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KiiltoCleanin vahvan asiantuntijaorganisaation osaaminen on käytettävissä kaikkien elintarviketeollisuuden 
toimialojen hygieniaratkasuihin. Asiantuntijamme räätälöivät asiakas- ja kohdekohtaiset ratkaisut eri kohteisiin niin, 
että asiakkaamme saavat mahdollisimman suuren hyödyn yhteistyöstä niin hygieenisessä kuin taloudellisessakin 
mielessä.   

Tuotteemme  kehitetään ja valmistetaan Suomessa turvallisesti ja ympäristöä huomioiden. Yksi toimintamme 
periaatteista on kantaa vastuuta ihmisistä ja meitä ympäröivästä yhteiskunnasta.  Kotimaisena toimijana tunnemme 
suomalaiset olosuhteet ja pesuprosessien asettamat vaatimukset.

Farmos ja Kiiltoclean yhdistivät voimansa johtavaksi suomalaiseksi puhtausalan toimijaksi vuonna 2011.

KiiltoClean Oy:n 
ratkaisut korkeaa 
hygieniatasoa 
vaativiin kohteisiin

Kehittyvä Elintarvike - KiiltoClean ilmoitus_A4_takakansi_3-2012.indd   1 30.3.2012   13:15:29

El
in

ta
rv

ik
et

ie
te

id
en

 S
eu

ra
n 

jä
se

nl
eh

ti
El

in
ta

rv
ik

et
ie

te
id

en
 S

eu
ra

n 
jä

se
nl

eh
ti

Kehittyvä 
Elintarvike

2 / 1 2 
kehittyvaelintarvike.fi

Raaka-aineiden 
hintojen vaihtelu
– uhka vai mahdollisuus?

Luonnollisuus yhä
ylivoimainen trendi

Suomessa  
vahvaa osaamista
valmisruoka-alalla

Raaka-aineet & Lisäaineet
Valmisruokateollisuus



79www.kehittyvaelintarvike.fi  I  Kehittyvä Elintarvike 2/2012

E3S, jonka perustajajäsen ETS ry on, on on-
nistunut neuvottelemaan Elsevierin kanssa 
sopimuksen alennuksesta Food Quality and 
Preference -lehden tilauksesta. Kaikki E3S:n 
jäsenseurojen henkilöjäsenet (= Suomessa 
ETS:n jäsenet) voivat tilata lehden alennet-
tuun 85 euron vuosihintaan.

Saadakseen alennuksen jäsenen pitää kir-
jautua E3S:n jäsensivuille www.e3sensory.eu 
> Login. Rekisteröityminen tapahtuu valitse-
malle LoginArea -sivulta "Click here to regis-
ter". Ko. sivulle annetaan omat tiedot, koh-
taan Member of the following scientific so-
ciety (name or country) kirjoitetaan: ETS. Tä-
män jälkeen E3S:n sihteeri tarkistaa henkilön 
jäsenyyden.

Lisätietoja:
Kaisu Vuokko, kaisu.vuokko(at)iki.fi

Vastasithan jäsen- ja lukijakyselyyn?

PTJ:n kevätretki 23.5.2012
ETS:n Prosessitekninen jaosto järjestää kevätekskursion Lahden 
suunnalle 23.5.2012 klo 8.00–17.00

Kehittyvä 
Elintarvike
www.kehittyvaelintarvike.fi

ETS toteutti huhtikuussa yhteistyössä Focus Masters Oy:n kanssa sähköisen jäsen- ja 
lukijakyselyn. Muistithan vastata kyselyyn?

Seuraavissa lehden numeroissa kerromme kyselyn tuloksista ja kyselyyn vastannei-
den kesken arvottujen lahjakorttien voittajat.

Lähtö klo 8.00 (Kiasman edestä 
Helsingistä)

Hartwall Oy (Lahti)
klo 9.30 yritysesittely ja panimokierros
klo 11.30 lounas
klo 12.15 vierailu päättyy

Lahden Polttimo & Senson Oy
klo 12.45 yritysesittely ja tehdaskierros
klo 14.30 vierailu päättyy

Teerenpeli
klo 15.00 viskitehtaan esittely
klo 15.45 vierailu päättyy

Ekskursiolle mahtuu maksimissaan 20 
henkilöä. Hinta on 20 € ETS:n jäsenille ja 
25 €  ei-jäsenille. Ilmoittautuminen 
10.5.2012 mennessä osoitteeseen info@
ets.fi. Kerrothan ilmoittautumisen yhtey-
dessä mahdollisesta erityisruokavaliosta.
Maksun voit suorittaa Elintarvike tieteiden 
seura ry:n tilille FI8680001802179094, 
viitteeksi: PTJ ekskursio 23.5.2012 ja oma 
nimesi. Mikäli tarvitset erillisen laskun, 
veloitamme laskutuslisän 5 euroa.

Tervetuloa mukaan ekskursiolle!
PTJ:n johtoryhmä

ETS:n jäsenille alennus 
Food Quality and 
Preference -lehdestä

Elintarviketieteiden Seuran hallitus

FT Eila Järvenpää
puheenjohtaja
MTT, Biotekniikka ja elintarviketutkimus, ET-talo
31600 JOKIOINEN
p. (03) 4188 3295, 040 726 5671
eila.jarvenpaa@mtt.fi

MMM Heikki Manner
varapuheenjohtaja
Jovant Oy 
Räätälintie 2, 07880 LILJENDAL
p. 050 338 2930
heikki.manner@luukku.com

ETM Paula Koivisto
Valio Oy
PL 30 (Meijeritie 4)
00039 VALIO
p. 050 398 7041 
paula.koivisto@gmail.com

Juuli Seppälä (Suvi Luoman sijainen)
Foodwest Oy
Åkerlundinkatu 2 a
33100 TAMPERE
p. 040 707 6013
juuli.seppala@foodwest.fi

TtM Anne-Mari Ottelin
Stockmann Oyj
PL 147 (Stockmannintie 1 H)
00381 HELSINKI
p. 050 389 0121
annemari.ottelin@gmail.com

ETM Erkki Vasara
Agropolis Oy
Humppilantie 9 A
31600 JOKIOINEN
p. 010 249 1826
erkki.vasara@agropolis.fi

ELT Elina Säde
Helsingin yliopisto
Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
PL 66, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
p. (09) 191 57 118
elina.sade@helsinki.fi

MMM Tiina Luoma
Inex Partners Oy
Karantie 2, 02630 ESPOO
p. 040 703 8848 
tiina.luoma@sok.fi

Elintarviketieteiden  
seuran toimihenkilöt

HuK, tradenomi Anna Kojo
assistentti, taloudenhoitaja
PL 115, 000241 HELSINKI
p. 050 337 1070
info@ets.fi

PS. Jaostojen johtoryhmien yhteystiedot 
löytyvät osoitteesta www.ets.fi

Elintarviketieteiden Seuran yhteystietoja 2012

Muutoksia 
yhteystiedoissa?

Muistathan ilmoittaa, kun 
osoitteesi ja muut 
yhteystietosi (ml. 
sähköpostiosoite) 

muuttuvat!

Jos Kehittyvä Elintarvike -lehti ei 
tule perille, osoitteesi on todennä-

köisesti vanha. 
Myös ajantasainen sähkö-

postiosoite kannattaa ilmoittaa 
osoitteella info(at)ets.fi, sillä seu-

ra ja jaostot laittavat tietoja 
tapahtumistaan  usein vain sähkö-

postilla.

Hyvin tuotettu     
on puoli ruokaa

Orat Oy
Pikkupurontie 4, 00880 Helsinki
Puh. (09) 755 6577,  info@orat.

www.orat.

Elintarviketeollisuuden laitteet ja
materiaalit jo vuodesta 1975

Hyvin tuotettu     
on puoli ruokaa
Hyvin tuotettu     
on puoli ruokaa

IFFA-messut Frankfurtissa 8.–13.5.2010
Tavoitat meidät päämiestemme osastoilta koko messujen ajan.
Tervetuloa!

Carnitech – CVP – Devro – Fessmann – Frey – Friedrich Dick – Holac –
Krehalon – Leonhardt – Magurit – Marel – McAirlaid’s – Miveg – Mohn –
Niverplast – Raps – Scanflavour – Sealpac – Stork Further Processing –
Townsend – VC999 – ViskoTeepak

Orat ilmo 30.3.2010 14:28 Sivu 1

Ruoan tuotannossa luotettavuus ja  
asiantuntemus ovat korvaamattomia.
 
Orat Oy auttaa yritystäsi tehostamaan tuotantoaan,  
minkä ansiosta kuluttaja saa elintarvikkeensa entistä 
tuoreempina ja laadukkaampina. Ota yhteyttä niin 
keskustellaan, miten hyvä elintarvike syntyy.
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Laadukasta kotimaista 
ruokaa ilman luomuakin

O Olin ilahtunut muutama viikko sitten, kun sain käsiini Kaisu ja Leena 
Avotien kirjoittaman ja WSOY:n kustantaman kirjan Saarioinen Karta-
nosta elintarvikekonserniksi. Lukaisin sen samalta istumalta.

Saarioisen toiminta 1950-luvulla kiteytyi ydinajatukseen ”Maatalo-
utta ja teollisuutta käsi kädessä”. Liikeidea luotsasi Saarioisten toimin-

taa aina 1980-luvulle asti.
Näinhän se on kaikessa ruokateollisuudessa tänäkin päivänä, vaikka sitä ei aina 

noin ytimekkäästi ilmaistakaan. Ilman hyviä raaka-aineita on turha yrittää tehdä 
laadukkaita, säilyviä ja turvallisia tuotteita. Parhaiten homma onnistuu, kun elin-
tarvikevalmistajalla on avoin ja tiivis yhteistyö maataloustuottajan kanssa.

Tänä talvena luomutuotanto on ollut esillä eri tilaisuuksissa. Jotkut uskovat luo-
mun kovaankin lisääntymiseen, toiset taas epäilevät. MTT:n tammikuun lopulla jul-
kistettu Luomu 50 -raportti on kuitenkin karua kertomaa: luomuviljelyn pitäisi li-
sääntyä kymmenen prosentin vuosivauhdilla, jotta luomutuotanto laajenisi 50 pro-
sentin viljelyalaan vuoteen 2030 mennessä, mikä oli Maabrändityöryhmän asetta-
ma tavoite.

Onhan se hyvä, kun tavoitteet laitetaan korkealle. Se ehkä ”potkii” asiaa eteen-
päin, ja saadaan ainakin jotain aikaiseksi.

Mutta onko unohdettu, että jo vuosia suomalainen viljely ja karjanhoito ovat ol-
leet hyvin järkiperäisiä. Lannoitteita, torjunta-aineita, hyönteismyrkkyjä ja lääkkei-
tä ei käytetä summittaisesti, ikään kuin varmuuden vuoksi, vaan tarpeeseen. Ensin 
tutkitaan, sitten vasta lannoitetaan, ruiskutetaan tai lääkitään.

Olinkin hämmästynyt kuullessani eräässä tilaisuudessa varsin arvostetun henki-
lön sanovan, että Suomessa pitäisi kehittää luomun ja tavanomaisen välille uusi 
tuotantomuoto. Toivottavasti käsitin vain väärin. Kuten edellä totesin, mielestäni 
meillä on jo tuo välimuoto, mitä hienosti kutsutaan termillä integrated production, 
suomeksi täsmäviljely.

Luotsasin VTT:llä 90-luvun jälkipuoliskolla elintarvikkeiden minimal processing 
-tutkimusohjelmaa. Ohjelmassa oli mukana yrityksiä, jotka jo silloin käyttivät tuo-
tannossaan täsmäviljelyllä tuotettuja kotimaisia raaka-aineita.

Näkisinkin enemmin kehittämisen tarvetta viestinnässä. Suomessa on jo nyt hy-
vät raaka-aineet ja pitkälle kehitettyä osaamista koko elintarvikeketjussa. Näitä 
seikkoja tulisi pitää rohkeammin esillä tuotteiden markkinoinnissa ja elintarvikkei-
den viennissä, kiinnostavalla ja luottamusta herättävällä tavalla. Tosin ilahduttavia 
poikkeuksia on, esimerkiksi Atrian ”Vapaana kasvanut. Kun pihvinautaa ei kytketä 
kertaakaan, saadaan aikaan ihmeitä.”

Tällöin suomalaiset eivät muuta haluakaan kuin lähiruokaa tai ainakin kotimais-
ta – ruokaa omasta maasta, kuten uusittu Hyvää Suomesta -merkki viestii.

Raija Ahvenainen-Rantala
päätoimittaja, TkT

PS 1. Nähdään Elintarvikepäivässä 8.5.

PS 2. Alussa mainitsemani kirja kannattaa lukea vaikkapa kesälomalla. Se antaa 
perspektiiviä nykypäivään.

Kuva: Saija ahvenainen



Pavut valtaavat 
ruokalautasia

Kotimaisista palkokasveista 
saadaan prosessikehityksellä 
maittavaa ruokaa. Etenkin
härkäpavun elintarvikekäyttöä
kehitetään.

Lämpökäsittelyllä 
lisää säilyvyyttä 
munavalmisteille

Tehokkaan lämpökäsittelyn 
ansiosta munavalmisteet säilyvät 
aikaisempaa kauemmin myös 
lisäaineettomina.
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Vuoden 2012 teemat & erikoisteemat

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

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

Nro	 Ilmestyy		Teema
1/2012 24.2. Ammattikeittiöt & ravitsemus
2/2012 25.4. Raaka-aineet & lisäaineet,
     Valmisruokateollisuus
3/2012 30.5. Jäljitettävyys & analytiikka, 
     Pakkausteollisuus
4/2012 28.9. Tuotantotilat & koneet, laitteet ja energia,
     Makeis- ja juomateollisuus
5/2012 31.10. Kylmätekniikka & hygienia ja turvallisuus,
     Elintarvike tieteiden seura 65 vuotta
6/2012 14.12.  Koulutus, työhyvinvointi & johtaminen

Kuva: ari aalto, helSingin yliopiSto

 

s.20
EFSAn työsarka jatkuu 
kiivaana lisäaine- ja 
terveysväiterintamalla
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA tekee työtä lisä-
aine- ja terveysväiterintamalla huolellisesti punniten ja monia tahoja 
kuunnellen. Mainostajien ja viranomaisten intressit eivät aina kohtaa 
toisiaan, kirjoittaa ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen.
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Valmistetaan tärkkelystä pilkkomalla 
ja niiden makeus, viskositeetti ja 
hygroskooppisuus riippuvat siirappien 
koostumuksesta. 

Tärkkelyssiirappeja käytetään makeuttajina, 
kiteytymisen estoaineina, sideaineina, 
rakennetta parantamaan tai kantaja-aineina. 

Yleisimmät sovellukset ovat makeiset, 
hillot, jäätelöt, maitopohjaiset jälkiruoat, 
leivonnaiset, keksit, juomat,  aamiaismurot 
sekä erilaiset kastikkeet.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

TärkkelyssiirapiT

www.roquette.com
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kolumni
Mikä on luonnollista ruokaa?
Kukapa ei haluaisi elämän olevan luonnollis-
ta? Se kuulostaa turvalliselta, aidolta ja oike-
alta. Mitä kukin sanalla tarkoittaakin, hyvää 
se on joka tapauksessa. Se yhdistetään ter-
veellisyyteen, puhtauteen – ja varsin usein 
katse käännetään taaksepäin, vanhoihin hy-
viin aikoihin. Oli luonnollista kalastaa, mar-
jastaa, kasvattaa kotieläimiä, viljellä maata. 
Elämä oli pihapiirissä, ruoka omissa käsissä. 
Mikä oli sen luonnollisempaa kuin itse teke-
minen?

Nyt kaupungistuneessa elämässä ja tehok-
kuusajattelun nimissä ruuan käsittely on yhä 
pidemmälle keskitetty, ulkoistettu ja tehos-
tettu. Kuka enää pitää luonnollisena sitä, että 
ruuan tuottaminen ja valmistaminen vie suu-
ren osan päivästä ja suuren osan talousme-
noista? Vaikka ruoka on teollisesti tuotettua, 
sen olisi oltava yhtä ”luonnollista” kuin itse 
tehty. Samalla kyllä myös halvempaa, turval-
lisempaa, helpompaa, paremmin säilyvää, 
vaihtelevampaa, runsaampaa – sehän on 
2000-luvulla luonnollista.

Ruuan luonnollisuus on kasvava trendi. 
Niinpä termiä käytetään markkinoinnissa – ja 
varsin usein synonyyminä lisäaineettomalle. 
Erilaisten apuaineiden luokittelu ja numeroin-
ti lisäaineiksi on kiinnittänyt huomion siihen, 
että ruuan valmistuksessa käytetään kemial-
lisia yhdisteitä. Se ei monien mielestä ole 
luonnollista. Kuulin hiljattain eräässä radio-
haastattelussa lausahduksen ”mä en halua 
mitään kemiaa mun kehoon, ei se kuulu sin-
ne”. Väistämättä tuli mieleen vuosien takai-
nen GMO-keskustelu – ”minun ruuassani ei 
saa olla geenejä”.

Tietyille luonnonaineille on lainsäädännös-
sä määritelty numerokoodit niiden merkitse-
misen ja käytön seuraamisen helpottamisek-
si. On merkillistä, että numeroista on nyt tul-
lut valmistajille riesa. Niiden puuttuminen on 
markkinointivaltti. Kun haluamme kuljetusta 
kestäviä ja yhä pidempään laadukkaina säily-
viä tuotteita tai nopeasti valmistuvia aterioi-

ta, uusi tekniikka – uusien apuaineiden tai 
muokkauskeinojen myötä – tarjoaa tähän 
työkaluja. Miksi niiden käyttäminen puhuttaa 
niin paljon? Mennyttä emme saa takaisin – tu-
levaisuuteen voimme vaikuttaa. Uusien tek-
niikoiden käyttö muuttaa toimintatapoja. 
Elintarviketuotantoko olisi tästä sivussa?

Tekniikka tarkoittaa menetelmiä, joilla ih-
minen vaikuttaa ympäristöönsä ja käyttää 
sitä hyväkseen. Rakennamme älytaloja, odo-
tamme uusia teknisiä ratkaisuja autoihin ja 
olemme innoissamme uudesta viihde-elekt-
roniikasta. Entä kun on kyse elintarviketeknii-
kasta? Haluamme tehokkaan ja turvallisen 
elintarviketuotannon, mutta uusi teknologia 
tuntuukin pelottavalta. Kemia, biotekniikka, 
nanoteknologia… Mitä kaikkea ne voisivat 
tuoda ruokapöytäämme? Mikä on tarpeen 
suurkaupungeissa, kestävän kehityksen ja 
ruuan riittävyyden kannalta? Tekniikan avulla 
pääsisimme eteenpäin – luonnollisesti.

Kaikilla pitää olla ruokaa, mutta toiveemme 
ovat usein ristiriitaisia. Ruuan pitäisi tuottaa 
nautintoa, tarjota elämyksiä, energiaa ja ter-
veyttä, sitä pitää olla tarjolla oikeassa paikas-
sa oikeaan aikaan. Ruoka ei kuitenkaan saa 
maksaa paljon, eikä se saa olla kaukana val-
mistettua eikä kuormittaa luontoa, siinä ei 
saa olla E-koodeja eikä pelottavaa teknologi-
aa.

Luonnollisuus-keskustelu käsittää useim-
miten raaka-aineet ja niiden tuotantotavat 
sekä elintarvikkeiden valmistusmenetelmät 
ja koostumuksen. Olisi hyvä ulottaa se koske-
maan myös jakelutapaa, ruokailutottumuksia 
ja ruokavaliota.

Millaisen epäyhtälön olemme syömisestä 
muodostaneet? Onko luonnollista, että meillä 
on niin paljon valinnanvaraa, ja haluamme 
yhä lisää? Mikä on yksittäisen ihmisen vas-
tuu, ja mikä erilaisten järjestelmien?

Minusta olisi luonnollista, että jokainen ot-
taa lusikan kauniiseen käteensä ja miettii 
omien valintojensa merkityksiä. Kun maail-

man väkimäärä on jo näinkin suuri, olisiko hy-
väksi syödä enemmän kasvikunnan tuotteita 
ja vähentää raaka-aineiden kierrätystä tuo-
tantoeläinten läpi? Olisiko järkevää syödä 
enemmän näitä tuotteita kuituineen ja kuori-
neen, joiden terveysvaikutuksista on vahvaa 
näyttöä? Kannattaisiko ruuasta maksaa 
enemmän? Olisi luonnollista miettiä syömistä 
vähän laajemminkin.

Itse asiassa kyse on arvokeskustelusta 
ruuan ja syömisen monista merkityksistä osa-
na elintapaamme. Luonnollisuus on ruokaan 
liitetty arvo, joka voisi heijastua halussa mak-
saa lisäarvosta. Kyse on myös tunteesta, sillä 
luonnollisuudelle ei ole yksinkertaista määri-
telmää. Kestävän kehityksen tavoite niin yk-
silön kuin luonnonvarojen kannalta haastaa 
ajattelemaan kokonaisuuksia, miettimään 
omaa itseä ja Suomea osana kiihtyvästi 
muuttuvaa maailmaa. π

Kaisa Poutanen
akatemiaprofessori
kaisa.poutanen(at)vtt.fi

Kuva: juhani SibaKov
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Broilereiden pitäjillä pitää olla jatkossa osaa-
mistodistus. Eläinsuojelulaki edellyttää, että 
vähintään 500 linnun hoidosta vastaavalla on 
oltava ainakin lihasiipikarjaan erikoistunutta 
tutkinnon osaa vastaava osaaminen ja sitä 
koskeva todistus. Todistuksen antaa koulu-
tuksen järjestäjä, jolle opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö on myöntänyt luvan järjestää ko. kou-
lutusta.

Jos henkilöllä on vähintään kolmen vuoden 
käytännön kokemus broilereiden hoidosta 
30.6.2010 mennessä, ei mainittua koulutusta 
tarvita. Hänen on kuitenkin haettava koulu-
tuksen vastaavuutta osoittava todistus alue-
hallintovirastosta 1.5.2012 mennessä.

lisätietoja: http://www.avi.fi

Pro Terra Foundation tukee 
kestäviä hankintoja
Alankomaissa on perustettu uusi, voittoa ta-
voittelematon organisaatio, joka tukee eu-
rooppalaista elintarvike- ja rehuteollisuutta 
kestävästi tuotettujen ja ei-muuntogeenisten 
viljojen ja johdannaisten sekä etenkin soijan 
hankinnassa. EU:hun tuodaan vuosittain mil-
joonia tonneja soijajauhoa, soijapapuja ja 
soijaöljyä lähinnä Brasiliasta ja Argentiinasta.

ProTerra Foundation -säätiö on sitoutunut 
tarjoamaan maatalous- ja elintarviketeolli-
suudelle välineet, joita ne tarvitsevat kestä-
vyystason parantamiseen. Tämän takia sääti-
östä tuli äskettäin ProTerra Certification Stan-
dardin uusi hoitaja. Ei-muuntogeenisen soi-
jan tuottajat ja toimitusketjun toimittajat ovat 
sertifioineet standardin avulla miljoonia ton-

neja soijaa yli kuusi vuotta. Säätiö valvoo ser-
tifiointiohjelmaa, jota hallitaan laajan ja mo-
nia sidosryhmiä käsittävän konsultaatiopro-
sessin kautta.

ProTerra -sertifikaatti edellyttää tiukkaa 
EU:n sallimaa alle 0,1 %:n satunnaista GM-
saastumista, vahvaa jäljitettävyyttä, kriittis-
ten tarkastuspisteiden PCR-testausta sekä 
Amazonin ja muiden luonnonsuojelullisesti 
arvokkaiden alueiden työntekijöiden oikeuk-
sien ja alkuperäisten asukkaiden suojelemis-
ta.

lisätietoja:
www.proterrafoundation.com 
www.proterrafoundation.org

Eväitä hallituksen lähiruokaohjelmaan
"Lähiruoka on paikallisruokaa" ehdotetaan 
määritelmäksi lähiruualle maa- ja metsäta-
lousministeriön tilaamassa lähiruokaselvityk-
sessä. Sen ovat koonneet elintarvikealan 
asiantuntija Seija Kurunmäki Kuule Oy:stä, 
hankepäällikkö Irma Ikäheimo EkoCentriasta, 
ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi 
MTK ry:stä ja ohjelmapäällikkö Päivi Rönni 
MTK Hämeestä.

Kirjoittajien mukaan kymmenen viimeistä 
vuotta alalla vellonut ”mitä on lähiruoka” 
-keskustelu sai päätöksen, kun syksyllä 2011 

osana kansallista (EU komission ja muiden jä-
senmaiden hyväksymää) lainsäädäntöä elin-
tarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen, pai-
kallinen toiminta sai lainsäädännöllisiä helpo-
tuksia. Lainsäädännössä paikalliseksi toimin-
naksi katsotaan toimitukset maakunnan tai 
sitä vastaavan alueen sisällä.

lisätietoja: www.mmm.fi

Kouluruualle 
arvostusta 
koulutuksella
Kouluruuan arvostusta kohotetaan koulutuk-
sella. Ruokapalvelu- ja ravitsemisalan kehit-
tämiskonsultti Margit Kojo järjestää koko 
kouluyhteisön henkilöstölle kouluruuan käy-
tön ja arvostuksen ”nostamistilaisuuksia” eri 
puolilla Suomessa. Tavoitteena on saada 
koko henkilöstö tukemaan ja ohjaamaan op-
pilaita käyttämään koulun ruokapalveluja. 
Koulutustilaisuudet järjestetään maa- ja met-
sätalousministeriön hankerahoituksella.

Broilereiden pitäjiltä 
edellytetään 
osaamistodistus

Lähellä tuotetuista raaka-aineista saa 
maittavia aterioita.
Kuva: pirjo huhtaKangaS

Suomalaisen ruistutkimuksen Grand Old 
Man, professori Herman Adlercreutz, täytti 
maaliskuussa 80 vuotta. Hän on tutkimuksis-
saan havainnut useita yhteyksiä rukiin lignaa-
nien ja terveyden välillä. Lisäksi pohjoismai-
nen Ruis ja terveys -tutkijaverkosto on tehnyt 
yhteistyötä lähes 20 vuotta. Adlercreutzin 
kunniaksi pidetty symposium kokosi pohjois-
maiset tutkijat kertomaan uusimmista tutki-
mustuloksista 29.3. Helsinkiin.

Uuden tehokkaan analyysitavan – metabo-
lomiikan – keinoin rukiista ja ruista syöneiden 
ihmisten verenkierrosta ja virtsasta on löydet-
ty uusia yhdisteitä, jotka auttavat ymmärtä-

mään, mitä kaikkea ruisleivän nauttiminen 
elimistössä saattaa vaikuttaa. Ruisleivässä 
on suuren ravintokuitumäärän lisäksi lukuisia 
pienyhdisteitä, jotka imeytyvät ruuansulatus-
kanavasta elimistöön ja ovat mukana ylläpi-
tämässä elimistön tasapainotilaa.

Viime vuonna Euroopan elintarvikevirasto 
EFSA puolsi rukiin kuidulle terveysväittämän 
"ruiskuitu auttaa ylläpitämään normaalia 
suoliston toimintaa".

lisätietoja:
http://www.ryeandhealth.org

Pohjoismaiset ruistutkijat  
koolla Helsingissä
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Brittiläinen alan markkinoita seuraava New 
Nutrition Businessin huippuasiantuntija Juli-
an Mellentin kertoo uusimassa raportissaan, 
että luonnollisuus-trendi vahvistuu, vakiintuu 
kuluttajien mielissä ja synnyttää uusia inno-
vaatioita.

Luonnollisuus on tärkein yksittäinen vai-
kuttaja elintarvike- ja juomamarkkinoiden 
tuoteinnovaatioissa. Se on itsessään myös 
toimiva innovaatiostrategia. Lisäksi luonnol-
lisuus on kuluttajan näkökulmasta jo lähes 

itsestään selvä vaatimus brändille kuin brän-
dille.

