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Pääkirjoitus

Ekologisuus tänään

n Suomessa on – laskutavasta riip-
puen – yli 167 000 järveä, siis enem-
män kuin yhdessäkään muussa Eu-
roopan maassa. Meillä ei heti tule 
vesipula, mutta muualla se saattaa 
olla konkreettinen ongelma.

Väitetään jopa, että nimessä Fin-
land tuo evä (fin) kertoo historias-
tamme kalastajina ja veden vaalijoi-
na. Monet suomalaiset vapaa-ajan-
kalastajat viihtyvätkin loma-aikoi-
naan rannoilla tai niiden tuntumas-
sa. Vesien suojelu tuntuisi meille it-
sestään selvyydeltä. Yrityksen kan-
nalta puhdas vesi on usein elineh-
to, ja olemme onnistuneet pitä-
mään huolta puhtaista vesivarois-
tamme ja toimimaan puhtaan luon-
non ehdoilla.

Onko kaikki niin auvoista? Esi-
merkiksi vähäluminen talvi saattaa 
tuoda aivan uudenlaisia ongelmia, 
jos peltolannoitteet huuhtoutuvat-
kin lähivesistöön ja mahdollisesti 
rehevöittävät suistoalueet. Riittä-
vän laajat suoja-alueet olisivat yh-
teinen etu, mutta samalla supistui-
sivat viljelijän peltoalat. Onko siis 
ekologisuuden ja ekonomisuuden 
mahdollista kulkea käsi kädessä?

Kierrätys ja ekotehokkuus ovat 
tätä päivää, ja varsinkin elintarvik-
keiden kohdalla joudumme usein 
miettimään ekologisia ratkaisuja. 
Siinä missä kuluttaja on jo aikoja 
sitten oppinut lajittelemaan jätteen-
sä, elintarvikealan yrityksille jättei-
den jälkihoito on sekä taloudellista 
että ekologista tasapainoilua.

Vaikka kuluttaja kannattaa ym-
päristöystävällisiä, kotimaisia ja 
kierrätettyjä tuotteita, niin toisessa 
vaakakupissa ovat kuitenkin edulli-
suus ja helppo saatavuus. Aina ei 
vähäenergisin laite kumminkaan 
ole se kaikkein halvin vaihtoehto.

Kuten kansantaloudessa, yksilön 
ja yrityksen taloudellinen ajattelu 
saattaavat olla samansuuntaisia, 
niin myös kierrätys, energian ja ve-
sivarojen säästeliäs käyttö on yksi-
lö- ja yrityskohtaisia päätöksiä. Ko-
konaisuus kuitenkin ratkaisee.

Meille suomalaisille puhtaat elin-
tarvikkeet ovat itsestäänselvyys, ja 
puhdas vesi on yksi sen tae. Puh-
das vesi, taloudellisesti tuotettu 
elintarvike ja jo pakkauksista lähte-
vä kierrätettävyys ovat kaikki yhtei-
siä etujamme.

Koko elintarvikeketju on ilmas-
tonmuutosten takia ja energian 
saannin riittävyyden suhteen uusi-
en haasteiden edessä. Käsillä oleva 
lehden numero avaa keskustelua 
tähän suuntaan.

Jarmo Heinonen
puheenjohtaja, FT, ETL
Elintarviketieteiden Seura

PS. Olemme 14.–16.5.2008 Tampe-
reella Elintarviketeollisuus 2008 & 
Lähiruoka 2008 -messuilla. Terve-
tuloa piipahtamaan osastolle  
A 421!
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Ilmestymispäivät ja teemat 2008
Nro Ilmestyy  Teema

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

n Kehittyvä Elintarvike -lehteä julkaisee Elin tarviketieteiden Seura r.y. 
(ETS). Se on maamme suurin elintarvikealan yhdistys. Seura toimii yhdys-
siteenä tutkimuksen ja teol lisuuden välillä ja kattaa elintarvike kemian, 
-teknologian ja -ekonomian sekä ravitsemuksen ja biotekniikan alueet.
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24.4.2008
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Ilmastonmuutos esillä Ruotsin, 
vesi Norjan elintarvikepäivillä

Ruotsin	elintarvikepäivien	
teema	keskittyi	ilmastoon	ja	
kestävään	kehitykseen,	Nor-
jan	elintarvikepäivien	yksi	
teema	veteen.	Bergenin	vuo-
den	2004	vesikriisin	jälki-
hoito	jatkuu	yhä.

20Kasvispainotteinen ruokavalio 
keventää ympäristökuormaa

Kasvispainotteinen	ruoka-
valio	on	merkittävä	keino	
keventää	ruuan	ympäristö-
kuormaa.	Toinen	tehokas	
keino	on	vähentää	hukkaan	
menevän	ruuan	määrää.
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46Rypsiöljyä ekotehokkaasti

Virgino-rypsiöljy	tehdään	
suomalaisten	sopimusviljely-
tilojen	rypsistä	ja	pakataan	
ympäristöä	vähän	rasitta-
vaan	pulloon.	Uuden	tuotan-
tolaitoksen	lämmityksessä	
käytetään	myös	ylijäämäryp-
siöljyä.
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Ruoka rasittaa ympäristöä – turhaan

n Moni hieraisi silmiään viime syksynä näh-
tyään mediassa MTT:n tutkimuksen ruuan-
tuotannon ympäristövaikutuksista.

Esimerkiksi lihantuotannon ympäristö-
kuormitus on melkoinen, ja harmi kyllä ”luon-
nonmukaisen” naudanlihan tuotannon kuor-
mitus on suurempi kuin teollisen sianlihan 
tuotannon. Mitenkä siinä näin kävi? Autolla 
ajokin tuntui rasittavan luontoa vähemmän 
kuin lihantuotanto.

Autolla ajoa voimme toki vähentää hel-
pommin kuin syömistä. Mutta voisimmeko 
vähentää ruuantuotannon ympäristökuormi-
tusta muuttamatta radikaalisti ruokavalio-
tamme? Kyllä voisimme, monin tavoin.

Arpapeliäkö kaikki?

Moniko meistä tietää, kuinka paljon kauppo-
jen ja kotien ruuasta päättyy roskiin? Kotita-
louksissa määrä on jopa kolmasosa. Pahem-
pana pidän kuitenkin kaupoista haaskuu-
seen menevän ruuan määrää, siihen kun ei 
voi valistuneinkaan kuluttaja vaikuttaa. Väi-
tän, että määrä on Suomessakin valtava. 
Kuinka paljon Suomessa siis tuotetaan ruo-
kaa turhaan?

Eräänä sunnuntaina katselin huuli pyöreä-
nä, kuinka suuressa marketissa Vantaalla 
myyjät täyttivät kymmenkunta suurta jäte-
säkkiä leivällä, josta suuri osa oli paistettu 
kaupassa – kaatopaikalle menemään siis. 
Eikö tilauksia ja omaa tuotantoa osata arvioi-
da enää lainkaan? Arpapeliäkö tämä onkin?

Asun taajamassa, jonka ”yksityisen” su-
permarketin kauppiaan kunnia-asia on pitää 
esillä suunnilleen kaikkia Suomessa valmis-
tettavia lihajalosteita ja eineksiä. Kun katse-

len päivämääriä, näen helposti kuinka paljon 
pelkästään tästä kaupasta menee kaatopai-
kalle – niin juuri, ei kauppojen henkilökunnil-
la ole mahdollisuuksia aukoa pakkauksia ja 
eritellä biojätteet muista.

Yhtenä päivänä roskiin oli menossa 14 pa-
kettia Brasiliasta tuotettua ja Pohjanmaalla 
”maustettua” broilerin filettä. Mitä järkeä 
tällaisessa tuotannossa on? Ainakin tuon 
kaupan tuotesortimentti on kasvanut niin 
suureksi, ettei tuotteiden määrän optimointi 
enää onnistu.

Ristiin rastiin kuljetusta

Rohkenen väittää, että suomalaisten elintar-
viketalojen suurin taito on apinointi. Milläpä 
muulla selitämme sen, että jokainen lihatalo 
tarjoaa täsmälleen samanlaisia kinkkuja, 
broilerisuikaleita ja maksamakkaroita sa-
manlaisessa paksusta muovista valmistetus-
sa pakkauksessa?

Ilmeisesti kilpailun ylläpitämiseksi kauppa 
pitää myynnissä 3–4 lihatalon tuotteita. Ai-
nakin Lahden seudulla isommissa marketeis-
sa myydään neljän eri lihatalon samanlaisia 
jauhelihoja. Lähimmät tulevat 100 kilometrin 
päästä, kauimmat 400 kilometrin päästä. Sa-
maa pätee pääasiassa tyhjää tilaa sisältävi-
en kinkkupakkausten rahtaukseen ympäri 
Suomen, ristiin rastiin. Ja tavaraa vanhenee 
taas hyllyyn kuluttajan pujotellessa myynti-
päiväviidakossa.

Eikä ruokaa kuljeteta enää ristiin rastiin 
vain kotimaassa. Meistä on normaalia ja jopa 
toivottavaa, että saamme ruokakaupasta 
maapallon toisella puolella tuotettuja ja len-
tokoneella tänne tuotuja hedelmiä tai (osin 

uhanalaisia) kalalajeja tuoreena. Jos asiaa 
ajattelisimme, saattaisimme miettiä hankin-
toja kaupassa kaksi kertaa.

Unohtuivatko reunaehdot?

Onneksi olemme onnistuneet sulkemaan 
mielestämme ihmettelyn: miksi pesemme ja 
kannamme tyhjiä maitopurkkeja kierrätyk-
seen, jos samaan aikaan teemme kaupassa 
aivan toisenlaisia ”ekovalintoja”.

Kyynikko saattaisi todeta, että olemme ir-
tautuneet maapallomme tarjoamista reuna-
ehdoista ruuan tuotannossa ja kaupankäyn-
nissä. Mutta eihän se näin ole. Kysykää vaik-
ka mainonnan ja markkinoinnin asiantunti-
joilta!

Pekka Väisänen
viestintäpäällikkö
maa- ja metsätalousministeriö
pekka.vaisanen@mmm.fi

PS. Kyllä kuluttaja voi sittenkin vaikuttaa 
kaupasta haaskuuseen päätyvän ruuan mää-
rään: Huomaan ostavani yhä useammin vii-
meisen myyntipäivän ruokaa tai jopa täyteen 
hintaan viimeistä myyntipäivää lähestyvän 
tuotteen – estääkseni tuon tuotteen pääty-
miseen haaskuuseen. Se tuntuu aina päivän 
hyvältä työltä!
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n Lähes kaikki ovat nykyään huolissaan il-
mastonmuutoksesta. Silti vain harva hah-
mottaa, kuinka laajoja muutoksia sen torju-
minen meiltä edellyttää.

EU on asettanut tavoitteeksi, että lämpe-
neminen pitää rajoittaa enintään kahteen as-
teeseen. Tämä edellyttäisi maailman kohis-
ten kasvavien päästöjen kääntämistä las-
kuun jo vuoteen 2015 mennessä. Vuosisa-
dan puoliväliin mennessä päästöt pitäisi pol-
kea 45–80 % alhaisemmalle tasolle.

Me suomalaiset tuprutamme päästöjä 
asukasta kohti kymmenkertaisesti intialai-
siin ja afrikkalaisiin verrattuna. Rutiköyhiä ja 
rikkaita ei voi vaatia leikkaamaan päästöjä 
samalla tavalla.

Suomen kaltaisissa vauraissa maissa 
päästöjä onkin vähennettävä enemmän ja 
nopeammin. Ilmastokuormaa pitäisi keven-
tää 25–40 % vuoteen 2020 mennessä. Vuosi-
sadan puolivälissä päästöjemme pitäisi olla 
jo 80–95 % pienemmät. Sanomattakin on 
selvää, että tällaiset päästövähennykset ovat 
erittäin vaativia.

Paljon tehdään, enemmän pitää tehdä

Hallitus on sitoutunut siihen, että Suomi kan-
taa oman ja oikeudenmukaisen osuutensa il-
mastovastuusta. Jo ensimmäisen hallitus-
vuoden aikana on ehditty tehdä paljon.

Auto- ja ajoneuvoverot on porrastettu 
päästöjen mukaan ja ympäristöveroja koro-
tettu 300 miljoonalla eurolla. Suurten kau-
punkien joukkoliikennettä aletaan tukea ja 
Helsinki-Vantaan lentokentälle ryhdytään ra-
kentamaan raideyhteyttä. Kartoitus tuuli-
oloista päivitetään ja biopolttoaineita tuotta-
via biojalostamoja tuetaan t&k-varoin.

Jatkotoimia linjataan kahdella asiakirjalla. 
Syksyllä eduskunnalle annettava ilmasto- ja 
energiastrategia esittää keinot, joilla Suomi 
voi päästä erityisesti vuoden 2020 tavoittei-
siin. Vuotta myöhemmin ilmasto- ja energia-
poliittisessa tulevaisuusselonteossa jatke-
taan vuosisadan puoliväliin ja jopa sen lop-
puun asti.

Millaisia toimenpiteitä sitten tarvitaan? 
Siitä hallitus päättää strategiassa ja tulevai-
suusselonteossa. Joitakin vaihtoehtoja voi 
silti nostaa keskusteluun jo nyt.

Elintarviketeollisuus  
ilmastotalkoisiin

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteek-
si taittaa energiankulutuksen kasvu. Tämä 
edellyttää tähänastista määrätietoisempaa 
politiikkaa. Rakentamisen energiatehok-
kuutta ohjaavia määräyksiä on tarkistettava 
ja yhdyskuntarakennetta eheytettävä kaa-
voituksen ohjauksella.

Hallitus on päättänyt ottaa käyttöön syöt-
tötariffit eli lisähintajärjestelmän biokaasu-
sähkölle. Muiden maiden tapaan tariffit kan-
nattaa laajentaa muuhunkin uusiutuvaan 
energiaan kuten tuulivoimaan.

Liikennepolitiikassa tulee harkita satelliit-
tipaikannukseen perustuvia ruuhkamaksuja. 
Autoetuun ja työmatkavähennyksiin tarvi-
taan ilmastoremontti, ratojen kunnossapi-
toon ja joukkoliikenteen edistämiseen lisära-
hoitusta.

Kaikki mukaan

Ilmastohaaste on niin valtava, ettei siihen 
voida vastata vain valtion toimilla. Mukaan 
tarvitaan myös kunnat, yritykset ja kulutta-
jat. Suomen ja EU:n lisäksi talkoisiin pitää 
saada kaikki keskeiset päästöjen tuottajat.

Kaikkien osallistumista siis tarvitaan. 
Myös elintarviketeollisuus voi tehdä paljon.

Ensinnäkin se voi asettaa omalle alalle ta-
voitteita rakennusteollisuuden energiatal-
koiden (www.energiatalkoot.fi) tapaan. Se 
voi myös tukea määrätietoista ilmastopoli-
tiikkaa. Liian usein elinkeinoelämän reaktiot 
hallituksen ilmastoaloitteisiin ovat olleet tyr-
määviä.

Toiseksi elintarvikeala voi edistää hiilita-
seiden laskentaa. Suomessa ruoan elinkaar-
ta on tutkittu MTT:ssä, Ruotsissa KRAV kehit-
tää ruoan ilmastomerkkiä. Yrityksistä mm. 
Pepsi ja Tesco selvittävät jo tuotteiden hiilija-
lanjälkeä.

Kolmanneksi teollisuus voi edelleen te-
hostaa omaa toimintaansa. Energian ja raa-
ka-aineiden käyttöä sekä kuljetuksia on mi-
nimoitava. Laitilan limsat valmistetaan jo 
tuulivoimalla – milloin useammat yritykset 
siirtyvät vihreän sähkön käyttäjiksi?

Neljänneksi alan kannattaa kehittää vähä-
hiilisiä tuotteita. Tutkimusten mukaan eläin-
kunnan tuotteet kuormittavat ilmastoa eni-
ten. Herkullisissa, lihaa tai maitotuotteita 

Ilmastonäkökulma on tullut päätöksentekoon jäädäkseen. Lämpenemisen 
rajoittaminen edellyttää mittavia ja ripeitä päästövähennyksiä. 
Elintarviketeollisuudelle ilmastotalkoot tarjoavat sekä haasteita että 
mahdollisuuksia.

korvaavissa kasvisperäisissä elintarvikkeis-
sa riittää vielä kehittelemistä. Entä miten mi-
nimoidaan lihan ilmastotaakka?

Uusia markkinoita kestäville tuotteille

Vaikka päästöjen vähentäminen on haaste, 
se luo myös mahdollisuuksia. Energia- ja ma-
teriaalitehokkaat yritykset ovat vähemmän 
alttiita energian ja raaka-aineiden hinnan 
nousulle.

Päästövelvoitteet ja kuluttajien heräämi-
nen synnyttävät uusia markkinoita kestäville 
tuotteille. Jos kotimaiset yritykset ovat liik-
keellä etukenossa, ne voivat saada osansa 
kasvavista markkinoista.

Energian hinnan nousu kasvattaa kuljetus-
ten kustannuksia. Tämä voi lisätä kiinnostus-
ta kotimaista ja lähiruokaa kohtaan.

Uhkat on helpointa minimoida ja mahdolli-
suudet maksimoida, kun on varhain liikkeel-
lä. Nyt on korkea aika miettiä omaa toimin-
taa ilmastonäkökulmasta.

Oras Tynkkynen
www.orastynkkynen.fi

Kirjoittaja on valtioneuvoston ilmastopoliittinen 
asiantuntija ja vihreiden tamperelainen 
kansanedustaja.
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Ammattimessut -  seminaarit  -  työnäytökset

Elintarviketeollisuuden ammattimessut
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

14.–16.5.2008

Kehittyvä elintarvikeala
kokoontuu Tampereella
Tampereella järjestetään jälleen koko Elintarviketeollisuuden
ammattitapahtuma – Elintarviketeollisuus 2008. Elintarvike-
teollisuus-messut kerää yhteen koko laajan teollisuuden alan
tärkeimmät toimijat. Messuosastoilla ja seminaareissa ovat esillä
muun muassa liha-, meijeri-, vilja- ja juomateollisuuden koneet ja
laitteet, prosessit sekä raaka-aineet.

Pyydä tarjous messuosastosta:
Rami Itvola
puh. 0207 701 200
rami.itvola@tampereenmessut.fi

Järjestäjä: Samaan aikaan Messu- ja Urheilukeskuksessa:

Elintarviketeollisuus-messujen
virtuaalinen tapaamispäivä 29.4.2008

osoitteessa www.elintarviketeollisuus.fi

Uusimmat teknologiat ja ratkaisut!

Elintarviketeollisuus 2008 -messut esittelevät uusimmat
tuote-ja teknologiaratkaisut. Ajankohtaisia teemoja ovat
mm. pakkaaminen, automaatio, hygienia, kone-ergonomia
sekä tuotannon tehostuminen ja modernisointi.

Messuilla
mukana

yli 150
alan yritystä!

www.elintarviketeollisuus.fi

Elintarviketeollisuusliiton ympäristökyselyn  
tuotantoon suhteutetut tunnusluvut

Tuotantoon suhteutetut tunnusluvut 20041) 20052) 20062)

Energian kulutus (MWh/tuotetonni) 0,58 0,57 0,55

* Lämpö 0,38 0,37 0,35

* Sähkö 0,20 0,20 0,20

Vedenkulutus (m³/tuotetonni) 5,0 4,8 4,8

Jäteveden määrä (m³/tuotetonni) 3,5 3,3 3,0

Kaatopaikkajätteen mää-
rä (kg/tuotetonni) 3,6 3,3 3,0

1) Vuoden 2004 luvut perustuvat 19 yrityksen antamiin tietoihin
2) Vuosien 2005 ja 2006 luvut perustuvat 24 yrityksen  
    antamiin tietoihin

n Elintarviketeollisuusliitto teki 
vuonna 2006 ensimmäisen elin-
tarviketeollisuuden yhteisen ym-
päristöraportin, jonka tiedot 
koottiin vuosilta 2004 ja 2005. 
Vuonna 2007 ympäristökysely 
uusittiin. Tuoreimpaan kyselyyn 
vastasi 24 yritystä, jotka edusta-
vat 14 eri toimialaa. Vastannei-
den yritysten osuus elintarvike-
teollisuuden tuotannon brutto-
arvosta on 67 %.

Elintarvikeyritysten ympäris-
tötavoitteissa useimmiten mai-
nitut ja toiminnan painopistealu-
eiksi valitut ympäristönäkökoh-
dat ovat jätteensynnyn ehkäisy, 
energiankäytön ja vedenkäytön 
tehostaminen sekä jätevesi-
päästöjen vähentäminen. Elin-
tarviketeollisuusliiton on tarkoi-
tus jatkaa ympäristötietojen ko-
koamista vuosittain ja samalla 
laajentaa sen kattavuutta uusiin 
yrityksiin ja useampiin tunnuslu-
kuihin.

Pieni osuus jätekertymästä  
ja vedenkulutuksesta

Tilastokeskuksen ympäristöti-
lastoissa elintarviketeollisuuden 
luvut on usein yhdistetty muiden 
teollisuudenalojen lukuihin, jo-
ten elintarviketeollisuutta kos-
kevia tietoja on saatavilla har-
voista osa-alueista.

Tilastokeskuksen mukaan 
elintarviketeollisuuden osuus 
koko teollisuuden jätekertymäs-
tä (17,1 milj. tn) vuonna 2005 oli 
5 % (800 000 tn). Pääosa elintar-
viketeollisuuden jätteestä on 
eläin- ja kasvijätettä (71 %) sekä 
mineraalijätettä (18 %). Koko 
teollisuuden tuottamista ongel-
majätteistä elintarviketeollisuu-
den osuus on prosentin luok-
kaa.

Teollisuuden vedenkäyttö on 
noin puolet koko maan vedenku-
lutuksesta. Elintarviketeollisuu-
den osuus teollisuuden koko-
naisvedenkäytöstä oli 0,5 % eli 

Elintarviketeollisuuden 
ympäristötunnusluvut

34 miljoonaa kuutiometriä. Ko-
konaisvedenkäytöstä 12,1 mil-
joonaa kuutiometriä oli merivet-
tä, 3,3 miljoonaa kuutiometriä 
jokivettä ja 1,6 miljoonaa kuutio-
metriä järvivettä. Kunnan vesi-
laitoksen kautta tuli 10,6 miljoo-
naa kuutiometriä vettä ja pohja-
vesiottamoista saatiin 6,6 mil-
joonaa kuutiometriä.

Koko elintarvikeketjun 
yhteistyö tiivistä

Elintarviketeollisuus toimii tii-
viissä yhteistyössä koko elintar-
vikeketjun kanssa ja töitä myös 
ympäristövaikutusten vähentä-
miseksi tehdään yhdessä. Yksi 
esimerkki yhteistyöstä on teolli-
suuden ja maataloustuottajien 
välinen sopimustuotantotoimin-
ta, johon liittyy ympäristönäkö-
kohtia.

Suomen elintarvikeketjun ym-
päristövaikutuksista ei ole saa-
tavilla yhdistettyä tietoa, eri ket-
jun osat ovat koonneet tietoa 
omasta toiminnastaan. MTT 
käynnisti vuonna 2007 Ketjuvas-
tuu -hankkeen elintarvikeketjun 
ympäristövastuun raportoinnin 
kehittämiseksi. Hankkeen aika-
na tuotetaan ensimmäinen elin-
tarvikeketjun yhteinen ympäris-
tövastuun raportti.

Elintarviketeollisuuden ympä-
ristöraportointia on kehitetty 
myös Euroopan elintarviketeolli-
suusliitossa CIAA:ssa. Liitto jul-
kaisi ensimmäisen ympäristö-
katsauksensa vuonna 2005. 
Vuonna 2007 CIAA julkaisi elin-
tarvikeketjun keskeisiä ympäris-
tövaikutuksia käsittelevän ra-
portin Managing Environmental 
Sustainability in the European 
Food & Drink Industries. Raportti 
löytyy osoitteesta www.ciaa.be

Tuomas Olkkonen
ympäristöassistentti
Elintarviketeollisuusliitto
tuomas.olkkonen@etl.fi

osoittavat myönteistä kehitystä

Elintarviketeollisuuden ympäristötunnusluvut ovat 
kehittyneet myönteiseen suuntaan. Tuoreen ympäristö - 
raportin mukaan alan tuotantoon suhteutetut energian ja 
veden kulutus sekä jäteveden ja kaatopaikkajätteen  
määrä ovat laskeneet viime vuosina.

kuva Pirjo Huhtakangas



Kehittyvä Elintarvike 2•08 9

Ammattimessut -  seminaarit  -  työnäytökset
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Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
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Kehittyvä elintarvikeala
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Tampereella järjestetään jälleen koko Elintarviketeollisuuden
ammattitapahtuma – Elintarviketeollisuus 2008. Elintarvike-
teollisuus-messut kerää yhteen koko laajan teollisuuden alan
tärkeimmät toimijat. Messuosastoilla ja seminaareissa ovat esillä
muun muassa liha-, meijeri-, vilja- ja juomateollisuuden koneet ja
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Pyydä tarjous messuosastosta:
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Elintarviketeollisuus-messujen
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Uusimmat teknologiat ja ratkaisut!

Elintarviketeollisuus 2008 -messut esittelevät uusimmat
tuote-ja teknologiaratkaisut. Ajankohtaisia teemoja ovat
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n Teknologian ja innovaatioiden 
kehittämiskeskuksen Tekesin 
panostukset elintarvikealan, yri-
tysten ja julkisten tutkimusyksi-
köiden, haastaviin tutkimus- ja 
kehitysprojekteihin ovat olleet 
vuosittain noin kymmenen mil-
joonan euron luokkaa.

Tekesillä on ollut 25-vuotisen 
historiansa aikana kaksi elintar-
vikealan teknologiaohjelmaa, 
Uudistuva elintarvike 1997–2000 
sekä Elintarvikkeet ja terveys 
2001–2004. Näiden ohjelmien 
vaikutus tutkimukseen ja suur-
yritysten tuotekehityssidonnai-
siin saavutuksiin erityisesti ter-
veyttä edistävien elintarvikkei-
den osalla on ollut suuri.

Tekesin elintarvikealalle koh-
distuneen rahoituksen koko-
naisvolyymiin vuositasolla ei ole 
ollut suurtakaan vaikutusta sillä, 

Tekes tarjoaa piristysruisketta  
pk-elintarvikesektorille
Tekes valmistelee elintarvikealalle uutta ohjelmaa, jonka tavoitteena on merkittävästi 
lisätä elintarvikealan pk-sektorin innovaatiotoimintaa ja parantaa yritysten 
kasvumahdollisuuksia.

onko toimialakohtaista ohjel-
maa menossa vai ei, sillä rahoi-
tusta alan kehitysprojekteihin 
myönnetään myös ohjelmien ul-
kopuolella: rahoituksen ennä-
tysvuosi oli 2006 huolimatta sii-
tä, ettei elintarvikealan ohjelmaa 
ole ollut menossa.

Tähän on tietenkin monia syi-
tä, mutta yksi vastaus elintarvi-
kealan pärjäämiseen on, että 
kaikkein t&k-intensiivisimmät 
elintarvikealan yritykset menes-
tyvät hyvin myös kilpailussa tois-
ten toimialojen kanssa. Suuryri-
tysten ja niitä tukevan tutkimuk-
sen taso on Suomessa niin ko-
vaa kansainvälistä luokkaa, ettei 
tämän kentän t&k- ja innovaatio-
toiminnan aktivoimiseksi tarvita 
toimialakohtaista ohjelmaa.

Selkeä tarve on sen sijaan pk-
elintarvikeyritysten kansainvä-

listymisen ja verkostoitumisen 
edistämiselle. Tätä yhteistä ta-
voitetta edesauttavat muun mu-
assa vuoden 2008 lopussa päät-
tyvä Sitran Elintarvikkeet ja ra-
vitsemus -ohjelma ja vuoden 
2007 alussa käynnistynyt Osaa-
miskeskusohjelma.

Pk-yritysten t&k-työ 
erityishuomion kohteena

Mitä hyötyä ohjelman käynnistä-
misestä oikeastaan on, jos elin-
tarvikealan ohjelma ei välttämät-
tä lisää toimialalle kohdistuneen 
kokonaisrahoituksen määrää? 
Paljonkin. Ohjelmien avulla Te-
kes suuntaa rahoitusta niille alu-
eille, joiden kehittämistä pide-
tään koko maan näkökulmasta 
merkittävinä.

Alan tutkimustyötä tekeville 
yrityksille ja tutkijoille ohjelma 

puolestaan luo tärkeän yhteis-
työpuitteen, ja se tarjoaa yrityk-
sille ja tutkimusorganisaatioille 
rahoituksen lisäksi myös muita 
ohjelmapalveluja – seminaareja, 
koulutusta, tutkimustietoa.

Valmisteilla olevan elintarvi-
kealan ohjelman keskeinen nä-
kökulma on nimenomaan pk-yri-
tysten innovaatiotyön lisäämi-
nen. Tekesillä oli vuosina 2004–
2006 käytössä erityisesti pk-yri-
tyksille suunnattu elintarvike-
alan tutkimusten siirtopalvelu 
eli Tupas. Palveluun osallistui 85 
kehitysprojektia, joista monen 
tulokset ovat jääneet elämään 

n Yritys tekee tuotteitaan hyvis-
tä raaka-aineista ja ympäristöä 
kunnioittaen. Valmistuksessa 
käytetyt laitteet ja putkistot pes-
tään käyttämällä eri tuotantovai-
heissa talteen otettua lämpö-

Liemiä, kastikkeita ja keit-
toja Juuassa valmistava Pul-
jonki Oy aikoo rakentaa 
tontilleen biokaasulaitok-
sen. Yritys on etsinyt hyvää 
vaihtoehtoa käsitellä itse 
syntyvät biojätteensä.
− Olemassa olevista ratkai-
suista biokaasulaitos on pit-
källä tähtäimellä ylitse mui-
den, toimitusjohtaja Kai Iis-
kola toteaa.

Puljonki aikoo rakentaa biokaasulaitoksen
perustettu koemädättämö labo-
ratorioineen, jotta osattaisiin ra-
kentaa juuri oikeanlainen bio-
kaasulaitos yrityksen tontille. 
Mädättämöön viedään Puljon-
gista keittojäännöksiä.

Yrityksen tontille on tehty kaa-
vamuutos biokaasulaitosta var-
ten ja ympäristölupakin on jo 
saatu, joten teoriassa biokaasu-
laitos voisi toimia jo syksyllä 
2009. Investointi maksaa 1–2 
miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Kai Iiskola 
uskoo, että biokaasulaitos on 
myös liiketaloudellisesti kannat-
tava.

– Taloudellinen hyöty syntyy 
monesta osatekijästä. Biojät-
teen käsittelymaksut ja kuljetus-
kustannukset poistuisivat, ja 
saisimme ostoenergian korvat-

tua omalla energialla. Reunaeh-
tona kannattavuuteen on ensisi-
jaisesti saatavan energian mää-
rä suhteessa investointeihin, Iis-
kola sanoo.

Yhden kuukauden koemädä-
tyksen tulosten mukaan metaa-
nipitoisuudet ovat varsin hyviä.

– Tutkimuksen tässä vaihees-
sa ei vielä pystytä sanomaan mi-
tään varmaa. Tutkimusjakso pi-
täisi olla ainakin kolme kuukaut-
ta, Iiskola kertoo.

energiaa ja vettä. Ylijäämärasva 
muutetaan biodieseliksi ja käy-
tetään tehtaalla tarvittavan höy-
ryn tuottamiseen. Keitosta yli 
jäävä massa muuntuu maanpa-
rannusaineeksi ja aikaisintaan 
syksyllä 2009 biokaasuksi omal-
la biokaasulaitoksella.

Puljonki Oy on polttanut vuo-
desta 2003 alkaen keittojään-
nösrasvoja, millä katetaan noin 
puolet yrityksen energiatarpees-
ta. Keittojäännösrasvoja polte-
taan vuosittain noin 624 tonnia, 
mistä saadaan sama energia-
määrä kuin raskaasta polttoöl-
jystä.

Taloudellisesti kannattava 
investointi

Puljongin biokaasulaitos on nyt 
kokeiluvaiheessa. Ylämyllylle on 
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yritysten omassa liiketoiminnas-
sa.

Tupas on hyvä esimerkki t&k-
työhön kannustamisen eduista. 
Tupas-tyyppistä rahoitusta on 
ollut jatkuvasti tarjolla ennen 
sitä ja on edelleen (avustus 
asiantuntijapalvelujen hankin-
taan), mutta Tupas-palvelun ai-
kana pk-yritysten kehitysprojek-
tien määrä kasvoi selvästi.

Kevään 2008 aikana haetaan 
kentältä vastauksia Tekesin uu-
den pk-elintarvikealan ohjelman 
painotuksiksi ja teemoiksi. Lisäk-
si selvitetään ohjelman omaa fo-
kusoitua aluetta, ottaen huomi-
oon muut alaa koskettavat me-
neillään olevat Tekesin ohjelmat.

Näitä ovat esimerkiksi Liito – 
Uudistuva liiketoiminta ja johta-
minen, SymBio – Biotekniikasta 
tuotantoon, MASI – Mallinnus ja 
simulointi, Serve – Innovatiiviset 
palvelut, Tuotantokonseptit, 
Turvallisuus, Vapaa-ajan palve-
lut ja Vesi.

Tekesissä on parhaillaan me-
neillään myös Painonhallinta-
teema, joka suuntautuu painon-
hallintaa edistäviä elintarvikkei-
ta valmistavien yritysten kan-
sainvälistymiseen. Lisätietoja 
löytyy osoitteesta www.tekes.fi/
painonhallinta.

Vastaus siihen, onko pk-yritys-
kenttä valmis vastaamaan Teke-
sin aloitteeseen omasta lisära-
hoitusta tarjoavasta toimialaoh-
jelmasta, saadaan kesään 2008 
mennessä. Alalta itseltään vaadi-
taan myös lujaa sitoutumista ja 
panostamista pitkäjänteiseen ja 
haastavaan kehitystyöhön.

Kari Venäläinen
teknologia-asiantuntija
kari.venalainen@tekes.fi
www.tekes.fi/
elintarviketeollisuus

Kari Venäläinen vastaa Tekesin 
elintarvikealan pk-yritysten 
kehittämisohjelman valmistelusta.

Tavoitteena korkea 
energiaomavaraisuusaste
Puljonki Oy:n prosessissa höyry-
energia on pääenergiamuoto, 
josta puolet tuotetaan eläinras-
valla.

– Pystymme polttamaan höy-
rykattilassa biokaasun suoraan 
ilman suuria kaasun puhdistus- 
ja paineistusjärjestelmiä. Näin 
voidaan investointikuluja pie-
nentää. Sähköä ei ainakaan heti 
olla valmistamassa, koska inves-
tointien ja hyötyjen suhde ei ny-
kyisillä taksoilla ole kovinkaan 
kannattavaa. Tähän valtiovalta 
on ilmeisesti tekemässä muu-
tosta määrittelemällä biokaasul-
la tehtävälle sähkölle perustak-
saa, Iiskola selventää.

Koska tuleva biokaasulaitos 
tulee vain yrityksen omaan käyt-

töön, ovat lupa-asiat helpommin 
hoidettavissa. Myös biolaitok-
sesta tulevan biomassan lannoi-
tekäyttö on paljon helpompaa, 
kun se ei sisällä yhdyskuntajät-
teitä.

Kuinka pitkälle ja millä ehdoil-
la elintarviketehdas voi sitten 
olla energiaomavarainen?

– Elintarviketehdas voi olla 
yhtä energiaomavarainen kuin 
paperitehdaskin (90–100 %). 
Tämä edellyttää tietenkin mones-
ti uutta ajattelua, investointeja ja 
joissakin tapauksissa jatkojalos-
tuksen nostoa yms. Elintarvike-
tehtaat ovat hyvin erilaisia, joten 
sama malli ei sovi kaikille tehtail-
le, Kai Iiskola muistuttaa.

Pirjo Huhtakangas
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Ravitsemisalan ammattilainen tunnistaa alan kilpailun 
haasteet: ammattitaitoa pitäisi kehittää jatkuvasti, 
testata uusia työtapoja ja tuoteideoita, tutustua 
trendeihin, verkostoitua – ja kaikki tämä päivittäisen 
perustyön ohessa.

n Kun aikuinen opiskelija on mu-
kana työelämässä, on luonte-
vaa, että uuden oppiminen kyt-
ketään hänen omaan toimin-
taympäristöönsä. Palvelujen 
tuottamisen ja johtamisen kou-
lutusohjelmassa teoriaa sovelle-
taan suoraan käytäntöön.

– Opintojaksot ovat laajoja 
teemallisia kokonaisuuksia, 
mikä antaa mahdollisuuden sy-
välliseen oppimiseen. Näin teo-
ria linkittyy tekemiseen ja oman 
työn kehittämiseen. Kokemus-
ten jakaminen toisten opiskeli-
joiden kanssa auttaa katsomaan 
oman työpaikan asioita uusin 

silmin, koulutusohjelmavastaa-
va Tuija Ylä-Viteli Pirkanmaan 
ammattikorkeakoulusta sanoo.

PIRAMKissa opiskellessaan 
tulevat restonomit pääsevät jo 
opiskeluaikanaan tekemään eri-
laisia työprojekteja pirkanmaa-
laisissa yrityksissä. Aiheet vaih-
televat potilasruokailun kehittä-
misestä henkilöstön osaamisen 
kartoitukseen ja ruokatuotteen 
hinnoittelusta siivouksen mitoi-
tukseen. Restonomiopiskelijat 
pitävät työelämäkontakteja lois-
tavana tapana saavuttaa osaa-
mistavoitteita ja oppia laaja-alai-
sesti.

– Yhteistyö alan toimijoiden 
kanssa kantaa pitkälle tulevai-
suuteen. Valmistuttuaan resto-
nomit osaavat hyödyntää am-
mattikorkeakoulua, esimerkiksi 
tarjota toimeksiantona erilaisia 
opiskelijaprojekteja tai tilata 
omaan yritykseen räätälöityä 
koulutusta. Työelämän ja am-
mattikorkeakoulun suhde säilyy 
näin tuoreena ja tiiviinä, Ylä-Vi-
teli kertoo.

Täydennyskoulutuksesta 
työkaluja ja kontakteja

Viime lukuvuonna PIRAMK ja 
Foodwest Oy järjestivät tuoteke-

hittäjille suunnatun TuoKKo-täy-
dennyskoulutushankkeen, joka 
rahoitettiin pääosin Pirkanmaan 
TE-keskuksen ohjaamista ESR-
varoista. Hankkeessa viisitoista 
alueen elintarvikealan tuoteke-
hitysosaajaa ideoi ja kehitti 
omaan yritykseensä uuden tuot-
teen, joka myös tuotiin markki-
noille.

Yksi koulutukseen osallistu-
neita yrityksistä oli Juvenes-Yh-
tiöt Tampereelta. Ravintolatoi-
menjohtaja Päivi Jousmäki lähti 
koulutukseen hakemaan syven-
tävää ja täsmentävää tietoa, jol-
la Juvenes-ravintoloiden tuote-

Aikuisopiskelija  
soveltaa teoriaa suoraan käytäntöön

n Oulussa ollaan käynnistämäs-
sä vesiosaamiseen erikoistunut-
ta tutkimus- ja innovaatiokes-
kusta, lyhytnimeltään CEWIC 
(Centre of Expertise in the Water 
Industry Cluster). Kolme vuotta 
kestävän hankkeen kokonais-
budjetti on 3,6 miljoonaa euroa.

CEWIC kokoaa hajanaisen 
suomalaisen veden ja jäteveden 
käsittelyn toimialan yhtenäisek-
si toiminnalliseksi klusteriksi, 
jossa koulutus ja tutkimus kyt-
keytyvät elinkeinoelämän tarpei-
siin. Toimintaan osallistuvat tut-
kimus- ja koulutusorganisaatiot, 

Vesiosaamisen tutkimus-  
ja innovaatiokeskus käynnistymässä

teknologian kehittäjät, alan yri-
tykset, julkiset toimijat (kaupun-
git ja kunnat), rahoittajat ja vi-
ranomaistahot. Osallistuvien yri-
tysten määrä tässä vaiheessa on 
noin parikymmentä ja suurin 
niistä on Kemira Oyj.

Toiminnan tuloksena ovat 
maailmanmarkkinoille myytävät 
palvelut ja liiketoimintakonsep-
tit, jotka perustuvat suomalai-
seen vahvaan osaamiseen. CE-
WICin toiminnalla muodostetaan 
Oulun seudusta yksi maailman 
kärkikeskuksista veden ja jäte-
veden käsittelyn tutkimuksessa.

Kemiran Oulun tutkimuskes-
kus on jo tällä hetkellä alan joh-
tava tutkimuskeskus maailmas-
sa. Kemira on vuosia keskittänyt 
huippuluokan vesikemikaalien 
tutkimustyötä Oulun tutkimus-
keskukseen.

Hankkeen vastuullisena to-
teuttajana ja koordinoijana on 
Oulun seudun ammattikorkea-
koulun Tekniikan yksikkö. Lisäk-
si mukana on Oulun yliopisto 
sekä useita muita tutkimus- ja 
koulutuslaitoksia eri puolilta 
Suomea.

Yritysten lisäksi toimintaa ra-
hoittavat mm. Oulun kaupunki ja 
Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hank-
keeseen myönnetyllä rahoituk-
sella ei ole tarkoitus rakentaa 
uusia rakennuksia, vaan verkos-
tossa hyödynnetään olemassa 
olevia tiloja.

Lisätietoja:
Risto Kimari  
tekniikan yksikön johtaja 
Oulun seudun 
ammattikorkeakoulu  
p. 0500 890 651
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Työelämäkoordinaattori Virpi Salo (vas.) 
ja koulutusohjelmavastaava Tuija Ylä-
Viteli pitävät huolta siitä, että opetus 
säilyy työelämälähtöisenä.

kehitysprosessia voitaisiin selki-
yttää ja tehostaa.

– Saimme käytännön työkalu-
ja tuotekehitysprosessin kustan-
nustehokkaaseen ja suunnitel-
malliseen toteuttamiseen. Se on 
tarpeen varsinkin nopeissa syk-
leissä tapahtuvassa tuotekehi-
tystyössä, Päivi Jousmäki sanoo.

– Pystyin nopeasti sovelta-
maan TuoKKo-oppeja käytän-
töön ja lanseeraamaan meillä 
uusia kehitystyökaluja. Tämä 
kaikki selkiytti työn jaksottamis-
ta ja projektien läpivientiä, mikä 
taas oli positiivista kehitystä teh-
tävien hallinnassa. Samaa miel-
tä olivat myös työtiimini ja kump-
panimme.

TuoKKo-täydennyskoulutus-
hanke ylitti monelta osin Jous-
mäen odotukset.

– Erityisen arvokkaita olivat 
laaja-alainen koulutusmateriaa-
li, osallistujat elintarviketeolli-
suuden ja catering-alan eri sek-
toreilta sekä huippuluennoitsi-
jat. Sain laajennettua verkosto-
jani ja tehokkaan tavan hallinta 
tuotekehitysprosesseja.

Uusia yhteistyöverkostoja

TuoKKo-hankkeen rohkaisema-
na PIRAMKissa alkavat ensi syk-
synä Avaimet ruokatuotteen me-
nestykseen -erikoistumisopin-
not. Ne on tarkoitettu niille, jot-
ka ovat työskennelleet vähin-
tään puoli vuotta ruokatuottei-
den parissa esimerkiksi henki-
löstöravintolassa, koulun keitti-
össä, kaupan herkkukeittiössä 
tai elintarvikeyrityksessä.

– Opintojen tavoitteena on, 
että jokainen löytää avaimet 
oman yrityksensä ruokatuotteen 
asiakaslähtöiseen kehittämi-
seen, TuoKKo-projektipäällikkö-
nä toiminut Virpi Salo innostaa.

Tänä vuonna tavoitteena on 
päästä aloittamaan myös Hyvin-
voiva asiakas -hanke, jota val-
mistelevat PIRAMKin lisäksi 
Foodwest Oy, Vaasan ja Turun 
yliopistot sekä Seinäjoen am-
mattikorkeakoulu. Mukaan pää-
see kolmisenkymmentä pk-yri-
tystä.

Hankkeessa ylitetään organi-
saatiorajoja Länsi-Suomen lää-
nin alueella ja rakennetaan uu-
denlaisia elintarvikealan yhteis-
työverkostoja. Toimintaproses-
sien kehittäminen tähtää alan 
parempaan tuottavuuteen ja kil-
pailukykyyn muun muassa uutta 
tieto- ja viestintäteknologiaa 
hyödyntämällä: logistiikka te-
hostuu, turvallisuus paranee, 
laatua seurataan tarkemmin, ja 
kuluttaja saa tarvitsemansa tie-
don vaivattomasti.

Lisätietoja:
Satu Kylmälä
koulutuspäällikkö
Pirkanmaan 
ammattikorkeakoulu
Palvelujen ja verkostojen 
johtaminen
satu.kylmala@piramk.fi
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n Suomessakin kuluttajat koh-
taavat päivittäin monia e-merkit-
tyjä tuotteita, lähtien aamuises-
ta hammastahnatuubista, aamu-
palan juustopakkauksesta, lou-
naan mehutölkistä, välipalan 
keksipakkauksesta, sekä pääty-
en illalla vaikkapa takkatulen ää-
ressä e-merkitystä likööripullos-
ta kaadettuun drinkkiin.

Eurooppalaiselle kuluttajalle 
e-merkintä antaa varmuuden si-
sällön määrän oikeellisuudesta. 
E-merkitty pakkaus on siten tur-
vallinen ostos ja positiivinen 
viesti pakkaajasta. Optimoimalla 
tuotteiden sisällön määrän pak-
kaaja säästää kustannuksia ja 
välttää liiallista ylipakkaamista.

Valmispakkausten e-merkin-
täjärjestelmä helpottaa vientiä 
ja antaa luotettavan maineen 
myös pelkästään kotimaisilla 
markkinoilla toimiville yrityksil-
le. Valmispakkausten e-merkin-
täjärjestelmä soveltuu niin suu-
rille kuin pienille pakkaajille, jot-

Suomessa e-merkintää kuluttajapakkauksissa käyttää noin 30 yritystä.  
Keski-Euroopan maissa käytäntö on laajentunut kattamaan satoja yrityksiä.

E-merkintä tuotteessa  
antaa pakkaajasta luotettavan kuvan

ka pakkaavat hyvin erilaisia ku-
luttajille tarkoitettuja pakkauk-
sia.

