tutkimuslaitosta.

Ohjelmassa selvitetään mm.
sitä, millaisia vaatimuksia säh-
köinen ja verkottunut liiketoi-
minta tuottaa logistiikalle. Kes-
keinen näkökulma on se, miten
sähköinen liiketoiminta tuottaa
uusia vaatimuksia logistiikalle ja
toisaalta antaa mahdollisuuksia
logistiikan toteuttamiseen.

FENIX – Vuorovaikutteinen

tietotekniikka

Vuoteen 2007 saakka ulottuvas-
sa Vuorovaikutteinen tietotek-
niikka -ohjelmassa kehitetään
sellaisia ohjelmistoteknologioita,
joissa loppukäyttäjän ja tietojär-
jestelmän välisen vuorovaiku-
tuksen hallinnalla on merkittävä
rooli.

Päätavoitteena on käyttäjäys-
tävällisten sovellusteknologioi-
den ja niihin perustuvien tuot-
teiden ja palveluiden kehitys yk-
sityisten kuluttajien, yritysten ja
julkishallinnon tarpeisiin. Paino-
pistealueita ovat mm. tietämyk-
sen hallintasovellukset, teolli-
suuden ja palveluyritysten verk-
kopalvelut sekä mobiilit sovel-
lukset.

Niillä tarkoitetaan sekä yrityk-
sille että kuluttajille suunnattuja
palveluja, jotka eivät ole sidok-

sissa aikaan ja paikkaan. Nämä
sovellukset ja palvelut mahdol-
listavat liiketoiminnan ja asioi-
den hoitamisen ilman perintei-
sen toimistotekniikan tai kiintei-
den verkkoyhteyksien asettamia
rajoituksia.

Tietämyksen hallintasovelluk-
set ovat kuluttajien, yritysten ja
julkishallinnon tarvitsemia rat-
kaisuja tiedon helpompaan ja
täsmällisempään luontiin, tallen-
tamiseen, jakeluun ja löytämi-
seen esimerkiksi tietoverkkojen
palveluista ja julkisista tietokan-
noista.

Muita kiinnostavia ohjelmia
ovat esimerkiksi STREAMS – yh-
dyskuntien jätevirroista liike-
toimintaa ja Pakkauksen tieto
ja turva. Näistäkin saa lisätietoja
Tekesin kotisivuilta www.te-
kes.fi/ohjelmat.

Liisa Rosi
Teknologia-asiantuntija
Tekes
liisa.rosi@tekes.fi

Jari Toivo
Teknologia-asiantuntija
Tekes
jari.toivo@tekes.fi
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Poikkiteknologiset tutkimushankkeet
palvelevat myös elintarvikealaa
Liisa Rosi, Jari Toivo

Tekesin teknologiaohjelmat ovat laajoja hankekokonaisuuksia, jotka kohdistuvat jollekin keskeiselle 
teknologia-alueelle. Ne koostuvat yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusprojekteista 
sekä yritysten osittain luottamuksellisista tuotekehityshankkeista.
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Tieto-
tekniikka 
liiketoimin-
nan tukena
Tekesin uudesta Tietotekniikka
liiketoiminnan tueksi -palve-
lusta (PK-ICT) on apua tietotek-
niikan hyödyntämiseen elintar-
vikeyrityksissä. Kansainväliset
tutkimukset ovat osoittaneet,
että tietotekniikkaa monipuoli-
sesti ja innovatiivisesti hyödyn-
täneet yritykset menestyvät
muita yrityksiä paremmin.

Tekes on käynnistänyt Tieto-
tekniikka liiketoiminnan tueksi
-palvelun, jonka tavoitteena on
sekä teollisuuden että palvelu-
alojen pk-yritysten tuottavuu-
den nostaminen kannustamalla
entistä laajempaan tietoteknii-
kan hyödyntämiseen.

Palvelussa on mahdollisuus
saada Tekesin rahoitusta haki-
jan ulkopuolisilta asiantuntijoil-
ta tilattuihin ostopalveluihin se-
kä yrityksen omiin työkustan-
nuksiin laadittaessa yritykseen
tietotekniikan hyödyntämis-
suunnitelmaa tai tietotekniikan
hyödyntämiseen liittyvää pro-
jektisuunnitelmaa.

Työ toteutetaan yrityksessä
yhteistyössä ohjelmisto- ja laite-
riippumattoman asiantuntijan
kanssa. Kulujen kattamiseen voi
saada Tekesin valmistelurahoi-
tusta, jolloin avustus voi olla 70
% kustannuksista, kuitenkin
enimmillään 15 000 euroa. Kus-
tannukset eivät voi sisältää laite-
tai ohjelmistoinvestointeja. Ra-
hoituksesta päättäessään Tekes
arvioi mm. projektin vaikutusta
yrityksen edellytyksiin soveltaa
tietotekniikkaa liiketoimintansa
tukena ja toimintatapojen ke-
hittämisessä.

Projektien tulee liittyä toimi-
alanäkökulmasta uusiin ja haas-
taviin tietotekniikan sovelta-
miskohteisiin. Aihealueita voi-
vat olla esimerkiksi tuotanto-
prosessien tehostaminen, logis-
tiikka, laadunseuranta ja turval-
lisuus sekä sähköiset tilausjär-
jestelmät.

Arvonlisäveron osuus 
yli 30 % ravintola-
aterian hinnasta

Suomen Hotelli- ja Ravintolaliiton (SHR ry) toi-
mitusjohtaja Timo Lappi esitti Gastro 2004 -
messuilla havainnollisesti, mitä arvonlisäveron
osuus on ravintola-ateriasta, jossa on alkoholia
yksi viiniannos ja konjakki kahvin kanssa. Vaik-
ka alkoholin verotus laski maaliskuussa, siitä
huolimatta aterian keskimääräiseksi arvonlisä-
veroksi tulee noin 32 %. Ruoan ja alkoholitto-
mien juomien vero on 29 %, viinin 38 % ja vä-
kevän alkoholin 40 %.

SHR ajaa voimakkaasti arvonlisäveron alenta-
mista keskieurooppalaiselle tasolle. Ravintola-
ala on yksi työllistävimmistä palveluista Suo-
messa. Ravintolassa on kuusi kertaa enemmän
työtä kuin kotona ruokaa valmistettaessa ja tar-
joiltaessa.

Samaan aikaan kun teollisuus vähentää työ-
paikkojaan Suomessa, vastuu työllisyydestä on
yhä enemmän palvelualojen yrityksillä. Poista-
malla yrittäjyyden esteitä ja menneeseen aikaan
kuuluvia toimialan rajoituksia, voitaisiin Suo-
messa luoda edellytyksiä ravintolapalvelujen li-
sääntyvälle kysynnälle ja uusien palvelumuoto-
jen kehittämiselle.

EHEDG -yleisohjeet 
kehittyvät

Jo Suomessakin monelle yritykselle tutusta
EHEDG -yleisohjeesta Document 8 Hygienic
equipment design criteria on tulossa kuluvan
kevään aikana toinen painos. EHEDG (European
Hygienic Engineering and Design Group) antaa
siinä puhdistettavan, hygieenisen elintarvike-
laitteen yleiset vaatimukset varsin tarkasti.

Yleisohjeessa on esitetty vaatimukset koskien
laitteen materiaaleja, suunnittelua, tyhjennettä-
vyyttä, lay-outia ja asennuksia. EHEDGilla on kai-
ken kaikkiaan jo 26 yleisohjetta hygieenisten
laitteiden suunnitteluun ja niiden testaamiseen
liittyen. Yleisohjetta (Document 8) pidetään
kaikkein keskeisimpänä. Jokaisen laitesuunnit-
telijan tulisi tuntea se tarkkaan.

Muita hygieenisten laitteiden suunnittelua
helpottamaan tarkoitettuja yleisohjeita ovat Do-
cument 10 Hygienic design of closed equip-
ment for the processing of liquid food ja Do-
cument 13 Hygienic design of equipment for
open processing.

Laitteiden puhdistettavuuden ja hygieenisyy-
den testaamiseen tarkoitettua testimenetelmä-
patteristoa ollaan myös laajentamassa. Kehityk-
sen alla ovat menetelmät muun muassa avoin-
ten elintarvikeprosessilaitteiden ja kuivien tuot-
teiden käsittelyyn tarkoitettujen laitteiden puh-
distettavuuden testaamiseen.

EHEDGilta on mahdollisuus saada myös ser-
tifikaatti testatulle laitteelle, tosin tällä hetkellä
vain ei-aseptiseen prosessointiin tarkoitetuille
laitteille, joissa käsitellään nesteitä ja jotka puh-
distetaan CIP -nestepesulla.

Euroopassa on viisi akkreditoitua EHEDG -tes-
tauksia tekevää laboratoriota; ASEPT Ranskassa,

Biotechnological Institute Tanskassa, Campden
& Chorleywood FRAG Englannissa, TNO Nutri-
tion and Food Research Hollannissa ja Munche-
nin Teknillinen Yliopisto Saksassa.

Lisätietoja: Gun Wirtanen, VTT, gun.wirta-
nen@vtt.fi, Kaarina Aarnisalo, VTT, kaarina.aar-
nisalo@vtt.fi ja www.ehedg.org

Valtion ravitsemus
neuvottelukunnalla 50-
vuotisjuhlaseminaareja
Valtion ravitsemusneuvottelukunta juhlii tänä
vuonna 50-vuotistaivaltaan järjestämällä kuusi
studia generalia -seminaaria ravitsemuksesta,
painonhallinnasta ja ruokavalioista. Kolme se-
minaaria pidetään keväällä: 31.3. Turussa, 20.4.
Oulussa ja 17.5. Tampereella. Syksyllä vastaavat
tilaisuudet pidetään Kuopiossa, Helsingissä ja
Vaasassa (ruotsinkielinen).

Lisätietoja: Valtion ravitsemusneuvottelu-
kunnan pääsihteeri Raija Kara, raija.kara@elin-
tarvikevirasto.fi ja www.mmm.fi/ravitsemus-
neuvottelukunta

Kala 2004 -messuilta
opittua

Suomessa on runsaat 200 kalaa elintarvikkeeksi
jalostavaa yritystä. Kalatukkukauppoja on run-
saat sata ja vähittäiskauppoja vajaat 200. Kala-
kauppa ja jalostus työllistävät noin 1200 henki-
löä Suomessa. Ammattikalastajia on noin 3 800.
Kala 2004 -messuilla uutta vauhtia ja innostusta
kala-alalle oli antamassa filosofi Esa Saarinen.

Hänen mielestään alkuperäisaarrearkut ovat
suomalaisella maaseudulla, ja niitä pitäisi hyö-
dyntää. Saarinen näki, että varsinainen innovaa-
tioaikakausi on vasta alkamassa ja uskoi, että ha-
lutessaan suomalainen kala-ala pystyy tekemään
sensaatiomaisia asioita, koska kekseliäisyyttä kyl-
lä Suomesta löytyy.

Saarinen toi esiin mm. pakkausteknologian
tuomat mahdollisuudet. Hän myös peräänkuu-
lutti todellista yhteistyötä eri osapuolien välille.
Saarinen hehkutti, että suomalainen kala-ala voi-
si olla jopa maailmanlaajuinen brändi.

Kuva Marianne Boström-Kouri
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UUTUUSTUOTTEITA
JA -LAITTEITA
Tehojuomia annospulloissa

Valio on tuonut
markkinoille 100
millilitran annos-
pulloihin pakatut
Evolus ja Valio Be-
necol -tehojuomat.
Evolus sisältää
bioaktiivisia pepti-
dejä, jotka autta-
vat hallitsemaan
ve renpa i ne t t a .

Juomaan on lisätty myös B-ryhmän vitamii-
neja (foolihappo, B6 ja B12) ja merileväkal-
siumia. Tehojuoma tukee verenpaineen lääk-
keetöntä hoitoa ja sopii lääkehoidon yhtey-
teen. Valio Benecol alentaa kolesterolia
kasvisstanolien ansiosta. Juoma on tarkoi-
tettu osaksi terveellistä ruokavaliota hen-
kilöille, joiden kolesterolitaso on kohonnut.
Myös tähän juomaan on lisätty B-ryhmän vi-
tamiineja. 
Tehojuomien annospullot sopivat kokonaan

kierrätettäviksi. Pullot on valmistettu nes-
tepakkauskartongista, kaulaosan ja korkin
muovi käsitellään kierrätysprosessissa, ja
neljä pulloa yhteen sitova kääremuovi voi-
daan toimittaa energiajätekeräykseen tai
polttaa.

Lasten oma 
terveysvaikutteinen juoma

Marli Vital Kids -juomat sisältävät C-vita-
miinia ja kalsiumia. Yhdestä desilitrasta saa
15 % päivän C-vitamiinin ja kalsiumin tar-
peesta. Juomat on tarkoitettu 5–10-vuo-
tiaille. Kapea 0,75 litran juomapakkaus
sopii pieneenkin käteen. Pakkauksessa on
kierrettävä korkki, joka on helppo avata ja
sulkea.

Kevyen kevyitä leikkeitä
Pouttu toi vuoden alussa markkinoille vain 3
% rasvaa sisältävät vaaleat arkileikkeleet:
Gouterin, Jahdin ja Lauantain. Ne ovat lak-
toosittomia ja gluteenittomia, ja niissä on
käytetty Pansuolaa. Tuotteet on pakattu
uudelleen suljettaviin 200 gramman rasioi-
hin.

Uudenlainen ilmansuodatin
VTT ja Lifa Air Oy Ltd ovat yhdessä kehittä-
neet huonetilakohtaisen suodattimen, joka
kerää tuloilmasta likaiset pienhiukkaset,
hermokaasut, bakteerit ja virukset. Suodatin
sopii nykyisiin ilmastointijärjestelmiin. Suo-
datin perustuu raitisilman epäpuhtauksien
varaamiseen sähköisesti ja niiden keruu-
seen suodatuspinnoille ja aktiivihiileen. Bak-
teerit ja virukset tuhotaan erikoiskäsitellyil-
tä suodatinpinnoilta ultraviolettivalolla. Suo-
datin on voittanut Suomen Nuorkauppaka-
marin järjestämän Tuottava Idea -kilpailun
yrityssarjan.

Ongelmalika pois pintaa 
vahingoittamatta
Helsinkiläisen Kivikunnostus Oy:n kehittä-
mällä syväpuhdistusmenetelmällä voidaan
poistaa pinttynyt lika mm. kaakeli-, klink-
keri-, betoni-, luonnonkivi- ja tiilipinnoilta.
Lian poistamiseen käytetään liuottimia, hap-
poja ja emäksiä ja niiden yhdistelmiä, läm-
pökäsittelyä, huuhteluita ja kevyttä har-
jausta. 

Syväpuhdistuksen jälkeen huokoset täy-
tetään kiviainespintaan lähtemättömästi si-
toutuvalla lasimaisella aineella. Syväpuh-
distuksen ja tiivistyksen lisäksi pinnalle voi-
daan tehdä pysyvä liukkaudenestokäsitte-
ly. Muuan muassa Silja Serenadin ravintola-
ja keittiötilojen lattioille on tehdä syväpuh-
distus ja liukkaudenestokäsittelyjä.

Pieni teollisuustietokone

Nexcom EBS1575 on maailman pienikokoi-
sin teollisuuden sovelluksiin tarkoitettu Pen-
tium 4 -pohjainen teollisuustietokone. Sen
ulkomitat ovat 177 x 229 x 51 mm. Laite
soveltuu moniin teollisuuden valvomo-, mit-
taus-, testaus- ja ohjaussovelluksiin. Laitet-
ta myy Novotek Finland Oy.

Patentoitu pesukärry
Ruotsissa kehitellyllä pesukärryllä voi pestä
jäteastiat kiinteistön pihalla nopeasti. Eleiko
Sanera -pesukärry vedetään jätekatoksen
viereen pakettiautolla tai isohkolla henkilö-
autolla. Hissi nostaa tyhjän astian pesu-
asentoon kärryn peräosaan. Astian sisään
liukuvan pesuvarren pyörivä suutin pesee
astian puhtaaksi korkeapaineisella kylmällä
tai kuumalla vedellä. Pesun jälkeen hissi
laskee astian maahan. Pesu kestää noin 45
sekuntia. Kärryssä pestään 80–100 litran
jäteastioita. Jätehuolto Matti Nuojua Oy
käyttää pesukärryä Oulun seudulla.

JULKAISUJA
Kansainvälisen kaupan oppaita
Suomalainen silkkitie – suomalaisyritysten
kokemuksia Kiinassa -teoksen on toimitta-
nut Finpron vientikeskusverkoston Kiinan ja
Itä-Aasian alueen johtaja Ilpo Kaislaniemi.
Ulkoasiainministeriö ja Finpro ovat laatineet
yhdessä latinalaisen Amerikan ja Karibian
rahoitusoppaan Financing Business Oppor-
tunities in Latin America and the Caribbean.
KTM Päivi Käri-Zeinin kirja esittelee liike-
elämän periaatteet arabimaissa. Se kertoo
arabivaltioiden historiasta, kulttuurista, yh-
teiskunnasta ja islamin merkityksestä.
Peter Ekholmin kirja Transatlanttinen suhde
– Yhdysvallat Euroopan unionin peilinä on
Sitran Eurooppa 2020 -projektin tulosta.
Sitra on kartoittanut suomalaisten menes-
tymisen kannalta tärkeiden reunaehtojen
näkymiä.

Monikulttuurisen 
johtamisen opas
Multicultural Leadership -kirja (Multikus-
tannus) on tutkimustietoon perustuva mo-
nikulttuurisen johtamisen opaskirja. Sen kir-
joittajalla, TkT Marko Mäkiloukolla, on kym-
menen vuoden kokemus monikulttuurisista
tiimeistä tiimin jäsenenä ja johtajana.