Samalla kun tuotteiden terveyttä edistävi-
en tutkimustulosten ja terveysväittämien 
käyttöä markkinoinnissa on tiukennettu huo-
mattavasti, yhä useampi tuottaja brändää 
tuotteitaan kevyemmin luonnollisuuskuorrut-
teella. Viime kädessä kuluttajien luottamuk-
sen ansaitsevat aidosti luonnolliset aines-
osat, vastuullisuus ja läpinäkyvyys. Tuotteita 
myydään kuluttajien omia unelmia ja toiveita 
koskettavilla tositarinoilla, jotka kertovat 
luonnollisuudesta ja maanläheisyydestä.

Arla Ingmanin Lähempänä luontoa -eloku-
va on oiva esimerkki siitä, kuinka luonnolli-
suutta yhdistetään elintarvikkeiden moder-
niin tehotuotantoon kauniilla, romanttisilla 
kuvilla, äänillä ja selkeillä viesteillä. Elokuvan 
voi katsoa osoitteessa http://www.arlaing-
man.fi/lahempana-luontoa/movie/

Meijerituotteiden suosio jatkuu
Viime vuosien aikana meijerituotteet ovat 

tuoneet yrityksille huikeita tuottoja. New Nut-
rition Business ennustaa, että tämä trendi jat-
kunee. Meijerituotteiden suosion taustalla on 
tutkimustietoa maitoproteiinien hyödyistä 
kuntoilijoille ja ikääntyville. Maitorasvojen 
kohdalla voi raportin mukaan pian käydä niin, 
että vähärasvaiset ja rasvattomat tuotteet 
nähdään painonhallinnan suurimpana er-
heenä vuosikausiin.

Skyr-tuotteet ovat hyviä, pohjoismaisia esi-
merkkejä meijerituotteiden menestystrendis-
tä. Skyr on perinteinen islantilainen jogurtti, 
joka valmistetaan konsentroidusta rasvatto-
masta maidosta. Tämän vuoksi skyrissä on 
luonnostaan korkea proteiinipitoisuus ja hy-
vin vähän rasvaa.

Kavlin omistama norjalainen Q-Meieriene 
toi skyrin ensimmäisenä Islannista muihin 
Pohjoismaihin. Yritys lisensoi valmistustek-
nologian Islannista ja alkoi valmistaa tuotetta 
Norjassa. Ensimmäiset tuotteet tulivat mark-
kinoille Norjassa vuonna 2009. Viime syksynä 
Kavli toi skyr-tuotteensa myös Ruotsin mark-

Luonnollisuus on yhä 
ylivoimainen trendi
Elintarvikemarkkinoiden 
ylivoimainen trendi on edelleen 
luonnollisuus. Muita tärkeitä 
trendejä ovat luonnollinen energia 
juomissa, vahvat viljat, modernit 
meijerituotteet ja senioreille suunnatut 
terveysvaikutteiset tuotteet.

1. Luonnollisuus: luonnollisuus on tulos-
sa kuluttajien perusvaatimukseksi.

2. Energia: voimakkaasti kasvava markki-
na, jossa energian luonnollisuus tulee 
yhä tärkeämmäksi.

3. Vatsan hyvinvointi: vahva markkina-
asema premiumtuotteilla; kuitujen 
hyödyntäminen antaa mahdollisuuksia 
kasvuun, koska probioottimarkkinat 
ovat jo melko täynnä.

4. Helposti havaittavat hyödyt: kun ku-
luttaja pystyy itse havaitsemaan tuot-
teen hyödyt, hän myös maksaa siitä 
mielellään.

5. Painonhallinta: proteiinien ja alhaisen 
GI:n tuotteiden suosio kasvaa, mutta 
menestymiseen tarvitaan kuitenkin 
usein myös painonhallintaa tukeva pal-
velukomponentti.

6. Liikkuminen: mahdollisuuksia erityi-
sesti tieteellisesti osoitetuille vaikutuk-
sille, jotka liittyvät luuston ja nivelten 
terveyteen.

7. Ikäihmisten ravitsemus: senioreiden 
määrä kasvaa rajusti, joten myös heille 
mahdollisuus suunnata tuotteita.

8. Hedelmät, marjat ja vihannekset: ku-
luttajat pitävät helppokäyttöisiä väli-
pala- ja juomatuotteita arvokkaina 
sekä hedelmiä, marjoja ja vihanneksia 
luonnollisesti terveellisinä.

9. Meijerituotteet: meijerituotteita pide-
tään luonnollisesti terveellisinä, erityi-
sesti proteiinin suosio on kasvussa.

10. Vahvat viljat: viljoja pidetään luonnol-
lisina ja vähän prosessoituina, erityi-
sesti uusien ”muinaisten viljojen” suo-
sio on kasvussa.

Vuoden 2012 elintarviketrendit
New Nutrition Business julkaisee vuosittain trendiraportin 10 Key Trends in Food, Nutriti-
on and Health. Trendit perustuvat jatkuvaan markkinoiden seurantaan sekä satoihin alan 
yritysjohtajien haastatteluihin. Yrityksen mukaan vuoden 2012 trendit ovat seuraavat:

Julian Mellentin on vetänyt vuodesta 1995 
alkaen perustamaansa New Nutrition 
Business -yritystä, joka julkaisee lehteä sekä 
raportteja terveellisten elintarvikkeiden 
markkinoista.
Kuva: new nutrition buSineSS



kinoille. Ruotsalaiset mainosvideot kannat-
taa katsoa osoitteessa http://skyrsverige.se/
kampanjer/.

Vanhat viljat ja kasvit 
kasvattavat suosiotaan

Luonnollisuus toistuu leipomoalan vahvim-
massa innovaatioita synnyttävässä vahvat 
vanhat viljat -trendissä. Viljat mielletään jo si-
nällään terveellisiksi ja luonnollisiksi, ja ku-
luttajat arvostavat niitä myös jalostetummis-
sa tuotteissa kuten aamiaismuroissa.

Viljojen nostetta lisäävät niihin liitetyt suo-
rat terveyshyödyt. Esimerkiksi kauran yhteys 
sydänterveyteen on Suomessakin hyvin tuotu 
esiin. Kuluttajat ovat erityisen kiinnostuneita 
vanhoista vilja- ja kasvilajikkeista, esimerkik-

Luonnollisuus houkuttelee kuluttajia 
edelleen. Slow Food Festival syyskuussa 
2011 Fiskarsissa veti väkeä. 
Kuva: laura rahKa

si quinoa ja amarantti ovat maailmalla suosit-
tuja. Kuluttajat tietävät myös, että täysvilja-
tuotteiden matala glykeeminen indeksi on 
painonhallinnan työkalu. GI-leipiä on ilmesty-
nyt Suomessakin nopeasti kaupan hyllyille.

Luonnollista energiaa juomiin
Juomateollisuudessa tärkeimmäksi trendiksi 
noussee tänäkin vuonna luonnollisista läh-
teistä saatu energia. Luonnollisuus on näky-
nyt tuoteinnovaatioissa sekä tavanomaisissa 
juomissa että energiajuomissa.

Kofeiini on harvoja ainesosia, joka on lä-
päissyt eurooppalaisen terveysväittämäseu-
lan, mistä yritykset pyrkivät nyt hyötymään. 
Energiajuomateollisuus on itse asiassa ainut 
ala, joka voi laajasti käyttää samaa terveys-

väittämää, joten moni muita vaihtoehtoja et-
sinyt yritys todennäköisesti palaa kofeiinin 
käyttöön markkinoinnissaan.

Terveysvaikutteisia 
tuotteita senioreille

Senioreiden kasvava määrä, huikea ostovoi-
ma ja tarve kohentaa omaa terveydentilaansa 
luonnollisin, tutkitusti tehokkain keinoin nä-
kyvät ravitsemusalan trendeissä vahvana. Se-
niorit ovat kuitenkin erilaisia, ikäryhmistä pu-
humattakaan, joten tuotteiden profilointi 
kannattaa tehdä harkiten. Lisäksi senioreille 
suunniteltavien pakkausten pitää olla pie-
nempiä ja helposti avattavia. π
Virpi Varjonen
virpi.varjonen(at)invenire.fi

Entisajan viljat ja matala GI ovat tämän vuoden trendejä. Kuva on Mitt Kök 2011 -messuilta 
Tukholmasta. 
Kuva: patricia wiKlund

Myllärin Luomu Riisipiirakka on rukiinen suussa 
sulava herkku, joka sopii myös vegaaneille.

Siinä on rapeaksi paistettu ruiskuori ja täytteenä 
luomuohralla rikastettu riisipuuro. Lisäksi se on 
runsaskuituinen ja laktoositon. Löydät ne kaupan 
pakastealtaasta. Maista ja nauti! 

    Rapsakka rukiinen 

Luomu  
Riisipiirakka  

www.myllarin.fi
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Asiantuntijaraati nosti Tähtituote 2012 -kilpai-
lun finaaliin viisi herkullista ruokainnovaatio-
ta. Finalistit ovat Atria Bravuuri Broilerin Sisä-
filee-Pekonirullat Bataattipedillä, Myllärin 
LUOMU Riisipiirakka, Pirkka mikrovalmis UU-
NIPERUNA, Provena Gluten Free OAT BREAd 
MIX (gluteeniton kauraleipäseos) ja 24h VALO 
paahdettu rouhittu pellava + mustikka.

Tähtituote-kilpailuun osallistui 50 elintar-
viketeollisuuden Suomessa kehittämää ja 
valmistamaa ruokauutuutta. Raati keskittyi 
finalistien valinnassa erityisesti kilpailutuot-
teiden innovatiivisuuteen, menestysnäkymiin 
sekä maukkauteen ja muuhun aistittavaan 
laatuun.

– Finalistituotteissa on kuunneltu tarkasti 
kuluttajien ääntä, ja ne iskevät nykytrendei-
hin. Tuotteissa on menestyksen ainekset, ja 
vientipotentiaaliakin löytyy. Viiden kärki pu-
hutteli maukkaudella ja silmänruokana pak-
kauksia myöten. Myös erilaisia ruokavalioita 
noudattavat on huomioitu, raadin puheenjoh-
taja, Tekesin Sapuska-ohjelman päällikkö 
Kari Venäläinen kuvaa raadin pohdintoja.

Raadin jäseninä olivat ruokabloggaaja/va-
lokuvaaja Jenni Häyrinen (Liemessä-blogi), 
puheenjohtaja Taina Luova (Ravitsemustera-
peuttien yhdistys RTY), toimialapäällikkö Eli-
sa Piesala (Elintarviketeollisuusliitto ry), free 
lancer toimittaja Marja Samuli, pt-hankinta-
johtaja Jari Simolin (Inex Partners Oy) ja kok-
ki Aki Wahlman (Foody Allen Oy).

Voittaja ratkeaa asiantuntijaraadin ja 
yleisöäänestyksen yhteistyönä

Tähtituote 2012 ratkeaa puoliksi raadin arvi-
oinnin ja puoliksi yleisöäänestyksen perus-
teella. Yleisö äänesti suosikkiaan 27.3.–
15.4.2012 Elintarviketeollisuusliiton netti-
sivuilla.

Uusi voittotähti syttyy, kun raadin ja yleisö-
äänestyksen yhteistulos julkistetaan Elintar-
vikepäivä 2012:n huipennuksena Helsingin 
Messukeskuksessa 8. toukokuuta. π

lisätietoja:
www.etl.fi/tahtituote
www.facebook.com/vuodentahtituote

Viisi ruokauutuutta  
Tähtituote 2012 -finaalissa

24h VALO paahdettu rouhittu pellava + mustikka, 
300 g
”Aitoa kotimaista pellavaa ja mustikkaa modernisti tuotettuna. 
Maukas sellaisenaan ja toimii hyvin lisäkkeenä. Sisältää monia 
tärkeitä ravintoaineita kuten paljon hyviä rasvoja, proteiinia, 
kuitua ja magnesiumia. Sopii keliaakikoille ja vegaaneille. Kau-
nis ja informatiivinen pakkaus on riittoisa. Trendin harjalla 
myös kansainvälisesti.”

Finalistituotteet ja raadin perustelut

Atria Bravuuri Broilerin Sisäfilee-Pekonirullat 
Bataattipedillä, 750 g
”Herkullinen ja helppo arkiruoka koko perheelle. Valmistuu 
kätevästi uunissa omassa pakkauksessaan. Makuyhdistelmä 
on uusi, toimiva ja raikas. Piristävää bataattia, maukkaita her-
kullisia sisäfilee-pekonirullia. Innovaatioarvoa lisää pieni hii-
lihydraattipitoisuus. Plussaa vähäsuolaisuudesta ja vähäras-
vaisuudesta.”

Myllärin LUOMU Riisipiirakka, 6 kpl/330 g
”Ajanmukainen variaatio tutusta tuotteesta. Täydellisen rap-
sakka, rukiinen ja maukas. Huippulaadukas luomu-uutuus. 
Tervetullut pakasteena. Houkutteleva pakkaus, josta voi läm-
mittää yhdenkin piirakan kerrallaan. Runsaskuituinen ja ve-
gaanillekin sopiva. Suomalaista ruokaperinnettä laadukkaas-
ti toteutettuna.”

Pirkka mikrovalmis UUNIPERUNA, 2 kpl/500 g
”Yksinkertaisuudessaan nerokas uutuus, joka voi nostaa ko-
timaisen perunan uuteen nousuun. Energiatehokas tapa val-
mistaa uuniperuna nopeasti vaikka vain yhdelle. Todellinen 
arjenpelastaja. Perunat reilun kokoiset ja maistuvat hyvälle 
perinteiselle uuniperunalle. Vastaa globaaliin ruuan luonnol-
lisuutta korostavaan megatrendiin.”

Provena Gluten Free OAT BREAD MIX 
(gluteeniton kauraleipäseos), 1 kg
”Kaikille sopiva kauraleipäseos. Seoksesta leipoo helposti 
erittäin maukkaita ja rakenteeltaan miellyttäviä sämpylöitä ja 
leipää. Vatsaystävällinen vaihtoehto, joka maistuu muillekin 
kuin keliaakikoille. Vastaa gluteenittoman ruokavalion kasva-
vaan trendiin. Pakkauksella kansainvälinen ilme. Avaa uusia 
vientimahdollisuuksia.”
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Kahvi on yksi maailman eniten myydyistä elin-
tarvikkeista. Sertifioitujen kahvien osuus 
kahvin viennistä oli kahdeksan prosenttia 
vuonna 2009. Sertifioituja kahveja tulee 
markkinoille kahvipaahtimoiden brändien, 
vähittäiskaupan ketjujen, omien merkkien ja 
kahvilaketjujenkin alla.

Suomessa myydään UTZ -sertifioituna Pau-
ligin Brazil-, Paulig Kenya- ja Paulig Espresso 
Originale -kahveja sekä Keskon Pirkka-kah-
via. Reilun kaupan sertifiointia edustavat 
Meiran Reilu Kahvi, Pauligin Paulig Mundo, 
Mexico ja Colombia sekä Keskon Pirkka Rei-
lun kaupan kahvi ja Arvid Nordquistin Classic 
Reko -luomukahvi. Nestlén Nescafe on sen si-
jaan Rainforest Alliance -sertifioitua. 

Suomen markkinoille rantautunut amerik-
kalainen kahvilaketju Starbucks on tunnettu 
eettisesti tuotetun kahvin edelläkävijänä. Li-
säksi pienten paahtimoiden valikoimista löy-
tyy kestävästi tuotettuja kahvimerkkejä.

Sertifioidun kahvin 
myynti kasvaa 40 prosenttia vuodessa
Taloudellista, sosiaalista ja 
ympäristövastuullisuutta osoittavilla 
merkeillä sertifioitujen kahvien 
vuotuinen myynnin kasvu on 
viimeisen viiden vuoden aikana ollut 
maailmalla 40 prosenttia.

Indicative world sales of selected sustainability coffee standards
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Kestävästi tuotetun kahvin myynnin kehitys (Lähde: Manning et al., National contexts matter: The co-evolution of sustainability standards in 
global value chains, Ecol.Econ. (2011), doi:10.1016/j.ecolecon.2011.08.029

Niche-markkinoilta alkanut myynti on val-
lannut alaa kahvimyynnistä, ja kasvu jatkuu. 
Suomalaiset ovat kahvin suurkuluttajia – 
vuonna 2010 kulutimme 10 kiloa paahdettua 
kahvia henkilöä kohden. Kuluttajavalinnoilla 
onkin tärkeä merkitys kahvia tuottavien mai-
den tuotantotoimintaan: myynnin kasvu 
osoittaa, että kuluttajat haluavat ostaa yhä 
enemmän vastuullisesti tuotettua kahvia.

Prosessit ja tuotteiden
laatu paranevat

Kahvielinkeino vaikuttaa noin 25 miljoonan 
ihmisen elinolosuhteisiin ja ympäristöön. Rei-
lu kauppa on esimerkki alkutuotantoon ja 
kauppaan kohdistuvista kaupan pelisääntö-
jen ja ehtojen kehittymisestä. Niiden tarkoi-
tuksena on kuroa umpeen kehittyneiden ja ke-
hitysmaiden välinen kuilu ja helpottaa kehi-
tysmaiden yhdentymistä maailmantalouteen.

Alussa Reilu kauppa keskittyi pienviljelijöi-
hin. Tuottajille maksettu takuuhinta on luonut 
paremmat taloudelliset mahdollisuudet tuot-
tajille. UTZ CERTIFIEd -ohjelma puolestaan 
edistää viljelijöiden ammattiosaamisen pa-
rantamista ja kestävien viljelymenetelmien 
käyttöä, mikä parantaa kahvisadon laatua ja 
määrää ja samalla viljelijöiden ansioita. Lisäk-
si UTZ takaa tuotteiden 100-prosenttisen jäl-

jitettävyyden. UTZ CERTIFIEd -ohjelmassa voi 
olla mukana sekä pienviljelijöitä että suuria 
tiloja. Monet paahtimot maksavat UTZ CERTI-
FIEd -kahvista laadun perusteella lisähintaa. 
Rainforest Alliance -järjestelmässä huomio on 
luonnon monimuotoisuuden suojelussa.

Uusin, yritysten välinen kahvistandardi 4c 
(Common Code for the Coffee Community) on 
perustason prosessistandardi. Se mahdollis-
taa asteittaisen etenemisen edellä mainittui-
hin, kriteereiltään tiukempiin järjestelmiin. 4c 
pyrkiikin varmistamaan, että kahvintuottajat 
noudattavat kansainvälisiä sopimuksia ja 
lainsäädäntöä, kun taas muissa mennään mi-
nimikriteerejä pidemmälle.

Kahvialan standardien taloudellisista, sosi-
aalisista ja ympäristön kannalta myönteisistä 
vaikutuksista kahvintuottajamaissa on jo ole-
massa luotettavia tutkimustuloksia. (mm. 
Seeking Sustainability: COSA Preliminary 
Analysis of Sustainability Initiatives in the 
Coffee Sector, Committee on Sustainability 
Assessment 2008, http://sustainablecom-
modities.org/; ks. suomeksi TEM 45/2010, 
107–109).

Tutkimuksessa tarkastelluilla maatiloilla 
(51) sosiaalinen suorituskyky (terveysolosuh-
teet, palkkaus, työntekijöiden oikeudet, tuot-
tajien tyytyväisyys) ja ympäristösuorituskyky 



Advanced Course on Chemistry, Health Effects and 
Legislation of Food (FOODEX)

The Aim of the Program is to exploit the scientific Finnish-Chinese net-
work in teacher exchange in the multidisciplinary area of Food Sciences. 
The study program enhances international co-operation of university 
teachers in areas such as food chemistry and chemistry of natural com-
pounds, nutrition and health, food biochemistry, functional foods, food 
safety, sensory sciences and food legislation.  

Date and Place of the Course: May 7th to 9th 2012, University of Turku, 
Department of Biochemistry and Food Chemistry, Arcanum, Lecture 
Hall III

The Target Group (no fee) consists of advanced level students and 
young scientists in the area of Food Science and related disciplines from 
both China and Finland. 

3 ECTS Credits shall be achieved by active participation. The students 
will be accepted in the order of reporting (tiina.heinonen@utu.fi). Maxi-
mum number of participants is 40.

Responsible Coordinator of FOODEX is the Department of Biochem-
istry and Food Chemistry, University of Turku, FI-20014 Turku, Fin-
land. The project leader is Professor Heikki Kallio (heikki.kallio@utu.fi, 
phone +358-40-503-3024) and project coordinator Docent Yang Baoru 
(baoru.yang@utu.f i, phone +358-40-702-0992). Course Secretary Ms 
Tiina Heinonen (tiina.heinonen@utu.fi,phone+358-2-333-6840). 
The course is part of ABS Graduate Scholl program and partially fi-
nanced by ABS.

For program information go to:
http://www.sci.utu.fi/biokemia/ajankohtaista/index/Advanced_
course_program_KehEli.pdf

TPR inno -tutkimus 
pureutuu elintarvikealaan
Mitkä tekijät vaikuttavat yksittäisen toimijan päätöksentekoon 
arvoketjussa, mikä motivoi ketäkin toimimaan kestävän kehityk-
sen tai elintarviketurvallisuuden päämäärien saavuttamiseksi? 
Miksi joissakin maissa etenemisvauhti on nopeampaa kuin toi-
sissa maissa? Miten julkinen sektori voisi politiikkatoimillaan 
edistää laaja-alaisia elintarviketurvallisuutta ja kestävää kehi-
tystä edistäviä innovaatioita?

Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia TPR inno -tutkimuk-
sessa (Transnational Private Regulation and System Level Inno-
vations in Global Food Value Chains). Tutkimuksessa tarkastel-
laan, miten yksityinen sääntely ja sopimussuhteet estävät tai 
edistävät systeemitason muutoksia globaaleissa elintarvikealan 
arvoketjuissa.

Tarkasteltavina ovat kahvin lisäksi sokeri, kala, naudanliha ja 
pikaruokaketju. Kaksivuotinen hanke käynnistyi marraskuussa 
2011, ja sen rahoittaa Tekes. Alustavia tuloksia kaikista arvoket-
juista saadaan vuoden 2012 lopulla.

Hankkeessa on tutkijoita Suomen lisäksi Brasiliasta ja Italias-
ta. Tutkimushanketta koordinoidaan Turun ammattikorkeakou-
lun Bioalojen ja liiketalouden tulosalueelta.

lisätietoja:
http://tpr-inno.tuas.fi

(ympäristön tila, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja luon-
nonvarojen säilyttäminen) toteutuivat paremmin kuin ei-sertifioiduil-
la maatiloilla. Alkutuotantoon kohdistuvien standardien ansiosta 
myös tuotteiden elintarviketurvallisuus paranee koko arvoketjussa. 
Tästä hyötyvät myös kuluttajat.

Sertifiointijärjestelmät merkittäviä ja laaja-alaisia
Erilaisten vapaaehtoisten sertifiointijärjestelmien luomisprosessissa 
korostuu kansalaisjärjestöjen, raakakahvikaupan, vähittäiskaupan, 
julkisen sektorin ja kuluttajien odotusten yhteensovittaminen. Vas-
taavasti niiden käyttöönottoon ja leviämiseen kahvintuottajamaissa 
ja kahvin kuluttajamaissa vaikuttavat monet toisiinsa sidoksissa ole-
vat tekijät, joita ei vielä riittävästi tunneta.

– Halusimme tuoda markkinoille suomalaisten kuluttajien maku-
mieltymysten mukaisen sertifioidun kahvin. Päädyimme ensi vai-
heessa UTZ-sertifiointijärjestelmään, joka tuolloin takasi parhaiten 
haluamiemme kahvilaatujen tasaisen saatavuuden sertifioituna. Nyt 
valikoimissamme on myös useita Reilun kaupan luomukahveja, to-
teaa Paulig-konsernin kahviliiketoiminnan johtaja Elisa Markula.

Pauligin esimerkissä korostuu pitkäaikaisen toimittajayhteistyön 
merkitys. Sertifioidun kahvin myyntiin siirtyminen vie aikansa. π

lisätietoja:
Kaisa Sorsa
tpr inno -projektin projektipäällikkö
yliopettaja, Ktt, ott
turun ammattikorkeakoulu
bioalat ja liiketalous
kaisa.sorsa(at)turkuamk.fi

www.reilukauppa.fi
www.utzcertified.org/
www.rainforest-alliance.org/
www.4c-coffeeassociation.org/
www.organic-farming.europa.eu/

Hanki henkilökohtainen 
IPR-valmentaja.

Laita teollisoikeusasiasi kerralla kuntoon.  
Meiltä saat henkilökohtaista ohjausta 
patentteihin, tavaramerkkeihin ja muotoilun 
suojaukseen liittyvissä asioissa 
– kaikkialla maailmassa.

www.papula-nevinpat.com

 Suomi   |   Venäjä   |   Ukraina   |   Valko-Venäjä   |   Kazakstan   |   Uzbekistan

Mechelininkatu 1 a, PL 981, 00101 Helsinki. Puh. 09 348 0060
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Veden kulku raakavedestä elintarviketeolli-
suuden puhtaaksi, hygieeniseksi raaka-ai-
neeksi vaatii paljon työtä ja eri alojen osaa-
mista. Riskien tunnistaminen auditointiohjel-
mien suunnittelussa on täysin uutta verrattu-
na aikaisempiin menettelytapoihin.

Elintarviketeollisuudessa ulkoisen vesihy-
gieniaturvan auditoinnin suorittaa riippuma-
ton kolmas osapuoli. Auditoija tekee arvioin-
nin tukkuvesiasiakkaan toimittajana toimi-
vasta vesilaitoksesta standardiin perustuvaa 
mallia noudattaen. Auditoinnilla pyritään sel-
vittämään toiminnan laatu, vahvuudet ja 
heikkoudet, löytämään mahdolliset kehittä-
miskohteet sekä kartoittamaan eri toiminto-
jen riskit.

Auditoija ei kritisoi, vaan arvioi eri osa-alu-

Suomen elintarviketuotannon ja -markkinoi-
den tuontiriippuvuutta tutkitaan parhaillaan 
Tuonti-hankkeessa, jonka tulokset valmistu-
vat kesäkuussa. Elintarvikealojen tuontias-
teesta ei ole ollut aiemmin käytettävissä yk-
siselitteistä tutkimustietoa.

Tuonti-hankkeessa selvitetään tuontipa-
nosten osuus yhteensä 16 elintarvikealan 
tuotannossa: neljän maatalouden ja yhdek-
sän elintarviketeollisuuden toimialan, elintar-
vikkeiden tukku- ja vähittäiskaupan sekä ra-
vitsemispalveluiden osuudet. Elintarviketeol-
lisuuden toimialojen tuontipanosastetta tar-
kastellaan Tilastokeskuksen tarkimmalla jul-
kaisutasolla (katso listaus).

Tutkimus kohdistuu vuosiin 2003–2008. 
Sen rahoittavat Huoltovarmuuskeskus sekä 
maa- ja metsätalousministeriö ja toteuttaa 
MTT Taloustutkimus.

– Kun panostuonnin lisäksi otetaan huomi-

Auditointi avuksi elintarvike-
teollisuuden vedenhankinnassa
Riskipainotteisella auditoinnilla on 
tärkeä rooli vesihuoltopalvelun 
kehittämisessä ja turvallisen vesiraaka-
aineen hankinnassa.

Auditoinnilla pyritään selvittämään vesilaitoksen toiminnan laatu, vahvuudet ja heikkoudet, 
löytämään mahdolliset kehittämiskohteet sekä kartoittamaan eri toimintojen riskit.
Kuva: SiMo heiniSen Kuva-arKiSto

eet valittuun laatustandardiin tai laatudoku-
menttiin perustuen, selvittää riskit ja tekee 
toimenpidesuosituksia. Ehkä tulevaisuudes-
sa vesilaitokset luokitellaan kuten hotellit tai 

ravintolat viiden ja kahden tähden laitoksiin.
Audiointi antaa suuntaa myös vesilaitok-

sen omalle laadunvarmistustyölle. Vesilaitos 
saa mahdollisimman kattavan kuvan siitä, 

Tutkimus Suomen elintarvikealan 
tuontiriippuvuudesta valmistuu kesäkuussa

oon myös valmiselintarviketuonti, voidaan 
määrittää elintarvikemarkkinoiden tuontias-
te. Tutkimus toteutetaan euromääräisenä eli 
tuontipanosten arvon osuutena elintarvike-
alan tuotannon arvosta, koska fyysisiä tuon-
tipanosyksiköitä, kuten kilogramma, litra, ki-
lowattitunti tai kappale, ei voida yhteismital-
listaa, hankkeen vetäjä, vanhempi tutkija 
Marja Knuuttila MTT Taloustutkimuksesta 
tarkentaa.