Järjestelmä edellyttää, että 
pakkaaja itse valitsee ja doku-
mentoi omat tarkastusmenette-
lynsä, jotka tarkastuslaitos on 
hyväksynyt. Pakkauksissa on ol-
tava vaatimustenmukaiset mer-
kinnät. Näitä ovat sisällön nimel-
lismäärä paino- tai tilavuusyk-
sikköinä, merkintä, josta pak-
kaajan tai maahantuojan voi tun-
nistaa, sekä pieni ”e” e-merkin-
täjärjestelmän tunnuksena.

Luotettavat mittaustulokset 
e-merkinnän perustana

Pakkauksen sisällön määrän eli 
todellisen sisällön mittaaminen 
on valmistajan tai maahantuojan 
vastuulla ja suoritetaan aina lail-
lisilla mittauslaitteilla. Sisällön 
mittaus voidaan suorittaa otta-
malla pakkauseristä näytteitä. 
Mittaustulokset tulee kirjata ja 
arkistoida asianmukaisesti.

Raisio-konsernissa pakataan 
mm. juustoja e-merkintäjärjes-
telmän mukaisesti.
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Pakkaajilla hyviä kokemuksia 
e-merkintäjärjestelmästä

n Raisio-konsernin elintarvike-
yksikkö otti e-merkintäjärjestel-
män käyttöön Suomessa ensim-
mäisten joukossa vuonna 1999. 
Margariini- ja tuorejuustopak-
kauslinjoilla on vuosien aikana 
pakattu lähes sataa erilaista e-
merkittyä tuotetta.

Laatupäällikkö Mirkka Rajala 
kertoo järjestelmän käyttöönot-
toon vaikuttaneita tekijöitä ol-
leen asiakasvaatimukset, selkei-
den toimintaohjeiden saaminen 
sekä myynnin ja markkinoinnin 
työn helpottuminen erityisesti 
EU-sisäkaupassa.

Kuluttajille pakkauksissa ole-
va e-merkki antaa varmuuden 
sisällön määrän oikeellisuudes-
ta. Järjestelmä toi helpotusta 
yleisiin ongelmakohtiin, kuten 
hylkäysrajojen selkeytymiseen 

sekä ylipakkaamisen vähentä-
miseen.

Kunnossapitoteknikko Seppo 
Näreojan mukaan järjestelmän 
mukainen pakkauslinjavaaka toi 
selviä taloudellisia säästöjä. 
Margariinitehtaalla käsitellään 
laatuasioita poikkeamapalave-
reissa kuukausittain. Juustolan 
prosessivastaava Outi Enberg 
on ollut tyytyväinen todella vä-
häisiin kuluttajavalituksiin vajai-
den pakkausten osalta.

E-merkintäjärjestelmän tarkas-
tuskäynnit on koettu hyödyllisik-
si tapahtumiksi. Samalla kun 
pakkausjärjestelmää käydään 
läpi, on mahdollisuus keskustella 
punnitukseen liittyvistä asioista, 
alan uusista muutoksista, uusien 
direktiivien vaikutuksista sekä 
tulevaisuuden näkökulmista.
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Mikä ihmeen e-merkintä?
•  Pakkaajan tulee noudattaa valmispakkaustuotannossa   

direktiivien 75/106/ETY ja 76/211/ETY vaatimuksia ,  
jotka on kuvattu KTM:n päätöksessä 179/2000.

•  E-merkintäjärjestelmä on luotu helpottamaan  
valmis pakkausten vapaata liikkumista  Euroopan 
Unionin jäsenvaltioiden alueella.

•  Sen ensisijaisena tarkoituksena on kaupan esteiden 
poistaminen. Näitä ovat Euroopan maissa yksittäisille  
valmis pakkauksille tehtävät sisällön määrän tarkis-
tukset sekä tuotteen markkinoinnin kieltäminen.

•  E-merkintäjärjestelmän avulla varmistetaan kuluttaja-
pakkausten sisällön määrän oikeellisuus.

•  Järjestelmä on ollut käytössä Euroopassa jo 30 vuoden ajan.

•  Valmispakkauksissa voidaan aloittaa e-merkinnän käyttö,  
kun asiasta on tehty kirjallinen hakemus  Inspecta Tarkastus Oy:lle.

•  Hakemuslomakkeessa pakkaaja kuvaa tarkastuslaitoksen 
arviointia  varten mm. pakkausprosessit, antaa selvityksen  
valmistuseristä, millaisiin pakkauksiin tuotteet 
pakataan , millaisia mittauslaitteita käytetään tuotteen  
mittaamiseen , millaista tarkastusmenettelyä pakkaaja  
käyttää, millaisia tietoja valmistusraportteihin kirja-
taan ja millaisia merkintöjä pakkauksiin tulee.

• Tarkastuslaitoksen on suoritettava arviointi valmis  - 
pakkausten vaatimuksenmukaisuudesta kuuden  
kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

. Lisätietoja: www.inspecta.fi/palvelut

Kauppa- ja teollisuusministe-
riön nimeämä tarkastuslaitos 
suorittaa tarkastuksia varmistu-
akseen siitä, että valmispakka-
ukset ovat säädösten mukaisia. 
Arviointi perustuu vuosittaisiin 
tarkastuksiin, joissa katsotaan 
pakkaajan valmistuserien vaati-
mustenmukaisuutta.

Valmispakkausdirektiivissä 
on pakkauksille annettu nimel-
lismäärän perusteella vaatimuk-
set, missä rajoissa pakkauksen 
sisältö saa vaihdella. Yksittäinen 
pakkauksen alitus ei saa olla 
suurempi kuin 2 kertaa sallittu 
alitus (T2 raja) ja sallitun alituk-
sen (T1 raja) alittavia pakkauksia 
ei saa olla 2,5 % enempää.

Pakkausten keskiarvo ei val-
mistuserässä saa alittaa nimel-
lismäärää. Valmispakkauseristä 
tehdään määräaikaisarvioinnin 
yhteydessä pistokoemittauksia 
tuotantolinjalta tai pakkaajan tai 
maahantuojan varastosta.

Turvatekniikan keskus valvoo

Suomessa valvontaviranomai-
nen e-merkintään liittyvissä 

asioissa on Turvatekniikankes-
kus.

– Valvonnan tavoitteena on yl-
läpitää ja vahvistaa luottamista 
e-merkkijärjestelmään, Tukesin 
ylitarkastaja Sari Hemminki ku-
vailee. 

Tukes valvoo tarkastuslaitok-
sen toimintaa ja suorittaa mark-
kinavalvontaa e-merkittyjen pak-
kausten osalta. Tukes osallistuu 
Suomen edustajana e-merkkijär-
jestelmän kehittämiseen ja har-
monisointiin yhteistyössä mui-
den ETAn maiden kanssa valvon-
taviranomaisten yhteistyöjärjes-
tössä WELMECin valmispakka-
ustyöryhmässä. WELMEC on jul-
kaissut mm. ohjeita valmispak-
kausdirektiivin tulkinnasta.

Lisätietoja:
Alpo Hyödynmaa
kehitysinsinööri
e-merkintä arvioija

Miia Kettunen
myynti-insinööri
Inspecta Tarkastus Oy
p. 010 521 600

Dosetec Exact Oy
Vaakatie 37, FI-15560 NASTOLA
Puh. (03) 871 540, Fax (03) 871 5410
info@dosetec.fi    www.dosetec.fi 

Annostusjärjestelmät

• Siiloannostus
• Suursäkkiannostus
• Pienkomponentti-
   annostus
• Nesteannostus
• Säkitysasemat
• Hihnavaa’at
• Ohjausautomaatio

Punnituslaitteet

• Teollisuusvaa’at
• Tarkkuusvaa’at
• Lattiavaa’at
• Kontrollivaa’at
• Vaakaelektroniikat 
• Punnitusanturit

Exactia annostelua ja punnitusta

Monipuoliset ja joustavat 
annostusjärjestelmät ja 
punnituslaitteet seuraaville 
teollisuuden aloille:

Elintarvike         Rakennusaine       

Teräs         Kemia         Muu teollisuus     
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n Thai food industry spans glo-
bally. In most of the places I visi-
ted in Europe I always found Thai 
restaurants, or Chinese/Malay-
sian owned restaurants serving 
Thai dishes. In many supermar-
kets in Europe and also in Hel-
sinki I could also find Thai packa-
ged food, canned fish, Thai ve-
getable and fruits displayed on 
their shelves, either in can, de-
hydrated, fresh or almost rotten 
form!  In Tallinn, I spotted a big 
Thai restaurant located in the 
busiest tourist area.

My most surprised destina-
tions where I was served the 
made - in -Thailand instant noo-
dle and canned sardine were 
small cottage hotels on the trek-
king route to Himalaya in Nepal. 
The highest café in the world 
was using sugar refined by a 
sugar mill in Thailand! I believe it 
is not exaggerated to claim that 
Thailand is feeding the popula-
tion of the world. Thailand is the 
“Kitchen of the World”!

Thai Government’s project  
to expand Thai kitchen

Thai food, due to its healthy ing-
redients and exotic taste of blen-
ded spices, has proved to be a 
favorite choice for discerning 
diners. The Thai government has 
developed the “Kitchen of the 
World” project to expand the 
presence of the Thai cuisine 
around the world. There are cur-
rently around 11,000 Thai restau-
rants outside Thailand, of which 
about 28% are located in Euro-
pe. The plan is to double the 
number within 2010.

To support the project, a Ger-
man organization (GTZ) is assis-
ting Thai farmers on improving 
crops in many areas such as qua-
lity and yield through better farm 
management. Shrimp, fruit and 
vegetable farmers will be encou-
raged to concentrate on food sa-
fety, organic method and envi-
ronment safety and productivi-
ty.

Food Safety is a key issue

Because of the “Kitchen of the 
World” project, the Thai govern-

Kitchen of the

ment has clearly emphasized 
food quality and safety over the 
last couple of years by promo-
ting safe food products for both 
domestic and international mar-
kets. The high levels of safety 
and quality assurances are being 
implemented. The Thai FDA en-
sures product safety through 
manufacturing licenses, food la-
beling, pre and post-marketing 
control and adherence to GMP, 
which is a mandatory measure 
for 54 types of food products. 
With supports from the U.S.A. 
and many EU countries, Thailand 
is accelerating its standard and 
certification project.

As Thailand has enforced the 
GMP standard since 2003, 
growth in the food safety equip-
ment market has been signifi-
cant, 20–25% per year. Currently 
most food safety equipment is 
imported. Total market size in 
2006 was around Euro 198 mil-
lion.

Opportunity for Finnish 
products and technology

With the hope to see their ex-
ports leaping ahead, Thai food 
manufacturers, mostly SMEs, 
will consider investments to con-
form to global standards and 
practices. They will go through a 

period of consolidation and in-
dustrial upgrading. There will be 
need for automation of producti-
on process to improve the out-
put and to reduce contaminati-
on, also to upgrade process 
technology.

To be able to enjoy the smooth 
access to the high standard mar-
kets like USA, EU and Japan 
where consumers look for green 
products, the Thai food export-
ing companies have to seek en-
vironmental friendly and energy 
saving manufacturing process-
es. Finnish companies dealing in 
related equipment and process 
can introduce their products and 
services to the market. 

There is also a rising trend to-
wards environmental saving 
packaging materials. Demands 
for packaging materials that pre-
serve the freshness of vegetable 
and fruits will span along with 
the increasing number of Thai 
restaurants joining the Govern-
ment’s “Kitchen of the World” 
promotion project. Safe packag-
ing materials for ready-to-cook 
food are also increasing in de-
mand.

Demands for cold storage and 
refrigerating facilities for inter-
national markets as well as do-
mestic market will be also in-
creasing. There was a recent 
joint venture between Thai and 
Chinese investors to build a new 
farm & food products distribu-
tion center in Zhongshan, China, 
equipped with modern cold stor-
age facilities and state-of-the-art 
logistics system to ensure fresh 
and prompt delivery.

Food processing industry in 
Thailand shows a keen interest 
in genetic improvement of plants 
and livestock, development of 
diagnostics and biological pro-
ducts especially for biological 
control in agriculture as the tech-
nology can solve their raw mate-
rial shortages problem.

Functional foods are 
interesting

The domestic market of Thailand 
with a total of over 65 million 
consumers also offers wide op-

World
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portunities for Finnish food in-
dustry. Products in high de-
mands are food ingredients and 
additives for industry, functional 
food for general consumers such 
as heart disease prevention 
food, food for increasing nerve 
function, antioxidant and anti-
aging food, dietary food and vi-
tality food.

Some of the Finnish compa-
nies doing business in Thailand 

Overview of Thai Food Industry
•  Thailand has a total land area of around 514,000 square  

kilometers, 45% of which is used for agricultural production

•  Agricultural production employs about 60% of the coun-
try’s total labor force, but accounts for only about 13% 
of GDP while the industrial sector which employs 12% of 
the 36 million labor force contributes 32% to the GDP.

•  Thailand is the world’s number one producer of rice; 
canned and frozen seafood; canned pineapple and cassava  
and the world’s number two sugar producer. Food manu-
facturing started only in 70’s but the country now ranks 
among the top ten exporters of many food commodities:

Ω  World’s largest exporter of canned pineapple , 
pineapple juice and concentrates

Ω  Second largest exporter of seafood (especially tuna)

Ω  World’s largest exporter of frozen shrimps

Ω  One of the top ten exporters of frozen chicken

•  Tropical fruits are also abundant in this country and currently 
Thailand is the world’s leading supplier of longan, durian (king 
of the fruits), mangosteen (queen of the fruits) and longkong

•  More than 9,000 food processing companies in Thailand, 
 90% of which are SMEs, produce annual  earnings   
of about Euro 20 billion.

•  Processed food groups include fruits and vegetables, 
shrimps and seafood, poultry and poultry meat products , 
rice grain and cereal products, sugar and confectioneries  
and juice and beverages Major products include sea-
food and processed foods, in particular shrimp, proc-
essed tuna, canned fruits and cooked chicken

•  Thailand was the first country to implement a scientific   
standard for Halal Food, carried out by the Halal Science  
Center, with companies accredited by the Central Islamic  
Committee of Thailand. There are approximately  60  
factories in the Kingdom that hold certificates.

•  Through technology transfer and a combination of  
perseverance and aggressive determination on the  
part of the private entrepreneurs, the food 
production  for export business has prospered.

•  2007 food exports had risen 9.9% from 2006 to Baht  
620  billion (Euro13 billion) (19% to Japan, 18% to the USA,  
16% to ASEAN, 13% to EU, 6% to China and 28% to  
other countries worldwide). 2008 forecast is 7.2% rise. 
The decline will be due to the raw material shortages.

Sources: The National Food Institute (NFI), 

The Board of Investment (BOI)

are Danisco, Elecster, Finn Cere-
al, Huhtamäki, Kemira, Metsä 
Tissue, Raisio Benecol and Valio. 
Finnish companies who would 
like to penetrate the Thai market 
are encouraged to approach Fin-
pro office in Bangkok for assist-
ance.

Chumsri Sikaman
Finpro Thailand
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n Elintarvikkeille ekotehokkuus-
indeksin laskeminen on haasta-
vaa. Vaikeaksi sen tekee ennen 
kaikkea tuotannosta aiheutuvi-
en päästöjen ja edelleen ympä-
ristövaikutusten arvioiminen. 
Kun tarkastellaan elintarvikkeen 
ekotehokkuutta koko tuotanto-
ketjun tasolla, sovelletaan elin-
kaariarviointimenetelmää, joka 
huomioi tuotantoketjun kaikki 
oleelliset välittömät ja välilliset 
tuotantovaiheet.

Elintarviketuotantoketjun 
oleellisin vaihe maatalous

Tuotantoketjussa on teollisia 
prosesseja, kuten tuotantotar-
vikkeiden, raaka-aineiden ja 
energian tuotanto sekä elintar-
vikkeiden jalostus valmiiksi tuot-
teiksi. Näistä aiheutuvat päästöt 
tunnetaan nykyään suhteellisen 
hyvin.

Elintarviketuotantoketjun 
oleellisin vaihe on maatalous. Se 
eroaa tuotantoprosessiluonteel-
taan teollisesta tuotannosta 
merkittävästi vahvan luontokyt-
köksensä takia. Kytkös luontoon 
näkyy myös mahdollisuuksissa 
säädellä tuotantoprosessia ja 
vaikuttaa sitä kautta tai siihen 
tarkoitetuilla käytännöillä ja tek-
niikoilla tuotannosta aiheutuviin 
päästöihin.

Mitä on

Ekotehokkuus tarkoittaa yrityksen, tuotantoketjun tai tuotantosektorin tuottamien 
tuotteiden ja palvelujen arvoa suhteessa tuotannosta aiheutuviin ympäristö - 
vaikutuksiin. On kuitenkin oikeastaan mahdotonta määritellä sitä, milloin tuotanto  
on ekotehokasta. Voidaan vain todeta, onko se käytettävien indikaattorien valossa 
ekotehokkaampaa tai -tehottomampaa kuin aikaisemmin, tai mikä on tuotteen  
tai tuotantotavan ekotehokkuus vertailtavaan vaihtoehtoon nähden.

Tällaiset mahdollisuudet ovat 
maataloudessa heikommat kuin 
teollisuudessa, jossa prosessit 
ovat paremmin hallittavissa. Ha-
jakuormitusluonteensa takia 
maatalouden päästöjen arviointi 
on selvästi teollisuutta haasteel-
lisempaa.

Luontokytkös vaikuttaa myös 
ekotehokkuusindeksin laskemi-
sessa tarvittavaan tuotannon ar-
voon. Kun maataloutta harjoite-
taan ilmastoltaan Suomea edul-
lisemmissa olosuhteissa, ovat 
myös hehtaarisadot suurempia.

Jos hehtaarilta tuleva kuormi-
tus ja myös ympäristövaikutuk-
set oletetaan tällaisessa vertai-
lussa yhtä suuriksi, näyttäisi 
suomalainen kasvinviljely vertai-
lupariaan ekotehottomammalta. 
Jos suomalainen kuluttaja kui-
tenkin arvostaa kotimaista ruo-
antuotantoa ulkomaista enem-
män, sen voidaan katsoa nosta-
van kotimaisen tuotteen arvoa ja 
siten lisäävän sen ekotehok-
kuutta.

Ekotehokkuutta voidaan 
lähestyä eri tavoilla

Ekotehokkuus on suhdeluku. Se 
ei paljasta tuotannon kokonais-
volyymiä eikä tarkasteltavan 
kohteen ympäristövaikutusten 
todellista laajuutta. Ekotehok-

kuustarkastelu on omimmillaan 
silloin, kun verrataan kahta sa-
manlaista, mutta eri tavalla tuo-
tettua tuotetta keskenään, tai 
kun tarkastellaan tuotteen tä-
mänhetkistä ekotehokkuutta ja 
arvioidaan sen lisäämismahdol-
lisuuksia.

Sitä voidaan käyttää myös, 
kun arvioidaan tuotantoproses-
sissa tehtävien muutosten mer-
kitystä tuotteen ympäristövai-
kuttavuuteen. Tällöin ei tarvitse 
huolehtia myöskään vertailupa-
rien maantieteellisistä ja siten 
ympäristöolosuhde-eroista, mi-
hin törmätään, jos verrataan ko-
timaista tuotetta ulkomaiseen.

Tällöin täytyy huomioida se, 
että joidenkin kuormittavien te-
kijöiden (mm. veteen päätyvän 
fosforikilon) vaste ympäristössä 
on erilainen riippuen siitä, min-
kälaisissa ympäristöoloissa toi-
mitaan. Esimerkiksi suomalai-
sen maatalouden ja elintarvike-
tuotannon ekotehokkuutta hei-
kentää norjalaiseen nähden se, 
että Itämeri on Pohjanmerta her-
kempi rehevöitymään.

Ympäristövaikutusten arvioin-
tiin on käytettävissä yhä kehitty-
neempiä menetelmiä. Niiden an-
tamat tulokset voivat kuitenkin 
loppujen lopuksi olla vain yhtä 
tarkkoja kuin niissä lähtötietoi-

na käytettävät päästötiedot, 
joista varsinkin maatalouden 
päästöihin sisältyy runsaasti 
epävarmuuksia.

Mitä on ekotehokas elintarvi-
ketuotanto? Siihen ei ole yksise-
litteistä vastausta. Ekotehok-
kuudelle ei voida asettaa abso-
luuttista tavoitearvoa. Vertailua 
eri vaihtoehdoille voidaan tehdä 
ja todeta jokin vaihtoehto toisia 
ekotehokkaammaksi.

Ekotehokkuuden laskemises-
sa voidaan käyttää erilaisia indi-
kaattoreita, jolloin myös ekote-
hokkuus voidaan nähdä eri va-
lossa. Miten esimerkiksi määri-
tellään tuotannon arvo? Elintar-
vikkeilla ja niiden tuotannolla on 
monia funktioita ja siten erilaisia 
arvoja. Lopputulokseen vaikut-
taa se, mitkä niistä valitaan mää-
rittelemään tuotannon arvoa ja 
miten niitä painotetaan keske-
nään.

Teollisuudessa huomio vesi-, 
energia- ja jätevesiasioissa

Mitä elintarvikkeiden tuotannon 
ekotehostamisesta voidaan sa-
noa? Suomessa tehdyissä elin-
kaariarviointitutkimuksissa vesi-
en rehevöityminen on noussut 
yleensä päällimmäiseksi elintar-
viketuotannon ympäristövaiku-
tukseksi. Myös happamoitumi-
sen ja ilmastonmuutoksen mer-
kitys on huomattava. Käytännös-
sä näihin vaikuttavat eniten pel-
tojen ravinnekuormitus vesiin, 
kotieläinten lannasta vapautuva 
ammoniakki ilmaan ja pelloilta ja 
kotieläintaloudesta vapautuva 
dityppioksidi ja metaani ilmaan.

Lisäksi energiankulutus ja riip-
puvuus uusiutumattomista ener-

ekotehokas  
elintarviketuotanto?
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gianlähteistä ovat merkillepan-
tavia. Elintarvikkeiden tuotan-
toon liittyy lisäksi muitakin ym-
päristövaikutuksia, kuten vaiku-
tukset maankäyttöön ja sitä 
kautta luonnon monimuotoisuu-
teen ja maisemaan, ja torjunta-
aineiden aiheuttamat ekotoksi-
set vaikutukset.

Elintarvikkeiden tuotantovai-
heista maatalous on usein eni-
ten ympäristöä rasittavaa, ja sik-
si parannustoimet kohdistuvat 
ensisijaisesti sinne. Elintarvik-
keita jalostavan teollisuuden 
ympäristövaikutukset kulminoi-
tuvat energiankulutukseen ja sii-
tä aiheutuviin päästöihin sekä 
jäte- ja jätevesiasioihin.

Monissa elinkaariarvioinneis-
sa pakkausten valmistaminen 
on noussut esiin ympäristövai-
kutusten aiheuttajana. Kuljetus-
ten merkitys taas jää useilla 
tuotteilla suhteellisen pieneksi.

Ekotehokkuutta tuotanto- 
tapojen välisellä yhteistyöllä

Jotta maatalouden ekotehok-
kuus paranisi, on tuotannon ar-
von pysyttävä vähintään ennal-
laan ympäristövaikutusten alen-
tuessa. Toimenpiteiden tulee 
siis taata laadultaan ja määräl-
tään riittävä tuotos, esimerkiksi 
viljasato hehtaarilta.

Luonnonmukaista tuotantoa 
tarjotaan usein maatalouden 

ympäristöongelmien ratkaisijak-
si. Sillä onkin ympäristömielessä 
monia etuja tavanomaiseen tuo-
tantoon verrattuna, kuten pie-
nempi elinkaariaikainen ener-
giantarve, alhaisempi ravinnein-
tensiteetti ja torjunta-aineetto-
muus.

Näiden erojen kautta kuiten-
kin nousevat esille myös tuotan-
totapaan liittyvät tavanomaista 
tuotantoa suuremmat riskit sa-
totasoissa ja sadon laadussa. 
Luomutuotantoon siirtyminen ei 
siis välttämättä lisää ekotehok-
kuutta, vaikka hehtaaria kohti 
ympäristövaikutukset pienenisi-
vätkin.

Ehkä suurin haaste maatalou-
den ympäristönsuojelun tason 
parantamisessa tällä hetkellä 
onkin ymmärtää ja hyväksyä mo-
lempien tuotantotapojen hyvät 
ja huonot puolet ja hyväksyä 
myös se, että suomalaista elin-
tarviketuotantoa voi ja ehdotto-
masti kannattaa lähteä kehittä-
mään ekotehokkaampaan suun-
taan eri tuotantotapojen välisel-
lä yhteistyöllä.

Juha Grönroos
vanhempi tutkija
Suomen ympäristökeskus
tuotannon ja kulutuksen 
tutkimusohjelma
juha.gronroos@ymparisto.fi

n Suomalaiset tutkimuslaitok-
set ovat arvioineet elintarvikkei-
den elinkaarisia ympäristövaiku-
tuksia 1990-luvun loppupuolelta 
lähtien.

Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) vetovastuulla olleista 
hankkeista mainittakoon vuon-
na 2000 valmistunut tutkimus 
tavanomaisesti ja luonnonmu-
kaisesti tuotetusta ruisleivästä 
ja maidosta (Suomen ympäristö 
-sarjan raportti nro 431), kirjolo-
hen elinkaaritutkimus vuodelta 
2001 (Suomen ympäristö 529) ja 
erilaisia kalatuotteita koskeva 
LCA-hanke vuodelta 2004 (Suo-
men ympäristö 687). 

Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskuksen (MTT) Foo-
dchain -hankkeessa (www.mtt.
fi/foodchain) on selvitetty muun 
muassa broilerinlihan, kasvihuo-
nekurkun, juuston ja kaurahiuta-
leiden elinkaarisia ympäristövai-
kutuksia. 

Käynnissä olevassa Suomen 
talouden materiaalivirtojen ym-
päristövaikutukset (Envimat) 
-hankkeessa selvitetään suoma-
laisen tuotannon ja kulutuksen 
materiaalivirtojen elinkaariset 
ympäristövaikutukset toimialoit-
tain ja tuoteryhmittäin. Näin 
päästään aiempaa tukevammin 
kiinni esimerkiksi siihen, mikä 

ekotehokas  
elintarviketuotanto?

on elintarvikkeiden osuus suo-
malaisten kokonaiskulutuksen 
ympäristövaikutuksista.

Samaan aikaan on käynnissä 
ns. ConsEnv-hanke (Kotitalouk-
sien kulutusvalintojen ympäris-
tövaikutukset ja niistä viestimi-
nen - esimerkkeinä elintarvik-
keet ja asuminen), jossa selvite-
tään mm. sitä, miten elintarvike-
kulutuksen kokonaisympäristö-
vaikutukset jakaantuvat elintar-
viketuoteryhmien välillä.

Envimat ja ConsEnv -hank-
keissa yhdistetään mikrotason 
tuotekohtainen elinkaaripohjai-
nen ja makrotason kansantalou-
den tilinpidon panos-tuotos-
mallin sektorikohtainen ympä-
ristövaikutustieto. Toteuttajata-
hoina hankkeissa ovat SYKEn ja 
MTT:n lisäksi Oulun yliopiston 
Thule-instituutti, Valtion teknilli-
nen tutkimuskeskus ja Kulutta-
jatutkimuskeskus.

Ekotehokkuuden määritel-
mään ja laskentatapaan löytyy 
lisää tietoa esimerkiksi termin 
ensimmäisen kerran vuonna 
1992 esille tuoneen kansainväli-
sen järjestön (World Business 
Council for Sustainable Develop-
ment, WBCSD) julkaisemasta ja 
internetistä löytyvästä kirjasesta 
Eco efficiency – creating more 
value with less impact.

ANTICIMEX ELINTARVIKEHYGIENIAOHJELMA on kokonaisvaltainen
ratkaisu elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi.

Palveluun sisältyvät:
• Hygieniatarkastus • Näytteenotto •Tuhoeläintorjunta
• Omavalvonnan opastus • Hygieniakoulutus

LISÄTIETOJA PALVELUISTAMME:
Asiakaspalvelu puh. 0201 605 605      asiakaspalvelu@anticimex.fi      www.anticimex.fi

Suomalaisia elintarvikkeiden 
elinkaaritutkimuksia
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n FIN-MIPS Kotitalous -tutkimus 
tukee käsitystä, että kasvispai-
notteinen ruoka on merkittävä 
keino ympäristökuormituksen 
keventämisessä. 

Suomen luonnonsuojeluliiton 
FIN-MIPS Kotitalous -tutkimus-
hankkeessa kokeiltiin MIPS -me-
netelmää suomalaisten elin-
tarvikkeiden materiaalipanosten 
arviointiin. Menetelmää ei ole 
juurikaan aiemmin käytetty Suo-
messa elintarvikealalla, joten 
tutkimus on uraauurtava, vaikka 
liikkuukin karkealla tasolla.

Elintarvikkeiden ympäristö-
vaikutuksia on tutkittu Suomes-
sa lähinnä yksittäisistä elintar-
vikkeista, kokonaisvaltaista ku-
vaa elintarvikeryhmien ympäris-
tövaikutuksista ei toistaiseksi 
ole olemassa. Yksityiskohtaisis-
ta elinkaaritarkasteluista saa-
daan tärkeää tietoa eri tuotanto-
vaiheiden ympäristövaikutuksis-
ta, mutta tarkastelut ovat usein 
hyvin työläitä ja kalliita.

Alkutuotanto korostuu,  
rehun osuus iso

Tutkimukseen valittiin mukaan 
parikymmentä yleistä elintarvi-
keryhmää. Brasilialaista soijaa 
lukuun ottamatta tutkitut elin-
tarvikkeet olivat kotimaisia. Tut-
kitut elintarvikkeet ja tuloksena 
saadut materiaalipanokset esi-
tetään taulukossa. Luvut kerto-
vat, montako kiloa eri luonnon-
varoja tarvitaan yhden elintarvi-
kekilon tuottamiseksi.

Elintarvikeketjun materiaali-
panosten lähteitä tarkasteltaes-
sa korostuu elintarvikkeiden al-
kutuotanto: lannoitus, kalkitus 
ja rehu vaativat paljon materiaa-
lipanoksia. Muita suuria materi-
aalipanosten lähteitä ovat kulje-
tukset ja sähkön- ja lämmöntar-
ve. Sähkön- ja lämmöntarpee-
seen ei voida elintarvikeketjussa 
juurikaan vaikuttaa, mutta vaih-

Kasvispainotteinen ruokavalio

tamalla esimerkiksi tuulivoi-
maan saadaan tarve tyydytettyä 
pienemmin materiaalipanoksin.

Tutkimuksessa todettiin, että 
suurin yksittäinen materiaalipa-
noksia vaativa tekijä elintarvike-
ketjussa on rehu. Parantaakseen 
MIPS -arvoaan elintarvikeketjun 
tulisikin pyrkiä huomaamaan 
erilaiset kehitysmahdollisuudet 
rehun käytössä.

Jos rehua tarvitaan, tulisi sen 
olla pienin materiaalipanoksin 
tuotettua. Tähän päästään mah-
dollisimman lyhyillä rehun kulje-
tusmatkoilla ja vähentämällä 
lannoitusta ja kalkitusta rehun-
kasvatuksen yhteydessä. Rehun 
tarpeeseen voidaan vaikuttaa 
toisaalta välttämällä rehun haas-
kuuta, toisaalta ravintorikkaita 
rehuja käyttämällä.

Ulkomailta saatavilla 
niukasti tietoa

Tutkimuksessa saatuja tuloksia 
on vaikea verrata muihin vastaa-
viin, koska aihetta on tutkittu 
vielä niin vähän. Tähän tutki-
mukseen ei otettu soijaa lukuun 
ottamatta ulkomaisia elintarvik-
keita mukaan, sillä tiedon saa-
minen ulkomaisista elintarvik-
keista koettiin vaikeaksi.

Koko ruokaympyrän materiaa-
lipanosten arvioinnissa käytet-

tiin muutamia saksalaisen Wup-
pertal-instituutin julkaisemia 
kertoimia esimerkiksi kahville, 
teelle ja sitrushedelmille. Wup-
pertal-instituutti on tehnyt myös 
vastaavaa tutkimusta kuin tämä 
Suomessa tehty, mutta sen tu-
loksia ei ole vielä julkaistu.

Toiveissa on, että tietopohja 
laajentuisi tulevaisuudessa ulko-
maisilla elintarvikkeilla ja että tut-
kimuksen tuloksia voitaisiin verra-
ta muihin vastaaviin tutkimuksiin.

Ruokaa ei kannata  
heittää hukkaan

Kuluttajilla ja päivittäistavara-
kaupalla on molemmilla mah-
dollisuus vaikuttaa elintarvike-
ketjun materiaalitehokkuuteen 
ja tuotannon MIPS-arvoihin vä-
hentämällä hukkaan heitetyn 
ruoan osuutta. Jos kymmenestä 
litrasta maitoa vain kahdeksan 
käytetään ravintona, on kaikkiin 
kymmeneen litraan käytetyt ma-
teriaalipanokset jaettava hyö-
dynnettyjen kahdeksan kesken.

Kuluttaja voi vaikuttaa myös 
ruoan valmistuksessa kotona 
tarvittaviin materiaalipanoksiin, 
joita ei tässä tutkimuksessa huo-
mioitu. Ostamalla elintarvikkei-
ta, joita on kuljetettu ja jalostet-
tu mahdollisimman vähän, pys-
tyy kuluttaja yleensä vähentä-

mään ruoan aiheuttamaa ympä-
ristökuormitusta.

Kuluttajan ruokailutottumuk-
silla on suuri vaikutus kulutettui-
hin materiaalipanoksiin. Tutki-
muksen pohjalta arvioitiin, että 
keskimäärin suomalainen kulut-
taa henkilöä kohden elintarvik-
keisiin noin 6000 kg luonnonva-
roja vuodessa. Kun otetaan huo-
mioon suositeltu ravintoainei-
den saanti ja monipuolinen ruo-
kavalio, tulee erilaisilla ruokava-
lioilla ruoan luonnonvarakuor-
man vaihteluväliksi noin 1 300–
16 000 kg vuodessa.

Epäterveellisillä ruokavalioilla 
päästään vielä suurempaan 
vaihteluväliin. Huomattavaa on, 
että terveellisen ruokavalion ma-
teriaalipanokset voivat olla kym-
menkertaiset toiseen terveelli-
seen ruokavalioon verrattuna, 
vaikka puhutaan vain Suomessa 
valmistetuista elintarvikkeista.

Ruoan luonnonvarojen 
kulutus pienemmäksi

Miten suomalaisen sitten pitäisi 
syödä, jos he haluavat vaikuttaa 
ruokaansa käytettyihin materi-
aalipanoksiin?

Hieman yllättäen kaukanakin 
ulkomailla kasvatettua soijaa 
kannattaa suosia. Soija sisältää 
paljon proteiinia, valkuais- ja hi-

keventää
ympäristökuormaa
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venaineita, korvaten pitkälti ta-
vallisesti lihatuotteista saadut 
ravintoaineet.

Muita tuotteita, jotka ovat 
hyvä osa terveellistä ja materi-
aalipanoksiltaan vähäistä ruoka-
valiota, ovat luonnonvaraiset 
marjat, erilaiset leivät, juurekset 
(erityisesti peruna) ja kasviras-
vapohjaiset levitteet.

Suurimmat materiaalipanok-
set taas vaativat talvella tuotetut 

kasvihuonevihannekset, nau-
dan-, sian- ja broilerinliha, sokeri 
ja voi. Sokerin ja voin osuus ei 
kuitenkaan ole tässä niinkään 
merkittävä; pieni herkuttelu ei 
kaada suomalaisen luonnon 
kantokykyä.

Kokonaisuudessaan tutkimus 
tukee käsitystä, että ruoan ym-
päristökuormituksen keventämi-
sessä merkittävä keino on kas-
vispainotteisempaan ruokaan 

TMR luku MIPS arvot

Tuoteryhmä TMR abioottinen bioottinen vesi ilma eroosio maaperä

 (kg/kg) (kg/kg) (kg/kg) (kg/kg) (kg/kg) (kg/kg) (kg/kg)

maito 4,4 1,1 3,0 31 0,094 0,31 270

voi 37,6 9,8 25 210 0,67 2,6 2300

levitteet, soijaöljy 28,8 7,6 19 160 0,7 2,0 1800

levitteet, rypsiöljy 30,2 8,3 20 170 0,557 2,2 1900

juusto 43,2 11 29 260 1,1 3,0 2700

naudanliha 45,9 12 31 439 0,99 3,2 2800

sianliha 21,2 8,3 10 240 1,9 2,8 2400

kirjolohen liha 7,6 2,7 4,7 270 0,83 0,17 150

broilerin liha 12,9 7,0 4,6 230 1,5 1,2 1100

kananmunat 10,8 5,7 4,0 140 1,0 1,1 940

soija 3,0 1,3 1,4 160 0,92 0,35 310

olut 1,9 1,5 0,31 280 0,51 0,085 75

ruokaperuna 2,0 0,29 1,7 52 0,016 0,080 71

sokeri 5,1 3,1 1,6 24 0,8 0,38 340

vehnäleipä 2,7 1,1 1,3 20 0,14 0,35 310

ruisleipä 2,8 1,6 0,8 110 0,21 0,29 260

sekaleipä 2,7 1,3 1,1 99 0,21 0,34 300

ohraleipä 2,9 1,1 1,4 21 0,15 0,39 340

tomaatti 9,4 8 1 790 4,0 0,006 36

kurkku (Suomen keskiarvo) 8,4 7 1 570 4,0 0,004 25

kurkku (ympärivuotinen) 15,2 14 1,4 2500 7,0 0,002 11

omena 2,0 1 1 7 0,01 0,32 93

lakka 3,0 2 1 17 0,20 0 0

mansikka 2,8 1 1 18 0,20 0,63 560

MIPS mittaa luonnonvarojen kulutusta
• MIPS (Material input per service unit) on saksalaisessa  Wuppertal-

instituutissa 1990-luvun  alussa kehitetty ekotehokkuuden mittari.

• Taustalla on ajatus, että mitä vähemmän materiaaleja  ihminen   
ottaa luonnosta käyttöönsä, sitä vähemmän aiheutuu  erilaisia  
ympäristövaikutuksia.

• MIPS laskee käytettyjä materiaaleja piilovirtoineen ja suhteuttaa 
sen saatuun hyötyyn, esim. kilogrammaan jotain tuotetta. Usein 
puhutaan myös tuotteen tai palvelun ekologisesta selkärepusta.

• MIPS on yksi ekotehokkuuden mittaamisen  menetelmä , jonka etuna 
on yksinkertaisuus ja konkreettisuus: mittari  kertoo oikeista kulu-
tetuista materiaalikiloista. Miinuspuoli on, että se ei kerro esimer-
kiksi rehevöitymisestä tai eri aineiden myrkyllisyydestä luontoon.

siirtyminen. Muutos kasvispai-
notteisempaan ruokavalioon tar-
vitaan myös ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Tässä asenne- ja rakennemuu-
toksessa tarvitaan koko elintar-
vikealan panostusta ja toisaalta 
se tulee vaikuttamaan alan kehi-
tykseen. Yhdysvalloissa keskus-
tellaan jo esimerkiksi eläinpe-
räisten tuotteiden kovemmasta 
verotuksesta samaan aikaan 
epäterveellisten tuotteiden ve-
rokorotuksen kanssa.

Tommi Kauppinen
Teknillinen korkeakoulu
systeemianalyysin laboratorio
tkauppine@cc.hut.fi

Satu Lähteenoja
kestävän kulutuksen tutkija
Suomen luonnonsuojeluliito
satu.lahteenoja@sll.fi

Tutkimusraportti julkaistaan MTT:n 
raporttisarjassa tämän kevään 
aikana. Lisätietoa tästä ja muista 
hankkeen osatutkimuksista saa 
kirjoittajilta ja netistä mm. 
osoitteista www.mips-online.fi ja 
http://www.teollinenekologia.fi/
seminaarit

Eri elintarvikeryhmien tuotannon luonnonvarojen kulutus
TMR (Total Material Requirement) on saatu laskemalla kiinteät luonnonvarat eli abioottiset  
(elottomat), bioottiset (elolliset) luonnonvarat sekä eroosio yhteen.
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n Kotimaisen oluen tuotantoket-
jun ympäristövaikutukset ja eko-
tehokkuus selvitettiin kaikkien 
ketjussa toimivien tahojen yh-
teistyönä vuosina 2004–2007.

Hankkeen lopputuotteena val-
mistui työkalu, simulointimalli 
MOKE MA-malli. Sen avulla osal-
listuneet yritykset voivat arvioi-
da erilaisten parannustoimenpi-
teiden vaikutuksia lähtötilan-
teen ympäristökuormitukseen 
koko tuotantoketjun osalta tai 
prosessivaiheittain.

Lähtökohtana 
elinkaaritarkastelu

Hankkeen ensimmäisessä vai-
heessa luotiin elinkaaritarkaste-
luun perustuen yksityiskohtai-
nen kuvaus ympäristövaikutuk-
sista, jotka aiheutuvat kotimai-
sista raaka-aineista valmistetun 
keskioluen tuotantoketjun aika-
na lähtien raaka-aineiden tuo-
tantopanoksista ja päätyen nau-
tittavaksi olueksi kuluttajalla.

Perustilanteen elinkaarimalli 
perustui vuosien 2002–2004 to-
dellisiin tietoihin tuotantoketjun 
eri vaiheista. Elinkaarimalli sisäl-
si kaikki olennaiset prosessit ja 
niiden kytkennät sekä raaka-ai-
ne- ja tuotevirtaukset panostuo-
tannosta kuluttajalle. Elinkaari-
mallissa virtauksiin kuuluvat 
myös prosesseissa käytetyt ja 
niissä syntyneet hyödykkeet (ai-
neet ja energia) sekä päästöt 
ympäristöön.

Prosessien virtausmallit ku-
vaavat prosessien sisäänmeno- 
ja ulostulovirtaukset sekä niiden 
keskinäiset riippuvuudet ja edel-
leen niiden riippuvuudet toisten 
prosessien virtauksista.

Elinkaarimallista 
simulointimalliin

”MOKE MA-malli” perustuu mor-
fologiseen analyysiin (MA), jon-
ka avulla voidaan tarkastella on-
gelmia, joihin sisältyy erittäin 
suuri määrä vaihtoehtoja. Kun 
halutaan vaikuttaa koko elinkaa-

ren ympäristövaikutuksiin, on 
jokaisessa elinkaaren vaiheessa 
useita parannusvaihtoehtoja ja 
niiden yhdistelmiä.

Kehitetty malli perustuu hank-
keen ensimmäisessä vaiheessa 
luotuun, koko tuotantoketjun 
lähtökohtaa kuvaavaan elinkaa-
rimalliin. Mallin käyttäjä voi teh-
dä muutoksia prosessien virta-
uksiin tai tuotantoprofiileihin, 
jolloin muutetaan elinkaarimal-
lin prosessien välisiä virtaussuh-
teita. Laskennan tuloksena saa-
daan kokonaisympäristövaiku-
tuksen jakauma ja kertymä elin-
kaarivaiheittain sekä vaikutus-
luokittain eri elinkaaren vaiheis-
sa ja eri prosesseissa. 

Lopputuotteena syntynyt mal-
li integroitiin osallistuneiden yri-
tysten tietojärjestelmiin hank-
keen lopulla. 

Monenlaista hyötyä

Ekotehokas toiminta tuo muka-
naan myös taloudellisia hyötyjä. 

Lannoitevalmistaja voi hyödyn-
tää mallia uusien lannoiteseos-
ten suunnittelussa ja viljelysuo-
situsten laadinnassa mallasoh-
ran viljelijöille. Malli tarjoaa apu-
välineen myös viljelijöille ja vi-
ranomaisille maatalouden ym-
päristötukiohjelmien valmiste-
luun ja vaihtoehtoisten ratkaisu-
jen tarkasteluun.

Mallastamot ja panimot voivat 
käyttää mallia arvioidessaan uu-
sien raaka-aineiden ja prosessi-
muutosten ympäristövaikutuk-
sia omassa tuotannossaan sekä 
päätöstensä vaikutuksia koko 
tuotantoketjun ekotehokkuu-
teen.

Perustilanteen elinkaarimallin 
mukaan erityisiä parannuskoh-
teita ilmastonmuutoksen kan-
nalta olivat maatalouden, oluen 
jakelun ja kaupan aiheuttamat 
ympäristökuormitukset. Perusti-
lamalli tulee päivittää ajoittain. 
Erityisesti oluen pakkauksissa 
on tapahtunut viime aikoina pal-

Työkalu oluen tuotantoketjun 
ekotehokkuuden tarkasteluun

jon muutoksia, joilla on suuri 
merkitys myös koko tuotanto-
ketjun ympäristövaikutuksiin ja 
niiden jakautumiseen.

Työkalu asennettiin yritysten 
tietokantoihin viime keväänä, 
jolloin sitä samalla demonstroi-
tiin muutamalla esimerkillä.

Yrjö Virtanen
vanhempi tutkija
MTT
yrjö.virtanen@mtt.fi

Silja Home 
johtava tutkija
VTT
silja.home@vtt.fi

Hankkeeseen osallistuivat 
Hartwall, Sinebrychoff, Raisio 
Malt, Viking Malt, Altia, Kemira 
GrowHow ja mallasohran 
tuottajat. Tutkimusosapuolet 
olivat MTT ja VTT. Hankkeen 
rahoitukseen osallistuivat myös 
maa- ja metsätalousministeriö 
sekä Tekes.
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Ilmastonmuutos

Oluen keskimääräisen päiväkulutuksen ympäristövaikutukset Suomessa kehitetyn Mittatikkumenetelmän 

mukaisesti esitettynä ja verrattuna eräisiin muihin kuluttajatuotteisiin. 
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Oluen keskimääräisen päivä-
kulutuksen ympäristövaiku-
tukset Suomessa kehitetyn 
Mittatikkumenetelmän mu-
kaisesti esitettynä ja verrat-
tuna eräisiin muihin 
kuluttaja tuotteisiin.
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n Ruoan on havaittu aiheutta-
van kolmanneksen kulutuksen 
ympäristövaikutuksista. Yksit-
täisten tuotteiden ja tuoteryhmi-
en ympäristövaikutuksia voi-
daan tutkia elinkaariarvioinnilla. 
Mittatikku-työkalu on kehitetty 
vaikeaselkoisten elinkaaritulos-
ten havainnollistamiseksi. 

Mittatikun mitta-asteikko 
(=10) on yksi kymmenesosa kai-
kista Suomen päivittäisistä, hen-
kilöä kohti lasketuista ympäris-
tövaikutuksista (=100). Se on 
noin kuudesosa kunkin suoma-
laisen päivittäisen kulutuksen 
ympäristövaikutuksista (=64).