Yritystoiminnan uusi alku
Johanna Karkian selvitys Yritystoiminnan
uusi alku – kansainväliset mallit ja suoma-
laiset sovellukset vertailee eri maiden mak-
sukyvyttömyyslainsäädäntöä sekä kansain-
välisiä malleja ja hyviä käytäntöjä. Kauppa-
ja teollisuusministeriön ja oikeusministeriön
selvityksessä esitellään EU-maiden ja Yh-
dysvaltojen menetelmiä, joilla kohtuulliste-
taan yritystoiminnassa epäonnistuneiden,
rehellisten yrittäjien asemaa ja rohkaistaan
heitä uuteen alkuun.

Jyrätäänkö meidät?
OTT, VTK Kauko Sipponen on kirjoittanut
Lainvoiman kustantaman kirjan Jyrätäänkö
meidät? Kommentteja Euroopan unionin pe-
rustuslakisopimukseen. Sipponen esittelee
ehdotuksen taustoja ja nostaa esiin Suo-
men kannalta tärkeimpiä kysymyksiä.

Kansainvälinen 
sopimuskäytäntö
OTT Matti S. Kurkelan kirja Globalisoitunut
sopimuskäytäntö ja sopimusoikeudelliset
periaatteet antaa teoreettiset ja käytännöl-
liset välineet ymmärtää yhä monimutkai-
sempia kotimaan ja erityisesti kansainväli-
sen elinkeinoelämän sopimuksia. Kirjan on
kustantanut Edita Publishing Oy.

Parasta ennen 01012015
Parasta ennen 01012015 -kirjan (Sitra)
keskeisinä teemoina ovat maahanmuutto-
politiikka, työn murros, hyvinvointiyhteis-
kunnan jälleenrakentaminen, osallisuus ja
globaalit kysymykset.
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Metsä Tissue Oyj, PL 300, 35801 Mänttä
Asiakaspalvelu: 01046 47 999
Faksi: 01046 47 713, www.katrin.com

Markkinoiden täydellisin järjestelmä
päivittäishygieniaan.
Katrin Ultimatic on markkinoiden ainoa täydellinen
hygieniajärjestelmä. Siihen kuuluu kaikki, mitä
vaativassakin ympäristössä tarvitaan.

Sarja on hillityn tyylikäs, kestävä ja useimpiin
ympäristöihin istuva. Läpinäkyvät yksityiskohdat antavat
annostelijoille uutta ilmettä ja helpottavat siivoojien työtä.

Uudet muodot pitävät sisällään tutun, toimivan, jopa
entisestäänkin parannetun tekniikan. Ultimatic toimii
luotettavasti vuodesta toiseen. Hotelleissa, ravintoloissa,
kouluissa, teollisuudessa, suurkeittiöissä – kaikkialla,
missä on paljon käyttäjiä ja suuri hygieniariski. Saatavissa
on myös HACCP-kriteerit täyttävä käsipyyheannostelija.
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Onko täydellistä
olemassa?

Vähemmän on enemmän.
Tämä periaate tekee Katrin Ultimaticista kokonaistalou-
dellisen ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormit-
tavan. Hyvin toimivat annostelijat pitävät paperin ja saippuan
kulutuksen aisoissa. Paperi on luonnollisesti ympäristö-
merkittyä ja biologisesti hajoavaa.

Toimivat ratkaisut merkitsevät toimivia hygieniatiloja
ja pieniä ylläpitokustannuksia. Suurikapasiteettiset ja lop-
puun asti mietityt paperiannostelijat ja roska-astiat helpot-
tavat ja keventävät siivoojien työtä. Hygieniatilat pysyvät
siisteinä ja toimintakunnossa. Käyttäjät ovat tyytyväisiä ja
hygieniatavoitteet on helppo saavuttaa.

Silloin on syytä tyytyväisyyteen kaikilla asianosaisilla.

Lisätietoja Katrinin kotisivuilta. Myös Katrin-asiantuntijamme ovat käytettävissänne.
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● MSc Sergio Fernandez on nimitetty Osa-
keyhtiö Sixin tuotekehityspäälliköksi ja ETM
Kaisa Lumme tuotepäälliköksi.
● OTK Leif Fagernäs on nimitetty TT:n uu-
deksi toimitusjohtajaksi 1.6.2004 alkaen. Hän
on PT:n ja TT:n yhteinen ehdokas touko-
kuussa perustettavan Elinkeinoelämän kes-
kusliiton (EK) toimitusjohtajaksi.
● Varatuomari Mika Lallo on nimitetty Elin-
tarviketeollisuusliiton työmarkkinapuolen asia-
mieheksi 1.3.2004 alkaen.
● ETM Johanna Martikainen on nimitetty
Valion kotimaan myyntiin ja markkinointiin
tuotepäälliköksi, MBA Kati Harki Tropica-
nan tuotepäälliköksi ja OTK Teresa Laimio
lakimieheksi konsernihallintoon.
● Leivon Leipomon toimitusjohtajaksi on ni-
mitetty Keijo Vataja.
● Meiran kahvipaahtimon toiminnasta vas-
taavaksi tehtaanjohtajaksi on nimitetty Jouko
Liljedahl ja kehitysjohtajaksi Arja Setkänen.
● Elintarvikeinsinööri Matti Meri on nimi-
tetty Bedika Oy:n tekniseksi myyjäksi tehtä-
vinään leipomokoneiden ja -laitteiden myynti.
● KTM Henrik Järnström on nimitetty Ba-
mach Oy:n toimitusjohtajaksi.
● Hannu Alalauri on nimitetty Strora Enso
Packaging Oy:n toimitusjohtajaksi.
● Pekka Kuusisto on nimitetty Cortex Oy:n
aluemyyntipäälliköksi (pakkauskoneet ja -tar-
vikkeet) ja Petri Eskelinen myyntiedustajak-
si (pääkaupunkiseutu).
● FT Anna Valros on nimitetty Suomen en-
simmäiseksi kotieläinten hyvinvoinnin pro-
fessoriksi erikoisalana luomukotieläintuotanto.
Hän on toiminut kotieläinten käyttäytymisen
ja hyvinvoinnin tutkijana Helsingin yliopis-
tossa vuodesta 1989 alkaen.
● Agronomiliiton Opiskelijoiden puheenjoh-
tajaksi on valittu Minna Åberg.
● Elintarvikeinsinööri (AMK) Riika Kauppi
on nimitetty Kotivara Oy:n laatu- ja tuotanto-
päälliköksi ja lihateollisuusteknikko Veijo Mä-
läskä materiaali- ja kehityspäälliköksi.
● KM, KtO Johanna Peltola on aloittanut
Laatuketju-hankkeen tiedottajana 15.2.2004
ja ETM Katja Leminen Finfood Uutispalvelun
ruoka- ja ravitsemustoimittajana.
● ETM Ari Virtanen työskentelee nykyisin
Kuopion Teknologiakeskus Teknian Shang-
hain toimistossa nimikkeellä Senior Techno-
logy Adviser. Hän on erikoistunut biotekno-
logiaan ja funktionaalisiin elintarvikkeisiin.
● MBA Tero Rautsola on nimitetty Fazer
Leipomot Suomen toimitusjohtajaksi, KM
Katja Patojoki johtajaksi vastuualueenaan
henkilöstön ja toiminnan laadun kehittämi-
nen, VTK Ulrika Romantschuk viestintä-
johtajaksi, VTM Saara Tahvanainen viestin-
täpäälliköksi, KTM Johanna Heikkilä hen-
kilöstöjohtajaksi, MBA Risto Pitkänen mark-
kinointipäälliköksi sekä tuoteryhmäpäälli-
köiksi ETM Tiia Kujanpää (vaalea ruokalei-
pä), ETM Sari Nikkola (myymäläpaisto- ja
kahvilaleivät) ja KTM Riitta Salenius-Mela
(tumma ruokaleipä).
● Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, FT Samp-
sa Haarasilta keskittyy leipomotoimialan yh-
teisiin uutuustuote- ja tuotteiden laadunpa-
rannusprosesseihin ja Suomen ulkopuolisten
yksiköiden toimintojen kehittämiseen. Mark-
kinointijohtaja, KTM Jan Tengström keskit-
tyy leipomotoimialan yhteisten brändi- ja tuo-
teryhmästrategioiden ja markkinointiproses-

sien kehittämiseen ja tuotantojohtaja Matti
Tyster leipomotoimialan tuotantostrategioi-
den kehittämiseen ja tuotannon investointi-
hankkeisiin.
● Tuotannon esimieheksi kuopiolaisen Tru-
ben leipomolle on nimitetty Aki Nyyssönen.
● KTM Johan Zilliacus on nimitetty LT-
Tukku Oy:n osto- ja markkinointijohtajaksi ja
MTD Jari Kilpeläinen logistiikkapäälliköksi.
● ETM Pasi Pesonen on nimitetty Johson-
Diverseyn Pohjoismaiden alueen johtajaksi
sekä Suomen ja Ruotsin JohnsonDiverseyn toi-
mitusjohtajaksi.
● Trans-Merin avainasiakaspäälliköksi on ni-
mitetty Turkka Hovila vastuunaan K-ryhmä
ja tuotepäälliköiksi päivittäistavaraosastolle
YTM Tanja Kuosmanen ja ETM Laura Lu-
kinmaa.
● Anneli Lindeman on nimitetty portfolio-
johtajaksi Altia Väkevät -liiketoimintaan sekä
myyntijohtajiksi Kari Kilpinen (vähittäis-
myynti) ja Olli Poikolainen (anniskelu-
myynti).
● Anita Koski on nimitetty LU Suomen hen-
kilöstön kehittämispäälliköksi.
● Arktiset Aromit ry:n projektisihteeriksi on
nimitetty Marketta Juntunen, julkaisusuun-
nittelijaksi Marjo Räisänen ja hankesuunnit-
telijaksi hortonomi Sirpa Ollonberg.
● FL Jarmo Kallio on valittu Agropolis Oy:n
toimitusjohtajaksi.
● Antell-leipomot Oy:n konditoriaosaston esi-
mieheksi on kutsuttu Sanna Impiö.
● MMT Auli Suojanen on nimitetty Elintar-
vikeviraston tuotevalvonnan yksikön johta-
jaksi, MMM Annika Nurttila ylitarkastajaksi
(ravitsemuksellinen täydentäminen, erityis-
ruokavaliovalmisteet, allergia), MMM Tytti It-
konen määräaikaiseksi ylitarkastajaksi (pak-
kausmerkinnät ja tuotekohtainen lainsäädän-
tö), ETM Sari Kankaanpää tiedottajaksi,
ETM Katriina Jauhiainen tiedottajaksi vuo-
den 2005 loppuun asti sekä TtM Marianne
Turja ylitarkastajaksi terveydensuojelun yk-
sikköön.
● FM Merja Paasonen, ETM Mikko Hauta-
mäki, FK Anna-Kaisa Airaksinen ja M.Sc.
Animal Nutrition Tiina Seppälä on nimitetty
KTTK:n maatalouskemian osastolle ylitarkas-
tajiksi, FT Liisa Maunuksela biologiksi ja ELL
Taina Kutila eläinlääkäriksi.
● Rauno Tossavainen on nimitetty Kuo-
pion Kalatukku Oy:n myyntipäälliköksi vas-
tuualueenaan HoReCa-kauppa.
● Saaristomeren Kalan tuotanto- ja laatupääl-
liköksi on nimitetty elintarviketeknikko Tarja
Sillanpää.
● ETM Olli Silvola on nimitetty myyntipääl-
liköksi Finnbakels Oy:n myyntipäälliköksi.
● ELL Matti Aho on nimitetty maa- ja metsä-
talousministeriön elintarvike- ja terveysosas-
ton osastopäällikön ma. virkaan Jaana Husu-
Kallion virkavapauden ajaksi 1.2.2004–
15.10.2007 ja ELL Veli-Mikko Niemi elintar-
vike- ja terveysosaston apulaisosastopäällikön
ma. virkaan Ahon virkavapauden ajaksi.
● MMT Jyrki Niemi on nimitetty maatalous-
politiikan professoriksi Maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskuksessa.
● ETM Marko Laine on nimitetty Primulan
Leipomot & Bacon tuotantojohtajaksi, ETM
Arja Martikainen Primulan Leipomoiden laa-
tujärjestelmäpäälliköksi, Tarja Brinkas mark-
kinointipäälliköksi sekä Marko Suvanto, An-

niina Halmetoja, Sanna Maronen ja Mari-
ka Hakala asiakaspäälliköiksi.
● Karri Kauppila on nimitetty Lever
Fabergén markkinointijohtajaksi.
● MMM, agronomi Mikko Koski on nimitet-
ty kehityspäälliköksi RavintoRaision ostot &
logistiikka -yksikköön vastuualueenaan erik-
seen määritellyt kehittämishankkeet ja mal-
lasohran hankinta.
● MMM Outi Hohti on valittu tiedottajaksi
SOK Viestintä ja julkaisut -yksikköön ja ETM
Tanja Rantasalo kaupalliseen kenttäkoulu-
tukseen.
● MMM, agronomi Jukka Rantala on nimi-
tetty Lihateollisuuden tutkimuskeskukseen
projektipäälliköksi alkutuotantopalveluihin ja
ETM Helena Malmivirta ryhmäpäälliköksi
Lihateollisuusopisto-koulutuspalveluihin.
● MMM, agronomi Auli Nurmi on nimitetty
maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastajaksi
maatalousosaston toimeenpanolinjan tukiyk-
sikön eläintukijaostoon ja MMM, agronomi
Maija Kyrö ylitarkastajaksi hallinto- ja val-
vontajaostoon.
● ETM Matti Voutilainen on nimitetty
MTK:n järjestöjohtajaksi, MMM Juha Ruip-
po johtajaksi, MMM Simo Tiainen MTK:n
Brysselin toimiston johtajaksi 1.8. alkaen ja
MMM Tarja Sandvik tiedottajaksi vastuualu-
eenaan MTK-ryhmän verkkopalvelujen sisäl-
löntuotannon koordinointi ja informaatikon
tehtävät MTK:n ja Pellervo-Seuran tietopalve-
lussa.
● ProAgria Maaseutukeskusten Liiton ja
MTT:n taloustutkimuksen yhteiseksi tutki-
muspäälliköksi on nimitetty Ph.D. Heikki
Isosaari. ProAgria Maaseutukeskusten Liit-
toon on nimitetty tuoteryhmäpäälliköksi
MMM, agronomi Kyllikki Lampinen (Maito
ja liha -tuoteryhmä), MMT, agronomi Sari Pel-
tonen (kasvi tuoteryhmä) ja agronomi
Hannu Heikkilä (yritys-tuoteryhmä).
● Vuoden 2004 alussa aloittaneen Espoon
kaupungin ruokapalvelukeskuksen johtajaksi
on nimitetty MMM Pirjo Pöyhiä.
● KTM Kimmo Lautanen on nimitetty
Hartwallin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jä-
seneksi.
● MMM Erkki Jokela on valittu Lomalaidun
ry:n projektipäälliköksi kehittämään maaseu-
tumatkailua.
● MMM, FM Marita Soini on perustanut
oman käännöspalveluyrityksen.
● MMM Katariina Manni on nimitetty koti-
eläintuotannon lehtoriksi Hämeen ammatti-
korkeakouluun Mustialan yksikköön.
● TkT Pekka J. Järvinen on valittu TKK Di-
polin ohjelmajohtajaksi kehittämään laatu- ja
projektijohtamisen sekä tuotekehityksen kou-
lutusohjelmia ja DI Risto Linturi ohjelma-
johtajaksi kehittämään ennakointi-, innovaa-
tiot- ja johtajuus-koulutusohjelmia.
● DI Heikki Tikkanen on nimitetty Fintran
kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi vas-
tuualueenaan viennin ja kansainvälistymisen
valmennusohjelmat.
● KTT Mikko Luoma on valittu Johtamistai-
don Opiston ja JTO-Palvelut Oy:n toimitus-
johtajaksi.
● DI Saara Hassinen on nimitetty Kemian-
teollisuus ry:ssä osastopäälliköksi. Hän vastaa
Suomen bioteollisuus -jaoston toiminnasta ja
edunvalvonnasta.
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AAKKOSOSA

Kehittyvä Elintarvike -lehden hankintaopas tarjoaa
tietoa elintarvikealan laite-, palvelu- ja raaka-aine-
toimittajista.  Kysy lisää lehtemme ilmoitusmyyn-
nistä Infoteam Oy:stä, puh. (09) 441 133, faksi (09)
447 427, infoteam@infoteam.fi, Nervanderinkatu 5 D
41, 00100 Helsinki.
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Hankintaopas

ADWATEC OY
Polunmäenkatu 39 H9
33720 TAMPERE
Puh. (03) 389 0860
Fax (03) 389 0861
email: adwatec@adwatec.com
www.adwatec.com

Oy AGA Ab
Karapellontie 2
02610 ESPOO
Puh. 010 2421
Fax 010 242 0514
www.aga.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

ALGOL TECHNICS OY 
PL 13 (Karapellontie 6)
02611 ESPOO 
Puh. (09) 50 991
Fax (09) 5099 252
email: info.technics.fi@algol.fi
www.algol.fi

ANTICIMEX OY
Moukarinkuja 2
04300 TUUSULA
Puh. 0201 605 605
Fax   0201 605 600
www.anticimex.fi

ANTTI LINDFORS OY
Keskustie 23
61850 KAUHAJOKI
Puh (06) 234 5200
Fax (06) 234 5250
email: etunimi.sukunimi@anttilindfors.fi
www.anttilindfors.fi

OY ATLAS COPCO 
KOMPRESSORIT AB 
Tuupakankuja 1
01740 VANTAA
Puh. (09) 296 441
Fax (09) 296 4251

AURAPRINT OY
PL 131
20101  TURKU
Puh. (02) 271 400 tai

(09) 8539 0100
Fax (02) 271 4260
email: info@auraprint.fi
www.auraprint.fi

BAKEMARK OY
PL 49  (Liikkalankuja 6)
00931  HELSINKI
Puh. 010 391 0200
Fax  010 391 0213
Leipo Palvelu
puh. 010 391 0210
e-mail: etunimi.sukunimi@bakemark.fi
www.bakemark.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. (03) 571 21
Fax (03) 571 3309
email: bemis.valkeakoski@bemis.com
www.bemisvalkeakoski.com

