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Ruoka – ravitsemuksellisen ja 
henkisen hyvinvoinnin perusta
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n Missä tahansa liikunkin, keskustelu 
ajautuu hämmästyttävän usein ruokaan 
ja erityisesti sen terveellisyyteen tai tur
vallisuuteen. Mielipiteiden vaihdon jäl
keen olen lähes aina voinut tyytyväisenä 
todeta, että suomalaiset ovat harvinaisen 
tervejärkisiä ihmisiä. Keskustelun lopus
sa melkein poikkeuksetta kuulen johto
päätöksen ”eikö lopulta tärkeintä ole 
vanha totuus: kohtuus kaikessa?”.

Näin on. Mutta käytännössä keskuste
luista paistaa myös yksi suuri ongelma, 
eli mikä on kohtuus? Käytännössä koh
tuus toteutuu harvoin, mutta miksi?

Omalla ja perheeni kohdalla löydän 
syitä ja seurauksia, jotka ovat meille 
useimmille itsestään selviä. Arkiseen kii
reeseen liittyy kaipaus ruuanlaiton help
poudesta ja nopeudesta, mutta se johtaa 
helposti aterian yksipuolisuuteen. Yksi
puolisuus voi osaltaan murentaa ruokai
lun psykologista mielihyvää. Asiaa ei hel
pota se, että yhden hengen talouksia on 
yhä enemmän, perheiden yhteiset ruo
kailuhetket ovat vähentyneet tai itsensä 
hemmottelu on edelleen vahvistuva tren
di.

Edesauttavatko edellä mainitut muu
tokset hyvälle maistuvien ja pientä iloa 
tuottavien välipalojen ja pikaruuan suo
siota? Vaikka itse kunkin järki sanoo, että 
jatkuva napostelu ei ole ravitsemukselli
sesti kovin viisasta, kuinka moni oikeasti 
pystyy vastustamaan kiusausta? Eriarvoi
suuden kasvaessa yhteiskunnassa mah
dollisuudet huolehtia ruokailunsa moni
puolisesta koostamisesta saattavat myös 
heikentyä.

Kaikkein huolestuttavinta on lasten ti
lanne. Huomattavasti lisääntynyt lasten 
ja nuorten ylipaino liittyneenä liikunnan 
puutteeseen on noussut viimeaikaisissa 
keskusteluissa voimakkaasti esille. Kun 
tähän ongelmakenttään etsitään ratkai
sua, on pidettävä huoli siitä, ettei saman
aikaisesti päiväkotien, koulujen ja suur
keittiöiden kustannusten karsinta vie ti
lannetta entistä huonompaan asemaan. 
Ehkä ääriesimerkki on keskuskeittiön las
temme päiväkotiin välipalaksi tarjoama 
munkkipossu, joka ei totisesti ole fiksuim
pia valintoja.

Toisaalta askeettinen terveysruoka 
ideologia saattaa olla hyvin haitallista
kin, kuten vanhusten aliravitsemus esi
merkiksi laitoksissa. Myös terveellisyy
dessä on pidettävä mielessä vanha vii
saus: kohtuus kaikessa. Kohtuussana 
 pitää sisällään myös saman asian toisen 
puolen, nimittäin riittävyyden.

Kenen on sitten vastuu ravitsemukses
tamme? Mielestäni se on jokaisella yksi
löllä itsellään. Yksilö, kuluttaja päättää, 
mitä hän haluaa ostaa syödäkseen ja 
kuinka hän valmistaa sen ateriaksi. Munk
kipossu tai vastaava herkku ei sinänsä 
ole ravitsemuksellinen ongelma, vaan ko
konaisuuden on oltava kunnossa.

Elintarvikkeiden rasvavero tai vastaava 
ei ole ratkaisu, mutta yhteiskunta voi ja 
sen tulee tarjota riittävää puolueetonta 
valistusta. Teollisuus, suurkeittiöt ja 
kauppa ovat osaltaan vastuussa siitä, 
että kuluttaja saa tuotteiden ravitsemuk
sellisista ja muista ominaisuuksista ob
jektiivisen käsityksen.

Ehdottomasti on varottava, ettei kulut
tajia ryhdytä harhauttamaan elintarvik
keisiin teknologisesti aikaansaadulla ra
vitsemuksellisella funktionaalisuudella. 
Ruokaympyrän perusraakaaineista koos
tetut, suhteellisen yksinkertaiset elintar
vikkeet, kuten ruisleipä, muodostavat 
yleensä riittävän ravitsemuksellisen pe
rustan. Valmistusteknisesti elintarvikkei
siin saatu funktionaalisuus on hyvä apu 
erikoistilanteisiin, mutta se ei ole ratkai
su kansalaisten perusravitsemuksen kor
jaamisessa.

Ravitsemus puhuttaa monilla tasoilla, 
eikä syyttä. Olen varma, että Ravitsemus
teeman ympärille koottu Kehittyvä Elin
tarvike lehti vastaa ainakin joihinkin ky
symyksiin.

Markus Luhtala
Puheenjohtaja
Elintarviketieteiden Seura ry
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n Mikäli haluat kirjoittaa lehteen, ota hyvissä ajoin yhteyttä toimituk-
seen, jotta kirjoitukselle voidaan varata tilaa. Kunkin numeron sisältö 
päätetään jo noin kolme kuukautta ennen lehden ilmestymistä. Seuraavaan 
lehteen tulevien kirjoitusten pitää olla toimituksessa 24.4.2006 mennessä.
Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja lyhentää tekstejä. Lehti 
ei vastaa tilaamatta lähetetystä aineistosta. Kirjoituksista ei makseta palk-
kioita. Kirjoituksissa ja ilmoituksissa esitetyistä mielipiteistä vastaa niiden 
laatija.

n Kehittyvä Elintarvike -lehteä julkaisee Elintarviketieteiden Seura r.y. 
(ETS). Se on maamme suurin elintarvikealan yhdistys. Seura toimii yhdys-
siteenä tutkimuksen ja teollisuuden välillä ja kattaa elintarvikekemian, 
-teknologian, -ekonomian, ravitsemuksen ja biotekniikan alueet.

1.	 17.2.	 Koneet,	laitteet	ja	tehdaspalvelu
2.	 18.4.	 Ravitsemus
3.		 31.5.	 Hygienia,	laboratoriotekniikat	&		
	 	 analytiikka
4.	 22.9.	 Uudet	teknologiat	&	valmistus-	ja		
	 	 lisäaineet
5.	 3.11.	 Pakkaukset	&	logistiikka
6.	 8.12.	 Koulutus	&	tutkimus

Sisältö 2•06 
18.4.2006
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n Uusi kartasto kertoo suomalaisten  
ravitsemuksesta ja terveysriskeistä

Kansanterveyslaitos	on	julkais-
sut	yli	20	karttaa,	joista	selviä-
vät	suomalaisten	ruokatottu-
mukset,	ravitsemustilanne	ja	
kroonisten	sairauksien	riskite-
kijät.	Kartoista	näkyy	muun	
muassa	se,	missä	Suomessa	on	
eniten	vyötärölihavia	ihmisiä.

n Fenoliyhdisteiden tietokanta ainutlaatuinen

n Lihavien määrä kasvaa Kiinassa vauhdilla 

MTT	ja	Kuopion	yliopisto	ovat	
analysoineet	tärkeimpien	fe-
noliyhdisteiden	pitoisuudet	
180	kasvikunnan	tuotteesta.	
Top	20	-listalla	on	peräti	15	
marjaa.	Tulokset	liitetään	Kan-
santerveysalitoksen	ylläpitä-
mään	elintarvikkeiden	koostu-
mustietopankkiin,	Fineliin,	
vuoden	2006	aikana.	Missään	
muualla	maailmassa	ei	ole	
vastaava	tietokantaan.

Kiinassa	on	60	miljoonaa	li-
havaa	ja	200	miljoonaa	yli-
painoista.	Ylipainoisten	ai-
kuisten	määrä	on	kasvanut	
vuosikymmenessä	39	%	ja	li-
havien	määrä	97	%!	Elinta-
son	nousun	myötä	hyvinvoin-
tisairaukset	valtaavat	alaa	
nopeasti.	

Pääkirjoitus: Ruoka	–	ravitsemuksellisen	ja		
henkisen	hyvinvoinnin	perusta	..................................3

Kolumni: Myönteiset	terveysviestit	purevat	..............................5
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Myönteiset terveysviestit purevat

n Kieltojen aika terveysviestinnäs
sä on ohi. Sormella osoittelu voi 
singahtaa takaisin osoittelijaan. 
Missä ennen voitiin pelotella kan
sansairauksilla tulevaisuudessa, 
nykynuoren ajatuksissa jo kolmi
kymppinen on ikäloppu. Tässä het
kessä eläville nuorille terveellisyy
destä täytyy saada etua jo nyt. 
Myös moni aikuinen etsii ruoasta 

syitä ja pikaista apua erilaisiin vai
voihin.

Kiellot ja lait tuskin toimivat ter
veyttä edistäen muussa kuin tu
pakkavalistuksessa. Kiireen kes
kellä on myönteisten terveysvies
tien paikka. Viestien kiellot voi 
kääntää houkutuksiksi kertomal
la, miten valintojen myötä elämä 
helpottuu. Liikkuessa voi tavata 
ystäviä tai saada onnistumisen 
elämyksiä. Kun terveelliset elämä
tavat tuovat elämään lisämaustet
ta, miksi niitä ei noudattaisi? 
Myönteisistä viesteistä on helppo 
innostua.

Esikuvat vaikuttavat nuoriin

Eriikäiset tavoitetaan eri tavoin. 
Teinityttöön eivät samat viestit 
vaikuta kuin isoäitiin.

Suora puhe on tehokas viestin
täkeino ainakin lapsille ja nuorille, 
kunhan viestinviejä on uskottava. 
Vai miten suhtaudutaan viestiin, 
jos painonhallinnasta on kerto
massa lihava tai tupakoinnin hai
toista tupakanhajuinen ihminen?

Vuosittain valittava Maitotyttö 
on hyvä esimerkki esikuvan ja 
suoran puheen toimivuudesta 
koululaisille. Nuori, joukosta erot
tuva, iloinen tyttö kiinnostaa vuo
desta toiseen.

Kun koulumaidon käyttöä mita
taan kuukauden ajan Maitotytön 
käynnin jälkeen ja verrataan kulu
tukseen kuukautta ennen käyntiä, 
nähdään keskimäärin 15 prosen
tin kulutuksen kasvu teiniikäisil
lä. Eikä tytön tarvitse tavata kou
lun kaikkia oppilaita. Sana kiirii. 
Käyntiä seuraavassa kuussa kulu
tus laskee hieman. Silti se pysyy 
käyntiä edeltävää kulutusta kor
keampana.

Anna lukijan oivaltaa

Kirjallisessa viestinnässä hyvä, 
tekstiä tukeva kuvitus toimii: kiin
nittää huomion, herättää ajattele
maan, sopii tarkoitukseen ja ha
vainnollistaa. Testit, tehtävät, ruo
kaohjeet, toiminnallisuus netti
sivuilla kiinnostavat ja vievät vies
tiä varkain ”kivan kautta asiaan”.

Romaanit karsivat lukijoita. Teks
tiä ei kannata tuhlailla, vaan sa
noa asia selkeästi ja iskevästi. Yk
sinkertainen kieli on parhaiten 
 luettavaa ja lyhyesti ilmaistu jak
setaan lukea. Siitä huolimatta lu
kijan kannattaa antaa oivaltaa. 
 Lukijan aliarviointi syö viestiä, 
mutta ohjatusti oivallettuna se voi 
pureutua toiminnaksi.

Jotta viestintä tekisi tehtävänsä 
terveyden edistämisessä kokonai
suutena, se ei voi olla pelkkää sä
lää. Sirpaletiedon maailmassa on 
helppo eksyä yksittäisten viestien 
sekamelskaan, jolloin kokonai
suus jää hämäräksi eikä virheellis
tä tietoa osata suodattaa. Vaikka 
pääpaino olisikin yksittäisessä 
asiassa, sen liittäminen selkeästi 
osaksi terveyden kokonaisuutta 
palvelee kaikkia. Kokonaisuuteen 
liitetyn viestin toisto useista läh
teistä vahvistaa uskottavuutta.

Katariina Lallukka
ravitsemusasiantuntija
Maito ja Terveys ry
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Uusi kartasto kertoo suomalaisten 
ravitsemuksesta ja terveysriskeistä
Viljavalmisteita, erityisesti 
ruisleipää, kalaa ja marjoja 
kulutettiin tämän vuositu-
hannen alussa vanhan Päh-
kinäsaaren rauhan (v.1323) 
rajalinjan itäpuolella enem-
män kuin läntisessä Suo-
messa. Rajan länsipuolella 
erityisesti kasviksia ja he-
delmiä syötiin useammin 
maan itä- ja pohjoisosaan 
verrattuna. Täysmehujen 
juonti on sen sijaan esi-
merkki urbaanista ruoka-
valinnasta.

n Nämä tulokset ilmenevät Kan
santerveyslaitoksen julkaisemas
ta terveyskartastosta (Similä ym. 
2005). Yli 20 karttaa sisältävä jul
kaisu havainnollistaa suomalais
ten yli 18vuotiaiden ruokatottu
musten ja ravitsemustilanteen 
sekä kroonisten sairauksien riski
tekijöiden alueellisia ilmiöitä. Kar
tat laadittiin Terveys2000 , FIN
RISKI 1997  ja FINRISKI 2002 tut
kimusten laajoista aineistoista.

Erilaisia hiilihydraatteja 
idässä ja lännessä

Viljavalmisteita ja erityisesti ruis
leipää syödään enemmän itäises
sä Suomessa kuin LänsiSuomes
sa (kartta 1). Peruna sen sijaan 
korvaa viljavalmisteita hiilihyd
raattien lähteenä lännessä. Tie
tyillä alueilla länsirannikolla peh
meää ruisleipää korvaa näkkileipä 
ruotsalaiseen tapaan, kun taas ai
kuisväestö syö näkkileipää maan 
itäosissa vain vähän.

Makea maistuu tunnetusti nai
sille miehiä paremmin. Sakkaroo
si on suomalaisessa ruokavaliossa 
yleisin sokeri. Sitä sisältyy ruoka
valioon eniten vyömäisellä alueel
la, joka ulottuu länsirannikolta 
PohjoisKarjalaan asti.

Suositeltavassa ruokavaliossa 
puhdistettujen, sellaisenaan käy
tettävien tai elintarvikkeisiin val
mistuksen yhteydessä lisättävien 
sokereiden yläraja on 10 % ruoka
valion kokonaisenergiasta. Siten 

edellä mainitulla alueella sakka
roosin saanti hipoo suosituksen 
ylärajaa. Tähän saantiin on tosin 
laskettu sekä lisätty sakkaroosi 
että elintarvikkeiden, esim. hedel
mien ja marjojen, luontainen sak
karoosi. Toisaalta nykyajan elin
tarvikkeet sisältävät sakkaroosin 
lisäksi lukuisan joukon muitakin 
mono ja disakkarideja.

Naiset syövät kasviksia, hedel
miä ja marjoja enemmän kuin mie
het (kartta 2). Kasviksia syödään 
IlomantsiKokkola linjan etelä
puolella pohjoisia alueita enem
män. Naiset nauttivat hedelmistä 
kautta maan, mutta niitä kuluttaa 
erityisesti suurten kaupunkien 
naisväestö. Myös kaupunkilaiset 
ja eteläsuomalaiset miehet syövät 
hedelmiä enemmän kuin pohjois
ten alueiden miehet.

Marjojen suosio Itä ja Pohjois
Suomessa (kartta 5) kertonee toi
saalta marjaruokaperinteiden säi
lymisestä, toisaalta raakaaineen 
– viljely ja luonnonmarjojen – laa
jasta tarjonnasta ja jatkojalostuk
sen yleisyydestä.

Täysmehut ovat suositumpia 
kaupungeissa kuin maaseudulla. 
Tämä voi ilmentää urbaaniin elä
mäntapaan liittyvää, vaivattomasti 
käytettävän elintarvikkeen suosi
on kasvua kaupungeissa muihin 
alueisiin verrattuna.

Terveyttä edistävä ruokavalio 
yleisempi idässä
Kokonaisruokavalion ravitsemuk
sellista laatua arvioitiin viiden 
ominaisuuden avulla: kasvisten, 
hedelmien ja marjojen yhteenlas
ketun kulutuksen, ruisleivän ja ka
lan kulutuksen sekä suolan ja tyy
dyttyneen rasvan saannin perus
teella. Kaikkien ominaisuuksien 
täyttäessä ravitsemussuositusten 
kriteerit ruokavalio sai 25 pistet
tä.

Ruokavalio oli näillä kriteereillä 
arvioiden laadukkain pääkaupun
kiseudulla ja ItäSuomessa ja hei
koin maan länsiosissa (kartta 3). 
Kohentamisen varaa ruokavalion 
laadussa näyttää kuitenkin olevan 
koko maassa. Pistemäärät jäivät 
alle puoleen enimmäismäärästä 
kaikkialla Suomessa.

Terveyttä edistävän ruokavalion 
yleisyys ItäSuomessa saattaa il
mentää kahta asiaa. Maan itäosis
sa perinteisesti yleiset ruokatottu
mukset, runsas täysjyväviljaval
misteiden ja kalan käyttö, ovat 
terveellisen ruokavalion tärkeitä 
kulmakiviä, jotka antavat paljon 
pisteitä ruokavalion laadun ar
viossa.

Toisaalta ItäSuomesta jo yli 30 
vuotta sitten käynnistetyt terveel
lisen ravitsemuksen edistämistoi
met näyttäisivät tuottaneen tulos

ta. Tästä on esimerkkinä jonkin 
verran pienempi tyydyttyneen ras
van saanti itäisissä osissa läntisiin 
alueisiin verrattuna.

Pääkaupunkiseutu keräsi pis
teitä erityisesti tyydyttyneen ras
van pienemmän saannin ansiosta. 
Kasvisten, hedelmien ja marjojen 
yhteiskulutus tuotti pisteitä laajal
la alueella IlomantsiOulu linjan 
eteläpuolella.

Kartat herättelevät 
hypoteeseja

Kartat kehitettiin ensisijaisesti ter
veyden edistämistoimien tueksi ja 
taustatiedoksi. Ne näyttävät ker
tovan tiettyjen ruokakulttuurin 
piirteiden hyvin pitkäaikaisesta 
pysyvyydestä erityisesti suurten 
kaupunkien ulkopuolella. Suuris
sa kaupungeissa ne heijastelevat 
ylempien koulutusryhmien urbaa
nien elämäntapojen perinteistä 
poikkeavia ja muihin ryhmiin ver
rattuna jossain määrin terveys ja 
vaivattomuushakuisempia ruoka
valintoja.

Vyötärölihavuutta, yhtä kroo
nisten sairauksien selvää riskite
kijää, esiintyy jopa kaksinkertai
sesti alueilla, joissa nopeasti ha
joavien hiilihydraattien, sakkaroo
sin tai perunan tai molempien, ku
lutus on maassamme suurin (kart
ta 4). Tämä voi herätellä hypotee

Kartta 3. Terveyttä edistävää ruokavaliota kuvaava summamuuttuja (maksimi 25 pistettä)



seja hiilihydraattien laadun ja li
havuuden välisistä yhteyksistä, 
mutta syyseuraus suhteita kar
tat eivät osoita.

Karttoina nyt kuvatut ruokava
linnat ja riskitekijätasot kattavat 
vain osan terveysriskejä lisäävistä 
elämäntapatekijöistä. Syyseu
raus suhteiden tutkimiseen tarvi
taan täsmällisempiä tutkimusme
netelmiä. Karttoja tulkittaessa on 
lisäksi syytä tarkastella pelkän vi
suaalisen vaikutelman lisäksi as

Kartta 1. Ruisleivän kulutus (viipaletta/pv)

Kartta 2.  Kasviksia hedelmiä marjoja suositusten mukaan (vähintään 400 g/päivä, josta 
enintään 100 g täysmehuna) käyttävien osuus (%)

Kartta 4. Vyötärölihavien osuus (%, vyötärö-lantiosuhde yli 0,85 naisilla ja yli 1,0 miehillä)

teikon vaihteluväliä ja huomata, 
että yksittäisen ruudun tasolla 
mallin tuottamat tulokset ovat 
epätarkkoja.

Eri alojen, esimerkiksi kansatie
teen, sosiaalitieteiden, elintarvi
ketuotannon tai kaupan asiantun
tija saattaa karttoja katsellessaan 
päätyä edellä kuvatusta selvästi 
poikkeaviin, omaan asiantunte
mukseensa perustuviin karttatul
kintoihin. On kuitenkin syytä tie
tää, että yksilöiden väliset erot 
alueiden sisällä ovat suurempia 
kuin alueiden välinen vaihtelu. 
Kartat havainnollistavat ilmiöitä 
yleisellä tasolla, mutta eivät ku
vaa rajatun alueen tilannetta tar
kasti.

Liisa Valsta
erikoistutkija, ETT
Kansanterveyslaitos
liisa.valsta@ktl.fi

Lisätietoja
1. Minna Similä, Olli Taskinen, 
Satu Männistö, Marjaana Lahti-
Koski, Marjatta Karvonen, Tiina 
Laatikainen, Liisa Valsta. Terveyttä 
edistävä ruokavalio, lihavuus ja 
seerumin kolesteroli karttoina. 
Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 
B20/2005. http://www.ktl.fi/
portal/2920

Kartasto löytyy myös kalvosarjana 
Kansanterveyslaitoksen 
palvelimen osoitteesta: http://
www.ktl.fi/portal/suomi/osiot/
pressihuone/terveyskartta_
kalvosarja_ravitsemus/
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PL 1, Hevossaari, 18101 Heinola
Puh. (03) 848 211, fax (03) 848 2350
www.schoellerarcasystems.com

Puulava on aina puulava, mutta

muovilava on tiettyyn tarpeeseen varta

vasten suunniteltu. Ne ovat täsmä-

ratkaisuja, joissa otetaan huomioon

käyttöympäristön erityispiirteet ja

vaatimukset. Jokaisesta lavatyypistä

on runsaasti kokoja ja malleja, joista

valita.

Tilaa esiteOta yhteyttä

Täsmäratkaisu

Esillepanoon soveltuvat
lavat toimivat myös
kuljetuslavoina.

Hygienialavat on tarkoi-
tettu elintarviketeolli-
suuden käyttöön.

Lavat keskiraskaaseen
käyttöön ovat keveitä ja
kestäviä.

Lavat raskaaseen käyttöön
kestävät jopa 7500 kg:n
staattista kuormaa.

Kevytlavat sääs-
tävät pinottaessa
tilaa 60 %.

Elintarvikkeiden täydentäminen  
pääosin turvallista
Elintarvikkeiden täydentä-
miseen ei liity merkittäviä 
liikasaannin riskejä, jos täy-
dennetyt tuotteet kohdis-
tetaan markkinoinnin ja 
pakkausmerkintöjen avulla 
oikein. Toisaalta täyden-
tämisen terveyshyödytkään 
eivät liene merkittäviä D-
 vitamiinia ja jodia lukuun 
ottamatta.

n Viime vuosiin asti täydentämi
nen on perustunut teollisuuden ja 
viranomaistahojen väliseen yh
teistyöhön ja konsensukseen, jon
ka seurauksena vain muutamia 
elintarvikeryhmiä on täydennetty 
harvoilla ravintoaineilla. Tästä 
syystä täydentäminen on ollut hy
vin kattavaa. Esimerkiksi lähes 
kaikki vähittäiskaupan maito on 
Dvitaminoitua.

Tilanne on kuitenkin muuttu
massa. Täydentämistä koskeva 

lainsäädäntö on vapautunut ja va
pautuu lähivuosina edelleen. Täy
dentämisellä halutaan profiloida 
osa tuotteista terveystietoisille 
kuluttajille.

He saavat kuitenkin jo tavan
omaisesta ruoasta riittävästi vita
miineja ja kivennäisaineita. Lisäk
si he käyttävät muita useammin 
ravintoainevalmisteita. Tällöin on 
olemassa liikasaannin riski. Toi
saalta täydennetyt elintarvikkeet 
eivät tällöin kohdistu niitä eniten 
tarvitseville.

Liikasaannin riski 
ravintoaineissa

Yleensä liikasaannin riskit liitetään 
lähinnä rasvaliukoisiin A ja Dvita
miineihin, sillä nämä kertyvät eli
mistöön. Dvitamiinin liikasaannin 
riski ei Suomessa ole kuitenkaan 
suuri, sillä riittävän ja turvallisen 
saannin alue on melko laaja (aikui
silla 7,5–50 μg/päivä) ja Dvitamii
nin saanti luonnollisista lähteistä 
on Suomessa niukkaa.

Vesiliukoisuus ei toisaalta ole 
turvallisuuden tae. Esimerkiksi 
pyridoksiini voi suurina annoksina 
(yli 100 mg/päivä) aiheuttaa pysy
viä hermostovaurioita.

Liikasaannin riski liittyy ravinto
aineisiin, joiden riittävän ja turval
lisen saannin alue on kapea. Täl
laisia ovat kaikki kivennäisaineet, 
foolihappo, pyridoksiini, niasiini 
ja Avitamiini.

Erityisen kapea turvallisen ja 
riittävän saannin alue on lapsilla, 
sillä heillä useimpien ravintoainei

den tarve on kasvun ja kehityksen 
takia suurta, mutta pienen painon 
takia liikasaanninkin riski on suu
ri. Tutkimustietoa lapsista ei ole 
kuitenkaan läheskään yhtä paljon 
kuin aikuisista, joten turvallisen 
saannin ylärajojen määrittämises
sä on oltu mahdollisimman varo
vaisia.

Kansanterveyslaitoksessa on 
vuodesta 2003 alkaen tutkittu täy
dentämisen turvallisuutta ja te
hokkuutta. Tähän mennessä on 
saatu selville, että Dvitamiiniin ja 

Elintarvikkeiden täydentäminen
•	 Elintarvikkeiden täydentämisellä tarkoitetaan 

vitamiininen ja kivennäisaineiden lisäämistä 
tarkoituksena lisätä kyseisen ravintoaineen saantia.

•	 Täydentämiseksi ei kuitenkaan lueta ns. 
ennallistamista eli sitä, että elintarvikkeeseen 
lisätään saman verran ravintoainetta kuin sitä 
häviää prosessoinnin tai varastoinnin aikana.

•	 Myöskään vitamiinin tai kivennäisaineen 
käyttö lisäaineena (esim. alfa-tokoferoli 
hapettumisenestoaineena)  
ei ole täydentämistä.  n
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Bryhmän vitamiineihin ei näytä 
liittyvän liikasaannin riskiä. Toi
saalta varsinkaan Bryhmän vita
miinien osalta täydentämisellä ei 
väestötasolla näytä olevan mer
kittävää vaikutusta ravintoainei
den saantiin.

Sen sijaan kalsiumin saantiin 
täydentäminen vaikuttaa merkit

Ruoan täydentämisen historia pitkä
• 1940-luvulla aloitetun suolan joditäydennyksen 

jälkeen on päästy käytännössä kokonaan eroon 
jodin puutteesta johtuvasta struumasta.

• Margariineja on keskeytyksettä täydennetty vuodesta 
1955 alkaen D- ja A-vitamiineilla. D-vitamiinin 
puutteesta johtuva riisitauti saatiinkin pääosin 
hävitettyä 1960-luvun puoliväliin mennessä.

• Vehnäjauhoja täydennettiin raudalla ja tiamiinilla  
1970-luvulta alkaen. Se kuitenkin lopetettiin 1993, kun 
joissakin tutkimuksissa havaittiin hyvän rautastatuksen 
olevan yhteydessä sydän- ja verisuonitautiriskiin.

• Rauta- ja tiamiinitäydennyksen vaikutuksista 
Suomessa ei ole kuitenkaan tietoa, sillä aiheesta 
ei ole tehty seurantatutkimusta.

• Maidon D-vitaminointi aloitettiin vuonna 2003. 
Tuoreessa selvityksessä maidon D-vitaminoinnin todettiin 
merkittävästi pienentävän niukasti D-vitamiinia saavien 
osuutta ja parantavan väestön D-vitamiinitilaa.

• D-vitamiiniselvitys löytyy osoitteesta http://www.stm.fi/
Resource.phx/publishing/documents/6202/index.htx

Kuva 1. Täydentämisen kattavuuden vaikutus kalsiumin saantiin. Pystyviivoilla on merkitty kalsiumin 
saantisuositus (800 mg/päivä) ja turvallisen saannin yläraja (2500 mg/päivä)

tävästi. Kalsiumiin myös liittyy mer
kittävä liikasaannin riski, sillä suo
malaisten kalsiumin saanti on kes
kimäärin runsasta. Osalla väestös
tä kalsiumin saanti on kuitenkin 
niukkaa vähäisen maitotuotteiden 
käytön takia. Heille täydennetyt 
elintarvikkeet voivatkin olla hyvä 
kalsiumin lisälähde.

Hunajayhtymä Oy
luonnollista makeutta 

jo vuodesta 1969

Hunajan moni-
puolisilla ominai-
suuksilla lisäarvoa 
elintarvikkeisiin.

Hunajayhtymä tarjoaa kor-
kealaatuista suomalaista ja 

ulkomaista hunajaa moneen ulkomaista hunajaa moneen ulkomaista hunajaa
tarpeeseen asiakaslähtöisesti 

räätälöidyillä ratkaisuilla.

Pyydä tarjous.
Hunajayhtymä Oy

Tj. Aapo Savo
Kojonperäntie 13

32250 Kojonkulma 
(02) 7676 215 

aapo.savo@hunaja.fi

Hunajayhtymä Oy  
www.hunaja.fi       

Milloin liikasaannin  
riski kasvaa?

Liikasaannin riski kasvaa, jos täy
dennettyjen tuotteiden osuus elin
tarvikeryhmässä on suuri (Kuva 
1.). Riski on myös silloin, jos yhtä, 
paljon käytettyä elintarviketta täy
dennetään tai jos täydennysmää
rät ovat suuria.

Yleisesti täydentämiseen ei liity 
liikasaannin riskiä, mikäli ei sa
manaikaisesti käytetä ravintoai
nevalmisteita. Jos täydennetyt 
elintarvikkeet kohdennetaan 
markkinoinnin ja pakkausmerkin
töjen avulla oikein, täydennetyt 
elintarvikkeet voivat pienentää 
niukasti ravintoaineita saavien 
osuutta ilman liikasaannin riskiä.

Vitamiinien tai kivennäisainei
den puute ei ole Suomessa suurin 
ravitsemusongelma, vaan ener
gian, suolan ja kovan rasvan liian 
runsas saanti ja näistä osittain 
johtuva ylipaino. Näihin ikuisuus
ongelmiin täydentäminen ei tuo 
apua. Pikemminkin voi käydä 
päinvastoin: Mikäli esimerkiksi 
täydennetyt makeiset markkinoi

daan terveellisenä vaihtoehtona, 
makeisten kulutuksen kasvu vie 
helposti ojasta allikkoon. Moni 
kuluttaja – varsinkin lapsi tai nuori 
– voi luulla, että elintarvike muut
tuu epäterveellisestä terveellisek
si täydentämällä.

Tero Hirvonen
erikoistutkija, FT
Kansanterveyslaitos
Ravitsemusyksikkö
tero.hirvonen@ktl.fi



ee
m

a
T Kehittyvä Elintarvike 2•0610

Terveysväittämät vauhdittavat 
täysjyväviljatuotteiden myyntiä
USA:ssa, Isossa-Britannias-
sa ja Ruotsissa täysjyvävil-
jaa markkinoidaan terveys-
väittämin. Täysjyväviljatuot-
teiden valikoima onkin kas-
vanut nopeasti. EU käynnis-
ti viime vuonna suomalais-
vetoisen HEALTHGRAIN- 
tutkimushankkeen euroop-
palaisen kehityksen no-
peuttamiseksi.

n Yhä useammat tutkimukset 
osoittavat, että täysjyväviljan 
käyttö suojaa tyypin 2 diabetek
selta ja sydän ja verisuonitaudeil
ta. USA:n viime vuonna ilmesty
neet ravitsemussuositukset nosti
vatkin täysjyväviljan käytön lisää
misen yhdeksi keskeiseksi tavoit
teeksi.

Miksi ydinjauho ei riitä?
Nykyisin enin osa viljatuotteista 
tehdään ydinjauhoista. Leseosa, 
20–30 % jyvästä, käytetään suu
relta osin eläinrehuihin. Suomalai
nen täysjyväruisperinne on poik
keus tästä kehityksestä. Leseosan 
mukana poistuu suuri osa jyvän 
kuidusta, vitamiineista, hivenme
talleista ja fytokemikaaleista. On 
selvää, että energian rikastaminen 
ei ole optimaalinen prosessointi
tapa nykyisen länsimaisen elinta
van ruokavaliota ajatellen.

Viimeisten kymmenen vuoden 
aikana tieto täysjyväviljan krooni
silta sairauksilta suojaavasta vai

kutuksesta on kasvanut merkittä
västi, eikä kehitys näytä hidastu
van. Näyttö on vahvaa erityisesti 
täysjyvätuotteiden diabeteksen ja 
sydäntautien riskiä alentavasta 
vaikutuksesta (taulukko 1).

Ravintokuidun merkitys tervey
delle on tunnettu jo pitkään. Nyt 
kiinnostavat muut mahdolliset 
bioaktiiviset yhdisteet. Fenolihap
pojen, alkyyliresorsinolien, lignaa
nien, sterolien ja tokoferolien pi
toisuudet ovat korkeimmat jyvän 
ulkokerroksissa ja alkiossa. Näi
den yhdisteiden pitoisuuksista, 
imeytymisestä elimistöön ja biolo
gisista vasteista halutaan nyt tie
toa. Se auttaisi selvittämään, mik
si täysjyvän terveysvaikutukset 
ovat suuremmat kuin pelkkä kui
dun saanti selittäisi.

Täysjyväviljatuotteiden 
terveysväittämät

USA:ssa täysjyväviljatuotteisiin 
on vuodesta 1999 alkaen saanut 
liittää terveysväittämän, jonka 
mukaan runsaasti täysjyväviljaa ja 
muita kasvikunnan tuotteita sisäl
tävä ruokavalio saattaa alentaa 
sydäntautien ja eräiden syöpien 
riskiä (taulukko 2). Väittämä yleis
tyi nopeasti aamiaismuroissa ja 
eräissä kekseissä. Se on yleinen 
myös leivissä.

Väittämän käyttö edellyttää, 
että tuotteet sisältävät vähintään 
51 % täysjyvää eli viljaa, jossa on 
alkio, lese ja ydinosaa samassa 
suhteessa kuin alkuperäisessä jy
vässä. Euroopassa IsoBritannia ja 

Ruotsi ovat sittemmin hyväksy
neet samantapaisen väittämän.

USA:n tavoite kolme 
täysjyvävilja-annosta/päivä

USA:n keväällä 2005 ilmestyneet 
uusimmat ravitsemussuositukset 
(The dietary guidelines for Ameri
cans) korostavat ravinnon ja fyysi
sen aktiivisuuden välistä yhteyttä. 
Ne jakavat viljatuotteet kahteen 
pääryhmään: täysjyvätuotteisiin 
(whole grain) ja ”puhdistettuihin” 
(refined). Täysjyvätuotteet sisältä
vät kaikki jyvän osat (lese, alkio ja 
endospermi).

Suositukset korostavat täysjy
väviljatuotteiden lisäksi hedel
mien, vihannesten ja rasvattomien 
tai vähärasvaisten maitotuottei
den tärkeyttä. Suositusten mu
kaan vähintään puolet viljatuot
teista tulisi syödä täysjyväviljana, 
ja täysjyvätuotteiden saannin tuli
si olla vähintään kolme annosta.

Yksi annos on esimerkiksi viipa
le leipää, lautasellinen aamiais
muroja tai puoli kupillista keitet
tyä riisiä tai pastaa. Yhden annok
sen tulisi sisältää vähintään 16 
grammaa täysjyväviljaa.

Pakkauksissa kolme erilaista 
täysjyvämerkkiä

USA:n uusien ravitsemussuosi
tusten havainnollistamiseen ja ku
luttajaviestintään on panostettu 
merkittävästi (www.mypyramid.
gov). Ohjeet kehottavat valitse
maan kalorit optimaalisella tavalAmerikassa kaikki on suurta, myös täysjyväleipävalikoimat.

la, ”get the most nutrition out of 
your calories”.

USA:ssa on lisäksi käynnissä 
monipuolinen viestintäkampanja 
täysjyväviljatuotteiden tunnista
miseksi, menekin edistämiseksi ja 
pakkausmerkintöjen kehittämi
seksi. Whole Grains Council on ke
hittänyt kolme erilaista täysjyvä
merkkiä käytettäväksi viljatuottei
den pakkausmerkinnöissä (http://
www.wholegrainscouncil.org/
WholeGrainStamp.html).

”Hyvä täysjyväviljan lähde” si
sältää 8 grammaa täysjyvää an
nosta kohden: ”Erinomainen läh
de” sisältää 16 grammaa annok
sessa ja ”100% erinomainen läh
de” vähintään 16 grammaa ja ai
noastaan täysjyväviljaa.

USA:ssa 650 uutta 
täysjyvätuotetta vuonna 2005

Kasvava tarjonta tulee todelliseen 
tarpeeseen, sillä amerikkalaiset 
syövät keskimäärin vähemmän 
kuin yhden annoksen täysjyvä
tuotteita (16 g täysjyvänä) päiväs
sä. 

Tilanne ei ole parempi Englan
nissa, missä joka kolmas ei kos
kaan syö täysjyvätuotteita ja kes
kimääräiset annosmäärät ovat 
yhtä matalalla kuin valtameren 
toisella puolella.

Ravitsemussuositukset ja nii
den voimakas viestintä ovat kui
tenkin luoneet kysyntää, johon 
teollisuus on nopeasti ja suurella 
volyymillä vastannut. USA:ssa 

K
uv

at
 K

ai
sa

 P
ou

ta
ne

n

Taulukko	2.
Täysjyvätuotteisiin	hyväksytyt	terveysväittämät

“Diets rich in whole grain 
foods and other plant foods 
and low in total fat, saturated 
fat, and cholesterol may redu-
ce the risk of heart disease and 
some cancers.”  

USA; Food and Drug 
 Administration (FDA), 
1999

People with a healthy heart 
tend to eat more wholegrain 
foods as part of a healthy li-
festyle.” 

Iso-Britannia: Joint Health 
Claims Initiative (JHCI), 
2002

“A healthy lifestyle and a ba-
lanced diet rich in wholegrain 
products reduce the risk for 
(coronary) heart disease. 

Ruotsi; Swedish Code 
(Health Claims in the La-
belling and Marketing of 
Foods. The Food Industry´s 
Rules (Self-Regulating Pro-
gramme), 2003 n
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tuotiin markkinoille 650 uutta 
täysjyvätuotteiden tuotemerkkiä 
vuonna 2005. AC Nielsenin mu
kaan esim. täysjyväpastan myynti 
kasvoi 34 % ja täysjyväleivän 
myynti 18 % vuoteen 2004 verrat
tuna.

Täysjyvätuotteiden valikoima 
on kasvanut huimasti, kuten Who-
le Grain Summit kongressissa 
käynyt suomalaisryhmä sai viime 
keväänä omin silmin todeta. Tun
tui, että joka toisessa leipäpussis
sa luki isolla Whole Grain! Leipä oli 
amerikkalaisen pehmeää, kuin 
pumpulia.

Kaisa Poutanen
tutkimusprofessori
VTT & Kuopion yliopisto
Kansanterveystieteen ja 
kliinisen ravitsemustieteen 
laitos
kaisa.poutanen@vtt.fi

Riitta Kervinen
Tutkija
riitta.kervinen@vtt.fi

HEALTHGRAIN: eurooppalainen  
ote täysjyväviljaan
• Euroopan Unioni valitsi 

kuudennessa puiteohjelmassa 
viljatuotteiden terveellisyyden 
yhdeksi tutkimuskohteeksi.

• Viisivuotinen, VTT:n johtama 
HEALTHGRAIN- projekti 
alkoi kesäkuussa 2005.

• Sen tavoitteena on kehittää 
teknologiaa ja osaamista 
uusien terveyttä edistävien 
viljatuotteiden kehittämiseksi 
(www.Healthgrain.org).

• Siihen kuuluu 43 
tutkimuspartneria 15 
maasta, ja kustannusarvio 
on noin 16 miljoonaa euroa, 
eli kyse on yhdestä EU:
n elintarviketutkimuksen 
suurprojektista.

• Tavoitteena on 
tunnistaa viljatuotteiden 
terveysvaikutusten kannalta 
tärkeitä tekijöitä ja kehittää 
räätälöityjä raaka-aineita ja 
uusia prosesseja terveyttä 
edistävien tuotteiden ja 
jakeiden valmistamiseksi.

• Kuluttajien odotuksia 
kartoitetaan neljässä 
Euroopan maassa.

• Monitieteelliset 
tutkimusryhmät hyödyntävät 
kasvibiotekniikkaa, 
systeemibiologian menetelmiä 
sekä ravitsemustieteitä 
viljan terveyttä edistävien 
komponenttien 
tunnistamiseksi ja 
fysiologisten mekanismien 
osoittamiseksi.

• Keskeisenä tavoitteena on 
selvittää, mitkä viljatuotteiden 
ominaisuudet voisivat 
vähentää metabolisen 
oireyhtymän riskitekijöitä.

• Projektissa kehitetään myös 
mm. fraktiointiteknologiaa 
uusien viljajakeiden 
valmistamiseksi ja 
entsyymiavusteista ja 
raskitusta hyödyntävää 
prosessointia runsaskuituisten 
tuotteiden maun 
muokkaamiseksi.

• HEALTHGRAIN -projektiin 
osallistuvat Suomessa 
myös Kuopion ja Helsingin 
yliopistot ja Ravintoraisio Oy.

• Projektin teollisuusfoorumiin 
on liittynyt jo yli 40 vilja-
alan yritystä, joista 
viisi on Suomesta.

• Projektissa on myös 
osiot vuorovaikutukseen 
ravitsemusalan ja 
kuluttajaviestinnän 
ammattilaisten kanssa. n

Täysjyvävilja	ja	sydäntautiriski
JOHTOPÄÄTÖS VIITE

Whole-grain intake may reduce the risk of ischemic heart disease 
death in postmenopausal women: the Iowa Women´s Health Study

Jacobs et al. (1998) Am. J. 
Clin. Nutr. 68:248–57

It appears to be  valid to make health claims that whole grain 
cereal (a review)

Truswell, A. S. (2002) Eur. J. 
Clin. Nutr. 56: 1–14

Whole grains protect against atherosclerotic cardiovascular 
disease

Anderson, J. W. (2003) Proc. 
Nutr. Soc. 62: 135–142

This study supports the reported beneficial association of whole-
grain intake with CHD and suggests that the bran component of 
whole grains could be a key factor in this relation

Jensen, et al. (2004). Am. J. 
Clin. Nutr. 80:1492–1499

We interpret the data as supportive of a synergy of the whole 
grain constituents, including fiber as only one such constituent (a 
review) 

Jacobs and Gallaher (2004) 
Curr. Atheroscler Rep. 6:415–
423

Cereal fiber and whole-gain intake are favourably associated 
with reduced progression of coronary-artery atherosclerosis in 
postmenopausal women with coronary artery disease

Erkkilä et al. Am. Heart J. 
(2005) 150:94–101

n

Taulukko	1.
Täysjyvävilja	ja	tyypin	2	diabeteksen	riski
JOHTOPÄÄTÖS VIITE

Diets with a high glycemic load and low cereal fiber content 
increase risk of diabetes in women

Salmeron et al. (1997) JA-
MA 277: 472–477

The data suggest a  protective role for grains (particularly whole 
grains), cereal fiber, and dietary magnesium in the development of 
diabetes in older woman

Meyer et al. (2000) Am. J. 
Clin. Nutr.  71: 921–930

Substituting whole for refined grain products may decrease the risk 
of diabetes mellitus

Liu et al. (2000) Am.J. Publ. 
Health 90:1409–1415

In men, a diet high in whole grains is associated with a reduced 
risk of type 2 diabetes in men that may be mediated by cereal fiber

Fung et al. (2002).Am 
J.Clin.Nutr. 76: 535–540

Increased intakes of whole grains may reduce disease risk by 
means of favourable effects on metabolic risk factors

McKeown et al. (2002).Am 
J.Clin.Nutr. 76: 390–398

The inverse association between whole grain intake and the risk 
of type 2 diabetes is due to cereal fiber or another factor related to 
cereal fiber intake

Montonen et al. (2003) Am. 
J. Clin.Nutr. 77: 622–629

Epidemiological support for the protection of whole grains against 
diabetes (a review)

Murtaugh et al (2003) Proc. 
Nutr. Soc 62:143–149    

Minnesotan yliopiston täysjyvätutkimuksen kantava voima profes-
sori Len Marquardt ja dosentti Karin Autio VTT:ltä kävivät osta-
massa täysjyväviljatuotteita Minneapolisissa.
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Marjat ylivoimaisesti parhaita 
fenoliyhdisteiden lähteitä
Maa- ja elintarviketalou-
den tutkimuskeskus ja Kuo-
pion yliopisto ovat analy-
soineet tärkeimpien fenoli-
yhdisteiden pitoisuudet 
noin 180 kasvikunnan tuot-
teesta. Marjat osoittautui-
vat parhaiksi fenoliyhdis-
teiden lähteiksi. Tutkittujen 
elintarvikkeiden top 20  
-listalla on 15 marjaa sekä 
kaakaojauhe, ruis- ja veh-
nälese, maapähkinä, tum-
ma suklaa ja tumma luu-
mu.

n Fenoliyhdisteet muodostuvat 
kasveissa. Syötävien kasvien tär
keimmät fenoliyhdisteryhmät ovat 
flavonoidit, fenolihapot ja tannii
nit. Kaikki nämä ryhmät jaetaan 
vielä alaryhmiin.

Fenoliyhdisteille on raportoitu 
lukuisia bioaktiivisuuksia ja ter
veyteen liittyviä ominaisuuksia. 
Ne ovat tehokkaita antioksidant
teja. Erilaisissa koejärjestelyissä 
niiden on todettu vaikuttavan mm. 
monien entsyymien toimintaan, 
hillitsevän tulehdus ja allergia
reaktioita sekä bakteerien ja vi
rusten lisääntymistä, estävän veri
hiutaleiden kasautumista, hidas
tavan syöpäsolujen kasvua ja vä
hentävän kasvainten muodostu
mista sekä ylläpitävän hiusveri
suonten kuntoa.