Lukujen 100 ja 64 ero syntyy 
julkisesta kulutuksesta ja siitä, 
että Suomen vientituotteiden 
ympäristövaikutukset ovat huo-
mattavasti suuremmat kuin 
tuonnin osalta. Mittatikun avulla 
voidaan hahmottaa erilaisista 
tavaroista ja palveluista aiheu-
tuvien ympäristövaikutusten 
suuruusluokka.

Mittatikku koostuu  
arkisista hyödykkeistä

Mittatikun asteikolla on suoma-
laisille tuttuja arkisia hyödykkei-
tä suhteessa niiden keskimää-
räiseen päiväkulutukseen. Sivun 
22 kuvasta nähdään, kuinka 

– työkalu tuotteiden ja kulutuksen  
ympäristövaikutusten havainnollistamiseen

suuri merkitys on mm. päivit-
täisellä automatkalla, asumisel-
la, pyykinpesulla sekä ruisleivän 
ja juuston syömisellä. Esimerkik-
si juuston keskimääräinen päi-
väkulutus vastaa noin kahta pro-
senttia Suomen henkilöä kohti 
lasketuista ympäristövaikutuk-
sista.

Mittatikulla voidaan myös ha-
vainnollistaa vaihtoehtoisia rat-
kaisuja, esimerkiksi kuinka suuri 
ympäristöhyöty syntyy, kun au-
tomatka korvataan bussimatkal-
la, tai kun naudanlihapihvi kor-
vataan broilerifileellä.

Ympäristövaikutuksia kuva-
taan viiden ympäristöongelman 
osalta: ilmastonmuutos, vesis-
töjen rehevöityminen, happa-
moituminen, alailmakehän otso-
nin muodostus sekä primääri-
energiankulutus. Ympäristöon-
gelmia on painotettu niiden tär-
keyden mukaan.

Mittatikusta on tehty myös 
ympäristöongelmakohtaiset so-
vellukset: esimerkiksi keskimää-
räinen päivittäinen automatka 
vaikuttaa ilmastonmuutokseen 
46 kertaa sen mitä päivittäinen 
ruisleivän syöminen.

Mittatikun kehittämisen yhtey-
dessä havainnollistettiin myös 
sitä, missä vaiheessa kunkin 

tuotteen suurimmat ympäristö-
vaikutukset syntyvät. Esimerkiksi 
elintarvikkeissa suurimmat ym-
päristövaikutukset syntyvät 
useimmiten alkutuotannossa, 
mutta myös ruokien valmistus 
aterioiksi tai ostosmatka saatta-
vat olla merkittävä vaihe tuotteen 
elinkaaressa. Myös säilytys kau-
passa aiheuttaa tuntuvia ympä-
ristövaikutuksia esimerkiksi pa-
kasteiden ja kylmäsäilytettävien 
elintarvikkeiden elinkaaressa.

Kehitys jatkuu –  
lisää tietoa tulossa 

Mittatikkua ovat kehittäneet 
Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) johdolla Kuluttajatutki-
muskeskus, Maa- ja elintarvike-
talouden tutkimuskeskus (MTT) 
sekä Riista- ja kalatalouden tut-
kimuslaitos (RKTL).

Mittatikun kehittämistyö ja di-
eettien ympäristövaikutusten 
vertailu jatkuvat MTT:n johta-
massa ConsEnv -hankkeessa 
(Kotitalouksien kulutusvalinto-
jen ympäristövaikutukset ja niis-
tä viestiminen - esimerkkeinä 
elintarvikkeet ja asuminen).

Hankkeessa tuotetaan aineis-
toa ja esimerkkejä erityisesti 
elintarvikekulutuksen ja asumi-
sen ympäristövaikutuksista ja 

Mittatikku

niihin liittyvistä kuluttajan valin-
tamahdollisuuksista. Hanke kes-
tää vuoden 2009 kesään asti.

Mittatikkua pyritään myös ke-
hittämään lisäämällä ympäristö-
vaikutusluokkia, kuten maan-
käytön vaikutukset luonnon mo-
nimuotoisuuteen sekä kemikaa-
lien vaikutukset ihmisten tervey-
teen ja luontoon.

Juha-Matti Katajajuuri
vanhempi tutkija
Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus (MTT)
juha-matti.katajajuuri@mtt.fi

Ari Nissinen
tutkija
Suomen ympäristökeskus
ari.nissinen@ymparisto.fi

Lisätietoja:
• Nissinen, A. et. al. 2007. 

Developing benchmarks for 
consumer-oriented life cycle 
assesment-based environmental 
information on products, 
services and consumption 
patterns. Journal of Cleaner 
Production 15, Nro 6, p. 538–549.

• Tarkemmat laskentaperusteet, 
lisätiedot, erilaisia vertailukuvia 
ja kokonaiskuva kulutuksen 
ympäristövaikutuksista löytyy 
Internetistä osoitteessa: http://
www.ymparisto.fi/mittatikku

 

 

 
 
 
Forsfood on Kauhajoella toimiva tuoretuotteiden käsittelylaitteiden valmistukseen ja maahantuontiin 

hyvän ulkonäön ja pitkän säilyvyysajan. Kaksi suosituinta ainettamme! 
Fresh Produce Wash 

Ympäristöystävällinen anti-bakteerinen tuote poistaa bakteerit ja torjunta-aineet tuotteiden pinnalta. Tuote on 
erittäin tehokas ja hajuton sekä sopii kaikille vihanneksille ja hedelmille.  
Pioneer Potato Preparation  

Säilyttää juuresten pinnan ja värin kuorinnan tai leikkaamisen jälkeen. Näin tuotteet säilyttävät värinsä, eivät 
tummu tai vaalene eikä ole hajuhaittoja.   

 

 Ajokkikuja 5, 61800 Kauhajoki  forsfood@forsfood.fi +358(0)20 7995 888 fax: +358 (0)20 7995 870   www.forsfood.fi 

erikoistunut yritys. Tämän kevään teemanamme on erityisesti hygienia ja vastaaminen sen haasteisiin. 
Jälleenmyymme mm. EU-hyväksyttyjä Drywite pesu- ja desinfiointiaineita joilla tuoretuotteet saavuttavat 

Olemme Elintar��viketeollisuus 2008 -messuilla 14.�–16.5.2008 osastolla A40. Tule tutustumaan  tuotteisiimme!
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n Teollinen ekologia on uusi tie-
teenala, jonka alta löytyy tutum-
pia termejä, kuten ekotehok-
kuus, elinkaarianalyysi, materi-
aali- ja ainevirtatutkimus sekä 
ympäristöhallintajärjestelmät. 
Alan tutkimuksessa keskitytään 
erityisesti raaka-aine-, polttoai-
ne-, energia-, jäte- ja päästövir-
toihin sekä niihin liittyviin kus-
tannuksiin. Jouni Korhonen se-
littää asiaa vertaamalla luontoa 
ja teollista yhteiskuntaa.

– Luonto on kierrätyksen mes-
tari, mutta teollinen yhteiskunta 
toimii täysin eri tavalla: käyttää 
uusiutumattomia energialähtei-
tä ja tuottaa jätteitä ja päästöjä. 
Teollinen ekologia tutkii, voisiko 
yhteiskunta ottaa luonnosta 
mallia ja suunnata kohti kestä-
vämpää kehitystä, Jouni Korho-
nen selvittää.

Hän sanoo, että biojätteiden 
mädätys on hyvä esimerkki teol-
lisen ekologian toteutuksesta 
elintarvikealalla. Ihanteellisim-
millaan koko elintarvikeketju oli-
si paikallinen, mutta voidaanko 
alkutuotanto, jalostus ja kulutus 
järjestää paikallisesti globaalis-
sa maailmassa, jossa ongelmat 
voivat myös siirtyä maasta toi-
seen raaka-aineiden ja tuottei-
den mukana?

Vaatimukset kiristyvät

Ilmastonmuutos on havahdutta-
nut päättäjät. Hallitustenvälisen 
ilmastopaneelin mukaan teolli-
suusmaiden pitää leikata hiilidi-
oksidipäästöjään 80–95 % vuo-
teen 2050 mennessä, jos ilmas-
ton lämpeneminen aiotaan pitää 
alle kahdessa asteessa. EU:n 
huippukokouksissa suositus-
tasoksi on sovittu 60–80 prosen-
tin leikkaukset.

Ekologinen ajattelu  
alkaa muuttua teoiksi

Seuraava poliittinen huippu-
tapaaminen on ensi vuonna pi-
dettävä Kööpenhaminan ilmas-
tokokous, jossa on tarkoitus so-
pia maailmanlaajuiset tavoitteet 
ja keinot hidastaa ilmastonmuu-
tosta. Suomessa hallitus saa 
toukokuussa käsiteltäväkseen 
työ- ja elinkeinoministeriön val-
misteleman energia- ja ilmasto-
strategian.

EU julkisti tammikuussa uu-
siutuvien energialähteiden käy-
tön maakohtaiset tavoitteet. 
Suomen tavoite on nostaa uu-
siutuvien energialähteiden osuus 
28 prosentista 38 prosenttiin. 
Suomi on jo nyt Euroopan kär-
keä uusiutuvan energian hyö-
dyntämisessä.

Jouni Korhonen muistuttaa, 
että vain kolme maata maail-
massa toteuttaa laajamittaisesti 
sähkön ja lämmön yhteistuotan-
toa: Hollanti, Tanska ja Suomi. 
Hollannissa yhteistuotannon 
osuus on 45 % sähkön tuotan-
nosta, Tanskassa 40 % ja Suo-
messa 35 %.

– Mutta se, mitä Eurooppa voi 
tehdä, on pientä, vaikkakaan ei 
merkityksetöntä. USA, Kiina ja 
Intia ratkaisevat koko päästöasi-
an, Korhonen summaa.

Opetusohjelma puuttuu

Jouni Korhonen on Intiassa syys-
kuussa 2008 järjestettävän kan-
sainvälisen kestävän kehityksen 
konferenssin (14th Annual Inter-
national Sustainable Develop-
ment Research Conference, 
www.isdrs.org) puheenjohtaja 
yhdessä intialaisprofessori Arun 
Sahayn (Management Develop-
ment Institute) kanssa. Hän on 
Progress in Industrial Ecology 
-lehden päätoimittaja ja Journal 

of Cleaner Production -lehden 
teollisen ekologian teematoimit-
taja.

Korhonen valmistui alun perin 
hallintotieteiden maisteriksi 
Tampereen yliopistosta ja väitte-
li vuonna 2000 Jyväskylän yli-
opiston taloustieteen osastolta. 
Hänen pääaineensa oli liiketalo-
ustieteen johtaminen. Ympäris-
töasioita käsittelevä väitöskirja-
työ käynnistyi Harwardin yliopis-
tossa, jossa hän oli vuoden vie-
railevana tutkijana.

Korhonen on työskennellyt 
myös Joensuun yliopiston ta-
loustieteen laitoksella yliassis-
tenttina. Hän on siellä ja Helsin-
gin yliopistolla (ympäristöpoli-
tiikka) dosenttina. Ennen Åbo 
Akademiin siirtymistään hän 
työskenteli Tampereen yliopis-
ton yhteiskuntatieteiden laitok-
sella tutkimusprofessorina. Åbo 
Akademissa hän vetää viittä ym-
päristöalan hanketta tutkimus-
johtajan ja akatemiatutkijan ni-
mikkeellä.

– Suomessa ei ole teollisen 
ekologian opetusohjelmaa yli-

opistoissa, vaan vähäistä ope-
tusta annetaan hajanaisina kurs-
seina eri otsikoiden alla, Korho-
nen harmittelee.

Ekotehokkuus vain työkalu

Alan termeistä kenties tunnetuin 
on ekotehokkuus. Jouni Korho-
nen kuitenkin muistuttaa, että 
se on suhdeluku, jossa taloudel-
linen tuotto jaetaan ympäristö-
kuormalla. Jos ekotehokkuus 
toimii, tuotantokustannukset 
laskevat, mutta myös ympäristö-
kuormitus saattaa kasvaa: kun 
USA:ssa kehitettiin polttoainete-
hokkaampia autoja, ihmiset al-
koivat ajaa enemmän.

– Ekotehokkuus voi toimia 
”paholaisen asianajajana”, kos-
ka onnistunut ekotehokkuus 
vahvistaa talouskasvua. Silti 
ekotehokkuus on nostettu lopul-
liseksi visioksi, vaikka se on vain 
työkalu kestävän kehityksen ta-
voitetta päin mentäessä, Korho-
nen tähdentää ja ehdottaa:

– Vaihtoehtona on luopua 
ekotehokkuudesta politiikan 
johtamisen strategisena visiona 
ja käyttää sitä puhtaasti mene-
telmänä. Visiot pitää kehittää 
toisesta lähestymistavasta kat-
soen.

Korhonen toteaa, että laskel-
mat maapallon kantokykyrajois-
ta ovat puutteellisia, mutta eivät 
oikeuta tekemättömyyteen.

– Epävarmuus ei saa olla teke-
mättömyyden peruste. Sekin on 
päätös, ettei oteta käyttöön ab-
soluuttisia kantokykyrajoja. 
Näyttää siltä, että kahta asiaa ei 
ikinä kyseenalaisteta: talouskas-
vua ja väestönkasvua.

Pirjo Huhtakangas

lisätietoja:
Jouni Korhonen
tutkimusjohtaja, 
akatemiatutkija
Åbo Akademi
teknillinen tiedekunta
jouni.korhonen@abo.fi
www.teollinenekologia.fi

Suomessa on vuosikymmeniä puhuttu ekologisista 
arvoista, mutta vasta nyt alkaa toden teolla tapahtua, 
uskoo Suomen Teollisen Ekologian Seuran 
puheenjohtaja, akatemiatutkija, dosentti Jouni 
Korhonen Åbo Akademista.

Jouni Korhonen piti Britannian 
kansallisen kestävän kehityk-
sen ohjelman avajaisissa Eng-
lannin Parlamentin Alahuo-
neessa heinäkuussa 2005 asian-
tuntijapuheen ohjelman kan-
sainvälisestä merkityksestä.
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Jätettä vai erinomaista raaka-ainetta? Nyt on aika löytää keinoja ”tuotteen” tekemiseksi 
jätteestä tai estää sen muodostumisesta aiheutuvien kustannusten karkaaminen koh-
tuuttomiksi.

n Päätuotevirtojen lisäksi elin-
tarvikeyrityksissä tulee sivuvir-
toja ja jätevirtoja. Jätevirtojen 
minimoiminen ja niiden siirtämi-
nen sivuvirroiksi ja osin tuotta-
viksi sivuvirroiksi on suuri haas-
te elintarvikeyritysten tulevai-
suuden kannattavuudelle.

Lainsäädäntö kokonaisuute-
na, ja ympäristöön liittyvä lain-
säädäntö erityisesti, on tuonut 
huomattavia uusia haasteita. 
Nämä haasteet konkretisoituvat 
yleensä uuden ympäristöluvan 
hakemisen yhteydessä tai sivu-
virran käsittelyn kustannusten 
kasvaessa kohtuuttoman suu-

riksi. Yrityksen tuloksellisuuden 
ja toiminnan jatkumisen kannal-
ta onkin erittäin tärkeää löytää 
uusia, taloudellisia ja ympäris-
tön kannalta kestävän kehityk-
sen mukaisia ratkaisuja.

Sivuvirroista hyötyä

Pyhäjärvi-instituutin Elintarvike-
yritysten sivuvirrat hyötykäyt-
töön -kartoitushankkeessa haet-
tiin yhteistyössä satakuntalais-
ten elintarvike-yritysten, viran-
omaisten, tutkimuslaitosten ja 
laitevalmistajien kanssa toimi-
vaa ratkaisukompromissia siitä, 
miten erilaiset jätejakeet ja sivu-

virrat voitaisiin vähimmillä kus-
tannuksilla tai jossain tapauk-
sissa tuottavasti hyödyntää kes-
tävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti.

Hanke ajoittui vuosille 2006–
2007. Ensimmäisessä vaiheessa 
kerättiin lisää tietoa ja haettiin 
niitä kohteita, jotka ovat nyt ja 
tulevaisuudessa ne kompastus-
kivet, jotka vähentävät kannat-
tavuutta tai asettavat lainsää-
dännöllisesti riskin toiminnan 
jatkumiselle. Projekti toteutet-
tiin osallistuvien yritysten eh-
doilla tarjoten koulutusta. Sen 
jälkeen yrityskohtaisella suun-

nittelulla haettiin ratkaisuja mal-
liksi siitä, miten muodostuva on-
gelma pystytään tehokkaasti 
hoitamaan.

Hanke osallistui myös rapor-
tin Paras käytettävissä oleva 
tekniikka (BAT) perunan ja juu-
resten koneellisessa kuorinnas-
sa ja käsittelyssä kokoamiseen 
ja kirjoittamiseen. Raportti on 
julkaistu Suomen Ympäristökes-
kuksen Ympäristö-sarjassa vuon-
na 2006 (www.ympäristö.fi).

Viisasten kivi ei ole vielä 
löytynyt

Huomattavimmaksi ongelmaksi 
Satakunnassa havaittiin käsitte-
lykustannusten nouseminen niin 
suuriksi, että yhteen käsittely-
yksikköön pitäisi saada koottua 
useamman tuottajan/tuotanto-
laitoksen jätejakeet pääomakus-
tannusten pitämiseksi kurissa.  
Toisaalta jotta yhteen yksikköön 
saadaan koottua järkevä määrä 
käsiteltävää tuotetta, jätejakeita 
joudutaan tuomaan niin laajalta 
alueelta, että kuljetuskustan-
nukset nousevat kohtuuttomik-
si. 

Koska yhtälö on vielä ratkaise-
matta, työtä jatketaan kevään ai-
kana suunniteltavan yhteissata-
kuntalaisen hankkeen pohjalta.

Lisätietoja:
Maarit Horne
projektipäällikkö
Pyhäjärvi-instituutti
maarit.horne@pyhajarvi-
instituutti.fi

Jäte vai tuote?
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Veden kierrätys
Vesi voi olla elintarviketeol-
lisuudessa raaka-aine, liuo-
tin, kuljetin, jäähdytysaine 
tai pesuaine. Elintarvikkei-
den valmistuksessa käyttö-
veden pitää täyttää talous-
vedelle asetetut laatuvaati-
mukset. Tuotteen laatua ei 
kannata vaarantaa veden 
säästöön vedoten.

n Elintarviketeollisuuden veden 
laatuvaatimukset ovat kovat. 
Tuotteen laatu ei saa vaarantua 
veden laadun tai määrän takia. 
Vedestä voi olla peräisin monia 
haitallisia yhdisteitä tai mikro-
organismeja, jotka pilaavat tuot-
teen. Siksi veden kierrätys ei saa 
olla itsetarkoitus. Prosessi- ja 
pesuvesikiertoihin kertyy orgaa-
nista ainetta, joka suosii baktee-
rien kasvua ja biofilmien muo-
dostumista.

Suomessa ei ole puutetta ve-
destä, eikä prosessi- tai pesuve-
teen kannata ruveta konsentroi-
maan haitta-aineita tuotteen 
laadun kustannuksella. Toisaal-
ta on olemassa myös erilaisia 
käsittelymenetelmiä, jotka pois-
tavat vesikierrosta esimerkiksi 
hiukkasia, bakteereita ja suoloja 
ja veden laatu säilyy käyttökel-
poisena pitempään.

Pohjavesi raakavesilähteenä
Raakaveden lähde voi olla poh-
javesi tai pintavesi. Pienessä 
mittakaavassa vettä voidaan val-
mistaa myös sadevedestä tai 
merivedestä.

Pohjavettä pidetään yleisesti 
parempana raakavesilähteenä 
kuin pintavettä. Pohjavedessä 
on vähemmän luonnosta peräi-
sin olevaa orgaanista ainetta ja 
siinä ei yleensä ole tautia aiheut-
tavia mikro-organismeja.

Suomessa pohjavesiesiinty-
mät ovat pieniä, mosaiikkimai-
sia ja ennen kaikkea ”väärässä 
paikassa”. Toisin sanoen pohja-
vesiesiintymiä on vähän siellä, 
missä suurin osa ihmisistä asuu. 
Yhä useammin pohjavedestä 
löytyy myös Suomessa torjunta-
aineita, liuottimia (tri- ja tetrak-
loorieteeniä), kloorifenoleita, 
bensiinin komponentteja tai lisä-

aineita (bentseeniä, tolueenia, 
ksyleeniä ja metyylitertbutyyli-
eetteriä).

Tavallisesti pohjaveden käsit-
telyprosessi talousvedeksi Suo-
messa käsittää vain aroessiivi-
sen hiilidioksidin poiston, ko-
vuuden ja alkaliniteetin lisäämi-
sen sekä desinfioinnin. Yleisiä 
toimenpiteitä ovat myös raudan 
ja mangaanin saostaminen ja 
suodatus vedestä. Lisäksi Suo-
messa on alueita, joissa fluori-
din, radonin ja arseenin poisto 
on välttämätöntä. Fluoridia esiin-
tyy Kaakkois-Suomen rapakivi-
alueilla ja arseenia mustalius-
keen kanssa samassa maape-
rässä. Erityisen korkeita pitoi-
suuksia tavataan Pirkanmaalla 
ja Länsi-Lapissa.

Ei ole enää harvinaista, että 
pohjavesi käsitellään myös siinä 
olevien ihmisen toiminnasta pe-

ei saa olla itsetarkoitus

Vettä talousveden 
valmistuksen eri 
vaiheista.
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räisin olevien haitta-aineiden 
poistamiseksi tai ainakin vähen-
tämiseksi WHO:n antamien oh-
jearvojen alapuolelle (nitraatti, 
kloorifenolit, liuottimet, torjun-
ta-aineet).

Pohjavettä käytetään talous-
vetenä sellaisenaankin ilman mi-
tään käsittelyä. Perustuuhan 
Suomessakin haja-asutusaluei-
den vedenhankinta kiinteistöjen 
omiin kaivoihin. Valitettavan 
usein kaivot jäävät huoltamatta, 
puhdistamatta ja veden laatu 
tutkimatta. Periaatteessa kansa-
laiset saavat juoda huonolaa-
tuista kaivovettä omilla kiinteis-
töillään ja juovatkin.

Pintavesi tarvitsee  
aina käsittelyjä

Pintavesi täytyy Suomessa aina 
käsitellä orgaanisen aineen ja 
tautia aiheuttavien mikrobien 
poistamiseksi. Koska suomalai-
sissa järvi- ja jokivesissä on run-
saasti luonnosta peräisin olevia 
aineita kuten humusta, ne täytyy 
poistaa suurimmaksi osaksi sa-
ostamalla raudan tai alumiinin 
suoloilla sekä suodattamalla 
vesi hiekkapatjan läpi. Humus 
on kuolleesta kasvimateriaalista 
hajoamisen yhteydessä vapau-
tuva lingniinin kaltainen aine, 
joka värjää veden ruskeaksi.

Desinfiointi on välttämätön, 
koska pintavedet ovat herkkiä 
ulosteperäiselle saastumiselle. 
Varsinkaan keskisuuret ja suu-
ret vesilaitokset eivät tyydy tä-
hän, vaan niissä orgaanisen ai-
neen poistoa tehostetaan otso-
noinnin, aktiivihiilisuodatuksen 
tai biologisesti aktiivisen suo-
dattimen avulla. Pintavedestä 
voidaan valmistaa nykytekniikal-
la erinomaista talousvettä, eikä 
ole mitään laatuun perustuvaa 

syytä siirtyä pohjaveden tai var-
sinkaan tekopohjaveden käyt-
töön.

Suurin osa väestöstä sijaitsee 
Etelä-Suomessa ja rannikkoalu-
eilla, joissa edes hyvälaatuisten 
pintavesilähteiden saatavuus ei 
ole itsestään selvää. Helsinki ra-
kensi maailman pisimmän kallio-
tunnelin Päijänteeseen hyvälaa-
tuisen raakaveden turvaamisek-
si, koska Vantaanjoki on raaka-
vesilähteenä epävakaa. Sen laa-
tu ja virtaama vaihtelevat vuo-
denajan mukaan. Lisäksi siihen 
sekoittuu yläjuoksulla olevan 
asutuksen käsitellyt jätevedet.

Veden kierrätys  
on jo mahdollista

Teollisuuden vesikiertoja voi-
daan johonkin mittaan asti, ta-

pauksesta riippuen, sulkea pois-
tamalla nestefaasista orgaanista 
ainetta, suoloja, kiintoainetta ja 
ennen kaikkea mikro-organis-
meja. Tarjolla on yhä suurempi 
valikoima erilaisia suodattimia, 
joilla voidaan ottaa talteen mah-
dolliset hyödynnettävät kompo-
nentit vedestä, erottaa haitalli-
set aineet ja palauttaa vesi ta-
kaisin prosessiin.

Mikrobien kasvua voidaan 
kontrolloida hapettavien ja ei-
hapettavien desinfiointiaineiden 
lisäksi myös UV-valon ja otso-
noinnin avulla. Niiden hyvä puoli 
on se, että niiden käytöstä ei 
synny haitallisia jäännöspitoi-
suuksia tai sivutuotteita.

Monet teollisuuden alat vaati-
vat käyttövedeltään ominaisuuk-
sia, jotka ovat tiukempia kuin ta-

lousvedelle asetetut. Esimerkiksi 
talousvedessä saa olla mangaa-
nia enemmän kuin virvoitusjuo-
mateollisuuden raaka-aineessa. 
Mangaani voi kertyä putkistoi-
hin, aiheuttaa saostumia ja se 
voi toimia katalyyttinä reaktiois-
sa, joissa esimerkiksi virvoitus-
juoman väriaine hapettuu har-
maaksi sakaksi pullon pohjalle.

Lääke-, elektroniikka- ja puoli-
johdeteollisuus tarvitsevat ultra-
puhdasta vettä. On helpompi ja 
taloudellisempi kierrättää ja kä-
sitellä prosessivettä kuin valmis-
taa tuorevettä talousvedestä.

Tuula Tuhkanen 
professori
Tampereen teknillinen 
yliopisto
tuula.tuhkanen@tut.fi

Talousvesi on elintarvike
n Talousveden laatua säätelevä 
sosiaali- ja terveysministeriön 
asetus 461/2000 koskee ve-
denottamoita, joita käyttää 
enemmän kuin 50 kuluttajaa tai 
joiden tuotto on yli 10 kuutiota 
päivässä. Jos vettä käytetään 
elintarvikkeiden tuotantoon, sen 
on aina täytettävä talousveden 
laatuvaatimukset. Juomavesi tai 
talousvesi, joka on suomen kie-
lessä ja lainsäädännössä viralli-
nen termi, on siis elintarvike.

Talousveden valmistus varsin-
kin pintavedestä on prosessite-
ollisuutta ja koostuu useista eri-
laisista fysikaalisista, kemialli-
sista ja biologisista yksikköope-

raatioista. Hyvän ja turvallisen 
talousveden edellytys on hyvä-
laatuinen raakavesilähde ja sen 
suojaaminen pilaantumiselta, 
vedenvalmistusprosessin moit-
teeton toiminta sekä veden jake-
lu verkostoa myöten kuluttajalle 
niin, että se ei kontaminoidu 
matkalla.

Varsinkin verkosto on osoit-
tautunut viimeaikaisten koke-
musten perusteella ketjun hei-
koimmaksi lenkiksi (Nokian ta-
paus).

Laatuvaatimukset ovat tiukat

Talousvesi ei saa aiheuttaa käyt-
täjälleen mitään terveydellistä 

haittaa. Se ei saa sisältää tau-
dinaiheuttajamikrobeja eikä hai-
tallisia kemiallisia yhdisteitä. Li-
säksi veden pitää olla kirkasta, 
eikä siinä saa esiintyä vierasta 
hajua tai makua.

Vesi ei saa myöskään syövyt-
tää vesijohtoverkostoa eikä -ka-
lusteita. Tämän takia Suomessa 
veteen joudutaan lisäämään 
kalkkia sen pH:n nostamiseksi 
sekä kovuuden ja alkaliniteetin 
lisäämiseksi.

Tuula Tuhkanen
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Veden käsittelyyn tarvitaan uutta ajattelutapaa

Suurimmassa osassa maapalloa juodaan vettä, joka aiheuttaa suo-
ranaisen hengenvaaran käyttäjilleen. Kuva on Sudanista.

n Ympäristöterveydessä, vesi-
hygieniassa ja ainakin valvon-
nassa on parantamisen varaa. 
Samoille toimijoille, vesilaitok-
sille ja viranomaisille tulee koko 
ajan uusia tehtäviä, mutta se ei 
näy käytettävissä olevissa re-
sursseissa.

Veden kemiallisen laadun pa-
rantamiseen, kuten jäljellä ole-
van orgaanisen aineen poistoon 
panostetaan paljon resursseja. 
Samaan aikaan vesilaitosten inf-
rastruktuuri vanhenee ja varsin-
kin verkostot ovat vanhetessaan 
yhä herkempiä vuodoille ja kon-
taminaatioille. Myös valvontala-
boratorioita ulkoistetaan ja kes-
kitetään ja omavalvontaa lisä-
tään.

HACCP -periaate  
tulossa vesihuoltoon

Talousveden laadun mikrobiolo-
ginen valvonta perustuu tuot-
teen eli talousveden indikaatto-
ribakteerien määrittämiseen. 
Kun bakteeriviljely valmistuu, on 
tuote jo kulutettu.

WHO:n uusimmassa talous-
vettä koskevissa ohjeissa koros-
tetaankin talousveden tuotanto-
ketjun varmistamista samalla 
periaatteella kuin elontarvikete-
ollisuudessa on jo pitkää tehty. 
”From farm to fork” on vesipuo-
lella ”From catchment to tap” 
(valuma-alueelta hanaan). Ve-
den laatu pyritään varmistamaan 
kaikissa kriittisissä tuotantoket-
jun vaiheissa.

Eli seuraamalla vesilähteen 
laatua ja sen mahdollista pilaan-
tumista, vesilaitoksen puhdis-
tusprosessien toimintatehok-
kuutta sen eri vaiheissa ja veden 
laadun muuttumista verkostos-
sa voidaan ennakoida olosuhtei-
den muuttuminen ja estää on-
gelman syntyminen tai ainakin 
sen haitalliset seuraukset käyt-
täjille.

Hazard Assessment and Crithi-
cal Control Point (HACCP) -peri-
aate on tulossa myös vesihuol-
toon. Asenneilmapiiri on Nokian 
tapauksen jälkeen valmiimpi sii-
hen ylimääräiseen työhön, min-
kä riskikartoitus vesilaitoksilta 
vaatii. Ironista kyllä, Nokia oli 
yksi ensimmäisistä kaupungeis-

ta, missä tällainen kartoitus teh-
tiin pilot -hankkeena. Riskikar-
toituksessa selvitettiin raakave-
silähteen ja talousveden valmis-
tuksen riskit, mutta nyt häiriö 
sattuikin verkostossa.

Toinen Nokian tapauksessa 
esille tullut puute liittyi riskitie-
dotukseen – miten tavoittaa 
kaikki kuluttajat nopeasti. Lisäk-
si tällaiseen riskiin liittyy kulut-
tajien reagoiminen, riskin koke-
misessa myös raivo-faktori on 
merkittävä. Luonnosta peräisin 
olevat riskit koetaan siedettä-
vämpinä kuin inhimillisen vir-
heen aiheuttamat riskit. Nokian 
tapaukseen liittyi hyvin monia 
piirteitä, jotka nostivat sen pit-
käksi aikaa kansallisen huomion 
kohteeksi.

Vesihygieniapassi pakolliseksi

Myös vesipuolelle on tulossa pa-
kolliseksi ensi kesään mennessä 
hygieniapassi, joka muistuttaa 
periaatteeltaan elintarvehygie-
nian vastaavaa passia. Vesipas-
sitestissä painotetaan ennen 
kaikkea sitä, että jätevesi ja talo-
usvesi eivät missään olosuhteis-
sa saa päästä kosketuksiin tois-
tensa kanssa. Kaikki, jotka ovat 
talousveden valmistuksen tai ja-
kelun kanssa tekemisissä, tarvit-
sevat passin.

Varsinkin pienet vesilaitokset, 
vedenottamot ja vesiosuuskun-
nat ovat riskialttiita, koska niissä 
vedenkäsittelyprosessit ovat yk-

sinkertaisia tai niitä ei ole. Myös-
kään niiden huolto ja valvonta 
eivät ole yhtä tarkkaa kuin suu-
remmissa vesilaitoksissa.

Legionella-bakteeriin pitäisi 
kiinnittää huomiota

Orgaaninen aine, suolat, baktee-
rit, hiivat ja homeet eivät ole ai-
noita prosessivesiin kertyviä 
haittoja – myös ylimääräinen 
lämpö voi olla ongelma. 

Prosessivesien ja jätevesien 
lämpötilan nouseminen noin 38 
+/–5 oC asteeseen luo suotuisat 
olosuhteet esimerkiksi Legionel-
la -bakteerien massiiviselle li-
sääntymiselle.

Teollisuuden vesikierrot ja jä-
tevedenpuhdistamot on eräs po-
tentiaalinen Legionella -aeroso-
lien lähde, johon tulisi kiinnittää 
huomiota ennen kuin ongelma-
tapauksia sairastumisineen pää-
see syntymään.

Talousveden käyttöä  
voisi rajoittaa?

Vaikka vain pieni osa vesilaitok-
sen tuottamasta vedestä juo-
daan tai se on kosketuksissa 
elintarvikkeiden tai niiden val-
mistuksessa käytettävien laittei-
den kanssa, sen pitää täyttää 
kaikissa olosuhteissa talousve-
deltä vaadittavat laatuvaatimuk-
set.

Suurin osa vedestä kuluu toi-
mintoihin, joihin riittäisi huono-
laatuisempikin vesi. Tällaisia ve-

denkäyttömuotoja ovat muun 
muassa pyykinpesu, peseytymi-
nen, WC:n huuhtelu ja nurmikon 
kastelu.

Nykyinen yhteiskunnan infra-
struktuuri on ratkaissut sanitaa-
tion eli ulosteen- ja virtsankulje-
tuksen ja -käsittelyn siten, että 
se kuljetetaan veden avulla asu-
tuksen ulkopuolelle. Jätevesi 
myös käsitellään ainakin suu-
rimmassa osasta kehittyneitä 
maita jätevedenpuhdistamoissa 
siten, että valtaosa jätteen or-
gaanisesta aineesta, ravinteista 
ja tautia aiheuttavista mikro-or-
ganismeista eivät aiheuta sanot-
tavasti haittaa ympäristölle tai 
ympäristöterveydelle. 

Modernit jätevedenpuhdista-
mot poistavat yli 90 prosenttia 
jäteveden orgaanisesta aineesta 
ja fosforista. Uudet EU:n myötä 
tulleet typenpoistovaatimukset 
tulevat tosin aiheuttamaan suu-
ria investointi- ja käyttökustan-
nuksia Suomessa.

Toistaiseksi  
vesi riittää Suomessa

Suomessa raakavettä riittää kai-
kille käyttäjille, kotitalouksille, 
teollisuudelle ja maataloudelle. 
Maailmassa käytetään vettä eni-
ten kasteluun. Monet Suomeen 
tuotetut elintarvikkeet, kuten 
hedelmät, ovat alkuperäismais-
saan kuluttaneet valtavat mää-
rät vettä. Kasteluvesi kuluttaa 
tuotantomaissa vähiä vesivaro-
ja. Jos vettä ja lannoiteaineita on 
rajoitetusti, jäteveden kierrätys 
kasteluvedeksi on houkutteleva 
ajatus.

Koska monissa vähemmän ke-
hittyneissä maissa jäteveden kä-
sittely on puutteellista tai ole-
matonta, voi tällaiseen jäteve-
den hyötykäyttöön liittyä elintar-
vikehygieenisiä riskejä – myös 
tuontielintarvikkeissa. Suurim-
massa osassa maapalloa juo-
daankin vettä, joka aiheuttaa 
suoranaisen hengenvaaran käyt-
täjilleen. WHO on alkanut kiin-
nittää enemmän huomiota ve-
den kierrätyksen terveys- ja ym-
päristövaikutuksiin.

Tuula Tuhkanen
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Kommentti

Hyvin suunniteltu pakkaus
huomataan. Se tukee

tuotteesi laatuimagoa ja
vahvistaa yrityksesi

brandia.

Näyttävän pakkauksen täytyy myös
toimia. Se kestää katseiden
lisäksi rasitusta, kuljetusta,

vaihtelevia olosuhteita
sekä itse käyttöä.

Otamme paikkamme vastuullisena
osana tuotantoketjua huolehtien,

että tarvitsemasi pakkaus
on oikeassa paikassa

oikeaan aikaan.

www.scapackaging.fi

Olemme pakkausalan huippuammattilaisia eli
hallitsemme pakkausprosessin alusta loppuun.

Siksi pystymme tarjoamaan turvallisuutta ja laatua.

Tervetuloa Elintarviketeollisuus 2008-messujen osastollemme A 921.

Aaltopahvilaatikoita Tampereelta jo vuodesta 1911.
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n Suljetussa järjestelmässä vet-
tä kierrätetään lämmönsiirtimi-
en välillä säännöllisesti puhdis-
taen. Avoimessa järjestelmässä 
vesi palautetaan prosessikierron 
jälkeen takaisin vesistöön. Ve-
den kierrätys jäähdytys-, pesu- 
tai kasteluvesinä on tehtävä hal-
litusti, jotta elintarvikkeilta vaa-
dittu hygieniataso voidaan taa-
ta. Siksi suljettu järjestelmä on 
hygieenisyyden vuoksi turvalli-
sempi ratkaisu.

Vettä kuluu esimerkiksi leipo-
motoiminnassa taikinanvalmis-
tuksen lisäksi tuotantotilojen ja 
laitteiden puhdistukseen. Läm-
mintä jäähdytysvettä voidaan 
käyttää uudelleen mm. sellais-
ten työskentelypintojen puhdis-
tukseen, jotka eivät ole suorassa 
kontaktissa tuotteiden kanssa. 
Mekaaninen puhdistus lastalla 
tai harjalla ennen vesipesua es-
tää tehokkaasti orgaanista kuor-

nipesua käytetään erityisesti 
sellaisten pintojen puhdistami-
seen, mitkä muilla menetelmillä 
jäisivät puhdistamatta. Meijeri-
teollisuudessa tekniikkaa käyte-
tään puhdistettaessa maidon 
kanssa kosketuksiin joutuneita 
pintoja. Mekaaniseen puhdis-
tukseen verrattuna ultraäänipe-
su on luotettavampi ja tehok-
kaampi erityisesti bakteerien 
osalta.

Otsoni on kaasu alhaisissa 
lämpötiloissa, ja sen liukenevuus 
veteen kasvaa veden lämpötilan 
laskiessa. Otsoni kykenee hajot-
tamaan biofilmejä, eikä siitä ai-
heudu jäämiä pinnoille. Desinfi-
ointitasoltaan se on samaa luok-
kaa kuin kloori. Otsonia käyte-
tään mm. liha-, muna-, kala-, he-
delmä- sekä vihannestuotannon 
pintojen puhdistuksessa.

Kasteluvesi laadukasta, 
mutta ei talousvettä

Talousveden määritelmä ei kos-
ke kasteluun käytettävää vettä 
esimerkiksi vihannestuotannos-
sa, mutta myös kasteluvedeltä 
vaaditaan mikrobiologisten omi-
naisuuksien, erityisesti uloste-
peräisten bakteerien osalta 
moitteetonta laatua. Useimmilla 
mikrobeilla on kyky tarttua eri 

Suomen elintarviketuotannon vedenkulutus oli vuonna 2005 noin 3m3/tuotetonni, 
mikä sisältää raaka-aineena käytetyn veden lisäksi jäähdytysvedet ja muut 
prosessivedet. Tästä määrästä noin puolet otetaan raakavetenä merestä, järvestä tai 
joesta. Jäähdytysveden käyttö luonnonvesistä suljetun tai avoimen järjestelmän avulla 
säästää oleellisesti vesivaroja.
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Vettä voi kierrättää
elintarviketuotannossa

mitusta ja vähentää kierrätettä-
vän veden puhdistustarvetta.

Puhdistustekniikka  
valitaan tapauskohtaisesti

Veden kierrättämiseen käytettä-
viä puhdistustekniikoita ovat 
mm. hidassuodatus, ultraviolet-
tisäteilytys, ultraäänipesu ja ot-
sonointi. Puhdistustekniikoiden 
valinta tulee tehdä tapauskoh-
taisesti. Esimerkiksi vihannesten 
kasteluvesille ei kannata käyttää 
tekniikoita, jotka poistavat kier-
rätettävästä vedestä myös kas-
veille tarpeelliset ravinteet.

Hidassuodatuksen toiminta 
perustuu mikro-organismien 
avulla tapahtuvaan puhdistami-
seen. Rakenteeltaan laite voi 
olla yksinkertainen säiliö tai al-
lasmainen rakenne, jossa vesi 
siirtyy omalla paineellaan osas-
tosta toiseen kohti puhtaan ve-
den säiliötä. Täyttömateriaalina 

käytetään hiekkaa, kivivillarou-
hetta tai zeoliittia, joiden yläpin-
nalle muodostuu aktiivinen kal-
vokerros. Hidassuodatus sovel-
tuu kasteluvesille tehtävään 
suodatukseen.

UV-säteilytystä voidaan käyt-
tää vedenkierrätyksessä hyö-
dyksi orgaanisten jäämien pois-
tamiseksi putkistojen pinnoilta 
ja tiivistekumeista ym. bakteeri-
toiminnalle otollisista paikoista. 
Puhdistuksessa tulee huolehtia 
siitä, että koko kierrätettävä ve-
simäärä kulkeutuu UV-säteily-
tyksen kautta, jolloin bakteeri-
toiminnalle ei jää elinmahdolli-
suutta. Menetelmä on käytössä 
elintarviketuotannossa hygiee-
nisyyden varmistamiseksi.

Ultraäänen puhdistusteho pe-
rustuu kavitaatioon. Veteen joh-
dettu ultraääni muodostaa pie-
niä kavitaatiokuplia, jotka irrot-
tavat tehokkaasti likaa. Ultraää-

Myös kasteluvedeltä 
vaaditaan mikrobio-
logisten ominaisuuk-
sien osalta moittee-
tonta laatua.
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pintamateriaaleihin ja kasvaa 
edelleen biofilmeiksi. Tämä on 
mahdollista kosteuden, ravintei-
den sekä kiinnityskontaktin avul-
la.

Tällainen yhdistelmä muodos-
tuu muun muassa kasvihuone-
viljelyn suljetussa kierrossa, mi-
käli veden kierrättämiseksi tar-
vittavien keräilykourujen puh-
taanapitoa laiminlyödään. Ros-
kista aiheutuu hidaste ravinne-
pitoisen nesteen virtaamalle, jol-
loin kouruun muodostuu pitkit-
tynyt kosteus.

Kuivakuorinta märkä-
kuorintaa parempi vaihtoehto

Märkäkuorintatekniikka kuori-
moilla vaatii suuret määrät vet-
tä, ja lisäksi materiaalin eteen-
päin kuljettamiseen käytetään 
usein vettä. Raaka-aineen pe-
suissa ennen varsinaista kuorin-
taprosessia syntyy ns. multave-
siä, joissa on korkea kiintoaine-
määrä. Multavedet tulee siksi 
laskeuttaa ja suodattaa kiintoai-
neen ja kelluvien roskien poista-
miseksi ennen kierrättämistä.

Vaihtoehtoinen kuivakuorin-
tamenetelmä on huomattavasti 
ympäristöystävällisempi, koska 
itse kuorintaprosessissa ei käy-
tetä vettä. Myös varsinaiseen 
kuorintaprosessiin käytetty vesi 
voidaan kierrättää, mutta kuori-
massa ja soluneste on sitä en-
nen poistettava vedestä. Veden 
kierrättämistä voi hankaloittaa 
myös perunan tärkkelys, jolloin 
tärkkelyssuodattimien käyttö 
linjastossa ehkäisee tehokkaasti 
tukoshaittoja kierrätysproses-
sissa.

Myös uusia kuorintatekniikoi-
ta kehitellään alalle. Entsyymi-
kuorinnassa juuresten kuori-
osan solut hajotetaan entsyymin 
avulla. Laserkuorinnassa puo-
lestaan laser-säteen avulla pois-
tetaan perunan kuorikerros. 
Näillä tekniikoilla kierrätettävän 
veden solunestepitoisuutta pys-
tytään laskemaan merkittävästi 
paremmin kuin vanhoilla teknii-
koilla, koska perunan soluraken-

ne ei hajoa. Solunesteen ja kuo-
rimassan kerääminen erilleen ei 
siten olisi enää ongelmallista.

Vettä voi kierrättää  
myös ilman kalliita laitteita

Vedenkulutus on suurta myös 
esimerkiksi maidonjalostukses-
sa. Laitteistojen ja tilojen pesui-
hin käytetty vesimäärä ylittää 50 
% vedenkulutuksen kokonais-
määrästä. Myös jäähdytykseen 
kuluu paljon vettä meijereissä, 
jolloin on tarkoituksenmukaista 
hyödyntää raakavesivaroja. Mi-
käli maidonjalostuksen tuoteva-
likoima on laaja, prosessipesuja 
joudutaan tekemään entistä 
enemmän.

Veden kierrättäminen pk-yri-
tyksissä on kuitenkin mahdollis-
ta myös ilman kalliita laiteinves-
tointeja esimerkiksi järkeistä-
mällä viimeisten huuhteluvesien 
uudelleenkäyttö alkupään huuh-
teluissa. Veden käsittely tulee-
kin mitata prosessissa vaihe vai-
heelta, ennen kuin vedenkulu-
tusta ja kierrättämistä voidaan 
lähteä optimoimaan ja mietti-
mään laajamittaisempina laitein-
vestointeina.

Yleisesti elintarviketeollisuu-
den suuryrityksissä on käytössä 
automatisoitu CIP-pesujärjestel-
mä, joissa laitteistot pystytään 
pesemään ja puhdistamaan pur-
kamatta niitä osiin (Clean In Pla-
ce). Pesuprosessi suoritetaan 
automaattisen pesuohjelman 
avulla, jolloin vedenkulutusta 
pystytään optimoimaan manu-
aalista järjestelmää paremmin.

Vedenkulutusta voidaan vä-
hentää myös järkeistämällä pe-
suja kulloinkin tarvittavalle puh-
tausasteelle. Toivottu puhdis-
tustulos voidaan saavuttaa pie-
nemmällä vedenkulutuksella ja 
puhdistustulosta työskentely-
pinnoilta tarkastaa erilaisten 
pintatestien avulla.