BERNER OY
Agentuuriosasto
PL 15 (Eteläranta 4 B)
00131 HELSINKI
Puh. (09) 1345 11
Fax (09) 1345 1380

BERNER OY
Laboratoriomyynti
PL 15 (Eteläranta 4)
00131 HELSINKI
Puh. (09) 1345 1276
Fax (09) 1345 1241

OY BIOCID LTD
Viikinkaari 6
00790 HELSINKI
Puh. (09) 3193 6660 
Fax (09) 3193 6661
email: info@biocid.com
www.biocid.com

OY BIOFINCON AB
PL 22
15141 LAHTI
Puh. (03) 864 364
Fax (03) 781 8918
email: biofincon@biofincon.fi
www.biofincon.fi

BIOHIT OYJ
Laippatie 1
00880 HELSINKI
Puh. (09) 773 861
Fax (09) 7738 6204
email: myynti@biohit.com
www.biohit.com

BRENNTAG NORDIC OY
Teollisuustie 9 B 
02700 KAUNIAINEN
Puh. (09) 5495 640
Fax (09) 5495 6411
email: main@brenntagnordic.com
www.brenntagnordic.com

BUSCH 
VAKUUMTEKNIK OY
Sinipellonpolku 3
01300 VANTAA
Puh. (09) 774 6060
Fax (09) 774 60 666
email: info@busch.fi
www.busch.fi

CCL LABEL OY
Veistämönaukio 1–3
20100 TURKU
Puh. (02) 214 3890
Fax (02) 214 3899
email: timo.piivek@iwaco.com
www.iwaco.com

OY CELEGO AB
PL 78 (Juvan teollisuuskatu 11)
02921 ESPOO
Puh. (09) 348 6900
Fax (09) 853 2100
email: info@celego.fi
www.celego.fi

CFS NORDIC
Myllynummentie 5
04250 KERAVA
Puh. (09) 4764 9200
Fax (09) 4764 9250
email: etunimi.sukunimi@cfs.com

CHRISTIAN BERNER OY
PL 12 (Ylästöntie 121)
01741 VANTAA
Puh. (09) 276 6830
Fax (09) 890 920
email: sales@cboy.com
www.cboy.com

MAUSTETALO CONDITE OY
PL 51 (Putkikatu 37)
21101 Naantali
Puh. (02) 436 5900
Fax (02) 435 6950
email: info@condite.fi

DANISCO SWEETENERS OY
Sokeritehtaantie 20
02460 KANTVIK
Puh. (09) 1344 1267

(09) 1344 1685
Fax (09) 1344 1422

OY DAT-SCHAUB FINLAND AB
Mahlamäentie 44
04310 TUUSULA
Puh. (09) 8624 4611
Fax (09) 8624 4635
email: myynti@dat-schaub.fi

DOMETIC OY
Dometic Medical Systems
Pakkalankuja 7 A 13
01510 VANTAA
Puh. (09) 6866 110
Fax (09) 6866 1122
www.dometic.fi

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS
c/o Roche Oy
PL 12 (Sinimäentie 10 B)
02631 ESPOO
Puh. (09) 525 33318
Fax (09) 525 33373

OY ECOLAB AB
Mäkelänkatu 54 A
00510 HELSINKI
Puh. (09) 396 551
Fax (09) 3965 5305
Myyntipalvelu 0800-1-39600
Tilaukset: helena.vermila@ecolab.com
www.ecolab.com

OY ERGOLIFT AB
PL 90
02701 KAUNIAINEN
Puh. (09) 505 5633
Fax (09) 505 5644
email: ergolift@ergolift.fi
www.ergolift.fi

FARMOS
PL 157
20101 TURKU
Puh. 0204 87 7110
Fax 0204 87 7770
www.farmos.com

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

OY GERPAK 
INTERNATIONAL LTD
Fonseenintie 1 C
00370 HELSINKI
Puh. (09) 454 2766
Fax (09) 454 27650
email: jrg@gerpak.fi
www.gerpak.fi

GIVAUDAN FINLAND
Kauppakartanonkatu 7 A 44
00930 HELSINKI 
Puh. (09) 3434 860
Fax (09) 3434 8650
email: hans.helminen@givaudan.com
www.givaudan.com

GREEN CAN OY
Pinotie 10
33470 YLÖJÄRVI
Puh. 0424 9541
Fax (03) 212 1782
email: greencan@greencan.net
www.greencan.net

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@itwstretch.com
www.mimaitw.com
www.haloila.com
www.octopuscompact.com

HUHTAMÄKI OYJ
Polarpakintie
13300 HÄMEENLINNA
Puh. (03) 65821
Fax (03) 619 6232
www.huhtamaki.com

HUNAJAINEN SAM OY
Massbyntie 101
01150 SÖDERKULLA
Puh. (09) 877 0330
Fax (09) 8770 3311
email: kari.koivulehto@hunajainensam.fi
www.hunajainensam.fi

HURME YHTIÖT OY
Vienolantie 10 B 9
20210 TURKU
Puh. (02) 251 5500
Fax (02) 251 9945
email: postmaster@hurmecompanies.fi
www.hurmecompanies.fi

JohnsonDiversey
PL 311 (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.sales@eltex-joniko.fi
www.eltex-joniko.fi

KULJETUS REEN OY
Työpajankatu 2 1 C
00580 HELSINKI
Puh. (09) 710 085

0400 458 585
Fax (09) 710 095
email: marko@reen.net
www.reen.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
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LIHEL OY
Mänkimiehentie 8
02780 ESPOO
Puh. (09) 819 0110
Fax (09) 8190 1199
email: etunimi.sukunimi@lihel.fi
www.lihel.fi

LIIMALAITE OY
Länsisalmentie 13
01100 ITÄSALMI
Puh. (09) 877 7771
Fax (09) 877 7773
email: liimalaite@liimalaite.com
www.liimalaite.fi

LT-KONE OY
Kutojantie 4
02630 ESPOO
Puh. (09) 52 170
Fax (09) 521 2126

MIELE OY
Porttikaari 6
01200 VANTAA
Puh. (09) 875 970
Fax (09) 875 97299
www.miele.fi

MILDOLA OY
PL 21
02401 KIRKKONUMMI
Puh. (09) 29 73 71
Fax (09) 29 73 73 73
email: oil.mill@mildola.fi
www.mildola.fi

MP-MAUSTEPALVELU OY
PL 56 (Luukkaankatu 6)
13101 HÄMEENLINNA
Asiakaspalvelu/Tilaukset:
Puh. (03)  570 5200
Fax (03)  570 5209
Tuotekehitys/Markkinointi:
Puh. (03)  570 5210
Fax (03)  570 5219
Vaihde: (03)  570 511

NORFOODS OY
Raumantie 1, 2.krs
00350  HELSINKI
Puh. (09) 4159 2255
Fax (09) 561 2925
email: etunimi.sukunimi@norfoods.fi
www.norfoods.fi

NOVIANT OY
PL 500
44101  ÄÄNEKOSKI
Puh. (014)  518 3000
Fax (014)  518 3003
www.noviantgroup.com

NOVO-KONSERNI
PL 38 (Valimotie 17)
00381  HELSINKI
Puh. 0205 6686
Fax 0205 66 2370
info@novogroup.com
www.novogroup.com

ORAT OY
Pikkupurontie 4–6
00880 HELSINKI
Puh. (09) 755 6577
Fax (09) 788 800
email: etunimi.sukunimi@orat.fi

ORFER OY AUTOMATION
Vaakatie 9
16300 ORIMATTILA
Puh. (03) 88411
Fax (03) 8841 201
email: automation@orfer.fi
www.orfer.fi

ORIOLA OY PROLAB
PL 8
02101 ESPOO
Puh. 010 429 99
Fax 010 429 2080
email: etunimi.sukunimi@oriola.com
prolab@oriola.com
www.oriola.fi/oskari
www.prolab.fi

ORION DIAGNOSTICA OY
PL 83
02101 ESPOO
Puh. 010 42 995
Fax 010 429 2794
email: sanna.teirmaa@oriondiagnostica.fi

PA-HU OY
Teollistuustie 2
02880 VEIKKOLA
puh. (09) 8190430
fax (09) 81904340
email: myynti@pa-hu.fi
www.pa-hu.fi

PAKKAUS ÖHMAN
Teerikukontie 10–12
00700 HELSINKI
puh. (09) 351 790
fax (09) 345 2339
email pakkausohman@pakkausohman.com
www.pakkausohman.com

PPT PÖLYNPOISTOTEKNIIKKA OY
Hakamäentie 7
48400 KOTKA
Puh. (05) 225 1800
Fax (05) 225 1899
email: ppt@ppt-filter.com
www.ppt-filter.com

RAKE TRADING OY
Bulevardi 2–4 A
00120 HELSINKI
Puh. (09) 476 44400
Fax (09) 476 44410
email: rake.trading@rake.fi

RUOKA & LAATU
Jouttisalontie 11
60510 HYLLYKALLIO
Puh. (06) 412 8620
Fax (06) 412 8621
GSM 0400 564 461
email: anneli.koskenkorva@nic.fi

SATAFOOD 
KEHITTÄMISYHDISTYS RY
Risto Rytin katu 70
32700 HUITTINEN
Puh. (02) 620 6319
Fax (02) 620 6335
email: etuimi.sukunimi@bh.spt.fi
www.satafood.net

SCA PACKAGING FINLAND OY
Tampereen tehdas
PL 425
33101 TAMPERE
Puh. 0102452111
Fax 0102452156
Tampereen solumuovitehdas
PL 425
33101 TAMPERE
Puh. 0102452111
Fax 0102452305
Nummelan tehdas
PL 66
03101 NUMMELA
Puh. 0102452111
Fax 0102452698
www.scapackaging.fi

SCANEGG SUOMI OY
PL 6 (Piispanristintie 8)
20761 PIISPANRISTI 
Puh. (02) 214 431
Fax (02) 214 4333

SEALED AIR OY
Työpajankatu 6 A
00580 HELSINKI
Puh. (09) 7257 4411
Fax (09) 7257 4430
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.kolumbus.fi/sefo-konsultointi

OSAKEYHTIÖ SIX
PL 227 (Tulppatie 20)
00811 HELSINKI
Puh. (09) 755 2520
Fax (09) 755 5545
email: six@six.fi

S.O.STRÖMBERG KY
Vernissakatu 8 B
01300 VANTAA
Puh. (09) 838 6020
Fax (09) 838 60222
email: sos@sostromberg.fi
www.sostromberg.fi

SOFTWARE POINT OY
Valkjärventie 1
02130 ESPOO
Puh. (09) 4391 320
fax (09) 4391 3211
email: sales@softwarepoint.fi
www.softwarepoint.fi

SUOMEN COBRA SYSTEMS OY
Asesepänkuja 3
00620 HELSINKI
Puh. (09) 7288 340
Fax (09) 7288 3434
email: suomen@cobrasys.fi
www.cobrasys.fi

SUUNNITTELUTOIMISTO 
TIMO RAHTOLA
Välitie 3
15540 Villähde
Puh. 0208 355753
Fax (03) 758 9844
email: timo.rahtola@suto.inet.fi

SENTERA OYJ
Valimopolku 4 A
00380 HELSINKI
Puh. (09) 0207 540 000
Fax (09) 0207 540 100
email: etunimi.sukunimi@sentera.fi
www.sentera.fi

TAMRO MEDLAB OY
PL 11 (Rajatorpantie 41 B)
01641 VANTAA
Puh. 020 445 3802/3882
Fax 020 445 4717/4770
email: medlab.asiakaspalvelu@tamro.com
www.tamromedlab.com

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) 2547800
Fax (03) 2547811
www.tarratuote.fi

TEKNO-FOOD KY KB
Riitankuja 1–3 C
00840 HELSINKI
Puh. (09) 622 9060
Fax (09) 622 90620
email: kim.soderholm@teknofood.fi

TELE-EXXI OYAB
Olarinluoma 16
02200 ESPOO
Puh. (09) 350 5530
Fax (09) 3505 5333
email: exxi@exxi.fi
www.exxi.fi

TELKO OY
PL 126
Hitsaajankatu 9 A
00811 HELSINKI
Puh. (09) 615 500
Fax (09) 780 064
www.telko.fi

OY TEO-PAL AB
Luoteisrinne 4
02270 ESPOO
Puh. (09) 819 0560
Fax (09) 8190 5642
email: teopal.oy@teopal.fi
www.teopal.fi

THERMO ELECTRON OY
PL 100
01621 VANTAA
Puh. (09) 3291 0200
Fax (09) 3291 0301
email: etunimi.sukunimi@thermo.com
www.thermo.com

TPLUS OY
Messeniuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI
Puh. (09) 4777 130
Fax (09) 4777 1313
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

UNIFERM OY
Välikatu 18
37100 NOKIA
Puh. (03) 342 3917
Fax (03) 342 3922
email: timo.solin@uniferm.fi
www.uniferm.fi

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

VALIO OY
Teollisuusmyynti 
PL 10
00039 VALIO
Puh. 010 381 2457
Fax  010 381 2631
email: jari.leppänen@valio.fi

VESANTTI OY
Tulppatie 26
00880 HELSINKI
Puh. (09) 5491 6000
Fax (09) 5491 6050
email: etunimi.sukunimi@vesantti.fi
www.vesantti.fi

VILLCIP OY
Välitie 3
15540 Villähde
Puh. 0208 355753
Fax (03) 758 9844
email: sale@villcip.fi

VWR INTERNATIONAL OY
Pihatörmä 1 C 1
02240 ESPOO
Puh. (09) 804 551
Fax (09) 8045 5200
email: info@fi.vwr.com
www.vwr.com

YA-KEMIA OY / 
SIGMA-ALDRICH FINLAND
PL 155
00701 HELSINKI
Puh. (09) 350 9250
Fax (09) 3509 2555
email: info@ya-kemia.fi

ZYMOTEC OY
Kankurinkatu 4–6
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 019 419 428
Fax 019 431 341
email: info@zymotec.fi
www.zymotec.fi

R. ÖSTERLUND KY KB
PL 69 (Vanha talvitie 19 A)
00581 HELSINKI
Puh. (09) 586 8170
Fax (09) 736 452
email: contact@osterlund.com
www.osterlund.com
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TUOTERYHMÄOSA
ATK-LAITTEET JA 
-JÄRJESTELMÄT

Novo-konserni
– aromi-ruokatuotannon kokonais-

järjestelmä
– omavalvontajärjestelmä

Software Point Oy
– LimsBOSS ja LabVantageBOSS

laboratorion tiedonhallintaan
– TasteBOSS aistinvaraiseen arviointiin
– omavalvontajärjestelmät
– koesuunnittelu- ja monimuuttuja-analyysi-

ohjelmistot

Suomen Cobra Systems Oy
– elintarviketeollisuuden ja -tukkujen 

logistiset kokonaisratkaisut

Sentera Oyj
– Sysforte PIMS elintarviketeollisuuden tuo-

tannon kokonaistietojärjestelmät
– elintarviketalouden asiantuntija- ja konsul-

tointipalvelut

KEMIKAALIT JA 
KEMIALLISET 
TUOTTEET

Oy AGA Ab
– elintarvikekaasut

Oy Ecolab Ab
– elintarviketeollisuuden pesu- ja 

desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakonsultointi ja -koulutus sekä 

neuvonta

Farmos
– elintarviketeollisuuden pesu- ja 

desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniavalmennukset ja -kartoitukset

JohnsonDiversey
– pesu- ja desinfektioaineet kaikkiin 

elintarviketeollisuuden tarpeisiin
– pesukemikaalien annostelulaitteet
– prosessien hygieniakartoitukset

KONEET, LAITTEET, 
MUU VARUSTUS

Adwatec Oy
– massapumput
– pesujärjestelmät
– kostutusjärjestelmät
– öljyttömät sekoitinkäytöt
– vesihydrauliikka

Oy AGA Ab
– pakastus- ja jäähdytysjärjestelmät 

Algol Technics Oy
– jauhemaisten aineiden 

käsittelylaitteistot

Antti Lindfors Oy
– lihanleikkaamolaitteet
– ruokatehdas- ja pakkaamolaitteet
– laatikonkäsittelyjärjestelmät
– ruostumattomat kuljettimet
– allasvaununostimet
– UDA-pakkauskoneet, rasian syöttö- ja 

täyttölaitteet

Oy Atlas Copco 
Kompressorit Ab 
– paineilmakompressorit ja 

jälkikäsittelylaitteet

Busch Vakuumteknik Oy
– tyhjiöpumput

Christian Berner Oy
– pakkauskoneita
– merkkauslaitteita
– pumppuja
– prosessilaitteita
– tyhjiötekniikka (imukuppeja)
– tekniset muovit

CFS Nordic
– elintarviketeollisuuden koneet ja laitteet
– pakkauskoneet ja lisälaitteet

Oy DAT-SCHAUB Finland Ab
– liha- ja makkarateollisuuden koneet ja

laitteet
– nosto- ja kaatolaitteet, allasvaunut

Oy Ergolift Ab
– saksinostopöydät
– haarukkanostovaunut
– nostolaitteet myös ruostumattomasta

teräksestä

Gerpak International Ltd
– Steritech sterilointi- ja pastörointilaitteet

sekä autoklaavit

Hagson-Provitek Oy
– elintarviketeollisuuden koneet ja laitteet
– valvontajärjestelmät

An ITW Company 
Oy M. Haloila Ab
– lavankäärintäkoneet

Joniko Oy
– vanne/vyötekoneet
– pakkaus- ja tuotantokoneiden terät
– staattisen sähkön poisto
– rainanpuhdistuslaitteita

LT-Kone Oy
– leipomo- ja pakkauskoneita
– prosessilaitteet

Miele Oy
– laboratoriolasitavaran pesukoneet
– lämpödesinfektorit
– astianpesukoneet
– pesulakoneet
– jää- ja pakastinkaapit

Orat Oy
– lihateollisuuden koneet ja laitteet
– elintarviketeoll. pakkauskoneet

Orfer Automation
– pakkaus- ja lavausjärjestelmät
– materiaalinkäsittelyn erikoislaitteet
– Kawasaki-teollisuusrobottijärjestelmät