Epidemiologisissa tutkimuksis
sa tiettyjen flavonoidien on ha
vaittu suojaavan mm. sepelvalti
motaudilta, aivohalvaukselta, 
keuhkosyövältä, astmalta ja tyy
pin 2 diabetekselta. Epidemiologi
set tutkimukset ovat kuitenkin ra
joittuneet vain pieneen osaan ruo
kavalion fenoliyhdisteistä, koska 
esimerkiksi fenolihappojen, pro

Mitä tutkittiin?
•	 MTT:n ja Kuopion yliopiston yhteisessä Maa- ja 

metsätalousministeriön rahoittamassa tutkimushankkeessa 
Bioaktiiviset fenoliyhdisteet ruokavaliossamme selvitettiin 
tärkeimpien antioksidatiivisten fenoliyhdisteryhmien 
keskimääräiset pitoisuudet noin 180 kasvikunnan tuotteessa.

•	 Flavonoideista tutkittiin antosyaanit, katekiinit 
(monomeeriset proantosyanidiinit), flavonolit, 
flavonit ja flavanonit, fenolihapoista hydroksibentsoe- 
ja hydroksikanelihapot ja tanniineista oligo- ja 
polymeeriset proantosyanidiinit sekä ellagitanniinit.

•	 Tutkimuksessa oli mukana kulutuksen kannalta kaikki 
tärkeimmät marjat, hedelmät, vihannekset, viljatuotteet ja 
juomat sekä joitain vähemmän käytettyjä tuotteita.           n

Eri	fenoliyhdisteryhmien	parhaat	lähteet

Yhdisteryhmä Lähteet paremmuusjärjestyksessä 

Antosyaanit metsämustikka, marja-aronia, 
variksenmarja, saskatoon, pensasmustikka, 
mustaherukka, juolukka, makeapihlajan 
marja, puolukka, punakaali

Proantosyani-
diinit

marja-aronia, kaakaojauhe, ruusunmarja, 
makeapihlajan marja, pihlajanmarja, 
pensasmustikka, karpalo, tumma suklaa,
saskatoon, variksenmarja

Flavonolit, 
flavonit ja  
flavanonit

greippi, appelsiini, klementiini, verigreippi, 
juolukka, punasipuli, veriappelsiini, karpalo, 
sipuli, marja-aronia

Fenolihapot ruis- ja vehnälese, ruis- ja grahamjauho, 
maapähkinä, pihlajanmarja, kahvi, marja-
aronia, pensasmustikka, ruisleipä,
makeapihlajan marja, soijapapu

Ellagitanninit lakka, vadelma, ruusunmarja, mansikka,  
vadelmahillo, mansikkahillo                    n

Fenolihapot eivät olleet valtayhdisteitä missään marjassa, mutta 
marjoista eniten niitä oli pihlajanmarjassa, marja-aroniassa ja pen-
sasmustikassa.

antosyanidiinien ja antosyaanien 
pitoisuuksista eri elintarvikkeissa 
ei tietoa ole ollut saatavilla.

Top 20 -listalla 15 marjaa
Kahdenkymmenen eniten fenoli
yhdisteitä sisältävän elintarvik
keen yhteenlasketut fenolipitoi
suudet olivat välillä 161–1920 
mg/100 g tuorepainoa. Tutkituista 
elintarvikkeista peräti 15 marjaa 
pääsi fenoliyhdisteiden top 20 
listalle (kuva).

Kaikista eniten fenoliyhdisteitä 
sisälsi marjaaronia. Suurin osa 
marjaaronian fenoliyhdisteistä oli 
polymeerisiä prosyanidiineja, joi
den imeytyvyys ei nykytietämyk
sen mukaan ole hyvä. Näiden voi
makkaiden antioksidanttien mer
kitys saattaa silti olla merkittävä 
ruuansulatuskanavassa.

Paljon prosyanidiineja oli myös 
mm. ruusunmarjassa, makeapih
lajan marjassa, pihlajanmarjassa 
ja karpalossa. Ellagitanniinit puo
lestaan dominoivat vadelmassa, 
lakassa ja mansikassa ja anto
syaanit metsämustikassa ja muis
sa tummissa marjoissa.

Fenolihapot eivät olleet valtayh
disteitä missään marjassa, mutta 
marjoista eniten niitä oli pihlajan
marjassa, marjaaroniassa ja pen
sasmustikassa.

Fenoliyhdisteitä myös  
muista tuotteista

Marjojen lisäksi fenoliyhdisteiden 
top 20 listalle pääsivät kaakao
jauhe, ruis ja vehnälese, maapäh
kinä, tumma suklaa ja tumma luu
mu. Luumua lukuun ottamatta 
edellä mainittujen elintarvikkei
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Fenoliyhdisteiden tietokanta ainutlaatuinen koko maailmassa!
• Tutkimuksessa tuotetut analyysitulokset tullaan 

liittämään kansalliseen Kansanterveyslaitoksen yllä-
pitämään elintarvikkeiden koostumustietopankkiin 
Fineliin (www.fineli.fi) vuoden 2006 aikana.

• Koostumustiedosto tulee olemaan kansallises-
ti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen: tiettävästi kaikki 
tärkeät fenoliyhdisteryhmät sisältävää tietokantaa 
ei tällä hetkellä ole kenelläkään maailmassa.

• Tutkimuksen merkittävyyttä vielä lisää se, että projek-
tin aikana analysoitiin kattava valikoima eri näytteitä ja 
eri fenoliyhdisteryhmät analysoitiin samoista näytteistä.

• Tutkimuksessa tuotettuja eri elintarvikkeiden sisältämiä fenoli-
yhdistepitoisuuksia voidaan luotettavasti verrata keskenään, 
koska kaikki näytteet on analysoitu samoilla menetelmillä.

• Tällä hetkellä vain USDA:lla (United States Department 
of Agriculture) on joitakin fenoliyhdisteitä (flavonoidit 
ja proantosyanidiinit) koskeva tietokanta, jonka 
tiedot on tosin koottu useasta eri tutkimuksesta.

• Tutkimuksen tulosten perusteella suomalaisen väestön fenoli-
yhdisteiden saantia voidaan arvioida ensimmäistä kertaa 
 luotettavasti ja fenoliyhdisteiden merkitystä keskeisten 
kansansairauksien ennaltaehkäisyssä päästään selvittämään 
entistä paremmin epidemiologisin ja kliinisin tutkimuksin.

• Elintarviketeollisuus voi hyödyntää tämän tutkimuksen  
tuloksia terveellisten elintarvikkeiden tuotekehityksessä ja 
markkinoinnissa.  n

0

500

1000

1500

2000

2500

M
ar

ja
-a

ro
ni

a
K
aa

ka
oj

au
he

R
uu

su
nm

ar
ja

M
et

sä
m

us
tik

ka
M

ak
ea

 p
ih

la
ja

P
en

sa
sm

us
tik

ka
M

us
ta

he
ru

kk
a

V
ar

ik
se

m
ar

ja
S

as
ka

to
on

P
ih

la
ja

nm
ar

ja
K

ar
pa

lo

R
u
is

- 
ja

 v
e
h
n
ä
le

se
V
ad

el
m

a
Ju

ol
uk

ka
La

kk
a

P
uo

lu
kk

a
M

aa
pä

hk
in

ä
S
uk

la
a,

 tu
m

m
a

M
an

si
kk

a
T
um

m
a 

lu
um

u

m
g

/1
0
0
 g

flavonolit, flavonit

ja flavanonit
ellagitanniinit

fenolihapot
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Fenoliyhdisteiden pitoisuudet suomalaisissa elintarvikkeissa top 20 -lista.

K
uv

at
 P

irj
o 

H
uh

ta
ka

ng
as

Eniten fenoliyhdisteitä sisältävä vihannes on raparperi.

den kuivaainepitoisuus on suuri. 
Kuivaainetta kohden laskettuna 
marjojen ylivertaisuus fenoliyh
disteiden lähteenä siis edelleen 
korostuu.

Kaakaojauhe sisälsi toiseksi 
eniten fenoliyhdisteitä marjaaro

nian jälkeen. Kaakaojauheen fe
noliyhdisteet olivat lähes koko
naan prosyanidiineja, mutta pie
nempiketjuisia ja oletettavasti pa
remmin imeytyviä kuin polymeeri
set prosyanidiinit. Ruis ja vehnä
leseet sisälsivät pelkästään sitou

tuneita fenolihappoja, joiden 
imeytyvyys ei oletettavasti ole ko
vin hyvä.

Yksikään vihanneksista ei yltä
nyt top 20 listalle. Eniten fenoli
yhdisteitä sisältävä vihannes oli 
raparperi, jonka fenoliyhdisteiden 

(enimmäkseen proantosyanidiine
ja) kokonaispitoisuudeksi määri
tettiin 133 mg/100 g. Vihanneksis
ta toiseksi eniten fenoliyhdisteitä 
(fenolihappoja ja antosyaaneja) 
sisälsi punakaali, 122 mg/100 g.

Juomista kahvi ja vihreä tee si
sälsivät eniten fenoliyhdisteitä (n. 
80–100 mg/100 g). Kahvissa tär
kein yhdisteryhmä oli fenolihapot 
ja vihreässä teessä fenolihappo
jen lisäksi katekiinit. Oheiseen 
taulukkoon on koottu tutkimuk
sessa määritettyjen yhdisteryh
mien parhaita lähteitä.

Pirjo Mattila
vanhempi tutkija
Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus
Biotekniikka ja 
elintarviketutkimus
pirjo.mattila@mtt.fi

Riitta Törrönen
erikoistutkija
Kuopion yliopisto
Elintarvikkeiden 
terveysvaikutusten 
tutkimuskeskus
riitta.torronen@uku.fi
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Hiilidioksidilla uutettu herukkaöljy 
edistää sydänterveyttä?
Turun yliopiston, Aromtech 
Oy:n ja Turun ammattikor-
keakoulun tutkijoiden pit-
käaikaisen yhteistyön tulok-
sena on onnistuttu heru-
kan siemenöljyn teollisessa 
hyödyntämisessä. Ylikriitti-
sellä hiilidioksidilla uute-
tun, aseptisen ja koostu-
mukseltaan vakioidun öljyn 
on todettu vaikuttavan 
myönteisesti sydäntervey-
teen.

n Tuotteen kaupallisen menestyk
sen edellytyksenä on ravitsemuk
seen kohdentuvien vaikutusten 
tunteminen. Tutkimusstrategian 
tulee perustua harkittuun hypo
teesiin öljyn koostumuksen ja ih
misen terveen ravitsemuksen väli
sistä vuorovaikutuksista.

Välttämättömien rasvahappo
jen, linolihapon (LA) ja αlinolee
nihapon (ALA) aineenvaihdunnan 
kriittinen, rajoittava tekijä ihmi
sessä on reaktiotien ensimmäinen 
vaihe. LA:n ja ALA:n metaboliaa 
ohjaa entsyymi ∆6 desaturaasi ja 
sitä koodaavien geenien ilmene
minen.

On syytä olettaa, että herukkaöl
jyn sisältämät γlinoleenihappo 
(GLA) ja stearidonihappo (SDA) 
edistävät rasvahappojen tehokasta 

aineenvaihduntaa, sillä ne ovat juu
ri kyseisen entsyymin lopputuottei
ta. Niistä ainakin osalla ihmisistä 
on puutetta elimistössä [1].

Kolmessa kliinisen ravitsemuk
sen tutkimuksessa tarkastellaan 
sekä havaittavia vaikutuksia ter
veydentilassa että muutoksia ras
vaaineenvaihduntaan liittyvässä 
verenkuvassa. Lähtökohtaisesti 
tulee muistaa, että tutkimuksen 
tulee kohdistua juuri tiettyyn, va
kioituun elintarvikkeeseen tai raa
kaaineeseen, jotta tuloksilla olisi 
myöhemmin käyttöä

Tuloksia hyvästä 
ravitsemuksesta

Turun yliopiston ja Kuopion yli
opiston yhteisessä tutkimuksessa 
on havaittu, että ylikriittisellä uu
tolla (SFE) eristetty mustaherukan 
siemenöljy lisää plasman dihomo
γlinoleenihapon määrää veressä, 
mutta ei muuta arakidonihapon 
pitoisuutta. Tämä osoittaa, että 
herukkaöljy saattaa alentaa tuleh
dusta aiheuttavien kudoshormo
nien määrää [2].

Samassa vaihtovuoroisessa, 
terveillä ihmisillä tehdyssä kak
soissokkokokeessa LDLkoleste
roli aleni verrattuna kalaöljyyn. Li
säksi HDL:n Apo A

1
 proteiinin pi

toisuus nousi.
Nämä tulokset yhdessä antavat 

syyn olettaa, että herukkaöljyllä 
on sydänterveyttä edistäviä vaiku

Herukansiemenissä arvokasta öljyä
•	 Marjasiementen itämisvaiheen energialähteen 

muodostavat siemenöljyjen triasyyliglyserolit.

•	 Suomessa kasvavien marjojen siementen öljypitoisuus 
vaihtelee lajista riippuen 5 %:sta yli 30 %:iin [4].

•	 Herukassa siemenöljyä on tuoreen marjan massasta 
lähes 1 %, siis noin10 g marjakilossa.

•	 Herukan siemenöljyssä yli puolet rasvahappojen 
kokonaismäärästä on linolihappoa (LA) ja α-
linoleenihappoa (ALA). Näiden, ihmiselle välttämättömien 
rasvahappojen suhde vaihtelee rajoissa 3:1–2:1.

•	 Mustaherukan ja muidenkin herukoiden erikoisuus on 
huomattava γ-linoleenihapon (GLA) ja stearidonihapon 
(SDA) pitoisuus, yhteensä jopa yli 20 %.

•	 Mustaherukan merkitys pohjoismaisessa kansantaloudessa, 
 raaka-aineen saatavuus ja siemenöljyn erinomainen 
ravintosisältö yhdistettynä kehittyneeseen 
uuttoteknologiaan on johtanut perusteelliseen 
tutkimukseen ja uusiin tuoteinnovaatioihin.

•	 Tutkimuksen kohteena on mm. kasvupaikan pohjoisuuden 
vaikutus öljyn määrään ja koostumukseen [5].         n

Herukkaöljy uutetaan kuivatuista, leikatuista siemenistä suuressa 
paineessa puolijatkuvana prosessina. Aromtechin tehdas Torniossa 
on Pohjoismaiden ainoa teollisen mittakaavan ylikriittinen uuttolai-
tos. Tyypillisiä raaka-aineita marjasiementen lisäksi ovat monet 
muut kasvikunnan tuotteet, kuten turve, koivunsilmut ja katajan-
marjat.
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tuksia. Uusia ja kattavampia selvi
tyksiä on meneillään.

SFE-uuttoteknologian toteutus
Kun tuotetaan ravitsemuksellises
ti merkittäviä öljyjä kaupallisesti, 
voidaan prosessille asettaa erityi
siä vaatimuksia: luonnonmukai
suus, ympäristöä säästävä tekno
logia, liuotinjäämistä vapaa tuote, 
koostumuksen vakiointi ja hygiee
ninen puhtaus.

Kaikki tämä on toteutettu teolli
sesti, vuosien kehitystyön tulok
sena SFE:n avulla [3]. Tämä tuo
tantotapa antaa öljylle lisäksi kaa
sumaisesta hiilidioksidista muo
dostuvan hapettumissuojan.

Nykyistä tilannetta edelsi yli 
kymmenen vuoden SFEteknolo
gian kehitys ja tuotetutkimus. 
Tuotantolaitoksen yksikköoperaa
tioiden tulee olla riittävän moni
puolisia, jotta toisistaan poikkea
vat raakaainesovellukset ovat 
mahdollisia.

Herukansiemenen hankinta ja 
välitön esikäsittely osana useiden 
mehutehtaiden tuotantoa on lo
gistisen kehitystyön tulosta. Puh
distettujen siementen esikäsitte
ly, jauhaminen ja raakaaineerois
ta johtuva öljyjen tietokonepohjai
nen koostumuksen vakiointi tuo

tantolaitoksessa tekevät kotimai
sesta tuotteesta ainutlaatuisen ja 
jäljittelemättömän.

Teollisuuden, kaupan ja 
tieteen yhteistyö

Suunnittelun perustat, raakaai
neen valinnat ja analyysimenetel
mät ovat samat niin perustutki
muksessa kuin soveltavassa tutki
muksessa. Mielenkiinnon kohde 
löydetään usein pohdittaessa ja 
ideoitaessa kaupallisia innovaa
tioita.

Ylikriittisellä hiilidioksidiuutolla 
tuotettu mustaherukkasiemenöljy 
teollisuuden sivuvirroista on suo
malainen innovaatio. Samoin hy
vään ravitsemukseen liittyvien pe
rusteiden selvittäminen ja niiden 
lähtökohdista aloitettu maltillinen 
kaupallinen toiminta ovat kestä
vän strategian mukaisia.

Työ jatkuu, mutta jatkuvuuden 
ehto on osaltaan kaupallisten so
vellusten vaiheittainen etenemi
nen ja herukkaöljyn tunnettavuu
den lisääminen.

Heikki Kallio
professori
Turun yliopisto
biokemian ja 
elintarvikekemian laitos
heikki.kallio@utu.fi
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Mustaherukkaa moneksi

Ravitsemustieto markkinoinnin ja tuotekehityksen
apuvälineenä -koulutus

Miten ravitsemustietoa voi käyttää markkinoinnin 
apuvälineenä?

Mitä huomioitavaa tuotekehitykseen?

Viikki Food Centre järjestää yhteistyössä Helsingin 
yliopiston Ravitsemustieteen laitoksen kanssa koulu-
tuspäivät elintarvikkeiden markkinointia ja tuotekehi-
tystä tekeville henkilöille tai muuten ravitsemuksesta 

kiinnostuneille henkilöille.

18.5.2006 klo 12–18, Viikki
30.5.2006 klo 12–18, Viikki 

Ilmoittautuminen 5.5.2006 mennessä
Lisätiedot www.foodcentre.helsinki.fi

Kirsi Montonen: (09) 191 58596
kirsi.montonen@helsinki.fi

Tule päivittämään ravitsemustietosi!

Innovatiivisia
materiaalinkäsittelyratkaisuja

Vihiojantie 6, 33800 Tampere
Puh. 0204 10091. Fax 03 273 2670

sähköposti: nekomat-belos@nekomat-belos.fi 
www.nekomat-belos.fi 

Mustaherukkaöljyä käytetään jo erilaisiin elintarvike-, ravintolisä-, 
luontais- ja kosmetiikkatuotteisiin.

n Mustaherukkaöljytutkimus aloi
tettiin Turun Yliopistossa noin 
kahdeksan vuotta sitten. Hyvin 
pian ymmärrettiin, että sinällään 
mustaherukan siemenistä ei saa
da toivottua terveysvaikutusta, 
vaan ne tulisi pureskella tehok
kaasti öljyn irtoamiseksi. Siksi on 
nähty tärkeäksi erottaa öljy sie
menistä. Ylikriittinen uutto on 
osoittautunut erottamiseen mai
nioksi menetelmäksi.

Tutkimuksissa ei ole yritetty
kään keksiä lääkettä, vaan on py
ritty osoittamaan, että elintarvik
keeksi kelpaavalla öljyllä on ter
veysvaikutuksia.

– Ei voi elää päivällä pellossa, ja 
ottaa illalla pilleri, vaan terveydes
tä on huolehdittava monipuolises
ti. Lisäksi on parempi puhua hy

vän terveystilanteen ylläpidosta ja 
sen edistämisestä kuin paranta
vista vaikutuksista, kun uusia elin
tarvikkeita kehitetään, professori 
Heikki Kallio Turun yliopistosta 
tähdentää.

Nykyään Aromtech Oy valmis
taa kymmeniä tonneja mustahe
rukkaöljyä. Asiakkaita on jo ulko
mailla, mm. Italiassa öljyä käyte
tään kapselituotteissa. Espanjas
sa mustaherukkaöljyä lisätään 
makkaraan. Mahdollisuudet tun
tuvat olevan rajattomat: salaatti
kastikkeet ym. Erityisesti luontais
tuote, ravintolisä ja kosmetiikka
puolella ollaan kiinnostuttu he
rukkaöljyn soveltamisesta.

Mustaherukkaöljyn hinta on sa
maa suuruusluokkaa tai hieman 
korkeampi kuin kalaöljyjen.

Herukkaöljy sivuvirroista 
elintarvikkeeksi ja ravintolisäksi
•	 Suomessa viljellään 

merkittävät määrät 
mustaherukkaa, 
mansikkaa ja tyrniä.

•	 Herukka on ensisijaisesti 
teollisuuden raaka-aine, 
mansikasta huomattava 
osa kerätään suoraan 
kotitalouksien tarpeisiin. 
Uusin tulokkaamme tyrni 
on vasta nousussa.

•	 Aivan viime 
vuosiin asti pääosa 
herukkamehutuotannon 
sivuvirrasta, siemenistä 
muodostuva puristejäte, on 
joutunut kaatopaikoille.

•	 Tämä tuhlauksen kierre 
on syytä katkaista ja tukea 
mustaherukan kaiken-
puolista menestymistä. n
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Myönteisiä ja kielteisiä muutoksia 
kiinalaisten ravitsemuksessa
Kiinan suurten metropo-
lien Beijingin, Shanghain, 
Guangzhoun ja niiden lähi-
provinssien asukkaat an-
saitsevat suhteellisen hyvin 
ja elävät tulojensa mukai-
sesti. Elintason muutos ei 
ole yksinomaan myöntei-
nen, vaan hyvinvointisai-
raudet, ylipaino, kohonnut 
verenpaine sekä sydän- ja 
verisuonitaudit ovat yleis-
tyneet voimakkaasti 1990-
luvun alkupuolelta lähtien.

n Kiinalaiset rakastavat ruokaa, 
joka usein sisältää rasvaa arvaa
mattoman paljon. Hyvinvointisai
rauksien esiintyvyys on samankal
tainen kuin Suomessa 1950–1960
luvuilla, mutta ihmismäärissä las
kettuina luvut ovat aivan toisen
laisia.

Viimeisimmät tutkimustulokset 
kertovat Kiinassa olevan 60 mil
joonaa lihavaa, 200 miljoonaa yli
painoista, 160 miljoonaa veren
paineesta kärsivää sekä 20 mil
joonaa diabeetikkoa.

Kiinan noin 1,3 miljardista ihmi
sestä 400 miljoonaa elää kaupun
gistuneessa elinympäristössä. 
Maaseutuväestöä, joka sekin saat
taa asua miljoonakylässä, arvioi
daan olevan 900 miljoonaa.

Lapset vaaravyöhykkeessä
Hälyttävintä on lasten lisääntyvä 
ylipaino. Suurkaupunkien kaduilla 
näkee yhä enemmän ylipainoisia 
lapsia. Yhden lapsen politiikasta 
johtuen he ovat perheensä aino
kaisia, joilla riittää hemmottelijoi
ta. Ruokahoukutuksia lapsille on 
lähes joka kävelymetrillä. Nuoret 
vanhemmat ovat hyvin kiinnostu
neita lapsensa hyvinvoinnista ja 
haluavat tarjota myös parasta 
mahdollista ruokaa.

Vaikka terveystietoisuus on li
sääntynyt, tietoa on vielä vähän, 
sen ymmärtäminen ja soveltami
nen arkielämään on vaikeaa valta
van ruokatarjonnan keskellä ja 

terveellisen ravitsemuksen käsite 
on suhteellinen. Keksit ja virvoi
tusjuomat ovat arkisia välipaloja 
muiden kiinalaistyyppisimpien 
tuotteiden ohella. Lapsi saa ruo
kaa aina, kun osaa pyytää. Perin
teinen, terveellinen ruokavalio on 
päässyt unohtumaan tai sitä pide
tään vanhanaikaisena.

Ravitsemus ja terveystietoutta 
haetaan aktiivisesti ja sovelletaan 
myös käytäntöön. Kiinan eri alueil
la on ollut esimerkiksi mittava 
koulumaitokampanja, jossa suo
malainen Maito ja Terveys ry on ol
lut mukana neuvonantajana.

Ehkäisevä terveydenhoito 
muodikasta

Suomessa ehkäisevän terveyden
huollon toimenpiteisiin on ryhdyt
ty 1970luvun alussa kansanter
veyslain uudistuksen myötä. Kii
nassa ollaan vasta alkumetreillä: 
terveystarkistukset eivät ole rutii
nia, vaan sairaalaan ja sairaanhoi
toon mennään sairastuttaessa. 
Eikä aina silloinkaan; itsehoito ja 
perinteisen kiinalaisen lääketie
teen keinot ja lääkkeet ovat suo
sittuja.

Oman terveydentilan tarkistuk
sista on tullut ilmiö etenkin nuor
ten kaupunkilaisten keskuudessa. 
Yksityisiä terveysklinikoita on 
 syntynyt perinteisen terveyskes
kus ja sairaalajärjestelmän oheen 
alueilla, joissa väestön ostovoima 
on suuri.

Myös suuret sairaalat ovat pe
rustaneet omia terveystarkastuk
siin keskittyviä keskuksia. Ne las
kuttavat tarkastuksesta noin 1000 
yuania (noin USD 123) julkisen 
sairaanhoidon 300–400 yuanin 
(USD 37–50) sijasta. Kiinassa ter
veydenhoitojärjestelmä ei ole 
käyttäjälleen todellakaan ilmai
nen.

Useiden tunnettujen kiinalais
ten taiteilijoiden ja tieteentekijöi
den äkillisen ja ennenaikaisen 
kuoleman taustalta on löydetty 
elämäntapaan liittyviä syitä. Nii
den tuoma julkisuus on havahdut
tanut valveutuneet, vähän yli pari
kymppiset tarkistuttamaan tervey

dentilansa – omalla kustannuksel
laan.

Saadut tulokset auttavat heitä 
paikallistamaan ongelmat ajoissa 
ja muuttamaan elämäntottumuk
siaan. Esimerkiksi Beijingissä ar
vioidaan olevan 500 yksityistä ter
veysklinikkaa, useat ulkomaisia 
investointeja. Tieto uusista palve
luista ja laadusta leviää tehok
kaasti tiheässä asuvassa väestös
sä tutulta tutulle.

Terveys trendi myös 
Hongkongissa

Samaan aikaan kun muun maail
man naisten paino lisääntyy vuosi 
vuodelta, kansainvälisessä vertai
lututkimuksessa kävi yllättäen 
ilmi, että hongkongilaisten nais
ten keskipaino on laskenut edelli
sestä tutkimuskerrasta. Erityisesti 
naiset ovat kiinnostuneet tervey
destään ja terveellisestä ravitse
muksesta. Heitä kiinnostaa ikään

Elävä ruoka odottaa ravintolan vesialtaassa valmistusta.

Kasvisateria shanghailaiseen tyyliin saattaa 
olla hyvin rasvainen. Tässä ateriassa kaikki 
keltainen on rasvaa.
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Väestötason ravitsemus- 
ja terveystutkimus 
vuosina 2002–2003
n Kiinan laajuinen tutkimus 
 Survey on the Status of Nutrition 
and Health of the Chinese Peop-
le tehtiin vuosina 2002–2003 
terveysministeriön sekä tiede ja 
teknologiaministeriön johdolla. 
Sen tulokset julkaistiin vuonna 
2004.

Tutkimus on laajin koskaan 
Kiinassa tehty terveyden ja ravit
semuksen välisiä yhteyksiä sel
vittelevä tutkimus. Se tehtiin Kii
nan 33 provinssissa ja autonomi
silla alueilla. Kokonaisnäytteen 
koko oli 272 023 henkilöä.

Terveydentila parantunut, 
mutta...

Tulosten mukaan kiinalaisten 
keskimääräinen ravitsemustila 
on ratkaisevasti parantunut ver
rattaessa lukuja vuoden 1992 
tutkimuksen vastaaviin tulok
siin. Energian ja proteiinien saan
ti sekä kaupunki että maalais
väestöllä oli tyydyttävä.

Lasten ja teiniikäisten pituus 
ja paino olivat kasvaneet. Vasta
syntyneiden keskipaino oli 3 309 
grammaa, ja 3–18vuotiaiden pi
tuus oli keskimäärin 3,3 cm 
enemmän kuin vuonna 1992. Ali
painoisia oli 7,8 % kaikista lap
sista: 57 % vähemmän kuin kym
menen vuotta aikaisemmin.

70 miljoonaa uutta 
verenpainepotilasta

Kaupunkiväestön siipikarjan, li
han ja ravintorasvojen kulutus 
oli suhteellisen korkea ja vilja
tuotteiden kulutus matalalla. 
Rasvan osuus energiansaannis
ta oli 35 %, kun suositus on 30 % 
kokonaisenergian saannista.

Verenpainetta oli 18,8 prosen
tilla yli 18vuotiaista, eli 160 mil
joonaa kiinalaista kärsii sairau
desta. Vuodesta 1991 verenpai
nepotilaiden määrä on kasvanut 

31 prosentilla ja tuonut 70 miljoo
naa uutta verenpainepotilasta. 
Tutkituista 30 % oli tietoinen ve
renpaineestaan, 25 % oli hoidettu 
ja 6,1 %:lla sairaus oli hallinnas
sa.

Tyypin 2 diabetesta oli 2,6 %:lla 
aikuisväestöstä (20 miljoonaa dia
beetikkoa). Diabetesta esiintyy 
huomattavasti runsaammin kau
pungistuneilla alueilla kuin maa
seudulla.

Lihavien määrä kasvanut  
10 vuodessa 97 %

Tutkituista 22,8 % (200 miljoonaa) 
arvioitiin ylipainoisiksi ja 7,1 % 
(60 miljoonaa) lihaviksi. Vuodesta 
1992 aikuisten ylipainoisten mää
rä oli kasvanut 39 % ja lihavien 
97 %! Epänormaalit veren lipidiar
vot havaittiin 18,6 %:lla (160 mil
joonaa henkilöä).

Korkea energian ja rasvojen 
saanti sekä vähäinen fyysinen ak
tiivisuus olivat läheisessä suh
teessa ylipainoon, lihavuuteen, 
diabetekseen ja epänormaaleihin 
veren rasvaarvoihin.

Tutkimus on johtanut kansalli
sen tason toimenpiteisiin ja suosi
tuksiin, joilla ravitsemustilaa ja 
kroonisten tautien ehkäisyä halu
taan parantaa. Asia on otettu va
kavasti Kiinan kansantasavallan 
11. viisivuotissuunnitelman suun
nittelussa sekä kansallisella että 
provinssitasolla.

Maatalouden, elintarviketuo
tannon, jakelun ja markkinointiin 
ollaan luomassa tieteellisen tason 
ohjausta, koska niillä katsotaan 
olevan merkittävä osuus ihmisten 
ravitsemustilan parantamisessa. 
Myös kasvatuksella ja viestinnällä 
halutaan ohjata ravitsemusta ta
sapainoiseen ja terveelliseen 
suuntaan ja ihmisiä huolehtimaan 
omasta terveydestään.

tymisen ilmiöiden siirtäminen 
tuonnemmaksi sekä kroonisten 
sairauksien ehkäiseminen. Myös 
ympäristötietoisuus on kasvanut 
räjähdysmäisesti.

Ruoka valitaan trendin mukai
sesti. Hong Kong Trade Develop
ment Councilin mukaan luomu
elintarvikkeiden myynti on kasva
nut 20–25 % vuodesta 1990 kym
menen prosentin hintaerosta huo
limatta. Hongkongissa jäämättö
myydellä ja lisäaineettomuudella 
on lisäarvonsa monien ruokaskan
daalien jälkeen; iso osa ruoasta 
tuodaan rajan takaa Kiinasta.

Australialaisia, kanadalaisia ja 
uusiseelantilaisia elintarvikkeita 
arvostetaan niiden puhtauden 
vuoksi. ll Things Healthy, Health 
Gate ja Aussie Organics ovat luo
muelintarvikkeita myyviä myymä
löitä. Kaupungin gourmetmyymä
löissä, City´superissa, Oliverílla ja 

Terveystietoiset kiinalaiset harrastavat liikuntaa. Nina Yiu Hong 
Kong Sustainable Communication Associationista kokeilee kävely-
sauvoja. Häntä opastaa kiinalainen sauva-asiantuntija.

Greatissa, luomutuotevalikoimat 
ovat laajat ja eksoottiset.

Maarit Ahola
johtaja
Finpron Etelä-Kiinan 
vientikeskus
maarit.ahola@finpro.fi

Artikkeliin on poimittu vain 
muutamia kansanravitsemuksen 
piirteitä näkökulmana kasvavan 
hyvinvoinnin mukanaan tuomat 
muutokset elintavoissa ja 
terveydentilassa. Tietojen lähteenä 
on vuosina 2002–2003 tehty, koko 
väestöä edustava terveys- ja 
ravitsemustutkimus.

Perheiden ainoilla lapsilla riittää 
hemmottelijoita.
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Terveysväitteiden kartoitus jo käynnissä!
Vuoden 2006 aikana Elin-
tarvike(turvallisuus)virasto 
selvittää kauppa- ja teolli-
suusministeriön tuella elin-
tarvikkeiden markkinoin-
nissa käytettyjä terveysväit-
teitä ja niiden tutkimus-
näyttöä. Näistä kootaan 
terveysväitteiden EU-ase-
tusehdotuksessa esitetty 
kansallinen luettelo käy-
tössä olevista hyväksyttä-
vistä väitteistä. Väitteitä 
käyttävien yrityksen kan-
nattaa vastata kyselyyn ja 
vaikuttaa hyväksyttävien 
väitteiden luettelon muo-
dostumiseen EU:ssa. Jat-
kossa voi käyttää vain ko-
mission rekisteriin kirjattu-
ja väitteitä!

n EU:ssa on työn alla ravitsemus 
ja terveysväiteasetus, joka tulee 
säätelemään väitteiden käyttöä 
jatkossa. Terveysväitteellä tarkoi
tetaan asetusehdotuksessa mitä 
tahansa väitettä, jossa esitetään 
tai annetaan ymmärtää, että elin
tarvikeryhmän, elintarvikkeen tai 
sen ainesosan ja terveyden välillä 
on yhteys. Väite voi olla myös 
kuva, symboli tai graafinen esitys. 
Asetusehdotuksen mukaan kaikki 
sallitut ravitsemus ja terveysväit
teet täytyy jatkossa löytyä komis
sion ylläpitämästä julkisesta väi
terekisteristä.

Ravitsemus ja terveysväitteet 
voivat päätyä rekisteriin kolmea 
eri reittiä. Tuotteen ravintosisäl
löstä kertovat väitteet ja niiden 
käytön edellytykset tulevat ase
tusehdotuksen liitteeksi. Sairau
den riskin vähentämistä koske
vien väitteiden käyttö edellyttää 
asetusehdotuksen mukaan erillis
tä hakemusta ja hyväksymistä.

Muista yleisesti hyväksyttäväk
si katsotuista ja kuluttajan ym
märrettävissä olevista terveysväit
teistä kootaan kussakin jäsen
maissa luettelot, jotka toimitetaan 
komissiolle. Näistä komissio työs
tää lopulliset rekisteriin hyväksyt
tävät väitteet.

Tätä väiteluetteloa voidaan 
myöhemmin päivittää erillisestä 
hakemuksesta. Prosessissa tul
laan kuulemaan sekä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomais
ta (EFSA) että jäsenmaita.

Elintoiminto-, käyttäytymis- 
ja painonhallintaväitteet 
mukana

Elintarvikeviraston (1.5.2006 al
kaen Elintarviketurvallisuusviras
to Eviran) parhaillaan käynnissä 
olevassa selvityksessä kartoite
taan yleisesti hyväksyttyjä ja ku
luttajan ymmärrettävissä olevia 
terveysväitteitä, jotka koskevat 
muita kuin ravitsemusta tai sai
rauden riskin vähentämistä. Nämä 
selvityksen kohteena olevat väit
teet voivat koskea:
•	 Ravintoaineen tai muun aineen 

vaikutusta kasvuun, kehityk
seen ja elimistön toimintaan

•	 Psykologisia toimintoja ja käyt
täytymistä

•	 Laihtumista, painon kontrol
lointia, näläntunteen vähenty
mistä, kylläisyyden tunteen li
sääntymistä tai ruokavalion 
energiasisällön vähentymistä

markkinoinnissa jatkossakaan 
sallittuja.

Netistä löytyvä lomake pitää 
täyttää 15.7. mennessä

Tietoa kerätään netissä olevalla 
lomakkeella. Linkki lomakkeeseen 
löytyy Elintarvikeviraston koti
sivuilta (http://www.elintarvikevi
rasto.fi/yrittajalle/g6633.html) ja 
1.5. alkaen linkki lomakkeeseen 
löytyy Elintarviketurvallisuusvi
rasto Eviran (www.evira.fi) koti
sivuilta elintarvikkeet osiosta.

Lomake täytetään erikseen kus
takin esitetystä väitteestä ja elin
tarvikkeesta. Ennen lomakkeen 
täyttämistä kannattaa lukea netti
sivulla olevat ohjeet ja täyttöoh
jeet huolellisesti sekä hakea viit
teet väitteen kannalta keskeiseen 
tutkimusnäyttöön.

Kunkin väitteen kohdalla lo
makkeen täyttäjää pyydetään yk
silöimään yleisesti hyväksytyksi 
katsomansa väite sekä selvittä
mään esimerkiksi se, mihin ylei
sesti hyväksyttyyn näyttöön ja/tai 
tutkimustietoon väite perustuu, 
minkä tyyppisessä tuotteessa väi
tettä käytetään, mikä on vaikutta

esittämisen edellytyksenä on so
piva nk. ravintoprofiili.

Lomakkeen voivat täyttää kaik
ki halukkaat, muun muassa mark
kinoilla toimivat elintarvikealan 
yritykset, raakaainetoimittajat, 
asiantuntijat, potilasjärjestöjen 
edustajat ja viranomaiset. Väittei
tä käyttävien yritysten on syytä 
täyttää lomake tai varmistaa, että 
joku vastaavaa väitettä vastaavas
sa tuotteessa käyttävä taho tekee 
sen. Yritykset voivat tehdä vastaa
misessa yhteistyötä. Lomake on 
täytettävä 15.7.2006 mennessä.

Selvityksen tuloksista 
seminaari syksyllä

Täytettyjen lomakkeiden perus
teella tehdään kirjallinen selvitys 
siitä, mitä väitteitä markkinoilla 
esiintyy, minkä tyyppisissä tuot
teissa väitteitä käytetään ja millä 
perusteilla toimijat katsovat niiden 
olevan yleisesti hyväksyttyjä ja 
keskivertokuluttajan ymmärtämiä.

Selvityksen tuloksista järjeste
tään marrasjoulukuussa semi
naari, jossa esitellään selvityksen 
tuloksia ja sen perusteella tehtyjä 
johtopäätöksiä yleisesti hyväksy
tyistä elintoimintoväitteistä. Se
minaarissa pyritään kehittämään 
yhteistä näkemystä siitä, mitkä 
ovat yleisesti hyväksyttyjä ja ku
luttajan ymmärtämiä elintoiminto
väitteitä sekä millä edellytyksillä 
niitä saisi esittää.

Vuoden 2007 alussa julkaistaan 
selvityksen tuloksista raportti. Vi
ranomaiset käyttävät sen tuloksia 
hyväkseen laadittaessa komis
sioon asetusehdotuksen edellyt
tämää luetteloa Suomen hyväk
syttäviksi katsomista väitteistä. 
Jos asetusehdotus tulee voimaan 
vuoden 2006 lopussa, luettelo tu
lee toimittaa komissioon vuoden 
2007 lopussa.

Sirpa Sarlio-Lähteenkorva
ylitarkastaja, dosentti
Elintarvikevirasto
(1.5. alkaen Elintarvike-
turvallisuusvirasto Evira)
sirpa.sarlio-lahteenkorva@
elintarvikevirasto.fi 

Kaisa Vaihia
tarkastaja, etyo
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Muut väitteet eivät kuulu selvityk
sen piiriin. Tuotteen ravintosisäl
töä koskevat väitteet esitetään 
väiteasetuksen liitteenä ja sairau
den riskin vähentämiseen liittyvil
le väitteille on oma menettelynsä. 
Lääkkeelliseksi katsottavat väit
teet eli viittaukset siihen, että elin
tarvike tai sen ainesosat voisivat 
ehkäistä, hoitaa tai parantaa sai
rauksia eivät ole elintarvikkeiden 

van aineen pitoisuus ja tuotteen 
muu koostumus.

Näitä tietoja tarvitaan, koska 
komissioon aikanaan toimitetta
van luettelon mukana tulee olla 
myös tietoa väitteisiin sovelletta
vista edellytyksistä sekä viittauk
set väitteisiin liittyviin tieteellisiin 
perusteluihin. Tuotteiden ravinto
sisältöä selvitetään, koska ase
tusehdotuksen mukaan väitteiden 
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EU:n ravitsemus- ja 
terveysväiteasetusehdotus 
loppusuoralla

Kansainvälistymisellä
kasvuun
Ma 19.6.2006 klo 10.30 - 17.00
Frami, Seinäjoen teknologiakeskus, 
Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki

Kansainvälistyminen avaa uusia liiketoiminnan näkymiä 
suomalaisille elintarvikeyrittäjille. Kuinka parannamme 
elintarvikealan kilpailukykyä ja toimimme menestyksek-
käästi kohdemarkkinoilla?
Tervetuloa kuulemaan ajankohtaisista viennin näkymistä
ja kansainvälistymisen mahdollisuuksista.

Seminaarin aiheina mm.
* Sitran ERA-ohjelmalla kilpailukykyä
 koko elintarvikeketjuun
* Hyvinvointituotteet elintarvikealan kasvusektorina
* Yrityscaset - elintarvikeviennin menestystekijät

Seminaaria edeltävänä iltana
su 18.6.2006 klo 18.00 - 21.00
"Get Together" -illanvietto verkottumisen merkeissä
Koskenkorvan Trahteeri, Sahantie 3, 61330 Koskenkorva

Osallistumismaksut:
Seminaari 50 € (sis.alv)
Illanvietto 40 € (sis.alv)

Ilmoittautumiset ja ohjelma:
www.finfood.fi/ilmoittautuminen
(ilmoittautumiset 1.6.2006 mennessä)

Lisätietoja:
Finfood - Suomen Ruokatieto ry
040 833 7727 / Eeva-Liisa Lilja

Tilaisuuden järjestävät:
Finfood, Foodwest, Finpro, Sitran ERA-ohjelma, ETL

elintarvikeviennistä kiinnostuneille yrityksille

EU:ssa valmisteilla oleva 
elintarvikkeiden ravitse-
mus- ja terveysväiteasetus-
ehdotus tulee määrittele-
mään, millä edellytyksillä 
elintarvikkeisiin voidaan 
jatkossa liittää ravitsemus- 
ja terveysväitteitä.

n Asetusta tullaan soveltamaan 
kaikkiin kaupallisessa viestinnäs
sä esitettäviin ravitsemus ja ter
veysväitteisiin, jotka koskevat lo
pulliselle kuluttajalle tarkoitettuja 
elintarvikkeita. Asetusehdotuksen 
myötä laaditaan luettelot sallituis
ta väitteistä ja niiden käytön edel
lytyksistä. Muiden väitteiden käyt
tö on jatkossa kiellettyä.

Asetusehdotuksen käsittely on 
loppusuoralla. Jäsenmaat ja neu
vosto ovat muodostaneet asetus
ehdotuksesta yhteisen kannan jo 
viime vuonna.

Euroopan Parlamentti (EP) on 
sen sijaan esittänyt asetusehdo

tukseen kaksi keskeistä muutos
ehdotusta. EP:n esittää, ettei väit
teiden käyttöä tulisi kytkeä tuot
teen ravintosisältöprofiiliin. EP pi
tää myös terveysväitteiden hyväk
syttämismenettelyä turhan ras
kaana ja esittää sen sijaan ilmoi
tusmenettelyä. Lisäksi EP on esit
tänyt useita pienempiä muutoseh
dotuksia. EP tarkastelee neuvos
ton yhteistä kantaa ns. toisessa 
käsittelyssä tänä keväänä.

Jäsenmaat ovat omasta puoles
taan valmiita jonkin verran jousta
maan, jotta asetuksesta saataisiin 
molempia toimielimiä tyydyttävä. 
Ehdotuksesta äänestetään EP:ssä 
17.5.2006 mennessä. Jos toimieli
met eivät toisessa käsittelyssä 
löydä yhteistä näkemystä, siirtyy 
ehdotuksen jatkokäsittely sovitte
luun Suomen puheenjohtajakau
della syksyllä 2006.

Sirpa Sarlio-Lähteenkorva

EU-komissio hyväksyi  
kolesterolia alentavan ruisleivän
EU:n komissio on hyväksynyt Fazer Leipomoiden ruisleipää koskeva uu-
selintarvikehakemuksen. Lupa mahdollistaa kolesterolia alentavien kas-
visterolien lisäämisen ruisleipään. Lupakäsittelyyn kului viisi vuotta. 
Uusia, kolesterolia alentavia leipätuotteita saataneen markkinoille vii-
meistään ensi vuonna.
Lisätietoja: Fazer Leipomot, tutkimus- ja kehitysjohtaja Sampsa Haara-
silta, puh. 040 551 3659

Suomalaiset suhtautuvat  
myönteisesti terveysväitteisiin
ETM Nina Uralan väitöskirjatyön mukaan suomalaiset suhtautuvat 
myönteisesti terveysväitteisiin. Tutkimukseen vastanneet (4 536 henki-
löä) arvioivat terveyttä edistäviin ainesosiin viittaavat väittämät myön-
teisesti siitä riippumatta, oliko ainesosa tuttu vai uusi. Mikään kulutta-
jaryhmä ei pidä terveysväitteitä kielteisinä.
Lisätietoja: VTT, Nina Urala puh. 020 722 5216.

Terveellisyys vaikuttaa yhä  
enemmän ostopäätöksiin
TNS Gallupin tutkimusten mukaan noin joka viides kuluttaja painottaa 
terveellisyyttä ostaessaan elintarvikkeita. Peräti 74 % suomalaisista pyrkii 
syömään terveellisesti. Naisista 80 % ja miehistä 66 % tavoittelee ter-
veellistä syömistä. Terveellisyysajattelu näkyy myös siten, että lähes puo-
let suomalaisista kokee tarvetta laihduttaa.
Suosittu vaihtoehto terveyttä ja hyvinvointia edistävien tuotteiden jou-
kossa on ruisleipä. Suomalaisista kuluttajista 69 % suosii useimmiten 
ruisleipää valinnoissaan. Seuraavaksi suosituimpia ovat kevyet (57 %) ja 
rasvattomat tuotteet (45 %).
Lisätietoja: Dagmar Oy, tutkimuspäällikkö Tomi Härmä puh. 0400 797 911
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Jopa 40% elintarvikkeista 
tulevaisuudessa terveyttä edistäviä?
Ravitsemustutkimuksen ja 
lääketieteen yhdistäminen 
on nostanut tiedon ja osaa-
misen tasoa. Suurin osa 
kuluttajista tiedostaakin 
terveyden ja ravitsemuksen 
yhteyden. Ennustetaan, et-
tä jopa 40% elintarvikkeis-
ta olisi tulevaisuudessa ter-
veyttä edistäviä. Suomalai-
set ovat edelläkävijöitä ra-
vitsemustutkimuksen ja 
terveysvaikutteisten tuot-
teiden alueella. Elintarvike-
teollisuuden kilpailukyky ja 
kansainvälistyminen voivat 
rakentua tälle osaamiselle.

n Erilaiset kansanterveydelliset 
ongelmat lisääntyvät väestön 
ikääntyessä. Sairauksien ennalta
ehkäisy on terveysvaikutteisten 
elintarvikkeiden kehityksen lähtö
kohta.