Minna Riekkinen
ympäristöinsinööri
Agropolis Oy
minna.riekkinen@agropolis.fi
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n Elintarviketeollisuuspoolin ja 
vesihuoltopoolin yhdessä laati-
ma kyselylomake tulee palaut-
taa elintarvikepoolille 30.4. men-
nessä. Siinä kysytään mm. toimi-
paikan veden määrällistä tarvet-
ta, miten veden laatua seurataan 
ja onko toimipaikalla omaa ve-
denhankintaa. Lisäksi kysytään, 
onko toimipaikalla ollut veteen 
liittyviä ongelmia, onko sillä 
omaa veden varastointimahdol-
lisuutta ja sisältyykö veden toi-
mittajan kanssa tehtyyn sopi-
mukseen kohtia, joissa käsitel-
lään toimintaa häiriötilanteissa.

Vesihuollon varmentamiseen 
liittyvä harjoitus toteutetaan 
meijeriteollisuudessa marras-
kuussa yhdessä elintarviketeol-
lisuus-, vesihuolto- ja alkutuo-
tantopoolin kanssa. Ensimmäi-
senä päivänä tarkastetaan mai-
totilan ja toisena päivänä meije-
rin vesihuoltoa.

Elintarviketeollisuuspoolin val-
miuspäällikkö Viljo Holopainen 
kertoo, että poolin ylläpitämässä, 
huoltovarmuuden kannalta kriit-
tisten yritysten ja toimipaikkojen 
tietokannassa oli vuodenvaih-
teessa noin 130 toimipaikkaa.

Vesihuoltopooli 
käynnistysvaiheessa

Vesihuoltopooli perustettiin 
vuonna 2006 puolustustaloudel-
lisen suunnittelukunnan, Vesi- ja 

viemärilaitosyhdistyksen ja Suo-
men Kuntaliiton välisellä sopi-
muksella. Sen tavoitteena on 
turvata veden jakelun ja viemä-
röinnin toimintavarmuus kaikis-
sa olosuhteissa.

Vesihuoltoinsinööri Riina Lii-
kanen Vesi- ja viemärilaitosyh-
distyksestä muistuttaa, että 
poolin toiminta on vasta käyn-
nistysvaiheessa. Sen tehtävänä 
on tukea vesihuoltoalan varau-
tumista erityistilanteisiin.

– Tähän sisältyy myös elintar-
vikealan laitosten vesihuoltovar-
muus. Koska elintarvikealalla on 
kriittinen asema yhteiskunnan 
perustoimintojen ylläpidossa, 
huomioidaan tällaiset asiakkaat 
erityisesti vesihuoltolaitosten 
varautumissuunnittelussa, Lii-
kanen sanoo.

Käytännön valmiusharjoituk-
sissa jäljitellään mahdollisim-
man tarkasti todellisia erityisti-
lanteita.

– Niissä löydetyt toimintatavat 
edesauttavat todellisten erityis-
tilanteiden tehokasta ja järkevää 
hoitoa. Eri sektoreiden yhteiset 
valmiusharjoitukset tarjoavat 
mahdollisuuden toisilta oppimi-
seen, Liikanen tähdentää.

Suomessa on yhteensä noin  
1 500 vesihuoltolaitosta, joista 
noin 400 on kuntien omistamia. 
Laitoksista noin tuhat on lähinnä 
maaseudulla toimivia vesiosuus-
kuntia.

Pienten laitosten toiminta 
kaipaa kehittämistä

Suomalaisista suurin osa saa 
juomavetensä suurten vesihuol-
tolaitoksen toimittamana.

– Näiden laitosten toimitta-
man veden laatu varmistetaan 
asianmukaisella käsittelyllä. Pie-
nillä laitoksilla laadunhallinta ei 
ole välttämättä yhtä korkeata-
soista, Liikanen toteaa.

Hänen mukaansa laitosten ta-
riffipolitiikkaa pitäisi kehittää 
kustannusvastaavaksi ja kun-
nossapidon vaatimukset huomi-
oivaksi. Pienten laitosten yhdis-
täminen toiminta- ja resurssi-
pohjaltaan tarkoituksenmukai-
siksi, alueellisiksi laitoksiksi tai 
laitosten osatehtävien (operoin-
ti, kunnossapito) ostaminen voi-
vat parantaa niiden toiminta-
edellytyksiä.

– Toimintaedellytyksiä ja toi-
minnan pitkäjänteisyyttä paran-
taa myös laitosten omistajapoli-
tiikan ja hallinnon kehittäminen 
suunnitelmalliseksi ja itsenäi-
semmäksi. Henkilöstön ammat-
titaidon varmistamiseksi alan 
koulutustasoa tulisi vahvistaa, 
täydennyskoulutusta tehostaa 
ja huolehtia ikääntyvien ammat-
tilaisten hiljaisen tiedon siirrosta 
uudelle henkilöstölle. Erityisti-
lanteiden hallintaa tulee kehit-
tää selkeiden ja kattavien varau-
tumissuunnitelmien ja laitosten 
riskien hallinnan kautta, Liika-
nen listaa keinoja minimoida ris-
kejä.

Nokian vesikriisi  
herätteli viranomaisia

Nokian vesikriisi on herätellyt 
vastuuviranomaisia toimimaan. 
Kuntien terveydensuojeluviran-
omaisten piti kartoittaa riskialt-
tiit vesijohtoverkoston liittymät 
31.3. mennessä. Laitosmaisesta 
vesihuollosta noin 90 % onkin 
kuntien vesihuoltolaitosten har-
teilla. Kehittämisinsinööri Paavo 
Taipale Suomen Kuntaliitosta 
sanoo, että urakka on ollut iso, 
mutta vaihdellut kunnittain.

– Sosiaali- ja terveysministeri-
ön selvityspyynnön ja myöhem-
min kuntiin lähetetyn STTV:n toi-
menpideohjeistuksen tarkoituk-
sena oli, että voimavarat keski-
tetään kunnassa mahdollisesti 

oleviin ”korkeariskisiin” kohtei-
siin, Taipale sanoo.

Painopiste selvitystyössä jäte-
vedenpuhdistamoilla ja paljon 
vettä käyttävillä kiinteistöillä, 
joissa käytetään vesihuoltolai-
toksen veden ohella muusta ve-
silähteestä saatavaa vettä.

Tällaisia ovat mm. monet teol-
lisuuslaitokset sekä suuret kiin-
teistöt (hoitolaitokset, toimisto-
talot), joissa on varavesilähteel-
lä varustetut automaattiset pa-
lonsammutusjärjestelmät. Kun-
nasta riippuen selvitettävien 
määrä vaihteli muutamasta kiin-
teistöstä useisiin satoihin.

Selvitystyön jälkeen puutteet 
raportoitiin kunnittain lääninhal-
lituksille.

– Jos kiinteistönomistaja on 
toiminut viisaasti, määräysten-
vastaiset rakenneratkaisut on jo 
nyt otettu pois käytöstä. Joka ta-
pauksessa rakentamismääräys-
ten mukaiseen tilanteeseen pää-
semiseksi tarvittavat toimenpi-
teet edellytetään tehtäväksi kiin-
teistöllä viipymättä, Taipale pai-
nottaa.

Vuonna 2006 perustettu 
vesihuoltopooli järjestää 
yhdessä elintarviketeolli-
suuspoolin kanssa vesihuol-
toharjoituksen marraskuus-
sa. Sitä ennen poolit selvit-
tävät elintarviketeollisuu-
den vesihuollon nykytilan-
netta.

rakentavat yhteistyötä
Elintarviketeollisuus- ja vesihuoltopooli
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Elintarvikeyrittäjät kärsivät Nokialla

n Nokian Yrittäjät ry:ssä on yli 
500 jäsentä, joista osaa vesiepi-
demia kosketti rajustikin. Yrittä-
jäjärjestön puheenjohtaja Pasi 
Heino sanoo, että tilanne peläs-
tytti akuutissa vaiheessa ravin-
tola- ja kahvila-asiakkaat sekä 
esimerkiksi leipomoiden tukku-
asiakkaat. Pikkuhiljaa usko ja 
luottamus ovat palautuneet.

– Taloudellisten vahinkojen 
määrästä ei osaa kukaan sanoa 
vielä mitään, eikä suurimman 
kärsijän ”palkintoa” ole jaettu. 
Toisaalta sekin on hyvin suhteel-
lista. Yksinyrittäjän koko yritys-
toiminta lamautuu, jos yrittäjä 
sairastuu. Isompi saattaa kestää 
pitkäänkin taloudellisessa puris-
tuksessa. Euroissa laskettuina 
suuria kärsijöitä ovat Kylpyläho-
telli Eden ja Nokian Panimo, Pasi 
Heino sanoo.

Nokian Panimon toimitusjoh-
taja Marcus Kanerva kertoo, että 
Nokian vesikriisi aiheutti heille 
reilun 200 000 euron myyntika-
temenetyksen. Tuotanto seisoi 
pari kuukautta marraskuun lo-
pulta tammikuun puoliväliin. 

Tänä aikana hiivakanta ehti kuol-
la. Hiivakantaa oli kuitenkin 
VTT:llä säilössä, mutta se piti 
kuitenkin kasvattaa uudestaan 
tuotantoa varten.

– Tuotannon keskeytyminen 
on selkeä asia, mutta imagotap-
pio on toinen asia. Lisäksi vesi-
kriisi on rasittanut työntekijöi-
tämme, Marcus Kanerva toteaa.

– Tämä oli hyvä esimerkki sii-
tä, kuinka haavoittuvia me lopul-
ta olemme. Esimerkiksi tietolii-
kenne on aivan keskeistä: tava-
raa ei lähde mihinkään, jos tieto-
liikenne on jumissa.

Yrittäjäjärjestö valvoo 
korvauskäsittelyä

Pasi Heino kertoo, että Nokian 
yrittäjät ry on pitänyt ja pitää yllä 
jatkuvaa neuvotteluyhteyttä 
kaupungin kanssa.

– Olemme järjestäneet yhdes-
sä tiedotustilaisuuksia mm. va-
hinkojen korvausmenettelystä. 
Etujärjestönä valvomme, että 
korvauskäsittely on tasapuolista 
ja oikeudenmukaista, Heino to-
teaa.

Hän neuvoo, että yritykset voi-
vat hakea korvauksia vesikriisin 
aiheuttamiin vahinkoihin teke-
mällä vahingoista hakemuksen 
ja toimittamalla sen vahinkova-
kuutusyhtiö IFiin. Se maksaa 
korvauksia Nokian kaupungin 

rakentavat yhteistyötä vastuuvakuutuksesta ja korvaa 
siitä vedestä aiheutuneet henki-
lö- ja esinevahingot.

Nokian kaupungin elinkeino-
päällikkö Henry Moisio laskee, 
että saastuneella alueella on 
seitsemän elintarvikealan yritys-
tä, kuten leipomo-konditoria, pi-
topalveluyritys ja kolme päivit-
täistavarakauppaa.

– En pysty sanomaan suurinta 
kärsijää. Meillä on myös puhtaa-
na säilyneellä alueella vahingon 
kärsijöitä yritysten joukossa, 
koska vahinkoja syntyi mm. 
työntekijöiden sairastumisista, 
Moisio kertoo.

Nokian kaupungilla on vas-
tuuvakuutus, joka korvaa välit-
tömät vedestä aiheutuneet hen-
kilö- ja esinevahingot, mutta ei 
yritysten liiketoimintavahinkoja. 
Korvaaja on tällöin Nokian kau-
punki. 

Nokian vesijärjestelmä ei 
ainutlaatuinen

Nokian vesijohtoverkosto on nyt 
puhdistettu, ja vesi on varoaiko-
jenkin jälkeen todettu kokonai-
suudessaan puhtaaksi.

–  Vastaavanlainen onnetto-
muus ei meillä ole enää mahdol-
lista toistua. Nokian vesi on ollut 
tunnetusti hyvälaatuista ja vir-
taa nyt puhtaissa putkissa, Moi-
sio vakuuttaa.

Hän sanoo, että saastunut 
alue rajautui selkeästi, mutta 
onnettomuus koski laajimmil-
laan koko kaupunkia.

– Se koski jonkin aikaa koko 
kaupungin väestöä ja pitemmän 
aikaa, likaantuneella alueella 
noin kolmasosaa kaupungin vä-
estöstä eli noin 9 000 henkeä. 
Varmasti ympäri Suomea ovat 
tarkastuksen alla vastaavanlai-
set vesijärjestelmät ja niiden ris-
kitekijät; Nokian vesijärjestelmä 
ei ollut mitenkään ainutlaatui-
nen, Moisio sanoo.

Nokialla yritysten kärsimät va-
hingot ovat olleet pääsääntöi-
sesti työntekijöiden sairastumi-
sista johtuvia toimintavaikeuk-
sia.

– Nokialla on noin 1300 yritys-
tä. Tapaus koski vain pienen ai-
kaa suurta osaa yrityksistä ja pi-
demmän aikaa pientä osaa yri-
tyksistä. Likaantunut alue on 
pääsääntöisesti asuntoaluetta. 
Kaupungin omia laitoksia, kuten 
kouluja ja päiväkoteja, on paljon 
likaantuneella alueella. Niissä 
tehtiin veden käyttörajoituksen 
aikana paljon töitä elintarvike-
huollon eteen, Moisio painot-
taa.

Pirjo Huhtakangas
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Nykyiset uusiutuvien energialähteiden ja energia- 
  tehokkuuden edistämiskeinot ovat pää osin erilaisia 
investointitukia. Osin hyödynnetään myös verotuksellisia 
keinoja esimerkiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun 
sähkön määrän kasvat tamiseksi. Energiatehokkuuden 
edistämisessä on lisäksi käytössä laaja energia tehokkuus - 
sopimusjärjestelmä.

n Ilmastonmuutoksen hillintä 
kulminoituu pääosin energian 
tuotantoon ja käyttöön. Tämä 
tarkoittaa sitä, että yhä enene-
vissä määrin olisi siirryttävä 
päästöttömien energialähtei-
den, kuten uusiutuvat energia-
lähteet, käyttöön. Lisäksi energi-
an käyttöä olisi merkittävästi te-
hostettava. Näiden asioiden 
eteenpäin viemisessä Euroopan 
Unioni haluaa olla suunnan näyt-
täjänä ja vastuunottajana.

EU:n komissio julkaisikin 
23.1.2008 energiapaketin uusiu-
tuvien energialähteiden tavoit-
teista ja kasvihuonekaasupääs-
töjen vähentämisestä. Esitykset 
perustuvat Eurooppa-neuvoston 
vuoden 2007 linjauksiin. EU-ta-

solla päämääränä on saavuttaa 
20 %:n osuus uusiutuville ener-
gialähteille, säästää energiaa 20 % 
ja vähentää päästöjä 20 % vuo-
teen 2020 mennessä.

Uuden uusiutuvien energialäh-
teiden direktiiviehdotuksen mu-
kaan Suomelle esitetään uusiutu-
vien energialähteiden käytölle 38 % 
sitovaa tavoitetta (nyt 28,5 %). 
Tätä ennen on jo annettu muun 
muassa energiapalveludirektiivi, 
jossa jäsenvaltioiden tavoitteena 
on tehostaa energian käyttöään 9 
% vuosina 2008–2016.

Uusi ilmasto- ja energia-
strategia valmistumassa

Edellä mainittujen direktiivien 
asettamat tavoitteet ovat hyvin 

haastavia. Niiden toteuttamisek-
si tarvitaan laajalla rintamalla 
erilaisten uusiutuvien energia-
lähteiden käyttöönottoa, energi-
ansäästöä ja energian käytön te-
hokkuutta.

Uusiutuvista energialähteistä 
voidaan mainita puuperäiset 
polttoaineet, peltoenergia, bio-
kaasu, tuulivoima, vesivoima, 
aurinkoenergia ja erilaiset bio-
hajoavat jätteet. Lisäksi energia-
säästöä ja tehokkuutta on toteu-
tettava laajalla rintamalla kaikil-
la teollisuuden sektoreilla ja toi-
mialoilla.

Tällä hetkellä energiapolitii-
kan linjaukset perustuvat vuon-
na 2005 annettuun valtioneu-
voston selontekoon – Lähiajan 

Direktiivit suuntaavat energian tuotantoa ja käyttöä

n Yrityksille suunnattavalla 
energiatuella vaikutetaan pää-
osin uusiutuvien energialähtei-
den käytön lisääntymiseen, 
energiansäästön tehostumiseen 
ja uuden energiateknologian 
käyttöönottoon. Energiatuki on 
harkinnanvarainen edistämis-
muoto, ja sen myöntäminen pe-
rustuu tapauskohtaiseen harkin-
taan. Etusija annetaan uuden 
teknologian hankkeille. Mahdol-
lisen tuen suuruuteen vaikutta-
vat erityisesti hankkeen kannat-
tavuus ja teknologiataso sekä 
hankkeen suuruus.

Tuen tarkoitus on nopeuttaa 
hankkeen toteutumista, paran-
taa hankkeen kannattavuutta ja 
vähentää uuden teknologian 
käyttöönottoon liittyviä talou-
dellisia riskejä. Energiatukea 
voivat saada yritykset ja yhtei-
söt, kuten kunnat.

Yrityksen suuri koko ei ole 
este tuen saamiselle, eikä hank-
keen sijaintipaikalla ole merki-
tystä mahdollisen tuen suuruu-
teen. Tukea voidaan myöntää 
vuosittain valtion talousarvioon 
sisältyvän valtuutuksen rajois-

sa. Tukea myönnetään jatkuvan 
haun periaatteella.

Pääpaino uusissa 
teknologioissa

Energiakatselmus- ja energian-
säästöinvestointitukia haetaan 
alueen TE-keskuksesta. Ener-
giansäästöön liittyvien inves-
tointitukien pääpaino on uuden 
teknologian käyttöönotossa. 
Energiatehokkuussopimukseen 
liittynyt yritys voi kuitenkin ha-
kea myös tavanomaisen teknii-
kan investointitukea. Tällöin tu-
ettavien investointien tulee pää-
osin olla raportoiduissa energia-
katselmuksissa tai -analyyseissa 
tai muissa vastaavissa selvityk-
sissä todettuja.

Tuen myöntämiseen voi liittyä 
myös hankkeen kokoon ja yri-
tyksen vuosittaiseen euromää-
räiseen enimmäistukeen liittyviä 
rajoituksia. Tukea voidaan myön-
tää investoinneille, joiden koro-
ton takaisinmaksuaika on yli 3 
vuotta. Jos hanke kuuluu pääs-
tökauppalain piiriin, voidaan tu-
kea myöntää vain uuden tekno-
logian hankkeille (pl. pääosin 

energia- ja ilmastopolitiikan lin-
jauksia – kansallinen strategia 
Kioton pöytäkirjan toimeenpa-
nemiseksi ja kevään 2007 halli-
tusohjelmaan.

Vuoden 2008 aikana on tar-
koitus valmistua uusi ilmasto- ja 
energiastrategia. Komission 
asettamat sitovat uusiutuvien 
energialähteiden käytön tavoit-
teet luovat pitkälti pohjaa uuden 
ilmasto- ja energiastrategian lin-
jauksille ja mahdollisesti lähitu-
levaisuudessa käyttöön otetta-
ville uusille uusiutuvien energia-
lähteiden edistämiskeinoille.

Mika Anttonen

energian tuotannon ja käytön valintoja
Investointituet ohjaavat
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Kestävät ja laadukkaat välineet 
ammattikäyttöön!

Tarjolla kaikkea harjoista kaapimiin 
– kaikki hygieenisesti ja ergonomisesti 

suunniteltuja.
 

Lisätietoja Ecolabin edustajalta!

Oy Ecolab Ab / Food & Beverage Division · Piispanportti 10, 02200 Espoo · Puh. 020 7561 400, myyntipalvelu 0800-1-39655 · www.ecolab. 

FBK on valmistanut 
puhdistusvälineitä 

vuodesta 1887 lähtien

FBFBKK on v llal iimi tstanut

Energiatehokkuussopimukset sitouttavat
• Kauppa- ja teollisuusministeriö (nykyisin työ- ja elinkeino  - 

ministeriö) allekirjoitti 4.12.2007 elinkeino elämää  
edustavien järjestöjen, kuntien ja öljyalan kanssa uudet  
energiatehokkuussopimukset. 

•.. Ne laajentavat ja tehostavat sopimusjärjestelmään mukaan 
lähtevien yritysten ja yhteisöjen energiansäästötoimia. 

•.. Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alle kirjoitti  
tässä vaiheessa kahdeksan toimialajärjestöä kuten Elin - 
tarviketeollisuusliitto ry. Toimialajärjestöön kuuluvat  
yritykset voivat liittyä kyseiseen sopimukseen. 

•.. Energiatehokkuussopimukseen liittyvä yritys sitoutuu  
analysoimaan oman energiankäyttönsä ja laatimaan toimenpi-
deohjelman kannattavien tehostamistoimien toteuttamisesta. 

•.. Työ- ja elinkeinoministeriö voi puolestaan tukea sopimus- 
yritysten ja yhteisöjen energiakatselmuksia  ja analyyseja  
sekä avustusehdot (energiatuki) täyttäviä  
energian säästöinvestointeja.

 

 Aiemmin aiheesta: Kehittyvä Elintarvike 6/07, s. 9.

energiatehokkuussopimusjär-
jestelmään liittyvät säästöinves-
toinnit).

Energiatukea voidaan myös 
myöntää sellaiselle yrityksille, 
jotka eivät ole liittyneenä ener-
giatehokkuusjärjestelmään. Täl-
löin tuettavien säästö- tai tehok-
kuushankkeiden tulee olla uu-
den teknologian hankkeita tai 
nk. ESCO -hankkeita (ESCO = 
energiapalveluyritys). Uusiutuvi-
en energialähteiden hankkeiden 
tukeminen ei edellytä ko. sopi-
musjärjestelmään kuulumista.

Haku ennen hankkeen 
aloittamista

Sekä energiakatselmus- että in-
vestointitukea on aina haettava 
ennen hankkeen aloittamista. 
Aloittamiseksi katsotaan myös 

lopullisen investointipäätöksen 
tai sitovan laitetilauksen tekemi-
nen. Myös katselmustukea on 
haettava aina ennen hankkeen 
aloittamista, eli ennen lopullisen 
tilauksen tekemistä.

Tuen myöntämisen edellytyk-
senä on, että sillä arvioidaan ole-
van hankkeen käynnistymiselle 
tärkeä merkitys. Käytännössä 
tukiprosentit hyväksyttävistä 
kustannuksista selvityshank-
keissa ovat olleet 40–50 % ja in-
vestointihankkeissa 15–25 %.

Mika Anttonen
ylitarkastaja
työ- ja elinkeinoministeriö
mika.anttonen@tem.fi

Lisätietoja energiatuesta saa 
alueen TE-keskuksista.
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n – Mietimme, miten jätevesien 
iso energiamäärä saadaan pa-
remmin talteen, ja ratkaisu löytyi 
lämpöpumpusta, joka sijoitettiin 
konehuoneeseen, Oy Snellman 
Ab:n tekninen johtaja Markus 
Snellman kertoo.

Snellmanilta virtaa kunnalli-
seen jätevedenpuhdistamoon 
vuorokaudessa 700–800 kuutio-
ta jätevettä, josta nyt otetaan 
lämpöä talteen.

– Suurin haaste on ollut läm-
pöpumpun suodatusprosessi, 
sillä sen läpi ei saa ajaa liian li-
kaista vettä, mutta sekin toimii, 
Snellman toteaa.

Likavettä sietävä 
lämpöpumppu

Teollisuuskäyttöön soveltuvan, 
likavettä sietävän lämpöpump-
pukokonaisuuden on kehittänyt 
Oy Scancool Ab Tekesin ClimBus 
-ohjelmassa. Sen kautta on ra-
hoitettu ilmastonmuutoksen hil-
lintään liittyviä tuotteita ja pal-
veluja.

Scancoolin tuotekehityspro-
jektin innovaationa oli jäteve-

Jäteveden hukkalämmön talteenotto  
säästää energiakustannuksissa

Snellmanin Pietarsaaren lihanjalostustehtaassa on otettu talteen jäteveden hukkalämpöä, jolla on 
lämmitetty pesuvesiä. Hukkalämmöllä on korvattu raskaan polttoöljyn tarvetta niin tehokkaasti, että 
energiakustannuksissa säästyy jopa 100 000 euroa vuodessa.

teen varastoituneen energian 
hyödyntäminen optimaalisella 
hyötysuhteella riippumatta jäte-
veden lämpöenergian tai käyttö-
kohteen energiatarpeen vaihte-
lusta. Tavoitteena oli saavuttaa 
200 kilowatin sähkönkulutuksel-
la jopa 1200 kilowatin lämpöte-
ho.

Projektissa kehitettiin itse-
puhdistuva suodatin, likavettä 
sietävä lämmönvaihdin ja siihen 
integroitu puhdistusjärjestelmä. 
Lämpöpumppukokonaisuus on 
valmistettu tehdasympäristöön 
niin, että se on helposti räätälöitä-
vissä ja asennettavissa erilaisiin 
kohteisiin.

Investoinnissa on hyödynnet-
ty ns. ESCO-rahoitusta, eli inves-
tointikustannukset maksetaan 
laitoksen toimittajalle saavute-
tuilla kustannussäästöillä. Teke-
sin rahoituksen osuus oli noin 12 
prosenttia.

– Meidän osuutemme on suu-
rin. Snellman maksaa investoin-
nin sitä mukaa, kun säästöjä 
syntyy. Tavoite on, että inves-
tointi maksaa itsensä takaisin 

2,5–3 vuodessa. Snellmanin pi-
lottihankkeessa päästään rei-
luun kolmeen vuoteen, Scancoo-
lin toimitusjohtaja Jonny Asp-
lund arvioi.

Puolet lämmöntarpeesta 
kylmäenergiasta?

Jonny Asplund muistuttaa, että 
uusi lämpöpumppujärjestelmä 
vaatii aina asiakaskohtaisen rää-
tälöinnin. Snellmanilla lämpöä 
on otettu kylmälaitoksesta tal-
teen ennen lämpöpumpun asen-
nusta niin, että veden lämpötilaa 
on nostettu noin 20–25 astee-
seen. Lämpöpumpulla käyttöve-
den lämpötila voidaan nostaa 
jopa noin 55 asteeseen. Lämpö-
tilavaihteluista huolimatta pump-
pu toimii tehokkaalla hyötysuh-
teella.

– Pumppaus- ja lämmönvaih-
dintekniikka on helposti puhdis-
tettavissa ja suodatin itse puh-
distuva, Asplund sanoo.

Hän arvioi, että elintarviketeh-
taassa jopa puolet lämmöntar-
peesta voidaan saada kylmä-
energiasta, joten kylmätekniikan 

7˚C 19˚C 22˚C 55˚C

80˚C

LTO LTO ÖLJY

ÖLJY

PROSESSIT

JÄTEVEDEN-
PUHDISTAMO

JÄTEVEDEN-
PUHDISTAMO

KUNNALLINENSNELMANNIN
30˚C

800m3/vrk

LTO = LÄMMÖNTALTEENOTTO
KYLMÄLAITOKSESTA

LÄHTÖTILANNE

mahdollisuudet kannattaa hyö-
dyntää.

– Lämpöpumppujärjestel-
mään kannattaa investoida siel-
lä, missä on paljon pesuveden 
tarvetta ja samalla jäähdytystar-
vetta, Asplund summaa.

Markus Snellmanin mukaan 
tekniikka sopii hyvin elintarvike-
teollisuudelle, koska se käyttää 
paljon lämmintä pesuvettä.

Aikaisemmin Snellmanin omas-
ta jätevedenpuhdistamosta vir-
tasi kunnalliseen jätevedenpuh-
distamoon 700–800 kuutiota 30-
asteista jätevettä vuorokaudes-
sa. Hukkalämmön osuus oli noin 
5 GWh vuodessa, mikä vastaa 
200 omakotitalon vuosittaista 
lämmöntarvetta. Nykyisin kun-
nalliseen jätevedenpuhdista-
moon menevä vesi on noin 15-
asteista.

Teollisia lämpöpumppuja 
vielä vähän

Prosesseista on mahdollista ot-
taa hukkalämpö talteen lämpö-
pumpulla ja hyödyntää saatu 
lämpöenergia mm. käyttöveden 
tai tilojen lämmitykseen. Mah-
dollisia lämpöenergian lähteitä 
ovat prosessi-, jäte-, meri- ja sa-
devesi, pako- ja palokaasut sekä 
maalämpö.

Toistaiseksi lämpöpumppuja 
on käytetty Suomessa lähinnä 
kiinteistöjen lämmittämiseen. 
Energian hinnan noustessa ja il-
mastonmuutosvaateiden kove-
tessa myös teollisuus on kiin-
nostunut lämpöpumpuista.

– Lisäksi teollisten lämpö-
pumppujärjestelmien takaisin-
maksuaika alkaa pudota alle 
neljän vuoden olosuhteista ja 
käyttökohteesta riippumatta, 
Jonny Asplund lisää.

Pirjo Huhtakangas
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Jäteveden hukkalämmön talteenotto  
säästää energiakustannuksissa

n Elintarviketeollisuusliitossa 
toimii Elintarviketeollisuuspooli, 
joka toteuttaa omalta osaltaan 
valtioneuvoston määrittelemiä 
huoltovarmuustavoitteita. Poo-
lin johtajana on Elintarviketeolli-
suusliiton toimitusjohtaja Heik-
ki Juutinen ja valmiuspäällikkö-
nä Viljo Holopainen. Valtioneu-
vosto tekee tietyn ajoin Suomen 
huoltovarmuustarkastelun ja 
määrittelee siihen liittyvät toi-
minnalliset tavoitteet. Varmuus-
varastoinnin taso on viimeksi 
tarkistettu vuonna 2002, ja seu-
raavan kerran se tehdään 2008.

– Tämän päivän huoltovar-
muus on aivan muuta kuin va-
rastoissa makaavaa viljaa tai ta-
varoita: kyse on ensisijaisesti lo-
gistiikasta, kuljetusvarmuudes-
ta ja saatavuudesta, Viljo Holo-
painen sanoo.

Saatavuus voidaan laajentaa 
alkutuotantoon asti, esimerkiksi 
sokerin tuotantotilanteeseen on 
otettu kantaa Suomen huolto-
varmuuden tarkastelussa.

– EU:sta tulee sokerin alituo-
tantoaluetta, jos suunnitellut 
kiintiöiden pienentämiset toteu-
tetaan. Suomihan on jo sitä, jat-
kaa Holopainen.

Huoltovarmuuteen liittyy 
myös alkutuotannon aloittami-
sen tai muuttamisen valmius. 
Sokerijuurikkaalla se on vaike-
aa, jos tuotanto on kerran lope-
tettu.

Varastoissa vähän viljaa

Viljan määrä maailman viljava-
rastoissa on nyt alimmillaan use-
aan kymmeneen vuoteen. Aasi-
an maiden kasvava kulutus, bio-
etanolin tuotanto ja parin viime 
vuoden huonot sadot maailman 
vilja-aitta-alueilla ovat syöneet 
varastot.

Huoltovarmuus  
ensisijaisesti yhteyksien toimivuutta kriiseissä

Huoltovarmuus tuo monelle mieleen vieläkin sotiin 
liittyvän elintarvikepulan. Tänä päivänä huoltovarmuus 
on ensisijaisesti elintarvikkeiden ja polttoaineiden 
saatavuutta sekä liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien 
toimivuutta erilaisissa kriiseissä ja luonnonilmiöissä.

Suomessa tavoite on pitää lei-
päviljaa vuoden tarve varastos-
sa (kylvösiemen + kulutus). Krii-
sin sattuessa joutuisimme veh-
näleipädieetille. Ruista ei vielä-
kään tuoteta tarvetta vastaavas-
ti, vaikka rukiin viljely on ilahdut-
tavasti lisääntynyt parina viime 
vuotena. EU:lla ei ole vielä varsi-
naista huoltovarmuusohjelmaa, 
vain alustavia kaavailuja.

– Huoltovarmuus ei hoidu il-
man kansallisia ratkaisuja, niin-
pä esimerkiksi Saksassa onkin 
lisätty omaa viljan varastointia.

Nokian vesikriisin jälkihoidos-
sa koeteltiin myös huoltovar-
muutta. Ensisijaisiin asioihin 
kuuluvat sairaaloiden ja labora-
torioiden kapasiteetti, mutta 
niinkin arkiselta tuntuva asia, 
kuin pulloveden kuljetuskyky ja 
jakelun järjestäminen osoittau-
tuivat ratkaiseviksi. Nokialla tur-
vauduttiin osin kriisiajan organi-
saatioiden käyttöön.

Sähköntuotanto on 
keskittynyt

Viljavarastojen lailla varastot yli-
päätään ovat kadonneet. Tavara 
aina varaosista ja raaka-aineista 
lähtien ei ole enää varastossa, 
vaan pyörillä, matkalla aina jon-
nekin. Liikenteen käyttövoiman 
saanti ja liikenneyhteyksien toi-
mivuus ovat tämän päivän huol-
tovarmuuden kulmakiviä.

Viime sodan aikana rautatei-
den sadat höyryveturit käyttivät 
kotimaisia polttoaineita: halkoja 
ja turvetta. Kuorma-autoliiken-
teessä oli paljon häkäpönttöau-
toja, nekin klapivetoisia. Huolto-
varmuuden kulmakivi, suurten 
kaupunkien välinen rautatielii-
kenne, on nyt sähköistetty. Säh-
köntuotannosta suuret voima-
laitokset hoitavat suuren osan, 

mutta hajautettu tuotanto olisi 
huoltovarmuuden kannalta pa-
rempi!

Elintarviketeollisuuden yrityk-
sistä hyvin harva tuottaa itse tar-
vitsemaansa käyttövoimaa, säh-
köä, kaasusta puhumattakaan. 
Tulevia huoltovarmuusuhkia tar-
kasteltaessa energian saanti 
kuitenkin todennäköisesti pysty-
tään hoitamaan; tilalle tulevat 
uudenlaiset uhat.

– Tietoliikenteen toimivuus on 
nykyisin yksi tärkeimpiä huolto-
varmuuteen vaikuttavia asioita, 
painottaa Viljo Holopainen.

Elintarviketehtaasta ei tule 
kauppaan ainuttakaan tuotetta, 
jos esimerkiksi OVT-yhteys (or-
ganisaatioiden välien tiedonsiir-
to) tai sen varalla oleva sähkö-
posti-, faksi- tai puhelinyhteys ei 
toimi. Kun tuotantolaitosten 
koko on kasvanut ja niitä on yhä 
harvemmassa, kuljetusten ohel-
la tietoliikenteen toimivuus on 
sujuvan tuotannon, jakelun ja 
huoltovarmuuden perusta.

Huoltovarmuusuhat tänä päi-
vänä ja hyvin todennäköisesti 
myös lähitulevaisuuden maail-
massa ovat muita kuin sotilaalli-
sia. Ennustettu mahdollinen il-
mastonmuutos lumimyrskyi-
neen sekä kaatosateineen on to-
dennäköisempi. Suomi on laaja 
maa, ja päivittäistavarahuolto 
edellyttää tehokkaasti toimivaa 
logistiikkaa. Miten varmistaa 
kaikkialla maassa päivittäistava-
roiden häiriötön saatavuus, jos 
ilmasto todella muuttuu ja erilai-
set ilmastolliset ääri-ilmiöt li-
sääntyvät?

Mistä ammattitaitoiset 
työntekijät?

Elintarviketeollisuuden ammat-
titaitoisen työvoiman saanti on 
sekin osa huoltovarmuutta. Ko-
kin ammatti on saanut ylimää-
räistä hohdetta viime vuosien 
ruokaohjelmien myötä, koulu-
tukseen onkin ollut hakijoita. 
Teollisuuden ammattiopintoihin 
samanlaista ”hakuryntäystä” ei 
ole ollut.

Mekanisoitu ja automatisoitu 
valmistus ei onnistu ilman hyvää 
kokemusta – ja sen edellytykse-
nä olevia opintoja. Ajatellaanpa 
vaikkapa kulutusmaidon tietä. 
Jo yksin raaka-aineenkeruu edel-
lyttää yhdistelmäajoneuvokortin 
lisäksi hygienian ja automaation 
käytön osaamista. Purkkiin ei 
päädy ainuttakaan maitopisaraa 
ilman maidonkäsittelijän am-
mattitaitoa.

Julkisuudessa on useasti kes-
kusteltu yritysten omistajuuden 
vaikutuksesta myös huoltovar-
muuteen. Tuotantoyritysten ul-
komaista omistajuutta Viljo Ho-
lopainen ei pidä ongelmana; 
tuotanto on useimmiten raaka-
ainesidonnaista ja tärkeämpää 
on huolehtia silloin riittävästä al-
kutuotannosta.

– Sen sijaan on syytä seurata 
kuljetusyritysten tilannetta: 
kuka omistaa kuljetuskaluston, 
painottaa Viljo Holopainen.

Heikki Manner
puheenjohtaja
ETS/Prosessitekninen jaosto
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n – Tavoitteena on kolmen vuo-
den sisällä rakentaa vähintään 
10–20 elintarviketeollisuuden ja 
kaupan jätteisiin perustuvaa 
Etanolix-tehdasta sekä tuoda 
markkinoille kokonaan uusiin 
raaka-aineisiin, esimerkiksi koti-
talouksien kompostoitaviin bio-
jätteisiin perustuvia etanoliteh-
taita, myyntijohtaja Risto Savo-
lainen kertoo.

Hän tähdentää, että markki-
noiden pääpaino tulee kuitenkin 
olemaan ulkomailla.

– Suomi on ollut meille erin-
omainen paikka aloittaa liiketoi-
minta paikallisen elintarvikete-
ollisuuden ja kaupan valveutu-
neisuuden ja aktiivisuuden ansi-
osta. Monet nykyiset ja tulevat 
asiakkaamme ovat olleet muka-
na jo ensimmäisistä VTT:n tutki-
mushankkeista alkaen.

St1 Biofuels Oy on VTT:n ns. 
spin-off -yritys. Yrityksen perus-Yrityksen perus-
taja Antti Pasanen toimi tutkija-

Energiayhtiö St1 Oy:n tytäryhtiöllä St1 Biofuels Oy:llä on kova 
vauhti päällä. Yritys rakentaa Suomeen muutamassa vuodessa 
10–20 bioetanolitehdasta. Ensimmäinen tehdas vihittiin käyttöön 
syyskuussa 2007 Lappeenrannassa, ja Närpiön tehdas otetaan 
käyttöön huhti-toukokuussa. Haminaan tehdas nousee 
toukokuussa ja Vantaalle ensi syksynä. Lisäksi on valmisteilla  
monia tehdashankkeita ympäri Suomea.

na VTT:llä aloittaessaan elintar-
viketeollisuuden raaka-aineiden 
käymiskokeet ja tuotantolait-
teiston kehittelyn.

Tehdas voidaan tuoda  
myös asiakkaan luo

St1 Biofuels Oy hankkii raaka-ai-
neita Suomessa pääosin yhteis-
työssä SITA Finland Oy:n kanssa. 
St1 ja SITA solmivat toukokuus-
sa 2007 valtakunnallisen yhteis-
työsopimuksen toiminnan käyn-
nistämiseksi. Taikinat, jauhot, 
leivät ja vastaavat voidaan hel-
posti kerätä paikan päällä SITAn 
toimittamiin jakeluastioihin ja 
kuljettaa niissä etanolitehtaalle.

– Mikäli jätevirran kuiva-aine-
pitoisuus on alhainen ja määrät 
suuria, Etanolix-tehdas voidaan 
myös tuoda asiakkaan tontille ja 
yhdistää putkilla asiakkaan tuo-
tantoprosessiin. Tehdas koos-
tuu 12–14 kontista eli moduulis-
ta, joihin laitteisto on asennettu 
valmiiksi tehtaalla. Kuljetus ta-
pahtuu rekalla ja asennus nostu-
rilla. Asiakkaan päässä vaadi-
taan perustus-, vesi-, viemäri- ja 
sähköliittymät, Savolainen ker-
too.

Bioetanolitehtaan raaka-ai-
neiksi soveltuvat useimmat tärk-
kelystä, sokeria tai alkoholia si-
sältävät jätevirrat.

– Leipomoista voimme käyt-
tää useita eri jakeita. Närpiön 
tehdas käyttää Oy Norrgård Bör-
je Ab:n perunajalostuksen jäte-
virtoja. Kaupan jätteistä soveltu-
vat tuotantoon esimerkiksi pa-
lautuvat leivät, perunat, marjat 

ja vihannekset. Etanolia voidaan 
valmistaa myös meijeriteollisuu-
den jätteistä, erityisesti juuston-
valmistuksen tuottamasta he-
rasta, jos se on taloudellisesti 
paras vaihtoehto.

Lopputuotteina syntyy  
rehuja ja etanolia

Noin 400 jakeluasemalla Suo-
messa toimiva St1 Oy tarvitsee 
biopolttoaineita. Suomen lain-
säädäntö velvoittaa liikenne-
polttonesteiden (bensiini ja die-
sel) jakelijoita tuomaan markki-
noille 2 % biokomponentteja si-
sältäviä polttonesteitä laskettu-
na lopputuotteen energiasisäl-
löstä. St1 Biofuels Oy:n tehtävä-
nä on valmistaa etanolia tähän 
tarpeeseen.

– Tällä hetkellä Suomessa ja-
ettavaan bensiiniin sekoitetaan 
5 tilavuus- % etanolia, jolla vel-
voite pääosin täytetään. Ensi 
vuoden alusta velvoite nousee 4 
%:iin ja 2010 alusta 5,75 %:iin, 
Risto Savolainen selvittää EU-ta-
voitetta.

Hän muistuttaa, että etanolin 
valmistuksen sivutuotteena syn-
tyy myös huomattavia määriä 
eläinrehua ja perunaa käytettä-
essä myös lannoitetta.

– Rehua syntyy tuhansia ton-
neja per tehdas, eli lähes yhtä 
paljon kuin sisään otettavaa raa-
ka-ainettakin, vain vesipitoisuus 
on korkeampi. Lappeenrannan 
tehtaalla on tehty korkea- ja ta-
salaatuista rehua, jota on toimi-
tettu possujen ruoaksi läheiseen 
sikalaan.

Risto Savolainen toteaa, että 
nykyisellään kaikkia elintarvike-
sivuvirtoja ei voida hyödyntää 
etanolintuotantoon.

– Olemme lähteneet liikkeelle 
siitä, mitä nyt voidaan tehdä. 
Tuotekehitys työskentelee kuu-
meisesti uusien ratkaisujen 
kanssa. Niillä saamme suurem-
man osan jo käsittelemästämme 
jätteestä hyödynnettyä eli pa-
rannettua saantoa ja käyttööm-
me kokonaan uusia raaka-aine-
lähteitä.

Pienet tehtaat  
toimivia ja kannattavia

Risto Savolainen kertoo, että 
pienissä etanolitehtaissa on jär-
keä, koska ne voidaan viedä lä-
helle jätteiden tuottajia. Näin 
sekä kuljetuskustannukset että 
päästöt saadaan pidettyä pieni-
nä.

– Käytännössä voidaan sanoa, 
että pienet laitokset mahdollis-
tavat ensimmäistä kertaa jättei-
den laajamittaisen käyttämisen 
liikennepolttonesteiden valmis-
tukseen. Tähän asti nämä raaka-
ainevirrat, jotka tyypillisesti si-
sältävät paljon vettä tai ilmaa, 
ovat olleet taloudellisesti saa-
vuttamattomissa.

Pienissä laitoksissa on myös 
se etu, että ne voidaan sijoittaa 
lähelle rehun tarvitsijoita. Pienet 
tuotantomäärät ja läheisyys 
mahdollistavat käytännössä sen, 
että tehdas voi toimittaa synty-
vän liuosrehun sellaisenaan eli 
välttää kalliin ja energiatehotto-
man rehun kuivauksen. Pieni 

St1 Biofuels Oy rakentaa Suomeen uusia 

bioetanolitehtaita vauhdilla

Voimakkaasti kasvavassa yri-
tyksessä on kiva työskennellä, 
myyntijohtaja Risto Savolainen 
kertoo.

kuvat St1 Biofuels
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koko mahdollistaa myös bio-
energian helpon käytön tuotan-
non energialähteenä.

– Tällä hetkellä käytämme lä-
hinnä pellettejä, mutta tulevai-
suudessa tulemme hyödyntä-
mään myös mädättämöistä saa-
tavaa biokaasua. Etanolin tuo-
tannolla ja mädätyksellä on sy-
nergioita, joita tulemme jatkos-
sa varmasti hyödyntämään, Sa-
volainen vakuuttaa.

Tehdas pystyyn  
parissa päivässä

Risto Savolainen kertoo, että St1 
Biofuelsin liiketoiminta perus-
tuu muutamalle, oleelliselle oi-
vallukselle. Ensinnäkin jätteiden 
käyttö raaka-aineena, yhdistet-
tynä bioenergian käyttöön tuo-
tantoenergiana, mahdollistaa 
elinkaaripäästöiltään parhaan 
markkinoilla olevan (lähes täy-
sin hiilidioksidivapaan) biopolt-
toaineen tuottamisen.

Pieni tehdas mahdollistaa ko-
konaan uudet raaka-ainemarkki-
nat: jätteet. Pienet tehtaat eivät 
tarvitse välttämättä rehun kuiva-
usta, mikä pienentää investoin-
tia ja käyttökustannuksia perin-
teiseen tehtaaseen verrattuna. 
Lisäksi etanoliin tislauksen jäl-
keen jäävän veden erottaminen 
(absolutointi) voidaan johtaa 
perinteisestä  prosessista omaan, 
keskitettyyn laitokseensa.

– Tämä mahdollistaa inves-
tointikustannuksiltaan pienen 
laitoksen rakentamisen. Absolu-
tointilaitoksemme valmistui Ha-
minaan maaliskuussa, ja se ote-

taan käyttöön huhti-toukokuun 
aikana, Savolainen kertoo.

Hän toteaa, että pienten lai-
tosten rakentaminen on talou-
dellisesti haastavaa, mutta mit-
takaavaetua saadaan standar-
doinnin kautta.

– Tehtaamme on suunniteltu 
ja valmistettu standardimoduu-
leista, joita pystytään valmista-
maan suuria sarjoja ja paina-
maan täten kustannukset alas.

Kaikki St1 Biofuelsin etanoli-
tehtaat kootaan samanlaisista 
moduuleista parissa päivässä. 
Suomeen on nyt koottu ja koo-
taan ns. ensimmäisen sukupol-
ven etanolitehtaita, jotka on to-
dettu teknisesti toimiviksi. Par-
haillaan kehitetään toisen suku-
polven tehtaita, joilla päästään 
hyödyntämään myös selluloo-
saa sisältäviä sivuvirtoja.