Tankki Oy
– säiliöt, sekoittimet, hoitotasot

Tekno-Food Ky Kb
– URSCHEL leikkurit
– LIMITECH prosessilaitteet
– PRIMODAN pakkauskoneet
– WCB jäätelökoneet
– BMA peruna- ja vihanneskoneet

Telko Oy
– lavakäärintäkoneet
– vannetusautomaatit 
– vaakakäärintäkoneet

TT-Tärylaite Oy
– kaikki tärykomponentit
– annostelu-, syöttö-, seulontalaitteet
– tärytekniset erikoislaitteet 

Vesantti Oy
– lihavalmisteteollisuuden koneet

Villcip Oy
– automaattiset puhdistusjärjestelmät
– tuotevaihto-, putkipossujärjestelmät
– juomateollisuuden prosessilaitteita

KULJETUS- JA
LOGISTIIKKA-
PALVELUT

Kuljetus Reen Oy
– kylmä- ja pakastekuljetukset
– jakelukuljetukset

LABORATORIO-
TUOTTEET

Berner Oy
Laboratoriomyynti
– Oxoid mikrobiologiset elatusaineet,

diag.testit
– Idexx Colilert ja Enterolert vesitutki-

muksiin
– MLTEC elatusainekeitin
– MLTEC maljanvalulaite
– Salvis viljelykaapit
– RUMED jäähtyvät viljelykaapit
– Infors ravistelijat
– Heidolph ravistelijat ja sekoittajat

Biohit Oyj
– laboratoriopipetit ja kertakäyttötuotteet
– EIA-lukulaitteet ja -pesurit

Dometic Oy
Dometic Medical Systems
– laboratoriojääkaapit ja pakastimet
– syväpakastimet

Oriola Oy Prolab
– mikrobiologiset valmismaljat ja 

reagenssit
– elintarvikkeiden testikitit
– laboratoriolaitteet ja -tarvikkeet

Orion Diagnostica Oy
– Hygicult-testijärjestelmä mikrobiologisen

puhtauden seurantaan
– DryCult-testi vesipohjaisten nesteiden

mikrobiologisen puhtauden seurantaan

Tamro MedLab Oy
– laboratoriotarvikkeita, -kemikaaleja
– pesuaineita ja mikrobiologisia 

elatusaineita
– laboratoriolaitteita näytteen käsittelyyn ja

säilytykseen sekä elintarvikeanalytiikkaan

Oy Teo-Pal Ab
– elektroforeesilaitteet
– kosteusanalysaattorit
– analyysivaa’at
– laboratoriovaa’at
– lämpö- ja viljelykaapit
– pH/johtokyky/lämpömittarit ja 

-elektrodit
– sentrifugit
– ultraäänipesulaitteet
– ravistelijat ja sekoittajat
– polarimetrit ja refraktometrit
– vedenpuhdistuslaitteet (laboratorio)
– vesi- ja kuivahauteet
– viskosimetrit

Thermo Electron Oy
– mikrobiologiset pikamenetelmät 

(3M Petrifilm)
– laboratoriotarvikkeet, Finnpipetit ja kärjet
– mikrolevylukijat 
– kylmäkuivurit 
– haihduttimet 
– sentrifugit 

VWR International Oy
– mikrobiologiset elatusaineet
– mikrobiologiset ja ATP-perusteiset 

järjestelmät hygienian seurantaan
– laboratoriokemikaalit, -tarvikkeet ja 

-laitteet

Ya-Kemia Oy / 
Sigma-aldrich Finland
– laboratoriokemikaalit ja -tarvikkeet sekä

pienlaitteet

LIIMALAITTEET
Oy Gerpak 
International LTD
– ITW DYNATEC kuuma- ja kylmäliima-

laitteet
– edullinen ITW CHALLENGER-monimerkki    

varaosa-  ja huoltopalvelu

Liimalaite Oy
MELTON ja NORDSON
– liimalaitteet, varaosat ja huollot

MAUSTEET, AROMIT,
MUUT LISÄAINEET

Algol Chemicals Oy
– aromit ja entsyymit
– hapettumisen esto- ja

ph:n säätöaineet
– hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet
– sitruunahappo ja sitraatit
– makeuttamisaineet
– kaakaot ja suklaat
– vanilja ja vanilliini
– mononatriumglutamaatti
– juustonsulatesuolat
– luonnonvärit
– lesitiinit
– kuidut

Bang & Bonsomer Oy
– tärkkelykset ja niiden johdannaiset
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– hiivauutteet ja aromit
– säilöntäaineet
– muut elintarvikelisäaineet

Berner Oy
– elintarvikeraaka-aineet ja -lisäaineet
– aromit ja aromivahventeet
– luontaiset elintarvikevärit, kasviuutteet
– meri-, vuori-, vakuumi- ja erikoissuolat

Oy Biofincon Ab
– aromiaineet
– 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

Brenntag Nordic Oy
– fosfaatit
– kapseloidut tuotteet
– hiivat ja entsyymit
– kuidut, maissi- ja riisituotteet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– kuivatut sipulit
– aktiivihiili
– muut elintarvikeraaka- ja lisäaineet

Oy Celego Ab
– aromit
– värjäävät elintarvikkeet, luonnon 

väriaineet ja synteettiset värit
– muut lisäaineet

Oy DAT-SCHAUB Finland Ab
– savunesteet
– savuaromit
– grilliaromit

DSM Nutritional Products
– vitamiinit ja vitamiiniseokset
– karotenoidit
– PUFA
– sitruunahappo ja sitraatit

Givaudan Finland
– aromit

Hagson-Provitek Oy
– savu- ja maustekalvot

Hunajainen SAM Oy
– hunajaa elintarviketeollisuudelle

Hurme Yhtiöt Oy
– laaja valikoima funktionaalisia lisäaineita
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MP-Maustepalvelu Oy
– mausteet ja mausteuutteet
– aromit ja arominvahventeet
– fosfaatit
– sakeuttamisaineet
– muut elintarvikelisäaineet ja seokset

Norfoods Oy
– hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet
– stabilointiaineet
– sokerikulöörit
– lesitiinit
– maito- ja heraproteiinit
– proteiinihydrolysaatit ja -peptidit
– pintakiillokkeet
– hedelmä- ja vihannespureet
– muut elintarvikelisäaineet

Noviant Oy
CEKOL®   CMC
– paksuntamiseen
– sakeuttamiseen
– stabilointiin

Orat Oy
– RAPS-mausteet
– lihaproteiinit

Rake Trading Oy
– aromit
– elintarvikevärit
– happamuudensäätöaineet
– kuidut
– makeutusaineet
– maunvahventeet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– säilöntäaineet
– tärkkelykset

Tekno-Food Ky Kb
Danisco 
– emulgointiaineet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– aromit ja entsyymit
– Wisby hapatteet

Telko Oy
– aromit
– aspartaami
– sakeutus- ja hyytelöimisaineet
– hedelmäsoseet ja -tiivisteet
– kuivatut hedelmät, vihannekset, 

sienet ja yrtit
– kuivatut munavalmisteet
– kuidut
– lesitiini

Tplus Oy
– tärkkelykset ja tärkkelysjohdannaiset
– perunakuitu
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– aromiaineet
– happamuudensäätöaineet
– funktionaaliset maitoproteiinit
– mauste- ja marinaadiseokset
– mineraali- ja vitamiiniseokset
– hera-, kerma- ja jogurttijauheet

Uniferm Oy
– säilöntäaineet
– antioksidantit
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– makeutusaineet
– aromit ja värit
– kuidut, ravinteet ja vitamiinit

Vesantti Oy
– Wiberg-mausteseokset

R. Österlund Ky Kb
– aromit ja konsentraatit
– elintarvikevärit
– emulgointi- ja sakeuttamisaineet
– kaakaotuotteet
– hedelmäjauheet ja -palat
– vihannestuotteet
– juomapohjat

MIKROBITURVA-
LAITTEET JA 
-JÄRJESTELMÄT

Oy Biocid Ltd
– mikrobihallintajärjestelmät

PAKKAAMINEN

Auraprint Oy
– tarrat, tuote-etiketit
– painetut pienkartonkikotelot
– tuote-esitteet ja muut painotuotteet

BEMIS 
– vakuumi- ja suojakaasupakkauslaminaatit 

elintarviketeollisuudelle

CCL LABEL OY
– monikerrosetiketit
– promootioetiketit
– kutiste-etiketit (sleeverit)

CFS Nordic
– pakkauskoneet ja lisälaitteet
– pakkausmateriaalit

Oy DAT-SCHAUB Finland Ab
– luonnonsuolet
– keinosuolet
– vakumi- ja kutistepussit
– muovirasiat ja -vuoat
– HD-pussit ja -kalvot

Green Can Oy
– hylsypakkaukset
– kartonkiastiat elintarviketeollisuudelle

Hagson-Provitek Oy
– keino-, mauste- ja luonnonsuolet sekä 

vakuumipakkaukset

Huhtamäki Oyj
– PP, CPET, APET, PS rasiat ja kannet
– PET pääll kartonkivuoat ja kannet
– EPS-alustat, kalvot ja pussit
– kuitupakkaukset ja munakennot

Orat Oy
– makkarankuoret
– juusto- ja lihapussit

Pa-Hu Oy
– myynti- ja kuljetuspakkaukset 

kartongista ja aaltopahvista
– pakkaustarvikkeet
– myyntipistemateriaalit

Pakkaus Öhman
– pakkausmateriaalit ja tarvikkeet
– pakkausjätteen käsittelylaitteet
– jätesäiliöt ja säkit

SCA Packaging Finland Oy
– aaltopahvipakkaukset
– kuitupehmusteet ja -tyynyt

Sealed Air Oy
– Cryovac -kutistepussit
– Cryovac -pakkauskalvot
– Cryovac -vakuumipakkauslaitteet

Tarratuote Oy
– vaakatarrat
– tuotetarrat
– lavatarrat
– ATK-tarrat

Tele-Exxi Oy Ab
– elintarviketarrat
– teollisuustarrat
– tulostimet ja ohjelmat
– tiedonkeruulaitteet

Telko Oy
– erikoisteipit
– painetut teipit
– kiriste- ja käsikalvot
– teräs- ja muovivanteet
– kulmasuojat

Zymotec Oy
– muoviset ja hygieeniset kuormalavat
– muovirasiat, -laatikot ja -pakkaukset

RAAKA-AINEET

BakeMark Oy
– margariinit ja rasvat
– leivonnanparannusaineet ja 

leivontaseokset
– aromit
– marmeladit, hillot, marja- ja 

hedelmätäytteet

Maustetalo Condite Oy
Leipomo ja elintarvike-
teollisuuden raaka-aineet
– aromit ja mausteet
– mantelit ja pähkinät
– siemenet ja hiutaleet
– rusinat ja hedelmät
– suklaa- ja rasvakuorrutteet
– hedelmä- ja marjatäytteet
– margariinit
– kananmunatuotteet
– säilykkeet ym. ym.

Danisco Sweeteners Oy
Erikoismakeuttajat ja rakenneraaka-aineet
elintarvike- ja lääketeollisuudelle
– fruktoosi
– ksylitoli
– laktitoli
– Litesse-polydekstroosi

Oy DAT-SCHAUB Finland Ab
– soijaisolantit
– soijakonsentraatit
– tärkkelykset
– muut valmistus- ja lisäaineet

Laihian Mallas Oy
– erikoismaltaat
– tummat ja vaaleat mallasuutteet
– pakkauspalvelu 

LIHEL Oy
– mausteet ja mausteseokset
– valmistus- ja lisäaineet

Míldola Oy
– kasviöljyt: teollisuus, suurkeittiöt 

MP-Maustepalvelu Oy
– valmistus- ja lisäaineet liha- ja 

ruokateollisuudelle
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt 

seokset

Scanegg Suomi Oy
– kananmunajalosteet

Osakeyhtiö SIX
– suolaiset ja makeat maustamisseokset
– aromit
– marinadit
– valmisruokaseokset
– rakenne- ja sidontaseokset
– funktionaaliset komponentit
– puolivalmisteita jäätelöihin leivonnaisiin 

ja makeisiin

S.O.Strömberg Ky
– aromit ja tiivisteet
– pakastekuivatut marjat
– karamellisoidut tuotteet
– jogurttijauheet
– premixit
– entsyymit

Valio Oy
Teollisuusmyynti
– maidot, kermat ja muut maitotuotteet
– juustot
– maito- ja herajauheet
– marmeladit ja hillot
– voi ja voiöljy

SUUNNITTELU, 
KEHITYS,
KONSULTOINTI

Oy Foodfiles Ltd
– kliininen tutkimus
– elintarvikkeiden rekisteröinti
– ravitsemusalan konsultointi

Ruoka & Laatu
– räätälintyönä funktionaaliset 

elintarvikkeet ja laatujärjestelmät

Satafood Kehittämisyhdistys ry
– elintarvikealan kehityspalvelut
– laaja-alaiset ympäristöteknologian 

palvelut

SEFO-konsultointi
– hygieniakoulutus ja -osaamistestaus

(myös arabia, englanti, kiina, ranska)
– toimintajärjestelmät: koulutus ja -ohjaus
– kalvosarjat: Elintarvikehygienia, Oma-

valvonta ja HACCP
– kirjaset: Elintarvikehygienian perusteet,

myös ruotsiksi, englanniksi ja kiinaksi

Suunnittelutoimisto Timo Rahtola
– prosessilaitteiden suunnittelu ja tekninen 

kehitys
– konsultointi hygienisyyden 

parantamiseksi

TUHOELÄIN-
TORJUNNAT

Anticimex Oy
– AHA Hygieniaohjelma
– hygieniakoulutus
– tuhoeläintorjunnat
– kosteuden hallinta

TYÖHYGIENIA JA 
TURVALLISUUS

Laitosjalkine Oy
– jalkineet elintarviketeollisuuteen ja labora-

torioihin

PPT Pölynpoistotekniikka Oy
– pölynpoistolaitteita
– keskussiivousjärjestelmiä

VAA’AT
Vaakakoskinen Oy
– punnitus- ja annostelujärjestelmät
– säiliövaa´at
– lattiavaa´at
– pöytävaa´at
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TAPAHTUMIA 
SUOMESSA

Sydänviikko 18.–25.4.
Pakkausmerkinnät 21.4. Helsingis-
sä, www.pakkaus.com
Muuttuva elintarvikelainsäädäntö
27.–28.4. Helsingissä, 
www.ibceuroforum.fi
Elintarvikepäivä 2004 4.5. Helsin-
gissä, www.etl.fi
Lihan aistinvarainen laadunarviointi
5.5. Helsingissä,
leena.lilleberg@eela.fi
Elintarviketutkimuslaboratorioiden
koulutuspäivät 6.–7.5. Helsingissä,
marja-liisa.hanninen@helsinki.fi
The Sixth Valamo Conference on
Environmental Health and Risk As-
sessment – Food Safety 10.–12.5.
Heinävedellä, www.uku.fi/yty  ja
www.eloverkko.net
Prosessien online-mittaukset
11.–12.5. Tuusulassa, 
www.kemianseura.fi
Asiakkaana keliaakikko koulutus-
päivät: 11.5. Iisalmessa, 12.5. 
Kajaanissa ja 13.5. Kuusamossa,
marja.hayry@keliakia.org
KuljetusForum 2004 12.–13.5. 
Helsingissä, www.iir.fi
Elintarvikeviraston ja lääninhallitus-
ten neuvottelupäivät 12.–13.5. 
Helsingissä, hilpi.jenu@elintarvike-
virasto.fi
Studia generalia ravitsemuksesta,
painon hallinnasta ja ruokavalin-
noista 17.5. Tampereella, 
raija.kara@elintarvikevirasto.fi
Tomaattiviikko 17.–23.5.
Pakkausalan peruskurssi 63 II jak-
so 24.–28.5. Forssassa, 
kaisu.vahamaki@pakkaus.com
Menestyksekäs ketjutoiminta
31.5.–1.6. Helsingissä, www.iir.fi
Maailman maitopäivä 1.6.
PulPaper 2004 1.–3.6. Helsingissä,
www.PulPaper2004.com
Karjalan messut 4.–6.6. Joensuus-
sa, www.karjalanmessut.fi
Nordic workshop in sensory
science: Advanced sensory tools
for improved products 7.–9.6.Tu-
russa, katariina.roininen@vtt.fi

Innovaatioprosessin käynnistämi-
nen – heikot signaalit 9.–10.6.
Tampereella, mervi.valtonen@ael.fi
10th International Congress on To-
xicology 11.–16.7. Tampereella,
http://europe.ilsi.org
18th Nordic Structural Chemistry
Meeting 11.–13.6. Tuusulassa,
www.kemianseura.fi
Varhaisperuna- ja vihannesviikko
14.–20.6.
Mansikkaviikko 28.6.–4.7.
Pohjoismainen luomuseminaari
28.7. Mikkelissä, sari.makinen-
hankamaki@ekoneum.com
Farmari 29.7.–1.8. Mikkelissä,
www.farmari.net
50th International Congress of
Meat Science and Technology
8.–13.8. Helsingissä, 
eero.puolanne@helsinki.fi
Täydennyskoulutuskurssi elintarvi-
ke- ja vesivälitteisen epidemian sel-
vittämisestä 9.–13.8. Tuusulassa,
matti.kuusi@ktl.fi
Suomen Leipuriliiton 104. vuosiko-
kous ja kesäpäivät 13.–15.8. Tam-
pereella
Maaseutututkijatapaaminen
26.–27.8. Seinäjoella
Kauhajoen Ruokamessut 3.–5.9.,
www.ruokamessut.fi
Forum Mikkeli X 7.–8.9. Mikkelis-
sä, tuula.kettunen@mikkeliamk.fi
Ympäristö 2004, Jäte & kierrätys
2004 15.–17.9. Helsingissä,
www.finnexpo.fi
Maitovalmisteiden aistinvarainen
laadunarviointi 16.9. Helsingissä,
leena.lilleberg@eela.fi
Luomumessut 2.–3.10. Helsingis-
sä, helena.juutinen@sci.fi
Ajankohtaista elintarvikelaborato-
riorintamalla 7.10. Helsingissä,
harriet.wallin@elintarvikevirasto.fi
ELKO 2004 -messut ja PacTec
2004 12.–15.10. Helsingissä,
www.finnexpo.fi/elko ja 
www.finnexpo.fi/pactec
PAK 2004 -seminaari 12.10. Hel-
singissä, www.pakkaus.com
Vähittäiskauppa 2004 19.–20.10.
Helsingissä, www.finnexpo.fi
Eläinlääkäripäivät 2004
20.–22.10. Helsingissä, Suomen
Eläinlääkäriliitto puh. (09) 7745
4810