Ylipaino lisää aikuistyypin dia
beteksen ja sydän ja verisuoni
sairauksien riskiä. Osteoporoosin 
uhka kasvaa maidon juomisen vä
hentyessä ja suolistoongelmien 
kirjo on laaja. Laktoosiintolerans
si ja keliakia antavat selkeät raa
mit tämän kohderyhmän tuottei
den kehitykselle, mutta paljon tut
kimusta tarvitaan muiden suolis
toongelmien syiden selvittämi
seksi.

Suomalaisten ravintotottumuk
set ja tiedon taso ovat varsin hy
vällä tolalla. Meillä on kuitenkin 
edelleen parannettavaa mm. ras
van laadussa sekä kuidun ja tiet
tyjen vitamiinien saannissa.

Rasvaa ei kannata karttaa 
Suomessa vähärasvaisten ja ras
vattomien tuotteiden valikoima on 
maailman suurin. Keveys on valin
taperuste. Keveyden rinnalle tulee 
kuitenkin nostaa rasvan laatu: 
noin 30 % energiasta tulisi saada 
rasvasta, josta noin 2/3 tulisi olla 
tyydyttymätöntä, pehmeää ras
vaa.

Jos ruokavalioon ei kuulu hyvä
laatuista pehmeää kasvirasvaa, 
jäävät välttämättömät rasvahapot 
saamatta, aivan samoin kuin il
man hedelmiä ja kasviksia on vai
kea koota päivän Cvitamiinian
nosta. Suomalaisilla on hyvä tilan
ne: käytetyin öljymme, rypsiöljy, 
on koostumukseltaan suositelta
vin. Kun muualla edelleen keskus
tellaan margariinien transrasvois
ta, meillä tätä ongelmaa ei ole ol
lut vuosikausiin.

Nyt Raision margariineihin on 
saatu uusi erikoisuus. ”Uusvan
han” Camelinaöljykasvin viljelyt
täminen ja tuotannon kehitys on 
mahdollistanut kaikkien Keiju
margariinien rikastamisen omega
3rasvahapoilla. Päivän annokses
ta margariinia saa noin 50 % suo
sitellusta omega3tarpeesta. Ca
melinaöljyä voidaan käyttää laa
jasti erilaisissa tuotesovelluksis
sa.

Pitkäkestoista energiaa 
hitaista ”hiilareista”

Välipalasyöminen lisääntyy: suo
malaiset saavat keskimäärin kol
manneksen energiastaan välipa
loista. Välipalat kuuluvat terveelli
seen ruokavalioon, ilman niitä ei 

jaksa! Välipalan tulisi kuitenkin 
olla terveellinen pieni ateria, joka 
antaa pitkäkestoista energiaa ja 
pitää verensokerin tasaisena.

Alhaisen glykemiaindeksin tuot
teista energia imeytyy hitaasti ja 
tasaisesti. Glykemiaindeksi (GI) 
on mittari, jonka avulla voidaan 
valita terveyden kannalta edulli
sia, hitaita hiilihydraatteja.

Tuotteen GIarvoon vaikuttavat 
kuidun ja sokerin määrä ja laatu, 
valmistustapa, rakenne, rasvan, 
proteiinin määrä, happamuus jne. 

Tuote on kehitettävä näiden omi
naisuuden kannalta. Raision Elo
venavälipalakeksit, myslit ja mu
rot sisältävät kauran βglukaania 
ja niiden koostumus on optimoitu 
siten, että ne täyttävät alhaisen 
GI:n kriteerit.

Soija tuo terveyttä Aasiasta
Soija ei ole perinteisesti kuulunut 
suomalaisten eikä eurooppalais
tenkaan ruokavalioon. Aiemmin 
soijatuotteet ovat olleet tuttuja lä
hinnä vain kasvissyöjille (5–10  % 
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Suolisto-ongelmat

Osteoporoosi

Diabetes

Painoindeksi >25

Painoindeksi >30

Korkea verenpaine

Korkea kolesteroli

YLIPAINO: +12%

SYDÄN- JA
VERISUONITAUDIT: +19%

Arvioitu kasvu-% 2003 – 2013

% työväestöstä (< 65-vuotiaat)

?

+18%

+18%

+70%!

+20%!

Kansanterveydellisten ongelmien ennustetaan selvästi lisääntyvän 
seuraavien vuosien aikana. Ratkaisun löytäminen niihin ohjaa 
myös tuotekehitystä.

Sydänterveys

Luustoterveys

Menopaussioireiden 
lieventäminen

Hormonivälitteiset syövät,
glykeeminen kontrolli,
painonhallinta…

Hyvälaatuinen proteiini

Hyvälaatuinen rasva

Hyvä kuidun, vitamiinien 
ja mineraalien lähde

Runsaasti bioaktiivisia 
yhdisteitä:
 Isoflavonit
 Saponiinit
 Lesitiini
 Peptidit
 …

100% kasviperäinen,
laktoositon

Soijan tutkituimmat terveysvaikutukset perustuvat sen proteiiniin ja isoflavonoveihin.
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Soija- ja kaurapohjaisia tuoretuotteita Turusta
• Raision tuliterä tuotantolaitos aloitti 

toimintansa Turussa vuodenvaihteessa.

• Tehtaassa valmistetaan sekä soijasta että kaurasta erilaisia 
juomia, lusikoitavia ja ruoanvalmistustuotteita.

• Tuotannossa hyödynnetään viimeisintä teknologiaa, 
joka mahdollistaa erittäin hyvänmakuiset 
soijatuotteet ja joissa soijan tyypillinen, suomalaisille 
vieras, pavunmaku on erittäin mieto.

• Prosessi perustuu valikoituihin kokonaisiin papuihin, 
jolloin soijan kaikki ravintoaineet saadaan talteen.

• Uutuutena ovat esim. soygurtit, jotka ovat 
runsaskuituisia, alhaisen GI:n tuotteita, joissa on lisäksi 
hyödynnetty korkean β-glukaanin kuiturakeita.

• Skandinaviassa vastine soijalle on ollut kaura, jonka 
ravintoainekoostumus mahdollistaa myös laajan 
tuotevalikoiman juomista ruoanvalmistustuotteisiin.

• Erityisesti kauran rasva ja kuitu antavat mahdollisuuksia 
uusille tuotesovelluksille.                   n

Taste of the Future –
Quest International aromit

Niemenkatu 18, PL 22, 15141 LAHTI 
Puh. (03) 864 364 Fax (03) 781 8918 
www.biofincon.fi
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Glykemiaindeksiä voidaan hahmottaa puhumalla hitaista hiilihyd-
raateista. Ne imeytyvät hitaasti ja tasaisesti, jolloin verensokeri-
arvotkaan eivät nouse tai laske jyrkästi. Tasainen verensokeri on 
 tavoiteltavaa, koska näin vireystaso säilyy tasaisena ja energiaa 
riittää pidemmäksi aikaa ilman uupumusta. Myös kylläisyyden 
tunne säilyy pidempään, jolloin syömisen kontrolloiminen on 
 monelle helpompaa.

väestöstä), joiden ruokavalioon 
se on tuonut arvokkaan proteiinili
sän. Soijatuotteiden käyttö kui
tenkin kasvaa noin 20–30 %:n 
vuosivauhtia.

Soija on ravitsemuksellisesti ri
kas raakaaine, jonka proteiinin ja 
rasvan laatu ovat erinomaisia. 
”Aasialainen suositus” on nauttia 
10–25 g soijaproteiinia päivässä. 
Sen saa esim. lasillisesta soijajuo
maa ja purkillisesta soygurttia.

Terveellisyys yhdistyy 
herkullisuuteen

Monen ajatusmaailmassa terveel
lisyys sulkee pois herkullisuuden. 
Tämä onkin haaste tuotekehityk
selle, jonka päämääriin tulisi si
sältyä molemmat. Tulevaisuudes

sa nautinnontäyteisiä elämyksiä 
on mahdollisuus viettää entistä 
terveellisimpien aterioiden äärel
lä.

Annika Mäyrä-Mäkinen
tutkimusjohtaja
Raisio T&K
annika.mayra@raisio.com

Soile Käkönen
ravitsemusasiantuntija
Raisio T&K
soile.kakonen@raisio.com

Kiertokatu 1–3, 24280 SALO
Puh. (02) 777 380, Fax  (02) 777 3820
kalvopakkaus@kalvopakkaus.fi
www.kalvopakkaus.fi

Tuotteellesi
optimaalinen,
myyvä pakkaus.

Muovipussit (PE ja PP)
Laminaattikalvot FFS- ja
syvävetokoneisiin
Muovikalvot FFS-koneisiin
(PE ja OPP)
Kassit, säkit ja huput (PE)

Tarjoamme sinulle asiantuntevaa
ja luotettavaa palvelua sekä
joustavia toimituksia.

Käyttössämme olevat muovikalvo-
materiaalit ovat mm.
PE, PP, PA, PET ja EVOH joita

Painamme, flexopainatus 1-8 väriä
Laminoimme tai
Saumaamme pusseiksi.

Laajaan joustopakkaustuote-
valikoimaamme kuuluvat mm.

Odotamme yhteydenottoasi!

40 VUOTTA
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Sodexho kaipaa teollisuudelta 
muunneltavia ruokatuotteita
– Suomalaisten raaka-ai-
neiden puhtaat maut pitäi-
si saada kunniaan niin kas-
vis- kuin lihapuolellakin. 
Samalla kokeilunhaluisille 
lounastajille on tarjottava 
makuelämyksiä eri puolilta 
maailmaa, Sodexhon tuo-
tekehityspäällikkö Kirsi Kur-
jenlahti tähdentää.

n Tyylillisesti Sodexhon ravintolat 
palvelevat erilaisia vaatimuksia 
kovatasoisesta yritysedustami
sesta päiväkotilapsiin. Yrityksellä 
on omat konseptit, reseptit ja mal
liruokalistat, mutta ne eivät ole 
niin ”tiukkoja” kuin monissa ket
juravintoloissa. Ammattitaitoisel
la henkilökunnalla on tilaa tehdä 
omaa luovaa työtään suurille asia
kasmäärilleen.

– Olisi hienoa, jos elintarvike
teollisuudella olisi tarjota muun
neltavissa olevia ruokatuotteita. 
Niitä ravintolamme voisivat muo
kata oman näköisikseen ja oman 
makuisikseen. Toimipaikoissam
me on viimeinen tieto sopimus
asiakkaan toiveista ja lounas
asiakkaiden makutottumuksista, 
Kirsi Kurjenlahti muistuttaa.

Hän miettiikin kasvispihvien ti
lalle kasvismassaa, jota voisi 
maustaa intialaiseksi tai laittaa 

vaikkapa sieniä joukkoon. Myös li
havalmisteissa olisi hyvä saada 
valikoimiin maustamattomia tuot
teita. Suolan määrä voi olla suuri 
valmiissa marinadeissa, ja asiak
kaat ostavat niitä myös kaupoista 
kotiin – maku on jo tuttu.

Tavoitteena asiakkaan  
hyvä olo

Tavoitteena on tarjota asiakaskun
nalle hyvää oloa ja hyviä palvelui
ta. Se tarkoittaa terveellisiä, ravit
semussuositukset täyttäviä, mait
tavia ja kylläisyyttä tuottavia ate
rioita.

– Yhteistyökumppanit, elintar
viketeollisuus ja tavarantoimitta
jat ovat tätä työtä tehtäessä mer
kittävässä roolissa, tuotekehitys
johtaja Sarita Hirvelä toteaa.

Hän kertoo, että lounaat suun
nitellaan Valtion ravitsemussuosi
tusten mukaisiksi. Kansanterveys
laitoksen tutkimuksen mukaan 
erityisesti miehet, jotka aterioivat 
henkilöstöravintoloissa, syövät 
keskimäärin terveellisemmin kuin 
muut, esimerkiksi eväiden syöjät.

– Lounastajat valitsevat kalaa ja 
kasviksia, koska niitä on tarjolla. 
Näin henkilöstöravintolan tarjon
nalla voidaan vaikuttaa työnteki
jöiden jaksamiseen ja terveyteen, 
Hirvelä muistuttaa.

Kampanjat herättelevät 
ruokailijoita

Sodexhossa lounaiden perusta 
suunnitellaan keskitetysti. Tuote
kehitys luo reseptiikan ja tekee 
malliruokalistoja, joiden kestoai
ka on kahdeksan viikkoa. Listoja 
on useampia eri asiakasryhmien 
mukaan. Kouluihin suunnitellaan 
useita listoja eri ikäluokkien mu
kaan. Lisäksi malliruokalistoja 
suunnitellaan terveysalaa ja erilai
sia yrityksiä palveleville henkilös
töravintoloille, avoimille lounasra

vintoloille sekä kokous ja konfe
renssipalveluille.

– Järjestämme erilaisia kampan
joita, jotta tieto terveellisen ruuan 
vaihtoehdoista olisi kaikkien saa
tavilla. Osa asiakaskunnasta on 
hyvin tietoisia, ja he vaativat ter
veellisyyttä. Osaa ei oma terveys 
kiinnosta. Heihinkin pyrimme vai
kuttamaan ja herättämään kes
kustelua ja teemme myös kasva
tuksellista työtä päiväkodeissa ja 
kouluissa. Toki tarjooma on sovi
tettava kaikille: osalle riittää, että 
ruoka on hyvää ja siitä tulee täy
teen.

– Tänä vuonna meillä on me
neillään Hyvä Olo kampanja, jos
sa kiinnitämme huomiota teema
viikkoina rasvojen käyttöön, lii
kuntaan, kalaan, viljaan ja kui
tuun. Sydänviikon aikana teema
na on suolan käyttö. Emme ole 
myöskään unohtaneet ruuan 
maun merkitystä. Sitä tuomme 

esiin kampanjoimalla yrttien ja vä
häsuolaisten mausteiden puoles
ta. Myös kokoustarjoomastamme 
löytyvät Hyvän Olon tuotteet, Hir
velä kertoo.

Terveellistä ruokaa 
yhteistyöllä

Sarita Hirvelän mukaan vastuu 
terveellisestä ruuasta koetaan 
myös yhteiskunnalliseksi. Toisaal
ta terveellisen ja hyvän makuisen 
ruuan tuottaminen on ehdoton kil
pailuvaltti tiukoilla markkinoilla.

Työnantajat haluavat, että hei
dän työntekijänsä jaksavat ja py
syvät terveinä. Terveellinen, hy
vänmakuinen lounas koulu tai 
työpäivän lomassa luo winwin ti
lanteen. Ruokailijalla on hyvä olo. 
Työnantajalla on työntekijä, joka 
jaksaa tehdä työnsä, ja opettajalla 
oppilas, joka jaksaa pitkän päivän 
loppuun. Päivittäinen terveellinen 
ruokailu ehkäisee myös sairauk

Tuotekehitysjohtaja Sarita Hir-
velä muistuttaa, että Sodexhon 
Hyvä Olo -kampanja ajatukse-
na on muutakin kuin hyvää ja 
terveellistä ruokaa. Se on myös 
tauko, jonka aikana rentoudu-
taan.
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Sodexhon toimipaikat rohkaisevat asiakkaitaan aterioimaan lau-
tasmallin mukaisesti.
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Tuoteturvallisuus
Tuoteturvallisuus on yksi tär-
keimmistä asioista Sodexholla. 
Kaikista käytetyistä tuotteis-
ta on aina oltava saatavil-
la seuraavat perustiedot:

• Tavarantoimittaja

• Nimi

• Ainesosaluettelo

• Sisällön määrät

• Säilyvyysaika

• Valmistajan nimi

• Alkuperämaa

• Elintarvike-erän tunnus

• Säilytys- ja käyttöohjeet n

Sodexho toimii 80 maassa
• Kansainvälinen Sodexho toimii tällä hetkellä lähes 80 eri maassa.

• Suomen Sodexho on perustettu vuonna 1979.

• Nykyisin 500 toimipaikassa eri puolilla Suomea 
työskentelee 2 300 eri alojen ammattilaista.

• Suomen Sodexhossa pääpaino on henkilöstö- 
ja lounasravintolapalveluissa, mutta tarjontaa 
on parannettu toimitilapalveluilla.

• Toimitilapalveluiden tarjontaa paransi entisestään tammikuussa 
sisäasiainministeriöltä saatu vartioimisliikelupa.

• Sodexhon toimintajärjestelmät täyttävät ISO 9001:2000 
- ja ISO 14001:2004 -standardien vaatimukset.

Lisää tietoa: www.sodexho.com, www.sodexho.fi,  
http://www.sodexho.fi/HyvaOlo, http://www.ferco-catering.org/  n

Keeping You Cool

Uusi ja ytimekäs nimi erottaa
meidät kylmähuoltojen suuresta
joukosta ja palvelee paremmin
myös kansainvälisiä asiakkaitamme.

Samassa rytinässä vaihtuivat myös
Kokkolan toimitilamme ja 
Tuusulassa avattiin uusi toimipiste.
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Tuotekehityspäällikkö Kirsi 
Kurjenlahti kertoo, että Aro-
mi-tietokannan avulla Sodex-
hon toimipisteet saavat tarkat 
tiedot käyttämistään tuotteis-
ta. Sen avulla selviää reseptii-
kasta, mitä minkin päivän ko-
konaisuus sisältää.

sia, ja on yhteiskunnan kannalta 
merkityksellistä pitkällä tähtäyk
sellä.

– Sodexho tekee myös yhteis
työtä eri tahojen kuten alan mui
den yritysten ja viranomaisten 
kanssa terveellisen ruuan puoles
ta. Olemme allekirjoittaneet mm. 
FERCOn (European Federation for 
Contract Catering Organisations) 
sitoumuksen, joka Euroopan Unio
nin tasolla velvoittaa huolehti
maan ravitsemuksellisesti oikeas
ta tarjoomasta asiakkaille. Suo
messa Sodexho on mukana mo

Välipala voi olla muutakin kuin perinteinen leivonnainen.
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nissa tärkeissä kehitysprojekteis
sa ja kehittää myös omia yhteis
työhankkeita. Esimerkiksi Hyvä 
Olo kampanjassa pääyhteistyö
kumppanimme on Unilever Food 
Solutions, Sarita Hirvelä kertoo.

Hän toivoo tavarantoimittajilta 
mahdollisimman paljon terveelli
siä tuotteita.

– Meidän on etsittävä yhteis
työkumppaneiden valikoimista ne 
tuotteet, jotka soveltuvat meille ja 
meidän tavoitteisiimme.
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Ruuan ravitsemuksellisen  
laadun kriteerit suurkeittiöille
Kansanterveyslaitoksen ja 
Sydänliiton laajapohjainen 
joukkoruokailutyöryhmä 
on työstänyt helppokäyt-
töisen mittarin suurkeit-
tiöiden tarjoaman ruoan 
ravitsemuksellisen laadun 
arviointiin. Sitä voi arvioida 
neljällä elintarvikkeiden va-
lintaan ja käyttötiheyksiin 
perustuvalla kriteerillä: pe-
rus-, rasva-, suola- ja tie-
dotuskriteerillä.

n Peruskriteerin mukaan kaikissa 
keittiöissä tulee olla päivittäin tar
jolla rasvatonta maitoa, margarii
nia tai kevytmargariinia, ruislei
pää tai ruisnäkkileipää, salaattia 
tai tuoreita kasviksia sekä salaa
teille kasviöljypohjaista kastiket
ta.

Rasvakriteerillä pyritään var
mistamaan, että ruoan rasvan 
määrä ja laatu ovat kohdallaan. 
Kriteerin kahdeksasta kohdasta 
ainakin kuuden tulee toteutua, 
jotta kriteeri toteutuu hyvin.

Suolakriteerillä arvioidaan suo
lan käyttöä. Se sisältää kuusi ta
voitetta, joista vähintään neljän 
tulee toteutua, jotta kriteeri toteu
tuu hyvin.

Tiedotuskriteerin mukaan asia
kasta tulee ohjata koostamaan 
ateriansa suosituksen mukaisesti. 
Kriteeri toteutuu hyvin, jos asiak
kaan näkyville asetetaan malliate
ria vähintään kerran viikossa.

Ravitsemuksellisessa 
laadussa parantamisen varaa

Julkisen sektorin suurkeittiöiden 
ruoan laatua on selvitetty kehitet
tyjen kriteerien perusteella noin 
800 suurkeittiössä. Selvityksen 
mukaan niiden tarjoaman ruoan 
ravitsemuksellisessa tasossa on 
parantamisen varaa. Suurimmas
sa osassa julkisia suurkeittiöitä 
asiakkaalla ei ole mahdollisuutta 
valita päivittäin suositusten mu
kaista ateriaa.

Rasvatonta maitoa, kasviksia, 
margariinia ja ruisleipää tarjosi 

päivittäin vain 52 % keittiöistä. 
Huonoiten peruskriteeri toteutui 
päiväkotiikäisille lapsille ruokaa 
valmistavissa keittiöissä, joissa 
rasvatonta maitoa tarjottiin muita 
keittiöitä harvemmin. Koulu
ruokailussa tavoite kasvisten päi
vittäisestä tarjonnasta toteutui 
muita huonommin.

Rasvan laatua ja määrää koske
van kriteerin toteutti hyvin 39 % 
keittiöistä. Huonoimmin rasvakri
teeri toteutui terveille aikuisille 
ruokaa valmistavissa keittiöissä ja 
parhaiten päiväkotiikäisille lap
sille ruokaa valmistavissa keit
tiöissä. Huonoiten toteutuivat 
ruoanvalmistuksessa käytetyn 
juuston laatua ja lihan rasvapitoi
suutta koskevat tavoitteet.

Suolakriteerin toteutti hyvin  
15 % keittiöistä. Huonoiten kritee
ri toteutui kouluikäisille lapsille 
ruokaa valmistavissa keittiöissä ja 
parhaiten terveille aikuisille ruo
kaa valmistavissa keittiöissä. Keit
tiön koon suurentuessa suolakri
teeri toteutui paremmin.

Malliateriaa käytti vähintään 
viikoittain 9 % keittiöistä. Eniten 
malliateriaa käytettiin sairaalois
sa. Selvityksen mukaan ruoka
palveluhenkilöstön on oleellista 
muuttaa elintarvikevalintoja ja 
ruoanvalmistustapoja ravitsemus
suositusten linjan mukaisiksi, 
 informoida asiakkaita tarjotun 
ruuan laadusta ja ohjata heitä 
koostamaan ateriat suositusten 
mukaisesti.

Keskeisiä ongelmaalueita ovat 
rasvattoman maidon vähäinen tar
joaminen päiväkodeissa sekä tuo
reiden kasvisten vähäinen tarjoa
minen kouluissa. Rasvan laatua 
pitää parantaa ja määrää vähen
tää erityisesti aikuisille ruokaa 
valmistavissa keittiöissä. Suolan 
käyttöön on kiinnitettävä huomio
ta kaikissa keittiössä, erityisesti 
kouluissa.

Laajoja valtakunnallisia 
toimia tarvitaan

Joukkoruokailun seurantahank
keessa ovat mukana Suomen Sy
dänliitto, Kansanterveyslaitos, 
Työterveyslaitos, Valtion ravitse

musneuvottalukunta, sosiaali ja 
terveysministeriö sekä opetuksen 
ja ruokapalveluiden edustajia.

Hankkeen tavoitteena on luoda 
valtakunnallinen suurkeittiöiden 
seurantajärjestelmä ja lisätä ter
veellisten ruokapalvelujen tarjon
taa ja käyttöä. Aluksi järjestetään 
laaja koulutuskierros ruokahuol
losta vastaaville ja suurkeittiöiden 
henkilöstölle uuden mittarin saat
tamiseksi käytäntöön. Koulutusti
laisuudet ja niissä jaettava aineis
to ovat maksuttomia.

Kannustusta ja haasteita arki-
lounaiden ammattilaisille koulu
tustilaisuudet alkoivat maalis
kuussa Gastromessuilta. Niitä on 
14 paikkakunnalla ympäri maata. 
Tilaisuudet toteuttavat Sydänliit
to, Valtion ravitsemusneuvottelu
kunta, Finfood – Suomen ruoka
tieto ja lääninhallitukset. Tilai
suuksien aikataulu ja ohjelma 
 löytyvät osoitteesta www.sydan
liitto.fi > Arkilounas on sydämen 
asia.

Tulevina vuosina on tarkoituk
sena laatia laadullista mittaristoa 
tarkempi, ruoan ravintosisältöön 
pohjautuva kriteeristö terveelli
sen aterian määrittelemiseksi ja 
laajentaa Sydänmerkkijärjestel
mää kattamaan myös suurkeittiö
tuotteet ja ateriakokonaisuudet.

Ammattikeittiöitä innostetaan 
terveelliseen ateriatarjontaan luo
malla uusi diplomijärjestelmä ter
veellisen ruoanvalmistuksen kri
teerit täyttäville keittiöille. Samal
la tehostetaan ammattikeittiöiden 
työntekijöiden osaamista lisää
mällä terveelliseen ruoanvalmis
tukseen liittyvää täydennyskoulu
tusta ja luomalla siihen sopivaa 
aineistoa.

Lisätietoja
Mari Olli
Projektisuunnittelija
mari.olli@sydanliitto.fi

Lähteitä:
• Raulio S, Mukala K, Ovaskainen 
M-L, Lahti-Koski M, Sirén M, 
Prättälä R. Työaikainen ruokailu 
Suomessa. Kolmen valta-
kunnallisen seurantatutkimuksen 
tuloksia (PDF). Helsinki; 
Kansanterveyslaitoksen  
julkaisuja B3/2004. 
• URL:http://www.ktl.fi/
attachments/suomi/julkaisut/
julkaisusarja_b/2004b3.pdf; 2004.

• Vanhala M, Hasunen K, 
Mertanen E, Nurttila A, Prättälä R, 
Koivisto P. Suurkeittiöiden 
tarjoaman ruoan 
ravitsemuksellinen laatu. Raportti 
joukkoruokailun 
seurantajärjestelmään luoduista 
ravitsemuskriteereistä ja niiden 
toteutumisesta julkisia 
ruokapalveluita tuottavissa 
suurkeittiöissä vuonna 2004. 
Helsinki; Suomen Sydänliiton 
julkaisuja 2004:1; 2004.

• http://www.sydanliitto.fi 
>Arkilounas on sydämen asia

Arkilounaasi on
sydämen

asia

Terveellistä ja hyvää 
tarjolla päivittäin

Suomen Sydänliitto ry. Kriteerit ruoan ravitsemuksellisen laadun arviointiin. 2006. Tuotettu sosiaali- ja terveysministeriön tuella.
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Suurkeittiöt valmistavat 2 miljoonaa ateriaa päivässä
•	 Suomessa tarjotaan päivittäin noin kaksi miljoonaa 

suurkeittiöiden valmistamaa ateriaa.

•	 Päivittäinen lounasateria on suurella osalla 
työikäisistä päivän ainoa lämmin ateria.

•	 Pitkällä tähtäimellä ylipainoa, tyypin 2 diabetesta sekä 
sydän- ja verisuonisairauksia on mahdollista ehkäistä 
päivittäisen terveellisen ravitsemuksen keinoin.

•	 Ravintoainelaskentaohjelmien (mm. Aivo ja Aterix) 
avulla saadaan tarkat ravintoainetiedot, mutta niiden 
käyttäminen on työlästä ja vaatii osaamista, samoin 
niiden antaman tiedon tulkitseminen. Lisäksi niitä on 
mahdollista käyttää vain isoimmissa yksiköissä.

•	 Uusilla ravitsemuksellisen laadun kriteereillä ei voi 
arvioida valmistetun ruoan rasvan, suolan tai muiden 
ravintoaineiden määriä, mutta niiden avulla voidaan 
nopeasti ja helposti saada yleiskuva suurkeittiön 
valmistaman ruoan ravitsemuksellisesta laadusta.

•	 Kriteerit toimivat terveellisen ateriatarjonnan 
indikaattoreina. Niiden avulla voidaan selvittää, 
onko asiakkaalla mahdollisuus koostaa suositusten 
mukainen ateriakokonaisuus päivittäin.

•	 Mittari on osa laajempaa valtakunnallista 
joukkoruokailun seurantajärjestelmää.

•	 Seurannan yhtenä tavoitteena on saada suurkeittiöt 
arvioimaan omaa ravitsemuksellista tasoaan 
luodun mittariston perusteella ja uudistamaan 
toimintansa ruoan laadun parantamiseksi.

•	 Lopullisena päämääränä on varmistaa, että kaikilla 
työssäkäyvillä, opiskelijoilla ja koululaisilla on  
mahdollisuus aterioida terveellisesti työpäivänsä aikana.

n

Kuluttajat suhtautuvat entistä 
suopeammin valmisruokiin
Valmisruokien käyttöä ei enää selitellä samalla tavalla kuin reilut kym-
menen vuotta sitten. Valmisruokien myötä arjen helpottaminen ja va-
lintojen mahdollisuus ovat nousseet ruuanlaitossa yhä suurempaan ar-
voon.
Saarioisten motiivitutkimuksen mukaan etenkin perheelliset naiset pu-
huvat ruuasta ja syömisestä ensisijaisesti lastensa kautta. Valmisruuista 
on tullut luonteva osa arkiruokailua. Valmisruoka ja puolivalmisteet 
nähdään tasapainottajana ihanteiden ja arjen realiteettien välillä. Val-
misruuat tarjoavat mahdollisuuden perheen yhteiseen lämpimään ate-
riaan arki-iltaisinkin, kun aikaa on niukasti.
Asenteiden muuttuminen näkyy myös valmisruokien myynnissä. Viimei-
sen viiden vuoden aikana tuoreiden valmisruokien markkina on kasva-
nut lähes 40 %. Se onkin nopeimmin kasvavia tuoteryhmiä päivittäista-
varakaupassa. Tuoreita valmisruokia ostetaan Suomessa vuosittain yli 
17 kiloa henkeä kohti.
Lisätietoja: Kuluttajatutkimuskeskus, tutkimuspäällikkö Johanna Mäke-
lä, puh. (09) 7726 7725

Haastekilpailu vauhdittaa  
elämäntaparemonttia
Kohti hyvää oloa on verkossa toimiva, Apetitin, Exelin ja 4eventin yh-
teisvoimin toteuttama haastekilpailu, jossa jokainen kilpailupari asettaa 
itse omat tavoitteensa ja seuraa niiden toteutumista. Kilpailuun voi il-
moittautua 15.6. saakka, ja kilpailu päättyy 15.8.
Opas Hyvään Oloon kertoo kalan, kasvisten, kuitujen, liikunnan ja le-
von merkityksestä. Ohjeet, vinkit, ja reseptit on tehty mahdollisimman 
käytännönläheisiksi. 
Kilpailu ja opas löytyvät osoitteesta www.hyvaaoloa.fi

Arkilounaasi on
sydämen

asia

Terveellistä ja hyvää 
tarjolla päivittäin

Suomen Sydänliitto ry. Kriteerit ruoan ravitsemuksellisen laadun arviointiin. 2006. Tuotettu sosiaali- ja terveysministeriön tuella.
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Kansainväliset kauppaketjut välittävät 
ravitsemustietoa asiakkailleen aktiivisesti
Suomessa kaupan yritykset 
tarjoavat verkkosivuillaan 
toistaiseksi vain vähän ra-
vitsemustietoa. Sivuilla an-
netaan neuvoja ruoanval-
mistukseen, mutta ruoan 
terveellisyyteen liittyvää 
tietoa on niukasti. Sen si-
jaan suurten kansainvälis-
ten kauppaliikkeiden, ku-
ten Tesco, Sainsbury´s, AS-
DA ja Casino, verkkosivuil-
la on laajasti ja monipuoli-
sesti tietoa ravitsemuksesta 
ja terveellisistä elintavoista. 
Sivut sisältävät usein myös 
aiheeseen liittyviä interak-
tiivisia pelejä, testejä tai 
laskureita.

n Kauppa voi palvella ravitsemuk
sesta kiinnostuneita asiakkaitaan 
monin tavoin. Suurten kansainvä
listen päivittäistavarakauppojen 
verkkosivuilla on usein valmiita 
ateriasuunnitelmia ja ostoslistoja 
terveellisen ruokavalion koosta
miseksi. Yleisesti ne tarjoavat 
myös mahdollisuutta esittää 
asiantuntijoille mieltä askarrutta
via ravitsemus ja terveyskysy
myksiä.
Palvelut ovat yleensä ilmaisia, 
mutta tarjolla on myös maksullisia 
kauppaketjujen ylläpitämiä palve
luita. Esimerkiksi IsossaBritan
niassa ja Irlannissa Tescoketjulla 
on palvelu, jossa käyttäjä saa it
selleen ilmaisen alkukartoituksen 
jälkeen maksua vastaan henkilö
kohtaisen ravinto ja liikuntasuun
nitelman sekä ostoslistan (http://
www.tescodiets.com/) haluaman
sa ruokavalion toteuttamiseksi. 
Valittavana on tällä hetkellä 13 eri
laista ruokavaliota. Ruokavalion 
toteuttamiseen on mahdollisuus 
saada tukea puhelimitse ja sähkö
postitse vuoden jokaisena päivä
nä 24 tuntia vuorokaudessa.

Euroopan suurten päivittäista
varakauppaketjujen verkkosivuilta 
löytyy yleisen ravitsemustiedon li
säksi tarkasti kohdennettua tietoa 
erilaisille asiakasryhmille kuten 

lapsille, opetushenkilöstölle tai 
kaupan omille kantaasiakkaille.

Verkkosivuilla on esimerkiksi 
hyvinvoinnistaan kiinnostuneille 
päivittäistavarakauppaketjun kan
taasiakkaille suunnattu klubi 
(www.tesco.com/clubcard/healt
hyliving), johon kuuluu 220 000 
kantaasiakasta.

Terveelliset valinnat helpoksi
Elintarviketeollisuuden ja kaupan 
vastuulla on tuotteiden ja tarjon
nan kehittäminen niin, että kulut
tajilla olisi mahdollisuus valita ter
veellisiä elintarvikkeita. Pakkaus
ten ravintoarvomerkinnät ovat 
keskeinen tietolähde, mutta moni 
terveellisiin valintoihin pyrkivä 
toivoisi merkintöjä helppolukui

Eurooppalaisten	vähittäiskauppaketjujen	ravitsemusaiheista	tarjontaa	internetissä

Kauppaketju ja sivusto Sisältö

Tesco (Iso-Britannia)
• http://www.tesco.com
• http://www.tes-

co.com/clubcard/
• healthyliving 
• http://www.tes-

codiets.com/

• Healthy living -osiossa laaja tietopaketti ravitsemuksesta ja 
liikunnasta. Mahdollisuus esittää sähköpostitse kysymyksiä 
ravitsemusterapeutille, joka vastaa kysymyksiin henkilökohtaisesti.

• Sivustolla kanta-asiakkaat voivat liittyä maksuttomaan Healthy 
living -klubiin. Klubiin rekisteröityneet saavat kotiinsa ravitsemus- ja 
liikunta-aiheisen lehden, jonka mukana seuraa alennuskuponkeja 
kaupan terveellisiin tuotteisiin sekä liikunta-palveluihin.

• Tesco eDiets -sivustolla ilmainen ruoka- ja liikuntatottumusten kartoitus, 
jonka jälkeen on mahdollista saada maksua vastaan henkilökohtaiset 
ohjeet sekä ostoslista 13 erilaisen ruokavalion (mm. kolesterolia 
alentava, runsaskuituinen, Atkins ja kasvisruokavalio) noudattamiseen.

• Ruokavalio-ohjeiden tueksi on tarjolla 24 tuntia 
vuorokaudessa auki oleva puhelin- ja onlinepalvelu. 

Asda (Iso-Britannia)
• http://www.asda.co.uk

• Healthy Living -osiossa laajasti tietoa terveellisestä ravinnosta 
ja sen ostamisesta. Sisältää mm. ruokareseptejä, BMI-
laskurin ja 7 päivän ateriasuunnitelman. Mahdollisuus 
esittää kysymyksiä ravitsemusterapeutille.

• Big Healthy Eat -osio on suunnattu lapsille, opettajille ja vanhemmille ja 
käsittelee terveellistä ruokavaliota. Se sisältää mm. interaktiivisia pelejä.

• ASDA julkaisee lisäksi neljä kertaa vuodessa ilmestyvää, kaupoissa 
jaettavaa maksutonta terveysasioihin keskittyvää Good for you! -lehteä. 

Edeka (Saksa)
http://www.edeka.de

• Essen & wohlfühlen -osiossa ruokareseptejä sekä 
testi oman ruokavaliotyyppinsä löytämiseksi.

• Edekalla on lisäksi ravitsemuspalvelu, jonne kuluttajat voivat ottaa 
yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse ja kysyä ravitsemusasioista sekä 
tuotteista. Yleisimpiä kysymyksiä on kerätty myös verkkosivustolle. 

Sainsbury`s (Iso-Britannia) 
http://www.sainsburys.co.uk

• Healthy Living -osiossa tietoa ravinnosta, liikunnasta ja terveydestä 
sekä kaupan omien terveellisten tuotteiden esittely. Reseptihaku.

Waitrose (Iso-Britannia) 
http://www.waitrose.com

• Nutrition channel -osiossa tietoa terveellisestä ravinnosta, 
erityisruokavalioista sekä kaupan omien terveellisten tuotteiden 
esittely. Mahdollisuus esittää sähköpostitse kysymyksiä 
ravitsemusterapeutille, joka vastaa kysymyksiin henkilökohtaisesti.

• Healthy eating for children -osiossa vanhemmille tarjolla 
tietoa lasten ravitsemuksesta sekä ateriasuunnitelmat 
ikäkausittain, lapsille interaktiivisia pelejä. 

Ahold (Hollanti)
www.ahold.com

• Nutrition and healthy leaving -osiossa asiapitoinen 
tietopaketti terveellisestä ruokavaliosta. 

Casino (Ranska)
www.produis-casino.fr 

• Le Guide nutrition -osiossa tietopaketti terveellisestä 
ruokavaliosta ja ruoan valmistuksesta.

Real (Saksa)
http://www.real.de

• Food & fitness -osiossa ruokareseptejä sekä BMI-laskuri. 
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semmiksi. Sekä teollisuuden että 
kaupan tulisikin jatkuvasti kehit
tää pakkausmerkintöjä ja oheis
viestintää.

Suomessa on vuodesta 2000 
lähtien ollut käytössä Sydänmerk
kisymboli. Se kertoo kuluttajalle 
yhdellä silmäyksellä tuotteen ole
van tuoteryhmässään rasvan laa
dun ja määrän sekä suolan kan
nalta ravitsemuksellisesti parem
pi valinta (www.sydanmerkki.fi). 
Vastaavantyyppisiä järjestelmiä 
on jo käytössä tai suunnitteilla 
monissa muissakin maissa.

Englannissa on parhaillaan lop
pusuoralla kokeilu, jossa elintar
vikkeita on pisteytetty ja merkitty 
ns. liikennevalotunnuksilla. Väri
merkinnöillä pyritään yksinker
taistamaan kuluttajalle viestiä sii
tä, millainen valinta tuote on ras
van, suolan ja sokerin suhteen 
(NCC 2004, National Consumer 
Council).

Terveellisten vaihtoehtojen pi
tää löytyä helposti kaupan hyllyil
tä. Elintarvikemyymälöihin on jo 
tullut erilaisia merkintöjä hyllyn
reunoihin, esimerkiksi Luomu
tuotteiden osalta. Kauppa voisi 
kuitenkin parantaa kuluttajien ra
vitsemuspalvelua tuotteen ter
veellisyydestä kertovilla hyllynreu
namerkinnöillä tai ryhmittelemällä 
tuotteita terveellisyyskriteerein.

Terveellisyys keino 
erottautua?

Terveellisyyteen liittyvät aiheet 
sopisivat myös kaupan teemavii
koille. Terveellisyysmerkitysten 
liittäminen osaksi elintarvikeliik
keen myymäläkonseptia voisi 
muodostaa yhden keinon erottua 
vähittäiskaupan kilpailussa.

Suomessa edistyneimmän rat
kaisun ostoskorin ravintosisällön 
tarkkailuun tarjoaa tällä hetkellä 
Tuulia International (www.tuulia.
fi). Palvelun ostoskorin tuotetiedot 
siirtyvät kantaasiakaskorttiin kiin
nitetystä viivakooditarrasta suo
raan kassalta tietojärjestelmään. 
Ostosten ravintosisällöt ovat päi
vän sisällä luettavissa ja tarkastel
tavissa osoitteessa www.ravinto
koodi.fi. Palvelu perustuu suoma
laisiin ravitsemussuosituksiin ja 
maksaa 20 senttiä ostoskerralta.

Terveellisyys kaupan  
omissa merkeissä

Eurooppalaiset kauppaketjut ovat 
ulottaneet terveellisyyden myös 

osaksi omia merkkejään. IsonBri
tannian neljällä suurimmalla su
permarketketjulla on kullakin oma 
terveellisyydellä markkinoitu tuo
tesarjansa: Tescolla Healthy Li-
ving-, Asdalla Good for you-, 
Sainsbury´s:lla Be good to your-
self- ja Morrisonsilla Eat smart 
tuotesarjat.

Kaikki tuotesarjojen tuotteet 
täyttävät tietyt ravitsemukselliset 
kriteerit ja pakkauksissa on sel
keät ravintoarvomerkinnät, joiden 
tarkoitus on osaltaan helpottaa 
terveellisen ruokavalion koosta
mista.

Terveellisiä valintoja supermar
keteissa käsittelevässä väitöstut
kimuksessa (Närhinen 2000, 
2005) kaupan henkilökunta ja 
asiakkaat pitivät erittäin myöntei
senä sitä, että ruoan terveellisyys 
on yksi kaupan markkinointikri
teeri. Asiakkaista 90 % piti ehdot
toman hyvänä, että kauppa edes
auttaa terveellisten valintojen te
kemisessä.

Myös väestön kannalta tervey
den ottaminen osaksi kaupan 
omaa markkinointiprofiilia olisi 
erittäin toivottavaa. Englannissa 
National Consumer Council on 
vertaillut ja pisteyttänyt kauppa
ketjuja sen mukaan, miten tehok
kaasti ne ovat ottaneet elintarvik
keiden terveyteen ja ravitsemuk
selliseen laatuun liittyvät asiat 
huomioon toiminnassaan (NCC 
2005).

Anne-Mari Ottelin
Tutkija, Kuopion yliopisto, ETTK

Anja Lapveteläinen
erikoistutkija, ETTK

Teuvo Kantanen
Lehtori, Kuopion yliopisto, 
Kauppatieteiden laitos

Anja-Riitta Keinänen
Yliopettaja
Savonia-AMK, Savonia Business

Anna-Maria Saarela
Opettaja, Savonia- AM

Riitta Rissanen
Tutkimuspäällikkö,  
Savonia-AMK

Kaisa Poutanen
Professori, ETTK ja VTT

Viitteet saatavissa toimituksesta
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Nopeat ja varmat toimitukset.
Lisätietoja saat sähköpostitse info@plasto.fi tai puhelimitse 018-5260

Plastopakin elintarvikkeille kehitetyt kotimaiset pakkausratkai-
sut ovat kestäviä ja käteviä. Valikoimaan kuuluu myös ergono-
misia tuotteita, jotka on erityisesti suunniteltu henkilöille, 
joiden toimintakyky on vamman tai sairauden vuoksi alentunut.

Plastopak-pakkauksiin saat korkealaatuisen neliväripainatuksen 
myös pienille määrille.

Helppo avata ja sulkea. 
Yhä uudelleen ja uudelleen.

Aseta suunta menestykseen
...APV:n palveluilla.

APV Finland
Vapaalantie10 A 2, FIN-01650 Vantaa

Puh 020 741 38 30 Fax 020 741 38 31
sähköposti: apv.finland@invensys.com

kotisivut: www.apv.fi
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Tieto ja taitava tekniikka tukevat 
kuluttajan ruoanvalintaa
VTT on kehittänyt teknisen 
ratkaisun, jossa elintarvik-
keen painettu viivakoodi 
voidaan lukea kamerakän-
nykällä ostoksia tehdessä. 
Kännykän näytölle ilmestyy 
tietoa juuri halutun tuot-
teen ominaisuuksista.

n Kuluttajat haluavat monenlaista 
tietoa elintarvikkeista: mitä elin
tarvike sisältää, mikä sen ravinto
sisältö on, sopiiko se erityisryh
mille, missä tuote on tehty, miten 
se on tuotettu jne. Vaikka tuote
pakkauksissa on runsaasti erilais
ta tietoa, halutun tiedon löytämi
nen voi olla vaikeaa ja aikaa vie
vää. Tietotekniikan avulla tuot
teesta voidaan poimia ja tulostaa 
näkyville juuri se tieto, joka on yk
sittäiselle kuluttajalle tärkein.

VTT:n viivakoodin lukuohjelma 
hakee painetun tunnisteen avulla 
tietopankista tietoa valikoiden 
käyttäjän omien asetusten pohjal
ta. Tulevaisuudessa yleistyvien 
Radio Frequency IDentity tunnis
teiden (RFID) kautta tiedon haku 
tulee entistä helpommaksi, koska 
tunnisteen lukeminen voidaan 
tehdä muutamien senttien etäi
syydeltä.

Tietotekniikka mahdollistaa 
ajasta ja paikasta riippumattoman 
tiedonhaun, mutta myös jalosta
misen kuluttajalle käyttökelpoi
semmaksi. Haettu tieto voidaan 
käsitellä niin, että sen merkitys 

vastaanottajalle tulkitaan valmiik
si esimerkiksi arvioimalla tietyn 
ravintotekijän merkitystä ruoka
valiossa. Pakkauksesta avautuva 
yhteys antaa mahdollisuuden 
myös kuluttajan ja elintarvikkeen 
valmistajan keskinäiseen, suo
raan viestintään, jolloin viivakoo
din lukeminen johtaa  palveluun, 
joka sekä välittää tietoa että tar
joaa mahdollisuuden palautteen 
antamiseen.