Myös yhdyskuntajätteet 
hyödyksi

St1 Biofuels Oy:n seuraavat suu-
ret harppaukset ovat kansainvä-
listyminen ja uudet teknologiat. 
Molemmat toteutunevat tänä 
vuonna. Jo lähitulevaisuudessa 
bioetanolitehtaissa käsiteltä-
neen myös yhdyskuntajätteitä: 
erilliskerättäviä biojätteitä.

– On kaksi avainasiaa: toimin-
nan pitää olla ympäristön kan-
nalta kestävää ja liiketaloudelli-
sesti kannattavaa. Uskomme, 
että saamme tästä kannattavaa. 
Toivomme, että teemme jo tänä 
keväänä pari uutta aluevaltaus-
ta, joista toinen on erilliskerättä-
vät biojätteet, Savolainen va-
kuuttaa.

Yrityksen henkilöstömäärä tu-
lee kasvamaan huomattavasti, 
mutta tarkkoja lukuja Savolai-
nen ei suostu arvailemaan. Tällä 
hetkellä St1 Biofuels Oy:ssä 
työskentelee parikymmentä ih-
mistä ja St1:llä noin 130.

Pirjo Huhtakangas

Lisätietoja:
Risto Savolainen
myyntijohtaja
St1 Biofuels Oy
risto.savolainen@st1.fi

Ministeri Mauri Pekkarinen 
vihki käyttöön 18.9.2007 
Lappeenrannan tehtaan, 
jonka tuotanto on päässyt 
täyteen vauhtiin.
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n Tuottava energianhallinta 
edellyttää energiankäytön tun-
temista ja seurantaa. Siihen tar-
vitaan tietoa energiansäästö-
mahdollisuuksista, kannattavien 
energiatehokkuustoimien mää-
rittämistä ja toteuttamista. Ener-
giatehokkuus tulee ottaa huomi-
oon toimintatavoissa, investoin-
neissa ja hankinnoissa. Myös 
energian hankinnan eri mahdol-
lisuudet olisi syytä tuntea. 

Yrityksen energiankäyttö kan-
nattaa selvittää yhteistyössä 
energia-asiantuntijoiden kans-
sa. Työ- ja elinkeinoministeriön 
(TEM) ohjeiden mukaisessa 
energiakatselmuksessa ja -ana-
lyysissä selvitetään prosessien, 
tehdaspalvelujärjestelmien ja 
rakennusten energian ja veden 
käyttö, energiankäytön CO2-
päästöt sekä kannattavat tehos-
tamismahdollisuudet. Näihin 
niin sanotun Motiva-mallin mu-
kaisesti tehtäviin energiakatsel-
muksiin ja -analyyseihin on mah-
dollista saada TEMin tukea 40 %.

Vuosina 1992–2005 tehdyistä 
katselmuksista koottuihin tietoi-
hin perustuen keskisuurissa yri-
tyksissä, joiden vuotuinen ener-
giankulutus on 10–70 GWh, 
säästöpotentiaali lämmön osal-
ta on keskimäärin noin 19 % ja 
sähkön osalta 6 %. Elintarvikete-
ollisuudessa lämmönsäästöpo-
tentiaali on ollut jopa suurempi.

Ilmanvaihtoa ja paineilmaa 
tarpeen mukaan

Kokemuksen mukaan 2–5 % 
säästöt ovat mahdollisia pelkäs-
tään toimintatapoja muuttamal-
la. Lisää säästöjä saadaan, kun 
ilmanvaihtoa käytetään tarpeen 
mukaan esimerkiksi tarkistamal-
la käyntiaikoja, säätämällä läm-
pötiloja ja ilmamääriä sekä otta-
malla lämpö talteen kannatta-
vissa kohteissa.

Jopa 20–30 %:n säästöt ovat 
mahdollisia, kun paineilman 
tuottoa ja käyttöä tehostetaan 
esimerkiksi siten, että vältetään 

liian korkeaa painetta ja turhan 
korkealaatuista paineilmaa sekä 
tukitaan vuodot. Paineilmatar-
kasteluun on olemassa oma työ-
kalunsa, PATE -paineilmaa te-
hokkaasti -analyysi, jossa kartoi-
tetaan tarkasti paineilman kulu-
tukset ja todelliset tarpeet käyt-
tökohteittain sekä tehdään eh-
dotukset säästötoimenpiteistä.

Kylmää tehokkaasti

Kylmätekniikka on keskeistä 
elintarviketeollisuuden proses-
seissa. Kylmä tuotetaan sähköl-
lä ja tarvittavat tehot voivat olla 
merkittäviä, jopa satoja kilowat-
teja, joten jäähdytyksen vaiku-
tus sähkön käyttöön ja tehon 
tarpeeseen on huomattava.

Energiankulutusta voidaan 
pienentää analysoimalla kylmä-
järjestelmä KYTE -kylmää tehok-
kaasti -analyysillä, joka aloite-
taan selvittämällä, onko kylmän-
tarvetta mahdollista pienentää. 
Myös jäähdytettävän tilan, put-
kistojen ja läpivientien eristyksi-
en kunnon tarkistaminen on tär-
keää, sillä vuodot tuhlaavat 

energiaa ja pienentävät tehollis-
ta jäähdytyskapasiteettia.

Itse kylmälaitteiden kokonais-
energian kulutuksen keskeiset 
tekijät ovat kompressorit, jotka 
käyttävät kylmälaitoksen sähkö-
tehosta valtaosan. Tärkeää on 
selvittää myös puhaltimien, 
pumppujen, lämmön talteenot-
tolaitteiden käytöt ja sulatus-
käytöt. Muita mahdollisia sääs-
tökohteita ovat mm. pumppauk-
set, höyry-lauhdejärjestelmät ja 
valaistus.

Hankinnat ja 
kuljetukset mukaan 
tarkasteluihin

Katselmuksesta ja täyden-
tävistä analyyseistä yritys saa 
hyvät lähtötiedot kannattavista 
energiansäästötoimenpiteistä. 
Myöskään tehtävissä hankin-
noissa ei tule unohtaa energiate-
hokkuutta. Hankintojen energia-
tehokkuusohjeiden tulee olla 
osa yrityksen hankintamenette-
lyjä niin, että osto-, suunnittelu- 
ja investointitoiminnoissa myös 
tulevat energiakustannukset ja 

n Elintarviketeollisuus on Suo-
messa neljänneksi suurin teolli-
suuden ala metalli- metsä- ja ke-
mianteollisuuden jälkeen. Osa 
suurimmista yrityksistä voidaan 
luokitella energiavaltaisiksi yri-
tyksiksi, joiden vuosittainen 
energiankulutus on yli 100 
GWh/a, loput ovat keskisuuria 
tai pieniä yrityksiä. Riippumatta 
yrityksen koosta energiakustan-
nusten hallinta on yhä tärkeämpi 
osa yritysten tuotantotehok-
kuutta ja kilpailukykyä.

Yritysjohdon sitoutuminen jär-
jestelmälliseen ja pitkäjäntei-
seen energiansäästöön ja ener-

giatehokkuuden parantamiseen 
on perusedellytys energiakus-
tannusten tehokkaaseen hallin-
taan. Energiatehokkuuden sisäl-
lyttäminen yrityksen strategiaan 
tai esimerkiksi osaksi yrityksen 
ympäristöpolitiikkaa luo hyvän 
pohjan jatkuvalle parantamisel-
le ja koko yrityksen henkilökun-
nan motivoimiselle energian-
säästöön.

Energiatehokkuuden hallin-
nan ja jatkuvan parantamisen 
työkaluksi on yritysten kanssa 
yhteistyössä laadittu Energiate-
hokkuusjärjestelmä ETJ, jota voi-
daan hyödyntää, kun energia-

asiat liitetään yrityksessä jo käy-
tössä olevaan johtamisjärjestel-
mään, esim. ISO 14001. Järjestel-
mä toimii myös hyvänä apuna 
niille yrityksille, joissa johtamis-
järjestelmiä ei ole käytössä.

Elintarviketeollisuuden yrityk-
siä oli mukana jo vuonna 2007 
päättyneessä energiansäästöso-
pimuksessa. Vuoden 2008 alus-
ta alkaen yrityksillä on ollut mah-
dollisuus liittyä uuteen energia-
tehokkuussopimukseen, jossa 
elintarviketeollisuudelle on oma 
toimenpideohjelmansa.

Sopimuksessa mukana olemi-
nen tuo järjestelmällisyyttä, jat-

Energiatehokkuussopimuksella  
järjestelmällisyyttä energiatehokkuuteen

elintarvikeketjussa
Energiakustannusten hallintaa
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kuvuutta ja tavoitteellisuutta 
energiakustannusten hallintaan. 
Ilmastomuutokseen heränneet 
kuluttajatkin voivat pian kysyä 
yrityksiltä tekoja ilmastomuu-
toksen hillitsemiseksi. Sopimuk-
sessa mukana oleminen on sel-
vä viesti ilmastotalkoisiin osal-
listumisesta samalla, kun yritys 
säästää omissa energiakustan-
nuksissaan.

Hille Hyytiä

Lisätietoja: www.motiva.fi

Energiatehokkuussopimuksella  
järjestelmällisyyttä energiatehokkuuteen

käyttöikä otetaan hankintakus-
tannusten lisäksi huomioon.

Energiakustannusten hallin-
taan kuuluu myös raaka-ainei-
den ja valmiiden tuotteiden kul-
jetusten ja varastoinnin energia-
tehokkuus, jota yritys voi tehos-
taa yhteistyössä alan palvelu-
yritysten kanssa esim. toteut-
tamalla kuljetusketjun ener-
giakatselmuksen.

Kuljetusten energiatehok-
kuuteen on paneuduttu myös 

kansainvälisessä IEE INTER-
ACTION -hankkeessa. Siinä 

selvitetään energiansäästö-
mahdollisuuksia, joita yhteiskul-
jetukset voisivat tarjota. Suo-
mesta projektissa on mukana 
kolme elintarviketeollisuuden 
yritystä, Leaf Suomi Oy, Oy Sine-

brychoff Ab yhdessä Kulje-
tusliike Tuoretie Oy:n 

kanssa.

Uusiutuvat energialähteet 
osaksi energiajärjestelmää

Energiakatselmuksessa on selvi-
tettävä myös yrityksen mahdolli-
suudet hyödyntää uusiutuvilla 
lähteillä tuotettua energiaa. Jot-
ta Suomelle asetetut uusiutuvan 
energian lisäystavoitteet saavu-
tetaan, myös elintarviketeolli-
suudessa käytettävän energian 
tulisi mahdollisuuksien mukaan 
olla uusiutuvalla energialähteel-
lä, kuten biomassalla ja aurinko- 
tai tuulivoimalla tuotettua. Suo-
messa uusiutuvista energialäh-
teistä bioenergialla on selkeästi 
merkittävin rooli.

Lämmön ja prosessihöyryn 
tuottamiseen voidaan käyttää 
myös ulkopuolisen yrittäjän, 
lämpöyrittäjän, palveluita. Läm-
pöyrittäjien hoitamia kohteita on 
Suomessa jo yli 350, joista suu-
rimmat ovat teholtaan muuta-
man megawatin luokkaa. Elin-
tarvikeyritys asiakkaana maksaa 
tällöin vain käyttämästään ener-
giasta, ja lämpöyrittäjä hoitaa 
biomassan lämpölaitokselle ja 
tarvittaessa myös investoinnin.

Etuja kotimaisesta uusiutuvas-
ta kiinteästä polttoaineesta on lu-
kuisia. Hintataso on vakaampi 
kuin öljyllä ja samalla edistetään 
paikallisia yrityksiä sekä työlli-
syyttä, ja tietenkin kasvihuone-
kaasupäästöt vähenevät.

Hille Hyytiä
yksikönpäällikkö
teollisuuden energiatehokkuus
Motiva Oy
hille.hyytia@motiva.fi

Timo Määttä
yksikönpäällikkö
uusiutuva energia
Motiva Oy
timo.maatta@motiva.fi

1. Strategia
12. Jatkuva  
parantuminen

2. Henkilöresurssit

3.–7. Täytäntöönpano

8.–11. Seuranta, korjaavat  
toimenpiteet ja motivointi

Energiatehokkuutta 
on parannettava  
jatkuvasti.
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n Energian- ja vedenkulutusta 
on mahdollista vähentää useilla 
eri tavoilla tuotantoprosessin 
toimintaa ja tuotteen laatua tai 
hygieenisyyttä vaarantamatta. 
Osa tehostamistoimenpiteistä 
perustuu ns. tarpeettoman kulu-
tuksen karsimiseen, osa energi-
an tehokkaampaan käyttöön ja 
osa tuotantolaitoksessa tai sen 
ympäristössä vapautuvan huk-
kaenergian hyödyntämiseen.

Tarpeetonta kulutusta esiin-
tyy jokaisessa tuotantolaitok-
sessa. Esimerkkejä tällaisesta 
kulutuksesta voivat olla tuotan-
tokatkojen tai lajivaihtojen välil-
lä käyntiin jäävät valmistuslinjan 
laitteet, uunien tarpeettoman 
korkeat kuumanapitotehot tai 
liian pitkät lämmitysajat, liian 
suurten kylmävarastojen jääh-
dytys, tyhjissä tiloissa palavat 
valot, höyrylinjoissa yöaikaan 
lauhtuva höyry, paineilmaver-
koston korkea painetaso tai vuo-
tojen takia käynnistyvä kom-
pressori, jatkuvasti käynnissä 
olevat kuljettimet, ilmanvaihdon 
pitkät käyntiajat jne.

Osa tällaisista toiminnoista 
voi olla laatu- tai turvallisuus-
syistä perusteltavissa, mutta 
osaa voidaan varmasti parantaa 
mm. ohjeistamalla henkilökun-

n Elintarviketeollisuus käytti 
vuonna 2006 sähköä yhteensä 
noin 1 470 GWh eli noin 3 % kai-
kesta teollisuuden käyttämästä 
sähköstä. Elintarviketeollisuu-
den sähkönkulutus on vähenty-
nyt vuosien 1997–2003 korkeas-
ta tasosta noin 5 %, ja samaan 
aikaan osuus koko maan teolli-
suuden sähkönkäytöstä on vä-
hentynyt.

Elintarviketeollisuuden tuo-
tantolaitoksissa suurin sähkön-
kulutus syntyy tyypillisesti jääh-
dytysjärjestelmissä. Muita mer-
kittäviä sähkönkuluttajia ovat 
paineilmajärjestelmät, logistiik-

Energiaa kuluu tarpeettomasti  
jokaisessa tuotantolaitoksessa

Esimerkki meijeri- 
teollisuuden 
tuotantolaitok-
sen energianku-
lutusjakaumasta

taa, muuttamalla asetusarvoja, 
lisäämällä automatiikkaa, opti-
moimalla tuotantorytmiä ja toi-
mintoja jne.

Tällaisten toimenpiteiden te-
hostamisvaikutus vaihtelee ver-
raten pienestä merkittävään.  
Esimerkiksi ilmanvaihdon ase-
tusarvomuutoksilla voidaan jois-

sain tapauksissa säästää kym-
meniä prosentteja rakennuksen 
lämmönkulutuksesta. Toiminta-
tapa- ja asetusarvomuutokset 
eivät yleensä edellytä investoin-
teja, joten ne ovat edullisesti to-
teutettavissa. Automatiikan li-
sääminen vaatii investointeja, 
mutta lisää samalla tuotantopro-

sessien hallittavuutta ja säätö-
mahdollisuuksia.

Säästömahdollisuudet 
huomattavia

Tuotantolaitoksen tuotantopro-
sessit, kiinteistöjärjestelmät ja 
käyttöhyödykejärjestelmät ku-
luttavat toimiessaan aina ener-
giaa. Laitteiden ja kytkentöjen 
energiatehokkuuksissa on eroja. 
Energiankäyttöä on usein mah-
dollista tehostaa lisäämällä 
moottorikäyttöihin taajuusmuut-
tajia, parantamalla kylmien ja 
kuumien laitteiden tai tilojen 
eristyksiä, käyttämällä säästeli-
äitä paineilma- tai vesisuuttimia, 
valitsemalla mitoitukseltaan so-
pivia laitteita liian suurten sijaan 
jne.

Usein uusien laitteiden ener-
giatehokkuus on vanhoja pa-
rempi. Suutinkäytöt ja taajuus-
muuttajat voivat vähentää yh-
den laitteen kulutuksia jopa 
kymmeniä prosentteja. Valais-
tuksessa uudet valaisimet elekt-
ronisine liitäntälaitteineen ja 
energiatehokkaine lamppuineen 
voivat tuoda tuotantotiloihin 

ka, tuotantolinjojen laitteet, va-
laistus ja ilmanvaihto.

Tuotantolaitosten käyttämä 
lämpöenergia on tyypillisesti 
höyryä, kuumaa vettä tai suo-
raan prosessissa (esim. uunissa) 
käytettyä polttoainetta. Useilla 
tuotantolaitoksilla on oma katti-
lalaitos, jossa tarvittu höyry tai 
kuuma vesi tuotetaan esim. polt-
toöljyllä tai maakaasulla.

Kaukolämmitysalueilla sijait-
sevat tuotantolaitokset ovat 
myös liittyneet kunnalliseen kau-
kolämpöverkkoon. Lämpöä käy-
tetään mm. tuotteiden kypsen-
nyksiin, kuumennuskäsittelyihin 

ja kuivauksiin sekä rakennuksen 
ja pesuvesien lämmitykseen.

Vuodenaikavaihteluiden takia 
elintarviketeollisuuden sähkön-
kulutus yleensä kasvaa kesäisin 
jäähdytystarpeen kasvaessa ja 
lämmönkulutus talvisin raken-
nusten lämmitystarpeen kasva-
essa.

Energiankulutusjakauma  vaih-
telee merkittävästi riippuen tuo-
tantolaitoksen tarkemmasta toi-
mialasta ja toimipaikan proses-
seista. Meijeriteollisuuden tuo-
tantolaitoksessa kulutusjakauma 
voi olla esimerkiksi kuvassa esi-
tetyn mukainen.

Elintarviketeollisuuden energiankäyttö
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merkittävästi paremman valais-
tustason vähäisemmillä valaisin-
määrillä ja huomattavasti perin-
teisiä loisteputkivalaisimia pie-
nemmällä sähkönkulutuksella.

Energiaa ja vettä ”talteen”

Useimmissa tuotantolaitoksissa 
osa käytetystä energiasta va-
pautuu ilmaan tai poistuviin ma-
teriaalivirtoihin. Lämpöä poistuu 
jätevesissä, savukaasuissa, pois-
toilmassa sekä jäähdytysjärjes-
telmien kautta. Myös koneelli-
sesti tuotettua kylmää karkaa ti-
loista ilmanvaihdon kautta.

Hukkalämmön hyödyntämistä 
vaikeuttavat usein matala läm-
pötilataso tai poistuvan virtauk-
sen (savukaasu, jätevesi) epä-
puhtaudet. Matalassa lämpöti-
lassa olevaa hukkalämpöä voi-
daan kuitenkin yleensä hyödyn-
tää esilämmityksissä korotta-
malla lämpötila toivotulle tasolle 
lisälämmityksellä tai hyödyntä-
mällä lämpöpumppuja.

Jäähdytysjärjestelmien osuus 
tuotantolaitoksen sähkönkulu-
tuksesta voi elintarviketeollisuu-
dessa olla jopa 30 %. Jäähdytys-

järjestelmään siirtyvän lämmön 
määrä on yleensä vähintään kol-
minkertainen järjestelmän säh-
könkulutukseen verrattuna.

Jäähdytysjärjestelmiin on 
mahdollista asentaa lämmön 
talteenotto laitteistoja useisiin 
kohtiin, mutta jotta investointi 
olisi kannattava, on talteen ote-
tulle lämmölle oltava myös käyt-
töä. Eniten lämpöä on tyypilli-
sesti tarjolla kesäaikaan, kun ra-
kennuksia ei tarvitse lämmittää. 
Talteen otettua lämpöä onkin 
usein kannattavinta siirtää ve-
den lämmitykseen.

Elintarviketeollisuudessa käy-
tetään runsaasti vettä sekä tuot-
teiden valmistukseen että mo-
nenlaisiin pesuihin ja huuhtelui-
hin. Vettä saatetaan käyttää li-
säksi jäähdytysvetenä. Toisi-
naan on mahdollista vähentää 
tehtaan vedenkulutusta ja vesi-
kustannuksia hyödyntämällä 
puhtaimpia huuhteluvesiä, se-
kundäärilauhteita tai jäähdytys-
vesiä sopivissa käyttökohteissa 
raakaveden sijaan. Pesuliuosten 
kierrätys on useimmissa tehtais-
sa jo arkipäivää.

Talteenotto- ja kierrätysjärjes-
telmien hankinta ja asentaminen 
edellyttävät yleensä aina inves-
tointien tekemistä. 

Jätteistä ja  
sivutuotteista energiaa

Monilla tehtailla tuotannossa 
syntyvä jäte päätyy kaatopaikal-
le, vaikka tarkemmin tarkastel-
tuna osaa jätevirrasta voitaisiin 
hyödyntää laitoksen energian-
tuotannossa.

Jätteenpolttodirektiivi asettaa 
omia haasteitaan, mutta on toki 
muitakin mahdollisuuksia. Or-
gaaninen jäte voidaan muuntaa 
esimerkiksi biokaasuksi, rasvat 
ja öljyt biodieseliksi ja niin edel-
leen. Näin voidaan korvata par-
haimmillaan merkittävä osa teh-
taan energiantarpeesta ja saa-
vuttaa säästöjä jätteenkäsittely-
kustannuksissa.

Katri Kuusinen
asiantuntija, energiatehokkuus
Pöyry Energy Oy
katri.kuusinen@poyry.com
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Sähköenergian kulutus  
kasvaa tasaisesti

n Energiankulutusta pyritään 
pienentämään parantamalla 
energiatehokkuutta. Uutta lai-
tetta hankittaessa energiansääs-
töinvestoinnin suuruutena voi-
daan pitää perusratkaisun pääl-
le tulevaa lisäkustannusta. 

Lisäkustannuksen takaisin-
maksuaika pysyy yleensä mie-
lekkäänä, mutta pelkästään 
energiansäästösyillä ei yleensä 
saada mielekästä takaisinmak-
suaikaa korvattaessa jo olemas-
sa olevaa tekniikkaa.

Oikosulkumoottorit syövät  
70 % teollisuussähköstä

Oikosulkumoottorit kuluttavat 
lähes 70 % kaikesta teollisuuden 
sähköenergiasta ja yli 35 % pal-
velusektorin käyttämästä sähkö-
energiasta. Alle 75 kW:n mootto-
rien osuus teollisuuden sähkön-
kulutuksesta on noin 60 %.

Sähkömoottoreiden hyötysu h-
teissa on suuria eroja. Näiden 

erojen selventämiseksi on 
EU:ssa otettu käyttöön hyöty-
suhdeluokitus, jossa moottorit 
jaetaan kolmeen eri ryhmään 
hyötysuhteensa mukaan. 

Hyötysuhdeluokituksen ta-
voitteena on vähentää sähkö-
energiankäytöstä erityisesti teol-
lisuudelle aiheutuvia kustannuk-
sia ja alentaa Euroopan energi-
ankulutusta sekä CO2

-päästöjä.
Korkeahyötysuhteisen mootto-

rin käytön merkittävimmät edut 
tavalliseen moottoriin verrattuna 
ovat sähköenergiansäästö ja siten 
pienemmät energiakustannukset. 
Uutta sähkömoottoria hankittaes-
sa parempi hyötysuhteisen moot-
torin lisäkustannus on yleensä 
pieni, ja se maksaa itsensä takai-
sin kohtuullisessa ajassa.

Kylmälaitoksen energiatalous 
kannattaa selvittää

Teollisen kylmälaitoksen ener-
giankulutus on tyypillisesti huo-

mattava osa koko tuotantolai-
toksen energian kulutuksesta. 
Siksi teollisen kylmälaitoksen 
energian käyttö ja siinä mahdol-
lisesti löytyvät säästökohteet 
kannattaa selvittää. Selvitys voi 
edetä esimerkiksi vaiheittain:
•  Mihin kylmää tarvitaan, ja voi-

daanko kylmän kulutusta pie-
nentää?

• Minkä lämpötilaista kylmää 
tarvitaan, ja voidaanko läm-
pötilatasoa nostaa?

•  Tehdäänkö kylmä tarkoituk-
sen mukaisesti?

•  Miten kylmälaitoksen koko-
naisenergiataloutta voidaan 
parantaa?
Säästötoimenpiteiden kartoi-

tus aloitetaan aina kuormituk-
sen pienentämisen tutkimisesta. 
Kun ollaan vakuuttuneita, ettei 
jäähdytysenergian käyttöä voida 
enää pienentää, siirrytään nykyi-
sen kylmälaitoksen energiata-
louden parantamiseen.

On huomattava, että kaikki 
jäähdytettävässä tilassa käytet-
tävä sähkö (mm. puhaltimien 
moottorit ja valaistus) makse-
taan kahteen kertaan: ensim-
mäisessä vaiheessa puhallin-

moottorin tekemänä työnä ja toi-
sessa vaiheessa kylmälaitoksen 
jäähdytystarpeen kasvuna.

Yksi tavallisimpia syitä liialli-
seen energian kulutukseen ovat 
avonaiset ovet. Avonaisen oven 
kautta kylmä- ja pakkasvaras-
toon tulee suuri määrä ulkoil-
maa ja sen sisältämää lämpöä ja 
kosteutta. Kosteus tiivistyy /jää-
tyy höyrystimen pinnalle. Tällöin 
kohtuullinen osa kylmätehosta 
kuluu pelkästään kosteuden 
poistamiseen varaston ilmasta. 
Lisäksi höyrystimen teho heik-
kenee.

Energiatalous huomioiva 
uusissa hankinnoissa

Taajuusmuuttajasäädetyllä ruu-
vikompressorilla on parempi 
energiatalous osatehoilla kuin 
luistisäädetyllä ruuvikompresso-
rilla. Kierroslukusäädetty kom-
pressori pysyy myös osateho-
käytössä hyvällä hyötysuhdealu-
eella. Taajuusmuuttajakompres-
sorin hankinta säätäväksi kom-
pressoriksi parantaakin kylmälai-
toksen energiataloutta selvästi. 

Putkimitoituksella voidaan vai-
kuttaa melkoisesti kylmälaitok-

Sähköenergian kulutus kasvaa Suomessa tasaista tahtia 
kahdesta kolmeen prosenttia vuodessa. Viimeisen 15 
vuoden aikana kulutus on kasvanut jokaisella 
kulutussektorilla lähes tasatahtia.

Automaattisen 
ilmanpoistimen toiminta

Kylmäkoneistoon kertyy lauhtu-
mattomia kaasuja, kuten ilmaa 
huoltojen yhteydessä sekä alipai-
neisissa laitoksissa vuotoina si-
säänpäin. Ammoniakkikylmälai-
tos muuttuu alipaineiseksi höy-
rystymislämpötilan laskiessa alle 
-33 °C. Lauhtumattomat kaasut 
kerääntyvät ennen pitkää lauh-
duttimelle, jossa ne vievät osan 
lauhduttimen pinta-alasta pienen-
täen lauhduttimen tehoa (myös 
lämmön talteenoton tehoa). Pie-
nentynyt lauhtumisteho nostaa 
lauhtumislämpötilaa ja sen vuoksi 
kompressorin ottotehoa.

Lauhdelämmön talteenotto
Ennen lauhdelämmön talteenot-
toa on selvitettävä, mihin talteen 
saatava lämpö saadaan käytet-
tyä. Varsin useassa tapauksessa 
lauhdelämpöä on eniten käytet-
tävissä silloin, kun sille on vähi-
ten käyttöä. Kylmäjärjestelmäs-
tä otetaan lämpöä talteen öljyn-
jäähdytyspiiristä, lauhtumisläm-
möstä ja tulistuslämmöstä. 

Lauhtumislämpötilan lasku

Lauhtumislämpötilan laskemi-
seksi lauhduttimen tehoa pitää 
kasvattaa. Suuren osan vuodes-
ta ulkolämpötila on mitoitusar-
voja pienempi, jolloin tultaisiin 

Kylmälaitoksissa havaittuja tyypillisiä ongelmakohtia
toimeen matalammalla lauhtu-
mislämpötilalla.

Lauhduttimen normaalin toi-
minnan takaamiseksi lämmön-
siirtopintojen tulee olla puhtaat. 
Haihdutuslauhduttimen veden 
laatua on seurattava säännölli-
sesti. Lauhduttimen putkien ul-
kopuolelle kerääntyy likaa ja 
kattilakiveä pienentäen lauhdut-
timen tehoa.

Sulatus

Höyrystimiin kerääntyvä koste-
us/jää on poistettava säännölli-
sesti. Mikäli jäätä ei poisteta, la-
melliväli umpeutuu pikku hiljaa 
ja höyrystimen teho romahtaa. 

Kuumakaasuna käytetään kor-
keapainekompressorien purista-
maa, normaalisti lauhduttimelle 
menevää, kaasua. Näennäisesti 
kuumakaasu on ilmaista, kylmä-
järjestelmän kiertoprosessin si-
vutuote.

Jäähdytettyjen tilojen 
sisälämpötila

Kylmä- ja pakkasvarastojen sisä-
lämpötilaa ei kannata pitää yh-
tään kylmempänä kuin mitä to-
dellinen tarve edellyttää. Tarve 
voi olla viranomaismääräys, yh-
tiön laatujärjestelmä, säilytettä-
vän tuotteen vaatimus jne. Sisä-
lämpötilan laskeminen todellis-
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sen energiatalouteen. Ahtaat 
putket nostavat painehäviötä ja 
aiheuttavat kompressorin höy-
rystymislämpötilan laskemisen. 
Samalla kylmäkerroin huono-
nee. Väljät putket nostavat in-
vestointikustannuksia, mutta 
toisaalta sallivat pienempien 
painehäviöiden lisäksi enem-
män muuntojoustavuutta ja tuo-
tannon laajennuksia.

Tarvittava matalin höyrysty-
mislämpötila kannattaa pitää 
mahdollisimman korkeana. Jos 
tuotantolaitokseen ollaan hank-
kimassa esimerkiksi uutta pa-
kastuslaitetta, kannattaa sen 
höyrystimet mitoittaa korkeam-
malle höyrystymislämpötilalle, 
vaikka höyrystimien hankinta-
kustannus nouseekin.

Hiilidioksidi ympäristölle 
haitaton kylmäaine

Hiilidioksidi on kylmäaineena 
vanha. Sen kylmäainekäytön en-
simmäinen kulta-aika ajoittui 
1920–1930-luvuille. Hiilidioksidin 
korkea paine aiheutti sen käytön 
vähenemisen, kun samanaikai-
sesti oli keksitty pienempipainei-
sia CFC-kylmäaineita. Näitä ai-
neita kutsuttiin freoneiksi.

Freonien osoittauduttua otso-
nikerrokselle vahingollisiksi, nii-
den tilalle kehitettiin uusia fluo-
rattuihin hiilivetyihin perustuvia 
kylmäaineita (ns. HFC-kylmäai-
neita). Viime vuosina myös HCF- 
kylmäaineet on asetettu kyseen-

alaisiksi ratkaisuiksi pidemmällä 
tähtäyksellä, koska niillä on suu-
ri kasvihuoneilmiötä lisäävä vai-
kutus.

Osittain nämä syyt auttoivat 
hiilidioksidin toista tulemista, 
joka alkoi 1990-luvulla. Hiilidiok-
sidi on ympäristölle kylmäainee-
na haitatonta. Suoraa kasvihuo-
nevaikutustakaan ei ole, koska 
kylmäaineena voidaan käyttää 
teollisuusprosesseista talteen 
otettua hiilidioksidia, joka muus-
sa tapauksessa poistuisi suo-
raan ilmakehään. Hiilidioksidi ei 
vaikuta ilmakehän otsonikerrok-
seen

Hiilidioksidin lämmönsiirto-
ominaisuudet ovat hyvät. Niitä 
voidaan hyödyntää erilaisissa 
kohteissa ja järjestelmillä: mm. 
lämmönsiirtoaineena myymälöi-
den pakkaspuolen jäähdytyk-
sessä, lämpöpumppujen kylmä-
aineena sekä pakkasvarastojen 
ja pakastuslaitteiden kaskadijär-
jestelmissä matalalämpötila-
puolen kylmäaineena.

Hiilidioksidin käyttö kylmätek-
niikassa tulee lisääntymään hy-
vien ominaisuuksiensa vuoksi ja 
kasvamaan tulevaisuudessa voi-
makkaasti.

Timo Puputti
Projektipäällikkö, 
RE-Suunnittelu Oy
timo.puputti@re-suunnittelu.fi

ta tarvetta alemmas kuluttaa 
enemmän energiaa ja kompres-
sorikin työskentelee ankaram-
missa olosuhteissa kuin mitä oli-
si tarpeen.

Höyrystimen 
lämmönsiirtopinnat

Höyrystimen tehokkaan toimin-
nan edellytys on puhtaat läm-
mönsiirtopinnat. Pölyävissä olo-
suhteissa höyrystimen pintaan 
tarttuva pöly toimii tehokkaan 
lämmöneristeen tavoin. Pöly ja 
lika huonontavat lämmönsiirtoa, 
jolloin höyrystimen teho piene-
nee ja puhaltimien käyntiaika pi-
tenee. 

Syöpöt kompressorit
Kompressorit käyttävät kylmä-
laitoksen sähköstä valtaosan. 
Ruuvikompressoreissa on te-
honsäätöä varten luistisäätö, 
jonka säätöalue on 10–100%. 
Laajasta tehonsäätöalueesta 
huolimatta kompressorin kylmä-
kerroin pienenee voimakkaasti 
osatehoilla. Hyötysuhteen pie-
neneminen riippuu kompresso-
rin toimintapisteen painesuh-
teesta. 
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n Kankaisten Öljykasvit Oy:nä 
tunnettu Hämeen viljelijöiden 
perustama yritys erikoistui 1990-
luvulla rypsin jatkojalostukseen. 
Vähitellen tavanomaisen rypsiöl-
jyn rinnalle tuli valmistukseen 
myös luomurypsiöljy luomuvilje-
lyn lisääntyessä.

Muutama vuosi sitten Karl ja 
Jan Fazer ostivat yrityksen ja pa-
nostivat liiketoiminnan kehittä-
miseen. Uusi toimitusjohtaja 
Perttu Korolainen astui ruoriin ja 
jatkoi jo hyväksi havaittua liike-
toimintaa. Rypsiöljyn kokonais-
myynnin kasvaessa viime vuoden 
aikana 15 prosenttia uusi tuotan-
tolaitos avattiin tämän vuoden 
tammikuussa Turengissa.

– Vanhan laitoksen kapasi-
teetti oli ollut jo vuosia täyskäy-
tössä, toimitusjohtaja Korolai-
nen kertoo.

Suomalaista raaka-ainetta

Kaikki Virgino-rypsituotteiden 
raaka-aineet saadaan suomalai-
silta viljelijöiltä, jolloin kuljetus-
matkat eivät tule kohtuuttoman 
pitkiksi. Sopimusviljelypohjai-
nen toiminta takaa perusturvan 
yrityksen toiminnalle.

– Olemme saaneet toistaisek-
si raaka-ainetta riittävästi, mutta 
luomurypsin riittävyys on kas-
vua rajoittava pullonkaula. Siksi 
olemme jonkin verran varovaisia 
myyntilupausten suhteen. Esi-
merkiksi BioFach -messuilla 
emme tarjonneet luomurypsiöl-
jyä isoille asiakkaille, koska suu-
riin toimitusmääriin luomurypsiä 
ei ole tarpeeksi.

Virgino -rypsiöljytuotteiden raaka-aineet tulevat Suomesta, ja tuotannon tarvitsema 
sähkö ostetaan Rauman Energiasta tuulisähkönä. Tuotantotilojen lämmityksessä 
käytetään tarvittaessa ylijäämärypsiöljyä.

– Luomu-Virginon myynti kas-
voi viime vuonna noin 30 pro-
senttia. Nyt olisi erittäin tärkeää 
saada kasvatettua luomutuotan-
toa, muuten raaka-aineesta 
saattaa tulla pullonkaula tuotan-
nolle monen luomutuotteen 
osalta, Korolainen korostaa.

Öljyt pullotetaan hyödyn-
nettävään pakkaukseen

– Virgino-rypsiöljytuotteille käy-
tetään muovista PET-pulloa ta-
loudellisista syistä. Sitä pide-
tään öljyjen pakkaamisessa vä-
hiten ympäristöä rasittavana 
pakkausmuotona, kun tarkastel-
laan pakkauksen koko elinkaa-
ren ympäristövaikutusta, ote-
taan huomioon pakkausmateri-
aalin valmistuksen, hankinnan ja 
kuljetusten vaatima energia-
määrä sekä kierrätys ja uusio-
käyttö, toimitusjohtaja Korolai-
nen sanoo.

Pakkausalan tutkimuksissa on 
todettu, että PET-pullo on lasipul-
loa kevyempi ja kestävämpi. Sen 
tarvitsema energiamäärä on sekä 
valmistuksessa että kuljetukses-
sa lasipakkausta pienempi.

PET-pullon valmistuksessa pääs-
töt ilmakehään ovat huomatta-
vasti lasipakkausta pienemmät 
ja kiinteää jätettä PET-pullosta 
syntyy lasipulloon verrattuna 
jopa alle kymmenesosa. PET-
pullon voi myös hävittää poltta-
malla energiaksi, sillä palaes-
saan se hajoaa vedeksi ja hiilidi-
oksidiksi.

– Pakkausmateriaalit hankim-
me pääasiassa Suomesta. Vain 

korkit tulevat ulkomailta. Yrityk-
sessämme jätettä syntyy lähes 
pelkästään kutistemuovista ja 
pahvista, joihin käyttämämme 
materiaalit on pakattu, toimitus-
johtaja kertoo.

Huonolaatuinen rypsiöljy 
lämmitykseen

Suomalainen poltinvalmistaja 
Oilon Oy Lahdesta testaa Virgi-
non uusissa tuotantotiloissa pol-
tinta, jossa voidaan kevyen polt-
toöljyn rinnalla polttaa esteröi-
mätöntä, laadunvalvonnan hyl-
käämää rypsiöljyä. Poltin vaih-
detaan sen mukaan, mitä lämmi-
tysjärjestelmässä poltetaan – 
kevyttä polttoöljyä vai hylättyä 
rypsiöljyä. Uutta tekniikkaa käy-

tetään 600 neliömetrin tuotanto-
tilojen lämmitykseen

– Koska Virgino valmistaa kyl-
mäpuristettua rypsiöljyä, aika 
ajoin saadaan ylijäämäistä ryp-
siöljyä, joka voidaan käyttää ke-
vyen polttoöljyn rinnalla lämmi-
tyslaitteissa, Korolainen selvit-
tää.

– Tällaista öljyä syntyy, kun 
havaitaan esimerkiksi makuvir-
heitä tuotannossa. On kätevää 
ja sujuvaa polttaa se omissa tuo-
tantotiloissa, eikä käyttää sitä 
esimerkiksi rehuksi. Näin ei syn-
ny jätettäkään! Kaiken lisäksi se 
on taloudellisempaa.

Virgino-rypsiöljyjen kylmäpu-
ristuksessa syntyvä rypsirouhe 
käsitellään ja myydään edelleen 

Rypsiöljyä
ekotehokkaastipellosta  

pöytään 

Toimitusjohtaja 
Perttu Korolainen 
on tyytyväinen 
Virgino-rypsiöljy-
tuotteisiin.
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käytettäväksi eläinten rehujen 
valkuaisainelisänä. Näin tämä-
kin ”jäte” voidaan hyödyntää.

– Emme käytä kemikaaleja 
rypsirouheen puristusprosessis-
sa. Käytämme myös vihreää säh-
köä, jonka tuottavat Rauman 
Energian tuulivoimalaitteet. Ha-
luamme toimia ympäristöystä-
vällisesti monella tavalla, toimi-
tusjohtaja Korolainen lisää.

Terveysvaikutuksia 
rypsiöljystä

Kylmäpuristusmenetelmällä val-
mistetuissa öljytuotteissa on to-
dettu vitamiinien säilyvän pa-
remmin kuin uuttamalla tai kuu-
mapuristuksella valmistetuissa 
tuotteissa.

Kuluvan vuosituhannen alus-
sa verrattiin suomalaisen kylmä-
puristetun Virgino-rypsiöljyn ja 
kylmäpuristetun kreikkalaisen 
oliiviöljyn vaikutuksia muun mu-
assa verisuonten toimintaan ja 
rasvojen aineenvaihduntaan 
sääteleviin tekijöihin Tampereen 
yliopistossa.

– Vivahde-eroja tuli, muttei 
juurikaan selkeitä tilastollisia 
eroja kylmäpuristetun rypsiöljyn 
ja oliiviöljyn välille, professori 
Terho Lehtimäki kertoo Tampe-
reen yliopistosta.

– Rypsiöljyä käytettäessä ko-
konaiskolesterolin muutos oli 
systemaattisesti jonkin verran 
suurempi kuin oliiviöljyllä.

Tutkimuksessa haitallisen LDL-
kolesterolin määrä laski rypsiöl-
jyä saaneiden ryhmässä jonkin 
verran absoluuttisesti enemmän 
kuin oliiviöljyä saaneiden ryh-
mässä. Sama trendi oli myös ve-
ren triglyseridien määrässä. Erot 
eivät olleet kuitenkaan tilastolli-
sesti merkittäviä. Samoin hyvän 
kolesterolin HDL:n osuus nousi 
systemaattisesti rypsiöljyä käyt-
täneiden ryhmässä, professori 
selvittää.

– Eniten rypsiöljyn käyttöä puol-
si tutkimustulos, jossa LDL:n ai-
neenvaihduntaa ohjaavan apoli-
opoproteiini B proteiinin osuus 
vähentyi melkein tilastollisesti 
merkittävästi rypsiöljyä saaneil-
la oliiviöljyä saaneihin verrattu-
na. Tällä on huomattava vaiku-
tus ihmisen aineenvaihdunnas-
sa. Tämä kolesterolia kuljettavi-

en LDL-pallukoiden mukana kul-
keva proteiini ohjaa rasvojen 
kuljetusta verenkierrossa ja LDL-
pallukat saattavat sen välityk-
sellä tarttua suonen seinämiin. 
Pitkään jatkuessaan tämä voi 
johtaa valtimoiden ahtautumi-
seen, Lehtimäki havainnollistaa.

– Näin voidaan estää haitallis-
ten hiukkasten kertyminen veri-
suonten seinämään ja hidastaa 
verisuonten ahtautumista.

Samansuuntaisiin tuloksiin on 
tullut myös ylilääkäri Ari Palo-
mäki Hämeenlinnan MBO-tutki-
mushankkeesta, jossa tutkittiin 
voin ja suomalaisen kylmäpuris-
tetun rypsiöljyn vaikutusta plas-
man lipidipitoisuuksiin ja LDL-
kolesterolin hapettumiseen.

Tutkimuksissa ilmeni, että 
rypsiöljyn nauttiminen vaikuttaa 
suotuisasti kaikkiin veren ras-

voihin sekä niiden kantajaprote-
iineihin. Siksi se on hyvä vaihto-
ehto sydän- ja verisuonitautien 
ehkäisyssä.

– Kylmäpuristetussa rypsiöl-
jyssä vitamiinit säilyvät hyvin. 
Virgino-rypsiöljytuotteet ovat 
hyvä esimerkki siitä, miten koti-
maisista raaka-aineista saadaan 
ympäristöystävällistä, terveellis-
tä ruokaa. Olemmekin avaamas-
sa uusia uria vientituotteille. 
Olemme myyneet Virginoa muun 
muassa Italiaan, jonne toimitam-
me ihanteellista ravinnelisää ra-
vinnekapseleihin suoraan Poh-
jolan puhtaasta luonnosta, Ko-
rolainen iloitsee.

Irma Ryynänen
MMM
irma.ryynanen@kolumbus.fi

Rypsin siemenet ovat tasaisen pyöreitä ja pienikokoisia.
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n Euroopan unionin sivutuote-
asetuksen* tarkoitus on edes-
auttaa elintarviketurvallisuutta 
ja estää eläintautien leviäminen. 
Eläimistä saatavilla sivutuotteil-
la tarkoitetaan eläinten koko ru-
hoja, ruhon osia ja mitä tahansa 
eläinperäistä ainesta, jota ei 
syystä tai toisesta käytetä elin-
tarvikkeiksi. Sivutuoteasetuk-
sen soveltamisala on äärimmäi-
sen laaja ulottuen vuotien käsit-
telystä aina biodieselin valmis-
tukseen.

Koko sivutuoteketju perustuu 
luokitteluun. Sen perusteella 
määräytyvät vaatimukset sivu-
tuotteiden käsittelylle, merkin-
nöille ja hävitystavalle. Luokitte-
lu ratkaisee myös mahdollisuu-
den sivutuotteiden hyötykäytöl-
le.

Luokan 1 sivutuotteille 
tiukimmat rajoitukset

Suurimman riskin luokkaan eli 
1-luokan sivutuotteisiin luetaan 
sivutuotteet, joihin liittyy nk. 
TSE-taudin (esim. nautojen BSE-
tauti) leviämisen riski. Lisäksi 
1-luokan sivutuotteita ovat tuot-

Sivuttuotteiden hyötykäyttö 
perustuu niiden riskiluokit-
teluun. Mitä suurempi riski, 
sitä tiukemmin hyötykäyt-
töä rajoitetaan. Ruokajäte ja 
entiset elintarvikkeet ovat 
kaksi eri asiaa, joita koske-
vat erilaiset pelisäännöt.

eläimistä  
saatavien

teet, jotka sisältävät tiettyjä kiel-
lettyjä aineita kuten hormoneja 
tai ympäristömyrkkyjä.

Sivutuoteasetus edellytti al-
kuperäisessä muodossaan kai-
ken 1-luokan materiaalin hävi-
tystä ilman minkäänlaista hyöty-
käytön mahdollisuutta. Kysei-
sestä periaatteesta on kuitenkin 
myöhemmin hieman tingitty sal-
limalla 1-luokan eläinrasvan 
poltto energian lähteenä ja käyt-
tö biodieselin valmistuksessa. 
Eläinrasva kattaakin Suomessa 
10 % biodieselin valmistuksen 
raaka-aineista.