Terveys & Kauneus 2004
22.–24.10. Helsingissä, 
www.finnexpo.fi
Pakkausalan ympäristökonferenssi
9.11. Helsingissä,
www.pakkaus.com
Ruoka 2004 26.–28.11. Helsingis-
sä, www.finnexpo.fi
Elintarviketeollisuus 2005
11.–13.5.2005 Tampereella,
www.tampereenmessut.fi

TAPAHTUMIA 
ULKOMAILLA

Confectionery Manufacturing Expo
27.–29.4.Wiesbadenissa,
www.cm.expo.com
The European Seafood Exposition
4.–6.5. Brysselissä, 
www.euroseafood.com
Drupa 2004 6.–19.5.
Düsseldorfissa, www.drupa.com
AgroBalt 2004 6.–9.5. Vilnassa,
www.agrobalt.com
Siab 2004 leipomo- ja konditoria-
messut 8.–12.5. Veronassa,
www.fieremostre.it
Mavex 11.–14.5. Baselissa,
www.mavex.ch
IFFA, lihateollisuuden kone- ja lai-
temessut Frankfurtissa 15.–20.5.,
www.dfhk.fi/messefrankfurt
London International Wine & Spirit
Fair 18.–20.5. 
www.londonwinefair.com
IFE Poland 2004 18.–20.5. Varso-
vassa, www.ifepoland.com
PLMA 25.–26.5. Amsterdamissa,
www.plma.com
Food Ingredients Central & Eastern
Europe 25.–27.5. Berliinissä,
www.fi-events.com
Plastic, printing, packaging
25.–28.5. Pakistanissa, 
www.plastipackpakistan.com
World of Food 26.–30.5. 
www.worldoffoodthailand.cor
FinnFest 27.–31.5. Hampurissa,
marianne.sinemus-
ammermann@formin.fi
Bakery China 28.–30.5. Shanghais-
sa

XIV International Congress of Die-
tetics ICD 28.–31.5. Chicagossa
40. Pohjoismainen meijerikongres-
si 5.–7.6. Reykjavikissa, 
www.mjolkurmal.is
Bar 2004 8.–9.6. Lontoossa,
www.barshow.co.uk
Propak Asia 16.–19.6. Bangkokis-
sa, www.propakasia.com
10th MUSIAD International Trade
Fair 16.–19.9. Istanbulissa,
www.musiard.org.tr/fairs
ProPak China 13.–16.7. Shanghais-
sa, www.propakchina.com
Gladmat 28.–31.7. Stavangerissa,
www.gladmat.no
Kotitalouden maailmanjärjestön
(IFHE) kongressi 1.–7.8. Kiotossa, 
johanna.varjonen@ncrc.fi
Nor-Fishing 2004 10.–13.8. Tron-
heimissa, www.aqua-nor.com
IBIE leipomomessut 15.–18.8. Las
Vegasissa, www.bakingexpo.com
Den Norske Matfestivalen
25.–29.8. Ålesundissa, 
www.matfestivalen.no
International FoodTec India, Dairy
Universe India, Sweet & Snack
Factory India, World of Food India
& Indapack 2004 10.–13.9. Intias-
sa, www.koelnmesse.de,
www.messe-duesseldorf.de
XV International Symposium on
Problems of Listeriosis 13.–15.9.
Uppsalassa,
wilhelm.tham@lmhyg.slu.se
Food Ingredients Asia 15.–17.9.
Bangkokissa
Gulf Pack 19.–22.9. Dubaissa,
www.fairs-exhibs.com
Taropak 2004 21.–24.9. Puolassa,
www.taropak.pl
Sweets China 21.–24.9. Shang-
haissa, www.koelnmesse.de
8. Pohjoismaiset Dietistipäivät
23.–25.9. Kööpenhaminassa, 
berit.haglund@hel.fi
A sense of identity: European con-
ference on sensory science of food
and beverages 26.–29.9. Firenzes-
sä,  www.scienzesensorial.it,
hely.tuorila@helsinki.fi
Istanbul Packaging 2004
29.9–3.10., www.tuyap.com.tr
Macropak 4.–8.10. Hollannissa,
www.macropak.nl

❥ Haluammeko olla joissakin tek-
nologioissa suunnannäyttäjä, vai
heittäydymmekö hyvinvointiyhteis-
kunnan museoksi? Liiallinen laaja-
alaisuus ei yksinkertaisesti ole pie-
nen maan mahdollisuus. Pitäisikö
meidän unohtaa pioneerin rooli ja
valita älykkään ja viisaan seurailijan
strategia? Joka tapauksessa kette-
ryyttä ja reagointiherkkyyttä tarvi-
taan.
Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori,
Otaniemen Tekniikan Päivä -juh-
lassa 16.1.2004.

❥ Ennen myytiin laitteita – nyt myy-
dään prosesseja. Kun on tehty pal-
jon kehitystyötä, on kehitystyön tar-
ve lisääntynyt.
Toimitusjohtaja Lassi Lehtinen
2.3.2004 Elintarviketeollisuuden
hygieeninen laitesuunnittelu ja

menetelmät laitteiden hygieeni-
syyden osoittamiseksi -seminaa-
rissa, Otaniemessä

❥ Vuosi 2006 tulee olemaan elintar-
vikevalvonnalle haasteellinen. Suo-
mi on uuden laajemman Euroopan
unionin puheenjohtajamaa vuoden
loppupuolen sekä Pohjoismaiden
neuvoston ja ministerineuvoston
puheenjohtajamaa koko vuoden.
Uusi organisaatiomme aloittaa toi-
mintansa vuoden 2006 alusta uu-
dessa Viikin rakennuksessa, jonne
koko elintarvikevalvonta pellolta
pöytään on koottu. Näyttää myös
siltä, että ainakin hygienialainsää-
däntö tulee voimaan vuoden 2006
alusta.
Elintarvikeviraston ylijohtaja Jor-
ma Hirn Kaari -lehdessä 4/2003.

t o d e t t u a
• Tero Eerikäinen, Matti

Leisola ja Niklas von Wey-
marn ovat saaneet Teknillisen
korkeakoulun vuoden 2003 op-
pikirjapalkinnon (850 euroa)
teoksestaan Bioprosessitekniik-
ka. Vuoden 2003 opettajapal-
kinnon (1700 euroa) sai kemian
tekniikan osaston lehtori Minna
Nieminen.

• Suomi kilpailee maailman
parhaasta leipomo-osaamisesta
12 maan joukossa, kun Suomen
joukkue voitti Pietarissa pidetyn
Louis Lesaffre Cupin. Suomen
joukkueen kapteenina sekä lei-
pä ja patongit -osuuden vastaa-
vana oli Kari Huttunen Fazer
Leipomot Oy:n K-supermarket
Mankkaan leipomosta. Kahvilei-

päosuuden hoiti Mika Timperi
Vaasan & Vaasan Joutsenon teh-
taalta, ja taiteellisesta, kansallis-
ta aihetta kuvaavasta kokonai-
suudesta vastasi Riitta Tyni
Kondotoria Galette Oy:stä Kot-
kasta.

• Vihannespörssi Oy:lle on
ensimmäisenä vihannestuore-
tukkuna Suomessa myönnetty
9001:2000 -standardin mukai-
nen laatusertifikaatti ja ISO 14
001:1996 -standardin mukainen
ympäristösertifikaatti. Toimitus-
johtaja Kaj Vuorio otti ne vas-
taan SFS-Inspecta Sertifiointi
Oy:ltä helmikuussa. Sertifikaatit
kattavat tukun koko toiminnan.

t u n n u s t u k s i a
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Konsernijohtaja Rauno Paaja-
nen (Oy Gustav Paulig Ab) on
saanut koulutuksen yrityksen si-
säisessä kuluttajaraadissa työs-
kentelyyn. Hän tähdensi, ettei
brändi synny pelkillä markkina-
toimenpiteillä.

– Tämän eteen kannattaa
ponnistella, Paajanen vakuutti.

Tuotekehityspäällikkö Karla
Koullias kertoi, että 39 pauligi-
laista on koulutettu talon sisäi-
seen kuluttajaraatiin. He ovat ar-
vioineet mm. uutta Frezza-juo-
maa varten yli 20 erilaista vanilja-
aromia. Yhteensä 19 arviointiti-
laisuuden pohjalta valittiin kaksi
parasta vanilja-aromia. Sen jäl-
keen kolmen oppilaitoksen opis-
kelijoista koottu raati vertasi näi-
tä kahta makua ja päätyi samaan
tulokseen. Juoma lanseerataan
markkinoille tänä keväänä.

Yritys säästää euroja

Tuotekehityspäällikkö Pirjo
Aronen Pouttu Oy:stä kertoi,
miten aistinvaraista arviointia on
hyödynnetty lihavalmisteiden
tuotekehityksessä. Poutun raati
kokoontuu kerran viikossa. Ais-
tinvaraisella arvioinnilla haetaan
profiileja uusille tuotteille, raja-
taan tuotteita, vertaillaan omia
tuotteita kilpailijan tuotteisiin,
kokeillaan uusia raaka-aineita ja
parannetaan tuotteiden kustan-
nustehokkuutta.

Arosen mukaan yrityksessä ei
ole aikaisemmin ymmärretty,
kuinka hyvä tuotekehityksen
työkalu aistinvaraisen arvioinnin
raati on. Sen ansiosta kustan-
nuksiakin on säästynyt noin 
18 000 euroa vuodessa. Tähän
saakka pullakahvit maiston jäl-
keen ovat riittäneet palkkioksi
raatilaisille.

Tutkimus- ja kehityspäällikkö
Minna Elovainio Ingman
Foods Oy Ab:ltä kertoi aistinva-
raisen raadin perustamisesta.

Ingmanilla haluttiin kehittää ja
tehostaa arviointimenetelmiä
kouluttamalla raati tuotekehi-
tyksen avuksi. Ensimmäiseksi
raati sai arvioitavakseen tär-
keimmät tuotteet: jogurtit ja
”isot jäätelöt”. Elovainion mu-
kaan aistinvarainen arviointi on
hyvä tuotekehityksen väline.
Koska Ingman valmistaa mo-
nenlaisia tuotteita, toiveena on
laajentaa aistinvaraista arviointia
ja saada oma raati erilaisille tuot-
teille.

ATJ hyvä verkosto

Ryhmäpäällikkö Ulla Appelbye
Valion T & K:sta (aistittava laa-
tu) selvitti, mitä teollisuus halu-
aa aistinvaraiselta arvioinnilta.
Arviointityö alkaa jo tilalla, kun
maidon kerääjä arvioi, voiko
maidon pumpata kyytiin. Työ
jatkuu maidon vastaanotossa
meijerillä, valmistuksen aikana
ja lopputuotteen arvioinnissa.

Appelbye muistutti, että ais-
tinvaraista arviointia tekevät pi-
tää kouluttaa kunnolla tehtä-
väänsä, seurata työn sujumista

sekä pohtia, miten palautteen
voisi antaa ja motivoida raatilai-
sia. Häntä kiinnostaisi selvittää li-
sää mm. aistimusten välisiä vuo-
rovaikutuksia, karvauden peittä-
mistä, iän vaikutusta aisteihin,
asenteiden vaikutusta ruoan va-
lintaan sekä pakkausten viestien
ja värien vaikutusta.

Appelbyen mielestä Suomes-
sa on hyvä aistinvaraisen ar-
vioinnin ammattilaisten joukko.
Siksi pitäisi koota suomalaisia
yhteistyöprojekteja, toivottaa
graduntekijät tervetulleiksi ja
solmia enemmän verkostoja
teollisuuden ja tutkimuksen vä-
lille. EU:n projekteissa joutuu
herkästi antavaksi osapuoleksi.

– ATJ on ainoa tuntemani
kunnon verkosto, hän tähdensi.

Ulla Appelbyen mukaan nyt
on tarve saada uusi, suomen-
kielinen aistinvaraisen arvioin-
nin oppikirja.

Nokia käyttää samoja 

menetelmiä

Ryhmäpäällikkö Nick Zacha-
rov Nokian tutkimuskeskukses-

ta (Speech and Audio Systems
Laboratory, Audio Quality As-
sessment) on hyödyntänyt
omassa työssään elintarvikealal-
la käytettäviä aistinvaraisen ar-
vioinnin menetelmiä. Ne sovel-
tuvat hyvin myös kännyköiden
tuotekehitykseen, mutta ns.
ADAM -menetelmällä ”testattu-
ja” tuotteita ei ole vielä markki-
noilla. 

Tuotetutkimuspäällikkö Mat-
ti Kalervo kertoi, että Ruoka-
keskon tuotetutkimusyksikössä
kokoontuu joka työpäivä aistin-
varaisen arvioinnin paneeleja.
Viime vuonna arvioitavana oli
yhteensä noin 9 300 näytettä:
uutuus-, tuotekehitys-, linja-, erä-
valvonta- ja vertailunäytteitä.

Tutkimusjohtaja Hilkka Ho-
pearuoho Suomen Gallup Elin-
tarviketiedosta puhui aistinva-
raisen arvioinnin merkityksestä
markkinointitutkimuksessa. Mo-
net yritykset haluavat selvittää
tuotteensa mahdollisuudet py-
syä tai päästä kaupan valikoi-
miin. Kohteena ovat tällöin ta-
valliset kuluttajat.

Aistinvarainen arviointi 
tehostaa tuotekehitystä
Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston (ATJ) 20-vuotisjuhlaseminaari 6.2. pidettiin juhlavassa, 
täpötäydessä Rake-salissa Helsingissä. Tutkimuksen, teollisuuden ja kaupan kattava puhujakaarti 
vakuutti, että ammattitaidolla toteutettu ja huolellinen aistinvarainen arviointi tehostaa tuotekehitystä
ja markkinointia ja säästää rahaa.

ATJ:n 20-vuotisjuhlaseminaari täytti Rake-salin. Tilaisuudessa
puhuivat mm. ryhmäpäällikkö Liisa Lähteenmäki (vas.), profes-
sori Hely Tuorila, ryhmäpäällikkö Ulla Appelbye ja konsernijohta-
ja Rauno Paajanen.

Ryhmäpäällikkö Nick Zacharov
kertoi, miten aistinvaraisen ar-
vioinnin menetelmiä on hyödyn-
netty Nokian tutkimuskeskuk-
sessa.



Turun Elintarviketutkijain Seu-
ran (TETS) vuosikokouksessa
10.2. palkittiin kaksi opinnäyte-
työtä 250 euron arvoisella sti-
pendillä. Stipendit saivat Turun
yliopiston elintarvikekemian lin-
jalta valmistunut FM Teemu
Halttunen ja Turun ammatti-
korkeakoulusta valmistunut elin-
tarviketekniikan insinööri Tarja
Matomäki. He pitivät loppu-
työaiheisiinsa liittyvät esitelmät
Roberts Oy:n tiloissa pidetyn
vuosikokouksen yhteydessä.

Teemu Halttunen kertoi fla-
vonolien terveysvaikutuksista.
Hänen mukaansa flavonoleilla
saattaa olla sydän- ja verisuoni-
tauteja sekä joitakin syöpätyyp-
pejä ehkäisevä vaikutus. Tähän-
astiset tutkimukset ovat tosin ol-
leet tyypiltään epidemiologisia.
Terveysvaikutuksiin liittyvät klii-
niset tutkimukset olisivat oleel-
lisia, jotta arvioihin ja hypotee-
seihin saataisiin lisävarmuutta.
Halttunen esitteli myös tyrni-
marjan flavonolien identifioin-
tiin liittyviä tutkimustuloksiaan.

Tarja Matomäki kertoi saan-
tojärjestelmän suunnittelusta, jo-
ta hän oli ollut tekemässä Broi-
lertalo Oy:llä lopputyönään.
Elintarviketeollisuudessa saanto
merkitsee tuotantoprosessin tu-
loksena syntyneen tuotteen
määrän suhdetta käytettyyn raa-
ka-aineen määrän.

Matomäki suunnitteli seuran-
tajärjestelmän, jonka avulla voi-

daan kontrolloida saantopro-
sentteja. Työn tuloksena raaka-
aineen seurattavuus parani. Jär-
jestelmään liittyvät investoinnit
ja saannon seuranta osoittautui-
vat tarpeellisiksi ja kannattavik-
si.

Laboratoriopäällikkö Per-
Olof Nordin kertoi TETSin vuo-
sikokouksessa Roberts Oy:n toi-
minnasta. Vuonna 1910 perus-
tettu perheyritys maahantuo,
myy ja valmistaa raaka-aineita ja
puolivalmisteita erityisesti elin-
tarviketeollisuudelle ja suurkeit-
tiöille. Myös vientitoiminta on
aloitettu.

Yrityksen omaa tuotantoa
edustavat mm. aromiseokset,
erilaiset paistonkestävät hillot ja
jälkiruokakastikkeet. Robertsin
liikevaihto on vajaa kahdeksan
miljoonaa euroa, ja yrityksen
palveluksessa on noin 30 henki-
löä.

Jouni Niemelä uutena 

TETSin hallitukseen

FM (tuotekehityspäällikkö) Jou-
ni Niemelä Ravintoraisio Oy:stä
valittiin uutena seuran hallituk-
seen, johon kuuluu tänä vuonna
Niemelän lisäksi LuK (laadun-
varmistuspäällikkö) Eija Iso-
kangas Oy Marli Ab:sta, FT (la-
boratoriopäällikkö) Anu Jo-
hansson Net-Foodlab Oy:stä,
FT (yliopettaja) Timo Nurmi
Turun ammattikorkeakoulusta,
FM (tutkijakoulutettava) Jukka-

Pekka Suomela Turun yliopis-
tosta ja FM (tutkijakoulutettava)
Kaisa Yli-Jokipii Turun yli-
opistosta.