Elintarvikealojen tuontipanosasteista on jo 
laskettu alustavia tuloksia, mutta niitä vielä 
koetellaan menetelmän ja aineiston osalta. 
Elintarvikealojen tuontipanosasteet ovat kui-
tenkin nousseet vuosina 2003–2008.

Tuloksia hyödynnetään 
huoltovarmuuden määrittelyssä

Suomessa tuotetaan monia keskeisiä maata-
lousraaka-aineita, kuten viljaa, lihaa, maitoa, 

munia, vihanneksia ja marjoja. Kun Suomes-
sa sijaitseva elintarviketeollisuus jalostaa 
nämä raaka-aineet elintarvikkeiksi, puhutaan 
kotimaisesta ruuasta. Tuonti-hankkeessa ote-
taan huomioon elintarvikkeiden tuotantoket-
juun sisältyvät tuontipanokset, jolloin puhu-
taan elintarviketuotannon kotimaisuusas-
teesta.

Tuontipanosaste huomioi sekä elintarvike-
alan välittömän panostuonnin että käyttä-
miinsä kotimaisiin hankintoihin sisältyvän vä-
lillisen panostuonnin. Elintarvikealan panos-
tuontia voidaan tarkastella 72 tuontituotteen 
tarkkuudella.

– Tutkimuksessa keskitytään tuotannon 
kertaluonteisiin tuontipanoksiin eikä tarkas-
tella pitkäkestoisten investointihyödykkeiden 
tuontia, Marja Knuuttila kertoo.

Elintarviketuotannon tuontipanosasteen ja 
elintarvikemarkkinoiden tuontiasteiden mit-



www.algolchemicals.fi

Laadukkaat ja 
tutkitut teoLLisuuden 
raaka-aineet  
suoLasta sitruuna-
happoon varmasti  
ja ajaLLaan.

taustavat johdetaan panos-tuotosmenetelmän avulla. Tuonti-
asteen tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi huoltovarmuuden 
turvaamisen määrittelyssä.

Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään Tilastokeskuksen 
koko maan panos-tuotosaineistoja, Tullin ulkomaankauppati-
lastoja sekä aiemmin tehtyjä selvityksiä elintarvikesektorin 
huoltovarmuudesta. π

Elintarviketeollisuuden 
toimialajako
• Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuottei-

den valmistus
• Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä
• Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä
• Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus
• Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus
• Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus
• Muiden elintarvikkeiden valmistus
• Eläinten ruokien valmistus
• Juomien valmistus

millaista vettä se tuottaa ja millaisia riskejä tuotantoon liittyy. 
Auditoinnilla voidaan auttaa myös vesilaitoksia tavoitteiden 
asettamisessa ja strategian luomisessa esimerkiksi riskitilan-
teissa. Auditoija selvittää myös, tuottaako laadunvarmistus-
järjestelmä kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tie-
toa ja mikä sen vaikuttavuus on esimerkiksi veden laatuun ja 
jakeluun.

Auditoinnissa työtä ei kontrolloida, vaan kehitetään ja sel-
vitetään sekä tukkuveden toimittajan että tukkuveden ostajan 
työntekijöiden vastuut, velvollisuudet sekä odotukset veden 
tuottamisessa ja hankinnassa.

Auditoinnilla turvataan laadunvarmistusjärjestelmän katta-
vuus, toimivuus, viestinnän avoimuus sekä veden laadun jat-
kuva kehittäminen elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Auditoi-
jan on tärkeää selvittää myös se, onko tieto veden laadusta 
saatavilla ja onko se helposti luettavassa ja tulkittavassa muo-
dossa, sillä tukkuvesiasiakasta ja vesilaitosta eivät auta hyö-
dyttömät dokumentit.

Vesihygieniaturva saadaan aikaan monen tahon yhteistyöl-
lä. Paras hyöty siitä saadaan irti, kun laadunvarmistusjärjes-
telmä kytketään johtamiseen ja toiminnanohjaukseen ja sitä 
seurataan, arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Lopputulokse-
na on entistä parempaa tukkuvettä elintarviketeollisuudelle. 
π

Satu Oja
koulutusvastaava, auditointisihteeri
S&H Heininen Oy
satu.oja(at)puhdasvesi.fi
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Monet seikat ovat todella puhuttaneet. Eu-
roopan markkinoille on muun muassa hyväk-
sytty uusi makeutusaine, stevioliglykosidit  
(E 960), josta odotetaan huonomaineiselle 
aspartaamille haastajaa. Mutta kuinka luon-
nollinen ja turvallinen Stevia-kasvista eristet-
tävä lisäaine on aspartaamiin verrattuna?

Elintarvikkeiden markkinoinnissa sallituis-
ta ja kielletyistä terveysväitteistä on äänes-
tetty Euroopan parlamentissa ennen lainvoi-
maista päätöstä. Tästä huolimatta tuotteiden 

väitettyjen terveysvaikutusten mainonta tun-
tuu vain yltyvän. Samanaikaisesti kuluttajaa 
houkutellaan ”aidolla” ja ”luontaisella”, vaik-
ka kyse olisi vain mielikuvamainonnasta.

Mutta myönteisiä päätöksiäkin saattaa olla 
odotettavissa, muun muassa luumun ja pro-
bioottien osalta.

Kolme uutta makeutusainetta
Täysin uusia lisäaineita hyväksytään elintar-
vikekäyttöön harvakseltaan, mutta viime vuo-
sina EU:ssa on sallittu kolmen uuden makeu-
tusaineen käyttö.

Aspartaamin (E 951) pysyvämpi johdannai-
nen, neotaami (E 961), sallittiin vuonna 2009 
käytettäväksi esimerkiksi jälkiruuissa, juo-
missa ja makeisissa. Euroopan elintarviketur-
vallisuusviranomaisen (EFSA) tekemän tur-
vallisuusarvion perinpohjaisuudesta kerto-
nee se, että neotaamin hyväksymisprosessi 
kesti noin kymmenen vuotta.

Suurta innostusta koettiin muun muassa 

juomateollisuudessa vuonna 2004, kun ma-
kuprofiililtaan sokeria (sakkaroosia) muistut-
tava sukraloosi (E 955) sallittiin. Sukraloosin 
käytöstä virvoitusjuomissa on kuitenkin luo-
vuttu vähäisin äänin ja palattu takaisin aspar-
taamin ja asesulfaami K:n (E 950) yhdistel-
mään. Mutta onko nyt löytynyt varteenotetta-
va vaihtoehto, kun stevioliglykosidien (E 960) 
käyttö makeutusaineena sallittiin joulukuus-
sa 2011?

Sokeria noin 300 kertaa makeampia stevio-
liglykosideja saadaan latinalaisessa Ameri-
kassa kasvavasta steviakasvin (Steviarebau-
diana Bertoni) lehdistä uuttamalla. EFSAn 
vuonna 2011 laatimassa turvallisuusarviossa 
stevioliglykosideille on asetettu hyväksyttä-
väksi päivittäiseksi enimmäissaanniksi (AdI) 
4 mg/kg rp/vrk. Arvo perustuu rotilla tehtyi-
hin kokeisiin, joiden mukaan suuremmilla an-
noksilla eläinten painonnousu hidastuu ja joi-
denkin elinten koossa tapahtuu muutoksia. 
Myös aspartaamin kymmenen kertaa suu-

EFSAn kuulumisia lisäaine- 
ja terveysväiterintamalla
Euroopan elintarviketurvallisuus-
viranomaisen EFSAn työsarka 
jatkuu kiivaana sekä lisäaine- että 
terveysväiterintamalla. Työtä tehdään 
huolellisesti punniten ja monia 
tahoja kuunnellen. Mainostajien ja 
viranomaisten intressit eivät aina 
kohtaa toisiaan.

Aika tuntuu jo ajaneen terveysväitteiden ohi. Moni kuluttaja tahtoo nyt runsasrasvaista, ”aitoa” ja ”luonnollista” lähiruokaa. Kuka arvioisi 
näiden väitteiden todenmukaisuuden? professori Marina Heinonen kysyy.
Kuva: ari aalto
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rempi AdI perustuu rottien painonnousun hi-
dastumiseen.

Stevioliglykosidit puhuttavat
Sallittu makeutusaine ei ole sama asia kuin 
steviauute, joka sisältää stevioliglykosidien 
ohella paljon muita aineita. Huomattavaa on 
myös se, että steviakasvin saattaminen mark-
kinoille elintarvikkeena on edelleen kiellet-
tyä. Se on uuselintarvike, jonka turvallisuus 
täytyy ensin varmistaa uuselintarvikelainsää-
dännön mukaisesti.

Steviakasvin turvallisuutta elintarvikkeena 
on arvioitu aikaisemmin, ja vuonna 2000 EU 
antoi kielteisen päätöksen koskien kasvin 
markkinoille saattamista. Steviaa koskevaa 
uutta uuselintarvikekäsittelyä ei EFSAssa ole 
meneillään.

Makeutusaineena sallittujen stevioliglyko-
sidien nimestä on aiheutunut hämminkiä. Evi-
ran mukaan kasvin nimen käyttö markkinoin-
nissa johtaa kuluttajia harhaan. Makeutusai-
netta ei myöskään ole sallittua markkinoida 
”luontaisena”, sillä stevioliglykosidit uute-
taan ja puhdistetaan monimutkaisella fysiko-
kemiallisella prosessilla. Lisäksi EU:n lisäai-
nelainsäädännössä on luovuttu jaottelusta 
luontaisiin ja keinotekoisiin aineisiin.

Mitä luontaisuudella sitten tarkoitetaan? 
Stevioliglykosideja osataan jo valmistaa ke-
miallisesti, joten lienee vain aika- ja hintaky-
symys, milloin kasviuutteesta siirrytään kemi-
alliseen tuotantoon. Vertailun vuoksi: stevio-
liglykosideja ei syödä muuten kuin lisäainee-
na, mutta aspartaamin sisältämiä kahta ami-
nohappoa on läsnä jokaisessa elintarvikkees-
sa, joka sisältää proteiinia.

Aspartaamin uudelleen arviointi 
valmistuu syyskuussa

Aspartaamin turvallisuuden uudelleenarvi-
ointi oli suunniteltu tehtäväksi vuonna 2020, 
mutta arviointia aikaistettiin uusien tieteellis-
ten tutkimustulosten tultua julki. EFSAn asi-
antuntijat myös yhteistyössä amerikkalaisten 
asiantuntijoiden kanssa ovat arvioineet lähes 
yksi kerrallaan etenkin kuluttajissa huolta he-
rättäneet uudet tutkimustulokset. Uusissa 
tutkimuksissa on muun muassa väitetty as-
partaamin aiheuttavan koe-eläimille syöpää.

EFSA on vuosina 2006, 2009 ja 2011 anta-
missaan tieteellisissä mielipiteissään pereh-
tynyt uusiin tutkimustuloksiin, eikä niiden pe-
rusteella ole nähnyt aiheelliseksi muuttaa as-
partaamin 1980-luvulla asetettua AdI-arvoa 
40 mg/kg rp/vrk. Näissä uusissa tutkimuksis-
sakaan ei ole löytynyt tieteellistä näyttöä as-
partaamin väitetystä syöpävaarallisuudesta 
tai perimää vahingoittavasta vaikutuksesta.

Tästä huolimatta kuluttajat vaikuttavat 
edelleen olevan huolissaan aspartaamin tur-
vallisuudesta. Toivottavasti syyskuussa 2012 
valmistuva aspartaamin turvallisuuden syste-
maattinen uudelleenarviointi onnistuu häl-
ventämään turhat huolenaiheet.

Värien käytön rajoja on tarkistettu
EU:n päätöksen mukaisesti vuonna 2010 al-
kanut ja kymmenen vuotta kestävä noin 400 
lisäaineen turvallisuuden uudelleenarviointi 
on tähän mennessä johtanut muutamiin toi-
menpiteisiin. Kinoliinikeltaisen (E 104), para-
oranssin (E 110) ja uuskokkiinin (E 124) hyväk-
syttävän päiväsaannin arvoja (AdI) laskettiin, 
sillä näiden värien saannin havaittiin olevan 

aiemmin arvioitua suurempaa. Siten Euroo-
pan komissio harkitsee näiden värien sallittu-
jen käyttörajojen alentamista. Aikaisemmin 
markkinoilta poistettiin punainen väri (E 128), 
jonka aineenvaihduntatuotteeksi paljastui 
syöpävaarallinen aniliini.

Tiettyjen atsovärien, kinoliinikeltaisen ja 
bentsoehapon yhdistelmän todettiin englan-
tilaisessa tutkimuksessa aikaansaavan lap-
sissa ylivilkkautta ja keskittymiskyvyn puu-
tetta. Vaikka tieteellistä syytä tähän ei tunne-
ta, pakkauksessa on riskin vähentämiseksi 
oltava mahdollisista seurauksista varoittava 
teksti silloin, kun näitä tiettyjä värejä on tuot-
teessa.

Kuluttajan tulisi voida luottaa siihen, että 
lisäaineiden turvallisuus tarkistetaan aina, 
kun uusi tieteellinen tieto antaa siihen aihet-
ta. Joskus tieteellisen tiedon tulkinta tai sen 
merkitys esimerkiksi suhteessa kuluttajien 
erilaisiin ruuankäyttötapoihin poikkeaa eri 
maissa, vaikka käytettävissä olisi samat tie-
teelliset raportit. Esimerkiksi EFSA ei katso-
nut aiheelliseksi muuttaa vuonna 2011 teh-
dyssä turvallisuuden uudelleenarvioinnissa 
karamellivärejä koskevia raja-arvoja.

Toisin tapahtui Kaliforniassa, jossa päätet-
tiin äskettäin vähentää kolajuomista tutussa 
sokerikulöörivärissä (E 150d) sekä pääosin 
värissä E 150c esiintyvän imidatsolin (4-MEI) 
sallittua pitoisuutta. Imidatsoleja muodostuu 
sokeria kuumennettaessa ja suurina pitoi-
suuksina 4-MEI-yhdisteen on havaittu yhdes-
sä kokeessa aiheuttavan hiirille syöpää, mut-
ta aine ei ole syöpävaarallinen toksisuustes-
tauksissa yleisesti käytetyissä rottakokeissa. 
Myöskään kaksi vuotta kestäneiden rotta- ja 
hiirikokeiden perusteella karamellivärit 
E 150c ja E 150d eivät ole syöpävaarallisia. 
Sen sijaan karamellivärin sisältämän toisen 
imidatsolin (THI) immunotoksisuuden perus-
teella värin E 150c AdI-arvoa laskettiin.

Hapettumisenestoaineissa 
ei muutoksia

Kuluttajien epäluulo kohdistuu myös sellai-
siin hapettumisenestoaineisiin, joita ei esiin-
ny luonnossa (BHT, BHA ja TBHQ). Vaikeasel-
koisen kemian kielen ymmärtämättömyys 
johtaa toisaalta myös siihen, että moni kulut-
taja ei tiedä askorbiinihappon (E 300) olevan 
sama asia kuin C-vitamiini.

Kemiallinen yhdiste pelottaa, kun sen luon-
netta ei tunneta. EFSAn turvallisuusarviossa 
esimerkiksi purukumissa yleisen hapettu-
misenestoaineen butyylihydroksianisolin eli 
BHA:n (E 320) hyväksyttävä päivittäinen 
enimmäissaanti säilyi kuitenkin ennallaan.

EFSA käyttää lisäaineiden turvallisuuden 
uudelleenarvioinnissa myös eri sidosryhmiltä 
julkisen haun kautta saatua tietoa. Tätä tietoa 

Kuluneen talven aikana professori Marina Heinonen on puhunut useissa tilaisuuksissa 
lisäaineista ja rauhoitellut kuulijoita turhasta hysteriasta. Muun muassa helmikuussa 
lisäaineet olivat näyttävästi esillä Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Kuluttajilla oli 
mahdollisuus testata tietonsa lisäaineista.
Kuva: ari aalto

>>
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on kerätty muun muassa säilöntäaineista, ha-
pettumisenestoaineista, vahoista, emulgoin-
tiaineista ja hyytelöimisaineista, ja siten näi-
den lisäaineiden turvallisuuden uudelleenar-
viointi on käynnistynyt.

Yli kaksi tuhatta aromia arvioitu
Aromit ilmoitetaan yleensä elintarvikkeiden 
pakkausselosteessa pelkästään nimellä ”aro-
mi”. Joskus kuluttajalle kerrotaan, että kyse 
on voin tai mansikan aromista. Sen sijaan aro-
miyhdisteiden kemiallisia nimiä ei elintarvike-
pakkauksissa mainita. EFSA on usean vuoden 
mittaisessa hankkeessa arvioinut elintarvik-
keissa käytettävien aromien sisältämien aro-
miaineiden turvallisuutta. Aromiaineita on tu-
hansia, joten arviointityö on toteutettu tar-
kastelemalla kemiallisesti samankaltaisten 
aromiaineiden ryhmää kerrallaan.

Yli kahden tuhannen aromiaineen turvalli-
suusarviot on jo julkaistu. Turvallisuutta on 
arvioitu aromiyhdisteen ja sen aineenvaih-
duntatuotteiden rakenteen, käytettävissä 
olevan toksikologisen tiedon sekä arvioitujen 
saantimäärien perusteella. On esimerkiksi ar-
vioitu, että ”päärynäaromin”, asetaldehydin, 
käyttö aromiaineena ei aiheuta vaaraa. Ase-
taldehydi on syöpävaarallinen kemikaali, jolle 
kuluttajat altistuvat muun muassa alkoholipi-
toisia juomia nauttiessaan. Asetaldehydin 
lähteitä ruokavaliossa ovat hapatetut maito-
valmisteet kuten jogurtit sekä omena- ja pää-
rynämehut ja -soseet. Siten aromiaineena 
nautitun asetaldehydin määrä on mitätön 
suhteessa muuhun altistukseen.

Äskettäin EFSA julkaisi turvallisuusarvion-
sa 63 aromiaineen ryhmästä, josta yksi ai-
neista aiheutti huolta perimää mahdollisesti 
vahingoittavan tiedon puuttuessa. Tiedon 
puute onkin johtanut teollisuudelle osoitet-
tuun pyyntöön toimittaa lisätietoa yli 400 aro-
miaineesta.

Listat sallituista  
terveysväitteistä on tulossa

Euroopan Parlamentin jäsenet, mepit, äänes-
tivät maaliskuussa elintarvikkeiden toimin-
nallisista nk. väiteasetuksen Art 13 -terveys-
väitteistä. Äänestyksen aiheena oli 222 ter-
veysväitettä, joiden osalta tieteellinen näyttö 
on riittävä sekä yli 2000 terveysväitettä, joi-
den kohdalla näyttöä ei ole tai se ei riitä. Tar-
koituksena on luoda lainvoimaiset sallittujen 
terveysväitteiden ja kiellettyjen terveysväit-
teiden listat.

EFSA on kesästä 2008 alkaen punninnut 
noin kolmen tuhannen terveysväitteen tie-
teellisen näytön riittävyyttä alan eurooppalai-
sista asiantuntijoista koostuvissa työryhmis-
sä. Työ on perustunut EU:n päätökseen, joka 
koskee elintarvikkeiden ravitsemus- ja ter-
veysväitteitä (EU 1924/2006). Arviointityön 
toteuttaminen on sitonut erittäin runsaasti 
EFSAn resursseja ja asiantuntijoiden aikaa. 
Olisi varsin turhauttavaa, mikäli mittavan asi-
antuntijatyön tulos katsottaisiin ”väärinym-
märrykseksi”, kuten joissakin julkisuuteen 
tulleissa meppien haastatteluissa on viitattu. 
Näin jälkikäteen on lapsellista väittää, ”ettei 
me tätä haluttu”.

Elintarvikelainsäädäntö kieltää johtamasta 
kuluttajaa harhaan, ja sen mukaisesti on kiel-
lettyä käyttää elintarvikkeiden markkinoin-
nissa vailla tieteellistä näyttöä olevia terveys-
väitteitä. Tästä huolimatta, elintarvikkeiden, 
ml. ravintolisien, mainonnassa esiintyy hum-
puukia edelleen. Virallisesti sallittujen ter-
veysväitteiden listaa odotellessa elintarvik-
keiden mainonta erilaisin terveyteen liittyvin 
väittein tuntuu yltyneen, ja luultavimmin näin 
tapahtuu myös listan voimaantulon jälkeen-
kin kuuden kuukauden siirtymäajan kulues-
sa. Kuluttajien ajatuksiin pyritään iskosta-
maan mielikuva tuotteiden väitetystä terveys-
hyödystä riippumatta siitä, onko väite EFSAn 
mielestä tieteellisesti toteen näytetty vai ei.

Toisaalta aika tuntuu jo ajaneen terveys-
väitteiden ohi. Moni kuluttaja tahtoo nyt run-
sasrasvaista, ”aitoa” ja ”luonnollista” lähi-
ruokaa. Kuka arvioisi näiden väitteiden to-
denmukaisuuden?

Luumulle terveysväite?
EFSAn työsarka terveysväitteiden parissa ei 
kuitenkaan ole vielä päättynyt. Julkisesti kom-
mentoitaviksi on muun muassa saatettu suu-
rin osa terveysväitteiden tieteellisen näytön 
arvioinnissa käytetyistä sovituista periaat-
teista. Tämä tieto käytettäneen hyödyksi tu-
levissa terveysväitehakemuksissa, jotka kos-
kevat esimerkiksi antioksidanttien vaikutus-
ten mittaamista tai neurologisia vaikutuksia.

Myös nk. ”harmaan listan” terveysväitteitä 
on alettu arvioida uudelleen lisätietojen pe-
rusteella. Nämä arvioinnit koskevat tiettyjen 
probioottien karakterisointia sekä eräitä kas-
viperäisiä ainesosia. Noin 90 probiootteja 
koskevaa terveysväitettä arvioidaan uudel-
leen tämän vuoden kuluessa.

Sen sijaan Euroopan komissio ei vielä ole 
tehnyt päätöstä siitä, miten arvioidaan yli tu-
hannen, pääosin ravintolisinä markkinoitavi-
en kasviperäisen ainesosan terveysväitteen 
näytön riittävyys. Kasviperäisten ainesosien 
osalta lisätietoja on saatu muun muassa soi-
jan isoflavonoideista, karotenoidiväri luteii-
nista sekä luumusta.

EFSA on aikaisemmin julkaissut kielteisen 
mielipiteen, joka perustuu kahteen ristiriitai-
seen tutkimukseen luumun ruuansulatus-
kanavan hyvinvointia edistävästä vaikutuk-
sesta. Nyt arvioitavana olevan terveysväit-
teen tukena on enemmän kuin yksi suotuisa 
tieteellinen tutkimus. Siten on mahdollista, 
että luumua sisältäviä elintarvikkeita voidaan 
kohta markkinoida ruuansulatuskanavan hy-
vinvointiin liittyvin terveysväittein.

Milloin ensimmäinen sallittu 
probioottiväite?

Tieteellisen näytön riittävyyden arviointi jat-
kuu EFSAssa myös yksittäisten hakemusten 
(nk. Art 13(5) ja Art 14) saapuessa asiantunti-
joiden käsittelyyn. Näyttö ei esimerkiksi ole 
riittänyt terveysväitteelle, joka koskee ome-
nan polyfenolien aiheuttamaa aterian jälkei-
sen glykeemisen vasteen alentamista tai soi-
japroteiinin LdL-kolesterolia alentavalle vai-
kutukselle.

Sen sijaan d-vitamiinin ja kaatumisen ris-
killä on selvä yhteys; samoin sokerijuurik-
kaan kuidulla ja ulostemassan lisääntymisel-
lä. Toisaalta EFSAn mielestä tieteellinen näyt-
tö erilaisten probioottien moninaisista vaiku-
tuksista ei ole ollut riittävää. Muun muassa 
näyttö ei riitä tukemaan väitettä, että probi-
ootit, kuten Actimel ja Gefilus, vähentäisivät 
patogeenisten bakteerien (esim. salmonella 
tai Clostridium difficile) aiheuttamaa ripulia.

Uusin haastaja C. difficile-bakteerin aiheut-
taman ripulin tainnuttamiseen on probiootti-
nen hiiva, Saccharomyces boulardii, josta on 
jätetty terveysväitehakemus ”ylläpitää ruu-
ansuolatuskanavan hyvinvointia”. Tämä tuo-
te on esimerkiksi Suomessa sallittu apteekki-
myynnissä terveysväitteen kera. π

Marina Heinonen
professori (ravinnon turvallisuus)
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
Helsingin yliopisto
marina.heinonen(at)helsinki.fi

>>

EFSA arvioi tarkkaan ja lainsäädäntö ohjaa 
lisäaineiden käyttöä. Lisäaineita käytetään 
monissa tuotteissa, mutta ei turhaan.
Kuva: Marina heinonen



Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä pohjoismaiden  
toimistoomme: +46 (0)46-23 58 00 tai vierailemalla kotisivullamme:

www.givaudan.com

Givaudan auttaa elintarvikkeiden ja juomien valmistajia
kaikkialla maailmassa kehittämään menestyksekkäitä tuotteita.
Makuelämykset ovat intohimomme. Autamme teitä luomaan

yhdessä kanssamme vastustamattomia makuja.



n  t e e M a 

24 Kehittyvä Elintarvike 2/2012  I  www.kehittyvaelintarvike.fi

Steviakasvista (Stevia rebaudiana Bertoni) 
valmistettujen stevioliglykosidien (E 960) 
käyttö makeutusaineena sallittiin joulukuus-
sa 2011. Stevioliglykosidit on täysin kaloriton 
makeutusaineiden ryhmään kuuluva lisäaine, 
jota valmistetaan Paraguaysta kotoisin ole-
van asterisukuisen steviakasvin lehtiuuttees-
ta. Steviakasvin tai sen osien saattaminen 
markkinoille elintarvikkeena on kuitenkin 
edelleen kiellettyä.

Lainsäädäntö ohjaa käyttöä
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomai-
nen EFSA vahvisti turvallisuusarviossaan 
vuonna 2010 stevioliglykosidien AdI-arvoksi 
eli hyväksyttäväksi päivittäiseksi enimmäis-
saanniksi stevioliekvivalentteina ilmoitettuna 
4 mg/kg/päivä. Matalan AdI-arvon vuoksi 
stevioliglykosidien käyttö sallittiin rajoitetus-

Stevioliglykosidien 
käyttö vaatii tarkkuutta

ti. Käytöstä elintarvikkeissa säädetään lisäai-
neasetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II 
muutoksella (EU) N:o 1131/2011, josta ilme-
nee, mihin elintarvikeryhmiin ja miten paljon 
stevioliglykosideja saa käyttää.

Makeutusaineena markkinoitavien stevio-
ligykosidien tulee täyttää lainsäädännössä 
niille asetetut puhtausvaatimukset. Tällöin 
makeutusaineesta tulee olla vähintään 95 
prosenttia stevioliglykosideja: steviosideja, 
rebaudiosidi A:ta, B:tä, C:tä, d:tä, E:tä tai 
F:ää, steviolibiosideja, rubusosideja ja/tai 
dulkosideja eli niitä aineita, joiden turvalli-
suuden EFSA on arvioinut.

Stevioliglykosidien saannin kannalta kes-
keisin elintarvikeryhmä tulee olemaan virvoi-
tusjuomat. Virvoitusjuomien ohella sallittuja 
käyttökohteita ovat esimerkiksi maustetut, 
fermentoidut maitotuotteet, jäätelö, mehu-

jää, hillot ja marmeladit, kaakao- ja suklaa-
tuotteet, makeiset, purukumi, pöytämakeut-
tajat sekä ravintolisät. Sallittu käyttö rajoittuu 
pääosiin tuotteisiin, joiden energiapitoisuutta 
on vähennetty tai joihin ei ole lisätty sokeria. 
Stevioliglykosidit kestävät huonosti kuumen-
tamista, mikä selittää sen, ettei käyttökohtei-
den joukosta löydy esimerkiksi leivonnaisia.