Luokan 2 sivutuotteita 
teknisiin tarkoituksiin

Toisen riskiluokan, 2-luokan, si-
vutuotteita ovat mm. eläimet, 
jotka ovat kuolleet muutoin kuin 
teurastuksen yhteydessä. Lisäk-
si 2-luokan sivutuotteita ovat 
eläinperäiset tuotteet, joissa on 
eläinlääkkeiden jäämiä yli salli-

tun tason sekä lihantarkastuk-
sessa hylätyt ruhon osat, joissa 
on merkkejä eläimiin tai ihmisiin 
tarttuvista taudeista. Myös eläin-
ten lanta kuuluu 2-luokkaan, 
vaikkakaan sivutuoteasetus ei 
ole tuonut suuria muutoksia sen 
käyttöön maatiloilla.

Sivutuoteasetus sallii 2-luo-
kan sivutuotteiden 1-luokkaa 
laajemman hyötykäytön. Niitä 
voidaan käyttää tiettyihin tekni-
siin tarkoituksiin, esimerkiksi 
nahkateollisuus voi käyttää 
2-luokan sivutuotteiksi luokitel-
tuja vuotia ja nahkoja raaka-ai-
neenaan. Kakkosluokan sivu-
tuotteista valmistettua lihaluu-
jauhoa voidaan käyttää sivutuo-
teasetuksen mukaisen käsitte-
lyn jälkeen lannoitteena, ja sen 
jatkokäsittely on mahdollista 
biokaasu- ja kompostointilaitok-
sissa. Lisäksi 2-luokan sivutuot-
teiden käyttö sallitaan turkis-
eläinten ruokinnassa.

Luokan 3 sivutuotteita 
eläinten ruokintaan
Kolmannen luokan sivutuotteiksi 
luokitellaan mm. ihmisravinnok-
si hyväksytyistä eläimistä saata-
vat sivutuotteet, joita ei käytetä 
elintarvikkeiksi (esim. keuhkot, 
mahat, sorkat ja sarvet). Niihin 
luetaan lisäksi elintarvikkeiden 
käsittelyssä ja valmistuksessa 
syntyvät sivutuotteet ja tuorees-
ta kalasta saatavat sivutuotteet. 
Kolmannen luokan sivutuotteiksi 
luetaan myös ruokajäte ja kau-
pan entiset elintarvikkeet.

Kolmannen luokan sivutuotteita 
voi hyödyntää edellisiä laajemmin. 
Niiden käyttö on sallittu lemmikki-
eläinten ruokinnassa ja rajoitetusti 
myös elintarviketuotannossa käy-
tettävien eläinten ruokinnassa. Nii-
tä voidaan käyttää 2-luokkaa laa-
jemmin myös teknisiin tarkoituk-
siin kuten kosmetiikka- ja lääkete-
ollisuuden tarpeisiin.

Erilaiset rajoitukset 
ruokajätteelle ja entisille 
elintarvikkeille

Sivutuoteasetus asettaa rajoi-
tuksia sekä ruokajätteen että 
entisten eläinperäisten elintar-
vikkeiden käsittelylle, käytölle ja 
hävitykselle. Entiset eläinperäi-
set elintarvikkeet tai eläinperäi-
siä tuotteita sisältävät entiset 
elintarvikkeet ovat tuotteita, joi-
ta ei ole enää tarkoitettu ihmis-
ravinnoksi kaupallisista syistä 
tai sellaisten valmistuksessa tai 
pakkauksessa esiintyneiden on-
gelmien tai muiden vikojen vuok-

n Kun kunnallisissa tai yksityi-
sessä biokaasu- ja kompostoin-
tilaitoksessa tai useiden tilojen 
omistamassa laitoksessa käsi-
tellään ruokajätettä, kaupan 
elintarvikkeita ja/tai elintarvike-
teollisuuden eläinperäisiä luo-
kan 3 sivutuotteita, laitosten on 
haettava Elintarviketurvallisuus-
virasto Eviran myöntämää sivu-
tuoteasetuksen mukaista laitos-
hyväksyntää.

Markkinoille saatettavien lan-
noitevalmisteiden on täytettävä 

Sivutuoteasetus säätelee

sivutuotteiden hyötykäyttöä 
 ja hävitystä

lannoitevalmistelainsäädännön 
asettamat vaatimukset. Jos lop-
putuotteet eivät täytä lannoite-
valmistelain vaatimuksia, ne on 
uudelleenkäsiteltävä laitokses-
sa tai lopputuote on toimitettava 
hyväksytylle kaatopaikalle.

Jos taas viljelijä käsittelee 
omalla tilallaan olevassa biokaa-
sulaitoksessa vain lantaa, voi hän 
käyttää syntyvän mädätteen 
omilla pelloillaan tai lannan luo-
vutussopimusten piiriin kuuluvil-
la pelloilla sellaisenaan. Tällöin ei 

tarvitse ottaa huomioon sivutuo-
teasetuksen tai lannoitevalmiste-
lainsäädännön vaatimuksia, vaan 
biokaasulaitoksesta tullutta lan-
taa pidetään edelleen käsittele-
mättömänä lantana.

Jos lantaan lisätään tilalla mui-
ta eläinperäisiä sivutuotteita, ku-
ten ruokajätettä, kaupan entisiä 
elintarvikkeita, elintarviketeolli-
suuden tai tilan oman teurasta-
mon luokan 3 eläinperäisiä sivu-
tuotteita, puhdistamolietettä tai 
haja-asutusalueiden umpi- ja sa-

ostuskaivolietteitä, on lannoite-
valmisteena käytettävän loppu-
tuotteen täytettävä sivutuotease-
tuksen ja lannoitevalmistelain 
vaatimukset, vaikka viljelijä käyt-
tää tuotteet omilla pelloillaan.

Laajalla raaka-ainepohjalla ti-
lalla toimivan biokaasu- tai kom-
postointi laitoksen on haettava 
Eviran laitoshyväksyntää. Jos tila 
on luomutuotannossa, on viljeli-
jän myös harkittava käytettäviä 
raaka-aineita. Tällöin raaka-ai-
neena ei voi olla esimerkiksi 
puhdistamoliete tai umpi- ja sa-
ostuskaivolietteet.

Pirjo Salminen

Milloin biokaasu- ja kompostointilaitoksien  
lopputuotteet ovat lannoitevalmisteita?
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si, jotka eivät aiheuta riskiä ihmi-
sille tai eläimille.

Entiset elintarvikkeet voivat 
olla peräisin joko elintarviketeol-
lisuudesta tai kaupoista. Ruoka-
jäte puolestaan on kotitalouksi-
en, ravintoloiden ja laitosten 
keittiöistä peräisin olevaa jäte-
ruokaa.

Sivutuoteasetuksen asetta-
mat vaatimukset ruokajätteelle 
ja entisille eläinperäisille elintar-
vikkeille poikkeavat toisistaan 
käsittelyn, hävityksen ja käytön 
suhteen. Kaiken ruokajätteen 
käyttö on kielletty elintarvike-
tuotannossa käytettävien eläin-
ten, kuten sikojen, nautojen ja 
siipikarjan ruokinnassa.

Sen sijaan entisiä eläinperäisiä 
elintarvikkeita voidaan käyttää 
jossain määrin elintarviketuotan-
nossa käytettävien eläinten ruo-
kinnassa. Esimerkiksi maitoa ja 
maitopohjaisia kaupan entisiä 
elintarvikkeita saa käyttää siko-
jen ja nautojen ruokinnassa. Käy-
tännössä Suomessa ohjautuvat-
kin kaupan myymättä jääneet 
maitotuotteet pitkälti sikojen ruo-
kintaan. Myös munaa ja maitoa 
sisältäviä leipomotuotteita voi-
daan syöttää kotieläimille.

Entisten elintarvikkeiden 
käsittelylle tiukemmat 
vaatimukset 

Sivutuoteasetus asettaa rajoi-
tuksia ruokajätteen käsittelylle 
ainoastaan silloin, kun ruokajä-
tettä käytetään biokaasu- ja 
kompostointilaitoksissa raaka-
aineena ja lopputuote on tarkoi-
tettu lannoitevalmisteeksi. Sen 
sijaan mikäli ruokajätettä käsi-
tellään biokaasu- tai kompos-
tointilaitoksessa, jonka loppu-
tuotteet päätyvät kaatopaikalle, 
toimii laitos ympäristölainsää-
dännön puitteissa ilman, että si-
vutuoteasetus asettaa rajoituk-
sia ruokajätteen käsittelylle.

Käsittelyn suhteen vaatimuk-
set entisille eläinperäisille elin-
tarvikkeille ovat ruokajätettä tiu-
kemmat. Entiset eläinperäiset 
elintarvikkeet on kerättävä käsi-
teltävä, ja hävitettävä sivutuote-
asetuksen mukaisesti. Raakoja 
entisiä elintarvikkeita saa sivu-
tuoteasetuksen mukaan toimit-
taa käsiteltäviksi ainoastaan si-
vutuoteasetuksen vaatimukset 
täyttäviin biokaasu- ja kompos-

tointilaitoksiin tai vaihtoehtoi-
sesti polttolaitoksiin.

Kypsennettyjä entisiä elintar-
vikkeita koskee vuoden 2009 
puoliväliin ulottuva siirtymäai-
ka, jonka aikana niitä voidaan 
kerätä ja käsitellä biokaasu- ja 
kompostointilaitoksissa kuten 
ruokajätettä.

Sivutuoteasetusta on kritisoi-
tu siitä, että se kohtelee ruokajä-
tettä ja entisiä elintarvikkeita 
erilailla, vaikka niihin sisältyvään 
riskiin nähden tämä ei tunnu pe-
rustellulta. Asiaan toivotaan rat-
kaisua Euroopan elintarviketur-
vallisuusviranomaisen EFSAn 
riskinarvioinnin perusteella. 
EFSAlta tilattu riskinarvioinnin 
aloitus on valitettavasti pitkitty-
nyt, koska tarvittavaa tilastotie-
toa kaupan entisistä elintarvik-
keista ei ole ollut käytettävissä.

Laitoksille ympäristölupa  
ja hyväksyntä

Sivutuotteita käsitteleviltä lai-
toksilta vaaditaan sivutuotease-
tuksen mukainen hyväksyntä. 
Tämän lisäksi kyseisiltä laitoksil-
ta edellytetään yleensä myös 
ympäristölupaa.

Eläintautien leviämisen estä-
miseksi sivutuoteasetus edellyt-
tää, että liha-alan laitoksissa ja 
kaikissa tiloissa, joissa ruhoja 
käsitellään, tulee 1- ja 2-luokan 
eläinperäisen aineksen joutumi-
nen laitoksen jätevesiin estää 
lattiakaivoon asennetun siivilän 
avulla.

Kun teurastamoiden, teuras-
tuspaikkojen ja leikkaamoiden 
jätevedestä on erotettu eläinpe-
räinen aines siivilän avulla, ei jä-
teveden käsittelyssä siivilästä 
eteenpäin koottavaan ainekseen 
sovelleta sivutuoteasetusta.

Kirsti Huovinen
ylitarkastaja
kirsti.huovinen@mmm.fi

Pirjo Salminen
ylitarkastaja
pirjo.salminen@mmm.fi
maa- ja metsätalousministeriö
Elintarvike- ja terveysosasto

* Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 
1774/2022 muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
eläimistä saatavien sivutuotteiden 
terveyssäännöistä.

Milloin biokaasu- ja kompostointilaitoksien  
lopputuotteet ovat lannoitevalmisteita?

Tuotekehitys Markkinatutkimus

Laadunhallinta Tekniset palvelut

Menestys
 ei perustu sattumaan

Menestys
ei perustu sattumaan

Foodwest Oy
Vaasantie 1 C, 60100 Seinäjoki

puh. 020 793 9220 • www.foodwest.fi
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Sivutuotteiden tilastointi käyntiin 
päivittäistavarakaupan myymälöissä

n Entisillä elintarvikkeilla tarkoi-
tetaan eläimistä saatuja raakoja, 
kypsennettyjä tai muuten käsi-
teltyjä elintarvikkeita, jotka pois-
tetaan myynnistä esimerkiksi 
päiväysten ylittyessä. Määritel-
mään kuuluvat kaikki tuoreel-
taan myytävä liha, siipikarja, 
kala ja maito sekä edellä mainit-
tuja tuotteita tai valmisteita si-
sältävät elintarvikkeet. Lisäksi 
näiden elintarvikkeiden käsitte-
lyssä voi syntyä entisiä elintar-
vikkeita, kuten kalatiskin kalan-
perkeet ja lihanputsausjätteet.

Tietojärjestelmiin  
muutoksia tilastointia varten

Ketjuuntuneessa päivittäistava-
rakaupassa myymälöillä on 
usein käytössään kaupparyhmi-
en tietojärjestelmät, joihin pois-
heittohävikkiä tilastoidaan. Hen-
kilöstö on jo vanhastaan ohjeis-
tettu lukemaan myynnistä pois-
tettavien tuotteiden viivakoodit 

järjestelmään, joka tuottaa euro-
määräistä hävikkitilastoa.

Tähän järjestelmään kauppa-
ryhmät ovat nyt tehneet tiettyjä 
muutoksia entisten elintarvik-
keiden tilastointia koskevien vi-
ranomaisvaatimusten selvittyä 
viime vuoden lopulla. Jäsenyri-
tysten asiantuntijoiden työryh-
mä kokoontui Päivittäistavara-
kauppa ry:ssä ja kävi läpi toimi-
alan yhteisen tuoteluokituksen 
jakaen siinä mainitut tuoteryh-
mät Eviran antamien ohjeiden 
mukaisesti raakoihin ja muihin 
entisiin elintarvikkeisiin.

Kaupan ryhmät veivät jaotte-
lun tietojärjestelmiin ja muunsi-
vat ne tuottamaan eurojen lisäk-
si myös painoperusteista tietoa. 
Kaupparyhmät koostavat tilas-
tot keskitetysti kaikista myymä-
löistään ja toimittavat ne Eviralle 
määräaikaan mennessä.

Jos myymälässä ei ole kaupan 
ryhmän tietojärjestelmää hävikki-

tietojen tilastoimiseksi, myymälä 
tekee kirjaukset erilliselle lomak-
keelle. Myymälä voi raportoida 
tässä tapauksessa Eviralle suo-
raan tai myymäläketjun kautta.

Lisäys tilastoinnista 
omavalvontaohjeeseen

Päivittäistavarakauppa ry teki 
tammikuussa omavalvontaoh-
jeeseensa sivutuotteiden tilas-
tointia koskevat lisäykset. Oh-
jeessa huomioidaan kumpikin 
toimintamalli, eli niin tietojärjes-
telmän hyväksikäyttö kuin loma-
kekirjaaminenkin. Ohjeessa on 
myös lomakemalli myymälöiden 
käyttöön. Myymälässä nimetään 
entisten elintarvikkeiden jäte-
huollosta vastaava henkilö, joka 
vastaa omavalvontaohjeen mu-
kaisesta toiminnasta myymäläs-
sä.

Terveystarkastajat varmista-
vat myyntipaikan omavalvonnan 
tarkastuksen yhteydessä, että 
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Pioneeriteos elintarvikehygieniasta

Vuoden alusta lähtien myy-
mälät ovat tilastoineet en-
tisten elintarvikkeiden pois-
heittohävikin määrää sivu-
tuotteisiin liittyvän eläintau-
tiriskin arvioimiseksi. Tilas-
tot on lähetettävä Eviraan 
vuoden 2008 ensimmäisen 
neljänneksen osalta huhti-
kuun loppuun mennessä. 
Tietojen perusteella Suomi 
toteuttaa vuonna 2008 
kansallisen arvion entisten 
elintarvikkeiden eri käsitte-
lyvaihtoehtojen vaikutuksis-
ta eläintautivaaraan.

n Suomenkielisiä, yliopistota-
son koulutukseen tarkoitettuja 
oppikirjoja on tarjolla varsin vä-
hän. Elintarvike- ja ympäristöhy-
gienian opintojen helpottami-
seksi ilmestyi syksyllä 2007 en-
simmäinen suomenkielinen elin-
tarvikehygienian oppikirja.

Kirjan on toimittanut Helsin-
gin yliopiston eläinlääketieteelli-
sen tiedekunnan elintarvike- ja 
ympäristöhygienian laitoksen 
johtaja ja elintarvikehygienian 
professori Hannu Korkeala. Pe-
räti 55 elintarvikehygienian asi-
antuntijaa on osallistunut kirjan 
kirjoittamiseen.

Mikrobien taksonomiasta 
elintarvikevalvontaan

Kirja käsittelee varsin monipuoli-
sesti ja syvällisesti sekä elintarvi-

ke- ja ympäristöhygieniaan että 
toksikologiaan liittyviä perusasi-
oita, kuten mikrobien kasvuun 
elintarvikkeissa vaikuttavia teki-
jöitä, elintarvikkeiden välityksel-
lä, leviäviä patogeenejä, antimik-
robiresistenssiä, elintarvikkeiden 
pilaantumista, eri elintarvikeryh-
mien mikrobiologiaa, elintarvik-
keiden vieras- ja lisäaineita, elin-
tarvikkeiden prosessointia ja 
pakkaamista säilyvyyden kannal-
ta, tuotantohygieniaa, sisäilman 
laatua, veteen liittyviä mikrobio-
logisia ja kemiallisia riskejä, elin-
tarvikehygienian erityiskysymyk-
siä, kuten joukkoruokailua ja luo-
mutuotantoa, epidemiologisia 
tutkimuksia ja ruokamyrkytyksiä 
sekä elintarvikevalvontaa.

Erityisen ilahtunut olin varsin 
laajasta katsauksesta viruksiin 

sekä veden hygieniaan. Nämä-
hän ovat viime vuosina puhutta-
neet ja aiheuttaneet yllättäviä-
kin ongelmia. Varsinkaan viruk-
sista ei ole tietoa ollut liikaa saa-
tavilla.

Jäin kuitenkin kaipaamaan 
erillistä lukua tärkeimmistä elin-
tarvikkeiden pilaajamikrobeista. 
Nyt niitä mainitaan vain kunkin 
elintarvikeryhmän kohdalla. Täl-
tä osin taustaksi ja asian parem-
maksi ymmärtämiseksi on luet-
tava joku mikrobiologian perus-
teos.

Elintarvikkeiden vieras- ja lisä-
aineita käsittelevästä luvusta 
olivat unohtuneet pakkausmate-
riaaleista ja ylipäätänsä elintar-
vikkeiden kanssa kontaktissa 
olevista materiaaleista mahdol-
lisesti siirtyvät vierasaineet.

Elintarvikeprosesseista olisin 
kaivannut enemmän asiaa, var-
sinkin sous-vide -tekniikasta, 
jonka käyttö on lisääntynyt huo-
mattavasti varsinkin HoReCa-
puolella ja joka on mikrobiologi-
sesti varsin herkkä ja vaativa 
menetelmä.

Myös kunkin aihekokonaisuu-
den kohdalla olisi hyvä ollut mai-
nita vähintäänkin muutama läh-
deteos ja suosituksia lisälukemi-
seksi.

Elintarvikkeen pilaantuminen 
on vaikea käsite

Kirjan ansioita on myös se, että 
siinä on yritetty määritellä elin-
tarvikkeen pilaantuminen tie-
teellisenä käsitteenä. Määrittely 
on vaan jäänyt vähän epäselväk-
si, ontuvaksi ja puolitiehen. Kir-

Hannu Korkeala (toim.) Elintarvikehygienia - Ympäristöhygienia, elintarvike- ja 
ympäristötoksikologia WSOY Oppimateriaalit Oy, 2007, 497 s.
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Sivutuotteiden tilastointi käyntiin 
päivittäistavarakaupan myymälöissä

entisiä elintarvikkeita koskeva 
omavalvonta toimii myymäläs-
sä. Terveystarkastaja ohjeistaa 
myyntipaikkaa jätteen loppusi-
joituspaikoista maa- ja metsäta-
lousministeriön sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön kirjeen ja Evi-
ran ohjeen 21.12.2007 mukai-
sesti.

Jätteen käsittelyn tarjonta 
myymälöiden jätteenkäsittely-
alueella vaihtelee suuresti. Bio- 
ja polttolaitoshankkeita on Suo-
men kunnissa vireillä useita, ja 
niitä on jo toiminnassakin. Lai-
tosten kapasiteetti ja mahdolli-
suus ottaa vastaa kaupan jättei-
tä on kuitenkin aina selvitettävä 
erikseen.

Tavoitteena sivutuote-
asetuksen järkeistäminen

Sivutuotteiden tilastotiedon pe-
rusteella Suomi toteuttaa eläin-
tautiriskin sekä taloudelliset ja 
ympäristölliset vaikutukset huo-
mioivan kansallisen arvion kau-
pan entisistä elintarvikkeista.

Arvion perusteella Suomi pyr-
kii osaltaan vaikuttamaan EU:n 
sivutuoteasetuksen järkeistämi-
seen Suomessa toteutuvat olo-
suhteet huomioivalla tavalla. 
Eläintautien torjunnan taloudel-
liset resurssit tulee kohdentaa 
todellisten riskien mukaisesti ja 
käytettävien keinojen tulee olla 
kustannustehokkaita myös ym-
päristön kannalta.

Ilkka Nieminen
johtaja
Päivittäistavarakauppa ry
ilkka.nieminen@pty.fi

jassa s. 178 esiintyvästä lausees-
ta ”Tieteellisessä ilmaisussa on 
erittäin tärkeää ymmärtää, mikä 
ero on pilaantuneella ja ihmisra-
vinnoksi kelpaamattomalla elin-
tarvikkeella, ja käyttää näitä ni-
mityksiä oikein.” tulee sellainen 
ymmärrys, että pilaantunut elin-
tarvike saattaisikin joissakin ta-
pauksissa olla ihmisravinnoksi 
kelpaavaa. Tosin asiaa yritetään 
jatkossa selventää, mutta vää-
rinkäsitys voi kuitenkin syntyä. 
Erityisesti tässä yhteydessä olisi 
odottanut kansainvälisesti hy-
väksyttyä määritelmää.

Myös säilyvyysaika on vaikea 
käsite, kuten esimerkiksi punai-
sen lihan osalta selviää. Ihan 
loppuun asti ei ole mietitty sitä, 
miten säilyvyysaika ja sen poh-

jalta viimeinen myyntipäivä mää-
räytyy. Siihen ei esimerkiksi ku-
luttajapakatun lihan osalta vai-
kuta pelkästään mikrobiologia, 
vaan myös sen väri.

Opiskelijoiden lisäksi suosit-
telen kirjaa elintarvikkeiden tur-
vallisuudesta kiinnostuneille 
henkilöille. Kirjan lopussa on 
suhteellisen hyvä hakemisto, 
joka nopeuttaa jonkun tietyn 
asian löytämistä.

Raija Ahvenainen-Rantala

foodcenter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fruit Ingredients  
Featuring:  

 High Fruit 
 Bake Stable 
 Low Water Activity 
 Shelf Life 12-18months 

Applications:  
 Cereal & Snack Bars 
 Biscuits & Bakery  
 Ready to Eat Cereals 
 Chocolate & Confectionery 

Niemenkatu 18, PL22,15141 LAHTI 
Puh. (03) 864 364 Fax (03) 781 8918 
www.biofincon.fi 

 

Öljyt hyvään ruokaan

Kasviöljyt kaupan, ammattikeittiöiden 
ja teollisuuden tarpeisiin.

Mildola oy
Puh. 010 402 2300, fax 010 402 2344

www.mildola.�
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Pakkausteknologia – PTR ry:n 

Terhen Järvi-Kääriäisen ja 

Margareetta Ollilan  

toimittama teos  

 

 Toimiva 

 Pakkaus  
 

Kirja (314 s) on kattava suomenkielinen teos 

pakkausalan erilaisista vaatimuksista, alan 

merkityksestä, pakkausmateriaaleista, 

pakkaamisesta, pakkauslainsäädännöstä ja 

merkinnöistä jne.  Kirja ilmestyi 10/07. 

 

Kirjan hinta 55  (sisältää alv) sekä voimasssa 

oleva postimaksu 4,20  

Kirjatilaukset suoraan kustantajalta: 

ptr.ry@ptr.fi  

. 

Hyvä maku Tähtituote- 
finalistien 
peruslähtökohta
n Vuoden Tähtituote 2008 -kilpailun finaaliin 
ylsi kolme suurkeittiösarjan ja yhdeksän vähit-
täiskauppasarjan tuotetta tai tuoteryhmää. Tärkeimmät valintakritee-
rit olivat innovatiivisuus ja kaupallistettavuus. Maukkautta raati piti 
peruslähtökohtana. Kilpailuun osallistui 35 tuotetta ja tuotesarjaa. 
Yksittäisiä tuotteita oli kaikkiaan 71.

Vuoden 2008 Tähtituotteet julkistetaan 6.5. heti Elintarvikepäivän 
jälkeen pidettävässä juhlassa Helsingin Messukeskuksessa.

Vuoden tähtituote 2008 -kilpailun vk-sarjan finalistit
Atria Suomi Oy
Atria 500 g Grillikasvikset ja Atria 500 g Grillivihannekset
Fazer Leipomot Oy
Fazer Ruisihme täysjyväruisleipä ja Fazer Ruisihme täysjyväruisviipa-
leet
HK Ruokatalo Oy
Via Kana-vuohenjuutospasta, Via Teriyakihärkä, Via Thai-kanacurry, 
Via Kylmäsavulohi-parsapasta ja Via Kalaa ja äyriäisiä Szechuan-kas-
tikkeessa
V.Hukkanen Oy
Maustettu uuni- ja grillivalmis lohifileepala, Sitruunapippurinen uuni- 
ja grillivalmis lohifileepala, Kermainen marinoitu uunilohifileepala ja 
Hunajamarinoitu uunilohifileepala
Jokilaakson Juusto Oy
Silva Hummus -kasvislevitteet Original ja Jalopena
Mildola Oy
Neito maustetut erikoisöljyt; Sitruunamausteöljy, Yrttimausteöljy ja 
Voin makuinen erikoisöljy
Saarioisten Säilyke Oy
Riisipuuro ja Mannapuuro, 300 g
Oy Sinebrychoff Ab
Battery Stripped Energy Drink
Vaasan & Vaasan Oy
Vaasan täyshyvät 100 %; Täysjyvävehnäleipäviipaleet ja Moniviljavii-
paleet täysjyvävehnästä

Vuoden tähtituote 2008 -kilpailun sk-sarjan finalistit
Kasvis Galleria Oy
Gourmet bavaroe -sarja (marja- ja suklaakermahyytelöt makkara-
kuoressa): Mustaherukka-, Vadelma-, Tyrni-, Valkosuklaa ja Suklaa-
bavaroetanko
Ruoka-Saarioinen Oy
Tuorekeittosarja: Kasvisborssi, Savukirjolohisosekeitto, Broilerkasvi-
juustokeitto, Bataattisosekeitto ja Seljanka
Vaasan & Vaasan Oy
Vaasan Pieni Ruisruutu (pakaste)

Bureau Veritas Certification on Elintarvike-
turvallisuuden sertifiointien markkinajohtaja 
maailman laajuisesti. 

Bureau Veritas Certification akkreditoitiin 
ensimmäisenä  maailmassa tekemään ISO 22000 
sertifiointeja . 

Kansainvälisesti akkreditoidut sertifiointipalvelumme 
elintarviketeollisuudelle: ISO 22000,  ISO 9001,  
ISO 14001, OHSAS 18001,  SA 8000 , BRC, IFS  
ja FAMI-QS 

Tutustu myös monipuolisiin  koulutuspalveluihimme 
osoitteessa www.bureauveritas.fi

Toimistomme Suomessa:
Bureau Veritas Certification Finland 
Hermannin Rantatie 10,  00580 HELSINKI 

Yhteydenotot sertifioinneissa:   
matti.hukari@fi.bureauveritas.com  
Puh. 010 830 8641

Yhteydenotot koulutuspalveluissa:  
salla.punkari@fi.bureauveritas.com 
Puh.  010 830 8691
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Ruokakulttuuriteko -palkinto 
Ruokatoimittajat ry:lle
n Ruokatoimittajat ry on saanut Suomen Messusäätiön yhteistyössä 
Elintarviketellisuusliiton kanssa myöntämän ensimmäisen Suomen 
Ruokakulttuuriteko -palkinnon: 10 00 euroa. Tänä vuonna 40-vuotis-
juhlaansa viettävä yhdistys on vaikuttanut merkittävästi Suomen ruo-
ka- ja juomakulttuuriin. Yhdistykseen kuuluu noin 50 ruokatoimitta-
jaa.

PAKKAUSTEKNOLOGIA - PTR

Yhteiskuntamme tarvitsee toimivia pakkauksia. 
Pakkausteknologia – PTR ry on koonnut alan monimuotoisia 
vaatimuksia ja mahdollisuuksia koskevat tiedot yhteen 
kirjaksi TOIMIVA PAKKAUS. 

Uusi, suomenkielinen teos kattaa koko laajan pakkausten 
arvoketjun. Sitä voidaan käyttää yhtä hyvin yrityksissä 
hakuteoksena kuin alalle tulevien perehdyttämisessä. 
Toivottavasti se täydentää alasta kiinnostuneen kuluttajankin 
tiedonjanon tarvetta. Hyvin toimivana pakkaus suojaa 
ympäristöä. 

Kirjan toimittajina ovat Pakkausteknologia – PTR ry:n 
tutkimuspäällikkö Terhen Järvi-Kääriäinen ja toimitusjohtaja 
Margareetta Ollila. Kustantaja on Pakkausteknologia – PTR ry, 
joka koordinoi pakkaustutkimusta Suomessa.

Toimittajat

Terhen Järvi-Kääriäinen 
Margareetta Ollila

TOIMIVA
PAKKAUS

Järvi-Kääriäinen • O
llila 

 
 

TOIM
IVA PAKKAUS

Pakkausteknologia – PTR ry
Kiskontie 7
00270 Helsinki 
puh. (09) 643 496
faxi (09) 643 498
Myynti: 
ptr.ry@ptr.� 
www.ptr.�   



Kehittyvä Elintarvike 2•08 53

n Entisajan hölmöläiset kantoi-
vat säkillä valoa pirttiin. Niin vä-
hän valoa tuli säkissä pirttiin, 
että energiaa meni enemmän 
kantamiseen. Tämän päivän höl-
möläiset kantavat säkillä ruokaa 
bioetanoliksi tai muuksi bioener-
giaksi muutettavaksi. Lopputu-
losta taitaa tulla niin vähän, että 
kokonaisenergiatase on kuin 
hölmöläisillä, hiilidioksidiakin 
saadaan tuotettua vähän lisää.

Kautta aikain viinalla on yritet-
ty tehdä autuaaksi milloin mitä-
kin, jos ei juojansa, niin valtion 
kassa. Ja nyt energiapolitiikka! 
Siinä autuaaksi tekemisen sivus-
sa taitaa vain seota jotain; meillä 
on nyt talvi milloin sattuu ja sil-
loinkin sataa vettä, päivät pääk-
sytysten. Indonesian sademet-
sästä ei enää saada vettä. Siitä 
on tullut rasvametsä: sieltä tulee 
öljyä näihin moderneihin ener-
giatalkoisiin. Ruuan hintakin 

nousi viime vuonna raketin lailla 
kokonaan uusiin ulottuvuuksiin.

Toki ruoan raaka-aineista on 
kautta aikain ensin tehty viinaa, 
tähän asti siitä vain suurin osa 
on juotu. Nyt sitä pitäisi polttaa 
juomisen sijaan moottoreissa 
taivaan tuuliin.

Ihminen on siitä huono ruoka-
energian hyödyntäjä, että sen 
kuten muidenkin kotieläinten 
eritteet sisältävät vielä runsaasti 
energiaa – jos se hyödynnetään. 
Jätteelle pätee sama kuin raaka-
aineellekin: suora poltto tuo vä-
hemmän energiaa kuin käyttö 
energiaksi biokaasun kautta.

Sopivalla ruokavaliolla tämän 
jäännösenergian määrään voi-
daan myös vaikuttaa. Se näyttää 
olevan sitä suurempi, mitä pa-
remmin ravitsemussuosituksia 
noudatetaan, eli paljon tyydytty-
mättömiä rasvoja ja paljon, pal-
jon kuitua. Päälle vielä reilut juo-

miset, niin energiaksi menevien 
jätösten hiili-typpisuhdekin on 
kohdallaan.

Viljaa ei siis kannata polttaa, 
polttoalkoholiksikaan, vaan syö-
dä ja juoda, jolloin primääri- ja 
jäännösenergian lisäksi ihminen 
tekee ruuallaan vielä työtäkin 
muutaman kWh:n edestä. Ener-
giantuotanto voi olla kerrassaan 
riehunnan luokkaa ja kokonais-
energiasaanto siten moninker-
tainen.

Suunniteltujen bioetanoliteh-
taiden tuotoksen kumoaminen 
kurkusta alas onnistuu varmasti 
viime vuosien kulutuksen kasvu-
vauhdilla. Eikä taida ylijäämävil-
jan syöminenkään olla mahdo-
tonta, kun katsoo painokäyrien 
kehitystä!

Heikki Manner
puheenjohtaja
ETS/Prosessitekninen jaosto

Ruokaenergiaa
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Farmos 
itsenäistyy
n Puhtaus- ja hygieniaratkaisuja 
tarjoavan Farmos Oy:n osakkeet 
on myyty Farmos Holding Oy:lle, 
jonka omistajia ovat Capmanin 
ja Langholm Capital LLP:n hallin-
noimat rahastot. Farmos-konser-
niin kuuluvat Farmos Oy ja sen 
tytäryhtiöt Suomessa, Venäjällä, 
Virossa, Latviassa ja Liettuassa. 
Itsenäistyminen antaa Farmok-
selle entistä paremman mahdol-
lisuuden keskittyä omaan eri-
tyisosaamisalueeseensa ja sen 
kansainvälistämiseen.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juha Saarinen, 
Farmos Oy,  
juha.saarinen@farmos.com
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Elintarviketalouden 
PD-ohjelma (60 op)

■ Yliopistollinen ja haasteellinen
■ Joustava ja yksilöllinen
■ Monipuolinen ja käytännönläheinen

PD on tarkoitettu korkeakoulututkinnon tai vastaa-
vat opinnot suorittaneelle, vähintään kolme vuotta 
soveltuvaa työkokemusta omaavalle elintarvikealan 
asiantuntijalle. Ohjelma koostuu yhteisistä ja yk-
silöllisistä opinnoista, elintarvikealan teemasemi-
naareista (tutkimus, tuotekehitys ja laadunhallinta, 
elintarvikkeiden kaupallistaminen ja markkinointi, 
elintarvikkeiden tuotanto) ja PD-lopputyöstä. 

Ohjelmaan on jatkuva haku. 

Lisätietoja: Koulutussuunnittelija Katja Perttu, 
katja.perttu@helsinki.fi, puh. (06) 4213 347. 

www.helsinki.fi/ruralia/seinajoki/pd

Yrittäjän persoonallisuus  
on erilainen kuin muilla
KTL Eila Heikkisen joulukuussa Jy-
väskylän yliopistossa tarkastettu 
väitöskirja Yrittäjän persoonallisuus 
ja sen yhteys yrityksen kasvuun Big 
Five -teorian mukaan tarkasteltuna 
osoittaa, että yrittäjät ovat elämys-
hakuisempia, rohkeampia, luottavai-
sempia, joustavampia, itsevarmem-
pia, kärsimättömämpiä ja asiakes-
keisempiä kuin vertailuväestö.

Persoonallisuuden piirteiden sekä 
kasvustrategian välinen yhteys tuli 
selkeästi esille, ts. erilaiset henkilöt 
toteuttavat erilaisia strategisia vaih-
toehtoja. Persoonallisuuden piirteil-
lä oli yhteys myös kasvumotivaati-
oon, yrittäjän taitoihin sekä yrityksen 
tulokseen.

Lisätietoja: eila.heikkinen@econ.jyu.fi

Perheyritysten yhteiskuntavastuu  
muodostuu arvoista ja perinteistä
KTM Krista Elo-Pärssisen joulukuus-
sa Jyväskylän yliopistossa tarkastet-
tu väitöskirja Arvot ja yhteiskunta-
vastuullinen toiminta suurissa suo-
malaisissa perheyrityksissä. Omista-
jan näkökulma osoittaa, että per-
heyrityksissä tavoitteena on yritys-
toiminnan jatkuvuus, joka vaatii vas-
tuullisuutta sidosryhmäsuhteissa. 
Perheyrityksissä perinteet ja jatku-
vuus tuovat uuden ulottuvuuden yh-
teiskuntavastuulliseen toimintaan.

Vaikka perheyritykset huolehtivat 
sidosryhmistään ja ovat aktiivisia 
lobbaajia ja hyväntekijöitä, yhteis-

kuntavastuullisen toiminnan strate-
gista merkitystä ei vielä täysin tun-
nisteta ja hyödynnetä.

Elo-Pärssinen toteaa, että per-
heyrityksissä on olemassa arvopoh-
ja, jonka varaan olisi helppo kehittää 
enemmän strategista yhteiskunta-
vastuullista toimintaa. Yritysten pi-
täisi miettiä juuri itselle – omiin ar-
voihin ja strategioihin – sopiva yh-
teiskuntavastuullisen toiminnan 
muoto ja tapa.

Lisätietoja: krista.elo-parssinen@
perheyritystenliitto.fi

Nano-nimikettä  
hyödynnetään monella tavalla

KTM Nina Granqvistin organisaatiot 
ja johtaminen -oppialaan kuuluva 
väitöskirja Nanotechnology and nan-
olabeling – Essays on the emergence 
of new technological fields tarkas-
tettiin Helsingin kauppakorkeakou-
lussa marraskuussa.

Tutkimus osoittaa, että uusien 
teknologioiden syntyyn liittyy useita 
rinnakkaisia prosesseja.

Granqvist kartoittaa myös nano-
teknologian muuntumista tutkimuk-
sesta liiketoiminnaksi. Yrityksille koi-
tuu tiettyjä maineeseen ja näkyvyy-
teen liittyviä hyötyjä siitä, että ne 
ovat aktiivisesti esillä uuden tekno-
logian alalla. Uuden teknologian 
houkuttelemat yritykset signaloivat 
tekevänsä nanoteknologiaa, vaikka 
niiden teknologia ei tuohon koko-
luokkaan yltäisikään.

Jopa puolet nanoteknologiaa sig-
naloivista yrityksistä ei alkuvaihees-
sa täytä hyväksyttyjä nanoteknologi-
an määritelmiä. Toisaalta usein pieni 
osa määritelmät täyttävien yritysten 

toiminnasta liittyy nanoteknologi-
aan. Lisäksi osa aidoista nanotekno-
logiayrityksistä tekee samaa kuin 
ennenkin, mutta nyt uuden nano-ni-
mekkeen alla.

Granqvistin mukaan em. sig-
nalointitoiminta liittyy osana kaikki-
en uusien muodikkaiden teknolo-
gian alojen syntyyn, jolloin uudelle 
nimekkeelle on suuri kysyntä, mutta 
joilla vallitsee heikko ymmärrys siitä, 
mitä uusi teknologia on.

Tämä mahdollistaa yritysten stra-
tegisen opportunismin lyhyellä aika-
välillä. Pidemmällä aikavälillä toimi-
joille alkaa selvitä, mitkä ovat uudet 
ydinteknologiat ja ketkä niitä kehit-
tävät, jolloin toiminnan alueen rajat 
alkavat sulkeutua muodostaen uu-
den toimialan verson. Näkemykset 
siitä, mitä nanoteknologia on ja mitä 
ei, kehittyvät samalla tavalla osallis-
ten oppimisen seurauksena.

Lisätietoja: nina.granqvist@hse.fi.

AMMATTIMAINEN SUOJA 
KÄSILLE JA MATERIAALEILLE

S u o j a a  k ä d e t  j a  j a l a tS u o j a a  k ä d e t  j a  j a l a t

Suojakäsineet markkinajohtajalta 
kaikkiin Horeca-alan tarpeisiin.

Uunikinnas 441

äitöksiäv
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Tule keskustelemaan lisää merkkaustarpeistasi.

Löydät meidät myös Interpack 2008 
-messuilta Düsseldorfi sta 24.–30.4., 

osasto 5B38/Macsa!

HILPAC OY Puusepänkaarre 9, FI-06150 Porvoo
Puh. 0207 55 97 66

www.hilpac.fi      info@hilpac.fi 

MACSA -lasermerkkaimet 
-ylivoimaista osaamista!

Olemme mukana 
Elintarviketeollisuus 2008 

-messuilla Tampereella 
14.–16.5., 

osasto A121. 

CPET, APET, PP, PS ja PLA rasiat
• tuoreelle lihalle, siipikarjalle, kalalle • valmisruoka-

annoksille • leipomotuotteille • salaateille • juustoille •

Packaging that cares
Rannikkolaivurintie 8 D, 00850 HELSINKI

Mobile: + 358 50 4138058     Fax: + 358 9 677183

lsa@faerchplast.dk        www.faerchplast.com
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Uutta ymmärrystä allergian ja astman 
syntymekanismeista

Työvälineitä listeriabakteerin  
torjumiseksi elintarviketeollisuudessa
DI Kaarina Aarnisalo väitteli TKK:n 
kemian ja materiaalitieteiden tiede-
kunnassa tammikuussa aiheesta 
Equipment hygiene and risk assess-
ment measures as tools in the pre-
vention of Listeria monocytogenes 
-contamination in food processes. 
Tutkimus osoitti mm., että laitesuun-
nitteluun ja kunnossapidon toiminta-
tapoihin on kiinnitettävä huomiota. 

Listeria monocytogenes -baktee-
rin tehokas hallinta tuotantolaitosta-

solla koostuu Aarnisalon mukaan 
hyvästä laitehygieniasta sisältäen 
toimivat hyvät tuotanto- ja hygienia-
käytännöt kaikkien työntekijöiden 
osalta, tehokkaat bakteerin tuho-
amiseen tarkoitetut menetelmät ja 
nopeat kontaminaatiolähteiden to-
teamismenetelmät yhdistettynä ris-
kinarviointikäytännöillä tuettuun 
prosessin vaara-analyysiin.

Lisätietoja: kaarina.aarnisalo@vtt.fi 

Suomalaisen luomutuotannon  
toimijaverkostot muutoksessa
FL Tuija Mononen väitteli aiheesta 
Luomun verkostot. Tutkimus suoma-
laisen luomutuotannon toimijaver-
kostojen muutoksesta Joensuun yli-
opistossa tammikuussa. Työssä tar-
kastellaan luomutuotantoon 1900- 
ja 2000-luvuilla liitettyjä merkityksiä, 
nimetään luomun toimijaverkostoja 
sekä analysoidaan niiden muutosta.

Tutkimuksen keskeinen havainto 
oli niin sanottujen ei-inhimillisten 

toimijoiden, kuten myrkkyjen, lan-
nan ja maaperän, merkittävä rooli 
verkostojen rakentumisessa. Luo-
mun toimijaverkostot ovat vaihtele-
via, hajanaisia, myös ristiriitaisia ja 
niiden toimijoilla on erilaisia toiveita 
ja intressejä luomun suhteen.

Lisätietoja:  
tuija.mononen@)joensuu.fi

Ylikriittinen uuttotekniikka lääke- ja 
terveysvaikutteisten aineiden tuotannossa

FM Martti Alkio on väitöstyössään 
Purification of pharmaceuticals and 
nutraceutical compounds by sub- 
and supercritical extraction and chro-
matography kehittänyt lääke- ja ter-
veysvaikutteisten aineiden erotusta 
ja puhdistamista ylikriittisen tekno-
logian avulla. Työ tarkastettiin helmi-
kuussa Helsingin yliopiston farmasi-
an tiedekunnassa. Alkio keskittyy 
väitöskirjassaan korkeapainehiilidi-
oksidin käyttöön uutto- ja kromato-
grafialiuottimena arvokomponent-
tien erotuksessa.

Työssä tutkittiin mm., millainen 
vaikutus uutto-olosuhteilla on väi-

nönputkesta uutetun juuriesanssin 
koostumukseen. Työ käsittelee myös 
hiilidioksidin käyttöä korkeapai-
nekromatografian liikkuvana faasina 
joko sellaisenaan tai alkoholimodifi-
oituna. Käänteisfaaseilla erotettiin 
omega-3-rasvahappojen monoeste-
reitä käyttäen lähtöaineena tonnika-
laöljyä.

Alkio kehitti prosessien ajo-olo-
suhteiden optimointiin empiirisiä ti-
lastollisia menetelmiä, joilla lasken-
nalliset tuotantonopeudet maksi-
moitiin.

Lisätietoja: martti.alkio@vtt.fi

FM Jan-Jonas Filénin helmikuussa 
Turun yliopistossa tarkastettu väitös 
Quantitative proteomics in the cha-
racterization of T helper lymphocyte 
auttaa ymmärtämään paremmin 
muun muassa allergian, astman ja 
autoimmuunisairauksien syntyme-
kanismeja. Filén tutki uuden proteo-
miikan menetelmiä immuunipuolus-
tusjärjestelmän tutkimuksessa.

Väitöstyössä on kehitetty ja opti-
moitu myös monipuolinen valikoima 
tietokoneavusteisia menetelmiä tut-
kimustulosten analysoimiseksi, ja 
sovellettu niitä menestyksekkäästi 

ihmisen puolustusjärjestelmälle kes-
keisten T-auttajasolujen (Th) proteii-
nien ja toiminnan tutkimiseksi.

Väitöskirjatyön puitteissa aloite-
tuissa kokeissa ja jatkotutkimuksis-
sa valotetaan uusien, ihmisen lymfo-
syyttien erityistehtäviinsä ohjaavien 
proteiinien merkitystä ihmisen im-
muunipuolustuksessa ja sairauksis-
sa tavoitteena ymmärtää paremmin 
muun muassa allergian, astman ja 
autoimmuunisairauksien syntyme-
kanismeja.

Lisätietoja: jjfilen@btk.fi

äitöksiäv
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n Ruotsin elintarvikepäivien 
2007 teemana oli Klimatmat – 
för en hållbar utveckling eli 
”Ruoka ja ilmasto – kohti kestä-
vää kehitystä”. Ensimmäinen lu-
ento käsitteli säätä sopivasti 
teemaan johdatellen: paikalle oli 
saatu ruotsalaisten oma televi-
siometeorologi Madeleine Wes-
tin.

Hän mm. esitti, että Skånen 
alueella, eteläisessä Ruotsissa, 
on tulevaisuudessa Välimeren il-
masto ja nykyinen Tukholman il-
mastotyyppi siirtyy Luulajan kor-
keudelle. Nämä kaikki muutok-
set tulevat koskettamaan nykyi-
siä kasveja ja eläimiä. Ilmaston-
muutos kattaa koko maailman, 
ja osa nykyisistä valtioista saat-
taa kadota veden alle.