Isokangas valittiin kokouk-
sessa seuran puheenjohtajaksi,
Johansson varapuheenjohtajak-
si ja Suomela sihteeri-talouden-
hoitajaksi.

Robertsilla oli koolla tetsiläisiä
yliopistolta, ammattikorkeakou-
lusta ja yritysmaailmasta. Seuran
jäsenistö on moninaista, mikä
on rikkautta. TETSin hallituksen
jäsenet pyrkivät suunnittele-
maan toimintaa, joka houkutte-
lee mahdollisimman paljon jäse-
niä yhteen.

Jukka-Pekka Suomela, FM
jukka-pekka.suomela@utu.fi
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TETS palkitsi 
kaksi opinnäytetyötä

TETSin uusi hallitus va-
semmalta: Timo Nurmi,
Kaisa Yli-Jokipii, Jukka-
Pekka Suomela, Anu Jo-
hansson ja Jouni Niemelä.
Kuvasta puuttuu puheen-
johtaja Eija Isokangas.

Tutkimus monitieteistä

Professori Hely Tuorila Hel-
singin yliopiston elintarviketek-
nologian laitokselta on yksi
ATJ:n perustajajäsen. Hän muis-
tutti, että aistinvarainen tutki-
mus on hyvin monitieteistä ja
haastavaa. Tuorila ehdotti, että
ATJ järjestäisi alan ammattilais-
ten kuulemistilaisuuksia esi-
merkiksi juuri nyt ajankohtaisen
aistinvaraisen sanaston kehittä-
miseksi, tukisi nuoria tutkijoita
ja houkuttelisi johtoryhmään
tutkimuksen edustajia.

Ryhmäpäällikkö Liisa Läh-
teenmäki VTT Biotekniikasta
kertoi, että tutkijoiden rooli ais-
tinvaraisessa tutkimuksessa on
kaksijakoinen: se on yhteistyö-
tä tiedeyhteisön ja soveltajien
kanssa. Yliopisto tai tutkimus-
laitos voi mm. selvittää ja selit-
tää ilmiöitä, tarjota, kehittää ja
räätälöidä menetelmiä sekä on-
gelmien ratkaisukeinoja, osallis-
tua tutkimushankkeisiin sekä
siirtää tietoa, konsultoida ja
kouluttaa.

Johtoryhmään 

uusia jäseniä

ATJ:n nykyinen puheenjohtaja
Mika Vanne (Winesense Oy)
laski, että jaoston 20-vuotisjuh-
laseminaarissa oli läsnä kaksi
ATJ:n perustajajäsentä (Paula
Jounela-Eriksson ja Hely Tuori-
la) sekä Rakel Kurkelaa (kuol-
lut) ja Lea Hyvöstä lukuun ot-
tamatta kaikki ATJ:n puheen-
johtajat (Hely Tuorila, Ulla Ap-
pelbye, Anja Lapveteläinen, Lii-
sa Lähteenmäki, Päivi Kähkö-
nen, Katariina Roininen, Mari
Rantala ja Mika Vanne).

Uuteen, vuosikokouksessa
8.3. valittuun ATJ:n johtoryh-
mään kuuluvat Mika Vanteen li-
säksi insinööri Hans Helmi-
nen (Givaudan Finland), ETM
Reija Kaira (RavintoRaisio),
ETM Mari Rantala (Foodwest
Oy), FM Katja Tiitinen (Turun
yliopisto), et.yo Ville Karkiai-
nen (Oy Gustav Paulig Ab),
ETM Marika Lyly (VTT) ja
ETM Sanna-Maija Miettinen
(Helsingin yliopisto).

PH



Elintarviketieteiden Seuran vuo-
sikokous pidettiin 16.3. Huolto-
varmuuskeskuksessa Helsingin
Kasarmintorin kupeessa. Sen toi-
mintaa esitteli apulaisjohtaja
Hannes Kulmala, joka vastaa
perushuolto-osaston toiminnas-
ta. Sen vastuualueisiin kuuluvat
maatalouden, elintarviketeolli-
suuden ja kaupan valmiussuun-
nittelu, viljan varmuusvarastoin-
ti, lääkkeiden ja lääkeraaka-ai-
neiden velvoitevarastointi sekä
kuntien ja TE-keskusten val-
miussuunnittelu.

Kulmala muistutti, että Suo-
mella on muita EU-maita suu-
rempi kansallinen huoltovar-
muuden tarve mm. sijainnin, pit-
kien kuljetusmatkojen ja ilmas-
to-olosuhteiden vuoksi. Tavoit-
teena on varmistaa mm. elintar-
vike- ja energiahuolto, sosiaali- ja
terveydenhuolto sekä kuljetus-,
varastointi- ja jakelujärjestelmät
häiriötilanteissa.

Kauppa- ja teollisuusministe-
riön alaisessa Huoltovarmuus-
keskuksessa työskentelee 26
työntekijää. Keskuksen toimin-
nan kustannukset katetaan huol-
tovarmuusmaksun kautta. Se ke-

rätään valmisteveron kannon yh-
teydessä. Summa on noin 50
miljoonaa euroa vuodessa.

Keskus toimii mm. puolus-
tustaloudellisen suunnittelukun-
nan sihteeristönä. Suunnittelu-
kunnassa on kaksi linjaa: sopi-
muksiin perustuva varautumi-
nen (mm. elintarvikepooli) ja la-
kisääteinen varautuminen. Elin-
tarvikepoolin ”koti” on Elintar-
viketeollisuusliitossa. Poolin joh-
taja on ETL:n toimitusjohtaja
Heikki Juutinen ja valmius-
päällikkö Esa Latvio.

Elintarvikehuoltovarmuus

koostuu kolmesta osasta.

Kaikissa olosuhteissa on ensin
turvattava kotimainen perus-
elintarvikkeiden tuotanto, riittä-
vä elintarvikkeiden jalostuska-
pasiteetti sekä toimiva jakelujär-
jestelmä. Toiseksi pidetään yllä
varmuusvarastoja ja varmiste-
taan poikkeusoloissa kriittisten
raaka-aineiden tuotanto ja jake-
lu. Kolmanneksi varaudutaan
ohjaamaan tuotantoa ja kulutus-
ta niin, että poikkeusolojen niu-
kat voimavarat voidaan hyödyn-
tää mahdollisimman tehokkaas-

ti riittävän ravintoenergian saan-
nin varmistamiseksi.

Poikkeusoloissa ruokavaliosta
jäävät ensin pois tuontielintar-
vikkeet, sitten kauppojen tuote-
valikoimat supistuvat ja keskit-
tyvät perustuotteisiin. Vilja- ja
kasvistuotteiden osuus ruokava-
liossa kasvaa, maidon pysyy en-
nallaan ja lihan vähenee.

Suomen elintarviketuotannon
lisävarmuutena ovat leipä- ja sie-
menviljan sekä rehuihin tarvitta-
vien valkuaisraaka-aineiden var-
muusvarastot. Valmiussuunnit-
telussa on valittu peruselintar-
vikkeiden tuotannon kannalta
tärkeimmät tuotantolaitokset.
Poikkeusoloissa niiden toimin-
taedellytykset pyritään varmista-
maan ennen muita laitoksia.

Huoltovarmuushaasteet

monipuolistuvat

– Huoltovarmuus monipuolistuu
koko ajan: varaudutaan yhä eri-
laisempiin uhkiin, Hannes Kul-
mala kertoi.

WHO:n ohjeen mukaan Suo-
meen ostettiin 30 000–40 000
potilastapausta varten lintuinf-
luenssalääkettä, jolla voidaan

suojata siipikarjan kanssa teke-
misissä olevat henkilöt. EU:n ja
Suomen valkuaisomavaraisuus
on 20 %. Myös vesihuolto on
helposti haavoittuva. Uusia uh-
kia ovat mm. tietojärjestelmiin
kohdistuvat loukkaukset.
Lisätietoja Huoltovarmuuskes-
kuksen toiminnasta saa keskuk-
sen osoitteesta www.nesa.fi.
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Elintarvikeketjulla tärkeä rooli 
huoltovarmuuden takaamisessa

Elintarviketieteiden Seuran hal-
lituksen puheenjohtajuus siir-
tyi pääkaupunkiseudulta Varsi-
nais-Suomeen. Vuosikokous va-
litsi FT Mari Hakalan Turun
yliopiston biokemian ja elin-
tarvikekemian laitokselta seu-
ran uudeksi puheenjohtajaksi
erovuorossa olleen DI Matti
Kalervon (Ruokakesko Oy)
jälkeen.

Mari Hakala on tehnyt väi-
töskirjan mansikan laadusta
elintarviketeollisuuden raaka-ai-
neena. Hän on työskennellyt
ETS:n hallituksen jäsenenä ja ai-
emmin Aistinvaraisen tutki-
muksen jaoston puheenjohta-
jana. Seuran varapuheenjohta-
jaksi valittiin MMM, laborato-
riopäällikkö Anna-Maija Tai-
misto Valion mikrobiologian
analyysilaboratoriosta. Taimis-
to on mukana ETS:n hallituk-
sessa kolmatta vuotta, ja hän
on työskennellyt aikaisemmin

Elintarvikehygienian jaoston
puheenjohtajana.

Matti Kalervon lisäksi ero-
vuorossa oli ELT Sebastian
Hielm (sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö). Uusiksi hallituksen jä-
seniksi valittiin ELL Annukka
Markkula Helsingin yliopiston
elintarvike- ja ympäristöhygie-
nian laitokselta sekä ETM (mai-
totalous) Markus Luhtala
Stockmannilta.

Luhtala on ollut laatupäällik-
könä Stockmannilla vuodesta
1997 lähtien. Markkula on ollut
mukana pari vuotta Elintarvi-
kehygienian jaoston johtoryh-
mässä.

Muita ETS:n hallituksen jäse-
niä ovat MMM Pirkko Gröhn
(Jämsän Elonen Oy), ETM Tes-
sa Kuuva (MTT Elintarvikkei-
den tutkimus), FT Rainer
Huopalahti (Turun yliopisto)
ja ETM Marika Lyly (VTT Bio-
tekniikka)

Seura sai uuden sihteerin

ETT Suvi Ryynänen on jättä-
nyt viisivuotisen urakkansa
ETS:n sihteerinä. Hän aloitti
seuran hallituksen jäsenenä
vuonna 1997 ja on hoitanut
vuodesta 1999 lähtien seuran
sihteerin tehtäviä.

Huhtikuun alusta alkaen seu-
ran sihteerin tehtäviä on hoita-
nut ETT, ylitarkastaja Pia Kon-
tula maa- ja metsätalousminis-
teriön maatalousosaston inter-
ventioyksiköstä. Hän on työs-
kennellyt aikaisemmin Atrialla
ja VTT:llä. 

Maaliskuussa 2004 seuralla
oli 1113 jäsentä ja 25 kannatta-
jajäsentä. Vuoden 2003 lopus-
sa jäsenmaksusta vapautettuja
ns. 25-vuotisjäseniä oli 168 ja
opiskelijajäseniä 103.
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Mari Hakalasta ETS:n puheenjohtaja

Apulaisjohtaja Hannes Kulmala
esitteli Huoltovarmuuskeskuk-
sen toimintaa ETS:n vuosiko-
kousväelle.

Ilmestyy  7.6.2004 

teemana

Valmistus- ja 

lisäaineet

Varaa ilmoitustilasi

7.5. mennessä: 

Infoteam Oy, 

puh. (09) 441 133.
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1) Vastaajan nimi, koulutus,
työtehtävä, työpaikka sekä
yrityksen henkilöstömäärä
ja kotipaikka.

Ina Tammersalo-Karsten,
MMM, tuoteasiantuntija Oriola
Oy Reformi-Keskus. Oriola on
osa Orionia, Suomen johtavaa
terveydenhuoltoalan tuotteisiin
erikoistunutta konsernia. Oriola
on terveydenhuollon ja sairaan-
hoidon sekä tutkimuksen tuot-
teet ja laitteet kattava markki-
noija, tukkukauppa ja lääkejake-
lija. Reformi-Keskus on Oriolan
liiketoimintayksikkö, luontais-
tuotealan täyden palvelun tuk-
kukauppa, joka myy tuotteitaan
elintarvikeliikkeisiin, luontais-
tuotekauppoihin, apteekkeihin
ja urheilukauppoihin. Reformi-
Keskuksessa henkilöstöä on 30,
koko Oriolassa hieman yli tuhat.
Oriolalla on Suomessa neljä pai-
kallistukkuliikettä, Kuopiossa,
Seinäjoella, Oulussa ja Espoossa,
jossa minunkin työpöytäni sijait-
see. Ulkomaiset tytäryhtiöt si-
jaitsevat Virossa (Oriola AS), Lat-
viassa (SIA Oriola), Liettuassa
(UAB Oriola) ja Ruotsissa (Orio-
la Ab).

2) Mitä nykyinen työtehtävä-
si sisältää?

Tehtäväni on monipuolinen.
Tuoteasiantuntijana minun pitää
tietää kaikki ja vielä mieluiten
hieman enemmän kaikista tuot-
teistamme, joita on lähes 500.
Niistä noin puolet on elintarvik-
keita ja puolet ns. perinteisiä
luontaistuotteita, joista useim-
mat luokittuvat ravintolisiksi.
Elintarvikkeista tärkeän osan
muodostavat erityiselintarvik-
keet, kuten keliaakikoille tarkoi-
tetut gluteenittomat valmisteet.
Luomutuotteet ovat kuuluneet

Reformi-Keskuksen vali-
koimiin jo yli 40 vuoden
ajan. Kuivatuotteiden ja
säilykkeiden ohella
myymme myös tuoreita
luonnonmukaisesti kas-
vatettuja hedelmiä ja kas-
viksia. Oman lisänsä tuo-
tevalikoimaan tuovat
luontaiskosmetiikkaval-

misteet.
Päivittäisestä työstäni ison

osan muodostaa myyntipäällys-
merkintöjen laatiminen. Tässä
elintarvikkeita, rohdosvalmistei-
ta ja kosmetiikkaa koskevan lain-
säädännön tunteminen on erit-
täin tärkeää. Laadin myös tuote-
esitteitä, vaalin tavaramerkke-
jämme, hoidan tuotevalituksia ja
neuvon asiakkaitamme sekä ku-
luttajia tuotteisiimme liittyvissä
kysymyksissä. Olen myös muka-
na ideoimassa uusia tuotteita ja
otan aktiivisesti osaa luomu He-
Vi -tuotteiden myyntiin. Vastaan
myös Reformi-Keskuksen oma-
valvontajärjestelmän ylläpidosta
ja kehittämisestä. Vaikka aiem-
masta työkokemuksestani on
paljon apua vaihtelevien työteh-
tävien hoitamisessa, itseni jatku-
va kehittäminen on mielestäni
tärkeää. Työni myötä olen ker-
rannut ja täydentänyt mm. ravit-
semukseen liittyvää tietoutta.

3) Missä tehtävissä olet työs-
kennellyt aikaisemmin työ-
urasi aikana?

Kiteyttäen voi sanoa, että tie-
ni on kulkenut huuruisista labo-
ratorioista myllyjen, leivinuu-
nien, eksoottisten mausteiden ja
kahvintuoksun kautta luontais-
tuotealalle. Aloitin työurani
1980-luvun alkupuolella elintar-
vike- ja instrumentaalianalytiikan
tuntiopettajana Helsingin yli-
opistossa. Tämän jälkeen olin 11
vuotta tuotekehittäjänä Vaasan-
myllyssä. 1990 -luvun puolivälis-
sä siirryin Paulig-konserniin, jos-
sa työskentelin yhteensä 6 vuot-
ta, aluksi mausteiden tuoteke-
hittäjänä Oy Pimenta Ab:ssa ja
sittemmin Oy Gustav Paulig
Ab:n laadunhallintapäällikkönä.

4) Millä tavalla olet mukana
Elintarviketieteiden Seuran
toiminnassa?

Olen ollut PTJ:n johtoryhmän
jäsen. Olin myös mukana perus-
tamassa PTJ:tä. Kaksi ensim-
mäistä jaoston toimintavuotta
olin sen sihteeri. ETS:n piirissä
elintarviketeknologiaan ja -pro-
sesseihin painottuneen jaoston
perustamista oli pohdittu pit-
kään. Keskustelu aiheesta oli vil-
kasta etenkin 1990 -luvulla Tarja
Rajalahden ollessa ETS:n sih-
teerinä ja Mauri Yli-Kyynyn
puheenjohtajana. Tällöin olin it-
sekin ETS:n johtokunnassa ATJ:n
edustajana. Tarjan lähdettyä ul-
komaille täydentämään opinto-
jaan päätimme Maurin kanssa
kutsua koolle elintarvikeproses-
sien ja -teknologian taitajia. Syn-
tyi PTJ. Nyt kuulun EHJ:n johto-
ryhmään.

5) Mitä muita luottamustoi-
mia ja harrastuksia sinulla
on?

Tällä hetkellä minulla ei ole
muita luottamustoimia. Harras-
tuksistani voisin mainita sauva-
kävelyn, talviuinnin ja uusimpa-
na norjan kielen opiskelun.

6) Hyödyttääkö ETS:n toi-
minta työtäsi?

Kyllä. Kehittyvä Elintarvike
on vankka julkaisu, jonka artik-
keleista on usein ollut minulle
työssäni hyötyä. Eri jaosten jär-
jestämät teematapahtumat ovat
hyvä ja edullinen tapa syventyä
nopeasti johonkin elintarvike-
alan aihepiiriin sekä tavata mui-
ta alalla toimivia ihmisiä.

7) Millä tavalla ETS:n toimin-
taa voisi parantaa?