Kuluttajaa ei saa johtaa harhaan
Makeutusaineen käytöstä tulee aina ilmoit-
taa elintarvikkeen nimessä tai sen yhteydes-
sä (Pakkausmerkintäasetus 1084/2005). Ku-
luttajille myytäväksi tarkoitettujen pöytäma-
keuttajien myyntinimityksessä on lisäksi olta-
va maininta stevioliglykosidit-pohjainen pöy-
tämakeuttaja.

Kuluttajille markkinoitavien elintarvikkei-
den ainesosaluettelossa stevioliglykosidit tu-
lee ilmoittaa käyttötarkoitusta kuvaavalla 
ryhmänimellä sekä nimellä tai E-koodilla seu-
raavasti: makeutusaineet (stevioliglykosidit) 
tai makeutusaineet (E 960).

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä ja 
muussa markkinoinnissa ei ole sallittua käyt-
tää sanaa ”stevia” tai ”steviauute” tai kasvin 
kuvaa kuvaamaan makeutusaineena käytet-
täviä stevioliglykosidejä. Tämä viittaa koko-

SALLITTUJA Lisätietoa
stevioliglykosidit Kun stevioliglykosideista vähintään 95 % on 

steviosideja, rebaudiosideja a, b, c, d, e tai 
F, steviolibiosideja, rubusosideja tai dulko-
sideja.

rebaudiosidi a Kun stevioliglykosideista vähintään 95 % on 
rebaudiosidi a:ta.

steviosidit Kun stevioliglykosideista vähintään 95 % on 
steviosideja.

steviakasvista valmistetut stevioliglykosidit
steviakasvista valmistettu makeutusaine
kasvista peräisin oleva makeutusaine
stevioliglykosidejä esiintyy stevian lehdissä

Sana steviakasvi voidaan korvata sanoilla 
stevia, steviauute tai stevian lehtiuute.

KIELLETTYJÄ Lisätietoa
stevia tai steviakasvi (Stevia rebaudiana Bertoni) kasvista uute-

tut ja puhdistetut stevioliglykosidit voidaan 
lisätä elintarvikkeeseen makeutusaineeksi, 
muttei itse stevia-kasvia. ainakin toistaiseksi 
steviakasvi (Stevia rebaudiana Bertoni) kat-
sotaan eu:ssa hyväksymättömäksi uuselin-
tarvikkeeksi eikä sen markkinointi elintarvik-
keena ole sallittua.

steviauute Sanaa steviauute ei pidetä eu:ssa synonyy-
minä stevioliglykosideille eli sitä ei voida 
käyttää kuvaamaan stevioliglykosideja.

luontainen makeutusaine
luontaisesti makeutettu
makeutettu luontaisilla ainesosilla
ei keinotekoisia makeutusaineita 

Stevioliglykosidit uutetaan ja puhdistetaan 
kompleksisella fysikokemiallisella prosessilla. 
lisäainelainsäädännössä ei tunneta jaottelua 
luontaisiin tai keinotekoisiin lisäaineisiin, vrt. 
ksylitolia sisältävien tuotteiden markkinointi.

Stevioliglykosideilla makeutetaan 
esimerkiksi virvoitusjuomia, ja niitä on 
saatavissa makeutusaineena jauhe- ja 
pillerimuodossa.
Kuva: pirjo huhtaKangaS

Steviaglykosidien 
käyttöä ohjaava 
lainsäädäntö
• Kauppa- ja teollisuusministeriön ase-

tus 1084/2004 elintarvikkeiden pak-
kausmerkinnöistä

• Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1333/2008 elintarvi-
kelisäaineista

• Komission asetus (EU) N:o 1131/2011 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen 
II muuttamisesta stevioliglykosidien 
osalta

Esimerkkejä stevioliglykosidejä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä ja 
muussa markkinoinnissa sallituista ja kielletyistä ilmauksista.



Lisäaineiden, aromien ja entsyymien 
valvontaohje valmistunut
Evira on laatinut elintarvikeparanteisiin liittyvän valvonnan 
avuksi valvontaohjeen. Se on tarkoitettu sekä elintarvikeval-
vontaviranomaisten että elintarvikealan toimijoiden käyt-
töön. Ohje koostuu kuudesta osiosta:

• Johdanto elintarvikeparanteisiin
• Elintarvikealan toimijan vastuu
• Viranomaisvalvonta
• Lisäaineita, aromeja ja entsyymejä koskevat säännöt
• Lainsäädäntö
• Tarkastuslomakkeet

Ohje löytyy linkistä http://www.evira.fi/portal/fi/evira/lo-
makkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/elintarvikeparanteet/

Lisäaine-, aromi- ja 
entsyymilainsäädäntö
Lisäaineisiin, aromeihin ja entsyymeihin liittyvä lainsäädäntö 
on löydettävissä helppolukuisena, säädöksiin linkitettynä yh-
teenvetotaulukkona Eviran elintarvikeparannesivuilta.

Elintarvikeparanne-sivuilta on löydettävissä myös linkki 
EU-komission julkaisemaan englanninkieliseen internetsovel-
lukseen lisäaineiden sallituista käyttömääristä.

Sovellus mahdollistaa laajat hakutoiminnot. Sillä voi hakea 
esimerkiksi yksittäiselle lisäaineelle kaikki sallitut käyttökoh-
teet.

linkki lainsäädäntötaulukkoon ja eu-komission 
internetsovellukseen:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tietoa_
elintarvikkeista/koostumus/elintarvikeparanteet/lainsaadanto/

www.algolchemicals.fi

eurooppaLainen 
asiantuntija- 
verkostomme tukee  
asiakkaitamme 
tuotekehityksessä  
kymmenessä  
eri maassa.naisen kasvin tai sen osien käyttöön, mikä on edelleen kiellettyä. 

Se on myös kuluttajaa harhaan johtavaa. Oheiseen taulukkoon on 
koottu esimerkkejä sallituista ja kielletyistä ilmauksista.

Elintarvikevalmistajille myytävien stevioliglykosidien pakkauk-
sissa tai astioissa tulee olla yksityiskohtaisemmat tiedot, kuten 
määräystenmukaista käyttöä koskevat ohjeet. Lisäaineiden pakka-
usmerkintävaatimukset ovat tarkistettavissa Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1333/2008.

Steviakasvin tai sen osien käyttö tarvitsee luvan
Stevioliglykosidien hyväksyminen makeutusaineena ei muuta itse 
steviakasvin statusta. Steviakasvin saattaminen markkinoille elin-
tarvikkeena (esim. kuivattujen lehtien käyttäminen juomien valmis-
tamiseen tms.) on edelleen kiellettyä.

Stevia on saanut komissiolta vuonna 2000 kielteisen päätöksen. 
Komissiolle on jätetty uusi stevian kuivattuja lehtiä koskeva uu-
selintarvikelupahakemus vuonna 2008, mutta sen käsittely on vie-
lä kesken. π

Kirsi-Helena Kanninen
ylitarkastaja
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
kirsi-helena.kanninen(at)evira.fi
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Luomutuotteiden valmistuksessa lisäainei-
den käyttö on hyvin rajallista. Sallittujen ai-
neiden listalta löytyy vain noin neljäkymmen-
tä ainetta, joiden alkuperä ja tuotantotapa on 
rajoitettu mahdollisimman luonnollisiksi. Pe-
riaatteena on, että lisäaine on sallittu vain, jos 
se on teknisesti välttämätön tuotteen valmis-
tamiseksi.

Tämän lisäksi sallittujakaan lisäaineita ei 
tule käyttää antamaan väärää käsitystä tuot-
teen luonteesta eli käytännössä muuttamaan 
sen ominaisuuksia, kuten makua ja väriä tai 
vähentämään varsinaisen raaka-aineen pitoi-
suutta. Tuotantomenetelmissä suositaan bio-
logisia, mekaanisia ja fysikaalisia menetelmiä.

On selvää, että näiden periaatteiden nou-
dattaminen on kuin veteen piirretty viiva. Uni-
onin asetus sallii lisäksi kansallisia tulkintoja 
ja mahdollisuuden poikkeamiin. Ongelmalli-
simpia ovat vaikkapa säilöntäaineet tuore-
tuotteissa. Joissakin eurooppalaisissa luomu-
säännöissä on kielletty esimerkiksi nitriittien 
käyttö luomulihajalosteissa, mutta joissakin 
taas sallittu tuoteturvallisuusriskin takia. Mo-
nille elintarvikevalmistajille ja tuotteille ei 
synny luomumarkkinoita ilman mahdollisuut-
ta käyttää tavanomaisessa jatkojalostukses-
sa sallittuja, mutta terveysvaikutuksiltaan 
kiisteltyjä aineita.

Monet luomuvalmistajat 
välttävät lisäaineita

Koska tietoiset kuluttajat eivät hyväksy kaik-
kia sallittujakaan lisäaineita, useat luomuval-
mistajat ovat päätyneet jättämään kiistellyt 
lisäaineet pois tuotteistaan ja pitäytymään 
tuotteissa, joiden valmistaminen on mahdol-
lista luomun toimintaperiaatteiden mukaan. 
Kuitenkin tarve näiden ja muidenkin lisäainei-
den käyttöön kasvaa, kun yhä suuremmat, ta-
vanomaiset yritykset tulevat markkinoille ja 
tuotteet menevät yhä suurempaan ja hintatie-
toisempaan jakelukanavaan. Yritys, joka kiin-
nostuu luomuraaka-aineen jalostamisesta, 

Luomulaatua koko 
elintarvikeketjun läpi
Luomuala suuntaa huomiota 
maataloudesta elintarviketeollisuuteen 
ja haluaa turvata luomua 
kantavat periaatteet myös 
jatkojalostusprosessissa.

haluaa sopeuttaa myös luomutuotteet omaan 
olemassa olevaan jalostusprosessiinsa.

Saksalaisen luomujatkojalostajien yhdis-
tyksen AoeL:n hallituksen jäsen Alexander 
Beck on tehnyt yli kaksikymmentä vuotta työ-
tä luomujatkojalostuksen parissa tutkijana ja 
konsulttina. Hänen tavoitteenaan on, että 
luomutuotteet säilyttävät omat, viljelymene-
telmän tuomat laatukriteerinsä myös läpi jat-
kojalostusprosessin. Luomuun oleellisesti 
kuuluvat määreet, kuten aitous, alkuperäi-
syys ja luonnollisuus täytyy saada kulkemaan 
koko ketjussa ja kirkastaa ne kuluttajalle asti.

Beck puhuu luomusta kansalaisliikkeenä, 
jolla on perusta ympäristöliikkeessä sekä ih-
mistä ravitsevan kokonaisvaltaisen ravinnon 
perinteessä. Jatkojalostusprosessissa ei ole 
pelkästään kyse käytetyistä aineista, proses-
seista ja niiden säätelystä. On kyse myös tun-
teista, peloista, nautinnosta, sosiaalisista 
suhteista ja kulttuurisista ilmiöistä. Hän ku-
vailee elintarvikejalostajaa "kääntäjäksi", 
jonka käsissä luonnon prosessit muuttuvat 
kulttuurisiksi prosesseiksi.

Kehitystoiminta 
kansainvälisenä yhteistyönä

Euroopan unionin luomusäädöksissä on sa-
nottu hyvin vähän jalostusprosessista ja -me-

netelmistä. Kun luomuraaka-aine menee ta-
vanomaiseen prosessiin ja jakelukanavaan, 
se saattaa menettää erityisluonteensa, lisä-
arvonsa ja maineensa asiakkaiden silmissä.

Euroopan Unionin komission valmistelles-
sa luomulainsäädännön uusimista luomuor-
ganisaatioiden kattojärjestössä IFOAMissa 
onkin rakennettu alan omaa näkemystä siitä, 
miten luomun säätelyä tulisi kehittää. Beck 
toimii IFOAM EU-groupin luomujatkojalostus-
asioita pohtivan työryhmän puheenjohtajana 
ja on myös Euroopan Unionin komission aset-
taman luomuasiantuntijaryhmän jäsen.

Tärkeimpinä ongelmina nähdään säännös-
ten laahaaminen markkinoiden jälkijunassa. 
Luomussa sallittujen lisä- ja apuaineiden 
sekä tavanomaisten aineiden listalta löytyy 
tuotteita, jotka pystyttäisiin jo helposti tuot-
tamaan luomuna. Mutta niin ei tehdä, koska 
tavanomaisetkin ovat sallittuja. Tästä hyvänä 
esimerkkinä ovat luonnolliset aromit ja hiiva. 
Sallittujen aineiden listaa hallinnoi komissio, 
ja sen muuttaminen on kankeaa.

Sääntöihin toivotaan myös selkeämpiä tul-
kintoja ja keinoja rajoittaa jatkojalostusmene-
telmiä, jotka eivät ole luomuperiaatteiden mu-
kaisia. Nyt Euroopan laajuiset rajoitukset ovat 
ylimalkaisia, ja eri viranomaisten ja tarkkailu-
organisaatioiden tulkinnat vaihtelevat. Esi-

Tohmajärveläisen Nordic Koivun omistaja Susanna Maaranen kertoo lisäaineettomuuden 
olevan merkittävä etu koivunmahlalla, jolla riitti asiakkaita myös tämänvuotisilla Bio Fach 
-messuilla. Kuvat: Marja nuora  



merkiksi käänteisosmoosin käytöstä eri yhte-
yksissä on käyty keskustelua. Joissakin tapa-
uksissa sen käyttö voisi olla perusteltua, mut-
ta kaikkeen jalostukseen sitä ei haluta sallia.

Nanoteknologiaan 
suhtaudutaan varauksellisesti

Myös nanoteknologian tuloon elintarvikeval-

Tanskalainen luomuankankasvattaja Martin 
Daasbjerg esitteli Bio Fach -messuilla 
ankan rinta-tuotteelle saamaansa 
vuoden luomutuote -diplomia. Tanskassa 
lihajalosteiden kehittäminen on haastavaa, 
koska tuotteissa ei saa käyttää nitriittiä.

mistukseen ollaan varautumassa. Luomualal-
la siihen suhtaudutaan niin kuin muihinkin 
huipputeknologian uusiin sovellutuksiin, ku-
ten geenimuunteluun, varovaisuusperiaatet-
ta noudattaen. Sen mukaan riskiä ei oteta, 
vaan teknologian turvallisuus halutaan tutkia 
ensin huolella, jotta mitään peruuttamatonta 
vahinkoa ei pääse tapahtumaan. Teknologiaa 
ei myöskään oteta käyttöön vain teknologian 
vuoksi. Ensin kysytään, tarvitaanko sitä todel-
la.

Luomun kannalta kiinnostavia ovat esimer-
kiksi mikro-organismien ja entsyymien käyt-
tö, joskin tarvitaan selkeämpää määrittelyä 
luomuvaatimuksista esimerkiksi kasvatus-
alustan suhteen. Erityisesti alalla tarvitaan 
tutkimusta, jolla kehitetään luonnollisia ja 
hellävaraisia jatkojalostusprosesseja. Tavoit-
teena on säilyttää ja tuoda esiin tuotteiden 
omat, hyvät ominaisuudet sen sijaan, että 
elintarvikkeiden ominaisuuksia ja teolliseen 
prosessiin sopivuutta muokattaisiin erilaisilla 
lisäaineilla. 

Seminaari luomujatkojalostuksen 
kansainvälisestä yhteistyöstä

Kurmakka - Organic Food oy järjestää kesä-
kuussa maa- ja metsätalousministeriön ra-
hoittaman Luomujatkojalostus vauhtiin - 

hankkeen puitteissa seminaarin Luomujatko-
jalostuksen kansainväliset ulottuvuudet - In-
ternational Co-operation in Organic Food Pro-
cessing. Seminaari pidetään Espoossa.

Tilaisuudessa kuullaan alan kansainvälis-
ten vaikuttajien kuten Saksan luomujatkoja-
lostajien yhdistyksen AoeL:n Alexander 
Beckin ja Hollannin vastaavan toimijan VBP:n 
toiminnanjohtaja Bavo van den Idsertin nä-
kemyksiä alan yhteisistä haasteista.

Tilaisuuden lopuksi keskustellaan Kurmak-
ka - Organic Food oy:n toimitusjohtajan Erkki 
Pöytäniemien ehdotusten pohjalta, miten 
Suomessa voidaan parantaa toimijoiden osal-
listumista ja vaikutusmahdollisuuksia. π

lisätietoja:
www.organic-finland.com

 
Marja Nuora
kehitysjohtaja
Kurmakka - Organic Food Oy
marja.nuora(at)kurmakka.fi
www.organic-finland.com

Kirjoittaja seuraa ja kommentoi luomutapahtumia 
yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella ja 
ylläpitää luomusalonki.fi-sivustoa. artikkeli on 
kirjoitettu maa- ja metsätalousministeriön 
rahoittamassa luomujatkojalostus vauhtiin 
-hankkeessa.
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Miten pienistä marjoista saadaan suurta liike-
toimintaa? Olen pohtinut tätä kysymystä pa-
rin vuoden ajan johtamisen erikoisammatti-
tutkintoa suorittaessani ja kehitellyt joitakin 
ajatuksia. Ajatuksiani olen testannut liiketoi-
minnan ja viestinnän asiantuntijoilla haastat-
teluin ja verkkokyselyn avulla.

Ideat toimivat "avoimen lähdekoodin" ja 
"kaikki voittavat" -periaatteilla, joten niitä 
saa vapaasti lainata ja toteuttaa.

Kaikki lähtee poiminnan kehittämisestä, 
koska hyvää raaka-ainetta täytyy olla riittä-
västi. Marjojen poiminnalle onkin luotava rei-
lun kaupan pelisäännöt. Kaupallinen marjan-
poiminta määritellään marjayhteisössä eetti-
sesti, ekologisesti ja kestävästi. Marjanpoi-
mintaan liitetään marjaretkiä ja -tapahtumia. 
Poimintaa ja marjakauppaa edistämään kehi-
tetään mobiilipalveluja.

Marjoille oma brändi
Marjaliiketoimintaan voidaan saada suuruut-
ta siten, että marjaliiketoiminnan organisaa-
tioiden toimintaa ohjaa yhtenäinen, yhdessä 
määritelty ajattelutapa, brändi, joka kattaa 
toiminnan marjanpoiminnasta marjatuottei-
den kuluttajaan.

Suurelle marjaliiketoiminnalle voidaan 
asettaa kolme tavoitetta:

1. Kansanterveyttä edistävän herkullisen 
tuoteperheen innovointi ja tuoteperheen 
ympärille kiehtovan marjamaailman luo-
minen.

2. Liiketoiminnan, elämisen edellytyksien ja 
taloudellisen hyvinvoinnin tuominen Suo-
men marjaluonnonvaroista rikkaille, mut-
ta liiketoiminnasta köyhille alueille.

3. Kansainvälisen tunnettuuden saaminen 
uudelle marjatuoteperheelle ja marjamaa-
ilmalle niin, että Suomeen tullaan, koska 
se on niin kiehtova marjamaa.

Tuotteisiin terveellisiä ainesosia
Suuren marjaliiketoiminnan tuotteet tehdään 
pääosin terveellisistä ja terveyttä edistävistä 
ainesosista. Tärkeimpiä ainesosia ovat Suo-
messa kasvavat syötävät luonnonmarjat ja 
Suomessa kasvavat puutarhamarjat. Marjan 
käyttö aitona on tärkeää. Ainesosissa suosi-
taan luomua, reilua kauppaa ja lähiruokaa.

Tuotteiden makeuttamiseen käytetään luo-
musokeria, raakaruokosokeria, intiaanisoke-
ria, tuoreita hedelmiä, luomuhunajaa, huna-
jaa, fruktoosia, ksylitolia ja steviaa.

Suuressa marjaliiketoiminnassa on tuottei-
ta monipuolisesti kaikille eli myös laktoosi-
intoleranteille, keliaakikoille ja allergikoille, 
mutta näiden ei tarvitse turhaan rajoittaa 
muita.

Muut ainesosat kuin marjat voivat tulla 
myös muualta kuin Suomesta. Kansainväliset 
makutottumukset otetaan tuotteissa huomi-
oon. Muiksi ainesosiksi sopivat cashew-, pe-
can-, saksan- ja hasselpähkinät, mantelit, 
seesamin-, auringonkukan-, pellavan-, ham-
pun- ja chia-siemenet, psyllium, luomukahvi, 
-kookos ja -kaakao, hedelmät, kasvikset, juu-
rekset, spelt, kaura, ruis ja ohra.

Maito sopii hyvin suuren marjaliiketoimin-
nan tuotteisiin, luomutuotteisiin luomumaito, 
kunhan laktoosi-intolerantit ja maitoallergi-
kot huomioidaan tuotevalikoimassa. Myös 
maidottomia tuotteita valmistetaan.

Tuotteissa ei suosita kovia rasvoja, valkois-
ta vehnäjauhoa, valkoista sokeria, keinote-
koisia aromivahventeita, kemiallisia lisäainei-
ta ja liivatetta.

Yhteistyöllä monipuolinen 
tuoteperhe

Tuoteperhe pitää suureksi osaksi innovoida. 
Tuotekehitys tapahtuu ammattimaisesti mut-
ta niin, että ihmiset ovat siinä alusta pitäen 
mukana. Osallistamisessa käytetään kasvok-
kain -foorumien lisäksi sosiaalista mediaa.

Kyselyssä toivottiin uusia rohkeita, erottu-
via tuotteita, jotka ovat hyvänmakuisia ja 
hauskoja. Kiehtovuutta voitaisiin aikaansaada 
hyydyttämällä terveellisistä ja terveyttä edis-
tävistä ainesosista tehty taikina muottiin niin, 
että siitä syntyisi marjahahmo. Hahmot voisi-
vat nousta marjojen kasvualustasta, satupe-
rinteestä, paikallisista tarinoista, murteista tai 
mistä vain. Niitä testattaisiin päiväkodeissa, 
kouluissa, Facebookissa ja messuilla.

Ristijärvelle, mistä olen kotoisin, haluaisin 
Saukkovaaran juurella oleviin liikkeisiin tar-
jolle marjasaukon. Lohjalle, missä nyt asun, 
haluaisin marjaomenan. Haluaisin myös tum-
masuklaalla kuorrutetun herkullisen ja ter-
veellisen marjasydämen.

Tuoteperheeseen voisi kuulua marjapirte-
löitä, -smoothieita, -mehuja, -jälkiruokia, 
-sorbetteja, -soseita, -lastenruokia ja välipa-
lapatukoita. Myös alkoholia sisältäviä mar-
jadrinkkejä toivottiin rikastamaan suomalais-
ta juomakulttuuria.

Suuren marjaliiketoiminnan tuotteiden 
myyntiin yhdistetään tieto tuotteiden terveel-
lisyydestä osana ystävällistä palvelua. Tuot-
teiden myyntiin liitetään myös oheistuotteita 
ja toimintaa. Kotikäyttöreseptit ovat luonteva 
osa suuren marjaliiketoiminnan markkinoin-
tia ja marjojen terveellisyyden yhteiskunnal-
lista mainontaa.

Marjayhteisö 
marjaliiketoiminnan tueksi

Nykyisen marjaliiketoiminnan hyvät tuotteet 
tahtovat marjaliiketoiminnan pienuuden ja 
hajanaisuuden vuoksi hukkua hyllyihin. Ny-
kyisen marjaliiketoiminnan pitää verkostoi-
tua, ja lisäksi on syytä kehittää uuden marja-
liiketoiminnan malleja.

Osuuskuntamalli tuli kyselyssä voimak-
kaasti esille. Maitoliiketoiminta on oiva 
bench markkauskohde. Nykyajan tieto- ja 
viestintätekniikka antavat uusia mahdolli-
suuksia osuuskunnan jäsenten osallistami-
selle, sitouttamiselle ja veikeille keksinnöille.

Ne tahot, jotka ovat kiinnostuneita luo-
maan pienistä marjoista suurta liiketoimin-
taa, voivat muodostaa marjayhteisön, jossa 
toimintaa ja ajatuksia kehitellään nykyajan 
tieto- ja viestintätekniikan avulla. Tärkeintä 
on kuitenkin lähteä hankkeistamaan tehtäviä 
ja löytää hankkeille rahoitus. Luovat kumppa-
nuudet voisivat olla herkullisen ja terveellisen 
marjatuoteperheen syntymisen avain. π

Amie Aalto
viestintäpäällikkö
Tike
Maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskus
amie.aalto(at)mmmtike.fi

Pienistä marjoista 
suurta liiketoimintaa

Arktisten Aromien ja Maaseutuverkoston 
Marjaseminaarissa 22.11.2011 tarjoiltiin 
marjasydämiä.
Kuva: aMie aalto
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Arktiset Aromit ry järjesti syksyllä 2011 Helsin-
gissä seminaarin, jossa pohdittiin keinoja li-
sätä metsämarjojen arvostusta kotimaassa ja 
kansainvälisesti.

Aiheina olivat muun muassa marjojen brän-
däys, uusien marjojen terveysvaikutuksia 
koskevat tutkimustulokset, sosiaalisen medi-
an mahdollisuudet, marjojen rooli ravintolois-
sa ja lähiruokakaupoissa sekä marjojen käyt-
tö Aasian vientikohdemaiden tuotteissa.

Brändi viennin tueksi
Kauppatieteiden tohtori, restonomi Teemu 
Moilasen mukaan brändi tuottaa asiakkaalle 
tunnepohjaista hyötyä. Se erottaa tuotteet 
kilpailevista tuotteista, kiteyttää tuotelupa-
uksen, helpottaa asiakkaan päätöksentekoa, 
lisää myyntiä, toimii strategian punaisena 
lankana, laadun takeena ja lisää markkinoin-
nin tehokkuutta.

Brändi luodaan yritysten, sidosryhmien ja 
asiakkaiden yhteistyönä. Se ei synny paperil-
la, vaan edellyttää laajaa osallistumista ja 
konkreettisia, jatkuvia ja yhdensuuntaisia te-
koja. Brändin kehittäminen on määrätietoista 
vaikuttamista siihen, mitä ihmiset ajattelevat, 
mikä mielikuva heille syntyy ja kuinka kiin-
nostavana he pitävät kyseistä maata, aluetta, 
yrityksiä tai niiden tuotteita. Hyvä brändi lisää 
alueiden ja yritysten menestymistä ja synnyt-
tää hyvinvointia.

Brändi toimii myös viennin tukena lisäten 
tuotteen alkuperän merkitystä. Positiivinen 
brändi saa yritykset investoimaan kohdemaa-
han tai sen alueille ja sen merkitys on suuri 
myös matkakohdetta tai työ- ja asuinpaikkaa 

valittaessa. Positiivisen brändin luominen ta-
pahtuu monella eri tasolla vuorovaikutteises-
sa viestinnässä.  Se säilyttää arvonsa myös 
suunnittelemattomien viestien aikana.

Kiina kasvattaa osuuttaan
Tohtori Shaoji Ni Vivani International -yrityk-
sestä esitteli tyrnin, goji -marjojen ja musti-
kan käyttöä ja viljelyä Kiinassa. Tyrniä viljel-
lään ensisijaisesti maaperän korroosion estä-
miseksi. Sivutuotteena saadaan raaka-ainet-
ta elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttöön. 
Viljelypinta-ala on 2,5–2,8 miljoonaa hehtaa-
ria ja viljelyala kasvaa vuosittainen noin  
50 000–80 000 hehtaarilla. Maailman tyrnin 
viljelystä on yli 90 % Kiinassa. Kiinassa tyrnis-
tä tehdään tyrniöljyä 800–900 tonnia vuosit-
tain, josta vientiin menee 600 tonnia. Lisäksi 
tehdään öljykapseleita, viinietikkaa, mehuja 
jne.