Tietotekniikan käyttöönotto vaa
tii kuitenkin kuluttajien hyväksyn
nän. Palvelu on koettava tarpeelli

seksi ja hyödylliseksi, ja sen pitää 
olla helppokäyttöinen. Tekesin ra
hoittaman TIVIK hankkeen (Tilan-
neohjautuvat ja personoidut vies-
tintäpalvelut tuotetiedon siirtämi-
seksi kuluttajille – erityisesti elin-
tarviketuotteilla) yhteydessä teh
tiinkin kaksi personoitua sovellus
ta. Niiden käyttöhalukkuutta tes
tattiin kenttäkokeessa (N=100), 
jossa tavalliset käyttäjät pääsivät 
kokeilemaan palvelua.

Kuluttaja ja asiantuntijahaas
tattelujen pohjalta sovelluskoh
teiksi valittiin painonhallinta ja 
laktoosiintoleranssi. Näistä pai
nonhallinta osoittautui kiinnosta
vammaksi palveluksi monipuolis
ten tietotarpeidensa vuoksi. Lak
toosiintoleranssista kärsivät ko
kivat, että heidän tarvitsemansa 
tieto löytyy muutenkin suhteelli
sen helposti.

Paino hallintaan
TIVIKpalvelun painonhallitsijoille 
kehitetty tietopalvelu kertoi jo os
totilanteessa, kuinka paljon ener
giaa kädessä olevassa tuotteessa 
on annosta kohti. Tämä tieto suh
teutettiin käyttäjän itsensä aset
tamaan päivittäiseen energiantar

peeseen.  Näin yleensä keskiarvo
na ilmoitetusta energiamäärästä 
100 grammaa kohti saatiin yksilöl
le tärkeää tietoa, joka kertoi tuot
teen merkityksen hänen päivittäi
sessä ruokavaliossaan.

Palvelua ei niinkään haluttu 
käyttää ostosten tukena kuin päi
vittäisen ruokavalion koostami
sen apuna. Viivakoodien luku kau
passa kännykällä koettiin vähän 
hämmentävänä, mukavampaa oli 
tehdä se kotona.

Palvelussa oli alkeellinen ruo
kalaskuri, jolla voitiin lisätä eri 
tuotteita päivän syömisiin ja kat
soa, miten tavoiteltu energiatavoi
te täyttyi hitaammin tai nopeam
min. Innostus ruokalaskureita 
kohtaan viitoitti tarpeen jatkopro
jektiin, jossa tavoitteena on kehit
tää näitä ruokalaskureita edelleen 
ja yhdistää ne liikunnan seuraami
seen. Näin saadaan parempi ko
konaiskuva siitä, miten energia
tasapaino kehittyy.

Kännykän käyttöä tiedon kerää
jänä kehitetään edelleen. Viiva
koodin luvun lisäksi mietitään 
myös muita tapoja hyödyntää kän
nykän ja verkkopohjaisen palve
lun yhteistoimintaa.

VTT BIOTECHNOLOGY

Tivik-pilottijärjestelmä

Kuluttaja
ostoksilla

Kuluttaja
kotona

Kännykkä

Tuotetiedot

Tuotetieto
Palvelut

Tuotetieto
Palvelut

TIVIK-
järjestelmä

P
C

Käyttäjä-
profiili

Elintarvikkeiden
valmistajat

TIVIK -järjestelmän rakenne. Tiedot kerätään tietokantaan serverille eri lähteistä. Samoja tietoja 
voidaan käyttää sekä mobiili- että PC-liittymästä.
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Tekniikassa  
parantamisen varaa

Teknologiasta ja kännykästä ruo
kaan liittyvän tiedon välittäjinä ol
tiin yleisesti innostuneita, mutta 
ei varauksettomasti. Yhteydenot
to palveluun oli kevään 2005 ko
keilussa vielä melko hidasta ja vä
lillä yhteys jopa katkeili. Uusien 
kehittyneempien kännyköiden ja 
parempien yhteyksien avulla 
nämä ongelmat poistuvat itses
tään.

Toinen ongelma liittyi tuotetie
tojen saatavuuteen: koekäytön 
tietokannassa oli melko rajoitettu 
määrä tuotteita, jolloin moneen 
hakuun tulos oli se, ettei tietoa 
löydy. Tämä vähensi käyttöhaluk
kuutta.

Kauppa ja teollisuus keräävät 
tuotekohtaisia tietoja yhteiseen 
tietopankkiin oman yhteistyönsä 
helpottamiseksi. Näiden tietojen 
avaamista muille tahoille ja suo
raan kuluttajille tarkoitettuihin 
ratkaisuihin ei ole kuitenkaan vie
lä mietitty.

Ruoka ja teknologia tulevaisuudessa
•	 VTT, Kuopion yliopisto ja Helsingin kauppakorkeakoulu 

jatkavat TIVIK-projektissa aloitettua työtä Tekesin 
rahoittamassa HYPERFIT -projektiosta (Hybridimedia 
ravitsemuksen ja liikunnan henkilökohtaiseen hallintaan).

•	 Siinä rakennetaan työkaluja, joilla voidaan kehittää  
palveluja terveellisten ruoka- ja liikuntatottumusten tueksi.

•	 Työtä tehdään parantamalla energia- ja liikuntalaskureita 
ja visualisoimalla erilaisten valintojen merkitystä 
yksilön kokonaisvalintojen kannalta.

•	 Tavoitteena on auttaa ymmärtämään, etteivät 
yksittäiset tuotteet ole hyviä tai huonoja, vaan 
hyväänkin ruokavalioon mahtuu kaikenlaista.

•	 Toisaalta liikkumalla voi hankkia mahdollisuuden  
syödä enemmän samalla, kun kunto muutenkin kohenee.

•	 Uudessa projektissa tarkastellaan myös viihteellisten 
ja pelillisten ratkaisujen toimivuutta ruoka- ja 
liikuntatottumusten neuvonnassa sekä mahdollisuuksia 
hyödyntää eri lähteistä saatavaa tietoa.

•	 Jälkimmäinen lähestymistapa mahdollistaisi eri tahojen 
tuottaman ravitsemustiedon suhteellistamisen yksilön  
kannalta merkitykselliseksi.  n

Saatavilla olevat keskiarvotie
dot voivat riittää painonhallinta
palveluun vielä kohtuullisen hy
vin. Jos vastaavaa palvelua halu
taan kehittää edelleen esimerkiksi 
tiettyjä valmistusaineita tai ravin
non osia välttäville, keskimääräi
siin samantyyppisiin tuotteisiin 
perustuvilla arvoilla ei ole juuri
kaan käyttöä. Jo ruokasuolan pi
toisuus vaihtelee suuresti tuot
teesta toiseen.

Liisa Lähteenmäki
johtava tutkija
VTT
liisa.lahteenmaki@vtt.fi

Caj Södergård
tutkimusprofessori
VTT
caj.sodergard@vtt.fi

Lisätietoja TIVIK-projektista:
Järvinen T. (toim.) Hybridimedia 
personoidun ja tuotekohtaisen 
elintarviketiedon välittäjänä. VTT 
Publications 573, Espoo, 2005. 
http://virtual.vtt.fi/inf/pdf/
publications/2005/P573.pdf

Uusi hiilidioksiditehdas Kokkolaan
Oy Woikoski Ab on laajentanut toimintaansa Kokkolaan, jossa on aloit-
tanut uusi, korkealaatuisen hiilidioksidin talteenotto- ja käsittelylaitos. 
Laitoksessa on huomioitu juoma-, elintarvike- ja lääketeollisuuden kor-
keat laatuvaatimukset. Kaikki hiilidioksidin kanssa kosketuksessa olevat 
laitteet on tehty haponkestävästä teräksestä.
Tehtaan raakakaasu otetaan talteen Tetra Chemicals Europe Oy:n elin-
tarvikelaatuun yltävästä kalsiumkloridituotannosta, mistä se siirtyy 960 
metriä pitkää lasikuituputkea pitkin hiilidioksidilaitokselle. Kaasu pes-
tään, puhdistetaan, tislataan ja analysoidaan epäpuhtauksien poistami-
seksi sekä nesteytetään varastosäiliöihin asiakkaille toimitusta varten.
Tehtaan tuottaman hiilidioksidin pitoisuus on yli 99,995 %. Sitä käyte-
tään mm. elintarviketeollisuudessa, veden käsittelyssä ja juomien val-
mistuksessa. Uudessa laitoksessa on myös kuivajääyksikkö. Hiilidioksidi-
jäätä käytetään mm. elintarviketeollisuudessa ja raepuhalluksessa.
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Ravitsemuksen alueella monta toimijaa
Suomessa on useita ravitsemuksen alueella toimivia yhdistyksiä. Niistä nuorin 
on alkuvuonna 2005 perustettu Elintarviketieteiden Seuran Itä- ja Pohjois-
Suomen jaosto IPSJ. Muut alan yhdistykset, Suomen Ravitsemustieteen yhdis-
tys, Ravitsemusterapeuttien yhdistys ja Suomen lihavuustutkijat ry, ovat toi-
mineet pidempään. Ohessa esitellään nämä neljä toimijaa.

tettiin yhteistyössä IPSJ:n, SRY:n 
ja RTY:n kanssa. IPSJ pyrkii myötä
vaikuttamaan elintarvike ja ravit
semusalan yhdistysten keskinäi
sen yhteydenpidon ja muun yh
teistoiminnan toteuttamiseen jat
kossakin.

Uusien jäsenten rekrytointi on 
nuorelle jaostolle tärkeää, sillä 
vasta aktiiviset jäsenet tekevät ja
oston eläväksi! Ehdotuksia kiin
nostaville seminaariaiheille, tu
tustumiskohteille ja uusille yhteis
työavauksille otetaan mielihyvin 
vastaan.

Anja Lapveteläinen
IPSJ:n puheenjohtaja
anja.lapvetelainen@uku.fi
www.ets.fi

Suomen 
Ravitsemustieteen 
Yhdistys ry

Suomen Ravitsemustieteen Yhdis
tys (SRY) on vuonna 1985 perus
tettu tieteellinen seura, jonka toi
minnan ydin on ravitsemustieteel
lisen tutkimuksen edistäminen ja 
näkyvillä pitäminen sekä tutki
mukseen perustuvan ravitsemus
tiedon jakaminen.

Suurimmalla osalla yhdistyksen 
yli 400 henkilöjäsenestä on ravit
semustieteen yliopistotutkinto. 
Jäsenkuntaan kuuluu myös mm. 
lääketieteen, elintarviketieteiden 
ja luonnontieteiden tutkijoita ja 
asiantuntijoita. Yhdistyksen kan
nattajajäsenet ovat pääasiassa 
elintarvike ja lääkealan yrityksiä.

Suomen Ravitsemustieteen Yh
distys on Tieteellisten seurain val

ETS:n Itä- ja 
Pohjois-Suomen 
jaosto IPSJ
Elintarviketieteiden Seura ry (ETS) 
on vuodesta 1947 toiminut Suo
men suurin elintarvikealan yhdis
tys. ETS:n tapahtumat ovat useas
ti keskittyneet EteläSuomeen, ja 
pitkät välimatkat ovat rajoittaneet 
kauempaa tulevien jäsenten mah
dollisuuksia osallistua niihin. Sik
si vuosi sitten ETS:lle perustettiin 
aluejaosto, jonka tavoitteena on 
tehostaa seuran toimintaa Itä ja 
PohjoisSuomessa.

Jaosto edesauttaa Itä ja Poh
joisSuomen toimijoiden keski
näistä yhteydenpitoa, mutta 
maantieteelliset rajat eivät saa 
olla toiminnan rajaajina. Oikeas
taan päinvastoin: seuran muille 
jaostoille (Aistinvaraisen tutki
muksen jaosto ATJ, Elintarvikehy
gienian jaosto EHJ, Prosessitekni
nen jaosto PTJ ja Elintarvikeanaly
tiikan jaosto ATJ) avautuu mahdol

IPSJ:n johtoryhmässä ovat mukana: Simo Moisio (Arktiset Aromit ry), Anja Lapveteläinen (Kuopion 
yliopisto/ETTK),  Heidi Määttä (Pouttu Oy), Eriikka Koivisto (Oy Moilas GF Ltd), Anja-Riitta Keinänen 
(Savonia AMK) ja Ritva Keurulainen (Valio Oy). Kuvasta puuttuu Jani Koponen (ETTK).

lisuus vaikkapa alueelliseen yh
teistyöhön!

Koska ravitsemukseen liittyvä 
osaaminen on valtakunnallisestikin 
merkittävällä sijalla Kuopion ympä
ristössä, uusi aluejaosto voi tarjota 
myös ETS:lle yhden lisäkanavan 
mm. ravitsemukseen liittyvään tie
donvaihtoon ja tämän tietotaidon 
tehokkaampaan hyödyntämiseen 
koko elintarvikeketjussa.  

Koko seurassa on vajaat 1200 jä
sentä. Ensimmäisen vuoden aika
na IPSJjaostoon liittyi 72 jäsentä.

Suolaseminaari ravitsemus-
osaajien yhteistyönä

Vuoden 2006 suurin tapahtuma 
oli Vanha suola janottaa semi
naari 28.3. Kuopiossa. Se järjes

Suomen 
lihavuustutkijat ry
Suomen lihavuustutkijat ry on 
vuonna 1998 perustettu tieteelli
nen yhdistys, joka edistää liha
vuuteen liittyvää tutkimusta ja tie
toutta sekä lihavuuden ehkäisyä 
ja hoitoa Suomessa. Seuraan kuu
luu eri tieteenalojen asiantuntijoi
ta mm. lääkäreitä, ravitsemustut
kijoita ja terapeutteja, sairaan
hoitajia, liikuntatieteilijöitä ja psy
kologeja. Yhdistykseen voi liittyä 
kuka tahansa lihavuustutkimuk
sesta kiinnostunut lähettämällä 
jäsenanomuksen seuran sihteeril
le. Jäsenmäärä on noin 200.



Kehittyvä Elintarvike 2•06 �1

tuuskunnan jäsenseura, ja se 
edustaa Suomea alan eurooppa
laisessa (Federation of European 
Nutrition Societies, FENS) ja kan
sainvälisessä (International Union 
of Nutritional Sciences, IUNS) jär
jestössä. Syyskuussa 2005 IUNS:n 
hallituksen jäseneksi valittiin pro
fessori Marja Mutanen, joka toi
mii myös SRY:n hallituksessa.

Yhdistys hoitaa seuraavia teh
täviä:
•	 Järjestää kaksi tieteellistä semi

naaria vuosittain
•	 Osallistuu muiden tieteellisten 

kokousten ja koulutuksen jär
jestämiseen

•	 Toimii yhdyssiteenä kansainvä
lisiin ravitsemustutkimuksen 
organisaatioihin

•	 Järjestää vuosittain Vuoden ra-
vitsemusjulkaisu kilpailun

•	 Jakaa nuorille tutkijoille matka
apurahoja ja tieteellisten esi
tysten palkintoja

•	 Tiedottaa jäsenistölleen ajan
kohtaisista alan tapahtumista 
neljä kertaa vuodessa ilmesty
vän jäsentiedotteen välityksellä 
sekä ylläpitämällä yhdistyksen 
internetsivustoja

•	 Tarjoaa jäsenistölleen mahdol
lisuuksia yhteydenpitoon ja tie
teelliseen keskusteluun.

Liisa Valsta
SRY:n puheenjohtaja
srypuheenjohtaja@protsv.fi
www.protsv.fi/sry

Ravitsemus-
terapeuttien 
yhdistys ry

Ravitsemusterapeuttien yhdistys 
ry (RTY) on monialaisen jäsenis
tönsä palvelu ja koulutusjärjestö, 
joka edistää ajankohtaisen ja asi
allisen ravitsemustiedon leviämis
tä yhteiskunnassa ja siten väestön 
terveyttä ja hyvinvointia. Yhdistys 
vietti viime syksynä 35vuotisjuh
liaan. 

Yhdistyksen vuonna 1989 pe
rustama Dieettimedia Oy vastaa 
kaupallisen aineiston tuottami
sesta, ruokavaliolehtisistä ja kir
joista/oppaista sekä vastaa kou
lutustoiminnasta yhdessä yhdis
tyksen kanssa. RTY:llä on koulu
tuspäivät keväällä ja syksyllä. Tä
män kevään koulutustapahtuma 
järjestettiin yhdessä Suomen ra
vitsemustieteen yhdistyksen 
(SRY) ja Elintarviketieteiden Seu
ran (ETS) kanssa. Syksyn koulu
tuspäivä on neljännentoista ker
ran pidettävät kaksipäiväiset val
takunnalliset ravitsemuspäivät. 
Tämän vuoden teemana on Koulu
laisen ravitsemus.

RTY:n julkaisema ja Dieettime
dian kustantama Bolus ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa. Lehti on jä
senistölle tärkeä tiedon välityska
nava. Nykyään yhä enemmän 
ajankohtaisen ja kiireellisen tie

dottamisen kanavana toimii myös 
internet: yhdistyksen kotisivut, 
joissa on erillinen jäsenosio.

Jäsenet työskentelevät laaja
alaisesti ravitsemuksen parissa. 
Heillä on ylempi korkeakoulutut
kinto: terveystieteiden (TtM), elin
tarviketieteiden (ETM), maatalous 
ja metsätieteiden (MMM) tai ter
veydenhuollon maisterin (THM), 
lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 
ravitsemustiede pääaineena. Jä
senet ovat valmistuneet joko Hel
singin yliopistosta Viikistä ja/tai 
Kuopion yliopistosta, kliinisen ra
vitsemustieteen laitokselta, nykyi
seltä Kansanterveystieteen ja klii
nisen ravitsemustieteen laitoksel
ta.

Yli puolella jäsenistä (386) on 
Terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen myöntämä oikeus toi
mia laillistettuna ravitsemustera
peuttina. Jäsenet työskentelevät 
mm. ravitsemusterapeutteina, 
freelancereinä järjestö ja yhdis
tystehtävissä, lääke ja elintarvi
keteollisuudessa, tutkimuksessa 
ja opettajina. Yhdistyksellä on nyt 
varsinaisia jäseniä (kuuluttava Ag
ronomiliittoon) 505, kannattajajä
seniä 67, opiskelijajäseniä 125, 
seniorijäseniä 24, kunniajäseniä 8 
ja yrityskannattajajäseniä 20.

Lisätietoja:  
www.rty.fi tai (09) 2511 1630

Yhdistys järjestää vuosittain 
kevät ja syysseminaarit lihavuus
tutkimuksen ajankohtaisesta ai
heesta: esimerkiksi lasten liha
vuus (syksy 2004), endokannabi
noidit ja kreliini (kevät 2005) ja li
havuus ja liikunta (syksy 2005). 
Kevätseminaarin 2006 aihe on li
havuus ja verenpaine. Kevätsemi
naarin (http://www.duodecim.fi/
koulutuskalenteri/) yhteydessä 
4.5. järjestetään vuosikokous, 
joka valitsee yhdistyksen hallituk
sen.

Lisäksi seura järjestää ajoittain 
myös muita koulutus, esitelmä 
ja tiedotustilaisuuksia, toimii liha

vuuden tutkijoita edustavana eli
menä sekä on yhteydessä muihin 
lihavuuden parissa toimiviin yh
distyksiin ja järjestöihin koti ja ul
komailla.

Vuodesta 2000 lähtien yhdistys 
on myöntänyt vuosittain painon
hallintapalkinnon ja laihdutuslim
boantipalkinnon. Näillä kiinnite
tään huomiota toisaalta asialli
seen painonhallintaan ja lihavuu
den ehkäisyyn, toisaalta alalla re
hottavaan epäasiallisten ja tehot
tomien menetelmien markkinoin
tiin. Vuoden 2005 painonhallinta
palkinto myönnettiin Nuori Suomi 
ry:lle.

Lisäksi yhdistys myöntää jäse
nilleen matka ja tutkimusapura
hoja sekä tiedottaa lihavuustutki
muksen ajankohtaisista asioista 
jäsenistölle.

Lisätietoja:  
www.suomenlihavuustutkijat.fi

Minibaarista  
ravitseva välipala
Kymmeneen pääkaupunkiseudun 
kouluun on ilmestynyt kevään ai-
kana Valion Minibaari välipala-
automaatti. Se tarjoaa koululaisil-
le herkullisia ja terveellisiä välipa-
lavaihtoehtoja: maitokaakaota, 
maitojuomaa, smoothieta, ome-
na- ja appelsiinitäysmehua ja juo-
tavaa jogurttia. Valion Minibaarit 
ovat Selecta Oy:n toimittamia au-
tomaatteja, jotka on puettu Pao
la Suhosen suunnittelemaan 
Kukkamaito-kuoriin. Yhteistyössä 
on mukana myös Tetra Pak.
Lisätietoja: Markkinointipäällikkö 
Janne Vihosalmi, Valio Oy, puh, 
050 384 0231

Lasten rukiin 
syöntiä tutkitaan
Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö 
on myöntänyt 10 000 euron apu-
rahan Turun yliopiston johtamaan 
tutkimukseen, joka tähtää lasten 
ravitsemuskasvatukseen Etelä-
Pohjanmaalla. Raha myönnettiin 
110-vuotisjuhliaa viettävän Faze-
rin toivomuksesta. Tutkimusta 
johtaa professori Raija Tahvonen.
Etelä-Pohjanmaalla on käynnissä 
tyypin 2 diabeteksen ehkäisy-
hanke Tervehet mukulat. Se on 
osa diabeteksen ehkäisyn ja hoi-
don kehittämisohjelmaa (DEHKO). 
Apuraha tukee Fazer Leipomoi-
den 3-vuotista Ruis by Fazer -oh-
jelmaa, joka innostaa suomalaisia 
syömään enemmän ruisleipää ja 
lisää tietoa rukiin terveysvaiku-
tuksista.
Lisätietoja: Professori Raija Tahvo-
nen puh. 040 708 1073
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Rypsiöljyllä 3-vuotinen tiedotus- ja 
menekinedistämisohjelma
Elintarviketeollisuusliiton, 
Suomen valtion ja Euroo-
pan yhteisön yhteisrahoit-
taman ja EU:n sisämarkki-
noille suunnatun rypsiöl-
jyn tiedotus- ja menekin-
edistämisohjelman tavoit-
teena on parantaa rypsi-
öljyn imagoa, lisätä tietä-
mystä rypsin hyvistä omi-
naisuuksista ja nostaa ryp-
siöljyn kulutusta.

n Kolmivuotisen, tammikuussa 
alkaneen Rypsiöljy – liian hyvää 
ollakseen totta on käynnistynyt. 
Vuotuinen budjetti on 250 000 eu
roa, josta EU:n osuus on 50 %, 
Suomen valtion 20 % ja toimialan 
30 %.

Ohjelman taustalla vaikuttavat 
Öljynpuristamoyhdistys (Ravinto
raisio Oy ja Mildola Oy) ja MTK. 
Ohjelman käytännön toteutukses
ta vastaa mainostoimisto Recom
mended Finland Oy. Ohjelman 
kohderyhmä käsittää mielipide
vaikuttajat, kuluttajat, HoReCa
sektorin, elintarviketeollisuuden 
ja kaupan.

EU rahoittaa 
menekinedistämisohjelmia

EU rahoittaa kokonaan tai osittain 
menekinedistämistoimenpiteitä, 
jotka jakavat tietoa EU:n maata
loustuotteista ja elintarvikkeista 
tai edistävät niiden myyntiä sisä
markkinoilla ja EU:n ulkopuolella. 
Italia, Espanja ja Kreikka ovat ol
leet suurimmat rahoituksen saa
jat.

Suomessa sisämarkkinoiden 
menekinedistämisrahoitusta on 
myönnetty mm. maitotuotteille 
sekä kananmunien merkinnästä 
tiedottamiselle. Kolmansiin maihin 
suunnattuun menekinedistämi
seen rahoitusta on saanut Suo
men Kaurayhdistyksen Venäjän 
markkinoille kohdistama kaura
tuotteiden menekinedistämishan
ke.

Rypsiöljy otettiin menekinedis
tämisasetuksen tuotelistalle ke
väällä 2005. Rypsiöljyn ensimmäi
set menekinedistämisohjelmat al
koivat vuoden 2006 alkupuolella. 
Suomen ja Saksan kansalliset oh
jelmat ovat ensimmäiset rypsiöl
jyn menekinedistämishankkeet. 
Ranska laajensi omaa ohjelmaan
sa myös auringonkukkaöljyyn.

Suomessa maa ja metsätalous
ministeriön interventioyksikkö 
hallinnoi menekinedistämisohjel
mia. Ohjelmien tarkastusviran
omaisena toimii tullilaitos.

Rypsiöljy sopii  
moneen käyttöön

Maa ja metsätalousministeriön 
Tietopalvelukeskuksen Ravintota-
seen mukaan suomalaisten keski
määräinen kasviöljyjen kulutus oli 
vuonna 2003 noin 6 litraa ja siitä 
rypsiöljyn osuus oli noin 75 %. 
Suomessa käytetään kasviöljyjä 
14,5 g eli ruokalusikallisen verran 
päivässä henkilöä kohden. Suo
men kasviöljyjen tuotantomäärä 

on noin 90 000 tonnia, josta ryp
siöljyn osuus on yli 80 %.

Rypsiöljystä menee Suomessa 
kotitalouksille noin 3,5 miljoonaa 
kiloa ja HoReCasektorin tarpei
siin noin 5 miljoonaa kiloa. Loput 
noin 12 miljoonaa kiloa käytetään 
elintarviketeollisuudessa marga
riiniteollisuuden 20,5 miljoonan 
kilon lisäksi.

Vähittäismyynnissä olevat ryp
siöljyt menevät pääasiassa kotita
louksien käyttöön sellaisenaan 
(paistaminen, leivonta, ruoanval
mistus, salaatin ja grillauskastik
keet, vuokarasvat, marinadit, ma
joneesit). HoReCasektorilla ryp
siöljyä käytetään ruoanvalmistuk
seen (kylmät kastikkeet, mari
nadit, majoneesit), leivontaan ja 
syväpaistoon.

Elintarviketeollisuudessa ryp
siöljyä käytetään eniten margarii
nin valmistuksen raakaaineena. 
Meijeriteollisuus käyttää rypsiöl
jyä ensisijaisesti voikasviöljyseok
siin sekä juustonkaltaisten valmis
teiden valmistukseen. Muussa  

elintarviketeollisuudessa rypsiöl
jyä käytetään erilaisten tuotteiden 
raakaaineena (salaatinkastikkeet, 
salaatit, marinadit) ja paistorasva
na. Leipomot käyttävät rypsiöljyä 
leivontamargariinien muodossa ja 
yhä enemmän myös sinällään.

Rypsiöljy on hyvä malliesimerk
ki ravitsemussuosituksissa suosi
telluista hyvistä, pehmeistä ras
voista. Rypsiöljy sisältää runsaasti 
pehmeää rasvaa (yli 90 %), ja sen 
rasvahappokoostumus on hyvä. 
Rypsiöljy sisältää välttämättömiä 
linoli ja erityisesti alfalinoleeni
happoja, ja sen n6 ja n3sarjan 
rasvahappojen suhde on tervey
den kannalta hyvä. Lisäksi rypsiöl
jy sisältää merkittävän määrän E
vitamiinia.

Lisätietoja: 
Öljynpuristamoyhdistyksen 
asiamies Pasi Lähdetie,  
pasi.lahdetie@etl.fi
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Neljä suomalaista olut-
merkkiä sopii keliaakikoille

nettiin 1.1.2004. Vuoden 2006 
alusta lähtien merkkijärjestelmän 
piiriin kuuluu yhteensä 76 tuotet
ta. Järjestelmän tavoitteena on 
helpottaa ja nopeuttaa keliakiaa 
sairastavien ja heidän lähipiirinsä 
asiointia kaupassa.

Tuotteen gluteenittomuus voi
daan varmistaa tuotepakkaukses
sa olevasta gluteenittoman tuot
teen symbolista. Merkki voidaan 
myöntää seuraaville tuoteryhmil
le:
•	 Gluteenittomat erityisruokava

liovalmisteet
•	 Ns. tavanomaiset elintarvik

keet, joissa ei ole käytetty glu
teenipitoista viljaa, kuitenkin 
siten, että näillä tuotteilla tulee 
olla pääsääntöisesti rinnakkais
tuote, joka sisältää gluteenipi
toisia ainesosia.

•	 Ns. tavanomaisissa elintarvik
keissa, joiden raakaaineissa 
on käytetty gluteenipitoisia vil
joja, mutta lopputuotteen glu
teenipitoisuus on alle 20 ppm 
(esim. olut, soijakastike).

Merkin käyttöoikeus on aina 
tuotekohtainen. Sen myöntämis
perusteina ovat toimiva omaval
vontasuunnitelma, tuotteen pak
kausmerkintöjen lainmukaisuus 
sekä vuosittain todistus analyy
sistä, josta ilmenee, ettei tuotteen 
gluteenipitoisuus ylitä rajaarvo
ja.

Lisätietoja: www.keliakialiitto.fi

Öljypellavayhdistys 
Elintarviketeollisuusliittoon
n Öljypellavayhdistys perustettiin 
Elintarviketeollisuusliiton yhtey
teen tammikuussa. Yhdistyksen 
muodostaa neljä öljypellavaalan 
yritystä: Elixi Oil Oy, Tuusulan 
Osuuspuristamo, Neomed Oy ja 
Oy Linseed Protein Finland Ltd.

Toimialayhdistyksen puheen
johtajaksi valittiin Elixi Oil Oy:n 
toimitusjohtaja Ville Kauppinen. 
Asiamiehenä toimii Marleena Tan
huanpää Elintarviketeollisuuslii
tosta.

Pellava on yksivuotinen ruo
hokasvi, jonka viljely aktivoitui 

uudelleen 1990 alkupuolella. 
Kotimaista öljypellavaa jaloste
taan elintarvikkeeksi, elintar
vikkeiden raakaaineeksi, luon
taistuotteiksi sekä elintarvike, 
ravintolisä ja lääketeollisuu
den fraktioiksi.

Öljypellavan eri osilla on eri
laisia terveyteen vaikuttavia 
ominaisuuksia. Öljypellavan 
keskeiset biologiset terveysvai
kutukset perustuvat sen sisäl
tämään ravintokuituun, alfa
linoleenihappoon ja lignaanei
hin.

Öljyt
hyvään ruokaan

Mildola oy
Puh. 010 402 2300 
Fax 010 402 2344
www.mildola.fi

n Neljä suomalaista täysmalla
solutta on todettu keliaakikoille 
sopivaksi. Suomen Keliakialiiton 
asiantuntijaneuvoston kannan
oton mukaan olut sopii keliaaki
koille, jos sen gluteenipitoisuus 
on alle 2 mg/100g tuotetta ja glu
teenipitoisuus on tutkittu vähin
tään viidestä oluen eri valmistus
erästä. Lisäksi yritys varmistaa 
omavalvontasuunnitelmassaan 
riittävät toimenpiteet oluen glu
teenittomuuden turvaamiseksi ja 
mittauttaa gluteenipitoisuuden 
vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Näillä kriteereillä keliaakikoille 
sopivia suomalaisoluita ovat Laiti
lan Wirvoitusjuomatehtaan vähit
täiskaupassa myytävät Kukko Pils 
(4,5 %) ja Tumma Kukko (3,8 %) 
sekä Oy Sinebrychoff Ab:n Koff I ja 
(33 cl) ja 4.1 Täyteläinen Kevyt 
Olut (33 cl). Näille oluille on myön
netty Suomen Keliakialiiton glu
teenittoman tuotteen merkki vuo
den 2005 loppupuolella.

Keliaakikon tulee rajoittaa 
 oluen juontia kuitenkin korkein
taan kahteen 0,33 litran pulloon 
päivässä, ettei päivittäinen kumu
latiivinen gluteenin saanti nouse 
liian korkeaksi ja keliaakikon 
terveydelle vaaralliseksi. Vähäisil
le gluteenijäämille herkkien ke
liaakikoiden kannattaa keskustel
la hoitavan lääkärin kanssa oluen 
käytön aloittamisesta.

Gluteeniton tuotemerkki  
jo 76 tuotteella
Ensimmäiset gluteenittoman tuot
teen merkin käyttöoikeudet myön

VTT yhdisti T&K-osaamisensa
VTT yhdisti osaamisensa ja suuntaa sen asiakkaille ja yrityksille uusien toi-
mintatapojensa kautta. Tavoite on olla yritysten innovaatiokumppani tut-
kimus- ja kehitystyön elinkaaren kaikissa vaiheissa. Erityistä painoarvoa 
VTT asettaa toiminnalle tutkimus- ja kehitystyön alkuun, jolloin tehdään 
ratkaisevimmat valinnat. VTT kytkee teknologiaosaamistaan entistä vah-
vemmin yritysten liiketoiminnan sekä kansantalouden ja ihmisten käyt-
täytymisen tuntemiseen.
VTT:n asiakaspalveluita ovat mm. markkinoiden ja teknologian ennakoin-
ti, strategiset tutkimuspalvelut, teknologia- ja osaamisratkaisut sekä teol-
lisoikeuksien hyödyntäminen. Uudistunut VTT tunnistaa myös markkinoi-
den heikkoja signaaleja ja muutoksia ja jalostaa tämän tiedon pohjalta 
sellaisia tuotteita ja ratkaisuja, joilla on myös mahdollisuus menestyä 
markkinoilla.
Lisätietoja: VTT, viestintäjohtaja Olli Ernvall, puh. 020 722 6747

Lisäkuitua täydennetyillä  
elintarvikkeilla
Väestön kuidun saantia voidaan kasvattaa helposti lisättyä kuitua sisältä-
villä elintarvikkeilla. ETM Marika Lylyn väitöskirjatutkimuksen mukaan 
suomalaiset suhtautuvat kuituun myönteisesti. Kaurakuitua voi lisätä 
juomiin ja valmiskeittoihin sellaisia määriä, että sillä on myönteisiä ter-
veysvaikutuksia.
Kuluttajat käyttävät näitä tuotteita, kunhan niiden maku on yhtä hyvä 
kuin vastaavien tavanomaisten tuotteiden. Kuluttajat eivät ole valmiita 
maksamaan kuitulisällä terästetyistä tuotteista juurikaan tavanomaista 
korkeampaa hintaa.
Lisätietoja: VTT, Marika Lyly, puh. 020 722 5837
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Lähikeittiöhanke 
neuvoo kouluja ja 
päiväkoteja julkisen 
alan hankinnoissa
Suomen ensimmäiset maa-
kunnalliset Lähikeittiöneu-
vojat ovat ammattikeittiöi-
den käytössä toukokuun 
alusta lähtien.

n Maa ja metsätalousministeriö 
on osoittanut Savon ammatti ja 
aikuisopiston alaisuudessa toimi
valle Luomukeittiökeskukselle täl
le vuodelle 300 000 euroa. Raha 
on tarkoitettu julkisen sektorin 
keittiöiden lähi ja luomuruokatoi
menpiteiden suunnitteluun ja to
teutukseen.

Tavoitteena on ruokapalvelu
henkilöstön ja sen sidostyhmien 
aktivoiminen laatu ja ympäristö
tietoisiin elintarvikehankintapro
sesseihin. Lisäksi halutaan herät
tää kiinnostus ruoan alkuperään 
ja tuotantotapaan. Tavoitteet pe
rustuvat EUkomission julkaise
man Green Public Procurement 
oppaaseen.

Tärkeimpinä kohderyhminä 
ovat julkisen sektorin emännät ja 
ruokahuoltopäälliköt sidosryhmi
neen sekä päiväkotien ja koulujen 
ruokailijat, opettajat ja lasten van
hemmat. Julkisen sektorin hankin
tojen keskittämisen seurauksena 
varsinkin pienten koulujen ja päi
väkotien henkilöstö on jäämässä 
paitsioon sekä hankintaproses
seista että elintarvikealan infor
maatiosta.

Lasten ylipaino, diabetes, aller
giat ja levottomuus ovat lisäänty
neet ja kuluttajien luottamus ruo
kaan heikentynyt. Toisaalta kiin
nostus ruoan alkuperään, terveel
lisyyteen ja yksilöllisyyteen lisään
tyy. Huoli valmisruokien ja teollis
ten elintarvikkeiden lisä ja säilön
täaineista, muuntogeenisistä ai
neosista ja elintarvikkeiden ja val
miiden aterioiden pitkistä kulje
tusmatkoista on saanut monet 
vanhemmat, keittäjät ja opettajat 
etsimään tuoreita lähi ja luomu
tuotteita ja vaatimaan niitä lasten 
jokapäiväiseen ruokailuun kou
luissa ja päiväkodeissa.

Lähi- ja luomutuotteiden 
käyttö järkevää

Monissa Euroopan maissa, kuten 
Ruotsissa, Italiassa ja Itävallassa, 
julkinen sektori on poliittisin pää
töksin jo nyt velvoitettu käyttä
mään lähi ja luomuraakaaineita. 
Suomessa asiaa pohtinut kestä
vän kulutuksen ja tuotannon toi
mikunta esitti KULTUraportissaan 
ehdotuksensa kansalliseksi ohjel
maksi kesäkuussa 2005.

Sen mukaan julkisen sektorin 
keittiöiden tulee tulevaisuudessa 
tarjota lähi ja luomuruokaa ja toi
mia samalla edelläkävijänä ja esi
kuvana kaupallisille ammattikeit
tiöille sekä kuluttajille.

Suurimpana esteenä Suomessa 
lähi ja luomutuotteiden käytölle 
ammattikeittiöt ovat ilmoittaneet 
raakaaineiden epätasaisen saa
tavuuden ja kustannusvaikutuk
set. Lisäksi useiden tuotteiden ja
lostusaste on koettu liian alhai
seksi ammattikeittiökäyttöön. Jul
kisen sektorin hankintoihin liitty
vien säädösten on koettu vaikeut
tavan lähi ja luomutuotteiden 
käyttöä. Esimerkiksi lähiruoka
termiä ei saa esittää tarjouspyyn
nöissä tai käyttää valintakriteeri
nä. 

Käytännön esimerkit muualta 
Euroopasta kuitenkin osoittavat, 
että lähi ja luomutuotteiden käyt
tö on sekä taloudellisesti, logisti
sesti että hankintalain puitteissa 
mahdollista ja varsinkin alueta
louden ja ympäristön kannalta jär
kevää. Toteutuakseen tämä on 
vaatinut sekä asenteiden että käy
tännön prosessien uudelleenar
viointia ja koko elintarvikeketjun 
sitoutumista kehittämishankkei
siin.

Tarjouspyyntöihin apua 
lähikeittiöneuvojilta

Julkisen sektorin ammattikeittiöi
den henkilöstö tarvitsee käytän
nön asioita hallitsevaa vertaistu
kea ja neuvontaa ympäristövas
tuullisten elintarvikehankintojen 
ja ruoanvalmistusprosessien edis

tämiseksi. Esimerkiksi tarjousten 
pyytäjät tarvitsevat konkreettista 
tietoa hankintalainsäädännöstä 
eli mitä tarjouspyyntöön saa sisäl
lyttää ja voi kirjoittaa. Käytännös
sä heitä alkavat neuvoa touko
kuun alusta lähtien Luomukeittiö
keskuksen alaisuudessa työsken
televät maakunnalliset lähikeittiö
neuvojat.

Lasten ja vanhempien kiinnos
tusta ruoan alkuperään ja tuotan
totapaan pyritään herättelemään 
tuomalla paikallinen elintarvike
tuotanto osaksi opetusta sekä jär

Portaat luomuun -ohjelma valmentaa ammattikeittiöitä
•	 Portaat luomuun -ohjelma on Suonenjoella Savon ammatti- 

ja aikuisopistossa toimivan Luomukeittiökeskuksen, Finfood 
Luomun sekä Elintarvikeviraston yhteistyönä kehittämä 
valmennusohjelma, jonka tavoitteena on lisätä luomuraaka-
aineiden käyttöä ammattikeittiöissä portaittain sekä tiedottaa 
luomun käytöstä ruokailijoille yhtenäisellä tavalla.

•	 Ohjelmassa ammattikeittiö hakeutuu tietylle portaalle 
ja sitoutuu noudattamaan sen vaatimuksia.

•	 Ensimmäisellä portaalla keittiössä käytetään päivittäin vähintään 
kahta luomuraaka-ainetta ruoanvalmistuksessa tai aterian osana.

•	 Toisella portaalla päivittäisiä raaka-aineita on 
neljä, ja lisäksi käytössä on viikoittain neljä muuta 
luomuraaka-ainetta tai luomutuotetta.

•	 Kolmannella portaalla keittiössä käytetään päivittäin runsaasti 
luomuraaka-aineita, ja niistä voidaan valmistaa kokonaisia aterioita.

•	 Portaat luomuun -diplomissa on kerrottu, millä portaalla keittiö on.

•	 Ohjelmassa on koulutettu jo yli tuhat ruoka-alan ammattilaista 
ja Portaat luomuun -diplomeja on myönnetty 150 keittiölle.

•	 Eniten ohjelmassa on mukana peruskoulujen ja 
lukioiden keittiöitä sekä päiväkotien keittiöitä.

•	 Kasvavina ryhminä ovat hotellit sekä leiri- ja kurssikeskukset.

•	 Ohjelmaa on rahoittanut vuodesta 2002 lähtien 
Maa- ja metsätalousministeriö.

•	 Vuoden 2006 Portaat luomuun -valmennuspäivät paikkakunnittain 
ovat 30.3. Seinäjoki, 26.4. Vantaa, Finfood Luomu ja 17.5. Tampere.

•	 Lisäksi järjestetään valmennuspäiviä asiakkaiden toiveiden ja 
sijainnin mukaan räätälöitynä. n

Lisätietoja: Luomukeittiökeskus, Päivi Valta, puh. 044 785 4035,  
paivi.valta@sakky.fi, www.luomukeskus.net

Lähikeittiöhankkeessa halutaan parantaa pienten lasten hyvinvoin-
tia. Kuvassa ekokouluttaja Irma Kärkkäinen on sopankeitossa Iida-
tyttärensä kanssa.
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jestämällä lukuvuoden alkaessa 
ja sadonkorjuun aikaan erilaisia 
ruokakulttuuritapahtumia ja ma
kupäiviä yhdessä paikallisten vil
jelijäyhdistysten, oppilaitosten, 
päiväkotien sekä muiden kehittä
jätahojen kanssa.

Irma Kärkkäinen
ekokouluttaja
Lähi- ja luomuruokaneuvonnan 
kehittämiskeskus
Luomukeittiökeskus
Savon ammatti- ja aikuisopisto
irma.karkkainen@sakky.fi
www.luomukeskus.net
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Räätälöidyllä valmennusohjelmalla  
liiketalousosaamista elintarvikealalle

Tekesin tunnustelupalvelu vauhdittaa rahoituspäätöksiä
Tekesin uudessa tunnuste-
lupalvelussa saa alustavan 
vastauksen yrityksen t&k-
projektin rahoitusmahdol-
lisuuksiin jo viikon kulues-
sa. Varsinkin pk-yrityksille 
palvelu tekee tuotekehitys-
hankkeiden Tekesin rahoi-
tusmahdollisuuksien kar-
toittamisen huomattavasti 
aiempaa helpommaksi.

n Tekesin rahoitusvaihtoehtojen 
ja kriteerien viidakko on tähän 
saakka estänyt monia yrittäjiä 
edes selvittämästä tuotekehitys
projektiensa rahoitusmahdolli
suuksia. Tunnustelupalvelussa 
tuotekehitysidean rahoituskelpoi
suuden voi testata täyttämällä 
tuotekehitysprojektia lyhyesti ku
vailevan lomakkeen Tekesin inter
netsivuilla. Alustava vastaus tulee 
nopeasti, viimeistään viikon ku
luessa.

– Elintarvikealalla kaivataan pk
yrityksiltä enemmän tuotekehitys
aktiivisuutta. Kansainvälisillä ja 

kilpailluilla elintarvikemarkkinoil
la jatkuva tuotekehitys on ainoa 
tapa menestyä. Tuotekehitys ei 
saa jäädä liian pienen yritysjou
kon hoteille. Kynnys lähestyä Te
kesiä on tähän asti ollut monelle 
pkyritykselle liian korkea, ja ha
kemusten paperisotaa pelätään 
turhaan, toimialajohtaja Ari Grön
roos sanoo.

Elintarvikealalle oma 
piristysruiske

Tekesillä on edelleen käynnissä 
myös elintarvikealan pkyrityksille 
suunnattu tutkimuspalvelu TU
PAS, jossa rahoitetaan pkyritys
ten yhdessä tutkimuslaitosten 
kanssa tekemää tuotekehitysyh
teistyötä. TUPASrahoitus voi kat
taa 65 prosenttia kehityshank

Elintarvikealan osaamista 
syvennetään elintarvike-
alan liiketalousvalmennuk-
sissa, jonka ensimmäinen, 
tammikuussa käynnistynyt 
ryhmä on räätälöity HK 
Ruokatalo Oy:lle. Valmen-
nus on konkreettinen osa 
bisnesstrategian toteutta-
mista. Valmennusohjelman 
uudet ryhmät käynnistyvät 
keväällä. Koulutuksen mak-
saa opetusministeriö.

n Ennen joulua HK Ruokatalolla 
tuotekehittäjänä työskentelevä 
ETM Jenni Ihamäki sai kuulla pää
sevänsä mukaan kaksi vuotta kes
tävään elintarvikealan liiketalous
valmennukseen. Tavoite valmen
nukselle oli selvä.

– Halusin kehittää alan koko
naisnäkemystä ja etenkin omaa 
liiketaloudellista osaamistani. 

Elintarvikkeiden ketju tilalta ku
luttajan pöytään on pitkä ja vai
keasti hallittava prosessi, jonka 
tuottavaan hallintaan tarvitaan 
myös hyvää liiketalousymmärrys
tä. Kun työnantaja tarjosi mahdol
lisuuden osallistua tähän työn 
ohella suoritettavaan kokonaisuu
teen, päätin tarttua tilaisuuteen, 
Ihamäki kiittää.

Eduhousen ideoimassa ja MJK
Instituutin kanssa toteutettavassa 
elintarvikealan liiketalousvalmen
nuksessa suoritetaan kahden val
mennusvuoden jälkeen liiketalou
den perustutkinto. Valmennuksen 
sisältö ja hinta miellyttävät osal
listujien lisäksi myös HK Ruokata
lon henkilöstön kehittämispäällik
köä Kari Hautamäkeä.

– Oppisopimuksella toteutetta
va valmennus ei maksa HK Ruoka
talolle eikä osallistujalle mitään. 
Valmennuksen sisältöä voidaan 
kuitenkin sovittaa elintarvikealal
le sopivaksi, jolloin koulutuksesta 
saadaan suurin hyöty niin yrityk

keen kuluista, kuitenkin enintään 
15 000 euroa.