ETS:n toiminta keskittyy pit-
kälti jaostoihin. Mielestäni jaos-
tojen välistä yhteistyötä tulisi li-
sätä. Yksi ETS:n keskeisistä teh-
tävistä on alaan liittyvän tiedon
jakaminen jäsenistölle. Osallis-
tuminen ETS:n toimintaan tarjo-
aa itse kullekin myös tilaisuuden
verkostoitumiseen. Jo kahden
jaoston välinen yhteistyö laajen-
taisi merkittävästi asiantuntija-

verkoston pohjaa, jolloin voisi
syntyä uusia ja yllättäviäkin tie-
don ristikytkentöjä. Jaostojen vä-
linen yhteistyö voitaisiin toteut-
taa esimerkiksi järjestämällä yh-
teisiä teematapahtumia. Esimer-
kiksi PTJ ja ATJ ovat pohtineet
yhteisen tilaisuuden järjestämis-
tä jo pitkään, aihe ei vain vielä
ole konkretisoitunut.

8) Tämän lehden numero kä-
sittelee teollisuusrakenta-
mista ja tietotekniikkaa. Mi-
ten ne vaikuttavat työhösi?

Tietotekniikalla on suuri vai-
kutus työhöni. Tukkukauppa-
alalla sekä materiaali- että infor-
maatiovirtojen ohjaus ovat kes-
keisessä asemassa. Toimivat jär-
jestelmät ovat joustavan toimin-
nan perusedellytys. Tietojärjes-
telmien jatkuva kehittäminen an-
taa mahdollisuuden palvella
asiakkaitamme entistä parem-
min. Asiakastyytyväisyys lisään-
tyy, ja toiminta tehostuu. Nyky-
aikainen teollisuusrakentaminen
ei suoranaistesti vaikuta työhöni.
Tuoteturvallisuutta ajatellen
useat tuotteistamme valmiste-
taan laitoksissa, joiden toimin-
nalle ja hygieeniselle tasolle ase-
tetut vaatimukset ovat jo kauan
olleet samat kuin lääketeollisuu-
dessa.

9) Mitkä ovat Suomen elin-
tarvikealan suurimmat vah-
vuudet ja heikkoudet varsin-
kin nyt, kun EU laajenee
itään?

Elintarviketeollisuutemme ra-
kennetta on uudistettu viimei-
sen vuosikymmenen ajan, ja ra-
kennemuutos todennäköisesti
jatkuu yhä. Keskittyminen suu-
riin, entistä toimivampiin oma-
peräisen ja korkean tieto-taidon
omaaviin tuotantoyksikköihin
antaa teollisuudellemme hyvän
rakenteellisen perustan kohdata
EU:n laajentuminen. Olen opti-
misti ja luotan tulevaisuuteen.
Uskon elintarviketeollisuutem-
me tulevaisuuden olevan täynnä
mahdollisuuksia myös uudessa
tilanteessa.

Ina Tammersalo-Karsten
Oriola Oy Reformi-Keskus
Esittelemme tällä palstalla Elintarviketieteiden Seuran (ETS) jäseniä. 
Ina Tammersalo-Karsten on Prosessitekniikan jaoston (PTJ) perustajia.
Hän on työskennellyt myös ETS:n hallituksessa ja Aistinvaraisen 
tutkimuksen (ATJ) jaostossa.
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Elintarviketieteiden Seuran Pro-
sessitekniikan jaosto piti vuosi-
kokouksensa maaliskuussa Lah-
dessa ja tutustui samalla Poltti-
mo Yhtiöiden LT-Tutkimuskes-
kukseen ja Viking Malt Oy:n
mallastamoon sekä nykyaikai-
seen oluen ja virvoitusjuomien
tekoon upouudessa Hartwall
Lahdessa.

Polttimo Yhtiöt Oy on vanhin
Lahdessa toimiva yritys, joka on
myös perustettu siellä. Se perus-
tettiin vuonna 1883 aluksi vii-
nanpolttoa varten. Leivinhiivan
valmistus alkoi vuonna 1897,
kauppamallastus 1934 ja malla-
suutteiden ja -entsyymien teko
1984.

Tällä hetkellä konserniin kuu-
luvat Viking Malt Oy, LP-Tutki-
muskeskus Oy ja Polttimo Food
Ingredients -yhtiöt: Oy Maltax
Ab, Suomen Hiiva Oy ja Oy Bio-
fincon Ab. Viking Maltilla on
Lahden lisäksi kaksi toimipaik-
kaa Ruotsissa ja yksi Liettuassa
sekä hiivaan liittyvä osakkuus-
yhtiö Latviassa. 

Mallastamon tuotanto-

kapasiteetti kasvaa

Maltaat menevät panimoille ja
tislaamoille, mallasuutteet mm.
mallas- ja leipomoteollisuuteen,
hiiva leipomoteollisuuteen ja vä-
hittäismyyntiin. Lisäksi yritys val-
mistaa sahtimallasta, kotiolut-
uutteita ja palahiivaa. Tuotan-
nosta kolme neljäsosaa menee
vientiin ympäri maailmaa. Työn-
tekijöitä yhtiöillä on noin 250.
Liikevaihto oli vuonna 2003 lä-
hes 81 miljoonaa euroa.

Tutkimuspäällikkö Pekka
Reinikainen kertoi, että Viking
Malt -konsernin tuotantokapasi-
teetti on 207 000 tonnia, mistä
Lahden osuus haukkaa 72 000
tonnia. Ensi kesänä kapasiteetti
nousee Ruotsin ja Liettuan in-
vestointien ansiosta 340 000
tonniin. Yhtiö kuuluu 5–6 Eu-
roopan suurimman mallastamon
joukkoon.

LP-Tutkimuskeskus 

monessa mukana

LP-Tutkimuskeskus tekee pro-
sessi- ja tuotekehitystöitä pää-
asiassa omille yrityksille. Tutki-
muskeskus työllistää 17 henki-
löä, joista seitsemän kuuluu T &
K -ryhmään. Keskuksen työhön
sisältyvät analyysipalvelut, laa-
dunvarmistus, tuote- ja prosessi-
kehitys sekä alan teknologioiden

kansainvälinen seuranta, mutta
myös ulkopuoliselle myytävät
palvelut: auditoinnit, konsul-
toinnit ja T & K -projektit.

LP-Tutkimuskeskuksessa on
laboratoriotilojen lisäksi mm. 
koemallastamo (250 g–1 kg), pi-
lot -mittakaavan mallastamo
(30–60 kg), pilot-paahtimo (25
kg) ja -keittohuone (100–200 l
vierrettä) sekä kesällä 2004 val-
mistuva pilot -panimo.

– Olemme mukana kansalli-
sissa ja kansainvälisissä projek-
teissa, ja talon sisällä on omia
teknologiaohjelmia. Olemme ke-
hittäneet prosesseja ja uusia
tuotteita mm. Maltaxille. Tällai-
sia ovat mm. kaura-, vehnä- ja
moniviljauutteet, Reinikainen
kertoi.

Hartwall Lahti suurin 

elintarvikeinvestointi

Toinen käyntikohde Lahdessa
oli uusi, jättimäinen Hartwall
Lahti, johon on yhdistetty aikai-
semmin Helsingin Konalan teh-
taan ja Lahden vanhan panimon
koko tuotanto, varastointi ja ja-
kelu. Uudesta logistiikkakeskuk-
sesta hoidetaan lisäksi asiakas-
kuormien keräily ja jakelu koko
maahan. Helsingissä toimii edel-
leen markkinointi ja hallinto.
Hartwall fuusioitui vuonna 2002
kansainväliseen Scottish &
Newcastle -panimokonserniin.

– Hartwall Lahti on Suomen
elintarviketeollisuuden suurin
investointi kautta aikojen: 234
miljoonaa euroa. Tuotanto, pak-
kaaminen ja logistiikka on auto-
matisoitu ja integroitu raaka-

aineiden vastaanotosta lähtien
asiakaskuormien keräilyn asti.
Investoinnilla saavutettavat sääs-
töt ovat noin 17 miljoonaa euroa
vuodessa, tutkimuspäällikkö
Jukka Kronlöf kertoi.
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Prosessitekniikan ammattilaiset
mallasretkellä Lahdessa

Elintarviketieteiden Seu-
ran Prosessitekniikan ja-
oston vuosikokous pidet-
tiin 11.3. Hartwall Lah-
den tiloissa. Uuteen joh-
toryhmään valittiin kah-
deksan jäsentä: TkT
Markku Hurme (TKK),
ETT Kirsi Jouppila (Hel-

singin yliopisto), ETM
Tessa Kuuva (MTT),
MMM Heikki Manner
(Ehon leipomo), ETM
Reetta Monto (Fazer
Suklaa Oy), DI Olavi
Myllymäki (VTT Biotek-
niikka), DI Marko Outi-
nen (Valio Oy) ja insi-

nööri AMK Virpi Varjo-
nen (BioTRIM/Agropo-
lis). Uusia johtoryhmän jä-
seniä ovat Jouppila ja
Manner. Jaoston puheen-
johtaja valitaan johtoryh-
män ensimmäisessä ko-
kouksessa.

PTJ:n johtoryhmään 
kaksi uutta jäsentä

Mallastuksesta yli jäävistä
jyvistä ja maltaiden juuri-
iduista tehdään rehubriket-
tejä karjan rehuksi.

Mallaslinjan yhdessä 50 tonnin laa-
rissa on noin miljardi jyvää. Niistä
syntyy niin paljon olutta, että jos
sitä joisi litran päivässä, siihen ku-
luisi 700 vuotta, tutkimuspäällikkö
Pekka Reinikainen kertoi.

Tutkimuspäällikkö Jukka Kronlöf
kertoi, että Hartwall Lahti on
Suomen elintarviketeollisuuden
suurin investointi kautta aikojen.

PTJ:n johtoryhmä: Olavi Myllymäki, Virpi Varjonen,
Heikki Manner, Marko Outinen, Tessa Kuuva ja
Markku Hurme. Kuvasta puuttuvat: Kirsi Jouppila
ja Reetta Monto.



1) Yhtiön nimi, kotipaikka,
toimiala, henkilöstömäärä ja
liikevaihto vuonna 2003.

Oy Biofincon Ab:n kotipaikka
on Lahti. Myymme ja markki-
noimme elintarvikelisä- ja apuai-
neita. Työntekijöitä on kuusi, ja
liikevaihto oli runsas neljä mil-
joonaa euroa vuonna 2003. Yh-
tiöllämme ei ole muita toimi-
paikkoja, mutta sisar- ja emoyh-
tiöillämme, kuten Quest Inter-
nationalilla, on toimintaa yli 30
maassa. Päämiehemme tuottavat
mm. aromeja, entsyymejä, suo-
datuksen apuaineita ja emul-
gointiaineita. Valikoimassamme
on tuotteita niin meijeri-, liha-,
leipomo-, makeis- kuin juoma-
tuotteisiinkin.

2) Kuinka iso osa liikevaih-
dosta syntyy Suomessa?

Koska ainut toimipaikkamme
on Suomessa, ensisijainen mark-
kina-alueemme on myös Suomi,
jonka osuus liikevaihdosta on yli
80 %. Meillä on myös vientiä
mm. Baltian maihin, ja se on kas-
vussa. On todella mielenkiin-
toista seurata, mitä EU-jäsenyys
tuo tullessaan naapureillemme
ja miten se tulee muuttamaan
kaupankäyntiä.

3) Kuinka tärkeä asiakas
elintarviketeollisuus on yri-
tyksellenne?

Suurin osa liikevaihdostamme
tulee elintarviketeollisuudesta,
jonkin verran myynnistä tutki-
muslaitoksille ja luontaistuote-
valmistajille. Teemme yhteistyö-
tä yritysten kanssa tuotekehitys-
projektien alusta loppuun –
trendien esittelystä lainsäädän-
töön, tuotemaistelusta syventä-
vään koulutukseen. Koska vali-
koimamme kattaa makuun, ra-
kenteeseen, säilyvyyteen ja pro-
sessointiin liittyviä tuotteita,
voimme palvella asiakkaitamme
monipuolisesti. Laajan valikoi-
man myötä uskomme pysty-
vämme vastaamaan tämän päi-
vän haasteeseen olla monipuoli-
nen osaaja ja yhteistyökumppa-

ni. Myös henkilöstöllämme on
sekä koulutusta että kokemusta
elintarvikealalta, jotta asiakkai-
den tarpeet tulisi varmasti ym-
märretyksi.

4) Onko markkinoille tulos-
sa uudenlaisia elintarvikkei-
den raaka-aineita tai käyttö-
tapoja?

Varsinkin Aasian maiden sekä
Keski- ja Etelä-Amerikan tultua
mukaan Euroopan ja Yhdysval-
tain markkinoille omilla raaka-ai-
neillaan, myös raaka-aineisiin tu-
lee uusia tuulia. Esimerkkinä eri-
laisten yrttien ja eksoottisten
makuisten aromien lisäksi voisi
olla aloe vera, joka on tuttu mm.
voiteissa. Nykyään sitä käytetään
esimerkiksi juomissa. Terveys-
vaikutteisten tuotteiden lista kas-
vaa jatkuvasti. Meilläkin on uu-
tena tuoteryhmänä antioksidan-
tit, joista osa on tarkoitettu toi-
mimaan ihmiselimistön ennen-
aikaista vanhenemista vastaan.

5) Kuinka pitkälle raaka-ai-
neet voidaan jäljittää?

Useat raaka-aineet tulevat tä-
nä päivänä sopimusviljelijöiltä,
jolloin ne voidaan jäljittää tilalle
asti. Tärkeintä kuitenkin on, et-
tä jokainen valmistaja vastaa
oman tuotteensa laadusta ja pys-
tyy toimittamaan asiakkaan tar-
vitsemat dokumentit, jotta ku-
luttaja voi turvallisin ja hyvin
mielin syödä valitsemaansa ruo-
kaa.

6) Millaisilla, uudentyyppi-
sillä elintarvikkeilla olisi nyt
kysyntää?

Tänä päivänä ruokailukult-
tuuri on muuttunut sellaiseksi,
että viikolla syötävän ruoan pi-
täisi olla nopeasti valmistettavaa
ja edullista, kun taas viikonlop-
puisin halutaan panostaa gour-
met-aterioihin. Kuitenkin vii-
konloppujakin varten toivotaan,
ettei ruoanlaittoon kulu tunti-
kausia, vaan esivalmistetut raaka-
aineet helpottavat kokkia. Entis-
tä enemmän kohdistetaan elin-

tarvikkeita myös tietylle kulutta-
jaryhmälle, kuten teinit tai 50+.
Maku ja tarpeet muuttuvat iän
myötä, joten tämän päivän ku-
luttaja osaa myös hakea ja vaatia
itselleen mieleistä vaihtoehtoa.
Samassa pakkauksessa saisi olla
kokonainen ateria, mutta siitä-
kään ei haluta maksaa paljoa
normaalipakkausta enempää. Ja
välipalat ovat kiireisessä yhteis-
kunnassamme erittäin tärkeitä.
Siinä riittää mahdollisuuksia kai-
kille elintarviketuotteille.

7) Mitkä ovat Suomen elin-
tarvikealan vahvuudet, ja
missä on parantamisen va-
raa?

Haasteita on tällä hetkellä pal-
jon. Erilaiset eläintaudit ovat tul-
leet jäädäkseen, mutta onnek-
semme olemme niiltä pääasiassa
säästyneet, kiitos hyvän kasva-
tus- ja jalostustyön, jossa elintar-
viketeollisuutemme on vahvasti
mukana. Sitä ei tiedä kukaan, mi-
ten 10 uuden jäsenmaan liitty-
minen tulee vaikuttamaan koko
EU:hun,  mutta halvan työvoi-
man ja vahvan maatalousperin-
teen myötä vaikutusta on var-
masti varsinkin elintarviketeolli-
suuteen. Alkoholivero laski,
mutta laskiko riittävästi? Raaka-

aineet ovat Suomessa puhtaita,
hygienia on hyvällä mallilla ja
elintarviketeollisuuden henkilö-
kunta osaavaa, mutta yhteispon-
nisteluja vientimarkkinointiin
tarvitaan edelleen. Yritykset
ovat tottuneet tekemään jousta-
vasti usean tyyppisiä tuotteita ja
suhteellisen pieninä sarjoina.
Kun jätit karsivat tuotteitaan, va-
pautuu joustaville tekijöille tilaa.
Ja innovatiivisuus on Suomessa
huippuluokkaa.

8) Miksi yrityksenne on Elin-
tarviketieteiden Seuran kan-
nattajajäsen?

Uskomme, että tukemalla tä-
män alan osaamista voimme
myös jatkossa mennä ylpeinä
maailmalle esittelemään suoma-
laisen elintarviketeollisuuden
osaamista.

9) Oletko mukana ETS:n toi-
minnassa myös henkilökoh-
taisesti?

Valitettavasti talonrakennus-
projekti vie tällä hetkellä niin
paljon aikaa, että työn lisäksi
muu toiminta on karsiutunut mi-
nimiin, mutta jos syksyllä on tar-
vetta, lähden mielelläni toimin-
taan mukaan vähän aktiivisem-
minkin.
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Oy Biofincon Ab
Elintarviketieteiden Seuralla on 25 kannattajajäsentä, joista esittelyvuorossa on tällä 
kertaa Oy Biofincon Ab. Yrityksen esittelee toimitusjohtaja, elintarvikeinsinööri Satu Hongell.
Hän on työn ohessa suorittanut myös tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkintoa, mutta 
diplomityö on vielä kesken.
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ETS:n Elintarvikehygieniajaoston
vuosikokous pidettiin 24.3. uu-
tuuttaan hohtavissa Helsingin
Yliopiston Elintarviketeknolo-
gian laitoksen tiloissa Viikin tie-
depuistossa. Illan isännäksi ja ko-
kouksen vierailevaksi puheen-
johtajaksi saatiin lihateknologian
professori Eero Puolanne.

Vierailevaksi luennoitsijaksi
jaosto oli pyytänyt Päivittäista-
varakauppa ry:n asiamiehen Ilk-
ka Niemisen aiheenaan yleiset
suositukset liha- ja kalatuottei-
den säilyvyysmerkinnöistä. Aluk-
si saimme kattavan kuvan PTY:n
toiminnasta tavoitteista, elinkei-
nopolitiikasta, kaupan asiakas-
lähtöisyydestä ja yhteiskunta-
vastuusta.