Goji-marjan käytöllä on Kiinassa yli 
6 000-vuotinen historia. Marjan viljelyala on 
noin 165 000 hehtaaria, josta saadaan marjaa 
kuivattuna vuosittain noin 200 miljoonaa ki-
loa. Vientiin menee runsaat kuusi miljoonaa 
kiloa. Goji-marjasta tehdään muun muassa 
kuivattuja marjatuotteita, marjasiemenöljyjä, 
kapseleita, teeaineksia, mehuja ja viinejä.

Luonnonmustikkaa Kiinassa poimitaan ar-
violta 12 miljoonaa kiloa. Pensasmustikkais-
tutuksia oli vuonna 2010 noin 3 500 hehtaa-
ria, josta saatiin satoa runsaat kolme miljoo-
naa kiloa. Istutukset ja viljelyala kasvavat kui-
tenkin nopeasti.

Tohtori Ni arvioi mustikan kulutuksen kas-
vavan Kiinassa niin nopeasti, että maa voi tu-

Lisäarvoa metsämarjoille
levaisuudessa olla entistä tärkeämpi vienti-
maa suomalaisille mustikoille ja mustikkaa 
sisältäville tuotteille. Marjatuotteita suunnit-
televien kannattaa tutustua viennin kohde-
maiden tarjontaan, koska siten voi löytyä uu-
sia ideoita tuotekehitykseen ja myös koti-
maan marjatuotevalikoiman täydentämiseen.

Ulkomaiset marjanpoimijat 
avainasemassa

YTM Pekka Rantanen kertoi Lapin yliopiston 
Lappea-instituutin toteuttamasta tutkimuk-
sesta, jossa kartoitettiin thaimaalaisten mar-
janpoimijoiden olosuhteita sekä heidän läh-
tömaassaan että Suomeen kohdistuneen poi-
mintamatkan aikana. Marjanpoimijoita oli ke-
sällä 2011 noin 2400 henkilöä. Tutkimuksen 
rahoittivat ulkoasiainministeriö, työ- ja elin-
keinoministeriö sekä sisäasiainministeriö.

Tutkimuksen mukaan Suomessa tarvitaan 
ulkomaalaisia marjanpoimijoita. Heidän ase-
mansa parantamiseksi ja kaupallisen luon-
nonmarjaelinkeinon sosiaalisen hyväksynnän 
lisäämiseksi tutkijat ehdottavat kattavampia 
etukäteis- ja jälkiselvityksiä marjanpoimijoita 
kutsuvilta yrityksiltä, selkeämpää ja keskite-
tympää viranomaisvastuuta sekä laatujärjes-
telmää marjanpoiminta-alalle. π

Simo Moisio
toiminnanjohtaja
Arktiset Aromit ry
simo.moisio(at)arktisetaromit.fi

lisätietoja: www.arktisetaromit.fi
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Kuluttajien kiinnostus terveellisiin, lisäarvoa 
antaviin, erityisiä ominaisuuksia omaaviin 
tuotteisiin on lisääntynyt. Kasvisruokavalion 
suosio on tuonut kaupan hyllyille monia pal-
kokasveihin kuuluvia tuontituotteita, muun 
muassa useita erilaisia soijavalmisteita, esi-
kypsennettyjä kikherneitä, linssejä, mungo-
papuja ja tarhapapuja.

Kotimainen elintarviketeollisuus tarvitsee 
kotimaisia, ympäristömyönteisiä, kasvipoh-
jaisia valkuaisraaka-aineita. Härkäpapu ja si-
nilupiini voivat ratkaisevasti parantaa valku-
aisomavaraisuuttamme. Tällä hetkellä oma-
varaisuus on vain 15 prosenttia, ja valtaosa 
tarpeesta täytetään tuontisoijalla. Australial-
le sinilupiini on antanut täyden valkuaisoma-
varaisuuden eläinten ruokinnassa.

Härkäpapua viljellään Suomessa vain hiu-
kan rehuksi, mutta pääasiassa sitä viljellään 
typentuottajana ja maanparannuskasvina vil-
jelykierrossa, sillä härkäpapusadolle ei Suo-
messa toistaiseksi ole monipuolisia käyttöka-
navia. Maailmansotien jälkeen lihan kulutuk-
sen kasvu syrjäytti tämän kasvivalkuaisläh-
teen ravitsemuksessamme.

Pavut valtaavat tilaa 
kuluttajien ruokalautasella
Prosessikehityksellä kotimaisista 
palkokasveista saadaan maittavaa 
ruokaa. Erityisesti härkäpavun 
elintarvikekäyttöä kehitetään maa- ja 
metsätalousministeriön rahoittamassa 
hankkeessa.

Papujen prosessointia kehitetään
Perheiden arjessa painavin syy vähäiseen 
palkokasvien käyttöön lienee se, että kuivien 
papujen käsittely ruuaksi on liian hidasta ja 
monimutkaista. Härkäpavun ja sinilupiinin 
elintarvikekäyttö Suomessa edellyttää teolli-
suuden alaa, jolta hoituu papuraaka-aineen 

esikäsittelyt, kuorinta, jauhatus ja fraktiointi. 
Monet elintarviketeollisuuden jatkojalostus-
alat ovatkin kiinnostuneet käyttämään papu-
raaka-aineita ja näkevät alan kehityksen tar-
peellisena.

Maa- ja metsätalousministeriö myönsi juu-
ri rahoitusta kotimaisten palkokasvien, eten-
kin härkäpavun, elintarvikekäytön kehittämi-
selle. Helsingin yliopiston Viikin kampuksella 
ja MTT:llä Jokioisissa usea tutkimusryhmä ha-
luaa antaa asiantuntija- ja tutkimuspanok-
sensa kestävän kehityksen kannalta merki-
tyksellisen tutkimuslinjan edistämiselle.

Hyvää proteiinia ja energiaa
Herneen ohella härkäpapu ja uusi tulokas si-
nilupiini voivat tulevaisuudessa olla merkittä-
viä kestävän kehityksen kasvivalkuaislähteitä 
myös elintarviketeollisuudelle.

Palkokasveille on tyypillistä erittäin hyvän-
laatuinen valkuainen. Se on lähes eläinvalku-
aisen veroista aminohappokoostumuksel-
taan. Ruokavaliota on kuitenkin hyvä täyden-
tää viljavalmisteilla, koska palkoproteiinista 
puuttuu rikkiä sisältäviä aminohappoja. Suo-
messa viljellyn härkäpavun proteiinipitoisuus 

Kuva 2. Sinilupiinilajikkeiden näytteitä, vasemmalta putket 1−3; Haags Blaue ja 4−6; Boruta.
Kuvat: ari aalto, helSingin yliopiSto

Palkokasvit ovat viljojen jälkeen suurin ra-
vintokasviryhmä ja elintarvikeraaka-aine 
maailmanlaajuisesti. Ne ovat merkittäviä 
proteiinin, vitamiinien ja kivennäisainei-
den lähteitä ja oleellinen osa monipuolista 
kasvisruokavaliota.

Suomessa palkokasvien elintarviketuo-
tanto rajoittuu toistaiseksi lähes kokonaan 
ruokaherneisiin, joita tuotetaan vuosittain 
kuusi miljoonaa kiloa noin 3000 hehtaarin 
peltoalalla. Härkäpavusta löytyy vain muu-
tamia, mutta mielenkiintoisia tuotteita ku-
ten Luomu Pikapapu ja Härkäpapurouhe 
(www.lassilatila.fi). Molemmissa tuotteis-
sa härkäpapu on liotettu ja esikypsennet-
ty.

Kotimaisessa peltoviljelyssä olevat här-
käpapukannat polveutuvat Karjalan Kan-
naksella viljellyistä maatiaispapukannois-
ta. Maatiaiskannoissa oli paljon vaihtelua, 
ja vaihtelua löytyy runsaasti myös eri puo-
lilla maailmaa viljellyissä härkäpapulajik-

keissa. Se näkyy papujen monissa muo-
doissa, koossa ja väreissä, on vaaleita, 
ruskeita, kirjavia ja violetteja papuja (kuva 
1).  Karjalan Kannakselta ovat monet haus-
kat härkäpapua sisältävät ruuat kuten pa-
purokka, papuapposet, pirina, pirana, pa-
pupiriska, sekali, haparokka.

Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maissa här-
käpapu on tärkeä proteiinilähde ravitse-
muksessa. Egyptissä härkäpapu on päivit-
täisen ruokavalion perusta: liotettuja, suo-
lavedessä keitettyjä papuja, ”ful meda-
mes”, syödään aamiaiseksi leivän kanssa 
ja lisukkeena aterioilla oliiviöljyn ja sitruu-
namehun kanssa. Lisäksi suositut friteera-
tut falafel-pyörykät tehdään härkäpavuis-
ta.

Härkäpapua viljellään ja käytetään ra-
vinnoksi myös paljon Kiinassa ja muualla 
Aasiassa. Siellä suurin käyttökohde on la-
sinuudelin valmistus, johon käytetään här-
käpavun tärkkelysfraktiota.  

Arvokasta perinneruokaa



www.algolchemicals.fi

Luodaan yhdessä 
yksiLöLLinen 

tuote LaadukkaiLLa  
ja turvaLLisiLLa  
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raaka-aineiLLa.

on parhaimmillaan jopa 35 prosenttia.
Palkokasvien energiavarastot ovat usein tärkkelystä ku-

ten herneessä ja härkäpavussa. Härkäpavussa on noin 40 
prosenttia (ka) tärkkelystä, jonka erikoispiirre on suuri amy-
loosipitoisuus, yli 30 prosenttia tärkkelyksestä. Härkäpa-
vun tärkkelys imeytyy ruuansulatuksessa hitaasti, ja osa 
siitä on kuiduksi luokiteltavaa resistanttia tärkkelystä. Sini-
lupiini varastoi energiansa tärkkelyksen sijaan polygalak-
taaniksi, joka on ihmiselle puhdasta kuitua.

Ravintoarvo paranee prosesseilla ja jalostuksella
Härkäpavussa ja sinilupiinissa on kirjallisuuden mukaan 
huomattavan suuret pitoisuudet B-ryhmän vitamiineja ja 
kivennäisaineita. Viikissä viljellyistä pavuista tutkimukset 
folaatin osalta ovat jo käynnissä Helsingin yliopistossa.

Palkokasveissa on myös siemenen puolustustarkoituk-
siin kehittämiä aineita, joiden haitallisuus saadaan oleelli-
sesti estettyä tai poistettua esikäsittelyillä kuten liotuksel-
la ja lämpökäsittelyllä. Tällaisia aineita ovat mm. trypsiini-
inhibiittorit, lektiinit, alkaloidit ja glykosidit. Liotuksella saa-
daan myös ilmavaivoja aiheuttavat α-galaktosidit vähene-
mään.

Papujen muokkaukseen voidaan käyttää samoja biopro-
sesseja kuin viljojen kohdalla, kuten idätystä, fermentaa-
tiota ja entsyymikäsittelyjä. Näillä poistetaan haitallisia yh-
disteitä ja toisaalta voidaan tuottaa uusia hyödyllisiä yhdis-
teitä. Jalostuksella on myös saatu eräitä haitallisia aineita 
minimoitua, esimerkiksi sinilupiinista alkaloidittomia ja 
härkäpavusta lähes glykosidittomia lajikkeita. Myös Suo-
messa jalostetaan pienen glykosidipitoisuuden omaavaa 
härkäpapua. π

Tuula Sontag-Strohm
yliopistonlehtori

Anna-Maija Lampi
dosentti

Vieno Piironen
professori

Hannu Salovaara
professori

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
Helsingin yliopisto

Fred Stoddard
yliopistonlehtori
Maataloustieteiden laitos
Helsingin yliopisto

lisätietoja:
tuula.sontag-strohm(at)helsinki.fi

Kuva 1. Härkäpapujen kirjoa Suomesta ja maailmalta.
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Maapallon kasvigeenivaroista osataan hyö-
dyntää elintarvikkeena edelleen vain pieni 
murto-osa, vaikka mahdollisuudet olisivat 
moninkertaiset. Onneksi yhä lisääntyvä mat-
kustelu sekä kiinnostus vieraisiin ruokakult-
tuureihin laajentaa käsityksiämme maapallon 
moninaisista luonnonvaroista.

Muun muassa Etelä- ja Keski-Amerikasta 
kotoisin olevat amarantti ja kanihua ovat eri-
tyisen mielenkiintoisia. Kummatkin kasvit 
kuuluvat laajaan revonhäntäkasvien hei-
moon, kuten meikäläinen sokerijuurikas sekä 
paremmin rikkakasvina kunnostautunut sa-
vikka.

Amarantti ja kanihua, paikallisilta nimiltään 
kiwicha ja kaňiwa, ovat ruohovartisia kasveja, 
joita viljellään vielä nykyäänkin niiden ravin-
topitoisten ja viljojen tapaisten siementen ta-

Amarantti ja kanihua 
– elinvoimaa Andien kasveista

Andien alkuperäiskasvien viljely 
kiinnostaa myös Euroopassa 
niiden monien hyvien viljely- ja 
ravitsemusominaisuuksien tähden.

kia. Kanihuata viljellään sen erinomaisen kes-
tävyytensä takia lähes 4000 metrin kor-
keudessa, kun taas amarantti viihtyy hieman 
alempana 2000–3000 metrin korkeudella.

Kasvien historia ulottuu tuhansien vuosien 
päähän. Amaranttia on viljelty jo 6000 vuotta 
sitten, minkä takia se on yksi varhaisimmista 
viljelykasveista. Aikoinaan amarantti oli pai-
kallisten intiaanikansojen kuten asteekkien 
tavanomaista ruokaa.

Eurooppalaiset valloittajat kielsivät ama-
rantin viljelyn kuolemanrangaistuksen uhalla, 
sillä kasvin uskottiin sisältävän yliluonnollisia 
voimia, sillä sitä käytettiin erilaisissa intiaani-
en juhlamenoissa. Vähitellen alkuperäiskan-
sojen aseman heikentyessä myös kasvien 
merkitys väheni.

Kasvavat ankeissakin olosuhteissa
Erityisesti kanihua on sopeutunut Andien 
vuoriston vaihteleviin ja kestävyyttä vaativiin 
kasvuoloihin. Kanihua menestyy siis siellä, 
missä muiden kasvien viljely on mahdotonta. 
Kasvuaika on eräillä kannoilla vain 95 vuoro-

kautta, kun taas jotkin vaativat selvästi pi-
demmän kasvuajan.

Kasvutavaltaan kanihua on matala, vain 
20–70 cm mittainen ja selvästi lyhyempi kuin 
sen sukulaiskasvi kvinoa. Taimettumisen jäl-
keen haaromisvaiheessa kasvi voi sietää pak-
kasta jopa -10 °C:een saakka. Kasvi on päivä-
neutraali, toisin kun amarantti ja kvinoa, jotka 
virittyvät kukintaan lyhyessä päivässä. Vettä 
kasvi tarvitsee 500–800 mm, mutta sietää 
myös pitkittynyttä kuivuutta.

Amarantti on puolestaan hyvin kylmänarka 
ja voi kasvaa jopa 2–3-metriseksi. Tosin vilje-
lykseen tarkoitetut lajikkeet ovat selvästi ma-
talampia. Kasvi viihtyy parhaiten vettä läpäi-
sevillä maalajeilla ja tarvitsee runsaasti aurin-
gon paistetta. Kasvihan on niin kutsuttu C4-
kasvi, minkä ansiosta se on tehokas hiilidiok-
sidin yhteyttäjä, mikäli lämpöä ja kostetutta 
on riittävästi. Kasvi ei ole herkkä maan hap-
pamuudelle, vaan voi menestyä jopa pH 
4:ssä.

Siemenet ovat kanihuan siemeniä pienem-
piä. Tuhat siementä painaa vain noin yhden 

Syötäviä siemeniä saadaan muun muassa 
Amaranthus caudatus, A. cruentus ja A. hy-
pochondriacus -lajeista. Kanihuan latinan-
kielinen nimi on Chenopodium pallidicaule, 
jonka sukulaiskasvi on Suomessa hieman 
tunnetumpi kvinoa (Chenopopdium qui-
noa).

Syötävien siementen lisäksi kasvien nuo-
ria lehtiä voidaan käyttää pinaatin tapaa vi-
hanneksena ja kasveista saatavaa punaista 
väriainetta elintarvikevärinä. Monia revon-
häntäkasveja kasvatetaan puutarhoissa ko-
ristekasveina niiden värikkäiden kukintojen 
takia.

Erityisen kiinnostavaa näissä kasveissa 
ovat niiden siementen terveysominaisuu-
det, joille voisi löytyä laajempaakin käyttöä 
nykyajan elämäntyylissä. Tärkkelystä sie-

menissä on noin 65–70 %. Kvinoan tapaan 
myös amarantti ja kanihua sisältävät viljoja 
hieman enemmän valkuaista (15–19 %), jon-
ka tekee arvokkaaksi sen tasapainoinen 
aminohappokoostumus, gluteenittomuus 
sekä valkuaisen viljoja parempi sulavuus.

Valkuaisen biologinen arvo on maidon 
kaseiiniin verrattavissa. Välttämättömistä 
aminohapoista siemenet sisältävät lysiiniä 
ja rikkipitoista metioniiniä viljoihin verrattu-
na jopa 2,5 kertaa enemmän. Lisäksi aina-
kin lapsille välttämättömiä aminohappoja 
kuten arginiinia ja histidiinia löytyy myös 
siemenissä.

Rasvaa siemenet sisältävät 7–8 %, joissa 
on omega-3, -6 ja -9 -rasvahappoja. Ama-
rantissa on kolesteroliaineenvaihdunnalle 
tärkeää squaleenia, jota muutoin esiintyy 

pääasiassa syvänmeren kaloissa. Siemenis-
sä on runsaasti ravintokuitua ja niiden feno-
lisilla yhdisteillä on osoitettu olevan antiok-
sidanttisia ominaisuuksia. Hivenaineista 
rautaa ja fosforia on paljon ja kalsiumia 
jopa enemmän kuin maitotuotteissa. Ne 
ovat myös hyviä riboflaviinin, C-vitamiinin, 
foolihapon ja E-vitamiinin lähteitä.

Kanihua sisältää kvinoan tapaan sieme-
nen pinnalla olevia saponiineja, jotka on 
pestävä ennen käyttöä pois. Paikalliset ih-
miset käyttävät siemeniä aamiaisella, pää-
ruokana, keitoissa, muhennoksissa, jälki-
ruuissa, juomissa ja leivonnaisissa monella 
eri tavoin yksistään sekä sekoitettuna mui-
hin raaka-aineisiin. Yksi suosittu tapa on 
myös paahtaa siemeniä ennen käyttöä.

Monipuolisia ravintopaketteja
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Andien kasvit ovat ravintokoostumukseltaan 
sen verran kiinnostavia, että niille löytyy 
varmasti lisääntyvää käyttöä myös 
Euroopassa. Jo nyt muun muassa kanihuan ja 
kvinoan siemeniä on saatavilla Suomessakin 
monissa luontaistuotekaupoissa.
Kuva: Marjo KeSKitalo

gramman. Kukinto voi olla metrin pitkä, ja se 
voi tuottaa 50 000 siementä.

Viljelyn ensiaskeleita Euroopassa
Andien kasvien viljelymahdollisuuksia on sel-
vitetty myös Euroopassa. Esimerkiksi kani-
huan viljelyn alkeita selvitettiin muutama 
vuosikymmen sitten Suomessa MTT:ssä. Kvi-
noan viljely ottaa ensiaskeleita Suomen lisäk-
si myös monessa muussa maassa.

Amarantin viljelyä on selvitetty Liettuassa, 

Tšekissä ja Puolassa, jossa sitä viljellään noin 
100 hehtaarin alalla. Lisäksi vähäistä viljelyä 
on USA:ssa ja monissa muissa maissa.

Liettualaisissa tutkimuksissa amaranttia 
kylvettiin 2–4 kg/ha rivivälin ollessa 50 cm. 
Korjuu tehtiin syksyllä sen jälkeen, kun pak-
kanen oli ensin kuihduttanut kasvustoa. Leh-
tiä ja vartta sisältävää kuivaa biomassaa saa-
tiin kokeista jopa 10 000 kg/ha ja siemeniä 
800–1700 kg/ha.

Andien kasvit, kuten amarantti, kanihua ja 

kvinoa, ovat ravintokoostumukseltaan sen 
verran kiinnostavia, että niille löytyy varmasti 
lisääntyvää käyttöä myös Euroopassa. Jo nyt 
siemeniä on saatavilla Suomessakin monissa 
luontaistuotekaupoissa. Toinen juttu on sit-
ten se, mahdollistaako kysyntä myös viljelyn 
kehittämisen. π

Marjo Keskitalo
erikoistutkija
MTT Kasvintuotannon tutkimus
marjo.keskitalo(at)mtt.fi
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Pooli arvioi työn ensimmäisessä vaiheessa 
keskeisimmän kemianteollisuutemme tuo-
tannon tarvitsemia raaka-aineita. Työn yhtey-
dessä luotiin myös luettelo kriittisimmistä 
käytetyistä kemikaaleista. Kemikaalien moni-
naisuudesta johtuen asiantuntija-arvioinnit 
eivät mahdollistaneet luotettavien kemikaa-
liluettelojen laadintaa, mutta pooli sai käyt-
töönsä hyvän ja monipuolisen kemianteolli-
suutta kuvaavan analyysin.

Kemian pooli käynnisti sisäisesti tutkimuk-
sen toisen vaiheen. Hankkeen tavoitteena oli 
tehdä tietokantamalli eri kemikaalien käyttä-
jien sekä aineiden saatavuuden ja korvatta-
vuuden kriittisyyden arvioimiseksi. Yritysjoh-
tajista koostuvan poolin johtavan elimen, 
poolitoimikunnan, jäsenten uurastuksella 
määritettiin analyysiohjelman vaatimukset.

Vaatimusten pohjalta tehtiin access-tieto-
kantaohjelmaan pohjautuva laskentamalli, 

Kemian pooli analysoi 
Suomen kemikaalien tarvetta
Huoltovarmuusorganisaation 
kemian pooli on arvioinut, mitä 
kemikaaleja tarvitaan, jotta Suomen 
väestön toimeentulo ja talouselämän 
toimintamahdollisuudet voidaan 
turvata kaikissa olosuhteissa. Raaka-
aineiden analyysimalli ja KePoRa-
tietokantaohjelma otetaan poolin 
työkaluksi vuoden 2012 aikana.

jolla kerätyt kemikaali-, käyttö-, valmistaja- ja 
varastointitiedot voidaan syöttää tietokan-
taan analysoitavaksi. Tietueiden tietoja voi-
daan arvioida keskenään. Näin saadaan ke-
mikaalikohtaisesti erilaisia käyttäjiä, käyttö-
määriä tai kriittisyyksiä käsitteleviä analyyse-
jä. Eri työnimillä kutsutut kehitysversiot ni-
mettiin yhteisellä nimellä KePoRa eli Kemian 
Poolin Raaka-aineiden analyysimalli.

Tietokantatietoja 
kokoaminen vaativaa

Kemian pooli jatkoi kemikaalitietokantatieto-
jen kokoamista heti, kun pooli sai käyttöönsä 
KePoRa:n ensimmäisen kehitysversion. Tie-
dot kerättiin vuonna 2009 lähes 20 työpajas-
sa, joissa yritysten ja viranomaisten kanssa 
arvioitiin todellisia kemikaalitarpeita.

Eri tuotannoissa tai eri toiminnoissa (mm. 
alkutuotanto tai vedenpuhdistus) olevat raa-
ka-ainetarpeet arvioitiin kokonaisuutena. Sa-
malla laadittiin raaka-aineen käyttöä, saata-
vuutta ja korvattavuutta käsittelevä kriitti-
syystarkastelu. Tarkastelussa huomioitiin 
myös kunkin raaka-aineen varastomäärät 
osana aineiden saatavuutta.

Työ oli haastava, sillä kemian poolin edus-
tajien oli usein vaikea ulkopuolisena arvioida 
käytetyn raaka-aineen tai tuotannon kriitti-
syyttä. Arvioinnissa syntyi usein ristiriita val-
mistajien näkemysten kanssa, sillä huoltovar-
muuden kannalta tehty arviointi poikkesi 

usein suurestikin yritysten kaupallisista in-
tresseistä. Kemian pooli ei ollutkaan täysin 
tyytyväinen käytyjen työpajojen lopputulok-
seen. Poolin näkökulmasta parhaat tulokset 
saatiin niissä tilaisuuksissa, joissa osallistu-
jat olivat koulutukseltaan kemistejä tai he ei-
vät edustaneet yritysten kaupallista näke-
mystä.

Elintarvikehuollon 
kemikaalitarpeet tarkentuvat

Huoltovarmuusorganisaation elintarvike-
huollon osa-alueita ovat alkutuotanto, elin-
tarviketeollisuus sekä kauppa ja logistiikka. 
Käytetty jäsentely antoi hyvän pohjan alan 
tarpeiden arviointiin. Työssä jätettiin kaupan 

Alkutuotannon arvioinnissa oli sekä lannoite- ja rehuteollisuuden raaka-aineita että 
peltoviljelyssä ja karjataloudessa käytettyjä aineita.
Kuva: pirjo huhtaKangaS

Eri kemikaalien saatavuus ja käytettä-
vyys eivät ole aina itsestäänselvyys. 
Vaikka alkuaineita tunnistetaan vain 
runsas sata, erilaisia kemiallisia yhdis-
teitä on käytössämme lukematon mää-
rä. Tekniikan ja tutkimuksen kehittymi-
sen myötä on yhä enemmän erilaisia yh-
disteitä ja seoksia tai käyttötarkoituksia.

Kaikkien eri aineiden tunteminen tai 
edes aineluettelojen tekeminen ja hallin-
ta eivät ole enää käytännössä mahdollis-
ta. Samoin eri yhdisteiden käytännön 
tunnistaminen on usein varsin vaikeaa, 
sillä samasta aineesta voidaan käyttää 
ristiin erilaisia nimiä.

Esimerkiksi natriumkloridi tunnetaan 
yhtä hyvin suolana tai ruokasuolana tai 
natriumhydroksidi onkin lipeää tai nat-
ronlipeää. Myös saman aineen erottelu 
eri olomuotoihin tai väkevyyksiin voi olla 
tärkeä. Esimerkiksi rikkihappo luokitel-
laan tyypillisesti väkevyyden mukaisesti 
max. 50 %, 67 %, 92–96 %, 99–100 % tai 
hapon väkevyys jätetään huomioimatta.

Käytön kannalta aine pitää saada aina 
yksilöityä tarkasti. Tähän on luotu erilai-
sia yksilöiviä keinoja, muun muassa 
CAS- (Chemical Abstract Service) ja EY-
lukujen tai rakennekaavojen käyttö.

Kemiallisia yhdisteitä 
lukematon määrä



ja logistiikan tarpeet vähälle huomiolle, ja tarkastelussa ar-
vioitiin ainoastaan pesu-, puhdistus- ja desinfiointiaineita 
sekä kylmäkalusteissa ja laitteissa käytettäviä kylmäainei-
ta. Muita elintarvikehuollon osa-alueita käsiteltiin tarkem-
min.

Alkutuotannossa käytettäviä kemikaaleja oli arvioinnissa 
sekä lannoite- ja rehuteollisuuden raaka-aineita että pelto-
viljelyssä ja karjataloudessa käytettyjä aineita. Aineiden 
analysointi oli erittäin vaikeaa, sillä puhtaiden raaka-ainei-
den ja tuotteiden rinnalla oli tarkasteltava myös mm. kas-
vinsuojeluaineita.

Peltoviljelyssä ja karjataloudessa käytettävistä tuotteista 
oli usein käytössä vain maahantuojien käyttämät kauppani-
met, ja näistä eri tuotteista saatavien vaikuttavien aineiden 
määrä ja laatu oli vaikeasti määritettävissä. Alkutuotannon 
käyttämistä kemikaaleista on tähän mennessä arvioitu 63 
eri kemikaalin tai yhdisteen käytön merkitystä alan toimin-
nalle. Työtä kuitenkin jatketaan vielä vuoden 2012 aikana.