Tällberg Foundationin halli-
tuksen puheenjohtajan Bo Ek-
manin esitelmä käsitteli ilmas-
tonmuutoksen vaikutusta yritys-
toimintaan. Tällä hetkellä on jo 
selvästi havaittavissa, että yri-
tykset saavat ”uusia ohjaussig-
naaleja” yrityksiensä toiminto-
jen suuntaamiseen.

Puhutaan vastuullisesta ym-
päristö- ja sosiaalipolitiikasta, 
arvoketjuista, uusiutuvista ener-
gialähteistä ja energiatehokkuu-
desta, uusista teknologioista 
sekä kierrätyksestä. Yritysten on 
sovitettava strategiansa nämä 
kaikki huomioiden. Nämä ovat 
tulevaisuuden menestystekijöi-
tä.

Onko palmuöljyn tuotanto 
uhka luonnolle?

Elintarvikkeiden tuotto ja jalos-
tus vaativat energiaa ja ovat 
olennainen osa elintarviketeolli-
suutta. Se mistä ja miten elintar-
viketeollisuus saa tulevaisuu-
dessa tarvitsemansa energian, 
ei ole yhdentekevää, varsinkin 
kun ruoka ja hyvinvoiva ympäris-
tö liitetään usein toisiinsa.

Palmuöljyn tuotantomäärä on 
nelinkertaistunut vuosien 1990–
2007 välillä. Useat ympäristön 
suojeluorganisaatiot ovat esittä-
neet vakavan huolestuneisuu-
den palmuöljyn tuotannon kas-

Ilmastonmuutos
vun johdosta. Palmuöljyn tuo-
tanto ei sinällään tuota paljoa 
kasvihuonekaasuja. Sen negatii-
vinen puoli on se, että sademet-
siä hävitetään palmuöljykasvus-
tojen tieltä. Se tuhoaa luonnon 
monimuotoisuutta.

Tekninen johtaja Jan-Olof Li-
defelt (AAK Food Ingredients) 
käsitteli palmuöljy-teemaa laa-
jasti ja kertoi myös siihen liitty-
vistä WWF:n tavoitteista luoda 
kestävän kehityksen periaatteet 
palmuöljyn tuotantoon maail-
manlaajuisesti. AAK on kuulunut 
alusta saakka, vuodesta 2002 
alkaen, työryhmään, jonka ansi-
osta syntyi myös virallinen orga-
nisaatio RSPO (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil).

Tiedotuspäällikkö Mattias 
Hennius (EON) käsitteli esitel-
mässään maa-, bio- ja vetykaa-
sua sekä kaasuöljyä. Ne tuotta-
vat tällä hetkellä alle 2 % Ruot-
sin energiasta. Tarvetta on nos-
taa kaasun osuutta energian 
tuotannossa ja varsinkin biokaa-
sun tuotannon määrää.

Missio Zero −  
metsänistutusta Ugandaan

Ilmaston muutos tulee olemaan 
aikakautemme suurin haaste. 
Jokainen kantaa vastuuta teoil-
laan siitä, kuinka nopea ja suuri 
ilmastonmuutos on tulevina vuo-
sina. Tämä koskee kaikkia teolli-
suudenaloja, myös elintarvike-
teollisuutta.

Toimitusjohtaja Johan Unun-
ger (Saltå Kvarn) käsitteli esityk-
sessään ilmaston muutoksen 
huomioimista heidän yritystoi-
minnassaan. Saltå Kvarn on eko-
loginen elintarvikeyritys. Kaikki 
sen tuotteet ovat Krav-merkitty-
jä, mikä vastaa meidän luomu-
tuotantomerkkiä. Yrityksen ta-
voite on kompensoida yritystoi-
minnasta aiheutuvat hiilidioksi-
dipäästönsä mm. puiden istutta-
misella.

Ununger kertoi esimerkin vii-
kunoitten tuonnista Turkista. 
Vuosittainen 100 tonnin tuonti 
aiheuttaa 22 tonnin hiilidioksidi-
päästöt huolimatta siitä, että he 

ovat valinneet fossiilisia poltto-
aineita säästävät kuljetusmuo-
dot, meri- ja rautatiekuljetuksen. 
Viikunoitten rahtaamisesta ai-
heutuvat hiilidioksidipäästöt he 
korvaavat istuttamalla vuosit-
tain 2000 m2 metsää Ugandaan.

Metsänistutusprojektia val-
voo ECCM (The Edinburgh Cen-
tre for Carbon Management). 
Metodin, jossa hiilidioksidipääs-
töjä korvataan metsäistutuksel-
la, on Ruotsissa kehittänyt kon-
sulttiyritys U&W (you&we). Kon-
septin nimeksi on annettu Zero-
Mission.

Yhteiskuntavastuun  
merkitys kasvaa

Perinteisesti yrityksille vastuulli-
nen liiketoiminta on tarkoittanut 
yrityksen kehittämistä tavoilla, 
joista on ollut eniten hyötyä sekä 
yrityksille että niiden sisäisille ja 
ulkoisille rahoittajille ja omista-
jille. Tämä ei tule enää tulevai-
suudessa riittämään.

Kestävä kehitys, yritysten yh-
teiskuntavastuu ja yhteiskunnan 
muuttuvat haasteet ovat tuo-
neet yrityksien johtamiseen ja 
kehittämiseen oman ulottuvuu-
tensa. Yritysten yhteiskuntavas-
tuu jaetaan tavallisesti taloudel-
liseen, ekologiseen ja sosiaali-
seen vastuuseen.

Ympäristö- ja laatupäällikkö 
Anna-Lena Dahlberg (Sodexho) 
kertoi, kuinka heidän yritykses-
sään pyritään toimimaan yhteis-
kuntavastuullisesti. He tarjoavat 
mm. ekologisia ja terveellisiä 
elintarvikkeita, ostopäätöksissä 
huomioidaan eettisyys ja ympä-

ristö, sekä energiatehokkuudes-
ta ja päästöistä pidetään kursse-
ja.

Pitkänmatkan juoksua  
aistien bulevardilla

Elintarvikepäivien ohjelmaa ei 
ollut laadittu liian raskaaksi. Esi-
tyksien antiin keveyttä toi mm. 
ruotsalainen pitkänmatkan juok-
sija, seikkailija Rune Larsson. 
Hän kertoi, että erään parhaim-
man juoksunsa hän teki tanka-
tessaan juoksua varten äidin te-
kemää voileipäkakkua. Muuten-
kin hän oli sitä mieltä, että rasva 
sopii pitkänmatkan juoksijan 
energialähteeksi, niin ennen 
matkaa kuin kisan aikana.

Aistikokemuskonsultti Birgit 
Laemers (Vibes & Senses) pu-
hui, kuinka hyödyntää tuoteke-
hityksessä aistien muisteja. Hän 
esitti eläviä esimerkkejä siitä, 
miten eri tuoksut, maut ja äänet 
aiheuttavat erilaisia tuntemuk-
sia, muistoja kuluttajissa. Tuot-
teiden tulee nostaa esiin tuntei-
ta, jotka edesauttavat tuottei-
den markkinointia.

Yhdessä hänen esimerkissään 
näin mielessäni äitini leipomas-
sa leipää. Ei suotta yhdeksi suo-
situimmaksi mainokseksi Suo-
messa ole noussut mainos, jos-
sa puhutaan äitien tekemästä 
ruuasta!

Tuomo Tupasela
ryhmäpäällikkö 
MTT/Biotekniikka- ja 
elintarviketutkimus
tuomo.tupasela@mtt.fi

Ruotsin Elintarvikepäivät
• Ruotsin elintarvikepäivät (Livsmedelsdagarna) pi-

dettiin syyskuussa 2007 Tylösandissa.

•  Kolmipäiväisen tapahtuman järjestäjänä oli LivsmedelsFöreningen, 
joka vastaa Elintarviketieteiden seuraa (ETS).

•  Paikalla oli noin 300 osanottajaa.

•  Mukaan oli kutsuttu pohjoismaisia vastaavia yhdistyk-
siä. Allekirjoittanut oli saanut kunnian edustaa ETS:ää.

•  Matka täytti odotukseni kaikin puolin. Ruotsalainen si-
saryhdistys oli tehnyt upean työn tapahtuman pu-
hujien ja oheistapahtumien suhteen.

•  Päivien juhlaillallisella sain tilaisuuden lausua ETS:n ter-
veiset koko 300-päiselle kuulijajoukolle. Tack ETS!

Ruotsin  
elintarvikepäivien teemana
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n Jos jotain on mahdollista ta-
pahtua, niin se tapahtuu väistä-
mättä jossain vaiheessa. Väistä-
mätön tapahtui myös Nokialla, 
kun se kuuluisa venttiili oli epä-
huomiossa väärässä asennossa. 
Seurauksena oli Nokian vesikrii-
si, jonka viimeistä lukua ei ole 
vielä kirjoitettu.

Riski toteutui myös Norjan 
Bergenissä syksyllä 2004. Loka-
kuun lopussa Giardia lambia -al-
kueläin aiheutti ripuliepidemian 
ja noin 1 500 ihmistä sairastui. 
Todennäköisesti jopa 5000–
6000 ihmistä sai tartunnan. Nor-
jan elintarvikepäivillä vanhempi 
insinööri Asle Aasen Bergenin 
vesi- ja viemärilaitokselta kertoi 
esityksessään epidemian syistä 
ja jälkihoidoista.

– Todennäköisesti Giardia-
epidemian aiheutti raakave-
denottamon valuma-alueella 

jos kaikkia säädöksiä ja määrä-
yksiä olisi noudatettu. Puoluee-
ton arviointiryhmä totesi, että 
sekä puhtaan veden että viemä-
riverkoston hallintaan tarvitaan 
entistä parempaa valvontaa.

Bergenissä kehitystyön pohja-
na käytettiin riskianalyysia, HAC-
CPia, joka kattoi koko ketjun ve-
den lähteestä kuluttajan hanaan 
asti. Kriisin ja riskin arvioinnin 
perusteella tehtiin tarvittavat 
muutokset järjestelmiin ja toi-
mintatapoihin.

– Kaiken lähtökohtana on nyt 
entistä korostetummin hyvä hy-
gienia ja riskien hallinta raaka-
vedestä kuluttajalle. Tämä edel-
lyttää sitä, että huolehditaan riit-
tävistä resursseista ja osaami-
sesta, jotta voidaan välttää vas-
taavanlaiset kriisit jatkossa, Aa-
sen kertoi.

Bergenin vesikriisin jälkihoito 
jatkuu edelleen. Viime vuonna 

Vesi – ratkaiseva ja  
unohdettu raaka-aine
Norjan elintarvikepäivien yksi teema keskittyi veteen. Esitykset olivat hyvin suoria ja 
kriittisiä, ja aihe herätti osallistujissa kiivasta keskustelua.

vuotanut viemäriputki, josta 
Giardiaa pääsi vedenpuhdistus-
laitokseen ja sitä kautta vesiver-
kostoon.

Bergenissä kului kaksi viikkoa 
ensimmäisistä sairastuneista, 
ennen kuin tilanteen vakavuus 
tuli ilmi ja veden keittokehotus 
tuli voimaan. Siitä hetkestä alkoi 
myös kriisinhallintaryhmän työ 
epidemian taltuttamiseksi.

– Tällaisessa kriisitilanteessa 
tulee toimia nopeasti ja avoi-
mesti – toimijoiden ja erityisesti 
vastuuhenkilöiden tulee olla 
esillä. Jo silloin oli selvää, että 
tämä kriisi tulee vaikuttamaan 
Norjan vesihuoltoon ja näin 
myös kävi.

Bergenin vesikriisin 2004 
jälkihoito jatkuu

Epidemian perusteellisessa arvi-
oinnissa todettiin, että kriisi olisi 
todennäköisesti voitu välttää, 

Nœringsmiddeldagene 2008
n Norjan elintarvikepäivät pidet-
tiin 23.–25.1.2008 Tønsbergissa. 
Päiville osallistui noin 150 norja-
laista, kaksi suomalaista ja yksi 
ruotsalainen.

Ohjelma sisälsi tutustumis-
käyntejä yrityksiin, seminaarin 
ja kaksi illallista. Seminaarin tee-
moina olivat Vesi, ruoka ja kult-
tuuri, viestintä ja terveysväittä-
mät sekä teknologia ja automati-
sointi.

Nœringsmiddeldagene 2009 
pidetään 21.–23.1.2009 Stavan-
gerissa.

Nœringsmiddeldagane on 
Elintarviketieteiden Seuran nor-

jalaisen sisarjärjestön Teknolo-
gisk Matforumin (www.teknolo-
giskmatforum.no) järjestämä 
vuotuinen tapahtuma, joka ko-
koaa yhteen Norjan elintarvike-
teollisuuden.

Norjan elintarvikepäivien 
2008 osallistujat edustivat elin-
tarvikeyrityksiä (32 %), julkisia 
organisaatioita (16 %), kone-, 
laite-, pakkaus- ja raaka-ainete-
ollisuutta (18 %), teknologia pal-
veluja (8 %), muita palveluja (10 
%) sekä elintarvikeyrityksiä, joil-
la ei ole omaa valmistusta (4 %).

Norjan elintarvikepäiville oli noin 150 osallistujaa, jotka seurasivat kiinnostuneina esityksiä vedestä.

kuvat Virpi Varjonen
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maksettiin mm. korvauksia noin 
335 henkilölle yhteensä 7 miljoo-
naa kruunua (870 000 euroa), ja 
korvaushakemuksien käsittely 
jatkuu edelleen. Onneksi tilanne 
saatiin Bergenissä suhteellisen 
nopeasti hallintaan ja epidemia 
kosketti ”vain” tavallisia ihmisiä 
– elintarviketeollisuutta saastu-
neella alueella ei ollut.

Onko vesi määräysten 
mukaista?

EU:n vaatimusten mukaan puh-
taan veden raaka-aineena tulisi 
käyttää pohjavesilähteitä, jotka 
ovat paremmin saastumiselta 
suojattuja. Lisäksi infrastruktuu-

rin tulisi olla hyvä sekä huolto- ja 
ylläpitotoimenpiteiden säännöl-
lisiä. Myös veden analysointime-
netelmiin on asetettu vaatimuk-
sia.

Puheenjohtaja Per Henriksen 
Rent Norsk Vann (RNV) -säätiös-
tä sai yleisön hereille provosoi-
valla väitteellään: Norjan talous-
veden laatu ei täytä EU:n vaati-
muksia!

Norja noudattaa äärimmäi-
sen tarkasti EU:n lainsäädän-
töä. Per Henriksen kertoi EU:n 
ja Norjan lainsäädännön pää-
kohtia.

– Ensinnäkin talousveden tu-
lee olla hygieenisesti turvallista, 

eikä se saa sisältää mitään ainei-
ta, joista voi olla haittaa ihmisen 
terveydelle. Lisäksi vesilaitokset 
ovat vastuullisia toimittamaan 
vesi kuluttajalle tai teollisuuteen 
siten, että veden mukaan ei irtoa 
putkistosta mitään terveydelle 
vaarallisia aineita. Se on yksin-
kertaisesti lainvastaista, jos vesi 
pilaantuu putkessa!

Verkosto vanhentunut, 
ylläpito ontuu

Henriksenin mukaan todellisuus 
Norjassa on kuitenkin toinen. Van-
hentunut vesiverkosto ja riittämä-
tön ylläpito ovat johtaneet siihen, 
että putket ovat huonossa kun-
nossa ja yhä enemmän tulee esille 
vuotoja ja jopa viemäriveden se-
koittumista talousveteen. Väit-
teensä tueksi hän esitti kuvia esi-
merkkitapauksista sekä tuloksia 
keskimääräisistä veden sameuk-
sista, jotka ovat hänen mukaansa 
Norjassa merkittävästi huonom-
pia kuin esimerkiksi Tanskassa.

– Norjan todellisuus on mm. 
vuotavia putkia ja jäteveden se-
koittumista puhtaaseen veteen 
vuotavista putkista, mikä aiheut-
taa ongelmia niin yksityiselle ku-
lutukselle kuin yrityksille, Hen-
riksen summasi.

Elintarviketeollisuudelle huo-
noista putkista johtuva veden 
laadun aleneminen aiheuttaa 
tuotteiden laadun heikentymistä 
sekä riskiä tautia aiheuttavien 
bakteerien pääsystä tuotteisiin. 
Taloudellinen tappio kasvaa, kun 
laitoksen ylläpitokustannukset 
kasvavat huonon veden takia. 
Äärimmäisessä tapauksessa yri-
tys menettää tuote-eriään tai jou-
tuu jopa korvausvelvolliseksi.

Tilanteen korjaamiseksi Hen-
riksen esitti listan tarvittavista 
toimenpiteistä, jotka sisälsivät 
mm. verkoston tiheämmän kor-
jauksen ja ylläpidon sekä parem-
man veden laatukontrollin.

– Niiden vedenkäyttäjien, ku-
ten elintarviketeollisuuden, joil-
le seuraukset huonosta veden 
laadusta ovat kohtalokkaat, tuli-
si itse huolehtia vielä lisäveden-
puhdistuksesta ennen käyttöä, 
Henriksen tiivisti.

Älkää ampuko 
sanansaattajaa!

Onko tilanne sitten niin huono 
Norjassa? Entä Suomessa? Kuin-
ka haavoittuva Suomen elintar-
viketeollisuus on?

Veteen liittyvät esitykset Nor-
jan elintarvikepäivillä olivat hy-
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Elintarviketieteiden Seuran norjalaisen sisarjärjestön Teknologisk 
Matforumin johtoryhmä järjesti erittäin onnistuneet elintarvike-
päivät. Johtoryhmään kuuluvat (ylhäältä vasemmalta) Einar Alme, 
Øyvind Meling, Jorunn Egeland, Arve Gunnes sekä (alhaalta va-
semmalta) Anne Elisabeth Lie, Merete Vatshelle, Trygve Eklund 
(puheenjohtaja) sekä Anne-Lise Iversen.

Myös näyttely kiinnosti elintarvikepäivien osanottajia.
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Turvalliset elintarvikesertifioidut 
voiteluaineet myös tehostavat 

koneiden ja laitteiden toimintaa

Klüber Lubrication Skandinavien A/S
Hämeentie 3, 00530 Helsinki

Puh 0207 497 970, fax 0207 497971, 
klueber.fi@sk.klueber.com

vin suoria, kriittisiä ja ajatuksia 
herättäviä. Keskustelu esityksen 
jälkeen oli hyvin tunnepitoista, 
ja puolustusreaktiot olivat voi-
makkaita. Eräs kommentoija to-
tesi, että ”meillä Norjassa on asi-
at sentään hyvin, paljon parem-
min kuin esimerkiksi Ruotsissa 
ja Suomessa”. Me Suomessa sa-
noisimme ehkä juuri toisin päin, 
ja ruotsalaisillakin olisi varmaan 
oma mielipiteensä.

Loppujen lopuksi ei ole kui-
tenkaan väliä, kenellä suhteelli-
sesti on paras tai huonoin ve-
denlaatu. Vain sillä on merkitys-
tä, että toimitettu vesi on riittä-
vän hyvää, riskitöntä ja kelvollis-

ta myös teollisuuden raaka-ai-
neeksi. Avoin, kriittinen ja objek-
tiivinen keskustelu on aina ter-
vetullutta – sanansaattaja ei 
kannata ampua, vaan toivottaa 
tervetulleeksi!

Jäin miettimään, onko Suo-
messa keskustelu riittävän 
avointa? Onko elintarviketeolli-
suudella riittävät vedenpuhdis-
tusjärjestelmät itsellään? Onko 
riskeihin varauduttu?

Virpi Varjonen
virpi.varjonen@invenire.fi

Virpi Varjonen Invenirestä 
edusti tänä vuonna Elintarvike-
tieteiden Seuraa Norjan elin-
tarvikepäivillä. Hän on kuulu-
nut ETS:n Prosessiteknisen jaos-
ton johtoryhmään ja asuu ny-
kyisin Tanskassa.

Norjan elintarvikepäivillä 
aikaa keskustella
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n Norjan elintarvikepäivää ei voi 
verrata suoraan mihinkään suo-
malaiseen alan tapahtumaan. 
Tapahtumassa annetaan paljon 
aikaa vapaamuotoiselle keskus-
telulle sekä verkostoitumiselle, 
mikä oli erittäin hieno asia.

Yritykset saavat tapahtuman 
yhteydessä myös useita mah-
dollisuuksia olla esillä. Tapahtu-
malla on eritasoisia sponsoreita, 
jotka saavat ohjelmassa näky-
vyyttä. Lisäksi seminaarin yhtey-
dessä oli näyttelytila, jossa oli 
tänä vuonna mukana lähes 30 
yritystä. Se on hieno saavutus 
katsottaessa tapahtuman osal-
listujamäärää.

Myös seminaari oli antoisa, ja 
onnistuin yllättävän hyvin pysy-
mään kärryillä norjankielisissä 
esityksissä. Kaiken kaikkiaan ta-
pahtumassa yhdistyi hyöty ja 
huvi loistavalla tavalla!

Teknologisk Matforum lähet-
tää vuosittain kutsun tapahtu-
maan Elintarviketieteiden seu-
ralle, mutta myös muidenkin 
kuin virallisen seuran edustajan 
on mahdollista osallistua tapah-

tumaan jäsenhintaan. Itse aina-
kin mietin nyt vakavasti osallis-
tumista myös ensi vuonna. Näh-
dään siis Stavangerissa!

Virpi Varjonen

kuva Patricia Wiklund

Tukea tulevaisuuden 
menestystarinoille
Tarjoamme innovatiivisia liiketoiminnan ratkaisuja
tuotekehitykseen, tuotannon optimointiin, laadun 
kehitykseen ja kaupallistamiseen.

Viikki Food Centre on valittu toteuttamaan kansallista 
Elintarvikekehityksen klusteri (OSKE) -ohjelmaa. 
Kysy lisää lupaavista OSKE-hankkeistamme!

  www.viikkifoodcentre.fi 



Kehittyvä Elintarvike 2•0860

Haarukassa  Uutuustuotteita ja -laitteita

Helpotusta  
perheen  
arkeen
Pirkka Valitse ja valmista! on neli-

osainen, jopa satoja yhdistelmiä si-

sältävä ateriasarja, josta voi koota 

helposti koko perheen aterian. 

Osa sarjan tuotteista on raa-

koja, osa puolivalmisteita ja 

osa kypsiä. Vihanneslisukkeen 

voi tarjota salaatin tapaan tai se-

koittaa esimerkiksi kastikkeeseen. 

Jokaisessa pakkauksessa on sym-

bolilla merkitty valmistustapa ja val-

mistukseen kuluva aika. Lisäksi 

pakkauksista löytyy ravintosisältö-

merkintä (GDA), joka helpottaa päi-

vittäisten aterioiden suunnittelua ja 

oman energiankulutuksen seuraa-

mista.

Lisätietoja: www.pirkka.fi

Nakkeja uudelleensuljettavassa rasiassa
Lähes 40 % kuorettomista nakeista syödään kylmänä, joten Atria kuoretto-

mat nakit on nyt pakattu uudelleensuljettaviin pakkauksiin. Rasiapakkaus 

on siisti ja helppokäyttöinen. Jääkaapin siivoaminen nesteestä on nakkien 

osalta historiaa.

Lisätietoja:

tuoteryhmäpäällikkö Jonne Kupi, jonne.kupi@atria.fi

Muusia koko perheelle
Apetit perunamuusi -sarja laajeni huhtikuussa: kaupan 

pakastealtaissa on Perinteinen perunamuusi -makuvaih-

toehdon perhepakkaukset. Apetit Perinteinen peruna-

muusi on valmistettu perunasta ja kasvimargariinista. 

Makua antavat suola ja valkopippuri. Koko perheelle tar-

koitettu, viiden annoksen pakkaus on 750 g, mutta kun 

siihen lisää 3 dl vettä, saadaan 1 kg valmista muusia. 

Perheen annos valmistuu parissa minuutissa mikrossa.

Lisätietoja:

tuoteryhmäpäällikkö Sari Hautalahti, sari.hautalahti@apetit.fi

Uusia jogurttimakuja
Juustoportti on täydentänyt Isabella 

-jogurttisarjaansa kolmella maulla: 

omena-kaura-raparperi, karpalo-va-

delma sekä metsämansikka. Näissä 

asidofilus-bifido -jogurteissa koros-

tuvat Pohjolan maukkaat luonnon-

marjat ja vatsaystävälliset viljat. Ne 

ovat myös vähälaktoosisia.

Lisätietoja:

Jaana Kuusinen,  

jaana.kuusinen@juustoportti.fi
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sältävä ateriasarja, josta voi koota 

helposti koko perheen aterian. 

osa kypsiä. Vihanneslisukkeen 

voi tarjota salaatin tapaan tai se

koittaa esimerkiksi kastikkeeseen. 

Jokaisessa pakkauksessa on sym

bolilla merkitty valmistustapa ja val

mistukseen kuluva aika. Lisäksi 

pakkauksista löytyy ravintosisältö

merkintä (GDA), joka helpottaa päi

Täysmallasolut 
juhlavuoden 
kunniaksi
OLVI 130 Vuotta Juhlaolut on täyte-

läinen ja runsaan makuinen täys-

mallasolut, jonka valmistuksessa 

on käytetty vain ohramallasta, hu-

malaa ja vettä. Juhlaolutta myy-

dään Tapio Wirkkalan suun-

nitteleman 0,33 litran lasipul-

lon lisäksi tölkeissä.

Lisätietoja:

markkinointipäällikkö  

Timo Partola, timo.partola@olvi.fi

Puoleensavetävä hyönteispyydys
Insect-O-Cutorin Attractive D33 -hyönteispyydyksessä 

on Synergetic™ -vihreävalolamppuja (vaihtoväli 12 kk) 

ja pintamateriaali on ruostumatonta terästä. Liimakar-

tonkiin yhdistettynä kolme 11W houkutuslamppua 

mahdollistaa noin 100 m2 toiminta-alueen. Pyydys pai-

naa 5,5 kg, ja sen mitat ovat 530 mm x 110 mm x 285 

mm.

Lisätietoja: www.sepmax.fi

Kolmastuhannes 
Octopus Puolaan
Haloilan uusin Octopus-konemalli, 

Octopus Twin, palvelee erityisesti 

elintarvike- ja juomateollisuuden 

tarpeita. Se on noin 15 % nopeampi 

kuin aiemmat mallit. Kolmastuhan-

nes Octopus toimitettiin Cola-Cola 

HBC Polskan virvoitusjuomatehtaal-

le Puolaan. Octopus on maailman 

johtava lavakuormien käärintäko-

ne. Jatkossa Haloila osana ITW 

Mima Packaging Systemsiä panos-

taa lavapakkausratkaisujen koko-

naispalveluun.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jari Paavola,  

jari.paavola@mimaitw.com

Luomuleipää biohajoavassa 
paperipussissa
Fazer Leipomot tuo toukokuussa markkinoille 

mehevän luomusekaleivän ja pakkaa sen bio-

hajoavaan, maatuvaan pakkaukseen. Paperi-

pussia voi käyttää mm. kompostipussina. Ari-

naleipä on leivottu luomuraaka-aineista ilman 

säilöntäaineita. Leivän mehevyys syntyy peru-

nasta, rauhassa levänneestä taikinasta ja pit-

kästä paistoajasta. Fazer Arinaleipä on maido-

ton, laktoositon ja lisäaineeton.

Lisätietoja:

tuotepäällikkö Mari Muhonen,  

mari.muhonen@fazer.fi

Kiiltoa nestepakkauksiin
Stora Enson Natura Platina -kartonki on tarkoitettu korkealuokkaisiin nestepakkauksiin. Se on valkaistu nestepak-

kauskartonki, jonka pinnassa kiiltelee metallinhohtoinen polymeeripäällyste. Kartongin taustapuolen alumiinikerros 

varmistaa pitkää hyllyikää vaativien tuotteiden säilyvyyden. Norjalainen meijerijätti Tine käyttää Natura Platina -kar-

tonkia litran hedelmämehutölkeissä, jotka valmistaa Elopak.

Lisätietoja:

myyntijohtaja Ola Tönnberg, ola.tonnberg@storaenso.com
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Kehittyvä 

Elintarvike

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

Food Safety –PROSESSIHYGIENIA
14.-15.5.2008, Helsinki

Puhtauden määrittäminen, pesuprosessit, 
kunnossapito ja ilmanvaihto 
Paikka: Helsingin yliopisto, Viikin kampus
Hinta: 750 €

Keskiviikko14.5.2008, EE-talo, luentosali 11+12
Luennoitsijoina tutkija Satu Salo, VTT ja Helsingin yliopiston dos. Gun Wirtanen, VTT
• Suljettujen prosessien hygieeninen suunnittelu CFD -tekniikalla 
• Ongelmakohdat putkistoissa ja tankeissa 
• Ultraäänipuhdistus 
• Laitteissa käytettävät voiteluöljyt ja kitkanpoistaja

Torstai 15.5.2008 EE-talo, luentosali 11+12
Luennoitsijoina tutkijat MMT Risto Kuisma ja MMT Jenni Määttä, 
Helsingin yliopisto, Agroteknologian laitos
• Elinympäristön ja maatalouden puhtaustutkimus
Luennoitsijana prof. Pertti Pasanen, Kuopion yliopisto, Ympäristötieteen laitos 
• Ilmanvaihto ja sen määrittäminen prosessitiloissa

Case: Puhdastilatekniikan hyödyntäminen prosessin eri kohteissa

Lisätietoja: Suunnittelija Irma Isotalo, p. (09) 191 54076, 040 825 6751, 
s-posti: irma.isotalo@helsinki.fi

 Uutuustuotteita ja -laitteita

Julkaisuja

Kuivadesinfiointijärjestelmä hävittää 
pienhiukkaset, bakteerit ja homeet
Oy Desinfinator Ltd on kehittänyt ratkaisun, jolla voidaan vaikuttaa ilman 

laatuun ja sitä kautta työn tehokkuuteen sekä tuottavuuteen. Tuotantolai-

toksien partikkeli-, home- ja bakteeripitoisuuksien alentaminen vähentää 

työntekijöiden allergioita ja turvaa tuotantoprosessin. Laite tarjoaa ratkai-

sun myös ongelmarakennuksien ilman parantamiseen. Näin ihmiset pysty-

vät työskentelemään ilman terveydellisiä riskejä, ennen peruskorjauksien 

aloittamista.

Kuivadesinfiointimenetelmä poistaa ilmasta tehokkaasti pienhiukkaset, 

bakteerit ja homeet luonnon omia prosesseja jäljittäen. Kuivadesinfioinnissa 

tuotetaan UVC-valon ja korkeajännitteen avulla negatiivisia ioneja, matalapi-

toisuusotsonia ja näiden yhteisvaikutuksesta OH-radikaaleja.

Kun nämä tehokkaat hapettimet levitetään ilmaan, haitalliset yhdisteet ha-

joavat ja muuttuvat vedeksi ja hiilidioksidiksi. Menetelmään on lisätty eri-

koispinnoitetta ja otsonia poistava keräin ja kehitetty systeemiä, jonka voi 

asentaa suoraan ilmastointikanaviin. Ilma on kuivadesinfiointiprosessin jäl-

keen täysin puhdas ja raikas. Puhdistusprosessi ei tuota haitallisia sivuainei-

ta, koska se on kemikaaliton. Vuonna 2006 innovaatio voitti Nuorkauppaka-

marin järjestämän Tuottava idea -kilpailun.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Christer Enqvist,  

christer.enqvist@desinfinator.com, www.desinfinator.com

Aistinvaraisen  
arvioinnin kirja 
ammattikorkea kouluille
Aistit ammattikäyttöön -kirja on ensimmäi-

nen erityisesti ammattikorkeakouluille suun-

nattu aistinvaraisen arvioinnin oppikirja. Kir-

jassa käytetyt käsitteet ja menetelmät ovat 

samoja kuin tieteellisessä tutkimuksessa, 

mikä luo pohjaa jatko-opinnoille. Kirjan teki-

jät ovat rautaisia alan ammattilaisia: ETT 

Hely Tuorila Helsingin yliopistosta, MMM, 

M.Sc. Kirsti Parkkinen Haaga-Helia -ammat-

tikorkeakoulusta ja ETM Katri Tolonen Hel-

singin ammattikorkeakoulu Stadiasta.

• Elintarvikepäivässä 6.5.2008 

• Elintarviketeollisuus &  
  Lähiruoka 2008 -messuilla
Kehittyvä Elintarvike -lehti ja Elintarviketieteiden Seura ovat 
mukana  Elintarvikepäivässä 6.5. Helsingin Messukeskuksessa ja
Elintarviketeollisuus & Lähiruoka 2008 -messuilla 14.–16.5.  
Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa osastolla

A 421
Hae sieltä lehti, jonka aihepiiri kiinnostaa tai kysy seuran  
toiminnasta. Jaossa ovat mm. seuraavat teemanumerot:

• Ekotehokas liiketoiminta – energia ja vesi haasteena
• Ammattikeittiöt ja teollisuus kumppaneina
• Tutkimus, tuotekehitys & kaupallistaminen

Tervetuloa osastollemme!

Kehittyvä

Elintarvike

Kehittyvä

Elintarvike

Kehittyvä

Kehittyvä 
Elintarvike

Maailman tila 2008
Vuoden 2008 Maailman tila paneutuu kestävän talouden innovaatioihin. 

Teoksessa etsitään uusia näkökumia tarkastelemalla teollisuustuotantoa, 

taloudellista edistystä, mikrolainoitusta, hiilipäästöjä ja luonnon monimuo-

toisuuden suojelemista. Esimerkit käsittelevät mm. aurinkoenergiaa hyö-

dyntäviä yritysmaailman edelläkävijöitä, ympäristöliiketoimintaan suuntau-

tuneita riskisijoittajia ja yhteisöjä, jotka hyödyntävät kestävän talouden in-

novaatioita paikallisesti. Kirjan on julkaissut Gaudeamus.
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Nimityksiä

• ETM Matti Hukari on nimitetty Bu-

reau Veritas Finlandin Sertifiointi-

toiminnan johtajaksi 1.3. alkaen. 

Hän on toiminut Bureau Veritaksen 

palveluksessa vuodesta 1999, vii-

meksi päästökaupan johtavana to-

dentajana sekä elintarvikesektorin 

tuotepäällikkönä. 

• ETM Anna Erkkilä on nimitetty se-

niorikonsultiksi Finpron Mumbain 

toimistoon Intiaan vastuualuee-

naan life sciences käsittäen elintar-

vikeketjun sekä terveydenhuollon 

ja hyvinvoinnin toimialat. Hän on 

myös Finpron globaalin life science 

-ydintiimin jäsen.

• FP FoodPark Oy:n toimitusjohta-

jaksi on nimitetty FM Matti Lähdes-

mäki. Hän tulee monikansallisesta 

Univar-konsernista, jossa hänen 

maavastuunaan ovat olleet elintar-

vike- ja biotekniikkateollisuuden 

asiakkuudet Suomessa. Sitä ennen 

hän on toiminut Altiassa ja pani-

mossa Lahdessa. FP FoodPark Oy 

on perustettu vahvistamaan Kauha-

joen seudun elintarvikealan toimin-

taedellytyksiä. Yhtiö myös koordi-

noi Kauhajoen osaamiskeskusoh-

jelman elintarvikealaa sekä kokoaa 

yhteen alueen vahvaa osaamista. 

FP Foodpark Oy:n hallituksen pu-

heenjohtajana toimii Heikki Lind-

fors.

• ETM Juuso Harjulehto on nimitetty 

Key Account Manageriksi Vaasan & 

Vaasan Oy:n kaupallisiin toimintoi-

hin ja tradenomi Tuire Niinimäki 

tuoteryhmäpäälliköksi Dry Baked 

Goods -liiketoimintayksikköön.

• DI Jaana Tuominen on kutsuttu 

konsernijohtajaksi (Chief Executive 

Officer) ja Paulig Oy:n toimitusjoh-

tajaksi 1.4. alkaen. Tuominen siirtyi 

Pauligille GE Healthcaren palveluk-

sesta, missä hän on toiminut GE 

Healthcare Finland Oy:n toimitus-

johtajana ja maailmanlaajuisen po-

tilasvalvonta-laiteyksikön vetäjänä. 

Rauno Paajanen jää Paulig Oy:stä 

eläkkeelle, mutta jatkaa Senior Ad-

visor -tehtävissä ainakin vuoden 

2009 loppuun. Hän vastaa edelleen-

kin Pauligin suvun sijoitusyhtiön, 

Oy The English Tearoom Ab, opera-

tiivisesta toiminnasta. Bertel Paulig 

jää yhtiöstä eläkkeelle luopuen Exe-

cutive Chairman -vastuista, mutta 

jatkaa Paulig Oy:n hallituksen pu-

heenjohtajana. Lisäksi hän hoitaa 

eräitä konsernin strategisia tehtäviä 

liittyen osakkuusyhtiöihin Fuchs 

Gewürze GmbH ja Santa Maria AB.

• HK Pro myyntisektorin johtajaksi 

on nimitetty Mikko Karell. Hän vas-

taa tehtävässään HK Ruokatalo 

Oy:n HoReCa- ja elintarviketeolli-

suussektorin myynnistä, markki-

noinnista sekä toiminnan kehittämi-

sestä.

• Suomalaisen ruoan edistämisoh-

jelman pääsihteeriksi on valittu FM 

Marja Innanen. Pääsihteerin mää-

räaikainen virkasuhde kestää halli-

tuskauden loppuun 30.4.2011. Suo-

malaisen ruoan edistämisohjelman 

ohjausryhmän puheenjohtajaksi on 

kutsuttu pääjohtaja Jaana Husu-

Kallio Elintarviketurvallisuusvirasto 

Evirasta. Suomalaisen ruoan edistä-

misohjelma kokoaa ensimmäistä 

kertaa kaikki ruokaan liittyvät mi-

nisteriöt toimimaan suomalaisen 

ruuan puolesta.

• Vaasan & Vaasan -konsernin uu-

deksi toimitusjohtajaksi on nimitet-

ty ekonomi Kalle Tanhuanpää 19.5. 

alkaen. Nykyinen toimitusjohtaja 

Matti Lappalainen siirtyy samanai-

kaisesti yhtiön hallituksen varapu-

heenjohtajaksi, kunnes jää eläk-

keelle heinäkuussa 2008.

• MTT vahvistaa kestävien ravinne-

kiertojen, bioenergian ja biomateri-

aalien tutkimusta kolmella strategi-

sella rekrytoinnilla. Professori Jukka 

Rintala on kutsuttu johtamaan 

MTT:n teknologiatutkimuksen ryh-

mää kestävät energiaratkaisut ja 

materiaalien kierrätys. Rintala toimii 

samanaikaisesti Jyväskylän yliopis-

tossa bio- ja ympäristötieteiden lai-

toksella ympäristötieteen professo-

rina ja uusiutuvan energian tutki-

mus- ja koulutusohjelman johtajana. 

Samassa yhteydessä teknologiatut-

kimukseen palkattiin FT Sari Luosta-

rinen (MTT Mikkeli) ja FM Teija Paa-

vola (MTT Jokioinen). Molempien eri-

koistumisalana on ympäristötiede ja 

-teknologia. Heidän erityisosaami-

sensa liittyy biokaasuprosessien tek-

nologiaan ja biohajoavien jätteiden 

ja jätevesien käsittelymenetelmiin 

sekä erilaisten sivujakeiden jatkoja-

lostusmenetelmiin.

• Huhtamäki Oy:n toimitusjohtajak-

si on nimitetty kauppatieteen mais-

teri, MBA Jukka Moisio 29.8.2008 

alkaen. Hän siirtyy Huhtamäelle 

Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtajan 

tehtävästä.

• Professori Matti Leisola on nimi-

tetty Teknillisen korkeakoulun ke-

mian ja materiaalitieteiden tiede-

kunnan dekaaniksi.

• Viestintäpäällikkö Minna Staffans 

on nimitetty 1.4. alkaen Huhtamäki-

konsernin viestintätoiminnoista 

vastaavaksi nimikkeellä Head of 

Group Communications.

• Euroopan komission yhteisen tut-

kimuskeskuksen Joint Research 

Centerin varapääjohtaja MMT An-

neli Pauli on nimitetty Euroopan ko-

mission tutkimuksesta vastaavan 

pääosaston varapääjohtajaksi 16.4. 

alkaen. Vuosina 2001–2007 hän toi-

mi Suomen Akatemian tutkimukses-

ta vastaavana ylijohtajana.

• Palopäällystön insinööri AMK Jaak-

ko Pulkkinen on nimitetty Atria Suo-

mi Oy:n työsuojelupäälliköksi 17.3. 

alkaen.

• Eva Persson on nimitetty Cloetta 

Fazer Sverige AB:n toimitusjohtajak-

si. Hän on työskennellyt Cloetta Fa-

zerilla kaupallisena johtajana ja sitä 

ennen Coca-Cola Drycker Sverige 

AB:llä mm. markkinointijohtajana.

• Ekonomi Tea Laitimo on nimitetty 

elintarvikealan logistiikkaan ja Venä-

jän vientiin erikoistuneen Fintorus 

Oy:n toimitusjohtajaksi.

• KTM Jyri-Pekka Kinnunen on nimi-

tetty Valion johtoryhmän jäseneksi 

vastuualueenaan talous, rahoitus ja 

tietohallinto.

• Restonomi Anne Rindell on nimi-

tetty Atria Suomi Oy:n kenttäpäälli-

köksi vastuualueenaan kenttämyyn-

tiorganisaation (vk-myynti, Horeca ja 

Consext) toiminnan ohjaus ja kehit-

täminen.

• Alexandr Semenovyh on nimitetty 

Leipurien Tukun myyntipäälliköksi 

uuteen Venäjän yksikköön (Pietari) 

vastuualueenaan maan lihanjalostus 

ja muu elintarviketeollisuus.

• ETM Arja Kaiponen on nimitetty 

Elintarviketurvallisuusviraston tuo-

teturvallisuusyksikön, FM Jaana Mik-

kola terveys ja hyvinvointi -yksikön, 

ETM Ulla Poutiainen-Lindfors val-

vonnan kehittämisyksikön, ELL Auli 

Vaarala hygieniayksikön ja ELL Eeva-

Riitta Wirta lihantarkastusyksikön 

yksikönjohtajaksi.

• Fazer Amican uuden kansainvälisen 

kahvila-ravintolatoiminnan liiketoimin-

tayksikön johtoon on nimitetty toimi-

tusjohtaja Teija Andersen. Hän jatkaa 

myös Fazer Amica -toimialan toimitus-

johtajana. Fazer Amican Suomen toi-

mitusjohtajaksi on nimitetty KTaO, 

eMBA Jaana Korhola.

• Rocla Oyj:n toimitusjohtajaksi on 

nimitetty Tapio Rummukainen.

• MBA Anne Mere on nimitetty AS 

Rakvere Lihakombinaatin toimitus-

johtajaksi 2.2. alkaen.

• Borealis-konsernin toimitusjohta-

jaksi ja johtoryhmän puheenjohta-

jaksi on nimitetty Mark Garret.

• Ekokem-Palvelu Oy:n toimitusjoh-

tajaksi on nimitetty DI Juha Väyrilä.