Tekesin rahoitusta voi nykyisin 
saada paitsi teknologian, myös lii
ketoimintaosaamisen ja palvelui
den kehittämiseen, mikä laajen
taa rahoitettavien projektien skaa
laa entisestä. Tavoitteena on te
hostaa tutkimuksen ja tuotekehi
tyksen tulosten kaupallistamista. 
Etenkin pkyritysten hankkeissa 
Tekesin tavoitteena on kytkeä lii
ketoimintavalmiuksien kehittämi
nen yhä tiiviimmin osaksi tuoteke
hitystä.

Lisätietoja:  
Pirjo Hakanpää,  
puh. 010 60 22102,  
pirjo.hakanpää@tekes.fi 

Miten Tekes toimii?
•	 Tekes auttaa yrityksiä muuttamaan 

kehittämiskelpoisen idean liike-
toiminnaksi tarjoamalla rahoitusta 
ja asiantuntijapalveluja.

•	 Tekes edistää innovaatioiden ja 
yritysten syntymistä, vahvistaa 
liiketoiminnan kasvua ja lisää 
yritysten, yliopistojen, korkea-
koulujen ja tutkimuslaitosten 
verkottumista ja kansainvälistymistä.

•	 Tekesin uuden toiminta-ajatuksen 
myötä rahoitusta on mahdollista 
saada myös hankkeisiin, joissa 
kehittämisen kohteena ei ole 
uusi teknologinen ratkaisu.

•	 Tavoitteena voi olla tunnetun 
teknologian ja menetelmien 
hyödyntäminen uudella tavalla, 
vaikkapa innovatiivisten 
palveluiden kehittämisessä.

•	 Vuosittain Tekesin rahoituksella 
käynnistyy runsaat 2000 tutkimus- 
ja kehitysprojektia.

•	 Tekesin asiakkaina on vuosittain 
noin 3000 yritystä ja noin 
50 yliopistoa, korkeakoulua 
ja tutkimuslaitosta.

•	 Vuonna 2006 Tekesillä on 
käytettävissä 437 miljoonaa 
euroa rahoitukseen.

•	 Yritykset voivat hakea tutkimus-  
ja kehitystyöhön rahoitusta 
jatkuvasti.  n

sen kuin osallistujienkin kannalta, 
Hautamäki toteaa.

HK Ruokatalo on saanut olla 
mukana sisällön suunnittelussa 
heti alusta pitäen. Räätälöidyssä 
ohjelmassa pureudutaan 35 val
mennuspäivän aikana muun 
 muassa talouden tunnuslukuihin, 
markkinointiin ja elintarvikeeng
lantiin. Omaksumista ryyditetään 
työhön liittyvillä pohdintatehtävil
lä ja sähköisellä oppimisympäris
töllä.

Uudet elintarvikealan valmen
nusryhmät aloittavat alkusyksys
tä. Eduhousen kenttäpäällikön 
Janne Leinosen mukaan ryhmät 
keskittyvät seuraavaksi etenkin 
elintarvikealan pienten ja keski
suurten yritysten toimintaan.

Lisätietoja:  
Kenttäpäällikkö Janne Leinonen, 
janne.leinonen@eduhouse.fi

HK Ruokatalon henkilöstön ke-
hittämispäällikön Kari Hauta-
mäen mukaan elintarvikealan 
raaka-aine- ja tuotevirran 
osaajat tarvitsevat myös liike-
toimintanäkökulman hallintaa.
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Hyvän marjaviinin salaisuutena  
lähdevesi ja puhtaat marjat
Ylläksen Viini ja Willa on 
tuottanut laadukkaita mar-
javiinejä vuodesta 1997. 
Nimensä mukaisesti yrityk-
sellä on kaksi tukijalkaa: 
viinien tuotanto ja lampai-
den kasvatus. Mutta mikä 
on kuuluisa Musta Lam-
mas?

n Lappilainen viinitila on itses
sään aika rohkea ajatus. Ari ja 
Tuula Ruokojärvi muuttivat Kola
rin Kurtakon kylään paluumuutta
jina 1990luvun alussa. Ari jätti 
sähköteknikon työt, Tuulavaimo 
sairaanhoitajan pestin.

Ensin perhetilalla alettiin kas
vattaa lampaita. Sitten isäntä kävi 
marjaviinikurssin, ja yhdessä pää
tettiin laajentaa toimintaa viinin
tuotantoon.

Paikallista marjaa
Ylläksen Viini ja Willa ostaa viinin 
valmistuksessa käytettävät mar
jat. Paikalliset poimijat osaavat jo 
tarjota hillaa. Kurtakon alaasteen 
oppilaat taas toimittavat pari sa
taa kiloa mustaherukkaa vuosit
tain. Osa viinin raakaaineesta 
saadaan marjatukusta.

Tilalla valmistetaan seitsemää 
viinimerkkiä ja yhtä marjalikööriä. 
Viinejä myydään omasta puodista 
lampaista saatavien tuotteiden 

kanssa. Likööriä ei saa myydä vä
hittäiskaupassa, sitä ostavat lä
hinnä ravintolat tarpeisiinsa.

Millä periaatteilla Kurtakon ky
lässä osataan tuottaa laatuviinejä?

– Meillä vesi tulee suoraan läh
teensilmästä, se on huippulaa
tuista. Poimijat toimittavat meille 
hyviä paikallisia marjoja ja ehkä 
kolmantena tekijänä on matkaili
joiden virta. Meidän kannatti aika
naan alkaa marjaviinintuottajiksi, 
koska asiakkaita oli läheisellä Yl
läksen alueella, Ari Ruokojärvi ku
vaa.

Pieni on kaunista
Hän sanoo, että viiniyrittäjäksi 
ryhtyminen vaati aikanaan luovaa 
hulluutta. Ruokojärvien konsepti 
perustuu tietynlaiseen pienuu
teen. 

Vuodessa tuotetaan noin 10 000 
pulloa viinejä. Tällä kapasiteetilla 
määrää voisi kasvattaa 15 000 pul
loon.

– Meidän nykyisellä konseptil
lamme on kuitenkin mukava olla. 
Sana kulkee suusta suuhun ja tuo
tanto käy kaupaksi, viinitilan 
emäntä sanoo.

Viinin käymisaika vaihtelee kuu
desta viikosta vuoteen. Kaikkiaan 
viininvalmistukseen on käytössä 
tilaa sata neliömetriä, ja joka tuu
ma on tarpeeseen. Vaikka tila ei 
olekaan tällä hetkellä kasvuhakui
nen, esimerkiksi kansainvälinen 

ravintola voisi olla tulevaisuudes
sa hyvä yhteistyökumppani.

– Sellaisessa yhteistyökuviossa 
tilausmäärä voitaisiin ennakoida, 
esimerkiksi joihinkin satoihin pul
loihin. Tällainen määrä olisi mah
dollista toimittaa, ja samalla säi
lyisi ”ihmiskasvoinen” vuorovai
kutus, isäntä miettii.

Ylläksen Viini ja Willa käyttää 
marjaviinipulloissaan pelkästään 
luonnonkorkkeja. Viiniisännän 
mielestä se on imagokysymys.

Ruokojärvet pitävät tärkeimpä
nä sitä, että omassa kaupassa on 
aina myytävää, kun asiakas tulee 
heille pitkän matkan päästä. Viini
tila nojaakin toiminnassaan vah
vasti ostajien mielipiteisiin. Ari 
Ruokojärven mielestä myyntityö 
on viiniisännän työn suola, siinä 
kuulee suoraan asiakkaiden aja
tukset tuotteista.

– Kyllä me nöyrin mielin pidäm
me tätä tilaa toiminnassa, tyyty
väinen asiakas on tavoitteemme. 
Jos tulee tarvetta, muutamme tuo
tevalikoimaa. Asiakkaathan sen 
loppupelissä päättävät.

Tunnetta ja mielikuvia
Vuonna 1999 Musta Lammas viini 
voitti vuoden tilaviinipalkinnon. 
Taivaannaula on viimeksi saanut 
laatudiplomin. Kuinka suuri mer
kitys on pakkauksella ja nimellä?

– Kyllähän sillä suuri merkitys 
on. Esimerkiksi joiku tarkoittaa 

Tilalla valmistetaan seitsemää 
viinimerkkiä ja yhtä marjali-
kööriä. Viinejä myydään omas-
ta puodista lampaista saata-
vien tuotteiden kanssa.

tunnetilaa ja meidän Joikuviinis
sämme sitä on, Ari Ruokojärvi ker
too esimerkkinä.

Viinimarjatuottajan työn etu ja 
haaste on se, että yhdessä henki
lössä yhdistyy niin monta asiaa: 
tuottaja on samalla markkinoija, 
suunnittelija ja talousasiantun
tija.

– On haastavaa pitää tuotanto
prosessi tasaisena: kun hiivan 
heittää sisään, niin sitä ei voi sen 
jälkeen hallita, hiiva tekee työnsä 
itsenäisesti, kuvailee viiniisäntä.

Toki tuottaja voi itse valita, mitä 
hiivaa käyttää. Ylläksen Viini ja 
Willa hyödyntää saksalaista kor
kealuokkaista viinihiivaa.

Laatuviinien teossa on tärkeää 
huolehtia raakaainehuollosta: oi
kea tavara on oltava oikeaan ai
kaan oikeassa paikassa. Esimer
kiksi pullojen pitää olla puhtaita ja 
korkealaatuisia.

– Jos yksikin pikkujuttu menee 
pieleen, koko viini on pilalla.

Marjaviinin tuotanto on herk
kyyslaji. Ari Ruokojärvi kuvaa mar
javiinin tekoa viinimaailmassa 
”uudeksi linjaksi” klassisen rypä
leviinituotannon rinnalla. Marja
viinissä pitää löytyä marjan aito 
maku, ja sen on oltava tasapai
nossa viinimäisyyden kanssa. Ko
konaisuus ratkaisee.

Teksti ja kuvat Eeva Vänskä

Marjaviinituotta-
jat Ari ja Tuula 
Ruokojärvi paljas-
tavat, että huippu-
viini syntyy lähde-
veden ja puhtai-
den marjojen yh-
distelmästä.
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Tähtituote-kilpailun finaaliin ylsi  
17 tuotetta
Vuoden Tähtituote 2006 
-kilpailuun osallistui tänä 
vuonna ennätyksellisen 
paljon tuotteita. Elintarvi-
keteollisuusliiton järjestä-
mään kilpailuun ilmoitet-
tiin tuotteita tai tuotesar-
joja yhteensä 55, eli yksit-
täisiä tuotevariaatiota ker-
tyi kaikkiaan 127. Finaaliin 
ylsi 17 tuotetta.

n Myös kilpailun taso on tänä 
vuonna erittäin korkea. Runsas 
uutuuksien määrä ja tuotteiden 
tasokkuus kertovat elintarvike
teollisuuden voimakkaasta pa
nostuksesta tuotekehitykseen ja 
kyvystä kehittää yhä paremmin 
kuluttajien uudistuvia tarpeita 
palvelevia elintarvikkeita.

Raati on valinnut finaaliin 17 
tuotetta. Ne ovat kaikki tulleet 
markkinoille vuonna 2005 tai vuo
den 2006 tammikuussa, mikä oli 
edellytyksenä kilpailuun osallistu
miselle.

Raadin ensisijaisena valintape
rusteena oli tuotteen uutuus ja 
innovaatioarvo. Lisäksi raati arvioi 
hintatasoa kilpaileviin tuotteisiin 
nähden, markkinointia ja kaupal
listamismahdollisuuksia. Raati 
myös testasi kaikki tuotteet ais
tinvaraisesti eli tutustui tuottei
den makuun, tuotteen ja pakkauk
sen ulkoasuun, rakenteeseen ja 
käytettävyyteen.

Raati valitsee myöhemmin kus
takin sarjasta yhden tuotteen Vuo
den Tähtituotteeksi 2006. Lisäksi 
yksi Vuoden Tähtituote kohote
taan Vuoden Suomalaiseksi Elin
tarvikkeeksi.

Raadin puheenjohtaja on Maku
lehden päätoimittaja Marita Jout
järvi. Raadin muut jäsenet ovat 
johtaja Minna Ahola (Espoon ruo
kapalvelukeskus), toimitusjohtaja 
Heikki Juutinen (Elintarviketeolli
suusliitto), puheenjohtaja Paula 
Lavikainen (Elintarvikeylioppilai
den yhdistys Lipidi ry), toimiala
johtaja VeliMatti Liimatainen 
(HOKElanto), ravitsemustera
peutti Hanna Partanen (Nutrifilia), 
toiminnanjohtaja Pirkko Ruuska
nenParrukoski (Marttaliitto), joh
taja EevaLiisa Ryhänen (MTT Bio

tekniikka ja elintarviketutkimus), 
toimitusjohtaja Sinikka Virkkunen 
(Markkinointiviestinnän Toimisto
jen Liitto) ja ruokatuotannon leh
tori, keittiömestari Aki Wahlman.

Presidentti Tarja Halonen 
palkintojenjakojuhlaan

Kilpailun voittajat julkistetaan 9.5. 
Elintarvikepäivä 2006:n yhteydes
sä. Tasavallan presidentti Tarja 
Halonen on lupautunut palkinto
jenjakojuhlan juhlapuhujaksi.

Vuoden Tähtituote kilpailun ta
voitteena on tehdä tunnetuksi ko
timaisia elintarvikeuutuuksia ja 
innovaatioita, kannustaa yrityksiä 
tuotekehitykseen ja vahvistaa kil
pailukykyä. Elintarviketeollisuus
liitto järjestää Vuoden Tähtituote 
kilpailun nyt 16. kerran.

Vuoden Tähtituote -kilpailun 
finalistit

Vähittäiskauppatuotteiden	
sarjan	finalistit

1. Viljatuotteet 

• Fazer Ruistoast, Fazer 
Leipomot Oy, Helsinki

• Kaesan Kuitupiikit, Ruistikut 
ja Pettupuikot, Kaesan 
Kotileipomo Oy, Kuhmo

• Elovena Myslivälipala 
Omena & Puolukka ja 
Päärynä & Vadelma, 
Ravintoraisio Oy, Raisio

2. Leivänpäälliset

• Gallerian Paprikaleikkele, 
Porkkanaleikkele, 
Sienileikkele, Kasvis 
Galleria Oy, Kuopio

• Keiju-margariinit: 
Laktoositon kasvisrasva-
levite 70 %, Reilusti 
suolattu kasvisrasvalevite 
70 %, Normaalisuolainen 
margariini 60 %, Kevyt 
margariini 40 %, Kevyt 
laktoositon margariini 
40 %, Keveämpi kasvi-
rasvalevite 30 %, 
Ravintoraisio Oy, Raisio

•	Ehon	Ruis	 100	 -ruispalat	 voittivat	
Ruisveljien	viidennen	testin,	joka	oli	
tarkoitettu	suomaisille,	täysin	rukiis-
ta	valmistetuille	leiville.	Toiseksi	tuli	
Anjan	 Leipähuoneen	 Riihiruisleipä	
Pieksänmaalta	 ja	kolmanneksi	Haa-
gan	Leivän	Ruisvuoka.
•	Suomen	Leipuriliitto	paikallisyhdis-
tyksineen	valitsi	Vuoden 2006 Leipä-
kaupaksi	Satakunnan	Osuuskaupan	
Porin	Prisman.
•	Fazer	Leipomot	Oy:n	laatupalkinto	
on	myönnetty	Fazerin	Seinäjoen	lei-
pomolle,	 jonka	 leipomopäällikkönä	
työskentelee Juhani Valtamäki.
•	Seitsemännentoista	Rinkeli Grand 
Prix	-kilpailun	paras	oli	Helsingin	Pal-
velualojen	Oppilaitoksen	Roihuvuo-
ren	opetusyksikkö.
•	Inkivääri	on	valittu	Suomen	Terveys-
tuotekauppiaiden	Liiton	vuoden 2006 
rohdoskasviksi.
•	 Vuoden Vihannes 2006	 on	parsa-
kaali.	Valinnan	tekivät	Puutarhaliitto	
ja	Kotimaiset	Kasvikset	ry.
•	Kotimaiset	Kasvikset	ry	on	nimennyt	
Simon	Perunan	perunnantuotannon	
vuoden	 laatutuottajaksi.	 Se	on	kol-
men	viljelijän,	Sakari Huttulan,	Mauri 
Lammassaaren	 ja	Mikko Sankalan,	
yhteisyritys.	Lohjalla	sijaitseva	ome-
natila	Krappe	on	nimetty	hedelmän-
tuotannon	 vuoden	 laatutuottajaksi.	
Sen	omistavat	Timo	 ja	Sari Krappe.	
Avomaan	 vihannesviljelyn	 vuoden	
laatutuottajaksi	 on	 valittu	Pekka ja	
Leena Torvinen	Leppävirran	Kotalah-
delta.
•	Vuoden	2006	 juustomestariksi	on	
valittu	 tuotantovastaava,	 ETM	Anja 
Pölönen.	Hän	työskentelee	Valion	Jo-
ensuun	tehtaalla	kypsytettyjen	juus-
tojen	valmistusprosessin	vastaavana.
•	Kolatun	Vuohijuustolan	kypsytetty	
Waldemar	 on	 valittu	 Suomen	 par-
haaksi	 juustoksi.	 Se	 sai	 täydet	 100	
pistettä.	 Kolatun	 Vuohijuustolan	
omistavat	Outi KolattuTolvi	ja	Janne 
Tolvi.	 Paras	 tuorejuusto	 oli	 Kosken	
Kotijuustolan	Tukkijätkä.	Sen	omista-
vat	Pirkko	 ja	 Janne Saari.	 Edam-	 ja	
emmentaltyyppisten	juustojen	sarjan	
paras	oli	Ingman	Edam	23	%,	muruko-
lojuustojen	paras	Ålands	Special	50+,	
homejuustojen	paras	Kolatun	Verne-
ri-valkohomejuusto,	kittijuustojen	pa-
ras	 Juustoportin	Vuoden	Gruyére	 ja	
erikoisjuustojen	paras	Kosken	Koti-
juustolan	 Kuminajuusto.	 Paras	 feta	
oli	 Valion	 Feta-kuutio.	 Kevytjuusto-
sarjan	voitti	Valion	Polar	15,	mausta-
mattomien	tuorejuustojen	sarjan	Ing-
manin	 Perinteinen	 tuorejuusto	 ja	
maustettujen	 tuorejuustojen	 sarjan	
Valion	Musta	Pekka.	Sulatejuustosar-
jan	voiton	vei	Valion	Pehmeästi	Levit-
tyvä	Oltermanni.	Kilpailun	järjestivät	
Juustonvalmistajain	 Yhdistys,	 Suo-
men	 Pienjuustolayhdistys,	 Juuston-
valmistajain	Säätiö	ja	Juustoseura.
•	Taitaja 2006	-ammattitaidon	SM-kil-
pailujen	kondiittori-sarjan	voitti	An
nariina Niskanen	(Jyväkylän	ammatti-
opisto	Palvelualojen	oppilaitos),	 ra-
vintolakokki-sarjan	 Tapio Saarinen	
(Porvoon	ammattiopisto),	suurtalous-
kokki-sarjan	Maija Juosmäki	ja	Hen
riikka Piispanen	(Jyväskylän	ammat-
tiopisto,	Palvelualojen	oppilaitos)	ja	
tarjoilija-sarjan	Heidi Tuominen	 (Tu-
run	ammatti-instituutti).

• Viipaloidut maksamakkarat: 
Herkkumaksamakkara, 
Kevyt Herkkumaksa-
makkara, Aurinkokuivattu 
tomaatti maksamakkara,  
Oy Snellman Ab, Pietarsaari

3. Alku- ja pääruoat

• Birkkalan tilan Spelttihelmi, 
Birkkalan tila, Suomusjärvi

• Kariniemen kananpojan 
Minuuttipihvit 
miedosti suolattuna ja 
hunajamarinadissa,  
HK Ruokatalo Oy, Eura

• Myllyn Paras Rukiinen 
Lohipiiranen, Myllyn Paras 
Oy Pakasteet, Hyvinkää

4. Jälkiruoat

• Ingman Kingis Original 
light vanilja, Ingman 
Foods Oy Ab, Sipoo

• Elovena Välipalakeksi 
Kaura-Hunaja ja Kaura-
Puolukka, Ravintoraisio 
Oy, Raisio

• Valiojäätelö, vanilja, 
Laktoositon, Suomen  
Nestlé Oy Turengin 
tehdas, Turenki

5. Juomat

• Hyvää Päivää Voimistava 
– Maukas Marjajuoma, Oy 
Sinebrychoff Ab, Kerava

• Valio Profeel vähäenerginen 
maitojuoma, Valio 
Oy, Jyväskylä

Suurtaloustuotteiden	
sarjan	finalistit

• Bonne Luonnonraikas 
soseet: omena, 
persikka, aprikoosi, 
mango, ruusunmarja, 
luumu, päärynä, Bonne 
Juomat Oy, Lohja

• Läkerol Dents -koulupastilli, 
Leaf Suomi Oy, Turku

• Mangoiset kurpitsapalat 
3 kg, Saarioisten 
Säilyke Oy, Huittinen

Tunnustuksia
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Lapissa loihdittiin näyttäviä juomia
Baarimestareiden maail-
manmestaruutta ratkottiin 
kahdeksannessa Finlandia 
Vodka Cupissa tammikuun 
lopussa. Tällä kertaa mitte-
löitiin tavallista näyttäväm-
mässä miljöössä, Lainion 
Lumikylän jääbaarissa lä-
hellä Yllästä.

n Kilpailupäivänä paukkui kah
denkymmenen asteen pakkanen, 
sisällä Lumikylässä oli onneksi 
puolta lämpimämpää. Suomen 
edustaja Jan Lindgren käytti kil
pailudrinkeissään eläviä kukkia ja 
osa kukkasista ehti kylmettyä 
kuoliaaksi ennen koitosta. Lind
gren on baarimestari ja ravinto
loitsija Level5:ssä Hyvinkäällä.

Luovuus valttina
Kilpailussa oli mukana yhdeksän
toista kisaajaa, kukin eri maasta. 
Jan Lindgrenillä oli siis vaativa teh
tävä Suomen edustamisessa. Hän 
on osallistunut vastaavaan kilpai
luun kerran aiemmin, ja silloin oli 
tuliaisina toinen sija.

Lindgrenin vahvuutena baari
mestareiden kerman joukossa on 
luovuus.

– Osaan käyttää koristeita ja 
tehdä kauniita juomia. Lähtökoh

tani on juoman ulkonäkö: mietin 
ensin miltä drinkki näyttää ja vas
ta sitten makua.

Kilpailijat tekivät kolme juo
maa, aperitiivin, long drinkin ja 
jälkiruokadrinkin. He käyttivät 
kunkin tekemiseen seitsemän mi
nuuttia. Moni kisaaja käytti juo
mansa nimessä jotain Suomeen 
tai suomalaisuuteen viittaavaa. 
Ainesosina oli usein luonnonmar
joja.

Kylmyys haasteena
Heti kilpailun jälkeen Jan Lindgren 
vaikutti silminnähden viluiselta. 
Itse kisasuoritus meni rennon let
keästi ainakin ulkopuolisen sil
min. Välillä katosi limeslice lau
tanen, mutta sekin saatiin kiiku
tettua baaritiskille lopulta ajoissa. 
Miten kilpailu meni miehen itsen
sä mielestä?

– Uskon, että hyvin meni. Kädet 
ja koristekukat tuppasivat vain 
jäätymään.

Jäisistä oloista huolimatta Jan 
Lindgrenin suoritus oli kohdallaan 
ja hän nousi finaalin ykköseksi. 
Lindgren sai kisan ainoana yli 300 
pistettä (309). Toiseksi tullut Ser
bian Aleksandar Stiptic sai 291 
pistettä, ja kolmanneksi tiukassa 
pistekisassa tuli Venäjän Yaroslav 
Panov 290 pisteellä.

Kisassa palkittiin myös parhaat 
drinkkien tekijät. Israelin Ariel 

Jan Lindgrenin 
Finlandia Blue-
berry Blues 
houkuttaa 
maistamaan.

Jan Lindgrenin 
Finlandia Blue
berry Blues 
houkuttaa 
maistamaan.

Baarimestareiden kansainvä-
lisessä mittelössä oli mukana 
yhdeksäntoista eri maan 
edustajat. Lainion Lumikylä 
jääbaareineen tarjosi upeat 
puitteet kilpailulle.

Suomen edustaja baarimestari 
Jan Lindgren luotti luovuuteensa.

Leizcold voitti aperitiivisarjan, ja 
parhaan long drinkin teki IsoBri
tannian Tom Ward. Saksan Ines 
Draht voitti drinkillään jälkiruoka
kategorian.

Teksti ja kuvat Eeva Vänskä
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Baarimestari 
tietää juoma-
yhdistelyn salat

FOOD SAFETY KOULUTUSTARJONTA
SYKSY 2006

Biotekniikan mahdollisuudet elintarvikealalla

Koulutus on tarkoitettu elintarvikealalla toimiville asiantunti-
joille ja opettajille. Luennoilla käsitellään bioteknisiä sovelluk-
sia ja niiden hyödyntämistä kasvin- ja eläintuotannossa sekä 
elintarviketuotannossa. Kokonaisuus sisältää 3 x 2 lähiopetus-
päivää, alkaen 26.-27.10.2006.
Tiedustelut: Eija Paunola p. (09) 8190 8523, 
eija.paunola@helsinki.fi

Prosessihygienia 

Koulutus on tarkoitettu kaikille ruokaketjussa toimiville asian-
tuntijoille ja se valmentaa soveltamaan uusinta prosessihygie-
nian tutkimustietoa ja malleja omassa työssä. Käsiteltäviä ai-
heita ovat mm. laitoksen prosessi- ja laitehygienia, puhdistet-
tavat pinnat, ilmanlaadun hallinta, ongelmatilanteiden hallin-
ta ja viranomaisvalvonta. Kokonaisuus sisältää 4 x 2 opetuspäi-
vää ja se toteutetaan välillä 27.9.-14.12.2006.
Tiedustelut:  Irma Isotalo, p. 09-8190 8514 tai 040-825 6751, 
irma.isotalo@helsinki.fi

Järjestäjä:
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Länsi-Uusimaa

Tarkemmat ohjelmat:
www.palmenia.helsinki.fi/koulutus/lansiuusimaa.asp

n Baarimestarin erikoisammatti
tutkinto on ollut tutkintojärjestel
mässä kymmenisen vuotta. Tä
män aikuisten näyttötutkinnon 
suorittaa Suomessa vuosittain vii
tisenkymmentä ravintolaalan am
mattilaista.

Baarimestariksi on edelleen 
useita teitä, mutta periaatteessa 
jokainen titteliä käyttävä tuntee, 
miten eri juomat on tuotettu ja mi
ten niitä kannattaa edelleen jalos
taa.

– Kemistejä he eivät kuitenkaan 
ole, tarkentaa ravintola ja hotelli
palvelualan tutkintotoimikunnan 
puheenjohtaja Jorma Brunila.

Hänen mielestään kemian tun
temus, esimerkiksi lisä ja säilön
täaineiden tarkempi tietämys, on 
baarimestarille käyttökelpoista 
tietoa, yksi hieno lähestymistapa 
juomien sekoittamiseen. Siitä voi 
jutella asiakkaallekin, jos tämä on 
aiheesta kiinnostunut. 

– Tutkintoa ajatellen syvällisem
pi kemiantietämys on kuitenkin 
kuin lisäplussa, muu osaaminen 
on hallittava ensin.

Liikeidea lähtökohtana
On periaatteessa mahdoton sa
noa, kuinka monia erilaisia juoma
sekoituksia baarimestari tuntee 
tai hänen pitäisi tuntea.

– Liikeidea, asiakasrakenne ja 
kysyntä määräävät sen, kuinka 
paljon tuotteita tulee hallita suju
van baarimyynnin takaamiseksi, 
Brunila selvittää.

Baarimestareilla on yleensä ra
vintolan drinkkilistan lisäksi oma 
drinkkireseptikortisto. Siinä on 
kansainvälisiä, suomalaisia ja itse 
laadittuja drinkkejä.

Drinkkikulttuurin kehitys perus
tuu suurelta osin sattumiin.

– Juomat ovat esiintyneet nau
tintoaineina varmasti tuhansia 
vuosia. Niitä on kehitelty muun 
muassa löytöretkien seurauksena 
erilaisilla mausteilla, esimerkkinä 
vermutit ja liköörit. Karibian soke
riruokopohjaiset drinkit ovat mah
dollisia, koska Kolumbus vei soke

riruokokasvin Amerikkaan mat
koillaan.

Suomessa baaritoiminta on al
kanut muutamilla baareilla tasok
kaissa hotelleissa Helsingin Olym
pialaisten yhteydessä vuonna 
1952.

– Ensimmäinen baari saatiin ra
kentaa silloisen Hotelli Kämpin ra
vintolaan. Ensimmäiset baarimes
tarit kävivät ammatillisen pika
kurssin Tukholmassa.

Sosiaaliset taidot 
edellytyksenä
Baarimestarilta vaaditaan tänä 
päivänä laajaa yleissivistystä, 
muun muassa kielitaitoa. Tärkein 
taito on kuitenkin kommunikaa
tiokyky.

– Vuorovaikutustaidot ovat ihan 
ensisijaisia baarimestarin amma
tissa, Brunila linjaa.

Baarimestarin ydinpätevyyteen 
kuuluu tuotetuntemus eli juoma
sekoitukset ja niihin liittyvä lain
säädäntö. 

– Baarimestarin osaamista on 
olla kemiallisesti luova: kyetä teke
mään maistuvia ja visuaalisia ma
kuelämyksiä erilaisista juomista.

Jorma Brunila muistuttaa, että 
alkoholien vertailutestauksessa 
päähuomio kiinnitetään aromin ja 
makuerojen vertaamiseen. Raaka
aineiden osalta taas testataan 
tuoreus, maku, riittoisuus ja väri
en kestävyys. Lisäksi on osattava 
tehdä ulkoisesti näyttävä koko
naisuus. Luovuus on edellä maini
tun variointia.

Pääsääntöisesti drinkkien nau
tiskeluun liittyvä kulttuuri kytkey
tyy kiinteästi eri tilanteisiin ja 
ajankohtiin.

– Ryhmitelläänhän juomasekoi
tuksia esimerkiksi ”before din
ner”, ”after dinner” ja niin edel
leen. Ja jos ajaa ajoneuvoa, niin ei 
missään tapauksessa saa nauttia 
alkoholidrinkkejä, ainoastaan al
koholittomia.

Eeva Vänskä
Täydennyskoulutuskeskus
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Kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii vahvaa osaamista. 
Koulutuksen avulla kehität ja syvennät johtamistaitojasi 
- voit soveltaa oppimaasi heti käytännön työssäsi. 

Koulutuksen pääsisältöjä ovat:
johtamisen osaaminen
asiakkuuksien johtaminen
kansainvälistyminen
talouden ja kannattavuuden johtaminen
elintarvike- ja ympäristöhygienia sekä laadun kehittäminen
hyvinvointijohtaminen

Koulutus on suunniteltu elintarviketeollisuudessa 
(leipomo-, lihanjalostus- ja meijeriteollisuus, panimo- ja 
virvoitusjuomateollisuus, ravintorasva- ja kasvipohjaisten 
tuotteiden teollisuus) johtavassa/esimiesasemassa oleville 
henkilöille. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka 
sisältää lähiopetuksen lisäksi etätehtäviä ja kehittämishankkeen.

Tutustu kattavaan sisältöön nettisivullamme 
www.cec.jyu.fi /koulutusohjelmat/eljo 
ja ilmoittaudu mukaan 22.9.2006 mennessä.

Lisätiedot:
vesa.peurakoski@cec.jyu.fi , (014) 260 3676
tiina.lehtonen@cec.jyu.fi , (014) 260 3645

Elintarviketeollisuuden johtaminen 
-koulutusohjelma, 36 op

12.10.2006 - 31.12.2008
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Kattava tietopaketti
n Aistinvarainen arviointi sai en
simmäisen suomenkielisen oppi
kirjansa 1990luvun alussa, kun 
Hely Tuorilan ja Ulla Hellemannin 
toimittama Elintarvikkeet aistien 
puntarissa julkaistiin (Yliopistopai
no 1993). Viimeistään samaan vuo
sikymmeneen ajoittuu aistinvarai
sen arvioinnin vakiintuminen koti
maisen elintarvikesektorin syste
maattiseksi laadunhallintatyöka
luksi. Reilun kymmenen vuoden ai
kana alan tutkimus on tietysti men
nyt vauhdilla eteenpäin. On omak
suttu uusia menetelmiä ja käsittei
tä, joten oppikirjan päivittäminen 
tuli ajankohtaiseksi.

Samoilta toimittajilta – tosin nyt 
nimillä Tuorila ja Appelbye – on il
mestynyt uusi, entistä muhkeam
pi oppikirja nimeltään Elintarvik-
keiden aistinvaraiset tutkimusme-
netelmät (Yliopistopaino 2005). 
Kirjoittajakaarti vilisee alan suo
malaisia huippuosaajia.

Kirjoittajia on kaikkiaan neljä
toista. Pääosin he edustavat yli
opistotutkimusta ja VTT Biotek
niikkaa. Koska toimittajat itse ovat 
kirjoittaneet tai osakirjoittaneet 
huomattavan osan kirjan luvuista, 
myös Appelbyen käytännön tunte
mus teollisuuden toiminnasta 
pääsee esiin esimerkiksi aistinva
raista laaduntarkkailua käsittele
vässä luvussa.

Ammattiasiaa  
monelta kantilta

Kaikkiaan kirjassa on neljätoista 
lukua, jotka voidaan jakaa kol
meen kokonaisuuteen. Ensimmäi
nen osa käsittelee aistinvaraisen 
arvioinnin perusteita. Aistimusten 
psykofysiikka ja fysiologinen pe
rusta käydään läpi huolellisesti. It
selleni tämä taisi olla kirjan mu
kaansatempaavin kohta. Edeltä
jästään poiketen kirja muuten 
mainitsee umamin perusmauksi. 
Ykkösosan lopuksi selvitetään 
vielä mittaasteikot.

Kirjan toinen osa (luvut 4–11) 
käsittelee tutkimusmenetelmiä. 
Osansa saavat niin erotustestien, 
kuvailevien menetelmien kuin voi
makkuuden keston esittelyt. Sit
ten piipahdetaan reilun kymme
nen sivun ajaksi vertailemaan ais
tinvaraisten ja kemiallisfysikaa
listen menetelmien vastaavuuk
sia. Kakkososan loppupuoli kuvaa 
raadin ja kokeiden järjestelyjä.

Viimeisenä lukuna on mielenkiin
toinen yhteenveto aistinvaraisen 
arvioinnin eettisistä näkökohdista. 
Kunpa ilmaisjakelu ja muiden vas
taavien lehtien toimituskunnat tu
tustuisivat näihin näkemyksiin! Ex
missi ja rallikuski eivät taida olla ko
vinkaan päteviä arvioimaan tai oi
keammin ”maistelemaan” sinap
pien aistinvaraisia eroja. Mielipide

vaikuttajina heidän kommenttinsa 
kuitenkin vaikuttavat ihmisten 
 ostoskäyttäytymiseen.

Kuluttajatutkimus eli laveasti 
tulkiten ostoskäyttäytyminen saa
kin kirjassa kokonaan oman osan
sa. Niin kuin Tuorila ja Appelbye 
esipuheessaan toteavat, kiinnos
tus kuluttajien laatukäsityksiin on 
kasvanut vuosi vuodelta.

Kirjan kolmososan kolmessa lu
vussa selvitetään kuluttajatutki
muksen perusteet, raatien järjes
tämiseen liittyvät kysymykset ja 
tulosten tulkinta. Erityismaininnan 
ansaitsee eri ikäryhmien – kuten 
lasten ja vanhusten – huomioimi
nen kuluttajatestien järjestelyissä.

Huolella kirjoitettu teos
Niin hyvä ja tarpeeseen vuonna 
1993 tullut kuin Elintarvikkeet ais-
tien puntarissa olikin, sitä vaivasi 

lievä epätasaisuus ja jäsentele
mättömyys. Nämä puutteet ovat 
poissa tässä uutuudessa. Kaikki 
luvut on kirjoitettu huolella ja Elin-
tarvikkeiden aistinvaraiset tutki-
musmenetelmät etenee järjestel
mällisesti perusteista tulosten tar
kasteluun.

Jo on kumma, jos tällaisella op
pikirjalla ei saada uutta, perustei
ta hallitsevaa väkeä alalle. Sem
minkin kun kirjan tekijäpalkkiot 
ohjataan Elintarviketieteiden Seu
ran stipendirahastoon jaettavaksi 
aistinvaraisen arvioinnin nuorille 
tutkijoille.

Uusi kulmakivi suomalaiseen 
aistinvaraiseen tutkimukseen on 
asetettu!

Matti Kalervo
tuotetutkimuspäällikkö
Ruokakesko Oy

Hely Tuorila ja Ulla 
 Appelbye (toim.), n.285 
sivua, Yliopistopaino 
 Kustannus Helsinki 
 University Press 2005.
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Pienet elintarvikevalmistajat kaupan kumppaneiksi
SOK:n pääjohtajan Kari 
Neilimon mukaan pienet 
elintarviketuottajayritykset 
saavat tuotteitaan kaupan 
hyllyille, jos niille on kysyn-
tää ja jos yritykset toimivat 
kaupan yhteistyökump-
panina.

n Neilimo totesi Arktiset Aro
mit ry:n järjestämässä ammatti
keittiötapahtumassa Helsingissä, 
että nykypäivän supermarketissa 
on noin 8 000 erilaista tuotetta. 
Niistä 70–80 % hankitaan keskite
tysti. Alueellisen ja paikallisen 
hankinnan osuudeksi jää noin 
2 000 tuotetta.

Kari Neilimon mukaan suoma
lainen kauppa ei löydä lähialueel
taan tällaista tuotemäärää hyl
lyynsä. Ruoan tuottajayritysten 
onkin aktivoiduttava ja osattava 
tulla mukaan yhteistyökumppa
neiksi kaupan pitkän arvoketjun 
toimintaprosessiin.

– Kauppa on tähän valmis, Neili
mo tähdensi.

Tavaraa pitää kuitenkin tulla 
tarpeeksi, sovittuna päivänä ja 
sovittuun aikaan.

Sitran ERA-ohjelman  
jalkautus alkamassa

Sitran Elintarvike ja ravitsemus
ohjelman ohjelmajohtaja Anu 
Harkki totesi, että funktionaaliset 
elintarvikkeet ovat marginaalisia 

vielä, mutta eivät enää 10 vuoden 
kuluttua.

Hän muistutti, että elintarvike
teollisuus on Suomessa kolman
neksi suurin työllistäjä. Sen on 
saatava nopeasti käyttöön uudet 
teknologiat sekä tuote ja palvelu
konseptit kehittyäkseen. Alan pi
tää kehittää kuluttajia kiinnosta
via innovaatioita.

Elintarvike ja ravitsemusohjel
man strategia julkistetaan Elin
tarvikepäivässä 9.5. Strategia jal
kautetaan käytäntöön kehittä
mishankkeina, mentorointitiimei
nä, miniklustereina (Venäjä, mar
ja ja keliakia), joukkoruokailu
hankkeena ja yritysrahoituksena. 
Joukkoruokailuhankkeeseen on 
tulossa mukaan puolenkymmen

tä yritystä, Kansanterveyslaitos 
ja järjestöjä.

Jokapäiväiset ruokavalinnat 
ratkaisevat

Valtion ravitsemusneuvottelukun
nan pääsihteeri Raija Kara muis
tutti, että ravitsemussuositukset 
on laadittu väestötasolla terveille, 
kohtuullisesti liikkuville ihmisille 
ja vain varauksellisesti yksilölli
seen ravitsemusneuvontaan. Oh
jeet sopivat myös ihmisille, joilla 
on korkea verenpaine ja korkeat 
kolesteroliarvot.

Suomessa hyvä terveystilan ke
hitys on hidastunut tai pysähty
nyt. Kara tähdensi, että jokapäi
väiset ruokavalinnat ratkaisevat, 
eivät juhlaruoat. Ammattikeittiöil
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•	Syöminen	yhdessä	muiden	ihmis-
ten	 kanssa	 lisää	 sosiaalista	 pää-
omaa.	Näin	käy	 riippumatta	 siitä,	
kokoonnutaanko	 vaatimattomasti	
kotipesän	pöydän	ääreen	vai	illan-
istujaisiin	luksusravintolaan.	Yhtei-
nen	 syöminen	 luo	 ateriayhteyttä,	
nautinnollista	ja	tyydytystä	tuotta-
vaa	yhteenkuuluvuuden	tunnetta.
Pääsihteeri Seija Sihvola
Lapsi 2000 ry, Kaari 1/2006

•	Meitä	suomalaisia	pitää	valmen-
taa	Suomalaiseen	Ruokakulttuuriin	
kotona,	 koulussa,	 työpaikoilla	 ja	
ravintoloissa.	Kotitalousopettajilla,	
kokeilla	ja	kaikilla	ruuanlaiton	am-
mattilaisilla,	tuottajilla,	ruokateol-
lisuudella,	kaupalla	ja	medialla	on	
tässä	tärkeä	tehtävä	tuotteiden	ja	
ruuan	luojina.	Tarvitaan	uusia	rat-
kaisuja	ja	uusia	ideoita.
Harri Sivula
Hallituksen puheenjohtaja
Finfood – Suomen Ruokatieto ry
Finfood 1/2006

Todettua

lä on tässä suuri mahdollisuus ja 
vastuu. Säännöllinen ateriarytmi 
ehkäisee napostelua ja sen myötä 
ylipainoisuutta ja hampaiden rei
kiintymistä.

Metsämarjojen ja sienien 
käyttö vaihtelee

Toiminnanjohtaja Simo Moisio 
Arktiset Aromit ry:stä kertoi, että 
metsämarjoja käytetään pääkau
punkiseudulla 5 kg henkilöä koh
den vuodessa, PohjoisSuomessa 
13 kg. Sienten keskimääräinen ku
lutus on 1,5 kg/hlö/vuosi. Etelä ja 
ItäSuomessa sieniä syödään 1,5–
2,2 kg/hlö/vuosi ja PohjoisSuo
messa 0,8 kg.

Arkiset Aromit ry:n Ota kevyes-
ti – hyvinvointia luonnosta kam

Suomalaisille ruoan aitous 
hienostuneita makuja 
tärkeämpää
n Filosofi Tuomas Nevanlinna 
etsi vastausta suomalaisen ja eu
rooppalaisen ruokakulttuurin 
eroihin Elintarviketeollisuusliiton 
HoReCapäivässä. Nevanlinnan 
mukaan suomalaisille ruoan puh
taus ja aitous ovat olleet aina tär
keämpiä kuin hienostuneet ma
kumaailmat.

Maailmalla keittiöt on jaettu 
hovikeittiöihin (mm. Ranska ja 
Venäjä) ja kansankeittiöihin (mm. 
Meksiko ja Välimeren maat). Ne
vanlinna veikkasi, että seuraava 
kansainvälinen trendi on Afrikka, 
mukaan lukien musta Afrikka.

Välimerenmaista poiketen kan
sanruoat eivät ole juurtuneet 
suomalaiseen keittiöön. Klimppi
soppa ei maistu. Suomalaista 
ruokaa syövät vain ulkomaalaiset 
liikemiehet, mutta miksi?

Nevanlinna etsi vastausta suo
men kirjakielen synnystä. Se oli 
nopea ja ylhäältä johdettu. Lop
putuloksena oli uudenlainen kie
li, tosin murteet eivät hävinneet. 
Paikalliselle ruokakulttuurille on 
käynyt samoin, mutta toisaalta 
syömme ehkä useampia perinne
ruokia kuin arvaammekaan.

Suomi avarakatseinen maa

Nevanlinna pohti, miksi Englan
nilla on niin huono ruokamaine? 
Yksi selitys piilee maan aatelis
tossa. Ranskan hovi kehitti oman, 

rahvaan keittiöstä eroavan keit
tiönsä. Englannissa aatelisto 
omisti maata, joten maut liittyi
vät maahan. Paahtopaisti oli sekä 
aatelisen että talonpojan mieles
tä parasta ruokaa.

IsossaBritanniassa, Ranskas
sa ja KeskiEuroopan maissa on 
vallalla akateeminen traditio, 
joka suhtautuu epäilevästi mui
hin läntisiin vaikutteisiin. Suomi 
on avarakatseisempi maa. Suomi 
ei tee aloitteita maailmanpolitii
kassa: venettä ei saa heiluttaa, 
koska se tuottaa muille mielipa
haa. Tähän liittyy alttius haistella 
kansainvälisiä trendejä.

Myös protestanttisuudella on 
vaikutusta ruokakulttuuriin. Suo
messa hengelliset asiat ovat yksi
tyisasioita, samoin poliittinen 
ideologia. Mitä enää jää julkisesti 
keskusteltavaksi, Nevanlinna ky
syi ja vastasi: ruumiin asiat, ku
ten terveys.

Tästä seuraa, että voimme ar
vostella henkilön tupakointia, 
mutta emme hänen poliittista 
 ideologiaansa. Muualla on toisin 
päin. Suomen tilanne ruokkii 
maun ja funktion erottamista: 
gourmet ja perusmättö eroavat 
toisistaan jyrkästi. Kansanterveys 
voi olla pääaiheena suomalaises
sa lehdessä, mutta Le Mondissa 
ei keskustella kolesterolista.

panjalla yritetään lisätä luonnon
tuotteiden käyttöä. Se toteute
taan elosyyskuussa tänä vuonna. 
Kampanja painottuu pääkaupun
kiseudun suurkeittiöihin.
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•	Englantilainen,	suomalaista	kult-
tuuria	analysoinut	Richard D. Le
wis on	kiteyttänyt	yhden	suomalai-
sen	 johtamistavan	keskeisen	piir-
teen	 Linnan	 Pohjantähti-trilogian	
alkulauseeseen:	 Alussa	 oli	 suo,	
kuokka	ja	Jussi;	eli	työ,	väline	sen	
hoitamiseen	ja	tekijä.	Ensi	syksynä	
on	EU:n	työohjelma,	puheenjohta-
jan	nuija	ja	suomalainen	virkamies	
tai	ministeri.
Aulikki Hulmi
MMM:n EU-koordinaattori
Luonnonvara 5/2005

•	Ravintolatoimialan	vuosikymme-
nen	 ajamalla	 ravintolapalvelujen	
arvonlisäveron	alentamisella	olisi	
edelleenkin	toimialalle	suuri	merki-
tys.	 Päätös	 tehtäisiin	 Suomessa	
heti,	kun	EU	muuttaisi	omaa	sään-
telyään.	Mutta.	EU	on	halvaantunut	
tässä	asiassa.	Muutaman	jäsenval-
tion	vastustuksen	vuoksia	asiaa	ei	
ole	saatu	eteenpäin.