Elintarviketeollisuuden 
tarpeiden kartoitus jatkuu

Elintarviketeollisuuden tarkastelussa olivat lähtökohtana 
kaikki keskeiset elintarviketuotannon alat. Teollisuusalan 
laajuuden johdosta tietokantojen kerääminen on vielä pin-
tapuolista, sillä mm. lihanjalostuksen, meijeri- ja panimo-
teollisuuden tai leipomojen tarpeiden yksiselitteinen mää-
rittäminen on äärimmäisen vaikea. Vaikka poolilla on käy-
tettävissä selkeitä loogisia toimitusketjuja, tähän mennes-
sä on pystytty analysoimaan ainoastaan 73 kemikaalia. 
Nämä tarkastellut aineet ovat vain osa teollisuusalan koko-
naiskäytöstä ja -tarpeesta.

Elintarviketeollisuuden huoltovarmuustarkastelu saakin 
jatkossa terävyyttä, kun kemian pooli jatkaa keväällä 2012 
elintarviketeollisuuden tarpeiden kartoitusta. Viranomaiset 
ovat laatineet alan teollisuuden kanssa ns. keskivertotuot-
teiden tuotantolistauksen varmistaakseen elintarvikehuol-
lon vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

KePoRa -laskentamallilla tullaan arvioimaan tuotelista-
uksen mukaisesti tuotannon edellyttämät kemikaalit. Arvi-
oinnissa tarkastellaan sekä tuotannon että tuotantolaitteis-
toihin liittyvä kokonaistarve. Näin saatujen määrien pohjal-
ta kemian pooli voi arvioida raaka-aineiden määrän vuosi-
tasolla tuotteiden valmistamiseksi koko väestön tarpeisiin.

Tietokantaohjelma poolin 
työkaluksi tänä vuonna

KePoRa -tietokantaohjelma otetaan poolin työkaluvalikoi-
man operatiiviseen käyttöön tämän vuoden aikana. Tällöin 
ohjelmiston sisältöä ja käyttöä kehitetään jatkuvana pro-
sessina. Näin erilaisten materiaalisten tilanneraporttien 
saaminen voidaan hoitaa lyhyelläkin varotusajalla.

Tietojen päivittäminen edellyttää kuitenkin tiedon jaka-
mista eri osapuolille, jotta poolin ja yritysten ja viranomais-
ten tarpeet ja toiveet saadaan kytkettyä mahdollisimman 
hyvin toisiinsa. π

Petri Ahola-Luttila
valmiuspäällikkö
Kemian pooli
petri.ahola-luttila(at)chemind.fi
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Kolmivuotisessa eurooppalaisessa tutkimus-
projektissa VITAL (213178, Integrated Monito-
ring and Control of Foodborne Viruses in Eu-
ropean Food Supply Chains) selviteltiin, miten 
ja missä elintarvikkeet altistuvat viruksille. 
Hanke päättyi syksyllä 2011. Suomi osallistui 
tutkimukseen vadelmantuotantoketjun osal-
ta.

Uutta tietoa elintarvikkeiden 
virussaastumisesta

Mukana oli kaikkiaan neljä maata (Suomi, 
Puola, Serbia ja Tšekki), joista osa tuottaa val-
taosan eurooppalaisista markkinoilla olevista 
pakastevadelmista. Lisäksi Suomi osallistui 
simpukoiden viruspitoisuuden seurantaan 
yhdessä Espanjan ja Kreikan kanssa.

Projektissa tutkittiin myös muita tuoretuot-
teita kuten keräsalaattia sekä hepatiitti E-vi-

ruksen leviämistä sianlihan tuotannossa, 
mutta näissä Suomi ei ollut mukana.

Vadelmat saastuvat viljelytilalla
Tutkimuskohteiksi valittiin kustakin maasta 
vadelmanviljelytila, marjojen prosessointilai-
tos sekä myyntipiste. Ihanteellisinta olisi ollut 
seurata juuri tiettyjen marjojen kulkeutumis-
ta ketjussa, mutta aivan niin tarkkaan seuran-
taan ei päästy. Sen sijaan kohteissa analysoi-
tiin viruksia mm. vesinäytteistä ja poimijoiden 
käsistä, liukuhihnalta ja vadelmista, joita tut-
kittiin vain myyntipisteissä.

Vaikka mielenkiinto kohdistui noroviruk-
siin, jotka erityisesti suomalaiset tuntevat va-
delmiin liittyneistä ruokamyrkytysepidemi-
oista, päätettiin analysoida adenovirusta, 
jota esiintyy norovirusta yleisemmin kesäai-
kaan. Mikäli virusta löytyisi, se olisi viittaus 
ulostekontaminaatiosta, eli norovirus pääsisi 
kulkeutumaan samaa reittiä.

Kesällä 2010 ja 2011 näytteitä otettiin ahke-
rasti. Suomalaiset saattoivat huoahtaa helpo-
tuksesta tulosten käsittelyn jälkeen, sillä 
meiltä ei löytynyt adenoviruksia vadelmista, 
ainoastaan yhden kerran tilan poimijoiden 
käymälätiloista. Syy-seuraussuhde olisikin 
jäänyt kovin hataraksi, mutta muissa osallis-
tujamaissa viruksia löydettiin useammin.

Tutkimuksissa kävi selväksi, että vadelmi-
en saastuminen tapahtuu jo viljelytilalla. Vi-
russaastumista esiintyi sekä kasteluvesissä 
(9,5 %) että poimijoiden käsissä (5,7 %). Yh-
denkään maan prosessointilaitosten liuku-
hihnoilta ei sen sijaan viruksia löydetty, aino-
astaan yksittäisestä käsinäytteestä. Myynnis-
sä olevista pakastevadelmista muutama (3,2 
%) erä sisälsi adenoviruksia, tuorevadelmista 
saatiin vain yksi löydös (0,7 %), vaikka tutkit-
tiin 137 erää.

Simpukoissa jopa hepatiitti E-virusta
Vadelmatutkimuksen lisäksi Suomi osallistui 
simpukoiden virussaastumisen seurantaan 
kymmenen viikon aikana. Kuten on yleisesti 
tunnettua, raakana syötävissä ostereissa 
esiintyvät norovirukset aiheuttavat säännölli-
sin väliajoin ruokamyrkytyksiä. Simpukat 
yleensä kiehautetaan, mikä tuhoaa virukset. 
Mikäli simpukat eivät saavuta kiehumisläm-

Serbian vadelmaviljelmiä.
Kuva: taMaS petrovic

Tutkimusavustaja Kirsi Söderberg (vas.), emeritus professori Carl-Henrik von Bonsdorff ja 
dosentti Leena Maunula Serbiassa järjestetyn kaksivuotistapaamisen kahvitauolla.
Kuva: Tamas Petrovic



Kuva. raija ahvenainen-rantala

pötilaa kauttaaltaan, osa viruksista voi säilyä 
tartuntakykyisinä.

Useita viruksia, norovirusta, hepatiitti A- ja 
E-viruksia, testattiin marraskuussa 2011 ote-
tuista 50 tanskalaisesta sinisimpukkanäyt-
teestä (Mytilus edulis). Suomessa noroviruk-
sia löytyi kolmesta näytteestä, muita viruksia 
ei löydetty. Välimeren maiden simpukoista 
(M. galloprovincialis) löydettiin yleisesti no-
roviruksia ja adenoviruksia (Suomessa ei tut-
kittu näitä simpukoita). Lisäksi todettiin muu-

Univarin teknisten osaajien verkosto tarjoaa 
teille innovatiiviset ainesosat ja ratkaisut. 

Ainutlaatuinen valikoima raaka-aineista erikoistuotteisiin 
ja lisäaineisiin maailman johtavilta tavarantoimittajilta tarjoaa 
tuotepohjaisia ratkaisuja ekologisen tuotannon haasteisiin.

www.univar.fi

Yhteinen verkosto. 
Rajattomia ratkaisuja 
elintarviketeollisuudelle.
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tama tapaus hepatiitti E-virusta, jota on ra-
portoitu aiemmin ostereista harvinaisena löy-
döksenä.

Potkua yhteistyölle
Projekti antoi tärkeän sysäyksen yhteistyölle 
eurooppalaisten marjojen tuottaja- ja kulut-
tajamaiden välille. On selvää, että virusmarjat 
eivät ole sen enempää tuottajien, prosessoi-
jien kuin kuluttajienkaan intressissä. Virukset 
tuhoutuisivat keitettäessä, mutta marjojen 
prosessointiin kuuluu lähinnä jäädyttämistä 
ja pakkaamista.

On siten hyvä muistaa, että marjat voivat 
olla saastuneita tullessaan prosessointilai-
toksiin. Viileässä ympäristössä virukset säily-
vät erityisen hyvin. Korkeatasoinen hygienia, 
puhdas vesi ja terveet poimijat viljelytiloilla 
takaavat sen, että kuluttavat voivat nauttia 
marjansa tuoreena.

Virustestaukset marjoista sekä marjojen 
jäljitettävyys tilalle asti edesauttaisivat jo 
saastuneiden marjaerien nopeaa poistamista 
markkinoilta. Niinkin yksinkertainen asia kuin 
tilan merkitseminen marjojen pakkauspussei-

hin, eikä vain pahvilaatikkoon, helpottaisi 
marjojen alkuperän jäljittämistä, sillä suurta-
loudet laittavat usein pelkät marjapussit pa-
kastimeen. Jos epidemiaepäily ilmenee, täl-
löin marjojen alkuperä pystytään jäljittä-
mään.

Mainittakoon vielä hyvänä uutisena, että 
VITAL-projektin aikana toisaalla työstettiin vi-
rusohjeistusta elintarvikkeiden käsittelijöille 
ja huhujen mukaan se on nyt hyväksytty ja 
saataneen kaikkien käyttöön (WHO, FAO, Co-
dex guidelines). π

Leena Maunula
elintarvike- ja ympäristövirologian dosentti
Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden 
osasto
ELTDK, Helsingin yliopisto
leena.maunula(at)helsinki.fi
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Ruuan päätyminen jätteeksi on ekologisesti 
ja taloudellisesti kestämätöntä. Foodspill-tut-
kimushankkeen tulosten perusteella kotitalo-
uksien ja ravitsemispalveluiden ruokahävik-
kimäärä on 200–250 miljoonaa kiloa turhaan 
tuotettua ruokaa.

Kun mukaan tarkasteluun otetaan myös 
kaupanala, luku on 260–320 miljoonaa kiloa 
(taulukko). Lisäksi tutkimuksessa tehtyjen 
laskelmien perusteella Suomen elintarvikete-
ollisuudessa päätyy alun perin syömäkelpois-
ta ruokaa hävikkiin 75–140 miljoonaa kiloa 
vuodessa.

Kotitalouksissa syntyvät ruokahävikkimää-

Ruokaketjun hävikki 46–60 kiloa 
henkilöä kohden vuodessa
Suomalaisissa kotitalouksissa, 
ravintoloissa ja ruokakaupoissa päätyy 
ruokaa roskiin vuodessa 260–320 
miljoonaa kiloa: 46–60 kiloa henkilöä 
kohden.

rät vaihtelivat kahden viikon tutkimusaikana 
0–23,4 kg ja muutettuna vuositasolle 0–160 
kg/henkilö/vuosi. Keskimäärin ruokahävikkiä 
syntyi 23 kg henkilöä kohden vuodessa.

Ravintoloissa viidennes 
ruuasta biojätteeksi

Ravitsemispalveluissa ruokahävikkiä syntyi 
vaihtelevasti suhteessa valmistettuun ruoka-
määrään riippuen ravintolatyypistä. Suhteel-
lisesti eniten hävikkiä syntyi päiväkodeissa, 
vanhustenpalvelutaloissa ja sairaaloissa ja 
vähiten pikaruokaruokapaikoissa. Näiden vä-
liin jäivät henkilöstö- ja opiskelijaravintolat, 
koulut, kahvilat ja annosravintolat. Ravitse-
mispalveluiden hävikki on yhteensä 75–85 
miljoonaa kiloa vuodessa, eli 14–16 kg/hen-
kilö/vuosi.

Ravintolasektorilla noin viidesosa syötä-
väksi tarkoitetusta ruuasta päätyy biojättee-
seen. Hävikkiä syntyy ravintoloiden keittiöis-
sä ruuan valmistuksen yhteydessä, tarjoilu-

tähteenä etenkin linjastoruokailussa sekä 
ruokailijoiden lautastähteenä.

Kaupoissa eniten jätteeksi 
tuoretuotteita

Kaupoille on tärkeää palvella asiakkaitaan hy-
vin, ja tuotteita pitää olla laaja valikoima koko 
aukioloajan. Kaupassa ruokaa haaskaantuu 
erityisesti viimeisen myyntipäivän umpeu-
tuessa tai tuotteiden pilaantuessa.

Vähittäis- ja tukkukaupoista ruokaa päätyy 
biojätteisiin 65–75 miljoonaa kiloa. Tämä tar-
koittaa 12–14 kiloa jokaista suomalaista koh-
ti. Eniten jätteeksi päätyy tuoretuotteita: he-
delmiä, vihanneksia sekä leipää. Myös maito-
tuotteita, tuoretta lihaa ja kalaa sekä valmis-
ruokia menee jätteeksi. Vähiten hävikkiä syn-

MTT:n tutkimusharjoittelijat Noora 
Heikintalo ja Katja Peränen selvittävät 
lautastähteiden koostumusta 
tutkimusravintolassa.
Kuva: KirSi Silvennoinen

Ruokahävikki yhteensä ja henkilöä kohti vuodessa

Toimiala Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Kauppa Yhteensä

Yhteensä milj kg vuodessa 120–160  75–85 65–75 260–320

Toimiala Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Kauppa Yhteensä
Henkilöä kohti kg vuodessa 20–30  14–16  12–14 46–60

MTT:n Foodspill I -hankkeessa selvitettiin 
ruokaketjussa syntyvän ruokahävikin 
määrää ja koostumusta. Lisäksi tutkimuk-
sessa arvioitiin hävikin syitä sekä sitä, mi-
ten hävikki on jakautunut eri toimijoiden 
kesken. Tarkastelussa olivat mukana koti-
taloudet, ravitsemispalvelut, elintarvikete-
ollisuus ja kauppa.

Hankkeessa aloitettiin ruokajätteen mit-
taukset kesällä 2010 ravitsemispalveluis-
sa. Saman vuoden syksyllä toteutettiin 
seurantatutkimus, jossa selvitettiin kotita-
louksien ruokahävikkimääriä ja laatua. 
Kaupanalan ja elintarviketeollisuuden hä-
vikkiä kartoitettiin haastatteluilla ja yritys-
ten antamilla tilastotiedoilla.

Mittaukset kotitalouksissa ja ravitse-
mispalveluissa olivat tärkeitä, koska luo-

tettavia alkutietoja ei ollut ja ulkomaiset 
tutkimukset olivat osin ristiriitaisia johtuen 
mm. erilaisista mittausmenetelmistä.

Kaupan alalla ja elintarviketeollisuudes-
sa jätemääriä seurataan säännöllisesti, to-
sin niissä ei ole suoraan erotettavissa toi-
sistaan esimerkiksi alun perin syömäkel-
poista jätteeksi joutuvaa ruokaa ja valmis-
tuksen sivuvirtojen muodostamia jätteitä.

Jatkossa MTT selvittää ruokahävikin syi-
tä syksyllä 2011 alkaneessa Kuru -hank-
keessa ja osallistuu EU komission rahoit-
tamaan laajasti ruokahävikkiä Euroopassa 
tutkivaan Fusion-hankkeeseen. 

lisätietoja:
www.mtt.fi/foodspill, www.facebook.com/
maatuvalounas

Foodspill-hanke selvitti ruokaketjun hävikin



tyy säilykkeistä, kuivatuista, pakastetuista ja muista pitkän 
käyttöajan tuotteista. 

Osa teollisuuden raaka-aineista 
rehuksi tai energiaksi

Elintarviketeollisuudessa käsitellään huomattavia määriä 
erilaisia raaka-aineita, josta osa päätyy esimerkiksi rehuksi 
tai energian tuotantoon.

Osa sivuvirrasta, muun muassa osa eläinten ruhoista, 
olisi syötävää. Kaikkia sisäelimiä ja muita ruhon osia ei ha-
luta nykyisin syödä, joten ne joutuvat rehuksi tai jätteeksi. 
Suomalaisessa ruokaperinteessä ne on kuitenkin käytetty 
hyväksi, ja ruokaketjun kestävyyden kannalta kaikki osat 
pitäisi hyödyntää.

Viisi prosenttia ostetuista 
ruuista roskiin

Suomessa ostetaan ruokaa kotitalouksiin keskimäärin 500 
kg vuodessa henkilöä kohti. Kun lukua verrataan kuluttaji-
en hävikkimääriin (noin 23 kg/hlö/vuosi), noin viisi pro-
senttia ostetuista ruokamääristä menee roskiin. Yhteensä 
Suomen kotitalouksissa heitetään ruokaa pois 120–160 mil-
joonaa kiloa (taulukko)

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella koko elintarvi-
keketjussa (kotitaloudet, ravitsemispalvelut, kauppa ja 
teollisuus) saadaan Suomen ruokahävikkimääräksi yhteen-
sä 330–460 miljoonaa kiloa.

Suomalaisen ruokaketjun hävikki tuntuu suurelta, mutta 
Eurooppaa ja länsimaita koskevissa tutkimuksissa on jär-
jestään julkaistu isompia hävikkilukuja: lähemmäksi kaksi 
sataa kiloa kuluttajaa kohti. Erot tuloksissa johtuvat osit-
tain erilaisista laskentamenetelmistä. Ruokahävikin mää-
rän laskennan harmonisoimiseksi ollaankin aloittamassa 
eurooppalaista Fusion-yhteishanketta, jossa myös MTT on 
mukana. π

Kirsi Silvennoinen1

tutkija

Juha-Matti Katajajuuri1

vanhempi tutkija, tutkimusaluepäällikkö

Lotta Jalkanen2

tutkija

Heta-Kaisa Koivupuro1

tutkimusassistentti

Anu Reinikainen1

tutkija

1 Mtt, biotekniikka ja elintarviketutkimus
2 Mtt taloustutkimus
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ILMAINEN 
LEHTIARKISTO

ELINTARVIKEALAN 
AMMATTILEHTI

• Kestotilaus 59€, oppilaitokset 48€/
vuosikerta (sis. ALV 9 %)

• Määräaikaistilaus 65€/vuosikerta 
(sis. ALV 9 %)

• Jälkitilaus vähintään 10 kpl 2,50€/kpl + 
postituskulut (sis. ALV 23 %) 

• Näytenumero ja tilaukset: 
toimitus@kehittyvaelintarvike.fi

• Etsi hakusanalla juttuja lehtiarkistosta
• Lataa näköislehtiä vuoden viiveellä 

numeron ilmestymisestä

www.kehittyvaelintarvike.fi
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Viljojen benzoxazinoidit 
uusi kiinnostava tutkimuskohde

Benzoxazinoidien molekyylirakenteelle on 
tunnusomaista kaksoisrengasrakenne, sekä 
typpi- ja happiatomin sijaitseminen toisessa 
renkaista.

Benzoxazinoidit ovat kasvien tuottamia yh-
disteitä, joiden olemassaolo havaittiin 
1950-luvulla ensimmäisen kerran rukiin ver-
soista. Sittemmin niitä on löydetty myös 
muista, kuitenkin kohtalaisen suppeasta jou-
kosta viljakasveja, esimerkiksi maissista ja 
vehnästä.

Benzoxazinoidien molekyylirakenteelle on 
tunnusomaista kaksoisrengasrakenne, sekä 
typpi- ja happiatomin sijaitseminen toisessa 
renkaista (kuva). Rukiista ja vehnästä on löy-
detty useita eri muotoja näitä yhdisteitä, 
esim. dIBOA (2,4-dihydroxy-1,4benzoxazin-3-
one) sekä sen glukoosijohdannaisia ja mety-
loituneita molekyylejä.

Kasvit tuottavat benzoxazinoideja puolus-
tautuakseen, mm. karkottamaan tuhohyön-
teisiä, sairauksia, sekä myös rikkakasveja 
elinympäristöstään.

Imeytymistutkimuksia menossa
Viime aikoihin saakka benzoxazinoideja on 
tutkittu lähinnä kasvibiologian näkökulmasta 
osana kasvien sekundäärimetaboliaa, keskit-
tyen lähinnä kasvien kasvullisiin osiin eli juu-
reen, varteen ja lehtiin. Hiljattain Itä-Suomen 
yliopistossa todettiin, että näitä yhdisteitä on 
myös ravinnoksi käytettävässä osassa eli jy-
vässä. Benzoxazinoideja on löydetty proses-
soimattomasta täysjyvästä, ainakin vehnästä 
ja rukiista, sekä teollisesti prosessoidusta 

jauhoista ja myös edellä mainituista viljoista 
tehdystä leivästä.

Eläinkokeissa on havaittu useita erilaisia 
benzoxazinoideja sekä virtsasta että plas-
masta ruis- ja vehnäpitoisen aterian jälkeen. 
Muuten benzoxazinoidien imeytymisestä vil-
jatuotteista ja kulkeutumisesta elimistössä 
on toistaiseksi sangen vähän tutkimustietoa. 
Itä-Suomen yliopiston kliinisen ravitsemus-
tieteen laitoksella Kuopiossa on parhaillaan 
käynnissä tutkimus, missä benzoxazinoidi-
johdannaisten esiintymistä tutkitaan run-
saasti täysjyväviljatuotteita nauttineiden 
henkilöiden virtsa- ja verinäytteistä.

Monia hyviä vaikutuksia
Benzoxazinoidien on todettu useissa in vitro- 
kokeissa olevan erittäin reaktiivisia yhdistei-
tä. Niillä on raportoitu olevan mm. eräiden 
syöpäsolutyyppien kasvua estävää ja anti-in-
flammatorista vaikutusta sekä bakteerien ja 
homeiden kasvua ehkäisevää aktiivisuutta. 
Yhdisteperheen eri jäsenillä on myös todettu 
toisistaan poikkeavaa bioaktiivisuutta.

Benzoxazinoideilla voi siis olla terveydelle 
merkittäviä vaikutuksia osana päivittäistä 
ruokavaliotamme, mutta niiden terveysvaiku-
tukset ihmisissä ovat käytännössä koskema-
ton tutkimusala. Kuitenkin, tutkimusmaail-
man mielenkiinto näihin toistaiseksi melko 
huonosti tunnettuihin yhdisteisiin on herätet-

DO-IT on Euroopan johtavia   
luomuraaka-ainetoimittajia
• Laaja tuotevalikoima, joka on 100% luomua
• Joustavasti säkkitavarana, suursäkkeinä tai konteittain 
• Suorat yhteydet tuottajiin ympäri maailmaa
• 20 vuoden kokemus luomuraaka-aineista
• Periaatteina läpinäkyvyys ja jäljitettävyys
• Pitkäaikainen visio luomuliiketoiminnan kehittämisestä  

 

www.organic.nl

Edustajamme Suomessa ja Baltiassa:   
Organic Food Finland

Erkki Pöytäniemi 
puh 050 5505225

s-posti: erkki@organic-finland.com 
www.organic-finland.com
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ty viimeaikaisten löydösten ansiosta. Onkin 
oletettavaa, että uusissa täysjyväviljan ter-
veysvaikutuksien tutkimusprojekteissa ben-
zoxazinoidit tullaan varmasti huomioimaan 
– ja yhä useampi tutkija oppii sujuvasti sano-
maan tämän yhdisteryhmän nimen! π

Kati Hanhineva
tutkijatohtori
Kliininen ravitsemustiede
Itä-Suomen yliopisto
kati.hanhineva(at)uef.fi



Yhteistyökumppanit

Suomen suurin 
pakkaus- 
tapahtuma 2012!

PAKKAUS2012

26.-27. syyskuuta 2012 | Helsingin Messukeskus

Samaan aikaan RUOkaTEOLLiSUUS 2012

Lue lisää osoitteessa
www.easyFairs.com/RUOKATEOLLISUUS

 Yli 100 näytteilleasettajaa

 Uusimmat pakkaus- ja  

      ruokateollisuuden ratkaisut

 Huippuseminaarit

 Runsaasti oheisohjelmaa

Tapahtumissa vierailu ja ohjelma täysin maksutta!

LihalehtiKehittyvä 
Elintarvike
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pakina
Kuluttajan käyttäytyminen on johdonmukais-
ta. Kun asiantuntijat johdonmukaisesti va-
kuuttavat, että lisäaineet ovat turvallisia, niin 
keskustelupalstat johdonmukaisesti täytty-
vät johdonmukaisista epäilyistä ja näin muo-
dostunut kriittinen massa yrittää johdonmu-
kaisesti välttää lisäaineita. Teollisuuden johto 
koettaa johdonmukaisesti kuunnella näitä 
johdonmukaisia kuluttajia.

Elintarviketeollisuuden olo on häilyvää, ku-
luttaja toivoo säilöntäaineetonta tuotetta, 
kauppias mahdollisimman pitkään säilyvää. 
Toki meillä on pastörointi ja pakastus, mutta 
ei niistäkään aina seuraa hyvinvointi, vaan 
mekastus, kun kuluttajan mielessä on tuoreu-
tus. Säilymisen pitää olla aineetonta, emul-
goinnin kooditonta, ei missään tapauksessa 
luonnotonta. Kuluttajalle yritetään toki ker-
toa, että puolukka ja pihlajanmarjakin säily-
vät lisäaineella, ei millään ihmemaineella. 
Kumpi ompi pahempi, sairastuminen pilaan-
tuneesta ruuasta vai virtuaalisairastuminen 
lisätystä aineesta?

Vähemmän aineita – lisää paineita
Yhtäällä kuluttaja ei hyväksy lisäaineita, 

mutta toisaalla mättää kemikaaleja kehoon 
sen enempää ihmettelemättä. Luontaistuot-
teita, laihduttautumispoppaeväitä, homeo-
paattisia valmisteita ynnä muita ihmemöm-
möjä popsitaan kyselemättä sen enempää li-
sättyjä aineita, valmistuksen apuaineita tai 
monimutkaista valmistusprosessia, jossa al-
kuperäisestä raaka-aineesta saattaa olla jäl-
jellä enää nimi.

Lääkkeitä syödään kyseenalaistamatta pil-
lerien täyteaineita tai kapselien kuoria, saa-
tikka ihmettelemättä valmistusprosessia, jol-
la itse lääke on tehty. Purkin kyljestä sentään 
löytyy nykyään tieto, jos pillerin täyteaineena 
on laktoosia tai jos mukaan on tarttunut elin-
tarvikelaissa mainittuja allergeeneja. Onnek-
si vaikuttavin aine on edelleenkin lääke.

Alkoholi eri muodoissaan maistuu kriitti-
sellekin kuluttajamassalle, vaikka se on sen 
luokan liuotin, että jos se nyt keksittäisiin ja 
joku havittelisi sille myyntilupaa, niin mahtai-
sikohan sitä herua. Etanolin kliininen ihmis-

koe on ollut käynnissä vuosituhansia.
Alkoholia on tutkittukin jo kohta vuosikym-

meniä ellei satoja. Sen on havaittu olevan ker-
rassaan superfunktionaalinen eväs. Se tuho-
aa hermosoluja, rappeuttaa maksaa ja aihe-
uttaa riippuvuutta. Eikä siinä vielä kaikki, ta-
loudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset 
tulevat kaupan päälle. Ja silti kansa vetää sitä 
naamaansa joka vuosi litrakaupalla kysele-
mättä sen enempää vaikuttavan aineen hai-
toista kuin lisä- tai apuaineista.

Sensaatiot vetoavat aina ihmisiin. Niiden 
saanti ruuasta ja juomasta onkin kohtuullisen 
runsasta. Aina löytyy joku vähemmällä elin-
tarvikeymmärryksellä varustettu hyvin kirjoi-
tustaitoinen, joka vääntää lisäaineista kohu-
jutun tai -kirjan, ellei pari, saa lisää mainetta 
ja aineellista hyvää.

Teollisuudella on paineita, yhdestä jos toi-
sesta tuotteesta on jo vähennetty lisättyjä ai-
neita, toiveena parantaa loppujen aineiden 
maineita. Monen tuotteen E on muuttunut 
eioo:ksi tai vähintään kirjaimellisesti kirjoi-
tuksellisesti ilmaistuun ilmaisuasuun.