Yleisen osion jälkeen paneu-
duimme Niemisen opastamana
itse aiheeseen monipuolisesti.
Mielenkiintoinen aihe synnytti
myös vilkkaan keskustelun osal-
listujien kesken. Yhteisten läm-
pötilasuositusten löytäminen li-
ha- ja kalatuotteille, noin kolme
vuotta sitten alkanut projekti, oli
luonteva yhteistyökohde kau-
palle ja teollisuudelle. Työryh-
mään ovat kuuluneet PTY:n tuo-
telainsäädäntöjaosto, Elintarvi-
keteollisuusliiton hygieniaryhmä
ja Suomen Kalakauppiasliitto.

Yhteiset tavoitteet olivat sel-
keät: Luoda suositukset toimin-
tatavoille ja sitä kautta määritel-
lä uudet lämpötilamerkinnät yh-
teisesti koko ketjussa sekä si-

touttaa osapuolet luotuun käy-
täntöön tavoitteena lisääntynyt
tuoteturvallisuus ja mitattava ja
aistittava laatu koko elintarvike-
ketjun eri vaiheissa päämääränä
tyytyväinen kuluttaja.

Vuosikokousasioiden käsitte-
lyn jälkeen professori Eero Puo-
lanne esitteli Elintarviketeknolo-
gian laitoksen toimintaa. Op-
piaineet jakautuvat elintarvike-,
liha- , maito- ja viljateknologiaan.
Laitoksen henkilökunta koostuu
runsaasta 20 opettajasta ja tutki-
jasta ja viranhaltijasta sekä noin
30 ulkopuolisin varoin palkatus-
ta tutkijasta. Laitoksen johtajana
toimii professori Hely Tuorila.

Puolanne kertoi ensin työn al-
la olevista lukuisista erilaista pro-
jekteista : mm. kuluttajan käyt-
täytymisen ja aistinvaraisen ar-
vioinnin yhteyksiä selvittelevä
projekti, proteiinipohjaiset syö-
tävät kalvot, eläinten hyvinvoin-
nin yhteydet lihan laatuun sekä
viljateknologiassa kauran pro-
teolyysi ja terveysvaikutukset.

Saimme tutustua laajasti lai-
toksen tiloihin ja varustukseen
ensin kuvallisesti ja kokouksen
jälkeen vielä kierroksella itse ra-
kennukseen, sen eri laborato-
rioihin ja toimistotiloihin.

Timo Helenius
EHJ:n johtoryhmän jäsen
Felix Abba Oy Ab
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ETS-palsta 2/2004
Suvi Ryynänen & Pia Kontula

ETS:n uusi hallitus ja
toimihenkilöt
Seuran vuosikokouksessa 16.3.
Huoltovarmuuskeskuksessa Hel-
singissä valittiin seuralle uusi hal-
litus. Puheenjohtajaksi tuli Mari
Hakala (Turun yliopiston bioke-
mian ja elintarvikekemian laitos)
ja varapuheenjohtajaksi Anna-
Maija Taimisto (Valio Oy). Uusia
hallituksen jäseniä ovat Annukka
Markkula (Helsingin yliopiston
elintarvike- ja ympäristöhygienian
laitos) ja Markus Luhtala (Stock-
mann Oyj Abp).
Pirkko Gröhn (Jämsän Elonen Oy),
Rainer Huopalahti (Turun yliopis-
to, Biokemian ja elintarvikeke-
mian laitos), Marika Lyly (VTT
Biotekniikka) ja Tessa Kuuva
(MTT Elintarvikkeiden tutkimus)
jatkavat edelleen hallituksessa.
Samoin tehtävässään jatkaa ta-
loudenhoitaja Satu Pekkarinen
(Sosiaali- ja terveydenhuollon tuo-
tevalvontakeskus, STTV).
Sihteerinä aloittaa Pia Kontula
(Maa- ja metsätalousministeriö,
Maatalousosasto/Interventioyk-
sikkö). Hallituksen jäsenten ja
toimihenkilöiden yhteystiedot löy-
tyvät ohesta. Lehden päätoimit-
taja on Raija Ahvenainen-Rantala
ja toimittaja Pirjo Huhtakangas.

Jäsenmaksut 2004
Kuluvan vuoden jäsenmaksut py-
syvät ennallaan: varsinaiset jäse-
net 50 euroa, nuoret jäsenet 17
euroa ja kannattajajäsenet 500
euroa tai 200 euroa, jos henki-
löstöä on 20 tai vähemmän. Jä-
senmaksulaskut lähetetään huh-
tikuun alkupuolella.

ETS:n uudet jäsenet
Hallituksen kokouksessa 10.2.
2004 hyväksytyt uudet jäsenet:
Heikkinen Eriikka, Hovi Riitta-
Liisa, Huttunen Anna (opisk.),
Karkiainen Ville (opisk.), Keskita-

lo Kaisu, Korhonen Jenni (opisk.),
Kortelainen Arja, Laaksonen
Hanna (opisk.), Makkonen Eeva,
Myllyniemi Päivi, Puoskari Vesa
(opisk.), Puumalainen Tuija
(opisk.), Suhonen Mervi (opisk.),
Tervala Tiina ja Zacharov Nick

25-vuotisjuhlarahaston
tunnustuspalkinto 2003
Seuran hallitus päätti myöntää
25-vuotisjuhlarahaston palkinnon
FT Katri Juntuselle hänen väitös-
kirjatyöstään Rye bread and glu-
cose and insulin in healthy adults,
jonka hän teki Kuopion yliopiston
kliinisen ravitsemustieteen lai-
tokselle.

ETS:n 
kannattajajäsenet
Amcor Flexibles Finland Oy
Atria Oyj
Oy BIOCID Ltd
Oy Biofincon Ab
Chemec Oy
Elintarviketeollisuusliitto ry
Fazer Leipomot Oy, Oululainen
Felix Abba Oy Ab
Givaudan Finland
HK Ruokatalo Oy
If Vahinkovakuutus Oy
Kauppamyllyjen yhdistys
RuokaKesko Oy
Lännen Tehtaat Oyj Apetit
Maustaja Oy
Ordior Oy
Polttimo Yhtiöt Oy
Ravintoraisio Oy
Roche Oy
Ky R. Österlund Kb
Sinebrychoff Oy Ab
Osakeyhtiö Six
Tplus Oy
Vaasan & Vaasan Oy
Valio Oy

TETSin kevätretki
Suomen kalatalous- ja 
ympäristöinstituuttiin

Turun elintarviketutkijain seura
järjestää kevätretken Suomen 
kalatalous- ja ympäristöinstituut-
tiin Paraisille torstaina 6.5.2004
klo 13. Kuljetus hoituu omilla
henkilöautoilla.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Jukka-Pekka Suomela
jusuom@utu.fi, Puh. 044 517
1076

EHJ:n vuosikokous pui
liha- ja kalatuotteiden
säilyvyysmerkintä-
suosituksia

Ilmestymispäivät loppuvuosi 2004
Nro Ilmestyy Teema

3. 7.6. Valmistus- ja lisäaineet
Lisäjakelu elintarvikealan pk-yrityksille

4. 29.9. ELKO -messunumero: Tuotantotekniikka,  
raaka-aineet & pakkaukset
ELKO 2004 -messujen virallinen media

5. 9.11. Lehden 15-vuotisjuhlanumero
6. 13.12. Henkilöstön kehittäminen
Mikäli haluat kirjoittaa lehteen, ota hyvissä ajoin yhteyttä toimitukseen, jotta kirjoitukselle voidaan
varata tilaa. Kunkin numeron sisältö päätetään jo noin kolme kuukautta ennen lehden ilmestymistä.
Seuraavaan lehteen tulevien kirjoitusten pitää olla toimituksessa 26.4.2004 mennessä.
Toimitus pidättää itselleen oikeuden muokata ja lyhentää tekstejä.  Lehti ei vastaa tilaamatta lähe-
tetystä aineistosta. Kirjoituksista ei makseta palkkioita. Kirjoituksissa ja ilmoituksissa esitetyistä mie-
lipiteistä vastaa niiden laatija. 
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ETS:n hallitus
FT Mari Hakala, puheenjohtaja
TY/Biokemian ja elintarvike-
kemian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
Puh. (02) 333 6874/
0400 742 408
Faksi (02) 333 6860
mari.hakala@utu.fi

MMM Anna-Maija Taimisto, 
varapj.
Valio Oy
PL 30, 00039 VALIO
Puh 010 381 3132/
050 384 0188
Faksi 010 381 3129
annamaija.taimisto@valio.fi

MMM Pirkko Gröhn
Jämsän Elonen Oy
Patalahdenkatu 1, 
42100 JÄMSÄ
Puh. (014) 7198 229/
040 551 8792
Faksi (014) 7198 219
pirkko.grohn@elonen.fi

FT Rainer Huopalahti
TY/Biokemian ja elintarvike-
kemian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
Puh. (02) 333 6872/
040 537 7442
Faksi (02) 333 6860
rainer.huopalahti@utu.fi

ETM Tessa Kuuva
MTT Elintarvikkeiden tutkimus
31600 JOKIOINEN
Puh. (03) 4188 3202/
050 340 6575
Faksi (03) 4188 3244 
tessa.kuuva@mtt.fi

ETM Markus Luhtala
Stockmann Oyj
PL 147, 00381 HELSINKI
Puh. (09) 121 5602/
050 388 9647
Faksi (09) 121 6571
markus.luhtala@stockmann.fi

ETM Marika Lyly (äitiyslomalla)
VTT Biotekniikka
PL 1500, 02044 VTT
Puh. (09) 456 5837
Faksi (09) 455 2103 
(marika.lyly@vtt.fi), 
marika.lyly@helsinki.fi

ELL Annukka Markkula
Elintarvike- ja ympäristö-
hygienian laitos
PL 57, 
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puh. (09) 191 49754/
040 737 0179
Faksi (09) 191 49718
annukka.markkula@helsinki.fi

Toimihenkilöt
ETT Pia Kontula, sihteeri
Maa- ja metsätalousministeriö
Maatalousosasto, 
Interventioyksikkö
PL 30 (Malminkatu 16), 
00023 VALTIONEUVOSTO
Puh. 040 725 8265/
(09) 160 54223
Faksi (09) 160 52202
pia.kontula@mmm.fi

ETM Satu Pekkarinen, 
taloudenhoitaja
Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tuotevalvontakeskus
PL 210 (Säästöpankinranta 2 A),
00531 HELSINKI
Puh. (09) 3967 2761/
040 562 2596
Faksi (09) 3967 2798
satu.pekkarinen@sttv.fi

Aistinvaraisen tutkimuksen
jaoston (ATJ) johtoryhmä
PsM Mika Vanne, puheenjohtaja
Winesense Oy
Korpikallio 15a, 02300 ESPOO
Puh. (09) 256 0190/
050 542 0316
mika@winesense.fi

Ins. Hans Helminen
Givaudan Finland
Kauppakartanonkatu 7 A 44,
00930 HELSINKI
Puh. (09) 343 4860/
0400 626 046
Faksi (09) 3434 8650
hans.helminen@givaudan.com

ETM Reija Kaira
Raisio Yhtymä, RavintoRaisio
PL 101, 21201 RAISIO
Puh. (02) 434 2374/
050 502 4968
Faksi (02) 434 2067
reija.kaira@raisiogroup.com

Elint.yo Ville Karkiainen
Paulig instituutti
PL 15 (Leikosaarentie 32),
000981 HELSINKI
Puh. 040 524 4490
Faksi (09) 319 8495

ETM Marika Lyly
(kts. ETS:n hallitus)

ETM Sanna-Maija Miettinen
HY/Elintarviketeknologian laitos
PL 66 (Agnes Sjöbergin katu 2),
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puh. (09) 191 58213
Faksi (09) 191 58460
sanna-maija.miettinen@ 
helsinki.fi

ETM Mari Rantala
Foodwest Oy
Vaasantie 1 C, 
60100 SEINÄJOKI
Puh. (06) 4210 031/
040 550 2471
Faksi (06) 4210 020
mari.rantala@foodwest.fi

FM Katja Tiitinen
Biokemian ja elintarvikekemian
laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
Puh. (02) 333 6876/
050 516 5574
katja.tiitinen@utu.fi

Elintarvikehygienian jaoston
(EHJ) johtoryhmä
MMM Eeva-Liisa Lehto, 
puheenjohtaja
Foodwest Oy, 
Tampereen toimisto
Nalkalankatu 12 F, PL 97,
33101 TAMPERE
Puh. (03) 250 3236/
040 825 5056
Faksi (03) 250 3231
eeva-liisa.lehto@foodwest.fi

TkT Gun Wirtanen, sihteeri
VTT Biotekniikka
Mikrobiologinen turvallisuus
PL 1500 (Tietotie 2), 02044 VTT
Puh. (09) 456 5222/
040 525 7427
Faksi (09) 455 2103
gun.wirtanen@vtt.fi

Elintarviketekn. Timo Helenius
Felix Abba Oy Ab
PL 683, 20361 TURKU
Puh. (02) 410 414
Faksi (02) 410 4100
timo.helenius@felixabba.fi

ELL Elina Vihavainen
Elintarvike- ja ympäristö-
hygienian laitos
PL 57, 
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puh. (09) 191 49703
Faksi (09) 191 49718
elina.vihavainen@helsinki.fi

ELL Liisa Palmu
TurkuLab
Itäinen Pitkäkatu 4 A, 
20520 TURKU
Puh. (02) 269 1360
Faksi (02) 269 1363
liisa.palmu@turku.fi

MMM Ina Tammersalo-Karsten
Oriola Oy Reformi-Keskus
Orionintie 5, 02200 ESPOO
Puh. (010) 429 2354
Faksi (010) 429 2724
ina.tammersalo-
karsten@oriola.com

Prosessiteknisen jaoston
(PTJ) johtoryhmä
DI Marko Outinen
Valio Oy
PL 30, 00039 VALIO
Puh. 010 381 3236
Faksi 010 381 3219
marko.outinen@valio.fi

ETM Tessa Kuuva
(kts. ETS:n hallitus)

TkT Markku Hurme
Teknillinen korkeakoulu
PL 6100, 02015 TKK
Puh. (09) 451 2632
Faksi (09) 451 2694
markku.hurme@hut.fi

ETT Kirsi Jouppila
Elintarviketeknologian laitos
PL 66, 
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puh. (09) 191 58244
Faksi (09) 191 58460
kirsi.jouppila@helsinki.fi

MMM Heikki Manner
Ehon Leipomo Oy
Mekaanikonkatu 4, 
00880 HELSINKI
Puh. (09) 755 12236/
050 338 2930
Faksi (09) 755 12 255
heikki.manner@eho.fi

ETM Reetta Monto
Cloetta Fazer Suklaa Oy
PL 4, 00941 HELSINKI
Puh. (09) 876 2349/
040 522 7996
Faksi (09) 876 2636
reetta.monto@cloettafazer.fi

DI Olavi Myllymäki
VTT Biotekniikka
PL 1500, 02044 VTT
Puh. (09) 4565 173
Faksi (09) 455 2103
olavi.myllymaki@vtt.fi

Ins. (AMK) Virpi Varjonen
BIOTRIM/Agropolis Oy
31600 JOKIOINEN
Puh. (03) 4186 7312/
0400 601 152
Faksi (03) 4186 7382
virpi.varjonen@biotrim.fi

Turun elintarviketutkijain
seuran (TETS) hallitus
LuK Eija Isokangas, 
puheenjohtaja
Oy Marli Ab
PL 411, 20101 TURKU
Puh. (02) 332 6777/
040 738 6777
Faksi (02) 332 6322
eija.isokangas@marli.fi

FT Anu Johansson, varapj.
Net-Foodlab Oy
Voimakatu 19, 20521 TURKU
Puh. (02) 273 0893/
050 342 4603
Faksi (02) 273 0880
anu.johansson@netfood.fi

FM Jukka-Pekka Suomela, 
sihteeri-taloudenhoitaja
Biokemian ja elintarvikekemian
laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
Puh. (02) 333 6871/
044 517 1076
Faksi (02) 333 6860
jukka-pekka.suomela@utu.fi

FM Kaisa Yli-Jokipii
Biokemian ja elintarvikekemian
laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
Puh. (02) 333 6816
Faksi (02) 333 6860
kaisa.yli-jokipii@utu.fi

FM Jouni Niemelä
Ravintoraisio Oy
PL 101, 21201 RAISIO
Puh. (02) 443 2354
Faksi (02) 443 2067
jouni.niemela@raisiogroup.com

FT Timo Nurmi
Turun AMK, Bioalat
Lemminkäisenkatu 30, 20520
TURKU
Puh. (010) 553 5739/
050 598 5739
Faksi (010) 553 6310
timo.nurmi@turkuamk.fi



Uusi elementtipinta on heti valmista, nopeasti ja taloudellisesti. THERMISOL-elementit ovat tutkittuja ja
turvallisia tuotteita, ne vastaavat kansainvälisesti korkeatasoisia hygieniavaatimuksia.

Elementit sekä peruskorjaus-
että uudisrakennuskohteisiin

Suomessa jo tuhansia kohteita

Sandwich-tyyppisissä THERMISOL -
elementeissä on EPS-ydin. EPS-solu-
polystyreeni ei sisällä eikä sen val-
mistuksessa käytetä otsonikerrokselle
haitallisia freonkaasuja. Elementit ovat
hajuttomia, myrkyttömiä ja pölyttömiä.
Ne eivät vety, lahoa eivätkä homehdu.

Luontoystävällinen ja
tyyppihyväksytty
THERMISOL-elementti

ThermiSol Oy
Toravantie 18, 38210 Vammala
Puh. 03-5161, fax 03-516 3452
www.thermisol.fi

ISO 9001
ISO14001

Tilateurastamot • Sikalat • Navetat • Kylmiöt •Pakkashuoneet
• Maatalouden hygieniat i lat • Hygieniset tuotantot i lat
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