Toimitusjohtaja Timo Lappi SHR
Menu 1/2006
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Ensimmäiset valtakunnalliset 
luomupäivät Helsingissä
Ensimmäisillä valtakunnal-
lisilla luomupäivillä Helsingis-
sä pohdittiin luomutuottei-
den saatavuutta, jatkojalos-
tusta ja kauppaa. Projekti-
päällikkö Kauko Ahtiainen 
HOK-Elanto S-marketketjus-
ta korosti, että hyllypaikka 
on ansaittava.

n – Meillä on yleensä vuoden koe
aika, minkä aikana katsotaan, 
kuinka tuote menestyy. Tuotteesta 
ei ehkä löydy erityispiirteitä, joista 
kuluttaja olisi valmis maksamaan 
enemmän. Lisäksi tuoreiden vi
hannesten tai hedelmien tulemi
nen myymälään erityiskuljetukse
na aiheuttaa kaupan henkilökun
nalle ylimääräistä työtä, Ahtiainen 
listasi.

Hänen mielestään luomuhenki
syys helposti hukkuu, jollei kau
pan henkilöstö ole motivoitunut
ta. Kaupan tavoitteena on löytää 
riittävän toimitusvarmat tavaran
toimittajat, jotta sataprosenttinen 
saatavuus pystytään varmista
maan.

Luomutuote tuo kuitenkin kau
palle lisäarvoa, joka voi olla mer
kittäväkin asiakkaalle. Kotimai
suus, lähellä tuotettu ja eettisyys 
vetoavat kuluttajiin. Ahtiaisen mu
kaan luomutuote on merkittävä 

imagotekijä kaupalle, ja se moni
puolistaa valikoimakuvaa.

– Aina on kuitenkin muistetta
va, että tehokas liiketoiminta yh
distyy inhimilliseen ja vastuulli
seen tapaan toimia markkinoilla.

Ravintola ei lajittelukeskus

Ravintola toimii hieman toisin, jos
kin tällainenkin jakelukanava odot
taa luomutuotteilta tiettyä tasoa.

– Kokolajittelu pettää, laatu on 
kyllä hyvää. Ravintola ei ole lajit
telukeskus, vaan lajittelun pitää 
olla jo tehty, keittiömestari Jarmo 
VähäSavo ravintola G.V. Sunds
manilta valotti.

Hän ehdottikin, että tavarantoi
mittajien olisi hyvä verkottua, kos
ka ravintola ei kykene vastaanot
tamaan lukuisia kuljetuksia: las
kuja tulee runsaasti, ja ravintolan 
toiminta häiriytyy. Viljelijöiden yh
teistoiminta olisi tärkeää.

– Se tiedetään, että tarjolla on 
puhtaita ja hyviä raakaaineita, 
mutta onko niitä riittävästi. Tukus
ta pitäisi löytyä näitä eikä vain 
tätä, VähäSavo kommentoi.

Ihmisen ja luonnon etu

Luomussa on ihmisen ja luonnon 
etu tasapainossa. Asiakkuusjoh
taja Jonne Saivosalmi mainostoi
misto Rientolasta vakuutti, että 
luomu on hyvä valinta. Luomu
viestinnässä tuodaan nyt esille 
omaa hyvinvointia.

– Tehokas ”branding” ja brän
din hallinta voi tarjota ja mahdol
listaa osto ja omistuskokemuk
sia, luoda emotionaalisia kiinty
mystä tuotteisiin ja palveluihin, 
tehdä asiakkaiden ostopäätökset 
helpommiksi ja sallii yritykselle 
premiumhinnoittelun.

Viime aikoina lehdissä onkin 
näkynyt uudistuneita imagomai
noksia luomusta. Niiden tavoit
teena on saavuttaa nuorekkaat ai
kuiset vetoamalla kauneuteen ja 
terveyteen. ”Kaunistaa myös si
säisesti” ajatuksella pyritään elä
vöittämään luomumarkkinointia.

– Luomu antaa nautittavien 
tuotteiden lisäksi mahdollisuuden 
turvalliseen valintaan, josta jää 
hyvä mieli. Se kaunistaa myös si
säisesti!

Elintarviketarjonnasta  
pieni osa luomua
Luomuelintarvikkeita on Suomen 
päivittäistavaraketjumyynnissä 
arviolta 1 000 kpl eli 0,8 % koko 
tarjonnasta. Yksikön johtaja Min
na Kantén Finfood Luomusta ar

vioi, että Suomessa on 3 500 luo
mutuotetta eri maku ja pakkaus
vaihtoehdot mukaan lukien. Vuon
na 2005 markkinoille tuli 50 uutta, 
kotimaista luomujalostetta.

Luomutilojen tuotteista 45 % 
myydään suoraan tilalta. Finfood 
Luomun kuluttajabarometrin mu
kaan luomua ostetaan eniten päi
vittäistavarakaupoista (92 %), to
reilta (53 %) ja luontaistuotekau
poista (15 %). Minna Kanténin mu
kaan luomu on hyvinvointibusi
nestä.

Maidon koostumusta  
voidaan muuttaa

Professori Tapani Alatossava Hel
singin yliopiston kotieläintieteen 
laitokselta sanoi, että luomumaito 
on mikrobiologiselta laadultaan 
jopa hieman parempaa kuin sa
malla alueella tuotettu tavanomai
nen maito.

Luomumaidon jalostaminen 
luomujuustoksi on kuitenkin tek
nologisesti haastavampaa, mikä 
johtuu luomutuotteiden jatkoja
lostukseen liittyvistä rajoituksis

Pikkupyörykkä Vuoden 2006 
Luomutuote

Lu omuviljelijä Anssi Laamanen (vas.), yritystutkija Jukka Kotro 
Etelä-Savon TE-keskuksesta ja kansanedustaja Kimmo Tiilikainen 
(oik.) olivat tyytyväisiä luomupäivien antiin.

Vuoden Luomutuotteeksi on valit
tu Jukan Kotilihan valmistama 
 Kotilihan Luomu pikkupyörykkä, 
joka on pakattu 300 gramman ra
siaan. Lihapitoisuus on 78 pro
senttia. Sen pääraakaaine on tuo
tettu suomalaisella luomuvalvon
taan kuuluvalla tilalla.

Kotilihan Luomu pikkupyöryk
kää pidettiin kotona valmistetun 
makuisena ja lihapitoisuudeltaan 
erittäin korkeana. Pikkupyörykkä 
on pienen kokonsa ansiosta moni
käyttöinen ja hyvänmakuinen. Se 
voidaan tarjoilla kuumana ja kyl
mänä.

Valintaraadissa olivat tarkasta
ja Jaana Elo Elintarvikevirastosta, 
yksikön johtaja Minna Kantén Fin

food Luomusta, hankepäällikkö 
Irma Kärkkäinen Luomukeittiö
keskuksesta, kehityspäällikkö 
Paula Tammilehto Maa ja kotita
lousnaisten keskuksesta sekä 
päätoimittaja Tiina Ketola Luomu
liitosta.
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•	KTM	Suvi Virolainen	on	nimitetty	
Foodwest	Oy:ssä	markkinatutkija-
assistentiksi	markkinatutkimustii-
miin.	Hänen	vastuualueinaan	ovat	
markkinatutkimusprosessissa	 eri	
osakokonaisuuksien	 itsenäinen	
hoitaminen.	Restonomi	(AMK)	Kris
tiina Niemi	 on	 nimitetty	 projekti-
päälliköksi	 kehitystiimiin	 vastuu-
alueinaan	tuotekehitykseen	liittyvi-
en	projektien	suunnittelu	ja	toteu-
tus	asiakasyrityksille.	Lisäksi	hän	
toimii	kehitystiimissä	tiiminvetäjä-
nä.	Restonomi	(AMK) Suvi Urvikko	
on	nimitetty	projektipäälliköksi	ke-
hitystiimiin	vastuualueinaan	tuote-
kehitykseen	ja	koulutukseen	liitty-
vien	 projektien	 suunnittelu	 ja	 to-
teutus.	Hän	vastaa	myös	markkina-
tutkimuksen	 kenttäorganisaation	
ja	 -toiminnan	 kehittämisestä	 ja	
koordinoinnista.
•	Esko Heino	on	nimitetty	27.2.	al-
kaen	Yrjö	Wigren	Oy:n	 tuotannon	
vastaavaksi	esimieheksi.
•	Esa Harju	on	nimitetty	Multivac-
Thomeko	Oy:n	 toimitusjohtajaksi	
1.2.	alkaen.	
•	Järvi-Suomen	Portin	kaupalliseksi	
johtajaksi	 on	 nimitetty	 KTM	 Kaj 
Eriksson.	Myyntijohtaja	Pertti Vil
jakainen	vastaa	ketjumyynnistä	ja	
asiakasyhteistyön	 kehittämisestä	
kaupan	keskusliikkeiden	 ja	ketju-
jen	kanssa,	myyntipäällikkö	Jorma 
Kortelainen	kenttämyynti-	ja	myyn-
tikeskustoiminnoista	ja	vientipääl-
likkö	 Jukka Vainionpää vientitoi-
minnasta.
•	 FL	Tiina Rajamäki	 on	 nimitetty	
teknologia-asiantuntijaksi	 Etelä-
Pohjanmaan	TE-keskuksen	tekno-
logian	kehittämisosastolle	liiketoi-
minta-alueenaan	 bio-,	 lääke-	 ja	
elintarviketuotanto.
•	ETM	Sami Kontulainen	on	nimi-
tetty	 tuotepäälliköksi	 Norfoods	
Oy:ssä.
•	Oy	Snellman	Ab:n	kaupalliseksi	
johtajaksi	on	nimitetty	1.5.	alkaen	
Timo Marttinen.	
•	 Margareetta Ollila	on	nimitetty	
Pakkausteknologia	–	PTR	ry:n	toi-
minnanjohtajaksi	 ja	Terhen Järvi
Kääriäinen	tutkimuspäälliköksi.
•	Helsingin	yliopiston	lihateknolo-
gian	professori	Eero Puolanne	on	
nimitetty	professoriksi	elintarvike-
teknologian	 laitokselle	 Tanskan	
Kunglige	Veteriner	og	Landbohojs-
kole	 KVL:ään	 5-vuotiskaudeksi.	
Puolanne	 jatkaa	 opetus-	 ja	 tutki-
mustyötä	Viikissä	entisen	tapaan.
•	MMM	Juha Ruohola	on	nimitetty	
Atrian	Venäjän	yhtiön,	Pit-Produc-
tin	haltuunottoprojektin	johtajaksi	
1.4.	alkaen.	Hän	toimii	edelleen	At-
ria	 Oy:n	 lihavalmisteteollisuuden	
johtajana.
•	ETM	 Johanna Hyytinen	on	nimi-
tetty	tuotepäälliköksi	Atria	Oy:ssä.
•	 Elintarvikeinsinööri	 AMK	 Timo 
Mustaniemi	on	nimitetty	HK	Ruo-
katalon	 valkmisteliiketoiminnan	
tuotantojohtajaksi.
•	LLM,	NNA,	BEc	Niklas Nordström	
on	 nimitetty	 PNM	 Ltd:n	 Trading	
Controlleriksi	ja	eMBA	Jarmo Hau
takoski	Key	Account	Taderiksi.
•	Teollisuusneuvos	Paul Nybergh	
on	nimitetty	kauppa-	ja	teollisuus-
ministeriön	 teknologiaosaston	
osastopäälliköksi	15.2.	alkaen.

•	Riista-	ja	kalatalouden	tutkimus-
laitoksen	ylijohtajaksi	on	nimitetty	
FT	Eero Helle.
•	Hyvinkää	sairaalan	ravitsemuste-
rapeutiksi	on	nimitetty	TtM,	laillis-
tettu	 ravitsemusterapeutti	 Anni 
Martikainen.
•	ETM,	KTaO,	laillistettu	ravitsemus-
terapeutti	Sointu Lassila	on	nimi-
tetty	7.3.	alkaen	projektipäälliköksi	
Elintarviketeollisuusliittoon.	Hänen	
tehtävänsä	liittyvät	EU:n	osarahoit-
tamaan	rypsiöljyn	tiedotus-	ja	me-
nekinedistämisohjelmaan	 Euroo-
pan	yhteisön	sisämarkkinoilla.
•	ETM	Kati Laitinen	on	nimitetty	tut-
kijaksi	Kansanterveyslaitoksella.
•	Primula	Leipomot	Oy:n	myynti-	ja	
markkinointijohtajaksi	on	nimitetty	
Hanna Vainio,	 laatukoordinaatto-
riksi	Taina Kokko,	tuotepäälliköksi	
Marika Hakala	 ja	 avainasiakas-
päälliköiksi	Jouni Backman,	Marko 
Suvanto,	Sari Ivanoff	 ja	Anja Sjö
holm.
•	Restonomi	Mika Huikko	on	aloit-
tanut	Kespro	Oy:n	asiakkuusjohta-
jana	vastuualueenaan	Kespron	tuk-
kujen	operatiivinen	 johtaminen	 ja	
kehittäminen.
•	ETM	Jari Ohrankämmen	on	nimi-
tetty	 Nordean	myyntituesta	 Suo-
messa	 vastaavaksi	 yksikönjohta-
jaksi	Savings	and	Wealth	Manage-
ment	-toimintoon.
•	ETM	Taru Sipponen	on	nimitetty	
Haaga	Instituutin	ravitsemispalve-
lun	lehtoriksi.
•	ETM	Hemmo Virtanen	on	nimitet-
ty	Inex	Partners	Oy:ssä	tuotepäälli-
köksi	vastuualueenaan	keksit,	kor-
put,	rinkelit	ja	kuivaleivät.
•	ETM	Kirsi Piironen	on	nimitetty	
Mikkelin	sairaalan	ravitsemustera-
peutiksi.
•	ETM	Irmeli LarioVuorinen	on	ni-
mitetty	maa-	ja	metsätalousminis-
teriön	interventioyksikköön	ylitar-
kastajaksi.
•	Harry Lindström	on	nimitetty	LT-
Tukku	Oy:n	piiripäälliköksi	ja	Mar
jaLiisa Teerikangas	 Venäjän	 ja	
Baltian	koordinaattoriksi.
•	Kati Leinonen	on	nimitetty	Fazer	
Leipomoiden	markkinointijohtajak-
si	 ja	Maritta IsoAho	 Fazer	Amica	
Suomen	varatoimitusjohtajaksi.
•	Kari Kilpinen	on	nimitetty	myynti-	
ja	markkinointiyksikkö	Altian	kau-
palliseksi	 johtajaksi,	 Mica Lind
holm	vähittäismyynnin	myyntijoh-
tajaksi,	Soili Rajamäki	 viestintä-
päälliköksi	 ja	 Jussi Tainio	 avaina-
siakaspäälliköksi.
•	Jyrki Tamminen	on	nimitetty	alue-
myyntipäälliköksi	Linkosuon	Leipo-
mo	 Oy:n	 Länsi-Suomen	 alueelle,	
Pekka Haverinen	 Etelä-Suomen	
alueelle.	 Pirkanmaan,	 Kanta-Hä-
meen	 ja	Keski-Suomen	avainasia-
kaspäälliköksi	 on	 nimitetty	 Terhi 
Systä	ja	Tapani Leppänen	ja	myyn-
tipalvelun	esimieheksi	Matti Ranta.
•	ETM	Kaj Työppönen	on	nimitetty	
VIA	Groupissa	vanhemmaksi	kon-
sultiksi	pääosaamisalueenaan	or-
ganisaatioiden	 strategialähtöiset	
kehittämisprojektit,	erityisosaami-
senaan	 julkishallinnon	 strategia-
konsultointi,	talouden	ja	tuottavuu-
den	kehittäminen	sekä	julkishallin-
non	organisaatioiden	liiketoiminta-
mallien	ja	palveluprosessien	kehit-
täminen.

Nimityksiä
ta. Nitraattia ja kuparia ei niissä 
käytetä lisäaineena, vaan ns. bio
teknisiä vaihtoehtoja. Mikä on sil
loin luomujuustojen mikrobiologi
nen ja aistittava laatu, Alatossava 
kysyi ja vakuutti, että tutkittavaa 
riittää tulevaisuudessakin.

Kun lehmät siirtyvät sisäruokin
nasta laitumelle, tyydyttämättö
mien rasvahappojen osuus lisään
tyy ja maitorasva pehmenee. Sa
moin tapahtuu, jos väkirehuun li
sätään tyydyttymätöntä rasvaa si
sältäviä öljykasvirehuja.

– Maitorasvan koostumusta 
voidaan muuttaa suotuisaan 
suuntaan myös käyttämällä puna
apilaa lehmien ruokinnassa, pro
fessori Aila Vanhatalo Helsingin 
yliopiston elintarviketeknologian 
laitokselta kertoi.

Punaapilasäilörehu lisää tyy
dyttymättömien rasvahappojen, 
erityisesti monityydyttymättömän 
αlinoleenihapon osuutta maito
rasvassa. Typensidontaominai
suutensa vuoksi punaapila on 
tärkeä säilörehun raakaaine luo
mumaidontuotannossa.

– Luomumaito sisältääkin yleen
sä enemmän αlinoleenihappoa, 
joka kuuluu ns. omega3 rasva
happoihin kuin tavanomaisesti 
tuotettu maito.

Päiväkotilapsille luomuruokaa
Tutkija Eija Muukka Kuopion yli
opiston kansanterveystieteen ja 
kliinisen ravitsemustieteen laitok

selta totesi, että lähes kaikki van
hemmat olisivat tyytyväisiä, jos 
lapsille tarjottaisiin päiväkodissa 
luomuraakaaineista valmistettua 
ruokaa. Hän tutki kuopiolaisessa 
päiväkodissa luomuruoan käyttöä 
kaksi kertaa kuuden viikon jak
soissa syksyllä 2001 ja talvella 
2002. Verrokkipäiväkodissa syö
tiin tavanomaista ruokaa.

Tutkimuksen mukaan osassa 
luomuviljatuotteita ja luomuleivis
sä oli enemmän rautaa kuin tavan
omaisissa tuotteissa, mutta nau
danlihan rautapitoisuudessa ei ol
lut eroa. Raudan saanti oli tilastol
lisesti merkitsevästi suurempi luo
mupäiväkodin lapsilla talven tut
kimusjaksolla. Seleenin saannissa 
ei ollut suurtakaan eroa luomu ja 
verrokkipäiväkodin lapsien välillä.

Dvitamiinin saanti oli vähäi
sempää luomutuotteista kuin ta
vanomaisesti tuotetuissa. Tämä
kin asia korjaantunee, kun tämän 
vuoden alusta alkaen märehtijöi
den, kuten luomunautojen, ruo
kinnassa on sallittu Dvitamiinin 
lisäys.

Irma Ryynänen, MMM
irma.ryynanen@kolumbus.fi

Kirjallisuutta:
• Luukkonen et al. Intern. Dairy J. 
15(2005) 449-457
• KTTK:n julkaisuja, B2 
Luomutuotanto 1/2006. 
Luonnonmukaisen tuotannon 
ohjeet – eläintuotanto

Tutkija Eija Muukka Kuopion yliopistosta kertoi päiväkotilasten 
ravitsemuksesta luomupäivillä.
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Suomalainen ruokakulttuuri maistuu 
Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
Suomalainen ruokakult-
tuuri oli pääosassa edus-
kunnassa suomalaisuuden 
ja Kalevalan päivänä järjes-
tetyssä seminaarissa. Tilai-
suudessa evästettiin päät-
täjiä, vaikuttajia, tiedotus-
välineitä ja alan toimijoita 
huomioimaan suomalaisen 
ruokakulttuurin arvo EU-
puheenjohtajuuskauden 
lähestyessä.

n Aihe kiinnostaa ajankohtaisuu
dellaan, sillä Italian ja Ranskan 
päämiesten huomautukset suo
malaisesta ruuasta ovat tuorees
sa muistissa. Ikävät kokemukset 
tahdotaan nyt kääntää hyödyksi ja 
suomalaisen ruokakulttuurin 
eduksi. Seminaarin puhujat roh
kaisivat nostamaan suomalainen 
ruoka EUpuheenjohtajuuskau
della parrasvaloihin. Seminaarin 
järjestivät Finfood ja MTK.

Tuhannen taalan paikka
Finfoodin toiminnanjohtaja Tiina 
Lampisjärvi korosti, että EUpu
heenjohtajuus antaa Suomelle ti
laisuuden kertoa suomalaisen 
ruokaketjun ja ruuan vahvuuksis
ta sekä ennen kaikkea tarjota par
haimpia makujamme.

Ruokakulttuurimme poikkeaa 
edukseen monen muun maan ruo
kakulttuurista. Sijaintimme idän ja 
lännen porttina on luonut meille 
rikkaan ruokaperinteen. Luonnon 
maku on parhaimmillaan pohjoi
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EU-puheenjohtajuussihteeristön 
päällikkö Anja Vilo

sen luontomme raakaaineissa. 
Suomalainen vastuullisuus ilme
nee muun muassa elintarvikeket
jun toimijoiden ammattitaidossa, 
laatutyössä sekä ensiluokkaisissa 
elintarvikkeissa.  Tätä pitäisi tuoda 
esiin puheenjohtajuuskaudella.

EUpuheenjohtajuussihteeris
tön päällikkö Anja Vilo näki pu
heenjohtajuuskaudessa loistavan, 
mutta haasteellisen mahdollisuu
den suomalaisen ruuan esittäyty
miseen. Hän piti ruokaa tärkeänä 
alueellisen omaperäisyyden esiin
tuojana, onhan kokouksia yli 20 
paikkakunnalla, pääasiassa hei
nä ja syyskuussa. Yhteensä odo
tetaan noin 20 000 vierasta. 

Vilo painotti, että positiivisen il
mapiirin luominen on erittäin tär
keää. Onnistunut kokonaisuus 
syntyy onnistuneista yksityiskoh
dista. Haasteena on se, että ko
koukset ovat lyhyitä, osallistujat 
viipyvät vähän aikaa ja ateriat ovat 
usein työaterioita. Työtä tehdään 
myös lounaan aikana. Kuitenkin 
ruokailusta tulisi muodostua miel
lyttävä ja ikimuistoinen tapahtu
ma.

Ohjeistus valmistumassa
Finfood ja MTK tekevät yhteistyö
tä Suomen Keittiömestariyhdis
tyksen, Elintarviketeollisuusliiton, 
Maa ja metsätalousministeriön 
sekä ruokatoimittajien kanssa. 
Yhteistyössä tuotetaan ohjeistus, 

Eduskunnan varapuhemies 
Anna-Liisa Anttila johti puhet-
ta Suomalaisen Ruokakulttuu-
rin päivässä. Puhemies kertoi 
EU-meppinä ollessaan otta-
neensa aina evääksi koti-
maasta ruisleipää ja suomalais-
ta porsaskinkkua. Hän totesi 
yhteenvetona, että suomalaisil-
la pitäisi olla paljon enemmän 
vahvaa itsetuntoa!

jolla kannustetaan kokousjärjes
täjiä valmistamaan sesongin raa
kaaineisiin, maakuntien makui
hin ja elintarvikeyritysten inno
vaatioihin perustuvia kokoustar
joiluja.

Tilaisuudessa käytiin vilkas kes
kustelu. Mietittäväksi jätettiin, 
mikä Suomessa voisi olla ”nor
jalainen lohi” tai ”itävaltainen 
 sachertorttu”, jonka EUvieraat 
muistavat vielä kotiin palattuaan
kin. Ideoitakin jo tuli. Kotitalous
opettaja AnnaMaija Tanttu eh
dotti suomalaista leipää ja piirak
kakulttuuriamme.

Raija Ahvenainen-Rantala

Elintarvikepäivä uusissa,  
väljemmissä tiloissa

n Elintarvikealan vuotuinen huip
putapahtuma Elintarvikepäivä pi
detään 9.5. Helsingin Messukes
kuksessa aikaisempaa väljem
missä tiloissa: Messukeskuksen 
kongressiosaan on saatu uusia 
luentosaleja. Tekniikkakin on osin 
uutta. Nyt kaikki näkevät ja kuule
vat myös suuren salin avaussessi
on tapahtumat, ja ainakin lähes 
kaikki saavat paikan eniten kiin
nostavaan ohjelmaan.

Elintarvikepäivä 2006:ssa on 
kuusi rinnakkaisohjelmaa ja yli 40 
huippualustajaa. Kotimaisten täh
tien lisäksi ulkomaisina puhujina 

ovat Euroopan elintarviketurvalli
suusviranomaisen (EFSA) vt. pää
johtaja Herman Koeter, Englan
nin tunnetuimman elintarvikeris
kien hallintaan erikoistuneen toi
miston viestintäjohtaja Judy Lar
kin, Health Focus Europen presi
dentti Peter Wennström ja Danis
co Innovation Centerin varapää
johtaja Egon Bech Jensen.

Päivän ohjelmaan on toivottu li
sää yritys ja tuoteesimerkkejä. 
Ohjelmassa onkin kymmenkunta 
alustusta, jotka liittyvät konkreet
tiseen tuotteeseen tai toimenpi
deesimerkkiin.

Presidentti Halonen jakaa 
Tähtituote-palkinnot

Elintarvikepäivä 2006:n ohjelman 
päätyttyä Messukeskuksessa al
kaa Vuoden Tähtituote 2006 kil
pailun finaalijuhla, johon kaikki 
päivän osallistujat ovat tervetul
leita.

Juhla on tänä vuonna tavallista
kin arvokkaampi, sillä palkintojen 
jakajaksi ja juhlapuheen pitäjäksi 

on lupautunut Tasavallan presi
dentti Tarja Halonen. Tilaisuu
teen tullee myös tavallista enem
män kutsuvieraita.

Elintarvikepäivän yksityiskoh
tainen ohjelma löytyy Elintarvike
teollisuusliiton kotisivuilta osoit
teesta www.etl.fi/etp. Siellä voit 
kätevästi myös ilmoittautua tilai
suuteen.
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Suomen Akatemia käynnisti 
Ravitsemus, elintarvikkeet ja terveys 
-tutkimusohjelman
n Suomen Akatemia on käynnis
tänyt Ravitsemus, elintarvikkeet 
ja terveys tutkimusohjelman (EL
VIRA) vuosille 2006 – 2010. Hank
keiden hakuaika on juuri meneil
lään.

Monitieteinen tutkimusohjelma 
kattaa lähes koko elintarvikeket
jun alkaen luonnossa tai maatalou
dessa tuotetuista raakaaineista 
elintarviketeollisuuden tuotanto
prosesseihin ja tuotteisiin, elintar
vikkeiden ja niiden ainesosien tur
vallisuuteen ja terveysvaikutuk
siin sekä erilaisiin kuluttajien 
käyttäytymiseen liittyviin tekijöi
hin saakka.

Ohjelman läpikäyvä teema on 
terveys: kuinka hyvällä ravitse
muksella voidaan luoda ja ylläpi
tää terveyttä ja hyvinvointia, kuin
ka hyvää ravitsemusta tukevia 
elintarvikkeita voidaan kehittää ja 
niiden saatavuutta parantaa, kuin
ka kuluttajia voidaan ohjata valit
semaan viisaasti laajasta elintar
vikevalikoimasta ja kuinka voi
daan taata elintarvikkeiden tur
vallisuusvaatimukset.

Ohjelma tukee hyvin Sitran Elin-
tarvike- ja ravitsemusohjelmaa 
ERA (2004–2009), jonka pitkän 
tähtäimen tavoitteena on luoda 
Suomesta kilpailukykyinen ter
veellisen ravitsemuksen edelläkä
vijä. Se ei ole mahdollista ilman 
vahvaa ja korkeatasoista perus
tutkimusta ja soveltavaa tutki
musta ja laajaa yhteistyötä. EL
VIRA tutkimusohjelma onkin erit
täin ajankohtainen.

Ohjelman tavoitteet
ELVIRA ohjelman tavoite on tuot
taa korkeatasoista ja innovatiivis
ta tutkimustietoa, jonka avulla ku
luttajan olisi helppo valita terveel
linen ja turvallinen vaihtoehto. 
Ohjelman tavoitteissa ja toteutuk
sessa on otettu huomioon vuoden 
2005 aikana toteutetun elintarvi
ketieteiden ja niihin liittyvän ravit
semuksen ja kulutuksen tutki
muksen tieteenalaarvioinnin tu
loksia ja suosituksia.

Ohjelman tavoitelista on pitkä. 
Tavoitteina on mm.
•	 Luoda uusia, tieteenalarajoja 

ylittäviä yhteistyöverkostoja
•	 Kehittää suomalaisen tutkimuk

sen nykyisiä vahvuuksia ja voi
mistaa kehittämistä vaativia 
aloja

•	 Lisätä tutkimuksen tieteellistä, 
yhteiskunnallista ja kansanta
loudellista vaikuttavuutta

•	 Tukea tutkimusryhmien tasa
painoista rakennetta, erityisesti 
lisätä tutkijatohtoreiden osuut
ta tutkimusryhmissä

•	 Vahvistaa suomalaisen tutki
muksen kansainvälistä kilpailu
kykyä

•	 Edistää suotuisien tutkimusym
päristöjen rakentumista

•	 Edistää tehokasta tutkijakoulu
tusta ja tutkijoiden liikkuvuutta

•	 Lisätä tiedeyhteisön, yritysten 
ja viranomaisten välistä yhteis
työtä ja tiedonkulkua

•	 Tehostaa tiedotusta tutkimus
tuloksista ja vastata yhteiskun
nan tiedontarpeisiin terveelli
sestä, turvallisesta ja tasapai
noisesta ruokavaliosta.

Ohjelman teema-alueet
Ohjelman tutkimustulosten tulisi 
olla apuna kansalaisten terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämisessä ja 
suomalaisen elintarviketeollisuu
den kehittämisessä. Tältä pohjal
ta ohjelman teemoiksi on valittu:
•	 Kuluttajien käyttäytyminen, elä

mänkaari ja terveys
•	 Ravitsemus, geneettiset tekijät 

ja metabolia
•	 Ravitsemus, immuniteetti, suo

listomikrobit ja terveys
•	 Elintarvikkeiden riskit ja turval

lisuus
•	 Elintarvikkeiden prosessoinnin 

mahdollisuudet terveyden edis
tämisessä
	

Yhteistyötä 
peräänkuulutetaan

Suomen Akatemia rahoittaa tutki
musohjelmaa seitsemällä miljoo
nalla eurolla. Akatemia voi myön

tää tutkimushankkeille enintään 
nelivuotisen rahoituksen, joka al
kaa vuoden 2007 alussa. Ohjel
maa rahoittavat myös Tekes ja 
maa ja metsätalousministeriö. Li
säksi Elintarvikkeiden tutkimus
säätiö ja Työsuojelurahasto voivat 
osallistua yksittäisten hankkeiden 
rahoitukseen.

Tutkimusohjelman haku on yk
sivaiheinen. Ohjelmassa rahoite
taan ensisijaisesti konsortiohank
keita, joissa on tieteenalarajoja 
ylittävää, innovatiivista yhteistyö
tä. Haku päättyy 28.4.2006. Hake
mukset arvioi kansainvälinen 
asiantuntijapaneeli.

Lisätietoja:
• www.aka.fi/elvira
• Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio, 

Suomen Akatemia,  
sirpa.nuotio@aka.fi,  
p. (09) 7748 8261

• Ravitsemus, elintarvikkeet ja 
terveys -tutkimusohjelma 
(ELVIRA) Ohjelmamuistio, 
Suomen Akatemia, Helsinki 
2006.

Tutkimusohjelman valmisteluryhmän 
sekä ohjelmanryhmän puheenjohta-
jana toimii Valio Oy:n tutkimus- ja 
tuotekehitysjohtaja Tiina Mattila-
Sandholm, Biotieteiden ja ympäristön 
tutkimuksen toimikunnasta.

Lähde:	Suomen	Aikakauslehtitutkimus	SAM	2005

Kehittyvä Elintarvike 
-lehden lukijat  
 huippuammattilaisia!
•	Lukijoista	valtaosa	valmistelee	ja	on	mukana		
päätöksenteossa	työssään

•	He	työskentelevät	asiantuntijoina,	ylemmässä		
johdossa	tai	keskijohdossa

•	Valtaosa	lukijoista	lukee	Kehittyvä	Elintarvike		
-lehteä	useampana	päivänä

•	Yli	puolet	heistä	on	hankkinut	lisätietoa	lehdessä	
olleiden	juttujen	ja	mainosten	innoittamana
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Innovaatioiden syntyä edistettävä 
tutkimuksen ja teollisuuden yhteistyöllä
Suomen elintarviketutki-
muksen tieteenala-arvioin-
ti vuosilta 2000–2004 on 
valmistunut. Arvioinnin to-
teutti Suomen Akatemia 
yhdessä muiden tieteellistä 
tutkimusta Suomessa ra-
hoittavien tahojen kanssa 
vuonna 2005.

n Käytännössä elintarvikealan 
tutkimuksen arvioi kansainväli
nen asiantuntijapaneeli. Tieteen
alaarvioinnin kohteena oli yli
opistoissa ja korkeakouluissa teh
tävä elintarviketieteiden, ravitse
muksen ja elintarvikkeisiin liitty
vän kulutuksen tutkimus.

Arvioinnin tavoitteena oli tuot
taa tietoa alan tutkimuksen kan
sainvälisestä tasosta ja vaikutta
vuudesta sekä vahvuuksista ja 
heikkouksista. Arvioinnin tuli 
myös tarjota eväitä alan kehittä
miseksi tulevaisuudessa.

Turvallisuus- ja ravitsemus-
tutkimus vahvuuksia

Kansainvälinen asiantuntijapa
neeli arvioi suomalaisen elintarvi
kealan tutkimuksen tason kaikilla 
osaalueilla kokonaisuudessaan 
hyväksi. Suomalainen tutkimus 
on saanut arvostusta niin kansalli
sesti kuin kansainvälisestikin.

Paneeli nosti muun muassa 
esiin Suomen korkean elintarvik

keiden turvallisuuden ja alkupe
rän jäljitettävyyden tason, mitä pi
täisi arvioijien mukaan pystyä pa
remmin käyttämään hyväksi myös 
kansainvälisesti. Korkeatasoisek
si kansainväliset asiantuntijat 
luonnehtivat myös suomalaista 
ravitsemustutkimusta, jonka luo
mia ravitsemussuositusten laati
misen käytäntöjä on hyödynnetty 
laajasti myös kansainvälisesti.

Tiivimpää yhteistyötä  
ja fokusointia kaivattiin

Asiantuntijat korostavat kuiten
kin, että jatkossa suomalaisen 
alan tutkimuksen ja teollisuuden 
tuotekehityksen on tehtävä tii
viimpää yhteistyötä ja määriteltä
vä nykyistä tarkemmin alan kehit
tämisalueet. Yksi tällainen osa
alue voisi paneelin mielestä olla 
uusien terveyttä edistävien ja 
kroonisia sairauksia estävien tuot
teiden kehittäminen – erityisesti 
niin, että tuotteita kehitettäisiin 
nimenomaan suomalaiskulutta
jien terveysriskien ja ruokailukäyt
täytymisen näkökulmasta.

Suomalaisen elintarvikealan 
heikkoutena asiantuntijat pitivät 
tutkimuskentän paikoittaista pirs
taleisuutta. Arvioinnin suosituk
sissa esitetäänkin, että alaa kehi
tettäisiin yhdistämällä pienempiä, 
erillisiä yksiköitä isompiin. Panee
li esittää myös, että kansallista 
tutkimusrahoitusta kehitettäisiin 
niin, että käytössä olisi nykyistä 

pidempiaikaisempia, jopa kym
menen vuoden tutkimusrahoitus
ta ja joustavampia rahoitusmuo
toja.

Kansainvälisen arviointipanee
lin raportti on julkaistu pdfmuo
dossa internetissä Suomen Aka
temian sivuilla osoitteessa www.
aka.fi/julkaisut. 

Raporttia voi myös tilata Suo
men Akatemian viestinnästä säh
köpostitse viestintä@aka.fi tai 
 puhelimitse (09) 7748 8365.

Kuusihenkisen arviointipaneelin jäsenistä kaksi oli esittelemässä Sääty-
talolla arvioinnin suosituksia. Vasemmalla professori Willem M. de Vos, 
Wageningen University ja oikealla professori Dietrich Knorr, Berlin Uni-
versity of Technology, Saksa. Keskellä puhetta johtamassa tutkimus- ja 
tuotekehitysjohtaja Tiina Mattila-Sandholm.

Lisätietoja:
Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja 
Tiina Mattila-Sandholm, Suomen 
Akatemian biotieteiden ja 
ympäristön tutkimuksen 
toimikunnan puheenjohtaja,  
tiina.mattila-sandholm@valio.fi

Tiedeasiantuntija Sanna-Maija 
Miettinen, Suomen Akatemia,  
p. (09) 7748 8473,  
sanna-maija.miettinen@aka.fi

Kommentti
Kuusihenkinen kansainvälinen ar
viointipaneeli oli tehnyt hyvää työ
tä. Paneelin suosituksiin on help
po yhtyä. Useissa puheenvuorois
sa Säätytalolla, jossa arvioinnin 
suosituksia esiteltiin maaliskuus
sa, tunnuttiin olevan samaa miel
tä.

Jäikin väkisin miettimään, tuli
ko loppujen lopuksi mitään sel
laista uutta, mitä ei olisi jo ennes
täänkin tiedetty. Mutta ehkäpä se 
on niin, että vierasta on helpompi 
kuulla kuin omaa väkeä.

Yhteen suositukseen on kuiten
kin vaikea yhtyä: että uusia ter
veyttä edistäviä ja kroonisia sai

rauksia estäviä tuotteita kehitet
täisiin nimenomaan suomalaisku
luttajien terveysriskien ja ruokai
lukäyttäytymisen näkökulmasta.

Hyvä sekin, mutta enpä usko, 
että yhdenkään suomalaisen yri
tyksen kannattaa tähdätä pelkäs
tään Suomen pienille kotimarkki
noille. Tuotteista tulee liian kallii
ta. Mutta ”onneksi”, jos näin us
kaltaa sanoa, monet lisääntyvät 
krooniset ongelmat, kuten ylipai
no ja diabetes, ovat kansainväli
siä. Toisin sanoen, jos tuotteet so
veltuvat suomalaisten kroonisten 
tautien ehkäisyyn, niin varmasti 
ne toimivat muuallakin maailmas

sa, kunhan tuotteen aistittava laa
tu sopii paikallisille markkinoille.

Miettimään myös jäi, minkälai
nen olisi ollut arvioinnin tulos, jos 
arviointi olisi tehty pdemmältä ai
kaväliltä kuin viisi vuotta ja myös 
teollisuuden elintarvikealan tutki
mus olisi arvioitu. Uskonpa hyvin
kin, että lopputulos olisi ollut vielä 
parempi.

Suomalainen yrityksissä tehty 
elintarviketutkimus on tuottanut 
vuosien mittaan monia kansainvä
lisesti merkittäviä tuoteinnovaa
tioita. Ja varmasti tuottaa jatkos
sakin. Mutta useimmiten todellis
ten uusien innovaatioiden saatta

miseksi markkinoille tarvitaan hui
keasti enemmän aikaa kuin viisi 
vuotta!

Nyt on tutkimuslaitoksilla tu
hannen taalan paikka osata tarjo
ta oikeanlaista perustutkimusta 
teollisuuden tarpeisiin, mutta 
myös teollisuudellakin on uusi 
mahdollisuus katsella suomalais
ta tutkimuskenttää, mitä siellä on 
heille tarjota uusien innovaatioi
den löytymiseksi.

Raija Ahvenainen-Rantala
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Keski-ikäisten miesten elintavat ja 
painonhallinta
n TtM, laillistettu ravitsemustera
peutti Heli Lehtimäen opinnäyte
työssä selvitettiin, mitä muutok
sia keskiikäisten miesten elinta
voissa (ravinto, liikunta) on tapah
tunut 2,5 vuotta painonhallinta
tutkimuksen jälkeen ja kuinka ne 
ovat yhteydessä nykypainoon ja 
painonmuutokseen.

Tulosten perusteella pitkäaikai
sen painonhallinnan onnistumi
nen aikaisemmin painonhallinta
tutkimukseen osallistuneilla liha
villa miehillä on melko heikkoa. 
Ruokavaliossa saattaa olla tar
peen kiinnittää laadun lisäksi huo
miota ruokamääriin. Fyysisen 
inaktiivisuuden vähentäminen 
päivittäisen arkiaktiivisuuden ja 
hyötyliikunnan avulla voi olla liha
villa miehillä tehokkaampi keino 
painonhallinnassa kuin vapaa
ajan liikunnan lisääminen.

Säännölliseen vapaaajan lii
kuntaan aktivoiminen näyttää tut
kimustulosten valossa olevan vai

keaa aiemmin vain niukasti liikun
taa harrastaneilla lihavilla miehil
lä. Muutosten ruokailutottumuk
sissa ja fyysisessä aktiivisuudes
sa tulee olla pysyviä tukeakseen 
pitkäaikaisen painonhallinnan on
nistumista.

Tutkimushenkilöiden (30 mies
tä) keskiikä oli 48 ± 5 vuotta, kes
kipaino 103,2 ± 13,4 kg, BMI 32,4 
± 3,6 kg/m2 ja vyötärönympärys
mitta 109,3 ± 9,1 cm. Tutkimukses
sa mitattiin tutkimushenkilöiden 
pituus, paino, vyötärönympärys
mitta ja lepoverenpaine.

Taustatietoja, terveyttä ja ruo
kavaliota kartoitettiin erillisellä 
tutkimusta varten suunnitellulla 
kyselylomakkeella. Tutkimushen
kilöiden liikuntaaktiivisuutta ky
syttiin vapaaajan liikuntaa kos
kevalla kyselyllä ja kansainväli
sellä liikuntaaktiivisuuskyselyllä 
(IPAQ). 

Vapaamuotoisella haastattelul
la täydennettiin kyselylomakkei

Hygienia,  
laboratoriotekniikat 

& analytiikka

Kehittyvä 
Elintarvike

-teemanumero  
ilmestyy 
31.5.2006

Varaa ilmoitustilasi 24.4. mennessä:
Infoteam Oy puh. (09) 44 1133 infoteam@infoteam.fi

den tietoja tiedustelemalla, miten 
tyytyväisiä tutkimushenkilöt oli
vat painonhallintaansa ja mitkä 
tekijät olivat heidän mielestään 
auttaneet tai haitanneet painon
hallinnan onnistumista.

Tutkimushetkellä 17 miehen 
paino oli alhaisempi kuin painon
hallintatutkimuksen alkaessa ja 
13 paino oli korkeampi. Seuran
nan päättymisen jälkeen 23 tutki
mushenkilöä oli lihonut ja keski
määräinen painonnousu oli 4,1 ± 
6,4 kg.

Suurin osa tutkimushenkilöistä 
oli melko tai erittäin tyytymättö
miä painonhallintansa onnistumi
seen. Korkeampaan nykypainoon 
yhdistettiin suurempi rasvaisten 
juustojen ja keitettyjen perunoi
den käyttötiheys. Sen sijaan viinin 
juonnin ja nykypainon välinen kor
relaatio oli negatiivinen. Suurem
paan painonnousuun yhdistettiin 
istumatyö, kahden lämpimän ate

rian syöminen päivässä ja leipä
rasvan käyttämättömyys.

Vapaaajan liikunnalla ei ollut 
yhteyttä nykypainoon tai painon
muutokseen. Päivittäin istumi
seen kulutetun ajan ja painon
muutoksen välillä havaittiin posi
tiivinen korrelaatio. Kansainväli
sen liikuntaaktiivisuuskyselyn 
avulla arvioidun fyysisen aktiivi
suuden tason yhteys nykypainoon 
oli negatiivinen.

Kuopion yliopisto, 
lääketieteellinen tiedekunta, 
ravitsemustiede
Heli Lehtimäki: Elintavat ja 
painonhallinta keski-ikäisillä 
miehillä 2,5 vuotta 
painonhallintatutkimuksen 
jälkeen. Opinnäytetutkielma. 
marraskuu 2004

Heli Lehtimäki on saanut 
opinnäytetyöstään 
Elintarviketieteiden Seuran 
opinnäytestipendin.

Kuntokiri kannustaa  
terveisiin elintapoihin
Vaasan Kuntokiri on Suomen Diabetesliiton, Suomen Urheiluliiton ja 
Vaasan & Vaasan Oy:n monivuotinen yhteishanke. Sen tavoitteena on 
saada suomalaiset kiinnittämään huomiota elämäntapoihinsa ja huo-
lehtimaan terveydestään pitkäjänteisesti. Liikunta ja oikea ruokavalio 
auttavat ehkäisemään myös aikuistyypin diabetesta. Kuntokiri on kai-
kille avoin klubi, johon kuka hyvänsä terveydestään kiinnostunut voi 
liittyä. Lisätietoja: www.vaasankuntokiri.fi

Ravitsemusohjaus avainasemassa 
diabeteksen torjunnassa
Kiinalainen, suomalainen ja amerikkalainen tutkimus ovat osoittaneet, 
että lievällä laihtumisella voidaan vähentää lähes 60 % tyypin 2 diabe-
tekseen sairastumista. Hyvä tulos saatiin aikaan suositusten mukaisella 
ruokavaliolla, yksilöohjauksella sekä ryhmä- ja yksilöohjausta yhdistä-
mällä, Suomen Diabetesliiton ravitsemusterapeutti Liisa Heinonen 
muistutti Tampereen Dehko-päivillä helmikuussa.
Professori, LT Tero Kangas muistutti, että rahaa palaa diabeteksen 
komplikaatioiden hoitokustannuksiin. Kankaan mukaan diabeteksen 
lisääntyminen kasvattaa terveydenhuollon kokonaiskustannuksia vuo-
teen 2010 mennessä ainakin 15,3 %, ja diabeetikkojen hoito kuluttaa 
vuoden 2010 terveydenhuollon kustannuksista ainakin 22,2 %. Dia-
betes lisääntyy ainakin 6 %:n vuosivauhdilla. Sen mukaan diabeetik-
koja on 375 000 vuonna 2010.
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Haarukassa   Uutuustuotteita

Keveitä 
suklaaherkkuja
Painonvartijoiden	keittokirja	Suk-
laa, herkkujen herkku,	 tarjoaa	 yli	
50	 maukasta,	 keveää	 ja	 helppoa	
valmistusohjetta	suklaan	ystäville.	
Kirjassa	neuvotaan,	miten	suklaa-
herkuista	 saa	 kevyempiä	mausta	
tinkimättä.