Matti Hukari 

Matti Lähdesmäki

Juuso Harjulehto

Tuire Niinimäki 

Mikko Karell

Eva Persson 
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Hankintaopas

AAKKOSOSA

ADWATEC OY
Artturintie 14 H 36
36220 KANGASALA
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  020 7520 200
Fax  020 7520 250
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. 0207 917 700
Fax 0207 917 650
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

BARENTZ RAW MATERIALS 
Itämerenkatu 5, huone 217 
00180 HELSINKI 
Puh: (09) 4730 3141 
Fax: (09) 4730 3142 
email: marjut.oinonen@barentz.com 
www.barentz.com 
www.barentz.dk

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

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

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

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

CCL LABEL OY
Kirjolantie 7
21200 RAISIO
Puh. (02) 435 8720
Fax (02) 435 8721
GSM +358 40 581 8683
email: timo.piivek@ccllabel.fi

OY CELEGO AB
Juvan teollisuuskatu 11
02920 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 (Rajavoudinkuja 1a)
01741 VANTAA
Puh. (09) 276 6830
Fax (09) 890 920
email: infofi@christianberner.com
www.christianberner.com

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

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

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

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

DRINK CONSULT FINLAND Oy
Juvantie 66
51900 JUVA
Puh. 015 452 911
Fax 015 453 964
email: peter.strebel@drinkconsult.com
www.drinkconsult.com

OY ECOLAB AB
PL 80 (Piispanportti 10)
02201 ESPOO
Puh. 020 7561 400
Fax 020 7561 498
Myyntipalvelu 0800-1-39655
Tilaukset: fi-tilaukset@ecolab.com
www.ecolab.fi

EURACON OY
PL 2
02651 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.com

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

RUOKA & LAATU
Metsänvartijantie 13 B
02720 ESPOO
GSM 0400 564 461
email: anneli.koskenkorva@ 
 ruokalaatu.fi
www.ruokalaatu.fi

FOODWEST OY
Vaasantie 1 C
60100 SEINÄJOKI
Puh. 020 793 9220
Fax 020 793 9249
email: foodwest@foodwest.fi
www.foodwest.fi

GIVAUDAN SUISSE SA
sivuliike Suomessa
Kauppakartanonkatu 7 A 44
00930 HELSINKI 
Puh. (09) 3434 860
Fax (09) 3434 8650
www.givaudan.com

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

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

HUHTAMÄKI OYJ
Polarpakintie
13300 HÄMEENLINNA
Puh. 010 686 7000
Fax 010 686 7552
www.huhtamaki.fi

HUNAJAINEN SAM OY
Porslahdentie 23 H
00980 HELSINKI
Puh. (09) 877 0330
Fax (09) 8770 3311
email: kari.koivulehto@hunajainensam.fi
www.hunajainensam.fi

HUNAJAYHTYMÄ OY
Kojonperäntie 13
32250 KOJONKULMA
Puh. 0207 76 9680
Fax  (02) 767 6225
email: hunaja@hunaja.fi
www.hunaja.fi

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

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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Tukea tulevaisuuden 
menestystarinoille

KAUKO-TELKO OY
PL 40
(Kutojantie 4)
02631 ESPOO
Puh. (09) 521 710
Fax (09) 521 2121
www.telkogroup.com

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

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
Paciuksenkatu 19
00270  HELSINKI
Puh. (09) 4159 2255
Fax (09) 4159 2256
email: etunimi.sukunimi@norfoods.fi
www.norfoods.fi

NOVOTEK FINLAND OY
PL 230 (Torpankatu 28)
05801 HYVINKÄÄ
puh. +358 19 871 131
Fax +358 19 871 1300
email: info@novotek.fi
www.novotek.fi

NUTRINET OY
Ketolanmäenkatu 4 A 27
37120 NOKIA
Puh. 040-7525 025
email: info@nutrinet.fi
www.nutrinet.fi

ONEMED OY
PL 11 (Rajatorpantie 41 B)
01641 VANTAA
email: etunimi.sukunimi@onemed.com
www.onemed.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: sales@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. 010 426 2709
Fax 010 426 2794
email: tilaukset@oriondiagnostica.fi

PA-HU OY
Teollisuustie 2
02880 VEIKKOLA
puh.  0207 89 1000
fax  0207 89 1099
email:  myynti@pa-hu.fi
www.pa-hu.fi

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

RENTCOMAN EESTI OU / FINLAND
Motuse 31
10620 Tallinn Eesti
Puh. +3 7253 4052 89
Gsm +358 400 428 275
email: anneli@rentcoman.com

SATAFOOD  
KEHITTÄMISYHDISTYS RY
Viialankatu 25
32700 HUITTINEN
Puh. (02) 620 6319
Fax (02) 620 6339
email: etunimi.sukunimi@satafood.net
www.satafood.net

OY SCANDIC TRANS AB
VAASA – TURKU – HELSINKI
Puh. 020 1202 500
Fax  020 1202 515
www.scandictrans.fi

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

SIGMA-ALDRICH FINLAND OY/ 
YA-KEMIA
Pasilanraitio 5
00240 HELSINKI
Puh. (09) 350 9250
Fax (09) 3509 2555
email: finorder@sial.com
www.sigma-aldrich.com

OSAKEYHTIÖ SIx
PL 227 (Tulppatie 20)
00811 HELSINKI
Puh. 020 792 4330
Fax (09) 755 5545
email: six@six.fi

S.O.STRÖMBERG OY
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.com

SOLOTOP OY
Laippatie 14 A
00880 HELSINKI
Puh. (09) 5491 660
Fax. (09) 5491 6570
email: myynti@solotop.fi
www.solotop.fi

SUOMEN COBRA SYSTEMS OY
Asesepänkuja 3
00620 HELSINKI
Puh. (09) 7288 340
Fax (09) 7288 3434
email: suomen@cobrasys.fi
www.cobrasys.fi

TMI SUUNTIMO
Välitie 3
15540 Villähde
Puh. 0400 355753
Fax  0446 1093 850
email: timo.rahtola@suuntimo.com

SYSOPENDIGIA OYJ
Valimopolku 4 A
00380 HELSINKI
Puh. 040 3073 000
Fax (09) 0207 540 100
email: info@sysopendigia.com
www.sysopendigia.fi

TALLBERG ROBOMA OY
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Sivukonttori: Puoshaka 3, 18100 
Heinola
puh. 020 7420 760, 050 555 6466
fax (03) 714 1302
email: jrg@tallbergroboma.fi
www.tallbergroboma.fi

TANKKI OY
Oikotie 2
63700 ÄHTÄRI
Puh. (06) 510 1111
Fax (06) 510 1200
www.tankki.fi

TARRATUOTE OY
PL 6 (Vesimyllynkatu 4)
33331 TAMPERE
Puh. (03) 2547800
Fax  (03) 2547811
www.tarratuote.fi

TEKNO-FOOD OY AB / DANISCO
Riitankuja 1–3 C
00840 HELSINKI
Puh. (09) 622 9060
Fax (09) 622 90620
email: kim.soderholm@teknofood.fi

OY TEO-PAL AB
Luoteisrinne 4
02270 ESPOO
Puh. (09) 819 0560
Fax (09) 8190 5642
email: asiakaspalvelu@teopal.fi
www.teopal.fi

THERMO FISHER SCIENTIFIC
PL 100 (Ratastie 2)
01621 VANTAA
Puh. (09) 3291 0200
Fax (09) 3291 0301
email: etunimi.sukunimi@ 
 thermofisher.com
www.thermofisher.com

TPLUS OY
Mäkelänkatu 54 A
00510 HELSINKI
Puh. (09) 7599 720
Fax (09) 7599 7210
www.tplus.fi

TT-TÄRYLAITE OY
Linnanpajantie 7
00950 HELSINKI
Puh. (09) 755 2730
Fax (09) 755 4505
email: info@tarylaite.fi
www.tarylaite.fi

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

VIIKKI FOOD CENTRE
Mustialankatu 1
00790 Helsinki
Puh. (09) 191 57010
Fax (09) 191 58600
email: info@viikkifoodcentre.fi
www.viikkifoodcentre.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

OY WOIKOSKI AB
Pääkonttori
PL 1
47901 VUOHIJÄRVI
Puh. (015) 7700 700
email: info@woikoski.fi
www.woikoski.fi

R. ÖSTERLUND KY KB
PL 69 (Vanha talvitie 19 A)
00581 HELSINKI
Puh. 020 798 1260
Fax 020 798 1275
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
– vaaka-anturit
– annostelujärjestelmät
– ohjelmistot

ATK-LAITTEET JA  
-JÄRJESTELMÄT

Novotek Finland Oy
– Tuotannon tehokkuuden seuranta
– Tiedonkeruu ja raportointi
– OEE, KNL, jäljitettävyys

Software Point Oy
– LimsBOSS ja LabVantage Sapphire LIMS
   laboratorion tiedonhallintaan
– TasteBOSS aistinvaraiseen arviointiin
– omavalvontajärjestelmät

Suomen Cobra Systems Oy
– ALPHA MANAGER -toiminnanohjaus
– elintarviketeollisuuden ja -tukkujen  

logistiset kokonaisratkaisut

SYSOPENDIGIA Oyj
– elintarviketeollisuuden 

tietojärjestelmäratkaisut ja 
asiantuntijapalvelut

– mm. integraatio-, langattomat käsipääte  
ja web-ratkaisut sekä tuotannonohjaus, 
LIMS-, hankinta-, tiedonkeruu- ja tili-
tystietojärjestelmät, ERP, omavalvonta

HENKILÖSTÖPALVELUT

Rentcoman Eesti Ou / Finland
– henkilöstövuokraus

KEMIKAALIT, KEMIALLISET  
TUOTTEET JA 
HYGIENIARATKAISUT

Oy AGA Ab
– elintarvikekaasut

OY BIOCID LTD
– hygieniaratkaisut

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

TUOTERYHMÄOSA

JohnsonDiversey
– pesu- ja desinfektioaineet kaikkiin  

elintarviketeollisuuden tarpeisiin
– pesukemikaalien annostelulaitteet
– prosessien hygieniakartoitukset

 

Oy Woikoski Ab
– elintarvikekaasut
– teolliset kaasut
– erikoiskaasut
– kuivajää
– kaasun sekoitus- ja jakelujärjestelmät

KONEET, LAITTEET,  
MUU VARUSTUS

Adwatec Oy
– massankäsittelyyn pumput, annostelijat 
– jäähdytystunnelit
– kostutuslaitteet uuneihin, 

nostatuskaappeihin ja jäähdytykseen
– pesujärjestelmät

Oy AGA Ab
– pakastus- ja jäähdytysjärjestelmät 

Antti Lindfors Oy
– ruokatehdas- ja pakkaamolaitteet
– laatikonkäsittelyjärjestelmät
– ruostumattomat kuljettimet
– allasvaununostimet
– UDA-pakkauskoneet, rasian syöttö- ja       

täyttölaitteet
– lihanleikkaamolaitteet

Oy Atlas Copco  
Kompressorit Ab 
– paineilmakompressorit ja  

jälkikäsittelylaitteet

Busch Vakuumteknik Oy
– tyhjiöpumput

Christian Berner Oy
– pakkauskoneita
– merkkauslaitteita
– pumppuja
– prosessilaitteita
– tyhjiötekniikka
– tekniset muovit
– tärinän vaimennus
– monipäävaa´at
– prosessien mittauslaitteet

CFS Nordic
– elintarviketeollisuuden koneet ja 

laitteet
– pakkauskoneet ja lisälaitteet

Cortex Oy
– leipomo-, pakkauskoneet ja materiaalit
– prosessilaitteet

Drink Consult Finland Oy
– pumput, säiliöt, sekoittajat
– pakkauskoneet; nesteet, jauhot
– merkkaus- ja etikettikoneet
– prosssilaitteet, kuivurit
– annostelijat; nesteet, jauhot
– pastörointi- ja suodatuslaitteet
– höyrynkehittimet

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
– pumppuja ja jarruja

Orat Oy
– lihateollisuuden koneet ja laitteet
– elintarviketeoll. pakkauskoneet

Orfer Oy
– robottiautomaatiojärjestelmät
– pakkaus- ja lavausjärjestelmät
– Kawasaki- ja Toshiba-

teollisuusrobotteja

Prominent Finland Oy
- kemikaalien annostelu
- desinfiointi; klooridioksidilaitteet

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

TT-Tärylaite Oy
– kaikki tärykomponentit
– annostelu-, syöttö-, seulontalaitteet
– tärytekniset erikoislaitteet 

Vesantti Oy
– lihavalmiste- ja valmisruoka- 

teollisuuden 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 
Terveys ja tutkimus
– IDEXX Colilert ja Enterolert vesi-

tutkimuksiin
– ATAGO-refraktometrit ja -polarimetrit
– BIOTOOL-elatusainekeittimet ja 

maljanvalulaitteet
– KSG autoklaavit
– HEIDOLPH ravistelijat ja sekoittajat
– LAUDA-vesihauteet
– INFORS-ravistelijat

Biohit Oyj
– laboratoriopipetit ja  

kertakäyttötuotteet
– kuoppalevyille tarkoitettuja lukija- ja 

annostelulaitteita
– filtterifonometrejä
– spektrofonometrejä
– luminometrejä
– fluorometrejä
– monidetektio (fluoresenssi-, 

luminenssi-, ja absorbanssimittaukset 
samalla laitteella)

– monikanavaisia pesulaitteita ja 
nesteannostelijoita

– pipetointi- ja varastointirobotteja

OneMed Oy
– laboratoriotarvikkeet, - kemikaalit  

ja - laitteet

Oriola Oy
– mikrobiologiset elatusaineet ja  

reagenssit
– elintarvikkeiden testikitit
– laboratoriolaitteet ja -tarvikkeet

Orion Diagnostica Oy
– Hygicult-testijärjestelmä mikro-

biologisen puhtauden seurantaan

Sigma-Aldrich Finland Oy/ 
YA-Kemia
– laboratoriokemikaalit ja -tarvikkeet 

sekä pienlaitteet

Oy Teo-Pal Ab
– kosteusanalysaattorit
– laboratoriovaa’at
– lämpö- ja viljelykaapit
– pH/johtokyky/lämpömittarit ja  

-elektrodit
– sentrifugit
– ultraäänipesulaitteet
– ravistelijat ja sekoittajat
– polarimetrit ja refraktometrit
– vesi- ja kuivahauteet

Thermo Fisher Scientific
– mikrobiologiset menetelmät  

(3M Petrifilm)
– Finnpipetit ja Finntip -kärjet
– laboratoriolaitteet 

LIIMALAITTEET

Tallberg Roboma Oy Ab
– ITW DYNATEC kuuma- ja 

kylmäliimalaitteet
– edullinen ITW CHALLENGER-

monimerkki varaosa-  ja huoltopalvelu
– kuumaliimauslaitteet
– kuumasulatelaitteet
– kylmäliimauslaitteet
– laminointikoneet
– liimauskoneet ja –laitteet
– robottijärjestelmät
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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
– elintarvikelisäaineita
– elintarvikeraaka-aineita
– sokeria

Barentz raw materials
– aromiaineet, makeutusaineet 
– vitamiinit, ja vitamiini-mineraaliseokset 
– maito- ja heraproteiinit 
– muut elintarvikeraaka- ja lisäaineet

Berner Oy 
Agentuuriosasto
– elintarvikeraaka- ja lisäaineet
– aromit ja aromivahventeet
– luontaiset elintarvikevärit
– meri-, vuori-, vakuumi- ja erikoissuolat
– väkiviina- ja viinietikat

Oy Biofincon Ab
– 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

Givaudan Suisse SA 
sivuliike Suomessa
– aromit

Hagson-Provitek Oy
– maustesuolet
– savusuolet

Hunajainen SAM Oy
– hunajaa elintarviketeollisuudelle

Hunajayhtymä Oy
– kotimaista ja ulkomaista hunajaa  

elintarviketeollisuudelle

Kauko-Telko Oy
– sakeutus- ja hyytelöimisaineet
– mauste- ja sidontaseokset
– luonnonsuolet
– kinkkuverkot
– kuidut
– lesitiinit
– hedelmäsoseet
– kuivatut tuotteet

Labnet Oy
– aromit
– elintarvikevärit
– happamuudensäätöaineet
– kuidut
– makeutusaineet
– maunvahventeet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– säilöntäaineet
– tärkkelykset
– vitamiinit ja vitamiiniseokset
– karotenoidit

MP-Maustepalvelu Oy
– mausteet ja mausteuutteet
– aromit ja arominvahventeet
– fosfaatit
– sakeuttamisaineet
– muut elintarvikelisäaineet ja seokset

Norfoods Oy
– hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet
– stabilointiaineet
– emulgointiaineet
– riisitärkkelys, -jauhot, -proteiinit
– sokerikulööri
– maito- ja heraproteiinit ja 

hydrolysaatit
– pintakiillokkeet
– mantelit, pähkinät, siemenet jne
– muut elintarvikelisäaineet

Orat Oy
– RAPS-mausteet
– lihaproteiinit

Tekno-Food Oy Ab
Danisco 
– emulgointiaineet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– entsyymit
– hapatteet

Tplus Oy
– tärkkelykset ja tärkkelysjohdannaiset
– kuidut
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– happamuudensäätöaineet
– heraproteiinit
– mineraali- ja vitamiiniseokset
– hera-, kerma- ja jogurttijauheet
– tärkkelyssiirapit
– aromit ja maustamisaineet
– soijan kokopapujauhe

Uniferm Oy
– säilöntäaineet
– antioksidantit
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– makeutusaineet
– aromit ja värit
– kuidut, ravinteet ja vitamiinit
– emulgointiaineet
– maito- ja heraproteiinit
– fosfaatit
– leivonnan apuaineet
– terveystuotteet

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

Cortex Oy
– pakkauskoneet ja -materiaalit
– merkintälaitteet

Drink Consult Finland Oy
– lasipullot ja –purkit
– korkit ja kutistekapsyylit

Ammattitaitomme on aina käytössäsi 

EURACON OY
– Elintarvikepakkaukset
– Ateriapakkausjärjestelmät
– Omavalvontajärjestelmät
– Hygieniatuotteet

Faerch Plast A/S
– CPET, APET, PP, PS ja PLA rasiat ja 

kannet
– Top Seal kuumasaumattavat kalvot

Hagson-Provitek Oy
– keinosuolet (myös mauste- ja 

savusuolet
– luonnonsuolet
– vakuumi- ja kutistepussit
– kinkkuverkot

Huhtamäki Oyj
– PP, APET, PS rasiat ja kannet
– PET pääll kartonkivuoat ja kannet
– EPS-alustat, kalvot ja pussit
– kuitupakkaukset
– kartonkivaippapakkaukset

Orat Oy
– makkarankuoret
– juusto- ja lihapussit

Pa-Hu Oy
– myynti- ja kuljetuspakkaukset  

kartongista ja aaltopahvista
– pakkaustarvikkeet
– myyntipistemateriaalit

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
– riisit
– kuivatut hedelmät
– suklaa- ja rasvakuorrutteet
– hedelmä- ja marjatäytteet
– margariinit
– säilykkeet
– sokerit ja siirapit
– suolat

Danisco Sweeteners Oy
Erikoismakeuttajat ja rakenneraaka-
aineet elintarvike- ja lääketeollisuudelle
– fruktoosi
– ksylitoli
– laktitoli
– Litesse-polydekstroosi (ravintokuitu)

Laihian Mallas Oy
– erikoismaltaat
– tummat ja vaaleat mallasuutteet
– pakkauspalvelu

LIHEL Oy
– mausteet ja mausteseokset
– valmistus- ja lisäaineet
– fosfaatit
– marinadit ja marinadiseokset
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt seokset

Míldola Oy
– kasviöljyt: teollisuus, suurkeittiöt 

MP-Maustepalvelu Oy
– valmistus- ja lisäaineet liha- ja  

ruokateollisuudelle
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt  

seokset

Osakeyhtiö SIx
– suolaiset ja makeat maustamisseokset
– aromit
– marinadit
– valmisruokaseokset
– rakenne- ja sidontaseokset
– funktionaaliset komponentit
– puolivalmisteita jäätelöihin, 

leivonnaisiin ja makeisiin

Lehtiä  
alennuksella  
opetukseen ja  
koulutukseen!
• Tarvitsetko Kehittyvä Elintarvike -lehtiä opetus-   

tai koulutuskäyttöön isomman nipun kerralla?

• Nyt lehtiä saa alehintaan nippuina, kun tilaat 

vähintään 10 kappaletta: 1 euro/kpl + postitus kulut.

• Vanhempiakin numeroita on vielä saatavana  

jonkin verran.

Tilauksen voi laittaa toimitukseen sähköpostiosoitteella toimitus@
ke-lehti.ets.fi. Kerro, kuinka monta lehteä ja mitä numeroa tarvitset, 
kenelle ja mihin osoitteeseen lehdet postitetaan, ja mikä on lasku-

tusosoite. Laita mukaan myös tilaajan yhteystiedot.
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Tukea tulevaisuuden 
menestystarinoille

S.O.Strömberg Oy
– 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

Drink Consult Finland Oy
– juoma- ja elintarvikeprosessit
– pakkauslinjat

Oy Foodfiles Ltd
– kliininen tutkimus
– elintarvikkeiden rekisteröinti
– ravitsemusalan konsultointi

Ruoka & Laatu
– tuotekehitys ja laatujärjestelmät
– elintarvikealan ammattikoulutus

Foodwest Oy
– tuotekehitys
– markkinatutkimus
– laadunhallinta
– tekniset palvelut

InnoLiito
– kaupallistamiskonseptoinnit

Nutrinet Oy
– ravitsemus- ja elintarvikealan 

asiantuntijapalvelut
– ravitsemusklinikkatoiminta

Satafood Kehittämisyhdistys ry
– elintarvikealan kehityspalvelut
– laaja-alaiset ympäristöteknologian  

palvelut

SEFO-konsultointi
– hygieniakoulutus ja osaamistestaus 

sekä oppimateriaalit useilla kielillä
– hygieniapassit tutkinnon perusteella
– HACCP- ja laatujärjestelmäkonsultointi

Tmi Suuntimo
– prosessilaitteiden suunnittelu ja 

tekninen kehitys
– konsultointi hygienisyyden 
 parantamiseksi

Viikki Food Centre
– tuotekehitys
– elintarviketuotannon ja laadun 

kehittäminen
– markkinoinnin suunnittelu ja brändin 

rakennus

TYÖHYGIENIA JA  
TURVALLISUUS

Laitosjalkine Oy
– työ-, suoja- ja turvajalkineet 

elintarviketeollisuuteen ja 
laboratorioihin

OneMed Oy
– tuotannon suojakäsineet ja muu 

suojavaatetus

PPT Pölynpoistotekniikka Oy
– pölynpoistolaitteita
– keskussiivousjärjestelmiä

Lehtiä  
alennuksella  
opetukseen ja  
koulutukseen!
• Tarvitsetko Kehittyvä Elintarvike -lehtiä opetus-   

tai koulutuskäyttöön isomman nipun kerralla?

• Nyt lehtiä saa alehintaan nippuina, kun tilaat 

vähintään 10 kappaletta: 1 euro/kpl + postitus kulut.

• Vanhempiakin numeroita on vielä saatavana  

jonkin verran.

Tilauksen voi laittaa toimitukseen sähköpostiosoitteella toimitus@
ke-lehti.ets.fi. Kerro, kuinka monta lehteä ja mitä numeroa tarvitset, 
kenelle ja mihin osoitteeseen lehdet postitetaan, ja mikä on lasku-

tusosoite. Laita mukaan myös tilaajan yhteystiedot.

Tunnustuksia & voittoja

• Vuoden Luomutuote 2008 -tittelin 

voitti tänä vuonna poikkeuksellises-

ti kaksi tuotetta: Maustajan valmis-

tama ja Napapiiri Organics -tuote-

perheeseen kuuluva hallahillo sekä 

Sunspelt Oy:n Spelt tomaattivalko-

sipulimuro. Valinnan teki Luomuliit-

to ry.

• Vuoden 2007 Luomuteko -kunnia-

maininnan sai Valintatalo-ketju, joka 

panostaa vastuullisuuteen ja kestä-

vään kehitykseen. Valintatalon kaik-

ki uudet ja uudistettavat myymälät 

täyttävät Joutsenmerkin kriteerit. 

Luomutuotteet merkitään selkeästi 

Hyvää sulle -hyllymerkinnöillä.

• Suomen Leipuriliitto ry paikallis-

yhdistyksineen on valinnut Vuoden 

2008 Leipäkaupaksi Euromarket Jy-

väskylän. Titteli meni nyt ensimmäi-

sen kerran vähittäiskauppayritys 

Tradekan myymälälle.

Kansanterveyslaitoksen pääjohta-

jalle, professori Pekka Puskalle on 

myönnetty huomattava englantilai-

nen tunnustuspalkinto, Rank-sääti-

ön suurpalkinto: 75 000 puntaa 

(noin 100 000 euroa). Palkinto on 

myönnetty Puskalle hänen ansiois-

taan suomalaisten kansallisen ruo-

kavalion muuttamisessa ja sen suu-

• Suomen Erikoiskahviyhdistys 

ry:lle on myönnetty Suomen Messu-

säätiön rahoittama Palveluinnovaa-

tiopalkinto. Yhdistys on asiantunti-

jaorganisaatio, joka järjestää mm. 

Vuoden Barista -kilpailun.

• Keittiömestari Jaakko Kolmoselle 

on luovutettu opetusneuvoksen ar-

vonimi, jonka presidentti myönsi 

hänelle keittiömestareiden hake-

muksesta.

• Helsingin Palace Gourmetissa 

työskentelevä Suvi Tikamo on valit-

tu Suomen Keittiömestariksi, ja Tee-

mu Korkalainen Sky Hotel Ounas-

vaarasta on Vuoden Nuori Kokki.

Kotimaiset Kasvikset ry on nimen-

nyt ahvenanmaalaisen Granlidin 

omenatilan hedelmätuotannon 

Vuoden laatutuottajaksi.

rista kansanterveydellisistä vaiku-

tuksista sydän- ja verisuonitautien 

vähenemiseen.

Pekka Puskalle huomattava 
englantilainen tunnustuspalkinto

Gastro -messujen .
palkinnot Hämeenkyröön  

ja Kerimäelle

Onnea voittajille!

Kehittyvä Elintarvike -lehden kyselyyn vastasi  
Gastro -messuilla 12.–14.3. satoja  

messukävijöitä. Vastanneiden kesken arvottiin aterimet  
ja juustoveitsisetti:

Fiskarsin Nexusdeco -aterimet sai  
ravintolapäällikkö PAULA-RIITTA MäKINEN Hämeenkyröstä

ja Iittalan juustoveitset  
vuoropäällikkö NIINA KARJALAINEN Kerimäeltä.

Palkinnot on toimitettu postitse
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Tilaa koko elintarvikealan kattavaAMMATTILEHTIVuoden 2008 TeemATNro ilmestyy teema1. 21.2. Ammattikeittiöt ja teollisuus kumppaneina

2. 24.4. Ekotehokas liiketoiminta – 

  
energia ja vesi haasteena

3. 30.5. Terveys ja ravitsemus 
  

tuotekehityksen ajureina

4. 26.9. Laatu, hygienia ja vastuullisuus 

  
kilpailuvaltteina

5. 30.10. Lähiruoka ja kansainvälistyminen 

  
erikoistumisen mahdollisuuksina

6. 11.12. Koulutus ja tutkimus työhyvinvoinnin 

  
ja kaupallistamisen edistäjänä•	Kuusi numeroa ammattiasiaa: kestotilaus 49 €/vuosikerta,  

 oppilaitokset 41 €, määräaikaistilaus 55 €
• Tilaus sähköpostitse ETS:n sihteerille Tiina Ritvaselle  

 osoitteeseen sihteeri@ets.fi• Tilaukseen mukaan tilaajan nimi, katuosoite, postinumero ja

 postitoimipaikka sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 Laskutusosoite, kun lasku tulee eri osoitteeseen kuin tilaus
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Suomessa

10 key Trends in Food, Nutrition & Health 29.4. Halikossa,  

www.invenire.fi/welcome

Elintarvikepäivä 2008 6.5. Helsingissä, www.etl.fi/etp

Viisi vinkkiä työhyvinvointiin: Paalupaikalla 6.5. Tampereella, Kauanko 

kantti kestää? 5.6. Hämeenlinnassa, Vierivät kivet 23.–24.9. Vierumäellä, 

Esimiehenä etulinjassa 4.11. Helsingissä ja Ollaan ihmisiksi 2.–3.12. Hä-

meenlinnassa, www.efeko.fi

Lääkitsevät elintarvikkeet – bio- ja elintarvikealan ideapäivä 7.5.  

Helsigissä, www.elintarvikekehitys.fi

KCL Printing School: Pakkausten painaminen 7.–8.5. Espoossa, www.kcl.fi

Sisälogistiikkapäivät 13.–14.5. Hämeenlinnassa, sl-info@logistep.fi

Lähiruoka ympäristön ja kestävän kehityksen kentässä 14.5. Tampereella, 

www.lahiruokamessut.fi

Elintarviketeollisuus 2008 & Lähiruoka 2008 14.–16.5. Tampereella,  

www.elintarviketeollisuus.fi, www.lahiruokamessut.fi

Leipureiden ammattitaitokilpailujen loppukilpailu 2008 14.–16.5.  

Tampereella, www.leipuriliitto.fi

Julkishallinnon ja kuntien näkökulma hankintatapoihin 15.5.  

Tampereella, www.lahiruokamessut.fi

Ruokapalveluesimiesten ajankohtaispäivät 15.–16.5. Naantalissa,  

www.efeko.fi

Logistiset ratkaisut kaupan ja ravintoloiden näkökulmasta 16.5.  

Tampereella, www.lahiruokamessut.fi

Pakkausalan peruskurssi nro 71, II-jakso 19–23.5. Forssassa,  

www.pakkaus.com

Tomaattiviikko 19.–25.5.

Kylmäketjun optimointi 20.–21.5. Helsingissä, www.ael.fi

Helsinki International Congress on Chemical Safety HICCS 2008 20.–22.5. 

Helsingissä, www.helsinkireachcentre.eu

Synenergia 08, Kunnossapito 08 & sopimusvalmistus 08 21.–22.5.  

Oulussa, www.expomark.fi

Chemistry – from atoms and molecules to new materials and nanoscience 

23.5. Helsingissä, markku.leskela@helsinki.fi

Flekso ABC 23.5. Tampereella, www.pakkaus.com

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tohtoripromootio 22.–24.5.  

Helsingissä, www.vetmed.helsinki.fi/promootio

Probiotics and Health Claims Workshop 30.5. Turussa,  

marjo.makinen-aakula@utu.fi

Maailman maitopäivä 1.6., www.maitojaterveys.fi

5th World Congress on Prevention of Diabetes and its Complications  

1.–4.6. Helsingissä, www.wcpd2008.fi

Vesihuolto 2008 4–5.6. Kuopiossa, www.vvy.fi  –› vesihuoltopäivät

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maisteri- ja tohtoripromootio 

5.–7.6. Helsingissä, www.mm.helsinki.fi

Varhaisperuna ja -vihannekset -viikko 16.–22.6.

Mansikkaviikko 30.6.–6.7.

Paprikaviikko 21.–27.7.

Farmari 2008 31.7.–3.8. Lahdessa, www.farmari.net

Puutarhamarjat -viikko 4.–10.8.

Suomen Leipuriliiton vuosikokous ja kesäpäivät 8.–10.8.  

Lappeenrannassa, www.leipuriliitto.fi

Sadonkorjuuviikot 11.–24.8.

5th International Congress on Pigments in Food: Pigments in Food –  

For Quality and Health Helsingissä 14.–15.8.  

www.helsinki.fi/pigmentsinfood2008

Veden vaarat IV -seminaariristeily Helsinki-Tukholma-Helsinki 26.–28.8. 

www.kkk.uku.fi/koulelint.php

Omenaviikko 1.–7.9.

Lähiruokaviikot 08 viikoilla.36–39, www.mmm.fi/lahiruoka

Yrittäjän Päivä 5.9., markku.tenkamaa@tat.fi

Ympäristötekniikka 2008 10.–12.9. Helsingissä, www.finnexpo.fi

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 17.–18.9. Tornios-

sa, 8.–9.10. Joensuussa ja 12.–13.11. Hämeenlinnassa, www.ympäristöjater-

veys.fi

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan  

100-vuotisjuhlavastaanotto 18.9. Helsingissä, www.mm.helsinki.fi

Ulkomailla

7th International High Containment Workshop 4.–9.5.  

Kanadan Winnipegissä, www.biosafety.ca

IFAT 2008 5.–9.5. Münchenissä, www.ifat.de

Food Forum India 6.–7.5. Mumbaissa, www.foodforumindia.com

Vitafoods 6.–8.5. Genevessä, www.frutarom.com

Practical Approach to HACPP 15.–16.5., Lorainne.ma.povery@rssl.com

InterFood Azerbaijan 15.–17.5. Bakussa, www.food-exhibitions.com

4th Central European Congress on Food 15.−19.5. Kroatiassa,  

www.pbn.hr/CEFood2008

IFEPOLAND 19.–21.5. Varsovassa, www.ifepoland.com

The 7th World Poultry conference 20.–21.5. Lontoossa, www.agra-net.com/

poultry
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Harri Kallioinen, Valio Oy, T&K
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1) Miten päädyit elintarvike-
alalle?
Oikeastaan sattuman kautta. 
Opiskelin TKK:lla Kemian tek-
niikkaa ja tulin opintojen loppu-
vaiheessa 1996 kesätöihin ny-
kyiselle työnantajalle ja kesän 
jälkeen jatkoin tehden lopputyö-
ni. Sillä tiellä ollaan edelleen.

2) Mitä nykyinen työsi sisäl-
tää?
Olen tutkimusinsinöörinä Valion 
T&K:ssa. Työtehtäväni liittyvät 
uusien tuotantoprosessien ke-
hittämiseen ja jo käytössä olevi-
en edelleen kehittämiseen ja op-
timointiin. Sinänsä työni on mo-
nipuolinen yhdistelmä laborato-
riossa ja pilot-mittakaavassa 
tehtävien kokeiden suunnitte-
lua, toteutusta ja tulosten tulkin-
taa sekä tulosten hyödyntämistä 
tuotantomittakaavassa. Laktoo-
sittoman maitojuoman kanssa 

kuva Anne Kallioinen

DI Harri Kallioinen toimii tutkimusinsinöörinä Valion T&K:ssa. Hänen kokemuksensa on, 
että uuden tekniikan käyttöönotto tai jo olemassa olevan tekniikan parantaminen 
merkitsevät pienempää energian, raaka-aineen tai veden kulutusta tuoteyksikköä 
kohden kuin aiemmin.

olen tehnyt töitä viimeiset vuo-
det aika paljon.

3) Mitä muuta olet tehnyt 
työurasi aikana?

Opiskeluajan jälkeen olen ol-
lut koko ajan Valio T&K:ssa. 
Aluksi työni liittyivät äidinmai-
donkorvikkeisiin ja myöhemmin 
olen tutustunut myös mm. juus-
tonvalmistukseen sekä heranja-
lostukseen.

4) Milloin ja miksi liityit Elin-
tarviketieteiden Seuraan, ja 
miten olet mukana seuran 
toiminnassa?
En muista tarkkaan, koska liityin 
seuran jäseneksi, mutta lienee 
ollut joskus 90-luvun loppupuo-
lella. Muistaakseni liityin, kun 
työkaveri kertoi ETS:stä. Olen ol-
lut siitä lähtien rivijäsenenä ja 
joskus käynyt PTJ:n seminaareis-
sa.

5) Miten Seuran toiminta hyö-
dyttää Sinua?
Ehkä tärkein on Kehittyvä Elin-
tarvike -lehti, joka tulee kyllä 
kahlattua läpi, aina kun se ilmes-
tyy. Siitä saa hyvä lisätietoa sii-
tä, mitä alalla tapahtuu.

6) Miten Seura voisi palvella 
jäseniään nykyistä paremmin?
WWW-sivut voisivat olla ehkä 
paremmat.

7) Tämä lehden teema on Eko-
tehokas liiketoiminta - ener-
gia ja vesi haasteena. Mitä 
ajatuksia tämä ensimmäisenä 
herättää Sinussa?
En suoranaisesti ole kysymyksen 
asioiden kanssa tekemisissä. 
Mutta oma kokemus on ollut, 
että aika usein, kun otetaan uut-
ta tekniikkaa käyttöön tai kehite-
tään olemassa olevaa, niin poh-
jimmiltaan otetaan käyttöön tek-
niikkaa, joka kuluttaa vähemmän 
energiaa, raaka-aineita tai vettä. 
Toisaalta myös veden laadun pi-
tää olla kohdallaan. Huonolla ve-
dellä voidaan pilata muuten en-
siluokkainen elintarvike niin teol-
lisuudessa kuin kotona.

Tavallisena kansalaisena ja 
omakotiasujana en ole voinut 
olla huomaamatta sähkön hin-
nan nousua ja ongelmia vesi-
huollossa. Jälkimmäisiltä olen 
onneksi säästynyt, vaikkakin 
vuoden 2006 kuivana kesänä 
paikallinen vesiosuuskunta pyy-
si säästämään vettä. Energian ja 
veden säästäminen kyllä kan-
nattaa – se alentaa kustannuk-
sia ja vähentää yleensä luonnon 
kuormitusta.

8) Millaisena näet Suomen 
elintarvikealan tulevaisuu-
den?
Haasteellisena, mutta mielenkiin-
toisena ja uskon myös, että täyn-
nä mahdollisuuksia olevana.

9) Millainen olet elintarvike-
kuluttajana ja kuinka vietät 
vapaa-aikaasi?
Suosin kotimaista ja kaupassa 
yleensä tarkistan tuotteista alku-
perämaan. Ammatin puolesta tu-
lee tuijoteltua välillä valmistusai-
nelistaa varsin tarkkaan. Tietyis-
tä peruselintarvikkeista mukaan 
kaupasta tarttuu yleensä suosi-
kit, mutta muuten olen kyllä in-
nokas uusien makujen kokeilija 
ja etenkin matkoilla maistelen in-
nolla paikallisia tuotteita. Kotona 
teemme perheen kanssa yhdes-
sä aika paljon ruokaa suomalai-
sista perusraaka-aineista, joten 
vaihtelun vuoksi erilaisia maus-
teita ja yhdistelmiä kokeilen in-
nokkaasti huolimatta välillä aika 
murskaavasta 4-vuotiaan tyttä-
ren kritiikistä.

Vapaa-aika kuluu aika tehok-
kaasti lasten parissa, joten har-
rastuksiin on kuulunut kuluvalla 
viikolla mm. legoilla leikkiminen 
ja Peppi Pitkätossun lukeminen. 
Viime kesänä tosin rakensin kas-
vihuoneen ja maukkaan ja osit-
tain runsaan sadon ansiosta 
odotan innolla tulevaa kasvu-
kautta. Muuten pidän luonnossa 
liikkumisesta eri keinoilla missä 
vain.

ETS:n 
kannattajajäsenet 
• Atria Suomi Oy
• Oy BIOCID Ltd
• Oy Biofincon Ab
• Elintarviketeollisuusliitto r.y.
• Fazer Leipomot Oy
• Felix Abba Oy Ab
• Oy FoodFiles Ltd
• Givaudan Finland
• HK Ruokatalo Oy
• If Vahinkovakuutus Oy
• Kauppamyllyjen yhdistys r.y.
• Lännen tehtaat Oyj Apetit
• Maustaja Oy
• Norfoods Oy
• Ordior Oy
• Polttimo Yhtiöt Oy
• Raisio Oyj
• Roquette Nordica Oy
• Ruokakesko Oy
• Saarioinen Oy
• Oy Sinebrychoff Ab
• Osakeyhtiö Six
• Tplus Oy
• Vaasan & Vaasan Oy
• Valio Oy
• Ky R. Österlund Kb

TETSin kannattajajäsen

• Suomen Rehu Oy



Elintarviketieteiden  
Seuran (ETS) hallitus

FT, ETL Jarmo E. A. Heinonen
puheenjohtaja
Laurea ammattikorkeakoulu
Vanha maantie 9, 02650 ESPOO
p. 040 536 1437
f. 020 5787 401
jarmo.heinonen@laurea.fi

MMM Heikki Manner
varapuheenjohtaja
Jovant Oy
Räätälintie 2, 07880 LILJENDAL
p. 050 33 82 930
heikki.manner@luukku.com

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

KTaO Pirjo Huhtala
Valio Oy, Tuoretuotteet
PL 10 (Meijeritie 6), 00039 VALIO
p. 010381 2211, 050 384 2815
pirjo.huhtala@valio.fi

FM (väit.) Kaisu Keskitalo
Elintarviketeknologian laitos
PL 66, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
p. (09) 191 58206, 040 726 4651
f. (09) 191 58460
kaisu.keskitalo@helsinki.fi

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

FT Jukka-Pekka Suomela
Biokemian ja elintarvikekemian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
p. (02) 333 6871, 044 517 1076
f. (02) 333 6860
jukka-pekka.suomela@utu.fi

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

Elintarviketieteiden Seuran 
toimihenkilöt

FM Tiina Ritvanen
sihteeri
Elintarviketieteiden Seura ry
PL 115, 00241 HELSINKI
p. 0400 805 193
f. (09) 547 4700
sihteeri@ets.fi

FM Soili Lampolahti
taloudenhoitaja
Valio T&K, Aistittava laatu
PL 30, 00039 VALIO
p. 010 381 2058, 050 384 2587
f. 010 381 3049
soili.lampolahti@valio.fi

Aistinvaraisen tutkimuksen 
jaoston (ATJ) johtoryhmä

Ins. Hans Helminen
puheenjohtaja
Keyforce Engineering Oy
Svanströmintie 16 A, 00840 HELSINKI
p. 050 5723357
hans.helminen@keyforce.fi

Ins. Seija Sulanto
sihteeri
Vaasan & Vaasan Oy
Nuijalantie 11, 02630 ESPOO
p.( 020) 446 2339
f. (020) 446 2340
seija.sulanto@vaasan.com

Elintarviketieteiden Seuran yhteystiedot 2008

ETM Kaisu Honkapää
PL 1000, 02044 VTT
p. (020) 722 4025
f. (020) 722 7071
kaisu.honkapaa@vtt.fi

FM (väit.) Kaisu Keskitalo
(katso ETS:n hallitus)

ETK Paula Koivisto
Helsingin yliopisto
Elintarviketeknologia
Fluitakker 17, 6721 ZE BENNEKOM
The Netherlands
p. 040 565 0009
paula.koivisto@helsinki.fi

Fil.yo Oskar Laaksonen
Biokemian ja elintarvikekemian laitos
Arcanum
20014 TURUN YLIOPISTO
p. (02) 333 6896
oskar.laaksonen@utu.fi

Restonomi AMK Suvi Urvikko
Linkosuon Leipomo Oy
PL 77, 33101 TAMPERE
p. 050 500 4480
suvi.urvikko@linkosuo.fi

Elintarvikeanalytiikan jaoston 
(EAJ) johtoryhmä

FT Susanna Eerola
puheenjohtaja
Mittatekniikan keskus MIKES
PL 9 (Tekniikantie 1), 02151 ESPOO
p. 010 6054 508
susanna.eerola@mikes.fi

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

ETT Terhi Koivu-Tikkanen
Orion Corporation ORION PHARMA
Farmakokinetiikan ja bioanalytiikan osasto
PL 65, 02101 ESPOO
p. 050 966 2364
terhi.koivu-tikkanen@orionpharma.com

FM Teija Nurmela
Ordior Oy
Konalantie 47 A, 00390 HELSINKI
p. (09) 530 80015
teija.nurmela@ordior.fi

ETT Velimatti Ollilainen
Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos
Elintarvikekemia
PL 27, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
p. (09) 191 58227
velimatti.ollilainen@helsinki.fi

FM Pirjo Tikkanen
MetropoliLab
PL 550 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. (09) 310 31601
pirjo.tikkanen@hel.fi

FT Mika Tuomola
p. 040 7326700
mika.j.tuomola@gmail.com

FT Anu Johansson
Net-Foodlab Oy
Voimakatu 19, 20520 TURKU
p. (02) 2730 888
anu.johansson@netfood.fi

FT Päivi Laakso
Ravintoraisio Oy
Tutkimuslaboratorio
PL 101, 21201 RAISIO
p. (02) 443 2404
paivi.laakso@raisio.com

Elintarvikehygienian jaoston 
(EHJ) johtoryhmä

FM Mari Laihonen
Evira
PL 119, 20101 TURKU
p. (020) 77 24780, 050 3868437
f. (020) 77 24791
mari.laihonen@evira.fi

ETM Asko Mäyry
Foodwest Oy
Vaasantie 1 C, 60100 SEINÄJOKI
p. (06) 4210 023, 0400 791 748
F. (06) 4210 020
asko.mayry@foodwest.fi

ETM Anne Paloranta
HK Ruokatalo Oy
PL 49 (Väinö Tannerin tie 1), 01511 VANTAA
p. 010 570 2367, 040 760 8342
f. 010 570 2337
anne.paloranta@hkruokatalo.fi

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

ETM Elisa Piesala
Elintarviketeollisuusliitto ry
PL 115 (Pasilankatu 2), 00241 HELSINKI
p. (09) 1488 7228, 040 754 6824
f. (09) 1488 7201
elisa.piesala@etl.fi

ELL Elina Vihavainen
Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos
PL 66, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
p. (09) 191 57118, 050 32 12 561
f. (09) 191 57101
elina.vihavainen@helsinki.fi

TkT Gun Wirtanen
PL 1000 (Tietotie 2), 02044 VTT
p. 020 722 5222, 040 525 7427
f. 020 722 7071
gun.wirtanen@vtt.fi

Itä-ja Pohjois-Suomen jaoston 
(IPSJ) johtoryhmä

FT Anja Lapveteläinen
puheenjohtaja
ETTK, Mediteknia
Kuopion yliopisto
PL 1627, 70211 KUOPIO
p. (017) 163 614, 040 521 2639
f. (017) 162785
anja.lapvetelainen@uku.fi

FM, Ttyo, Piia Pajarinen
sihteeri
Kuopion yliopisto
PL 1627, 70211 KUOPIO
p. 050 337 4231
piia.pajarinen@uku.fi

FM Jani Koponen
Ympäristöterveyden osasto
Kansanterveyslaitos
PL 95, 70701 KUOPIO
p. (017) 201 350
f. (017) 201 265
jani.koponen@ktl.fi

MMM, TtL Anja-Riitta Keinänen
Savonia-ammattikorkeakoulu
Savonia Business
Sammakkolammentie 2, 70200 KUOPIO
p. 044 785 6050
f. (017) 255 6060
anja-riitta.keinanen@savonia-amk.fi

MMM, eMBA Simo Moisio
Arktiset Aromit ry
Kauppakatu 20, 89600 SUOMUSSALMI
p. (08) 6155 5590, (08) 6155 5591
f. (08) 6155 5592
simo.moisio@arctic-flavours.fi

ETM Sonja Mäkkeli
Koulutus- ja kehittämiskeskus, Tietoteknia
Kuopion yliopisto
PL 1627, 70211 KUOPIO
p. (017) 163 724, 050 492 2100
f. (017) 163 903
sonja.makkeli@uku.fi

ETM Tommi Leander
Nordic Jam Oy
Mansikkaraitti 24, 77600 SUONENJOKI
P. 050 384 0681
f. (010) 381 5499
tommi.leander@nordicjam.fi

Prosessiteknisen jaoston (PTJ) 
johtoryhmä

MMM Heikki Manner
puheenjohtaja
(katso ETS:n hallitus)

ETT Kirsi Jouppila
sihteeri
Elintarviketeknologian laitos
PL 66 (Agnes Sjöbergin katu 2)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
p. (09) 191 58244, 040 514 2124
f. (09) 191 58460
kirsi.jouppila@helsinki.fi

DI Essi Hanhinen
Pöyry Engineering Oy
PL 16 (Jaakonkatu 2), 01621 VANTAA
p. (010) 33 23421, 040 756 9897
f. (010) 33 23400
essi.hanhinen@poyry.com

TkT Markku Hurme
Teknillinen korkeakoulu
PL 6100, 02015 TKK
p. (09) 451 2632, 050 305 6172
f. (09) 451 2694
markku.hurme@hut.fi

Teknikko Matti Hämäläinen
Primarep Oy 
Keskitie 20, 00750 HELSINKI
p. 050 560 3783
matti@primarep.fi

ETM Hanna Ikonen
Viikki Food Centre, VFC
Mustialankatu 1, 00790 HELSINKI
p. 040 560 4025
f. (09) 191 58600
hanna.ikonen@viikkifoodcentre.fi

ETM Kirsi Montonen
Viikki Food Centre, VFC
Mustialankatu 1, 00790 HELSINKI
p. (09) 191 58596, 040 580 6229
f. (09) 191 58600
kirsi.montonen@viikkifoodcentre.fi

ETM Tuomo Tupasela
MTT, Biotekniikka- ja elintarviketutkimus
Myllytie 1, 31600 JOKIOINEN
p. (03) 4188 3291, 040 513 3586
f. (03) 4188 3244
tuomo.tupasela@mtt.fi

Turun Elintarviketutkijain  
Seuran (TETS) hallitus

FT Teemu Halttunen
puheenjohtaja
Biokemian ja elintarvikekemian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
p. (02) 333 6874
teemu.halttunen@utu.fi

FM Juha-Matti Pihlava
varapuheenjohtaja
MTT Laboratoriot, 31600 JOKIOINEN
p. 040 742 6661
juha-matti.pihlava@mtt.fi

ETT Tommi Laaksonen
Turun ammattikorkeakoulu
Bioalat ja liiketalous
Lemminkäisenkatu 30, 20520 TURKU
p. 010 553 5739
tommi.laaksonen@turkuamk.fi

FM Riina Karlsson 
Ravintoraisio Oy
Raisionkaari 55, 21200 RAISIO
p. 050 385 9935
riina.karlsson@raisio.com

Ins. opiskelija Henri Toiviainen
Turun ammattikorkeakoulu
henri.toiviainen@students.turkuamk.fi
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