Kuka ylipäätään keksi joskus lisäaineet, 
kun monet niistä ovat rinnastettavissa valmis-
tusaineisiin? Toki seassa on ongelmallisiakin 
aineita, eikä ylipäätään ole järkevää syödä 
kemikaaleja yhtään enempää, kuin mitä luon-
taisesti saa. Mutta silti olisi tärkeää saada ku-
luttajille lisää tervettä lisäainejärkeä. Millä li-
säaineella se mahtaisi onnistua?

Heikki Manner
varapuheenjohtaja
Elintarviketieteiden Seura ry

Aidot maut syntyvät hyvistä 
raaka-aineista. Maustajalta 
saat kaiken tuotekehityksestä 
toimituksiin. Tutustu vaihto-
ehtoihimme ja kerro toiveesi. 
Tehdään yhdessä valikoimiisi
sopiva tuote.
 
Sinapit, ketsupit, salaatinkastik-
keet, majoneesit, hillot, marja- 
ja urheilujuomat.
 

Kaiken takana on hyvä maku



Puh: 0207 51 3100
Fax : 0207 51 3309

Näin uskoo Armasperhe Oy:n keittiömestari-yrittäjä Heikki Aho-
pelto. Ahopelto puhui tammikuussa Tekesin Sapuska-ohjelman 
vuosiseminaarissa.

Armasperhe on Kangasalalla sijaitseva pieni yritys, joka val-
mistaa mm. hapanmaito- ja heratuotteita ja juustoja kyytön mai-
dosta. Kyytön maito on tutkitusti erittäin hyvin juustoutuvaa. Se 
johtuu suotuisasta valkuaisainekoostumuksesta: maidossa on 
runsaasti kappakaseiinia tyyppiä B, joka ns. tavallisesta maidos-

ta puuttuu lähes kokonaan. Prosessoi-
dun maidon määrä vuositasolla on muu-
tamia kymmeniä tuhansia litroja.

– Tuotteen ja idean pitää olla sama, oli 
markkina-alue mikä vaan. Uskon, että 
mikä kelpaa Italiassa, kelpaa naapurille-
kin, Ahopelto vakuutti.

Yritys on hakenut palautetta tuotteista 
ulkomailta uskoen, että se tuo uskotta-
vuutta. Firman slogan on tuotekehitys, 
tuotekehitys ja tuotekehitys. Tuotteen si-
sältö on yhtä kuin brändi. Ahopellon mu-
kaan tuotekehitys pitää tehdä sillä mallil-
la ikään kuin oltaisi Italiaan menossa.

– En usko pelkkiin tarinoihin, tarvitaan 
myös tuotekehitystä. Liian hyvä tarina 
tuotteen takana ei välttämättä palvele 
pienissä yrityksissä. Kun tehdään tuote, 
kotikutoisuus ei välttämättä ole hyvä 
asia, Ahopelto ravisteli kuulijoita.

Ahopellon käsitys on, että substanssia 
pitää olla enemmän, kuin mitä tuotteesta kerrotaan. Ensinnäkin 
maku on yli kaiken. Sen lisäksi aitous, puhtaus, luonnollisuus ja 
eettisyys tulee olla kohdallaan. Pakkauksen on oltava tyylikäs, 
ekologinen ja kierrätettävä.

Korostus markkinoitten mukaan
Ahopelto uskoo, että samalla tuotteella voidaan mennä eri mark-
kinoille, mutta tuotteen piirteitä korostetaan eri tavalla, markki-
noitten mukaan. Aina kuitenkin tärkeintä on maku.

Paikallisesti tuotetta myytäessä tärkeitä ovat lisäksi raaka-ai-
neiden alkuperä ja alhainen hiilijalanjälki. Koko Suomen ollessa 
myyntialueena on tärkeää kertoa, että kyytöt ovat uhanalaisia, 
kyyttöjä tulee suojella, tuotteen raaka-aine on yhdeltä tilalta ja 
se on prosessoimatonta, tuote on lisäaineeton ja se sisältää 
eläinrasvoja ja runsaasti proteiinia.

Ulkomailla markkinoitaessa tärkeää on korostaa, että kysees-
sä on uniikki, kaukainen ja uhanalainen rotu, josta raaka-aine on 
peräisin, tuote on jäljitettävä, se on terveellistä ja kestävän ke-
hityksen mukainen. Venäläisille puolestaan ei terveellisyyttä sa-
nota ääneen, vaan ennemminkin korostetaan herkullisuutta. π

 
lisätietoja:
www.armasperhe.com

Samalla 
tuotteella kaikille 
markkinoille

Armasperhe Oy 
valmistaa mm. 
hapanmaito- ja 
heratuotteita kyytön 
maidosta.
Kuva: valtteri nygren 

Tietoa taidolla pintaa syvemmältä

Monipuolista elintarvikkeiden kemiallista ja 
mikrobiologista analytiikkaa tutkimuksen, 
tuotekehityksen ja laadunvalvonnan tueksi.

MetropoliLab Oy, Viikinkaari 4, 00790 Helsinki
puh. +358 10 391 3410, www.metropolilab.fi

patogeenit

ravintosisältö 

hygieniaindikaattorit

lisäaineet

haitta-aineet
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Suomen valmisruokasektorilla toimii neljä 
isoa valmisruokataloa: Atria Suomi Oy, HK 
Ruokatalo Oy, Saarioinen Oy ja Snellmannin 
Kokkikartano Oy. Valmisruokamarkkinoiden 
monimuotoisuutta ja jatkuvaa kehittymistä 
kuvaa useiden keskisuurten ja pienten alan 
yritysten tulo markkinoille. Usein ne ovat eri-
koistuneet tiettyyn tuoteryhmään kuten esi-
merkiksi pastat, salaatit, voileivät tai luomu-
tuotteet. Yhteistä kaikille on halu tarjota ku-
luttajille valmiiksi laitettua, kotimaista, tuo-
retta, hyvää ruokaa.

Valmisruualla tarkoitetaan sellaisenaan 
syötävää valmista ruokaa, jota myydään kau-
passa kylmätilasta (+6 ˚C) tai pakasteena. Ei-
nesruoka, puolivalmiste, purkkiruoka, valmis-
ruoka, mikroruoka – monta hyvää tuttua ni-
meä eri tilanteissa, vaikkakin valmisruoka ku-
vaa tänä päivänä parhaiten monipuolista va-
likoimaa. Englanninkielinen vastine on chilled 
food tai convenience food.

Koska kuluttajia on erilaisia, myös valmis-
ruuista löytyy erilaisiin tilanteisiin gourmet-, 
premium- tai standardilaatuisia tuotteita, 
joista saa pikaista helpotusta nälkään tai voi 
kauniilla kattauksella valmistaa itselleen ja 
perheelleen hyvän aterian. Tuore valmisruoka 
valmistetaan kotimaassa, mutta pakasteal-
taasta löytyy myös tuontivaihtoehtoja.

Markkinat reagoivat 
kulutusmuutoksiin

Valmisruokamarkkinoiden arvokasvu perus-

Suomessa vahvaa 
osaamista 
valmisruoka-alalla

tuu 1990-luvun laman jälkeiseen kulutuksen 
kasvuun ja jalostustason nousuun, mutta 
vuosien 2008–2009 taantuman aikana osa 
kulutuksesta siirtyi väliaikaisesti edullisem-
man hintaluokan tuotteisiin. Valikoima on ke-
hittynyt raaka-aineiden laadun, prosessointi-
menetelmien, makuvaihtoehtojen ja pakka-
usten kehittymisen myötä.

Vuonna 2011 markkinoille tuli myös uuden-
tyyppisiä salaatteja ja valmisaterioita. Suurin 
tuoteryhmä ovat valmiit ateriat. Välipalat ja 
jälkiruuat ovat hyviä kakkosia. Erilaiset lisuk-
keet ja pääruoka-aineet ovat myös vahvasti 
valmisruokatarjonnassa mukana.

Pienet pakkauskoot palvelevat kuluttajia 
aikaisempaa paremmin, ja tällöin ruoka myös 
kulutetaan entistä tarkemmin. On globaali il-
miö, että kuluttajat ostavat ruokaa pienempiä 
määriä kerralla ja pyrkivät vähentämään ruo-
kahävikkiä. Vähittäiskaupan valmisruokien 
valmistuksen ja palvelutarjonnan kasvu vas-
taa asiakaskohtaisella palvelulla kuluttajan 
tarpeisiin määrän suhteen antaen samalla 
mielikuvan tuoreudesta.

Valmisruuat sopivat kaikille
Vuonna 2007 Ruotsissa Örebron yliopistossa 
tehdyn tutkimuksen mukaan valmisruokaa 
syödään eniten lounaalla ja päivällisellä, mut-
ta eri syistä. Lounasaikaan valmisruuan käy-
töllä säästetään aikaa, kun taas mukavuu-
denhalu ohjaa käyttämään sitä päivällisellä. 
Saman tutkimuksen mukaan valmisruokia 

syövät kaikentyyppisen ihmiset, eivät vain 
kolmekymppiset poikamiehet, kuten usein 
uskotaan. Kuluttaja toivoi myös mahdolli-
suutta ostaa erillisiä aterian osia ja yhdistellä 
niitä itse lautaselleen.

Valmisruokien kulutus on Suomessa mo-
nessa suhteessa samanlaista. Valmiiden ate-
rioiden ohella voi erillisiä aterian osia ostaa 
mieleisensä aterian koostamiseksi. Suoma-
laisista 95 prosenttia käyttää valmisruokia vii-
koittain, ja melkein kaksi kolmasosaa valmis-
taa ruokansa mikroaaltouunissa lämmittä-
mällä ainakin kaksi kertaa viikossa, joten 
käyttäjistä ei ole helppoa löytää erityisryh-
miä.

Suomalaiseen ruokakulttuuriin valmisruu-
at ovat kuuluneet jo pitkään, ja kehitys kulkee 
hauskasti kahteen suuntaan. Samalla kun 
valmistajat kehittävät jatkuvasti uusia ruokia 
kaupunkilaistuvien ja kansainvälistyvien suo-
malaisten makuun, ostavat kuluttajat myös 
niitä perinteisimpiä tuotteita valmiina kotiin 
kuten esimerkiksi verilettuja tai maksa- ja 
lanttulaatikoita.

Naiset ovat miehiä vaativampia
Ruotsalaistutkimuksen mukaan maku ja ul-
konäkö vaikuttivat eniten valmisruuan valin-
taan ruokakaupassa. Naiskuluttajat vaativat 
usein miehiä enemmän valmisruualta ja etsi-
vät useammin pakkauksista esimerkiksi ter-
veellisyydestä kertovia merkintöjä. Ruotsalai-

Kaalikääryleet ovat maistuvia valmisruokia, joita harva 
valmistaa enää itse, mutta moni syö mielellään.
Kuva: vaiSSi oy

Tilastokeskuksen laatiman teollisuuden 
alue- ja toimialatilaston mukaan eineksien 
ja valmisruuan tuotannon kokonaisbrutto-
arvo oli 388,8 miljoonaa euroa vuonna 
2010 ja kokonaisjalostusarvo 125,7 miljoo-
naa euroa.  Palkattua henkilöstöä oli 1 927.

SELMA-markkinaseurantapalvelun mu-
kaan valmisruokasektorin päivittäistavara-
kaupan markkina-arvo oli 2011 noin 308 
miljoonaa euroa ja volyymi noin 83 miljoo-
naa kiloa.

Hotelli-, ravintola- ja kahvilasektorille ta-
pahtuva suurtalousmyynti sekä kauppojen 
palvelumyynti tuovat lisäksi noin neljäs-
osan valmisruokien kokonaismyynnistä eli 
noin 80 miljoonaa euroa. Valikoimassa on 
mm. erilaisten aterioiden osia eli kom-
ponentteja kuten salaatteja, kastikkeita, 
kermaperunoita ja jauhelihapihvejä.

Valmisruoka-ala on kehittynyt vahvaksi 
toimialaksi perinteisten elintarvikealan toi-
mialojen joukkoon.

Valmisruokatoimiala numeroina

Tuoreen salaatin annoskoko on juuri sopiva.
Kuva: atria
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set kuluttajat toivoivat valmisruualta entistä 
erikoisempia makuja sekä eksoottisia ja vah-
vasti maustettuja vaihtoehtoja. Myös vihan-
neksia toivottiin enemmän.

Suomen valmisruokavalikoimat ovat jo näi-
hin toiveisiin vastanneet, sillä eksoottisia ma-
kuja löytyy valikoimista, samoin enemmän vi-
hanneksia. Kuluttajien viimeisimpiinkin ky-
syntämuutoksiin on tuotekehityksissä reagoi-
tu ja markkinoille on tullut uusia vähän hiili-
hydraatteja sisältäviä aterioita.

Valmisruuan juuret 
ulottuvat 1920-luvulle

Moni ei ehkä muistakaan, että valmisruokaa 
on valmistettu jo 1920-luvulla osuusteurasta-
moiden kauppakeittiöissä. Valmisruokien his-
toria liittyykin tiiviinä osana muun elintarvike-
teollisuuden historiaan. Lottien tekemä muo-
nitustyö kehitti ruoka-alan osaamista ja hel-
potti naisten siirtymistä töihin kodin ulkopuo-
lelle.

Saarioisten punajuurien säilöntä alkoi 
50-luvulla, ja maksalaatikko lanseerattiin 
1957. Lännen Tehtaiden pakaste- ja säilyke-
tuotanto alkoi vuonna 1960. Jalostajan herne-
keitto lanseerattiin 1952 ja HK:n Sininen Lenk-
ki 1963. Ensimmäinen teollinen pizza lansee-
rattiin vuonna 1981. Mikroaaltouunit ja mikro-
ateriat yleistyivät 80-luvulla, samoin pussi-
keitot.

Kun päivittäinen ruokahuolto on helpottu-
nut, ovat ihmiset voineet käyttää aikaa opis-
keluun, tuottavaan työhön, harrastuksiin, 
perheen kanssa olemiseen ja moneen muu-
hun mieleiseen asiaan. Ruuanlaiton helpotta-
misen ohella valmisruoka-alan kiistattomia 
saavutuksia on perinneruokien säilyminen 

ruokavaliossamme, sillä kuinka moni valmis-
taa tänä päivänä itse kaalikääryleitä, rosollia 
tai mämmiä. Jälkiruuissa riisipuuro ja kerros-
kiisselit ovat nekin löytäneet omat kuluttajan-
sa.

Turvallista, tutkittua ja 
valvottua ruokaa

Valmisruokien tuoteturvallisuuden eteen teh-
dään yrityksissä päivittäin työtä omavalvon-
nan parissa. Tiukat mikrobivaatimukset mm. 
Listerian suhteen vaativat huolellisuutta val-
mistusprosesseissa. Useilla valmisruokata-
loilla on lain säätämän pakollisen omavalvon-
nan lisäksi myös vapaaehtoisia tuoteturvalli-
suusjärjestelmiä, joissa ulkopuolisten audi-
tointien avulla halutaan osoittaa toiminnan 
korkea turvallisuustaso asiakkaille.

Tutkimushankkeissa saatuun tietoon pe-
rustuen on prosessien turvallisuutta paran-
nettu, ja muun muassa pilaajabakteerien tut-
kimuksessa Suomi on edelläkävijöitä. Elintar-
viketurvallisuuteen ja jäljitettävyyteen tehdyt 
investoinnit yrityksissä ovat mittavia ja hygie-
niavaatimukset huomioidaan aina myös uu-
sissa investointihankkeissa. Kaiken tämän 
työn lisäksi elintarvikevalvontaa tekevät vi-
ranomaiset tarkastavat säännöllisesti laitos-
ten säädöstenmukaisuuden.

Elintarvikkeiden turvallisuus perustuu 
koko toimintaketjun tuntemiseen. Raaka-ai-
netoimittajien kanssa tehdään yhteistyötä, 
jotta voidaan varmistaa raaka-aineiden laatu 
sekä toimitusten määrä ja oikea-aikaisuus. 
Jäljitettävyysvaatimus elintarvikeketjussa 
edellyttää, että tunnetaan vähintään yksi as-
kel sekä taaksepäin eli tavarantoimittajat että 
yksi askel eteenpäin eli asiakkaat, joille tava-

Via-ateriat lämmitetään viheltävässä pakkauksessaan ja nautitaan suoraan pakkauksesta tai 
kauniista astioista.
Kuva: hK ruoKatalo

Jälkiruuat ovat monipuolinen, kasvava ja 
hyvänmakuinen tuoteryhmä, sopiva välipala 
myös iäkkäämmille.
Kuva: Saarioinen

ra toimitetaan. Jäljitettävyysjärjestelmien tie-
tojen avulla raaka-ainetoimittajakohtaiset 
tiedot voidaan selvittää tarvittaessa nopeasti 
joko yritysten omaan tai viranomaisten käyt-
töön.

Valmisruoka-alalla on yhteinen huoli saada 
vesihuolto mukaan tähän ketjuajatteluun 
sekä talousveden että veteen liittyvän oleelli-
sen tiedon siirtämiseksi ketjussa vaiheesta 
toiseen. Puhdas vesi on tärkeä raaka-ainei-
den pesussa, tuotteiden valmistuksessa ja 
puhtaanapidossa. Häiriöt veden laadussa tai 
määrässä vaikuttavat lähes aina valmisruoka-
alan yritysten toimintaan.

Kuluttajan valinta ratkaisee 
tulevaisuuden

Nähtäväksi jää, tuleeko muutoksia tuotetar-
jontaan tai markkinarakenteeseen? Tulevatko 
vaihtoehtoformaatit haastamaan marketteja 
ja millaiseksi valmisruuan asema muuttuu? 
Onko supermarketien perinteinen asema 
uhattuna ja onko paikallinen ruoka mahdolli-
suus myös valmisruokatoimijoille? Onko tule-
vaisuudessa syytä olla tasokkaan valmisruu-
an toimittaja vai panostaako edullisiin hintoi-
hin voidakseen vastata kysyntään? Ohjaavat-
ko ruuan fysiologiset vaikutukset kulutusta 
enemmän kuin hinta tai maku?

Todennäköisesti lihan ja kalan kulutus säi-
lyy Suomessa nykyisellään, ja sen ohella ku-
luttajat haluavat muita laadukkaita raaka-ai-
neita. Toiset kuluttajat kenties lisäävät kas-
vistuotteiden osuutta ruokavaliossaan, mutta 
toiset tarkkailevat edelleen hinta-laatusuh-
detta pohtien ehkä samalla energian ja luon-
nonvarojen kulutusta. On myös mahdollista, 
että ruuan kulutukseen liittyvät monet arvot 
ja odotukset tekevät valinnoista niin moni-
mutkaisia, että valmiiksi ajateltu ruoka on to-
dellinen helpotus ja arjen ilo. π

Elisa Piesala
asiamies
Valmisruokateollisuusyhdistys 
elisa.piesala(at)etl.fi
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Järvi-Suomen Portti Oy:n tuotekehityspäällik-
kö Marita Leskinen on juuri palannut voi-
maantuneena Saksan Nurnbergissa järjeste-
tyiltä Biofach-luomumessuilta.

– Löysin muutaman hyvän uuden yhteis-
työkumppanin. Lisäksi messuilla oli esillä 
kaikkea mahdollista luomuna kauniissa pak-
kauksissa. Luomusuklaatakin tuli maisteltua, 
samoin makkaroita, Leskinen summaa mes-
sukokemuksiaan.

– Uusien ideoiden kerääminen tuotekehi-
tykseen on osa päivittäistä työtäni. Seuraan 
trendejä ja ruokakeskustelua. Mietin, miten 

Tehtaassa tehty ruoka 
vetää vertoja kotiruualle
Tuotekehityspäällikkö Marita Leskisen 
mielestä valmisruokatuotteita pitää 
kehittää eri kohdejoukoille, mutta 
kohderyhmän koko pitää arvioida 
kriittisesti. 

arkea voisi helpottaa. Messuilta löytyy mo-
nenlaista vinkkiä. Kaiken tärkeintä ovat kui-
tenkin yhteiset ideointipalaverit kollegoiden 
kanssa.

Luomua ja lähiruokaa
Valmisruuat ovat joutuneet median hampai-
siin muun muassa lisäainekeskustelun myö-
tä. Tosiasia on kuitenkin se, että lisäaineita 
käytetään mahdollisimman vähän, mutta ei 
kuitenkaan riskeerata tuoteturvallisuutta. 
Leskisen mielestä tällä hetkellä kaikkein tär-
keintä valmisruoka-alalla onkin alan imagon 
nostaminen ja tehokas markkinointi. Lisäksi, 
kuten kaikilla toimialoilla, energian säästö ja 
ympäristökysymykset ovat myös oleellisia.

Erilaiset trendit, kuten karppaaminen ja li-
han kulutuksen vähentämisbuumi, ravistele-
vat aika ajoin ruoka-alaa. Mutta Leskinen suh-
tautuu näihin rauhallisesti.

– Muoti-ilmiöitä tulee ja menee. Henkilö-
kohtaisesti kannatan monipuolista ruokava-
liota enkä äärilaitoja. Tuotteita pitää tietysti 
kehittää eri kohdejoukoille, mutta kohderyh-
män koko pitää arvioida kriittisesti. Lihan ku-
lutuksen ennakoidaan vähenevän, mutta 
toistaiseksi kulutusluvut eivät ole tätä väitet-
tä tukeneet, Leskinen toteaa.

– Luomun merkitys kasvaa nyt, kun kaupan 
keskusliikkeet ovat päättäneet satsata siihen 
ja kuluttajien ostohalukkuus lisääntyy koko 
ajan. Luomu on positivinen vaihtoehto ja luo-
mutuotteita käyttämällä saadaan vähemmän 
lisäaineita. Myös lähiruualla on oma paikkan-
sa suomalaisessa ruokatarjonnassa.

Laadukkaita tuotteita 
aidoista raaka-aineista

Leskinen uskoo, että valmisruoka-ala tulee 
kehittymään ja laatuun satsataan entistä 
enemmän. Kehittyvä prosessi- ja pakkaustek-
nologia mahdollistavat sen, että tehtaassa 
tehty ruoka vetää vertoja kotikokin valmista-
malle ruualle.

Aitous ja alkuperä ovat suomalaisille entistä 
tärkeämpiä, vaikka keinolihan ja muitten ”tek-

Valmisruoka tarkoittaa sellaisia ku-
luttajamarkkinoilla myytäviä ruoka-
tavaroita tai kokonaisia aterioita, 
jotka sisältävät kuluttajien ruuan-
valmistusta helpottavia palveluja, 
(esim. peseminen, pilkkominen, pa-
loittelu, maustaminen, marinointi, 
kypsentäminen, resepti (=idea), joi-
ta kuluttaja ostaa mukavuussyistä 
tai muista tekijöistä johtuen.

lähde: Kupiainen, t. & järvinen, e. 
2009. Miksi kuluttaja ostaa 
valmisruokaa? valmisruokien valintaan 
vaikuttavat tekijät eri 
kuluttajaryhmissä. Mtt:n selvityksiä 
174. helsinki. Saatavissa internetistä 
osoitteessa http://www.mtt.fi/mtts/
pdf/mtts174.pdf

Mikä ihmeen 
valmisruoka? Tuotekehityspäällikkö Marita Leskinen 

testaa, toimiiko viipalointilaite rasvaiselle 
kylkituotteelle.
Kuva: jarKKo riKKonen

Marita Leskinen rentoutuu vapaa-ajalla mm. 
harrastamalla murtomaahiihtoa.
Kuva: SuSanna leSKinen
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nisten” raaka-aineitten tuloa ennustellaankin 
ruokamarkkinoille. Vuosi 2030 on monissa 
skenaarioissa jonkinlainen tähtäyskohde.

– Uskon, että aitous ja alkuperä kiinnosta-
vat kuluttajia myös vuonna 2030, joten eikö-
hän tuolloinkin makkarassa edelleen käytetä 
lihaa ja kinkkukiusauksessa on oikeaa peru-
naa, Leskinen toteaa.

Kilpailu uutuustuotteiden pääsemisestä 
keskusliikkeiden valikoimiin on kovaa, joten 
moni hyvä tuote ei koskaan pääse kaupan 
hyllylle.

– Silloin miettii, mikä meni pieleen. Kiitolli-
sinta on tietysti se, että saadaan tuote valikoi-
miin ja toisaalta se, että jokaisessa päivässä 
on omat uudet haasteensa.

Valmisruoka mainettaan parempaa
Myös Helsingin yliopiston dosentti Velimatti 
Ollilainen näkee valmisruuan tulevaisuuden 
hyvänä. Hänen mukaansa valmisruuat ovat 
osa länsimaista ja suomalaista ruokakulttuu-
ria. Markkinat ovat kasvaneet ja monipuolis-
tuneet Suomessa 2000-luvulla.

Tarjolla on aikaisempaa kalliimpia ruokia ja 
niin sanottuja deli-tuotteita. Lisääntynyt ta-

loudellinen vauraus ja nautintoa korostava 
arvomaailma ovat antaneet sijaa laadukkaille 
valmisruuille.

Kuluttajat haluavat ostaa valmisruokia, 
koska ne ovat nopeita ja mukavia laittaa tar-
jolle, ja helposti myös muunneltavissa ”oman 
näköisiksi”. Kuluttajan ajalla on hintansa, jo-
ten kiireiselle ihmiselle valmisruoka on oiva 
vaihtoehto.

– Valmisruokien käytöllä voidaan monipuo-
listaa ruokavaliota. Ei ole epäterveellistä ruo-
kaa, on vain epäterveellisiä ruokavalioita. Li-
säksi kaikkea suomalaista valmisruokaa voi-
daan pitää lähiruokana Ollilainen summaa.

Hän painottaa, että kuluttajan omat valin-
nat vaikuttavat, onko valmisruoka terveelli-
nen. Kaupan tarjonta kyllä mahdollistaa ter-
veellisen valmisruokaan perustuvan aterian.

Ollilainen myös vähän ihmettelee vuosi sit-
ten noussutta kohua broileripyöryköitten val-
mistusaineena käytetystä broilerin nahkasta.

– Mielestäni on suorastaan velvoite käyttää 
kaikki tuotantoeläimet mahdollisimman tark-
kaan ruuaksi. Tuotantoeläinten kasvattami-
nen vain pihvilihaa varten on epäeettistä – tä-
män vuoksi pitäisi kyllä hyödyntää kaikki ru-

Dosentti Velimatti Ollilainen puhui 
valmisruuista Helsingin yliopiston 
Tiedekulmassa (www.helsinki.fi/tiedekulma) 
helmikuussa.
Kuva: ari aalto

Tuotekehityspäällikkö Marita Leskinen on 
työskennellyt lähes neljännesvuosisadan 
valmisruuan ja lihavalmisteiden parissa. 
Leskinen kertoo, että yliopiston lopputut-
kinto antoi monipuoliset valmiudet pk-yrit-
täjien ja tutkimuksen kanssa toimimiseen.

Marita Leskisen työura alkoi vuonna 
1988, jolloin hän valmistui Helsingin yli-
opiston maatalous- ja metsätieteellisestä 
tiedekunnasta pääaineena elintarviketek-
nologia. Heti valmistumisen jälkeen avau-
tui tutkijan pesti Helsingin yliopiston elin-
tarvikekemian ja -teknologian laitoksella.

– Projektini rahoittajana oli Elintarvikkei-
den tutkimussäätiö ja sen aiheena oli mar-
jojen ja vihannesvalmisteiden muunnetun 
ilmakehän pakkaaminen. Projektin jälkeen 
muutin perheeni kanssa Etelä-Savoon, Les-
kinen kertoo.