Julkaisuja

Uusia suoloja
Cederroth	tuo	toukokuussa	markki-
noilla	suolauutuuksia.	Seltin	Grilli	
on	grillimaustettu	mineraalisuoja,	
joka	sopii	liha-,	kala	
ja	kanaruokien	sekä	
hampurilaisten	 ja	
perunoiden	mausta-
miseen.	 Seltin	 Yrtti	
on	 maukas	 yleis-
mauste	 kaikkeen	
ruoanlaittoon.	Seltin	
Mylly	 on	mineraali-
pitoinen,	 karkeara-
keinen	 myllysuola.	
Seltin	Mineraalisuola	 on	 pakattu	
uuteen	ekologiseen	pakkaukseen,	
ja	 siihen	 on	 lisätty	 jodia.	 Seltin-
suolat	sisältävät	runsaasti	kaliumia	
ja	magnesiumia	 ja	 tavallisen	suo-
laan	 verrattuna	 50	%	 vähemmän	
natriumia.

Omega-3-
rasvahappoja 
lapsille
Oriola	 Oy	 Reformi-Keskuksen	
SMARTFISH	on	uusi	 tapa	 turvata	
päivittäinen	3-omega-rasvahappo-
jen	saanti.	Se	on	annospussiin	pa-
kattu	appelsiininmakuinen	kerma-
mainen	kalaöljyvalmiste,	joka	so-
pii	erityisesti	lapsille.

Makua ja energiaa uusista myslipatukoistaUutta probioottia juotavaan jogurttiin

Tyrni- ja 
mustikkamysliä
Kangasniemeläisen	Vavesaaren	ti-
lan	myslit	ovat	kuitupitoisia	luomu-
myslejä,	 joiden	 raaka-aineet	 saa-
daan	lähialueen	viljelijöiltä.	Tyrni-
mysli	sisältää	kaura-,	vehnä-,	ruis-	
ja	ohrahiutaleita,	sokeria,	pellava-
rouhetta,	 tyrnijauhetta,	 hunajaa,	
rypsiöljyä,	vettä	ja	kehäkukan	terä-
lehtiä.	Mustikkamyslissä	on	tyrnin	
sijasta	mustikkaa.	

Kevyempää 
täysmehua
Valion	kevytmehut,	omena-pääry-
nä	ja	appelsiini-vadelma,	sisältävät	
energiaa	noin	65	%	vähemmän	kuin	
täysmehut	yleensä	(14	kcal/100	g).	
Kevytmehujen	 mehupitoisuus	 on	
35	%,	ja	ne	ovat	lisäaineettomia	ja	
makeutettu	 aspartaamilla	 ja	 ase-
sulfaami	K:lla.

Sukraloosilla kevennettyä kokista

Valmisruokaa 
kulhoissa
HK	Kanakeitto	 ja	perinteisen	ma-
kuisen	 HK	 Lohikeitto	 on	 pakattu	
käytännöllisiin	kulhoihin.	Keitot	voi	
lämmittää	sellaisenaan	mikrossa	ja	
laittaa	 tarjolle	 pakkauksessaan.	
Pakkauksen	paino	on	1,1,	kg.	Kul-
hollisesta	riittää	3–4	ruokailijalle.	
Molemmat	keitot	ovat	kevyitä,	glu-
teenittomia	ja	vähälaktoosisia.

Ksylitolijäätelöä
Suomen	 Kotijäätelö	 on	 tuonut	
markkinoille	 ksylitolilla	makeute-
tun	 Xyli-Ice-kermajäätelöpuikon.	
Mansikanmakuisessa	jäätelössä	ei	
ole	 lainkaan	 sokeria.	 Jäätelö	 val-
mistetaan	aidosta	kermajäätelöstä,	
ja	se	sisältää	energiaa	700	kJ/100	g.	
Jäätelöä	myydään	8	jäätelöpuikon	
pakkauksissa	 kaikissa	 jäätelöau-
toissa	kautta	Suomen.

Suomalaisia 
maukuja 
virvoitusjuomiin
Olvin	 MAKU	 -virvoitusjuomaper-
heeseen	kuuluu	kolme	uutuusjuo-
maa:	Salmiakki-Kola,	Puolukka	 ja	
Raparperi-Mansikka.	 Salmiakki-
Kola	 ja	 Raparperi-Mansikka	 ovat	
makeutettuja	kevytjuomia,	Puolu-
kassa	on	aitoa	sokeria.	Uutuusjuo-
mat	on	pakattu	0,5	ja	1,5	litran	pul-
loihin.

Marjaisia juomia
Pyhäsalmen	Marjavakka	ky:n	jalos-
tamossa	marjat	kylmäpuristetaan	
täysmehuiksi	ja	laimennetaan	raik-
kaalla	 lähdevedellä	 juomiksi.	Val-
mistuksessa	ei	käytetä	keinotekoi-
sia	 aromi-	 tai	 väriaineita.	 Juomat	
valmistetaan	 viikoittain	 tilausten	
mukaan.	Kätevät	1,2	desilitran	pi-
karit	pakataan	20	kappaleen	kier-
rätettävälle	pahvialustalle.	Marja-
vakan	mehujuomissa	on	viisi	maku-
vaihtoehtoa:	puolukka,	mustikka,	
mansikka-mustaherukka,	 musta-
herukka	ja	mansikka.

Taiteellista siideriä
Laitilan	Wirvoitusjuomatehdas	 ja	
nykytaiteen	 museo	
Kiasma	ovat	luoneet	
yhdessä	 ARS	 06	
-suurnäyttelyn	kun-
niaksi	Oiva	ARS	06	
-siiderin.	Se	on	ome-
noista	 shampanja-
hiivalla	 valmistettu	
kuiva	 siideri,	 jonka	
alkoholipitoisuus	on	
5,5	%.	Sokeria	siiderissä	on	25	g/
litra.	Siideriä	myyvät	Alkot	ja	hyvin	
varustetut	ravintolat.

Kylmämittari 
oluttölkissä

Kosmeettinen 
ksylitolipastilli
Smint	Mint	-pastillissa	on	ksylitolia	
88	%.	Sen	rinnalla	on	kosmeettisia	
vaikutuksia	tarjoava	Smint	White,	
jonka	 ksylitolipitoisuus	on	93	%.	
Se	 sisältää	myös	 papaijauutetta,	
joka	valkaisee	hammasemalin	hel-
lävaraisesti.	Pastillit	on	pakattu	kä-
teviin	rasioihin.
Lisätietoja:	Oy	Alex	F.	Linberg	Ab,	
tuotepäällillö	Cecilia	Hongell,	ceci-
lia.hongell@afl.fi

Maitokolmio	on	tuonut	markkinoil-
le	 juotavan	 jogurtin.	Yritys	on	yh-
dessä	elintarvikealan	osaamiskes-
kus	Foodwest	Oy:n	sekä	Tarton	Yli-
opiston	ja	Turun	Yliopiston	kanssa	
kehittänyt	juotavan	jogurtin.	Se	si-
sältää	 Lactobacillus fermentum	
ME-3	 -maitohappobakteeria,	 joka	
on	Tarton	Yliopiston	10	vuoden	tie-
teellisen	 ja	 kliinisen	 tutkimuksen	
tulos.
Bakteeri	 mm.	 estää	 haitallisten	
mikrobien	 kasvua	 suolistossa	 ja	
vaikuttaa	myönteisesti	suoliston	li-
makalvon	 toimintaan	 normaali-
oloissa	 ja	 sairauden	 aikana	 sekä	
tukee	atooppisen	ihottuman	lääke-
hoitoa.	 Maitokolmion	 Namis	 -jo-
gurtissa	yhdistyvät	terveellisyys	ja	

hyvä	maku.	Tuote	on	pakattu	ympä-
ristöystävälliseen,	kierrätettävään	
puolen	 litran	 tölkkiin.	Tavoitteena	
on	laajentaa	ME-3	maitohappobak-
teeri	kokonaiseksi	tuoteperheeksi.

Maraboun	maitosuklaalla	 kuorru-
tetut	Marabou	belVita	-myslipatu-
kat	 sisältävät	 täysjyvävehnää,	
maissihiutaleita,	ohrahiutaleita	 ja	
vehnäleseitä.	 Patukat	 soveltuvat	
välipalaksi,	matkaevääksi	ja	kiirei-
sen	aamupalaksi.	Makuja	on	kaksi:	
paahdettu	 hasselpähkinä	 sekä	
mansikka-karpalo-manteli.	Yhdes-
sä	30	gramman	kääreessä	on	2	pa-

tukkaa,	mutta	niitä	saa	myös	6	pa-
tukan	pakkauksissa.

Sokerittoman	 Coca-Cola	 lightin	
maun	takaa	nyt	sukraloosi,	joka	on	
aidosta	 sokerista	 valmistettu	 ke-
vytmakeuttaja.	 Yhdysvaltojen	 jäl-
keen	sukraloosikokis	lanseerattiin	
Pohjoismaihin	 huhtikuun	 alussa.	
Suomessa	uusi	maku	korvaa	koko-
naan	vanhan	kevytkokiksen.	Kalo-
reita	 uudessa	 juomassa	 on	 0,4	
kcal/dl,	eli	puolen	 litran	pullossa	
on	alle	2	kcal.

Sinebrychoffin	KOFF-tölkit	on	varustettu	
nyt	kylmämittareilla.	Mittari	löytyy	kai-
kista	50	cl:n	ja	33	cl:n	tölkeistä.	Termo-
värillä	 tehdyssä	mittarissa	 lukee	 ”Kyl-
mää	KOFFia,	 kiitos!”,	 kun	olut	 on	par-
haimmillaan.	Liian	lämpimässä	tölkissä	
kylmää-sana	puuttuu.
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AAKKOSOSA

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

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

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.bemis-europe.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
PL 35 (Teknobulevardi 3–5)
01531 VANTAA
Puh. (09) 2517 8240 
Fax (09) 2517 8101
email: info@biocid.com
www.biocid.com

OY BIOFINCON AB
PL 22
15141 LAHTI
Puh. (03) 864 364
Fax (03) 781 8918
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@brenntag-nordic.com
www.brenntag-nordic.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
Kirjolantie 7
21200 RAISIO
Puh. (02) 435 8720
Fax (02) 435 8721
GSM +358 40 581 8683
email: timo.piivek@ccllabel.fi

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
Kumitehtaankatu 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 (Lisenssikatu 5)
21101 Naantali
Puh. (02) 436 5900
Fax  (02) 435 6950
email:  info@condite.fi

CORTEx OY
Sorvaajankatu 13
00880 HELSINKI
Puh. (09) 7590 770
Fax  (09) 7590 7799
cortex@cortex.fi
www.cortex.fi

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

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

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS 
A/S
Kirkebjerg Allé 88, 1
DK-2605 Brøndby
Puh. +45 43 20 89 89
Fax +45 43 20 89 90

OY ECOLAB AB
PL 80 (Piispanportti 10)
02201 ESPOO
Puh. 020 7561 400
Fax 020 7561 498
Myyntipalvelu 0800-1-39600
Tilaukset: fi.tilaukset@ecolab.com
www.ecolab.com

ELINTARVIKEALAN 
OSAAMISKESKUSVERKOSTO - ELO
Agropolis Oy
Keskuskatu 29
31600 JOKIOINEN
Puh. (03) 41861
Fax (03) 4186 7382
email: erkki.vasara@agropolis.fi
www.eloverkko.net

EURACON OY
PL 2
02601 ESPOO
email: info@euracon.com 
www.euracon.com

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

FARMOS OY
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

FOODTEC OY AB
Peltomäenkatu 10 C
04250 KERAVA
Puh. (09) 2744 750
Fax (09) 2744 7555
foodtec@foodtec.fi

FOODWEST OY
Vaasantie 1 C
60100 SEINÄJOKI
Puh. (06) 421 000
Fax (06) 421 0020
www.foodwest.fi
foodwest@foodwest.fi

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
www.givaudan.com

HAGSON-PROVITEK OY
PL 74
02631 ESPOO
Puh. (09) 439 3070
Fax (09) 439 30720
email: sales@provitek.fi
www.provitek.fi

OY M. HALOILA AB
21250 MASKU
Puh. (02) 437 6111
Fax (02) 437 6211
email: haloila@mimaitw.com
www.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

HUNAJAYHTYMÄ OY
Kojonperäntie 13
32250 KOJONKULMA
Puh. (02) 767 6222
Fax  (02) 767 6225
email: hunaja@hunaja.fi
www.hunaja.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

INNOLIITO
PL 101
01301 VANTAA
Puh. (050) 572 4871
Fax  (09) 851 2034
email: jarmo.markula@innoliito.fi
www.innoliito.fi

JAUHETEKNIIKKA OY
Alasuutarintie 22
48400 KOTKA
Puh. (05) 2184 270
Fax  (05) 2184 290
email: mail@jauhetekniikka.fi
www.jauhetekniikka.fi

JohnsonDiversey
PL 11 (Kaurakatu 48 B)
20101 TURKU
Puh. 020 7474200
Fax 020 7474202
email: myynti@johnsondiversey.com
www.johnsondiversey.fi

JONIKO OY
Kehänreuna 2
02430 MASALA
Puh. (09) 295 9260
Fax (09) 295 92626
email: myynti@joniko.com
www.joniko.com

KERMETAR OY
Klondyketalo e-rappu
04250 KERAVA
Puh. (09) 2425898
Fax (09) 242 6464
www.kermetar.fi

Kehittyvä Elintarvike -lehden hankintaopas tarjoaa tietoa 
elintarvikealan laite-, palvelu- ja raaka-ainetoimittajista. Kysy 
lisää lehtemme ilmoitusmyynnistä Infoteam Oy:stä,  
puh. (09) 441 133, faksi (09) 447 427, infoteam@infoteam.fi, 
Nervanderinkatu 5 D 41, 00100 Helsinki.
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LABNET OY
Hermannin rantatie 12 B
00580 HELSINKI
Puh. (09) 476 44300
Fax (09) 476 44310
email: etunimi.sukunimi@rake.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

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. 0400-797 202
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

MILDOLA OY
PL 21
02401 KIRKKONUMMI
Puh. 010 402 2300
Fax 010 402 2344
email: aarne.poutiainen@mildola.fi
www.mildola.fi

MP-MAUSTEPALVELU OY
PL 56 (Luukkaankatu 6)
13101 HÄMEENLINNA
Tilaukset:
Puh. 020 7290 333
Fax (03)  570 5209
www.maustepalvelu.com

NORFOODS OY
Raumantie 1, 2.krs
00350  HELSINKI
Puh. (09) 4159 2255
Fax (09) 561 2925
email: etunimi.sukunimi@norfoods.fi
www.norfoods.fi

ORAT OY
Pikkupurontie 4–6
00880 HELSINKI
Puh. (09) 755 6577
Fax (09) 788 800
email: etunimi.sukunimi@orat.fi
www.orat.fi

ORFER OY
Vaakatie 9
16300 ORIMATTILA
Puh. (03) 88411
Fax (03) 8841 401
email: info@orfer.fi
www.orfer.fi 

ORIOLA OY
PL 8
02101 ESPOO
Puh. 010 429 99
Fax 010 429 2080
email: etunimi.sukunimi@oriola.com
asiakaspalvelu@oriola.com
www.oriolanet.com 
www.oriola.fi

ORION DIAGNOSTICA OY
PL 83
02101 ESPOO
Puh. 010 429 4040
Fax 010 429 2794
email: tilaukset@oriondiagnostica.fi

PA-HU OY
Teollisuustie 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

PROMINENT FINLAND OY
Orapihlajatie 39
00320 Helsinki
Puh. (09) 4777 890
Fax (09) 4777 8947
email: prominent@prominent.fi
www.prominent.fi

RAVINTORAISIO OY
PL 101
21201 RAISIO
Puh. (02) 443 2513
Fax. (02) 443 2923
email: etunimi.sukunimi@raisio.com
www.paakarin.com

RUOKA & LAATU
Jouttisalontie 11
60510 HYLLYKALLIO
Puh. (06) 412 8620
Fax (06) 412 8620
GSM 0400 564 461
email: anneli.koskenkorva@netikka.fi

SATAFOOD  
KEHITTÄMISYHDISTYS RY
Risto Rytin katu 70
32700 HUITTINEN
Puh. (02) 620 6319
Fax (02) 620 6339
email: etunimi.sukunimi@satafood.net
www.satafood.net

OY SCANDIC TRANS AB
VAASA – TURKU – HELSINKI
Puh. 020 1202 500
Fax  020 1202 515
www.scandictrans.fi

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

SENTERA OYJ
Valimopolku 4 A
00380 HELSINKI
Puh. (09) 0207 540 000
Fax (09) 0207 540 100
email: info@sentera.fi
www.sentera.fi

SIGMA-ALDRICH FINLAND OY/ 
YA-KEMIA
PL 155
00701 HELSINKI
Puh. (09) 350 9250
Fax (09) 3509 2555
email: finorder@europe.sial.com
www.sigma-aldrich.com

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

SOLOTOP OY
Laippatie 14 A
00880 HELSINKI
Puh. (09) 5491 660
Fax. (09) 5491 6570
www.solotop.fi
myynti@solotop.fi

SUOMEN COBRA SYSTEMS OY
Asesepänkuja 3
00620 HELSINKI
Puh. (09) 7288 340
Fax (09) 7288 3434
email: suomen@cobrasys.fi
www.cobrasys.fi

SUUNNITTELUTOIMISTO  
TIMO RAHTOLA
Välitie 3
15540 Villähde
Puh. 0208 355753
Fax  0446 1093 850
email: timo.rahtola@suto.inet.fi

TAMRO MEDLAB OY
PL 11 (Rajatorpantie 41 B)
01641 VANTAA
Puh. 020 445 3802/3806
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

TELKO OY
PL 110
Kutojantie 4
02630 ESPOO
Puh. (09) 521 710
Fax (09) 780 064
www.telko.fi

OY TEO-PAL AB
Luoteisrinne 4
02270 ESPOO
Puh. (09) 819 0560
Fax (09) 8190 5642
email: asiakaspalvelu@teopal.fi
www.teopal.fi

THERMO 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
Pirkkalaistie 1
37100 NOKIA
Puh. (03) 3122 3400
Fax (03) 3122 3411
email: timo.solin@uniferm.fi
www.uniferm.fi 

VALIO OY 
PL 10
00039 VALIO
Puh.  010 381 2457
Fax   010 381 2630
email: teollisuustuotteet@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 0446 1093 850
email: sale@villcip.fi

WM-DATA 
PL 38 (Karvaamokuja 2)
00381  HELSINKI
Puh. 010 3020 10
Fax 010 3020 11
infomaster@wmdata.fi
www.wmdata.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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ANNOSTELUJÄRJESTELMÄT 
JA VAA’AT
Dosetec Exact Oy 
(Vaakakoskinen)
– punnitus- ja annostelujärjestelmät
– säiliövaa´at
– lattiavaa´at
– pöytävaa´at

SoloTop Oy
– vaa’at ja vaakahinnoittelujärjestelmät
– huolto ja ylläpitopalvelut

ATK-LAITTEET JA  
-JÄRJESTELMÄT

Sentera Oyj
– elintarviketeollisuuden 

tietojärjestelmäratkaisut ja 
asiantuntijapalvelut

– mm. integraatio-, langattomat käsipääte 
ja web-ratkaisut sekä tuotannonohjaus, 
LIMS-, hankinta-, tiedonkeruu- ja 
tilitystietojärjestelmät

Software Point Oy
– LimsBOSS ja LabVantage Sapphire LIMS
   laboratorion tiedonhallintaan
– TasteBOSS aistinvaraiseen arviointiin
– omavalvontajärjestelmät
– sähköinen laboratoriotyökirja  

(e-notebook)

Suomen Cobra Systems Oy
– ALPHA MANAGER -toiminnanohjaus
– elintarviketeollisuuden ja -tukkujen  

logistiset kokonaisratkaisut

WM-data 
– AROMI -tuoteperhe, ruokapalveluiden 

kokonaisratkaisu
– OMAVALVONTA -sovellus

KEMIKAALIT, KEMIALLISET  
TUOTTEET JA 
HYGIENIARATKAISUT

Oy AGA Ab
– elintarvikekaasut

Oy Biocid Ltd
– kuivadesinfiointijärjestelmät

Oy Ecolab Ab 
– elintarviketeollisuuden pesu- ja  

desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakonsultointi ja -koulutus sekä  

neuvonta

Farmos Oy
– elintarviketeollisuuden pesu- ja  

desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniavalmennukset ja -kartoitukset

JohnsonDiversey
– pesu- ja desinfektioaineet kaikkiin  

elintarviketeollisuuden tarpeisiin
– pesukemikaalien annostelulaitteet
– prosessien hygieniakartoitukset

TUOTERYHMÄOSA
KONEET, LAITTEET,  
MUU VARUSTUS
Adwatec Oy
– massankäsittelyyn pumput, annostelijat 

ja sekoittimet
– kostutuslaitteet nostatuskaappeihin, 

jäähdytykseen ja varastointiin
– pesujärjestelmät

Oy AGA Ab
– pakastus- ja jäähdytysjärjestelmät 

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

Cortex Oy
– leipomo-, pakkauskoneet ja materiaalit
– prosessilaitteet

Foodtec Oy
– elintarviketeollisuuden koneet, laitteet 

ja tarvikkeet

Hagson-Provitek Oy
– elintarviketeollisuuden koneet  

ja laitteet
– paistolinjat

An ITW Company 
Oy M. Haloila Ab
– lavankäärintäkoneet

Jauhetekniikka Oy
– jauheiden annostelulaitteet
– nesteiden annostelulaitteet
– suursäkkien tyhjennyslaitteistot
– raaka-aineiden annostelujärjestelmät

Joniko Oy
– vanne/vyötekoneet
– pakkaus- ja tuotantokoneiden terät
– staattisen sähkön poisto
– rainanpuhdistuslaitteita

Kermetar Oy
– alipainekomponentit ja imukupit
– elintarvikekoneiden teriä
– ionisaattorit/staattinen sähkö/

pölynpoisto

LT-Kone Oy
– leipomo- ja pakkauskoneita
– prosessilaitteet

Orat Oy
– lihateollisuuden koneet ja laitteet
– elintarviketeoll. pakkauskoneet

Orfer Oy
– robottiautomaatiojärjestelmät
– pakkaus- ja lavausjärjestelmät
– Kawasaki- ja Toshiba-teollisuusrobotteja

ProMinent Finland Oy 
– annostelupumput
– mittaus ja säätö:
 pH/johtokyky/redox/H2O2/kloori
– klooridioksidi-/otsoni-/RO-laitteet

SoloTop Oy
– kuutiointi-, suikalointi- ja siivutuskoneet
– prosessiastiat ja kutterit
– vaa’at ja vaakahinnoittelulaitteet
– pakkauskoneet
– paistolinjat
– pesukoneet ja -linjat
– tärykuljettimet
– röntgenlaitteet
– huolto ja ylläpitopalvelut

Tankki Oy
– säiliöt, sekoittimet, hoitotasot

Tekno-Food Ky Kb
– URSCHEL leikkurit
– LIMITECH prosessilaitteet
– PRIMODAN pakkauskoneet
– WCB jäätelökoneet
– BMA peruna- ja vihanneskoneet

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

Oy Scandic Trans Ab
– lämpösäädellyt kuljetukset 

Skandinaviassa ja Manner-Euroopassa,
 vienti ja tuonti
– logistiikkapalvelut ja varastointi
– pikakuljetukset Helsinki/Turku – Tuk-

holma vv.

LABORATORIO-TUOTTEET
Berner Oy 
Laboratoriomyynti
– Oxoid mikrobiologiset elatusaineet, 

diag.testit
– Idexx Colilert ja Enterolert vesitutki- 

muksiin
– KSG autoklaavit
– Salvis viljelykaapit
– RUMED jäähtyvät viljelykaapit
– Infors ravistelijat
– Heidolph ravistelijat ja sekoittajat
– Renggli laboratoriopesuautomaatit

Biohit Oyj
– laboratoriopipetit ja  

kertakäyttötuotteet
– EIA-lukulaitteet ja -pesurit

Oriola Oy
– mikrobiologiset valmismaljat ja  

reagenssit
– elintarvikkeiden testikitit
– laboratoriolaitteet ja -tarvikkeet

Orion Diagnostica Oy
– Hygicult-testijärjestelmä mikrobiologisen 

puhtauden seurantaan
– DryCult-testi vesipohjaisten nesteiden 

mikrobiologisen puhtauden seurantaan

Sigma-Aldrich Finland Oy/ 
YA-Kemia
– laboratoriokemikaalit ja -tarvikkeet sekä 

pienlaitteet

Tamro MedLab Oy
– laboratoriotarvikkeita, -kemikaaleja
– pesuaineita, pesukoneita ja 

mikrobiologisia elatusaineita
– suojakäsineitä
– laboratoriolaitteita näytteen käsittelyyn 

ja säilytykseen sekä 
elintarvikeanalytiikkaan

Oy Teo-Pal Ab
– kosteusanalysaattorit
– laboratoriovaa’at
– lämpö- ja viljelykaapit
– pH/johtokyky/lämpömittarit ja  

-elektrodit
– sentrifugit
– ultraäänipesulaitteet
– ravistelijat ja sekoittajat
– polarimetrit ja refraktometrit
– vesi- ja kuivahauteet

Thermo Electron Oy
– mikrobiologiset menetelmät  

(3M Petrifilm)
– Finnpipetit ja Finntip -kärjet
– laboratoriolaitteet 

LIIMALAITTEET
Oy Gerpak  
International LTD
– ITW DYNATEC kuuma- ja 

kylmäliimalaitteet
– 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
– asetaatit
– erikoissuolat
– etikkahappo 
– hapettumisen esto- ja ph:n säätöaineet
– hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet
– juustonsulatesuolat
– kaakaot ja suklaat
– kuidut
– makeuttamisaineet
– mononatriumglutamaatti
– sitruunahappo ja sitraatit
– suodatuksen apuaineet
– suolat
– vaahdonestoaineet
– vanilja ja vanilliini

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
– vehnätärkkelys, vehnägluteeni

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
– hedelmäpalat ja -pastat

Brenntag Nordic Oy
– fosfaatit
– kapseloidut tuotteet
– kuidut, maissi- ja riisituotteet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– kuivatut sipulit, sinappijauheet
– aktiivihiili, värit, hiivat
– muut elintarvikeraaka- ja lisäaineet
– pakastemarjat, marjasoseet
– mehukonsentraatit
– sukroosiesteri
– pintakäsittelyaineet

Oy Celego Ab
– aromit
– värjäävät elintarvikkeet, luonnon  

väriaineet ja synteettiset värit
– muut lisäaineet
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DSM Nutritional Products A/S
– vitamiinit ja vitamiiniseokset
– karotenoidit
– PUFA
– sitruunahappo ja sitraatit
– nutraceuticals-valmisteet
– probiootit

Givaudan Finland
– aromit

Hagson-Provitek Oy
– maustesuolet
– savusuolet

Hunajainen SAM Oy
– hunajaa elintarviketeollisuudelle

Hunajayhtymä Oy
– kotimaista ja ulkolaista hunajaa  

elintarviketeollisuudelle

Hurme Yhtiöt Oy
– laaja valikoima funktionaalisia 

lisäaineita

Labnet Oy
– aromit
– elintarvikevärit
– happamuudensäätöaineet
– kuidut
– makeutusaineet
– maunvahventeet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– säilöntäaineet
– tärkkelykset
– vitamiinit ja vitamiiniseokset
– karotenoidit
– PUFA

MP-Maustepalvelu Oy
– mausteet ja mausteuutteet
– aromit ja arominvahventeet
– fosfaatit
– sakeuttamisaineet
– muut elintarvikelisäaineet ja seokset

Norfoods Oy
– hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet
– stabilointiaineet
– emulgointiaineet
– lesitiini
– sokerikulööri
– maito- ja heraproteiinit ja hydrolysaatit
– pintakiillokkeet
– säilöntäaineet
– kuidut
– muut elintarvikelisäaineet

Orat Oy
– RAPS-mausteet
– lihaproteiinit

Tekno-Food Ky Kb
Danisco 
– emulgointiaineet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– aromit ja entsyymit
– hapatteet

Telko Oy
– aromit
– aspartaami
– sakeutus- ja hyytelöimisaineet
– hedelmäsoseet 
– 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
– tärkkelyssiirapit

Uniferm Oy
– säilöntäaineet
– antioksidantit
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– makeutusaineet
– aromit ja värit
– kuidut, ravinteet ja vitamiinit
– funktionaaliset tuotteet

Vesantti Oy
– Wiberg-mausteseokset

R. Österlund Ky Kb
– aromit ja konsentraatit
– elintarvikevärit
– emulgointi- ja sakeuttamisaineet
– kaakaotuotteet
– hedelmäjauheet ja -palat
– vihannestuotteet
– juomapohjat
– lakritsiuutteet
– makeutusaineet

PAKKAAMINEN

Auraprint Oy
– tarrat, tuote-etiketit
– RFID-tarrat
– painetut pienkartonkikotelot
– tuote-esitteet ja muut painotuotteet

BEMIS VALKEAKOSKI OY
– vakuumi- ja suojakaasupakkauslami-

naatit elintarviketeollisuudelle

CCL LABEL OY
– monikerrosetiketit
– promootioetiketit
– kutiste-etiketit (sleeverit)

CFS Nordic
– pakkauskoneet ja lisälaitteet
– pakkausmateriaalit

EURACON OY
– EuraTray kartonkivuoat ja -kannet
– Salaattirasiat ja -kannet
– EuraBake leipomopakkaukset

Faerch Plast A/S
– CPET, APET, PP ja PS rasiat ja kannet
– Top Seal kuumasaumattavat kalvot

Hagson-Provitek Oy
– keinosuolet (myös mauste- ja 

savusuolet
– luonnonsuolet
– vakuumi- ja kutistepussit
– kinkkuverkot

Huhtamäki Oyj
– PP, CPET, APET, PS rasiat ja kannet
– PET pääll kartonkivuoat ja kannet
– EPS-alustat, kalvot ja pussit
– kuitupakkaukset

Orat Oy
– makkarankuoret
– juusto- ja lihapussit

Pa-Hu Oy
– myynti- ja kuljetuspakkaukset  

kartongista ja aaltopahvista
– pakkaustarvikkeet
– myyntipistemateriaalit

Pakkaus Öhman
– pakkausmateriaalit ja tarvikkeet
– pakkauskoneet ja laitteet
– hygieniatuotteet

Sealed Air Oy
– Cryovac -kutistepussit
– Cryovac -pakkauskalvot
– Cryovac -vakuumipakkauslaitteet

SoloTop Oy
– Pakkauskoneet elintarviketeollisuudelle
– huolto ja ylläpitopalvelut

Tarratuote Oy
– vaakatarrat
– tuotetarrat
– lavatarrat ym.

RAAKA-AINEET

Maustetalo Condite Oy
Leipomo ja elintarvike-
teollisuuden raaka-aineet
– jauhot ja leipäseokset
– mausteet ja aromit
– mantelit ja pähkinät
– siemenet ja hiutaleet
– rusinat ja hedelmät
– suklaa- ja rasvakuorrutteet
– hedelmä- ja marjatäytteet
– margariinit
– säilykkeet ym. ym.

Danisco Sweeteners Oy
Erikoismakeuttajat ja rakenneraaka-aineet 
elintarvike- ja lääketeollisuudelle
– fruktoosi
– ksylitoli
– laktitoli
– Litesse-polydekstroosi (ravintokuitu)

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

Ravintoraisio Oy
Leipomo- ja elintarviketeollisuuden raaka-
aineet
– viljatuotteet
– kasvirasvatuotteet
– perunatuotteet
– leivonnan paranteet
– marja- ja hedelmätuotteet
– muut raaka-aineet

Osakeyhtiö SIx
– suolaiset ja makeat maustamisseokset
– aromit
– marinadit
– valmisruokaseokset
– rakenne- ja sidontaseokset
– funktionaaliset komponentit
– puolivalmisteita jäätelöihin leivonnaisiin 

ja makeisiin

S.O.Strömberg Ky
– toffeepalat ja -pastat
– 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

Elintarvikealan 
osaamiskeskusverkosto – ELO
Agropolis Oy
– elintarvikealan kehityspalvelut

Oy Foodfiles Ltd
– kliininen tutkimus
– elintarvikkeiden rekisteröinti
– ravitsemusalan konsultointi

Foodwest Oy
– tuotekehitys
– markkinatutkimus
– laadunhallinta

InnoLiito
– liiketoiminnan konseptoinnit

Food & Quality
– tuotekehitys ja laatujärjestelmät
– elintarvikealan ammattikoulutus

Satafood Kehittämisyhdistys ry
– elintarvikealan kehityspalvelut
– laaja-alaiset ympäristöteknologian  

palvelut

SEFO-konsultointi
– hygieniakoulutus ja osaamistestaus 

sekä oppimateriaalit useilla kielillä
– hygieniapassit tutkinnon perusteella
– HACCP- ja laatujärjestelmäkonsultointi

Suunnittelutoimisto Timo Rahtola
– prosessilaitteiden suunnittelu ja 

tekninen kehitys
– konsultointi hygienisyyden 
 parantamiseksi

TYÖHYGIENIA JA  
TURVALLISUUS
Laitosjalkine Oy
– jalkineet elintarviketeollisuuteen ja 

laboratorioihin

PPT Pölynpoistotekniikka Oy
– pölynpoistolaitteita
– keskussiivousjärjestelmiä
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Tapahtumia
Suomessa
Valtakunnalliset luontoyrittäjäpäivät 20.–21.4.	Muoniossa,		
www.luontoyrittaja.net
Tuotekehityksestä jaksamiseen – täsmäkoulutusta elintarvikealan pienyri
tyksille: Markkinoille	saattaminen	ja	siellä	pysyminen	25.–26.4.	Eurassa,		
elina.suonpaa@pyhajarvi-instituutti.fi
Vesi ja ruokamyrkytysepidemian selvityskurssi 25.–26.4.	Mikkelissä,		
maria.narhinen@mikkeliamk.fi
Pinta 2006, FinnTec 06 25.–28.4.	Helsingissä,	www.finnexpo.fi
Hankintajohtaja & ostopäällikkö 2.–5.5.	Helsingissä,	www.iir.fi
Haittaeläintunnistuspäivä 3.5.	Forssassa,	irmeli.markkula@mtt.fi
Terveystarkastajien valtakunnalliset opinto ja neuvottelupäivät 3.–4.5.		
Vantaalla,	lotta.kivikoski@vantaa.fi
Elintarvikepäivä 2006 9.5.	Helsingissä,	www.etl.fi
Päivittäistavaroiden tuotepäällikkö 9.–11.5.	Helsingissä,	ww.iir.fi
Ruokapalveluesimiesten koulutuspäivät 9.–10.5.	Tampereella,	www.efeko.fi
Tekesin MUOTO 2005 ohjelman päätösseminaari	10.5.	Helsingissä,		
www.tekes.fi
Läänineläinlääkäripäivät 10.5.	Helsingissä,	Sinikka	Saari	puh.	(09)	1605	4291
Kalan aistinvarainen laadunarviointi	10.5.	Helsingissä,	leena.lilleberg@eela.fi
Kunnossapito 2006 10.–11.5.	Oulussa,	www.expomark.fi
Tuotekehityksestä jaksamiseen – täsmäkoulutusta elintarvikealan pien
yrityksille: Jaksaminen,	omien	vahvuuksien	tunnistaminen	ja	kehittäminen	
11.5.	Eurassa,	elina.suonpaa@pyhajarvi-instituutti.fi
Future Challenges in Professional Kitchens -seminaari	11.–12.5.	Mikkelissä,Mikkelissä,	
www.mikkeliamk.fi/future
Symposium Neuroendocrinological regulation of food intake,	11.–12.5.		
Kuopiossa,	www.uku.fi/aivi/nerfi-symposium/
Pohjoismainen maaseutukonferenssi	11.–12.5.	Vaasassa,		
marja-riitta.vest@obotnia.fi
Lihantarkastukseen liittyvät haju ja makutestit 11.–12.5.	Helsingissä,		
ulla-maija.rajala@eela.fi
Muutokset lihahygieniaa koskevassa lainsäädännössä 12.5.	Helsingissä,	
leena.oivanen@elintarvikevirasto.fi
Mitä uutta valvontaohjelmissa, omavalvonnassa, elintarvikehuoneistoissa 
ja hygieniaosaamisessa? 15.–16.5.,	irma.isotalo@helsinki.fi
Pakkausalan peruskurssi nro 67, 2. jakso 15.–19.5.	Forssassa,		
www.pakkaus.com
Nanotechnology in Northern Europe 16.–18.5.	Helsingissä,	www.nano.fi
Tulevaisuuden pakkaus 17.–18.5.	Helsingissä,	www.iir.fi
Elintarvikeviraston ja lääninhallitusten neuvottelupäivät 17.–18.5.		
Helsingissä,	raili.laaninen@elintarvikevirasto.fi
Logistiikka – Kuljetus 2006 17.–20.5.	Helsingissä,	www.finnexpo.fi
Ravitsemustieto markkinoinnin ja tuotekehityksen apuvälineenä	-koulutus	
Helsigissä	(Viikki)	18.5.		klo	12–18		ja	30.5.		klo	12-18,	Kirsi	Montonen			
(09)	191	58596,	kirsi.montonen@helsinki.fi
Patentit osana tutkimusta ja liiketoimintaa 22.–23.5.,	www.kemianseura.fi
Tomaattiviikko 22.–28.5.
R3yhdistyksen yhteispohjoismainen puhdastilasymposium 29.5.–31.5.	
Tampereella,	gun.wirtanen@vtt.fi,	satu.salo@vtt.fi
Hankintaalan neuvottelupäivät 30.–31.5.	Savonlinnassa,	www.efeko.fi
Vesihuolto 2006 31.5.–1.6.	Joensuussa,	www.vvy.fi
Maailman maitopäivä 1.6.,	www.maitojaterveys.fi
Eurooppalaisen teknologiansiirtojärjestön ASTP:n kevätkonferenssi 1.–2.6.	
Turussa,	www.astp.net,	www.turkusciencepark.com
ICAR 2006, kansainvälinen	kotieläintuotannon	asiantuntijoiden	konferenssi 
4.–10.6.	Kuopiossa, www.proagria.fi/icar2006Kuopiossa,	www.proagria.fi/icar2006
Miten selvitän elintarvike ja vesivälitteistä epidemiaa?	-täydennyskoulu-
tuskurssi	5.–9.6.	Tuusulassa, markku.kuusi@ktl.fiTuusulassa,	markku.kuusi@ktl.fi
Forum Mikkeli XII 5.–6.9.	Mikkelissä,	tuula.kettunen@mikkeliamk.fi
The 29th Nordic Cereal Congress 9.–11.6.	Helsingissä,	http://www.svs.fi
Dietary Fibre 2006 Multifunctional Complex of Components	12.–14.6.		
Helsingissä,	http://viikki.helsinki.fi/df2006
Elintarvikevalvontaohjelmat, laboratorioita koskevat vaatimukset ja erityis
tilanteisiin varautuminen	13.–14.6.,	irma.isotalo@helsinki.fi
Varhaisperuna ja vihannesviikko 19.–25.6.
Mansikkaviikko 3.–9.7.
Paprikaviikko 24.–30.7.
Farmari 3.–6.8.	Seinäjoella,	www.farmari.net
Puutarhamarjojen viikko 7.–13.8.
SuomiJapanibioteknologiasymposiumi 9.–11.8.	Paraisilla,		
niklas.weymarn@vtt.fi
Sadonkorjuuviikot 14.–27.8.
Valtakunnallinen kalastuspäivä 30.8.,	www.ahven.net
Veden Vaarat 2 seminaari 30.–31.8.	Kuopio.	Lisätietoja	www.kkk.uku.fi/	
koulelint.php
European Productivity Conference 30.8.–1.9.	Espoossa,	www.epc2006.fi
Omenaviikko 4.–10.9.
Varastopäällikkö 5.–7.9.	Helsingissä,	www.iir.fi
Turvallisuus 5.–7.9.	Tampereella,	www.tampereenmessut.fi
Elintarvikeketjut ja johtaminen 7.9–2.12.	(4	jaksoa),		
markku.kivioja@helsinki.fi,	www.helsinki.fi/hymakes/koulutus

AsiaEurope Business Forum 10.–11.9.	Helsingissä,	www.aebf10.org
Biotec 2006 12.–13.9.	Helsingissä,	www.wanhasatama.com
Alihankinta 13.–15.9.	Tampereella, www.tampereenmessut.fiTampereella,	www.tampereenmessut.fi
Hyvä ikä 2006 21.–23.9.	Helsingissä,	www.expomark.fi
Ravitsemusseminaari ikäihmisten	ravitsemuksesta	kiinnostuneille	21.9.		
Helsingissä,	www.vanhustyonkeskusliitto.fi
Ympäristöterveydenhuolto	14.9.–1.12.	(4 jaksoa), irma.isotalo@helsinki.fi(4	jaksoa),	irma.isotalo@helsinki.fi
Elintarvikkeiden aitous ja alkuperä	19.9,	www.kemianseura.fi
Lihan aistinvarainen laadunarviointi 27.9.	Helsingissä,	leena.lilleberg@eela.fi
Prosessihygienia 27.9.–14.12.	(4	jaksoa),	irma.isotalo@helsinki.fi
Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät: Nuorten ravitsemus	2.–3.10.		
Helsingissä,	www.ravitsemusterapeuttienyhdistys.fi
Päivittäistavaroiden tuotepäällikkö 3.–5.10	Helsingissä,	ww.iir.fi
Tekniikka 2006 4.–6.10.	Jyväskylässä,	www.jyvaskylanmessut.fi
Tiedemessut 2006 4.–6.10.	Turussa,	www.turunmessukeskus.fi
Ajankohtaista elintarvikelaboratoriorintamalla 5.10.	Helsingissä,		
harriet.wallin@elintarvikevirasto.fi
Turun Ruokamessut 2006 6.–8.10.	Turussa,	www.turunmessukeskus.fi
Punajuuriviikko 9.–15.10.
Kuitupohjaiset pakkausmateriaalit seminaari	10.10.	Helsingissä,		
www.pakkaus.com
Hankintajohtaja & ostopäällikkö 17.–20.10.	Helsingissä,	www.iir.fi
Maitovalmisteiden aistinvarainen laadunarviointi 18.10.	Helsingissä,		
leena.lilleberg@eela.fi
Ympäristö & Yhdyskunta 2006 18.–20.10.	Helsingissä,	www.finnexpo.fi
Salaattiviikko 23.–29.10.
Kaupan Maailma messut	24.–25.10.	Helsingissä,	thea.ekholm@bbm.fi,	
www.finnexpo.fi
Energia 2006 24.–26.10.	Tampereella,	www.expomark.fi
Biotekniikka II, riskianalyysi	(10	op)	26.10.–19.12.	(4	jaksoa),	
irma.isotalo@helsinki.fi
Työterveyspäivät 24.–25.10.	Helsingissä,	www.finnexpo.fi
Ruoka 2006	26.–29.10.	Helsingissä,	www.finnexpo.fi
Eläinlääkäripäivät 2006 1.–3.11.	Helsingissä,	www.finnexpo.fi
Terveys & Hyvä olo 2006 ja Upea Ikä 2006	10.–12.11.	Helsingissä,		
www.finnexpo.fi
PacTec & FoodTec 2007	16.–18.10	Helsingin	Messukeskuksessa
Ympäristö & Yhdyskunta	18.–20.10.	Helsingissä,	www.finnexpo.fi/ymparisto
Suuri pakkausalan ympäristökonferenssi	8.11.	Helsingissä,	www.pakkaus.com

Ulkomailla
Interpack 21.–27.4.	Düsseldorfissa,	www.interpack.com
GatroNord & Vinordic 24.–27.4.	Tukholmassa,	www.vinordic.com
Analytica 25.–28.4.	Münchenissä,	www.analytica.de
PRO Wine 2006 26.–28.4.	Düsseldorfissa,	www.prowein.com
2nd CIRG Section VI International Sympoium on Future of Food Engineering 
26–28.4.	Varsovassa, www.cigr.plVarsovassa,	www.cigr.pl
Bird Flu, Threats or opportunities packforum 27.4.	Pariisissa,	
www.sealedair-emea.com
Pack & Emballage 3.–4.5.	Tanskan	Odensessa,	www.easyfairs.com
Nordic Workshop in Sensory Science 3.–5.5.	Norjassa,	www.matforsk.no
LEFA 7.–10.5.	Baselissa,	anja.hakkarainen@tavicon.fi,	www.tavicon.fi,		
www.lefa.ch
Plastic, Printing, Packaging Pakistan 9.–12.5.,	www.cemssvs.com.sg
Foodprocessing & Foodpack Öresund 10.–11.5.,	www.easyfairs.com
International Cheese Technology Symposium 10.–12.5.	Saksassa,		
www.cheeseworld.de
IDF Symposium on Scenfitic and Technological Challenges in Fermented 
Milk 15.–19.5.	Italiassa, http://dst2006.fil-idf-pr.comItaliassa,	http://dst2006.fil-idf-pr.com
Automatica 16.–19.5.	Münchenissä,	www.automatica-munich.com
London International Wine & Spirits Fair 16.–18.5.	Lontoossa,Lontoossa,		
www.londonwinefair.com
IFE Poland 17.–19.5.	Varsovassa,	www.ifepoland.fi
Chemie 17.–19.5.	Kazahztan,	www.chemie.kz/en/
Food Factory of the Future 7.–9.6.	Göteborgissa,	www.sik.se
VieVinum 10.–12.6.	Wienissä,	www.winefromaustria.com
Nutrition and Food Safety: Evaluation of Benefits and Risks 11.–14.6.		
Budapestissa,	www.safeconsortium.org
Propak Asia 2006 14.–17.6.	Bangkokissa,	www.propakasia.com
FI Central & Eastern Europe 2006 30.5.–1.6.2006	Prahassa.	http://cee2006fi
Rosupak 2006 19.–23.6.	Moskovassa,	www.rosupak.ru
Food & Drink Mini Trade Fair 20.–24.6.	Tokiossa,		
lisa.kivikoski@finpromarketing.fi
Wine Australia 13.–16.7.	Sydney,	www.wineaustralia.com
Pohjoismaiset dietistipäivät 9.–12.8.	Islannissa
Livsmedeldagarna 13.–15.9.,	www.livmedelsforeningen.nu
IUFoST 13th World Congress of Food Science and Technology 17.–21.9.2006	
Ranskassa,	iufost@nantes.inra.fr
Taropak 18.–20.9.	Puolassa,	www.taropak.pl
InterMopro, InterCool, InterMeat & Hogatec 2006 24.–27.9.	Düsseldorfissa,Düsseldorfissa,	
www.intermopro.de,	www.intercool.de,	www.intermeat.de,	www.hogatex.de
FachPack, PrintPack & LogIntern 26.–28.9.	Nürnbergissä,Nürnbergissä,		
www.nuernbergmesse.de
Macropak 3.–6.10.	Hollannissa,	www.marcopak.nl
Tokyo Pack 2006 3.–7.10.	Tokiossa,	www.tokyo-pack.jp
IDF 2006 20.–23.10.	Shanghaissa,	www.idf2006shcn.com
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Ordior Oy
tuotteiden edustus siirtyi silloin 
meille. Voimme nyt entistä parem
min palvella esimerkiksi kromato
grafiaasioissa, sillä myös Shi
madzun myynnistä ja huollosta ai
emmin vastanneet henkilöt siirtyi
vät Ordioriin.

3) Kuinka tärkeä asiakas elin
tarviketeollisuus on teille?
Elintarviketeollisuuden laborato
riot ovat Ordiorin suurin asiakas
ryhmä.

4) Millaisena näette elintarvi
kealan tulevaisuuden Suomes
sa?
Uskomme vahvasti kotimaiseen 
elintarviketeollisuuteen. Puhtaat 
raakaaineet, nykyaikaiset tuotan
tomenetelmät, uudet innovaatiot 
ja suomalainen osaaminen ovat 
merkittäviä argumentteja. Perus
tuotannon lisäksi erikoistuminen 
esimerkiksi terveysvaikutteisiin 
elintarvikkeisiin on tulevaisuudes
sa tärkeää. Ihmisten suhtautumi
nen ruokaan muuttuu elintason 
noustessa, ja laadukkaiden val
misruokien kysyntä kasvaa. Myös 
lähiruoan merkitys on kasvamas
sa.

5) Miten tämä heijastuu Ordio
rin toimintaan?
Ordior seuraa kiinnostuneena 
suomalaisen elintarviketeollisuu
den kehitystä ja pyrkii tarjoamaan 
ajankohtaisia ratkaisuja yritysten 
laadunvalvontaan ja tuotannon 
ohjaukseen.

6) Mikä on mielestänne suurin 
terveysriski Suomessa, ja mi
ten siihen voidaan parhaiten 
vaikuttaa?
Mielestämme suurin terveysriski 
on aikuisiän diabetes. Jo jokaisen 
lähipiiristä löytyy joku tautia sai
rastava. Haaste terveydenhuollol
le on todella suuri. Onko niin, että 
työelämä oravanpyörineen vie ih
miset nykyisin niin tiukasti muka
naan, ettei meillä ole aikaa ja voi
mia hoitaa itseämme? Valistusta 
ruokavaliosta ja liikunnan merki
tyksestä hyvinvoinnillemme tulee 
niin paljon, ettei kukaan voi sanoa 
olevansa näistä asioista tietämä
tön. Elintarviketeollisuus on jo 
vastannut haasteeseen tuomalla 

markkinoille mm. kevyeen ruoka
valioon sopivia kohtuuhintaisia 
tuotteita. Samoin erityisruokava
liota noudattavat saavat koti
maassa valmistetut tuotteensa 
kauppojen hyllyiltä.

7) Miksi Ordior on Elintarvike
teiteiden Seuran kannattaja
jäsen?
Elintarviketieteiden Seura on Or
diorille tärkeä yhteistyökumppani 
ja tietolähde. Seuran tilaisuuksis
ta ja tästä lehdestä saamme ajan
kohtaista tietoa siitä, mitä elintar
viketeollisuudessa on juuri nyt kä
sillä.

8) Oletteko henkilökohtaisesti 
mukana seuran toiminnassa?
Teija Nurmela ja Marko Vainikka 
ovat aktiivisesti mukana seuran 
toiminnassa: Marko on prosessi
jaoston, Teija taas hygienia ja 
analytiikkajaostojen jäsen. Osal
listuminen seuran toimintaan ke
hittää ammatillista osaamistam
me. Lisäksi on kiinnostavaa seura
ta, mitä alan nuoret tieteentekijät 
nykyisin tutkivat. Monipuolisten 
esitelmien ja tutustumiskohteiden 
lisäksi seminaareissa ja ekskur
sioilla tapaa tuttuja ihmisiä ja tu
tustuu uusiin. Ja aina on yhtä 
hauskaa ja virkistävää vaihtaa 
kuulumisia heidän kanssaan. Kii
tos hyvästä yhteistyöstä ja erin
omaisesta lehdestä!

Ordiorin porukkaa hiihtolomatunnelmissa, taustalla myhäilee toimitus-
johtaja Pekka Aro.

Kesällä 1992 perustetun 
Ordior Oy:n juuret ovat al-
ku- ja elintarviketuotannos-
sa, sillä yritys perustettiin 
yritysjätti Hankkijan kaa-
duttua jatkamaan sen tytä-
ryhtiön, ETEK Oy:n labora-
torio-osaston toimintaa. 
Tämän ETS:n kannattaja-
jäsenen esittelevät toimi-
tusjohtaja Pekka Aro sekä 
tuoteryhmäpäälliköt Teija 
Nurmela, Marko Vainikka 
ja Hanna Vuorio.

1) Millainen yritys Ordior Oy 
on?
Ordior toimii ”kivijalkansa” elin
tarviketeollisuuden lisäksi ympä
ristöanalytiikan, kemianteollisuu
den, terveydenhuollon ja tutki
muksen saroilla. Työntekijöitä on 
tällä hetkellä 30. Myyntiasioissa 
meillä palvelee 13 henkilöä, tär
keällä huoltopuolella on 11 osaa
vaa ammattilaista. Ordiorin pää
konttori on juuri siirtymässä Van
taan Louhelasta Helsingin puolel
le, Konalaan. Lisäksi Oulussa on 
myynti ja huoltopiste. Nurmosta 
käsin huollamme maitoanalysaat
toreita ja Kuopiossakin on oma 
myyntihenkilö. Liikevaihtomme oli 
vuonna 2005 noin kuusi miljoo
naa euroa. Ordiorin pääomistaja 
on Yliopiston Apteekki, ja myös 
henkilökunta omistaa pienen 
osuuden.

2) Ketkä ovat yrityksenne asi
akkaita, ja mikä on markkina
alueenne?
Ordiorin asiakaskunta koostuu 
suurelta osin elintarviketeollisuu
den, ympäristöalan ja terveyden
huollon laboratorioista. Merkittä
vä osaalue on myös teollisuuden 
prosessivalvonta, sillä nykyään 
tuotteiden koostumusta analysoi
daan laboratorioiden lisäksi suo
raan prosessoinnin aikana. Meille 
tärkeitä asiakkaita ovat myös elin
tarvikealan oppilaitokset ja tutki
muslaitokset. Toimintaalueemme 
on Suomi. Yrityksen toiminta laa
jentui vuoden alusta; Shimadzun 
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ETS:n 
kannattajajäsenet 
• Atria Oyj
• Oy BIOCID Ltd
• Oy Biofincon Ab
• Elintarviketeollisuusliitto ry
• Fazer Leipomot Oy
• Felix Abba Oy Ab
• Givaudan Finland
• HK Ruokatalo Group Oyj
• If Vahinkovakuutus Oy
• Kauppamyllyjen yhdistys
• Lännen Tehtaat Oyj Apetit
• Maustaja Oy
• Norfoods Oy
• Ordior Oy
• Polttimo Yhtiöt Oy
• Ravintoraisio Oy
• Roquette Nordica Oy  

 (Oy Chemec Ab)
• RuokaKesko Oy
• Ky R. Österlund Kb
• Sinebrychoff Oy Ab
• Osakeyhtiö Six
• Tplus Oy 
• Vaasan & Vaasan Oy
• Valio Oy

TETSin  
kannattajajäsenet

• Suomen Rehu Oy
• Suomen Sokeri Oy
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Hiilihydraatit 
askarruttavat
Elintarviketieteiden Seuran 
vuosikokous alkoi Ravin-
tomme hiilihydraatit -mini-
seminaarilla Tieteiden ta-
lolla Helsingissä maalis-
kuussa. Hiilihydraattien 
ominaisuuksia pohdittiin 
kolmesta näkökulmasta: 
tutkijan, tuotekehittäjän ja 
ravitsemusasiantuntijan 
näkökulmasta.

n ETT Markku Mikola kysyi, miksi 
glykeemistä indeksiä pitäisi tut
kia; ihmisethän syövät ruokaa, ei
vät pelkkiä hiilihydraatteja. Hän 
kertoi Englannissa tehdystä tutki
muksesta, jossa 9–12vuotiaille 
lapsille syötettiin joko korkean tai 
matalan glykeemisen indeksin aa
miainen. Matalan glykeemiain
deksin aamiaisen syöneet lapset 
popsivat lounaalla 145 kilokaloria 
vähemmän.

MMM Mauri YliKyyny on työs
kennellyt 20 vuotta makeisteolli
suudessa, kahdeksan vuotta lei
pomoteollisuudessa ja pari vuotta 
lääketeollisuudessa. Tuotekehit
täjä pohtiikin, mikä on raakaai
neiden ravitsemuksellinen status.

Sokerin vähentäminen ei ole 
käytännössä aina helppoa: kun 
kakkutaikinasta otetaan pois 30 % 
sokeria, sen voi korvata vain veh
näjauhoilla ja rasvalla. YliKyyny 
kysyikin, onko tuotekehityksen ta
voitteena hyvä glykeeminen in
deksi vai kokonaisuudessaan pa
rempi elintarvike.

Kiusallinen asia on se, että gly
keemisen indeksin mittaustulok
set vaihtelevat tutkimuslaitoksit
tain. Tulokset riippuvat mm. vali
tusta testiryhmästä, mittausme
netelmästä, verinäytteen ottota
vasta ja mittavan tuotteen iästä. 
Glykeemistä vastetta kuvaavasta 
menetelmästä ei ole vielä EUta
soista ohjeistoa.

Kuluttajille ravitsemuksellista 
parannusta on usein vaikea osoit
taa glykeemisellä indeksillä. Nu
meroiden sijasta parempi tapa oli
si visualisoida tulos esimerkiksi 
mittaasteikolla pakkauksen kyl
jessä.

ETT Liisa Valstan mukaan hiili
hydraatit kuljettavat mukanaan 
erittäin paljon suojaravintoainei
ta. Jos määrä laskee, suojaravinto
aineet pitää hakea pilleripurkista.

ETS:n hallitukseen  
kaksi uutta jäsentä

ETS:n vuosikokouksessa seuran 
hallituksen uusiksi jäseniksi valit

Seuran väitöskirjapalkinnon sai FT 
Kati Katina (VTT). Hän kehitti 
 väitöskirjatyössään prosessin, 
 jonka avulla vehnälesettä voidaan 
hyödyntää nykyistä paremmin 
teollisuudessa.

Tutustuminen Haaga Instituutin  
ammattikorkeakouluun
Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto vierailee Haaga 
Instituutin ammattikorkeakoulussa
Aika: Ke 17.5.2006 klo 15.30
Paikka: Pajuniityntie 11, 00321 Helsinki  
(kokoontuminen Instituutin aulassa)

• Haaga Instituutin toiminta ja koulutustarjonta
Koulutusalajohtaja Jouni Ahonen ja elintarvike
aineiden lehtori Kirsti Parkkinen

• Haaga Instituutin kirjasto ja sen  
gastronomiset kokoelmat
Kirjastonhoitaja Kirsi Uimonen

Iltapäivän päätteeksi klo 18.00 esitellään Haaga  
Instituutin tarjoamaa viinikoulutusta maistiaisten 
(10 €) kera. Maistatuksesta huolehtii toimitusjoh
taja Mika Vanne Winesense Oy:stä.

Ilmoittautumiset 8.5. mennessä: hans.helminen@
danisco.com. Mukaan mahtuu 40 ensin ilmoittau
tunutta.

Sydämellisesti tervetuloa Haagaan!

tiin KtaO Pirjo Huhtala (Valio Oy) 
ja MMM Salme Haapala (Food
west Oy).

Puheenjohtajana jatkaa ETM 
Markus Luhtala (Stockmann Oyj), 
ja varapuheenjohtajaksi valittiin 
ETL Jarmo Heinonen (Laurea am
mattikorkeakoulu). Muut hallituk
sen jäsenet ovat MMM Pirkko 
Gröhn (Jämsän Elonen Oy), ETM 
Tessa Alanko (MTT), ELL Annukka 
Markkula (Helsingin yliopisto) ja 
FM JukkaPekka Suomela (Turun 
yliopisto).

Jaostoilla ajankohtaista 
toimintaa

ETS:n jaostot järjestävät tänä 
vuonna monipuolista toimintaa. 
Elintarvikeanalytiikan jaosto (EAJ) 
järjestää viikolla 36 yhteistyössä 
Elintarvikehygienian jaosto (EHJ) 
kanssa tutustumiskäynnin 1.5. 
aloittavaan Elintarviketurvalli
suusvirastoon (Evira). Samalla pi
detään iltapäiväseminaari elintar
vikeanalytiikan tilanteesta ja tule
vaisuudesta Suomessa.

Aistinvaraisen tutkimuksen 
 jaosto (ATJ) järjesti jo tammikuus
sa Koulutetun aistinvaraisen raa-
din edut tuotekehityksessä semi
naarin. Keväällä ja syksyllä jaosto 
tekee yritysvierailun ja loppu
vuonna on tarkoitus kutsua ulko
maalainen luennoija tutkimusai
heiseen pienseminaariin.

EHJ järjestää syksyllä erotus
tekniikoita käsittelevän seminaa
rin yhdessä Prosessitekninen 
 jaosto (PTJ) kanssa. PTJ:n toiminta 
painottuu edelleen prosessitekni
sen tietämyksen laajentamiseen. 
Keskustelun helpottamiseksi ja 
vuorovaikutuksen lisäämiseksi 
kartoitetaan mahdollisuutta käyn
nistää keskustelupalsta seuran 
nettisivuille

ETS:n ja TETSin hallituksen 
sekä jaostojen johtoryhmien yh
teistiedot löytyvät ETSpalstan yh
teydestä.
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Pirjo Huhtala ja Salme Haapala ETS:n hallitukseen
ETS:n hallituksen uusina 
jäseninä ovat aloittaneet 
Pirjo Huhtala Valiolta ja 
Salme Haapala Foodwest 
Oy:stä. Heillä kummallakin 
on pitkä työura takanaan.

n Kotitalousopettaja Pirjo Huhta
la työskentelee Valiolla tuote ja 
ravitsemuspalvelupäällikkönä.

– Tehtävänäni on suunnitella ja 
kehittää kuluttajiin, asiakkaisiin ja 
asiantuntijoihin sekä Valion sisäis
ten sidosryhmien tarpeisiin koh
distuvaa palvelua ja ruoka ja ra
vitsemusviestintää, saada tuotet
tua selkeämpi kuva tulevaisuuden 
ravitsemustekijöistä ja niiden vai
kutuksesta Valion toimenpiteisiin 
sekä varmistaa koekeittiötestaus 
ja ruokaohjeiden tuotanto ja kulut
tajapalvelun toiminta, hän listaa.

Huhtala on työskennellyt Valiol
la vuodesta 1987 alkaen markki
noinnin tehtävissä, kotitalous
opettajana, tuotepäällikkönä ja 
markkinointipäällikkönä monessa 
tuoteryhmässä. Tutuksi ovat tul
leet mehut, kermat ja muut ruoan
valmistustuotteet, jogurtit, tuore

juustot, voi ja suukeittiöpakaste
tuotteet.

Ennen Valiota hän oli miehensä 
työkomennuksen vuoksi Yhdys
valloissa neljä vuotta ja toimi koti
äitiyden ohella World BookChild
craf kirjankustantamon myyntie
dustajana. Leipätoimikunnan, ny
kyisen Leipätiedotuksen, neuvon
tasihteerinä hän työskenteli vuo
sina 1978–1982.

Ravitsemusasiat lähellä 
sydäntä

Pirjo Huhtala on ETS:n tuore jä
sen. Häntä kiinnostaa erityisesti 
ATJ:n ja EHJ:n toiminta, sillä koe
keittiötestaus ja kuluttajien kysy
mykset liittyvät aistinvaraiseen 
tutkimukseen sekä elintarvikehy
gieniaan. 

Huhtalan mielestä ETS:n tär
kein tehtävä on elintarvikeosaa
jien verkoston ja ammatillisen 
osaamisen kehittäminen niin, että 
Suomi pystyy parantamaan kilpai
lukykyään elintarvikkeiden kan
sainvälistyvillä markkinoilla.

– Suurimpana ravitsemushaas
teena näen sen, miten kuluttajat 
saadaan motivoitua valitsemaan 

ravitsemuksellisesti hyviä tuottei
ta ja syömään järkevän ateriaryt
min mukaisesti. Liian tiukat ja kiel
toihin perustuvat ravitsemukselli
set kriteerit eivät saa odotettua 
vastakaikua kuluttajissa. Tuoteke
hityksen tehtävänä on kehittää 
maistuvia tuotteita, joissa huo
mioidaan ravitsemukselliset suun
taukset, Huhtala tähdentää.

Hän harrastaa matkailua, luke
mista, pyöräilyä ja golfia.

”Löysin mielenkiintoisen 
porukan”

MMM Salme Haapala työskente
lee hankeosaamisen kehittämis
päällikkönä Foodwest Oy:ssä.

– Työni sisältää hankeosaamis
ta eri muodoissaan, yritysten kon
sultointia ja hankkeiden sekä toi
meksiantojen toteuttamiseen 
osallistumista. Aikaisemmin olen 
tehnyt tuotantolaboratorion pääl
likön, tuotekehityspäällikön, tuo
teryhmäpäällikön ja tuotepäälli
kön tehtäviä, Salme Haapala ker
too.

Haapala tuo seuran hallituk
seen paljon kokemuksen tuomaa 
osaamista. Hän aloitti työuransa 

Pirjo Huhtala työskentelee 
 Valiolla tuote- ja ravitsemus-
palvelupäällikkönä.

Salme Haapala on hankeosaami-
sen kehittämispäällikkönä Food-
west Oy:ssä.

TETSin vuosikokousväki tutustui soija-kauratehtaaseen
n Turun elintarviketutkijain seu
ran vuosikokous kokosi 29 seuran 
jäsentä Raision uudelle soijakau
ratehtaalle Turun Rieskalähteen
tielle. Tehdasta esitteli TETSin hal
lituksen jäsen, kehityspäällikkö 
Jouni Niemelä.

Tehtaassa valmistetaan kaura 
ja soijajuomia, soijajogurtteja ja 
ruoanvalmistustuotteita kaurasta 
ja soijasta. Tehdas työllistää 15 
työntekijää. Tuotteita myydään 
Suomessa ja Ruotsissa.

Opiskelijastipendi Antti 
Järviselle ja Tero Helteelle

Vuoden 2005 opiskelijastipendin 
(250 euroa) saivat FM Antti Järvi
nen (Turun yliopisto/elintarvike
kemia) ja elintarviketekniikan in
sinööri Tero Helle (Turun ammatti
korkeakoulu).

Antti Järvisen opinnäytetyö kä
sitteli elintarvikkeiden astrin
goivaa suutuntumaa. Kokeellise
na osana oli tyrnin astringoivat yh
disteet. Astringoiva on kuiva, kar
hea suutuntuma, joka aistitaan 

kaikilla suun pinnoilla painottuen 
suun takaosaan. Se on tyypillinen 
mm. hedelmille, punaviinille sekä 
mustalle ja vihreälle teelle.

Astringoivia yhdisteitä ovat fe
noliset yhdisteet, alumiinin suolat 
ja orgaaniset hapot. Näiden yhdis
teiden pitoisuudet laskevat hedel
män kypsyessä, mutta siemenissä 
ne säilyvät.

Viinin valmistuksessa astringoi
via yhdisteitä esiintyy rypäleiden 
kuorissa ja siemenissä. Viinien 
maseroinnissa kuoret ja siemenet 
ovat mehun joukossa. Viinin 
astringoivuuteen vaikuttavat ma
serointiaika, makeus, tammityn
nyrikypsytys, gelatiinisaostus, 
malolaktinen käyminen ja varas
tointi.

Tyrnilajikkeiden välillä on eroja. 
Eniten astringoivat ne tyrnilajik
keet, joissa on paljon fenolisia yh
disteitä. Antti Järvisen tulosten 
mukaan tyrnimehu ei käyttäydy 
punaviinin tavoin, vaan sokerilla 
tai keinotekoisella makeutusai
neella on arveltua suurempi vai

kutus. Myös omenahappo, pH ja 
valkuainen vaikuttavat: omena
happo ja valkuainen lisäävät 
astringoivaa suutuntumaa, kor
kea pH heikentää sitä.

Tero Helle selvitti opinnäyte
työssään mikrobiologisen säily
vyysajan ohjeistamista vihannes 

ja kalapuolisäilykkeillä. Hänen 
työstään on artikkeli lehden seu
raavassa numerossa.

Juha-Matti Pihlava uutena 
TETSin hallitukseen

TETSin hallitukseen valittiin Kot
kaan muuttaneen Leena Sihvosen 
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Kehityspäällikkö Jouni Niemelä (istumassa) esitteli TETSin vuosi-
kokousväellä uutta soija-kauratehdasta.



�7

vuonna 1972 Atrialla, jossa hän on 
tehnyt laadunvalvonnan, tuoteke
hityksen, markkinoinnin ja viennin 
tehtäviä.

Salme Haapala liittyi vastikään 
seuraan ja sen Prosessitekniseen 
jaostoon, kun ”löysi mielenkiintoi
sen porukan”. Hän näkee, että 
Foodwest Oy:llä ja Prosessitekni
sellä jaostolla on paljon yhteistä 
ja seura on hyvä apu alan ihmisen 
verkostoitumisessa.

Tämän hetken polttavimmat ra
vitsemusongelmat ovat Haapalan 
mielestä ylipaino, aikuisiän diabe
tes sekä sydän ja verisuonitau
dit.

Ilmajoella asuvan Salme Haa
palan harrastukiin kuuluvat luke
minen, puutarhanhoito, perhe 
sekä sudokuristikot, joihin hän 
tunnustaa jääneensä koukkuun.

Pirjo Huhtakangas

Eriikka Koivisto, Oy Moilas GF Ltd
TtM, laillistettu ravitsemus-
terapeutti Eriikka Koivisto 
on Naarajärvellä sijaitsevan 
Oy Moilas GF Ltd:n toimi-
tusjohtaja. Hän on myös 
Elintarviketieteiden Seuran 
Itä- ja Pohjois-Suomen jaos-
ton johtoryhmän jäsen.

1) Millainen yritys Moilas Oy 
on?
Moilas Oy yhtiöitettiin vuoden
vaihteessa ja samalla toteutettiin 
sukupolvenvaihdos. Moilas Oy jat
kaa emoyhtiönä, jolla on kaksi ty
täryhtiötä: Moilas Leipomo Oy ja 
Oy Moilas GF Ltd. Molemmat lei
pomot sijaitsevat Pieksänmaan 
kunnassa, Naarajärvellä. Moilas 
Leipomo Oy kehittää, valmistaa ja 
myy tavanomaisia tuoreita ja pa
kastettuja leipomotuotteita Suo
messa. Oy Moilas GF Ltd on eri
koistunut luontaisesti gluteenitto
mien tuotteiden kehittämiseen, 
valmistukseen ja myyntiin sekä 
Suomen markkinoille että lisään
tyvässä määrin vientiin. Koko Moi
las Oy:ssa on henkilöstöä noin 
120, ja liikevaihto oli vuonna 2005 
noin 20 miljoonaa euroa.

2) Mitä työsi sisältää?
Työurani Moilas GF:n toimitusjoh
tajana on vasta alussa, ja työnku
vanikin siis vasta muotoutumas
sa. Tietysti vastaan päivittäisestä 
johtamisesta hallituksen ohjeiden 
mukaisesti ja suhteista emoyh
tiöön sekä tärkeimpiin sidosryh
miimme. Minua voisi kai kutsua 
asiantuntijajohtajaksi, koska olen 
koulutukseni ja työkokemukseni 
kautta oppinut paljon keliakiasta 
ja gluteenittomista elintarvikkeis
ta. Työskentelin aiemmin Moilas 

Oy:n tuote ja laatupäällikkönä, 
joten yritys ja tuotteet ovat tulleet 
tutuiksi. Pysyäkseni ajan tasalla 
asiakkaidemme tarpeiden suh
teen, olen toisinaan mukana myös 
ihan käytännön kenttätyöskente
lyssä mm. erilaisilla messuilla 
sekä Suomessa että ulkomailla.

3) Missä ja mitä opiskelit?
Opiskelin Kuopion yliopistossa 
kliinistä ravitsemustiedettä, ja val
mistuin vuonna 2001 terveystie
teiden maisteriksi.

4) Miten päädyit elintarvike
alalle?
Jo opintojeni alkuvaiheessa mi
nusta alkoi tuntua, että ravitse
musterapeutin työ terveydenhuol
lon piirissä ei ollut minun juttuni, 
vaan työ elintarviketeollisuuden 
parissa alkoi kiinnostaa enem
män. Ravitsemusterapeutin kou
lutus ei kuitenkaan missään ta
pauksessa ole mennyt hukkaan, 
koska ravitsemusasiat ovat kai
kessa elintarviketuotannossa ny
kyään keskeisessä asemassa. 
Melko pian valmistumiseni jäl
keen aloitin työurani Moilas Oy:n 
palveluksessa tuote ja laatupääl
likkönä. Ravitsemusosaamisesta 
oli hyötyä useissa työtehtävissä, 
kun mm. ylläpidin reseptiikkaa, 
laadin pakkausmerkintöjä ja vas
tasin kuluttajien kysymyksiin tuot
teista.

5) Millä tavalla olet mukana 
ETS:n toiminnassa?
Olen ETS:n Itä ja PohjoisSuomen 
jaoston (IPSJ) johtoryhmän jäsen. 
Toivoisin voivani osallistua toimin
taan aktiivisemmin, mutta kiirei
nen työ ja pieni lapsi vievät aika 
hyvin kaiken aikani.

6) Miten seuran toimintaa voi
si parantaa?
IPSJ paikkasi mielestäni hyvin sen 
aukon, mikä ETS:stä aiemmin puut
tui, koska se on tuonut toimintaan 
mukaan Itä ja PohjoisSuomen 
 alueella vaikuttavat ravitsemus ja 
elintarvikealan henkilöt.

7) Mitä muita luottamustoimia 
ja harrastuksia sinulla on?
Olen mukana paikallisen allergia
yhdistyksen toiminnassa. Liikun
taa harrastan aina kun mahdollis
ta. Viimeisen vuoden aikana lii
kunta on ollut pääsääntöisesti 

lenkkeilyä lastenvaunujen kans
sa. Lukeminen on ollut aina mie
leinen harrastus, jolle tosin tässä 
elämänvaiheessa jää harmittavan 
vähän aikaa. Kehelin ehdin sen
tään aina lukea!

8) Mitkä ovat mielestäsi 
 keskeisimmät ravitsemus
ongelmat Suomessa?
Nostaisin esille oikeastaan vain 
yhden, mutta sitäkin suuremman 
ongelman eli lihavuuden. Liha
vuus on Suomessa suuri ongelma 
paitsi kansanterveydelle myös 
kansantaloudelle. Lihavuuden lii
tännäissairauksista erityisesti ai
kuistyypin diabeteksen esiinty
vyyden kasvu ja ennuste ovat 
huolestuttavia.

9) Miten niihin voidaan vaikut
taa parhaiten?
Ennaltaehkäisyn merkitys on kes
keinen. Siksi varsinkin lasten ja 
nuorten opettaminen terveellisiin 
elämäntapoihin on avainasemassa.

9) Miten voit vaikuttaa 
 ravitsemusongelmien ratkai
semiseen omassa työssäsi?
Lihavuuden ehkäisemistä ajatel
len Moilas GF:n vaikutusmahdolli
suudet ovat valitettavasti aika ra
jalliset. Gluteenittomien tuot
teidemme valikoimassa ei ole esi
merkiksi varsinaisia kevyttuottei
ta. Kiinnitämme tuotekehitykses
sä kuitenkin mahdollisuuksien 
mukaan huomiota uutuustuottei
den kuitupitoisuuteen ja rasvan 
määrään ja laatuun. Pakkausmer
kinnöissä olemme alkaneet lisätä 
ravintoarvotiedot myös annosta 
kohden, mikä palvelee mm. liika
painoongelmasta kärsiviä henki
löitä.

Luontaisesti gluteenittomat 
tuotteemme on suunnattu keliaa
kikoille ja viljaallergisille, joille 
sairaus on iso ravitsemusongel
ma. Pystymme tarjoamaan ratkai
suja näihin ravitsemusongelmiin. 
Gluteenittomuuden lisäksi pyrim
me tuotekehityksessä huomioi
maan mahdollisuuksien mukaan 
useita ruokayliherkkyyksiä: kaikki 
tuotteemme sopivat laktoosiinto
lerantikoille, useimmat tuotteet 
ovat myös maidottomia, kanan
munattomia ja soijattomia, eikä 
leipomossamme käsitellä lain
kaan pähkinöitä jne.
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tilalle JuhaMatti Pihlava MTT:ltä. 
Muut hallituksen jäsenet jatkavat: 
JukkaPekka Suomela (pj, Turun 
yliopisto), Anu Johansson (varapj, 
NetFoodlab Oy), Teemu Halttu
nen (Functional Foods Forum), 
Jouni Niemelä (Ravintoraisio Oy) 
ja Timo Nurmi (Turun ammattikor
keakoulu).

TETSin kevätretki suuntautui 
Mittatekniikan keskukseen huhti
kuun alussa, ja ajankohtaissemi
naari järjestetään lokakuussa.

Opiskelijastipendi jaetaan vas
taisuudessa vuorovuosin yliopis
toopiskelijoille ja ammattikorkea
kouluopiskelijalle. Vuonna 2007 
on yliopiston (elintarvikekemia ja 
elintarvikekehitys) vuoro.

Vuonna 2005 TETSillä oli 232 jä
sentä, joista 51 oli nuoria jäseniä 
ja 22 yli 25 vuotta seurassa ol
leita.

Pirjo Huhtakangas
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Tieteiden talolla valittiin 
uusi hallitus
n ETS:n vuosikokous pidettiin 
9.3. Tieteiden talolla. Seuran pu
heenjohtajana jatkaa ETM Mar
kus Luhtala (Stockmann Oy). Va
rapuheenjohtajaksi valittiin ETL 
Jarmo E. A. Heinonen (Laurea am
mattikorkeakoulu).

Uusiksi hallituksen jäseniksi 
seuraavaksi neljäksi vuodeksi va
littiin KtaO Pirjo Huhtala (Valio 
Oy) ja MMM Salme Haapala 
(Foodwest Oy) erovuorossa ole
vien MMM AnnaMaija Taimiston 
(Valio Oy) ja ETM Mari Norrdalin 
(ent. Rantala, Foodwest Oy) tilal
le.

Muut hallituksen jäsenet ovat 
ETM Tessa Alanko (MTT), MMM 
Pirkko Gröhn (Jämsän Elonen Oy), 
ELL Annukka Markkula (Helsin
gin yliopisto) ja FM JukkaPekka 
Suomela (Turun yliopisto).

Seuran toimihenkilöt, talouden
hoitaja FM Soili Lampolahti (Va
lio Oy) ja sihteeri ETT Pia Talvitie 
(maa ja metsätalousministeriö), 
jatkavat tehtävissään.

Päivitä jäsentietosi
– uusi jäsenmatrikkeli tulossa!
• ETS valmistautuu jo tänä vuonna  

60-vuotisjuhlavuoteensa 2007.
• Juhlavuotta varten seura julkaisee  

uuden jäsenmatrikkelin.
• Jokaiselle jäsenelle on postitettu jäsen-

maksulaskun yhteydessä kysely, jossa  
pyydetään tarkistamaan, ovatko jäsentiedot 
rekisterissä ajan tasalla.

• Samalla varmistuvat Kehittyvä Elintarvike 
-lehden ja jäsenpostin tulo oikeaan  
osoitteeseen.

• Tarkistathan omat tietosi viimeistään 28.4.!

Jaostojen (ATJ, EAJ, EHJ ja PTJ) 
vuosikokoukset pidettiin samana 
päivänä. IPSJ ja TETS pitivät vuosi
kokouksensa jo aikaisemmin. 
Ohesta löytyvät kaikkien jaosto
jen johtoryhmien sekä ETS:n ja 
TETSin hallituksen jäsenten yh
teystiedot.

Vuoden 2006 jäsenmaksuiksi 
hyväksyttiin vuosikokouksessa 
varsinaisilta jäseniltä 55 euroa ja 
nuorilta jäseniltä (opiskelijat) 20 
euroa.

Tunnustuspalkinto  
Kati Katinalle

Vuosikokouksen yhteydessä jaet
tiin 700 euron suuruinen 25vuo
tisjuhlarahaston tunnustuspalkin
to ETT Kati Katinalle (VTT) työs
tään Sourdough: a tool for the 
improved flavour, texture and 
shelf-life of wheat bread. Hän väit
teli Helsingin yliopiston elintarvi
keteknologian laitokselle. Tutki
mus esitellään Kehittyvä elintarvi
ke lehdessä tänä vuonna.

Liikalihavuus puhuttaa myös Norjassa
n Norjan elintarvikepäivillä Ber
genissä kalateollisuus oli perintei
sesti hyvin edustettuna. Lisäksi 
valmisruokateollisuuden teknolo
giasta pidettiin luentoja. Painon
hallintaan oli kiinnitetty myös 
huomiota Norjassa. Norjalaisten
kin ongelmana on liikalihavuus 

myös lapsilla. Terveellisten ruoka
tottumusten kampanjasta kuul
tiinkin luento.

Vierailu Rieber & Søn Torossa
Päivien ohjelmassa oli myös vie
railu valmisruokajauheita ja lisäai
neita valmistavassa Rieber & Søn 

Uudet jäsenet
ETS:n hallitus hyväksyi kuusi uut
ta jäsentä 20.2. pidetyssä kokouk
sessaan. Varsinaisiksi jäseniksi 
hyväksyttiin Kirsi Nyberg, Eeva 
Salminen, Satu Sihvola ja Sirpa 
Silvennoinen ja nuoriksi jäseniksi 
Marika Lassila ja Milla Rantala.

Toron tehtaaseen Arnassa. Yritys 
on Norjan johtavia elintarvikeyri
tyksiä, jolla on yli 20 tuotemerkkiä 
12 eri Euroopan maassa. Päämark
kinaalueena ovat Pohjoismaat.

Bergenissä yrityksellä on yh
teistyötä paikallisen markkinointi
oppilaitoksen kanssa tuotemerk
kikoulutuksessa. Toron jauheteh
das on uusi ja pitkälle automati
soitu. Käsityötä tehtaassa tarvi
taan vain vähän tuotteiden pak
kausvaiheessa ja valmiiden tuote
pakkausten tilausten järjestelys
sä. Valmiit tuotepakkaukset kul
kevat kuljettimia pitkin logistiik
kakeskukseen ja sieltä edelleen 
jakeluautoihin. Tehtaassa toivo
tettiin suomalaiset tervetulleeksi 
vierailulle.

Pia Talvitie
ETS:n sihteeri
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Raaka-aineiden kuljetus sujui 
robotilla valmistukseen. Vuoden 2006 paras näytteilleasettaja Airgenic. 



Elintarviketieteiden Seuran (ETS) 
hallitus

ETM Markus Luhtala
Puheenjohtaja
Stockmann Oyj
PL 147, 00381 HELSINKI
Puh. (09) 121 5602, 050 388 9647
Faksi (09) 121 5671
markus.luhtala@stockmann.fi

ETL Jarmo E. A. Heinonen
Varapuheenjohtaja
Laurea ammattikorkeakoulu
Vanha maantie 1, 02650 ESPOO
Puh. 020 5787 400, 040 536 1437
Faksi 020 5787 401
jarmo.heinonen@laurea.fi

ETM Tessa Alanko
MTT Elintarvikkeiden tutkimus
Myllytie 1, 31600 JOKIOINEN
Puh. (03) 4188 3202
Faksi (03) 4188 3244
tessa.alanko@mtt.fi

MMM Pirkko Gröhn
Jämsän Elonen Oy
Patalahdenkatu 1, 42100 JÄMSÄ
Puh. (014) 7198 229, 040 551 8792
Faksi (014) 7198 219
pirkko.rohn@gmail.com

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

KtaO Pirjo Huhtala
Tuote- ja ravitsemuspalvelut
Valio Oy Markkinointi
PL 10 (Meijeritie 6), 00039 VALIO
Puh. 010 381 2211, 050 3840247
pirjo.huhtala@valio.fi

ELL Annukka Markkula
Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos
PL 57, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puh. (09) 191 49754, 040 737 0179
Faksi (09) 191 49718
annukka.markkula@helsinki.fi

FM Jukka-Pekka Suomela
Biokemian ja elintarvikekemian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
Puh. (02) 333 6871, 044 517 1076
Faksi (02) 333 6860
jukka-pekka.suomela@utu.fi

Elintarviketieteiden Seuran  
toimihenkilöt

ETT Pia Talvitie 
Sihteeri
PL 115 (Pasilankatu 2), 00241 HELSINKI
Puh. 040 725 8265
Faksi (09) 547 4700
sihteeri@ets.fi

FM Soili Lampolahti
Taloudenhoitaja
Valio T&K, Aistittava laatu
PL 30, 00039 VALIO
Meijeritie 4, 00370 HELSINKI
Puh. 010 381 2058, 050 384 2587
Faksi 010 381 3049
soili.lampolahti@valio.fi

Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston 
(ATJ) johtoryhmä

Ins Hans Helminen
Puheenjohtaja
Danisco A/S
Riitankuja 1–3 C, 00840 HELSINKI
Puh. (09) 622 9060, 050 572 3357
Faksi (09) 622 90620
hans.helminen@danisco.com

FM Kaisu Keskitalo
Elintarviketeknologian laitos
PL 66 (Agnes Sjöbergin katu 2)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puh. (09) 191 58206, 040 726 4651
Faksi (09) 191 58460
kaisu.keskitalo@helsinki.fi

ETT Sanna-Maija Miettinen
Suomen Akatemia
Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen  
toimikunta
PL 99 (Vilhovuorenkatu 6)
00501 HELSINKI
Puh. (09) 7748 8473, 040 756 4202
Faksi (09) 7748 8395
sanna-maija.miettinen@aka.fi

DI Hannele Sweins
VTT
PL 1000, 02044 VTT
Puh. 020 722 5112
Faksi 020 722 7071
hannele.sweins@vtt.fi

FM Katja Tiitinen
Biokemian ja elintarvikekemian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
puh, (02) 333 6876, 050 516 5574
Faksi (02) 333 6860
katja.tiitinen@utu.fi

Restonomi amk Suvi Urvikko
Foodwest Oy
Hallilantie 24, 33820 TAMPERE
Puh. (03) 3399 2552, 050 500 4480
Faksi (03) 3399 2510
suvi.urvikko@foodwest.fi

Elintarvikeanalytiikan jaoston  
(EAJ) johtoryhmä

FT Susanna Eerola
Puheenjohtaja
EELA, Kemian tutkimusyksikkö
PL 45 (Hämeentie 57), 00581 HELSINKI
Puh. (09) 393 1917
Faksi (09) 393 1920
susanna.eerola@eela.fi

ETT Terhi Koivu-Tikkanen
Sihteeri
Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 11)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puh. (09) 191 58225
Faksi (09) 191 58475
terhi.koivu-tikkanen@helsinki.fi

FT Eila Järvenpää
Biokemian ja elintarvikekemian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
Puh. (02) 333 6875, 040 726 5671
Faksi (02) 333 6860
eila.jarvenpaa@utu.fi

FT Sirpa Karppinen
Maa- ja metsätalousministeriön  
tietopalvelukeskus
PL 310, 00023 VALTIONEUVOSTO
Puh. 020 77 21 341
sirpa.karppinen@tike.fi

FM Teija Nurmela
Ordior Oy
Puh. (09) 530 800
Faksi (09) 5308 0010
teija.nurmela@ordior.fi

FM Pirjo Tikkanen
Helsingin kaupungin ympäristökeskus
PL 500 (Helsinginkatu 24)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09) 7312 2666
Faksi (09) 7312 2655
pirjo.tikkanen@hel.fi

FT Mika Tuomola
Raisio Oyj
Diagnostiikan tutkimus ja kehitys
PL 101, 21201 RAISIO
Puh. (02) 241 0275
Faksi (02) 241 0278
mika.tuomola@raisio.com

Elintarvikehygienian jaoston  
(EHJ) johtoryhmä

Elintarviketeknikko Timo Helenius
Puheenjohtaja
Felix Abba Oy Ab
PL 683, 20361 TURKU
Puh. (02) 4104 209, 040 5207695
Faksi (02) 4104 110
timo.helenius@felixabba.fi

TkT, Gun Wirtanen
sihteeri
VTT, Elintarvikkeet ja prosessit
Mikrobiologinen prosessiturvallisuus
PL 1500 (Tietotie 2), 02044 VTT
Puh. 020 722 5222, 040 525 7427
Faksi 020 722 7071
gun.wirtanen@vtt.fi

ETM Asko Mäyry
Foodwest Oy
Vaasantie 1C, 60100 SEINÄJOKI
Puh. (06) 4210023, 0400 791748
Faksi (06) 4210020
asko.mayry@foodwest.fi

ELL Liisa Palmu
TurkuLab
Biolinja 12, 20750 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

ELL Elina Vihavainen
Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos
PL 66, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
puh. (09) 191 57118
Faksi (09) 191 57101
elina.vihavainen@helsinki.fi

Itä- ja Pohjois-Suomen jaoston  
(IPSJ) johtoryhmä

FT Anja Lapveteläinen
puheenjohtaja
ETTK, Mediteknia
Kuopion yliopisto
PL 1627, 70211 KUOPIO
Puh. (017) 163 614, 040 521 2639
Faksi (017) 162 792
anja.lapvetelainen@uku.fi

FM Jani Koponen
sihteeri
ETTK, Mediteknia
Kuopion yliopisto
PL 1627, 70211 KUOPIO
Puh. (017) 163 566
Faksi (017) 162 792
jani.koponen@uku.fi

TtL Anja-Riitta Keinänen
Savonia-ammattikorkeakoulu
Savonia Business
Matkailu- ja ravitsemisala
Sammakkolammentie 2, 70200 KUOPIO
Puh. (017) 255 6050, 044 785 6050
Faksi (017) 255 6060
anja-riitta.keinanen@savonia-amk.fi

MMM Ritva Keurulainen
Valio Oy
PL 38, 73101 LAPINLAHTI
Puh. 010 381 5373, 050 384 0500
Faksi 010 381 5365
ritva.keurulainen@valio.fi

TtM Eriikka Koivisto
Oy Moilas GF Ltd
Paakarinpolku 1, 76850 NAARAJÄRVI
Puh. 040 766 7047
Faksi (015) 785 1295
eriikka.koivisto@moilas.com

MMM, eMBA Simo Moisio
Arktiset Aromit ry
Kauppakatu 20, 89600 SUOMUSSALMI
Puh. (08) 6155 5590, (08) 6155 5591
Faksi (08) 6155 5592
simo.moisio@arctic-flavours.fi

FM Heidi Määttä
Pouttu Oy
PL 4 (Tehtaankatu 1), 69101 KANNUS
Puh. 040 772 2209
heidi.maatta@pouttu.fi

Prosessiteknisen jaoston  
(PTJ) johtoryhmä

MMM Heikki Manner
Puheenjohtaja
Ehon Leipomo Oy
Mekaanikonkatu 4, 00880 HELSINKI
Puh. (09) 7551 2236, 050 338 2930
heikki.manner@eho.fi 

ETT Kirsi Jouppila
Sihteeri
Elintarviketeknologian laitos
PL 66 (Agnes Sjöbergin katu 2)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puh. (09) 1915 8244, 040 514 2124
Faksi (09) 191 58460
kirsi.jouppila@helsinki.fi

DI Essi Hanhinen
JP-Suunnittelu Oy
PL 16 (Jaakonkatu 2), 01621 VANTAA
Puh. (09) 8947 3421, 040 756 9897
Faksi (09) 8947 3400
essi.hanhinen@poyry.fi

TkT Markku Hurme
PL 6100, 02015 TKK
Puh. (09) 451 2632, 050 305 6172
Faksi (09) 451 2694
markku.hurme@hut.fi

MMM Irma Isotalo
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
Länsi-Uusimaa
Suitian linna, 02570 SIUNTIO
Puh. (09) 8190 8514, 040 825 6751
irma.isotalo@helsinki.fi

Ins. AMK Tommi Kyllästinen
Danisco Sweeteners
Sokeritehtaantie 20, 02460 KANTVIK
Puh. 050 521 3502
Faksi (010) 431 4422
tommi.kyllastinen@danisco.com

ETM Tuomo Tupasela
MTT, Biotekniikka- ja elintarviketutkimus
Myllytie 1, 31600 JOKIOINEN
Puh. (03) 4188 3291, 040 513 3586
Faksi (03) 4188 3244
tuomo.tupasela@mtt.fi

Ins. AMK Virpi Varjonen
Invenire Market Intelligence Oy
PharmaCity
Itäinen Pitkäkatu 4 B, 20520 TURKU
Puh. (02) 4788 622, 0400 601 152
Faksi (02) 4788 120
virpi.varjonen@invenire.fi

Turun elintarviketutkijain seuran  
(TETS) hallitus

FM Jukka-Pekka Suomela
Puheenjohtaja
Biokemian ja elintarvikekemian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
Puh. (02) 333 6871, 044 517 1076
Faksi (02) 333 6860
jukka-pekka.suomela@utu.fi

FT Anu Johansson
Varapuheenjohtaja
Net-Foodlab Oy
PL 72 (Lemminkäisenkatu 36)
20521 TURKU
Puh. (02) 273 0893, 050 342 4603
Faksi (02) 273 0880
anu.johansson@netfood.fi

FM Teemu Halttunen
Sihteeri-taloudenhoitaja
Functional Foods Forum/Turun yliopisto
Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 TURKU
Puh. (02) 333 6861, 050 301 9750
Faksi (02) 333 6862
teemu.halttunen@utu.fi

FM Jouni Niemelä
Ravintoraisio Oy
PL 101, 21201 RAISIO
Puh. (02) 443 2354
Faksi (02) 443 2067
jouni.niemela@raisio.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

FM Juha-Matti Pihlava
MTT, Kemian laboratorio
31600 JOKIOINEN
Puh. (03) 4188 3233, 040 742 6661
Faksi (03) 4188 3266
juha-matti.pihlava@mtt.fi

Yhteystiedot
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Suurkeittiöille 
ravitsemuksellisen 
laadun kriteerit

Ravitsemus
Terveysväittämät 
vauhdittavat täysjyvä-
viljatuotteiden myyntiä

Marjat ylivoimaisesti parhaita 
fenoliyhdisteiden lähteitä

Hyvinvointisairaudet valtaavat alaa Kiinassa