Hän työskenteli lähes 15 vuotta Helsin-
gin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja kou-
lutuskeskuksessa Mikkelissä (nykyinen 
Ruralia Instituutti) ensin tutkijana, sitten 
erikoistutkijana ja lopussa kehittämispääl-
likkönä. Työhön kuului pk-elintarvikeyrittä-
jyyden, luomutuotannon ja - jalostuksen 
edistäminen sekä kouluttaminen. Työ teh-

tiin hankkeiden avulla.
Viimeiset seitsemän vuotta Leskinen on 

toiminut Järvi-Suomen Portti Oy:ssä tuote-
kehityspäällikkönä, jossa hänellä on vas-
tuullaan uusien tuotteiden ideointi ja kehit-
täminen yhdessä tuotepäälliköiden kans-
sa. Myös elintarviketutkimukseen ja luo-
muun liittyvät asiat ovat Leskisen työlistal-
la.

Opinnot hyvä pohja
– Siirtyessäni teollisuuteen tuotannon mit-
takaava kasvoi moninkertaiseksi, mutta 
perusperiaatteet ovat kuitenkin samanlai-
sia. Erittäin hyödyllisiksi olen kokenut elin-
tarviketeknologian harjoitustyöt, joissa 
valmistettiin mm. mehua, tehtiin säilykkei-
tä, kuivattiin maitoa jne. Myös pakkaustek-
nologian opinnot ovat olleet tarpeellisia. 
Lainsäädännöstä saatiin hyvät perustiedot, 
vaikka EU:n myötä kaikki muuttuikin hyvin 
nopeasti.

Leskisen toimenkuva Järvi-Suomen Port-
ti Oy:ssa on monipuolinen ja hänen tuote-
kehitysvastuulla on kaikki tuoteryhmät. Sy-
vällistä lihaosaamista Leskinen on saanut 
kollegoilta työn kautta.

– Lisäksi taloutta ja johtamista olen opis-
kellut vuosien varrella. Suosittelenkin ny-
kyisille opiskelijoille talouden ja johtami-
sen kursseja aineopintojen lisäksi.

Suurin osa Leskisen työkokemuksesta 
on EU-jäsenyyden ajalta.

– EU:n myötä saatiin hankerahoitusta, 
joka mahdollisti pk-elintarvikeyrittäjyyden 
ja luomun edistämisen. EU helpotti tavaroi-
den ja raaka-aineiden ostamista Euroopas-
ta. Yhteinen lainsäädäntö EU-maiden kes-
ken aiheutti kuitenkin paljon hämmennystä 
alkuun, Leskinen arvioi EU-jäsenyyden 
hyötyjä ja haittoja.

Terveisiä alalle aikoville
Terveisinä alalle aikoville, elintarvikealan 
kouluttajille ja alan viranomaisille Leskinen 
kertoo, että elintarvikealan työt ovat moni-
puolisia, joten erilaisille ihmisille löytyy 
haasteellisia ja vaihtelevia töitä. Opintojen 
aikaisia harjoitustöitä ja kesäharjoitteluja 
Leskinen pitää erittäin tärkeinä ja hänen 
mielestään ne tulisi säilyttää opinnoissa 
myös tulevaisuudessa. Tuotekehitystä ei 
koskaan voi tehdä pelkästään tietokoneen 
ja kirjojen avulla.

Tutkijasta valmisruoka-alan ammattilaiseksi

hon osat, sisäelimet, ym. kuten ennen van-
haan tehtiin.

Ollilainen ottaa esimerkiksi kamaran, jonka 
käytöllä voidaan hyvin saada haluttu rakenne 
ja suutuntuma makkaraan. Miksi sitä ei sitten 
käytettäisi? Sika onkin hyvä esimerkki koko 
ruhon tehokkaasta hyödyntämisestä. π

Raija Ahvenainen-Rantala
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Liikaa suolaa ja sokeria, suosituksia run-
saammin kovaa rasvaa, liian vähän kasviksia, 
marjoja ja hedelmiä, niukasti rautaa ja peh-
meää rasvaa. Vaikka moni asia leikki-ikäisten 
suomalaislasten ravitsemuksessa on varsin 
hyvällä mallilla, listaa Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen laaja tutkimusraportti vuodelta 
2008 myös koko joukon parannuskohteita.

Lastenruokavalmistaja Nutricia Baby Oy:lle 
THL:n ja muiden tutkimuslaitosten tuottama 
tieto pienten lasten ruuankäytöstä ja ravitse-
muksesta tarjoaa arvokasta pohjatietoa tuo-
tekehityksen tueksi. Yritys seuraa aktiivisesti 
niin Suomessa kuin ulkomailla tehtävää alan 
tutkimusta. Kansainväliseen danone-konser-
niin kuuluvalla yrityksellä on lisäksi omia tut-
kimuskeskuksia ympäri maailmaa.

Nutricia Baby Oy:n toimitusjohtaja Ken-

neth Tarvosen mukaan tutkimuksen tuotta-
ma tieto ohjaa vahvasti yrityksen tuotekehi-
tystä ja tuoteportfolion rakentamista.

– Tuoteturvallisuus ja vastuullisuus pienten 
lasten ravitsemuksellisista tarpeista, kasvus-
ta ja kehityksestä ohjaavat kaikkea toimin-
taamme ja menevät aina liiketoiminnan ta-
voitteiden edelle. Tutkimus- ja kehitystoimin-
tamme ei pyri pelkästään kilpailemaan alan 
parhaasta osaamisesta, vaan haastaa myös 
jatkuvasti itse itseään entistä parempiin suo-
rituksiin, Tarvonen linjaa.

Yrityksen oma tutkimus- ja laadunvarmis-
tustoiminta kattaa kaikki tuotteen kehityk-
sen, valmistuksen ja varastoinnin vaiheet. Sa-
mat tiukat laatuvaatimukset koskevat kaikkia 
lastenruuissa käytettäviä raaka-aineita ja val-
mistuslaitoksia alkuperämaasta, tuotantota-
vasta ja tuotteet valmistavan tuotantolaitok-
sen sijainnista riippumatta.

Tuotekehityksessä hyödynnetään 
Saperea ja lautasmallia

Yrityksen tuotekehitystoimintaa ohjaavat tut-
kimuksen ohella lainsäädännön asettamat 
velvoitteet, imeväis- ja leikki-ikäisiä lapsia 
koskevat ravitsemussuositukset, lasten hy-

vää ravitsemusta tukevat hankkeet sekä lap-
siperheiden esittämät toiveet. Esimerkiksi 
ruokakasvatusmenetelmä Saperen periaat-
teita on pyritty huomioimaan tuotekehityk-
sessä.  

– Meille on erittäin tärkeää, että lapselle 
tarjottava ravinto on monipuolista, maistuu 
hyvälle ja harjaannuttaa Saperen periaattei-
den mukaisesti kaikkia aisteja, Tarvonen sa-
noo.

Lastenaterioiden tuotekehitystä on ohjan-
nut muun muassa suomalaisia ravitsemus-
suosituksia tukeva lautasmalli. Lautasmallin 
oppien mukaisesti Muksu-aterioiden kasvis-
pitoisuutta on nostettu noin 50 prosenttiin.

Hyvä esimerkki yrityksen pitkäjänteisestä 
kehitystyöstä on myös Nutrician patentoitu, 
prebioottinen oligosakkaridiseos, jonka kehi-
tystyön lähtökohtana on käytetty äidinmai-
don luonnostaan sisältämiä oligosakkarideja. 
Oligosakkaridiseosta on tutkittu eri-ikäisillä 
lapsilla keskosista alkaen, ja sen on todettu 
tukevan lapsen ruuansulatuselimistön toi-
mintaa. Oligosakkaridiseosta lisätään muun 
muassa yrityksen äidinmaidonkorvikkeisiin, 
velleihin sekä leikki-ikäisille lapsille tarkoitet-
tuun maitojuomaan.

Ravitsemuksellisesti laadukkaita 
välipalavaihtoehtoja

Nutricia Baby haluaa tarjota pienen lapsen 
aterioiksi ja välipaloiksi tuotteita, jotka ovat 
ravitsemussuositusten mukaisia. Esimerkke-
jä tällaisista välipaloista ovat viljaa, marjoja 

Vastuullista tuotekehitystä 
perheen pienimpien parhaaksi
Lautasmalli ja ruokakello ohjaavat 
Nutricia Baby Oy:n tuoteportfolion 
suunnittelua. Tavoitteena on tarjota 
vähittäiskaupan lastenruokahyllyyn 
tuotteita, jotka tukevat pienen lapsen 
hyvää ravitsemusta ja terveyttä.

Muksun oma lautasmalli ohjaa lapsiperheitä 
syömään ravitsemussuositusten mukaisesti. 
Lautasmallin periaatteita hyödynnetään 
lastenaterioiden tuotekehityksessä.
Kuva: nutricia baby oy

Toimitusjohtaja Kenneth Tarvonen ja ravitsemusasiantuntija Carina Kronberg-Kippilä 
arvostavat suomalaisilta lapsiperheiltä saatua tunnustusta. Tuoreessa Lapsi 2012 
-tutkimuksessa lapsiperheet valitsivat Nutricia Babyn kaikista lastenruokavalmistajista 
yritykseksi, jolla on paras maine.
Kuva: anna väKeväinen



Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuon-
na 2008 julkaiseman raportin mukaan 
vuoden ikäisten suomalaislasten ruokava-
lion ravitsemuksellinen laatu vastaa pa-
remmin suosituksia kuin vanhempien leik-
ki-ikäisten lasten.

– Ruokavalion laatu heikkenee erityises-
ti toisen ikävuoden aikana, kun lapsi siirtyy 
entistä enemmän syömään samaa ruokaa 
muun perheen kanssa, kertoo lasten ravit-
semuksesta väitöskirjaa valmisteleva tut-
kija Pipsa Kyttälä THL:sta.

Kyttälän mukaan teollisten lastenruoki-

en ja erityisesti vellien vitaminointi selittää 
ainakin osan yksivuotiaiden ja sitä van-
hempien lasten ruokavalioiden laadullisis-
ta eroista. Yksivuotiaat lapset syövät päi-
vittäin keskimäärin yli 300 grammaa teol-
lisia lastenruokia.

– Leikki-ikäisten lasten ruokavaliossa pi-
täisi kiinnittää erityisesti huomiota rasvan 
laatuun sekä kasvisten, hedelmien ja mar-
jojen käytön lisäämiseen ja sokerin käytön 
rajoittamiseen. Täysjyväviljavalmisteiden 
suosiminen lisäisi lasten kuidun ja raudan 
saantia, Kyttälä neuvoo.

Perheruokaan siirtyminen heikentää 
lapsen ruokavalion laatua

 

ja hedelmiä sisältävät puurot, sokeroimatto-
mat, jopa 100 % hedelmää sisältävät hedel-
mäsoseet sekä täysjyväiset ensimurokkeet ja 
hedelmäinen ensimysli, joihin ei ole lisätty 
suolaa.

Ravitsemusasiantuntija Carina Kronberg-

Kippilän mukaan lapsen välipalojen laadulla 
on aivan yhtä suuri merkitys kuin pääaterioi-
denkin laadulla.

– Emme pidä perusteltuna tuoda valikoi-
miin runsaasti sokeria sisältäviä, jälkiruoka-
tyyppisiä välipalavaihtoehtoja tai napostelu-

kulttuuriin ohjaavia, snacks-tyyppisiä vaihto-
ehtoja. Ravitsemuksellisesti laadukkaat väli-
palat ehkäisevät napostelutarvetta ja tukevat 
suosituksen mukaisen säännöllisen ateriaryt-
min muodostumista. Haluamme näin omalla 
toiminnallamme edistää lapsen luonnollista 
ja normaalia painokehitystä sekä painonhal-
lintaa, Kronberg-Kippilä toteaa.

Rintamaito on vauvan parasta ravintoa. 
Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa täy-
simetystä suositellaan kuuden kuukauden 
ikään ja osittaista imetystä vähintään yhden 
vuoden ikään saakka. Nutricia Babyn kevät-
talven 2012 velliuudistus tukee suosituksen 
toteutumista.

– Uudistettujen vellien ikäsuositus on nyt 
alkaen kuusi kuukautta. Terveydenhuollon 
ammattilaisilta saadun palautteen mukaan 
vellien uusi ikäsuositus on tervetullut uudis-
tus, joka osaltaan tukee nykyisen imetyssuo-
situksen toteutumista. Lisäruuat suositellaan 
aloitettaviksi sosemaisilla, lusikoitavilla ruuil-
la neuvolan yksilöllisten ohjeiden mukaan 
4–6 kuukauden iässä imetyksen jatkumisen 
ohessa, Kronberg-Kippilä kertoo. π
Krista Korpela-Kosonen
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Valtatie kahdeksan varrella sijaitseva tehdas 
tuottaa teollisuudelle ja ammattikeittiöille 
valmisteita munamassoista munajauheisiin 
ja keitettyihin, kuorittuihin muniin saakka.

Munaxin perusti vuonna 2003 kolme kanan-
munantuotantoon erikoistunutta perhettä: 
Vennot, Majanderit ja Torikat. Yrityksellä on 
vajaa 80 sopimustuottajaa ja yli 20 työnteki-
jää. Liikevaihto oli vuonna 2011 noin 20 miljoo-
naa euroa, mistä vienti lohkaisi viidenneksen. 
Vienti kohdistuu Pohjoismaihin, Baltian mai-
hin ja Keski-Eurooppaan.

Uusien tuotantotilojen myötä tehtaassa voi-
daan työskennellä kahdessa vuorossa. Alku-
vaiheessa munavalmisteita tehdään kaksi mil-
joonaa kiloa vuodessa, mutta määrä voidaan 
kolminkertaistaa. Vuonna 2011 tehtaassa pa-
kattiin reilut 15 miljoonaa kiloa kananmunia: 

Munavalmisteille lisää 
säilyvyysaikaa lämpökäsittelyllä
Suomen suurin yksityinen 
munapakkaamo ja luomumunien 
markkinoija Munax Oy avasi uuden 
munavalmistetehtaan marraskuussa 
Laitilassa. Tehokkaan lämpökäsittelyn 
ansiosta munavalmisteet säilyvät 
aikaisempaa kauemmin myös 
lisäaineettomina.

noin 30 prosenttia koko maan kokonaistuo-
tantomäärästä.

Kova kasvuvauhti
Vajaassa kymmenessä vuodessa yrityksen 
toimitilat ovat kasvaneet seitsenkertaisiksi ja 
tuotantomäärät vielä enemmän.

– Tiloja on laajennettu joka vuosi, munaval-
misteiden liiketoiminnasta vastaava Heikki 
Harismaa tarkentaa kasvuvauhtia.

Hän kertoo, että yritys on pärjännyt hyvin 
kovasta investointitahdista huolimatta, koska 
omiin kustannuksiin on voitu vaikuttaa, orga-
nisaatio on ollut ohut ja omistajat ovat työs-
kennelleet itse yrityksissä.

Raaka-aineena käytetään kaikenlaisia ka-
nanmunia: virikehäkkikanaloiden munia, eri-
koisrehuilla syötettyjen kanojen munia, va-
paan kanan munia ja luomumunia.

Munaxilla pakataan kananmunia parille 
kaupan merkille, mutta pääosa myydään yri-
tyksen omalla tuotemerkillä. Suomen luomu-
munista 80 prosenttia tulee Munaxilta, mutta 
luomumunien osuus koko kananmunamyyn-
nistä lohkaisee vain muutaman prosentin. 
Pääosa tuotannosta menee vähittäiskaup-
paan, valmisteet ammattikeittiöille ja elintar-
viketeollisuudelle.

Muut munavalmisteet tehdään Laitilassa, 
mutta kananmunajauheet teetetään Keski-Eu-
roopan maissa rahtityönä.

– Tavoitteena on valmistaa kattava valikoi-
ma kananmunavalmisteita elintarviketeolli-
suudelle, suurkeittiöille ja leipomoille, Heikki 
Harismaa summaa.

Uutta tekniikkaa
Munaxin uusi munavalmistetehdas aloitti toi-
mintansa marraskuussa 2011 pakkaamon kyl-
jessä. Tehtaaseen kunnostettiin Italiasta käy-
tettynä ostettu munien rikkomiskone, joka 
erottelee keltuaiset ja valkuaiset toisistaan. 
Kone rikkoo tunnissa noin 60 000 kananmu-
naa.

Uutta tehtaassa on munamassan jäähdytys, 
suodatus ja pastörointi uudella laitteistolla. 
Munamassa jäähdytetään neljään asteeseen 
ja suodatetaan mikrobikasvun minimoimisek-

Lämpökäsittelyn ansiosta Munaxin tuote-
valikoima on entistä monipuolisempi. Os-
taja saa halutessaan vaikkapa pelkät val-
kuaiset tai keltuaiset.

Yritys valmistaa nestemäisiä munaval-
misteita, jauheita sekä keitettyjä, kuorittuja 
munia. Luomuna on tarjolla pastöroitua, li-
säaineetonta kokomunamassaa, kuumen-
nusta vaille valmista munakokkelia. Näiden 
tuoretuotteiden säilyvyysaika on 28 vuoro-
kautta.

Leipomoille ja valmisruokateollisuudelle 
toimitetaan kokomuna-, keltuais- ja valku-
aismassaa säiliötoimituksina ja valmisruo-
kateollisuudelle einesmunamassaa. Am-
mattikeittiöille ja leipomoille yritys valmis-
taa kanistereihin pakattua kokomunamas-

saa ja keltuaismassaa, joiden säilyvyysaika 
on kolme kuukautta.

Valikoimaan kuuluu neljä erilaista kanan-
munajauhetta: sraykuivattua kokomuna-
massaa ja munankeltuaista, hyvin vaahtou-
tuvaa munanvalkuaisjauhetta sekä sitovaa 
munanvalkuaisainetta.

Keitetyt, kuoritut munat pakataan vesi-
liuokseen (säilyvyysaika 30 pv) tai suoja-
kaasupakkaukseen (säilyvyysaika 21 pv).

Lisäksi yritys räätälöi asiakkaiden tarpei-
den mukaan nestemäisiä, pakastettuja ja 
jauhemaisia munavalmisteita. Valmistus-
prosessissa voidaan säätää keltuaisen ja 
valkuaisen suhdetta ja lisätä muita aineita, 
kuten suolaa, sokeria tai maitojauhetta.

Monipuolinen valikoima

Munavalmisteiden liiketoiminnasta vastaava 
Heikki Harismaa kertoo, että koko Pohjois-
Euroopassa ainutlaatuisella laitteistolla 
voidaan tuottaa munavalmisteita ilman 
lisäaineita aikaisempaa tehokkaamman 
lämpökäsittelyn ansiosta.
Kuva: pirjo huhtaKangaS
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si. Toinen uutuus on patentoitu Actiflash-pas-
törointilaitteisto, jolla tapetaan tehokkaasti 
mikrobeja niin, että raaka-aine säilyy hyvälaa-
tuisena. Pastöroinnin jälkeen munamassa pa-
kataan.

Patentoitu laitteisto mahdollistaa massan 
pastöroinnin totuttua korkeammassa lämpö-
tilassa, mikä lyhentää kokonaispastörointiai-
kaa oleellisesti. Uusia laitteita on hankittu, jot-
ta munatuotteille saadaan lisää säilyvyysai-
kaa ilman lisäaineita.

Myös suurkeittiöille ja elintarviketeollisuu-
delle voidaan tarjota säilöntäaineettomia 
tuotteita ja luomutuotteita. Tällä hetkellä tuot-
teet menevät teollisuudelle ja ammattikeitti-
öille ja leipomoille tukun kautta. Pitkällä täh-
täyksellä viidennes munavalmisteista kulkee 
tukun kautta.

Munavalmisteet pakataan steriileihin ja il-
matiiviisiin pusseihin, joissa ne säilyvät kolme 
viikkoa. Nestemäisiä tuotteita pakataan yh-
destä kilosta tuhannen kilon konttiin saakka.

Myös logistiikkaprosessia on kehitetty toi-
mivammaksi muun muassa ottamalla bag in 
box -laatikkojen rinnalle kiertäviä muovilaati-
koita.

Munax -luomumunamassa voitti Luo-
muliiton Vuoden luomutuote -kilpailun 
ammattikeittiösarjan, joka järjestettiin 
nyt ensimmäistä kertaa. Vuoden luomu-
tuotteet julkistettiin maaliskuussa 
Gastro-messuilla Luomupäivän yhtey-
dessä.

Luomumunamassa valmistetaan pa-
tentoidulla laitteistolla, jolla munamas-
sa pystytään pastöroimaan totuttua kor-
keammassa lämpötilassa.

– Tuote säilyy pidempään ilman säi-
löntäaineita ja sen toiminnalliset omi-
naisuudet, kuten vaahtoutuvuus ja koa-
guloituminen, säilyvät paremmin. Uu-
den prosessin ansiosta oli mahdollista 
tuoda lisäaineeton luomumunamassa 
suurkeittiöiden käyttöön, Heikki Haris-
maa Munax Oy:stä kertoo.

Luomuaamiaiset ovat suosittuja ra-
vintoloissa, joten markkinoiden ensim-
mäinen luomumunamassa helpottaa 
ammattikeittiöiden työtä.

Rikkomiskoneessa munat rikotaan ja tarvittaessa keltuaiset ja valkuaiset erotellaan. Rikkomisen jälkeen munamassa jäähdytetään ja 
suodatetaan ennen pastörointia.
Kuva: Munax

Kiertävään muovilaatikkoon mahtuu kaksi 
10 kilon munavalmistepussia.
Kuva: Munax

Luomumunamassa 
voitti ammatti-
keittiösarjan

Maaliskuussa 2012 Munax otti käyttöön uu-
den kuorimunien pakkauslinjaston, jolla tuho-
taan kuoren pinnalla olevia bakteereja UV-va-
lolla. Parannus on merkittävä, koska Suomes-
sa munien peseminen on kiellettyä. π

Pirjo Huhtakangas

lisätietoja:
www.munax.fi



52 Kehittyvä Elintarvike 2/2012  I  www.kehittyvaelintarvike.fi

n           v a l M i S r u o K a t e o l l i S u u S

Uusi tehdas ja logistiikkakeskus nousivat Pe-
dersöreen, noin kymmenen kilometrin pää-
hän Pietarsaaresta, lähelle vihannesraaka-ai-
neiden tuottajia. Toimitusjohtaja Sami Haa-
pasalmen mukaan noin 5000 neliön tuotan-
tolaitos on Suomen modernein valmiita tuo-
resalaatteja valmistava tehdas. Investoinnin 
kokonaisarvo on noin kuusi miljoonaa euroa.

Fresh Servant Oy on suomalainen perheyh-
tiö, joka valmistaa valmissalaatteja, salaatti-
komponentteja ja valmiiksi pakattuja hedel-
miä ja vihanneksia vähittäiskauppaan ja Ho-
reca-asiakkaille. Yrityksen toiminta alkoi 
vuonna 1971 Snellman Vihannestukku Oy:n 
nimellä. Yrityksellä on nykyisin toimipisteet 

Nykyaikainen tuoretuotetehdas 
käynnistyi Pietarsaaressa
Vihannes- ja tuoretuotteita 
valmistava Fresh Servant Oy 
siirsi toimintansa upouuteen 
tuotanto- ja logistiikkakeskukseen 
maaliskuussa Pietarsaaressa. Tilat 
lähes kolminkertaistuivat, ja koko 
tuotantoprosessi nykyaikaistui.

Pietarsaaressa ja Vaasassa, joissa työskente-
lee yhteensä noin 80 työntekijää.

Tuoretuotteet ovat kysyttyjä
Euroopassa ns. Fresh Cut -tuotteiden vuotui-
nen kasvu on ollut 1990-luvulta lähtien kovaa, 
mikä näkyy myös Suomessa ja Fresh Servant 
Oy:n toiminnassa. Yritys odottaa liikevaihton-
sa kasvavan voimakkaasti myös tulevina vuo-
sina, sillä kuluttajat ja ammattikeittiöt etsivät 
ratkaisuja arjen helpottamiseksi ja toiminnan 
tehostamiseksi.

– Myös kuluttajien terveystietoisuus vai-
kuttaa kulutukseen. Ravintoloilla on salaatti-
pöydän kulutuksen, hävikin ja keittiön tehok-
kuuden kanssa oma haasteensa. Heille tarjo-
amme komponenteille räätälöidyn salaatti-
suunnitteluohjelman, jolla ravintolat voivat 
suunnitella tarjottavan salaattipöydän vali-
koiman, laskea sen kustannukset ja saada 
tuotteiden käyttö parempaan seurantaan, 
Sami Haapasalmi kertoo.

Hän lisää, että Fresh Servant Oy haluaa olla 
kehittämässä kuluttajien, kaupan ja ravinto-
loiden sekä tuottajien kanssa toimintamallia, 
jolla saadaan kuluttajien lautaselle enemmän 
ja helpommin tuoreita, maukkaita ja terveel-
lisiä tuotteita pellolta pöytään.

– Uuden tehtaan myötä voimme lisätä pak-
kausvaihtoehtoja. Tulemme lanseeraamaan 
uudistetun version Hetki-konseptista, johon 
kuuluu valmiita take away -tuotteita kuten 
lounassalaatteja ja hedelmäsnackeja, ruuan-
valmistustuotteita kuten tuoreita wok- ja keit-
tovihanneksia, lisukesalaatteja sekä valmiita 
salaattisekoituspusseja. Lisäksi tuoteryhmis-
sämme ovat GN-mitoitetut, valmiit salaattise-
koitukset ravintoloille ja palvelutiskeille sekä 
erilaiset komponentit ammattikeittiöille, Haa-
pasalmi listaa.

Automaatio tehostaa toimintaa
Fresh Servant Oy:n koko toiminta siirtyi maa-
liskuun puolivälissä vanhoista, noin 1 700 ne-
liön tiloista täysin uusiin noin 5000 neliön ti-
loihin. Samalla tuotanto tehostui automaati-
on myötä.

– Tehtaassa on uusittu salaatinkäsittelylin-

Fresh Servant Oy:n tuotantoprosessi on 
uudistettu vastaamaan uusinta tekniikkaa, 
esittelevät toimitusjohtaja Sami Haapasalmi 
ja tuotantopäällikkö Sara Lassfolk.
Kuvat: FreSh Servant oy

Uudistettuun Hetki-konseptiin 
kuuluu mm. take away -tuotteita, 
ruuanvalmistustuotteita, lisukesalaatteja ja 
valmiita salaattisekoituspusseja.

jasto, leikkuulinjasto sekä pakkaamo. Käy-
tännössä koko tuotantoprosessi on uudistet-
tu ja vastaa tällä hetkellä moderneinta tek-
niikkaa. Uudessa tehtaassa on huomioitu 
erittäin tarkasti hygienia- ja laatuvaatimuk-
set. Tehtaassa on selkeät hygienia-alueet, 
tuote- ja henkilöstövirrat hygieniasulkuineen 
sekä osastokohtainen lämpötilahallinta. 
Myös ympäristönäkökohdat on otettu huomi-
oon: muun muassa lämmitys hoidetaan kyl-
mäkoneista vapautuvalla energialla, Sami 
Haapasalmi kertoo.

Pakkausuudistuksessa pääpaino on ollut 
pakkausmateriaalin vähentämisellä sekä 
helppokäyttöisyydellä. Esimerkiksi salaattira-
sioissa on säästynyt pakkausmateriaalia jopa 
38 prosenttia, mikä tarkoittaa yli 30 000 kiloa 
muovia vuodessa.

Tuotteet, joiden säilyvyysaika vaihtelee vii-
destä kahdeksaan päivään, pakataan logis-
tiikkakeskuksen keräilylinjastolla. π

lisätietoja: www.fresh.fi
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Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan 
jokainen pullo on jäljitettävissä.
”Toimitamme kaasupulloja ravintoloihin, pubeihin ja tapahtumiin. 
Yksilöpulloseurannan ansiosta tiedämme, montako pulloa missäkin on. 
Lisäksi voimme kartoittaa varastotilanteemme kaasupullon tarkkuudella.”

www.aga.fi

Jouni Örnberg
on logistiikkavastaava Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalla, jonka jatkuvassa käytössä  
on 52 kaasupulloa. 

ICC® Yksilöpulloseurannan avulla Kaasusen 
perheen 2 miljoonaa jäsentä pysyvät aina 
tallessa. Lue lisää Laitilan Wirvoitusjuoma-
tehtaasta ja osallistu kilpailuun skannaa-
malla QR-koodi puhelimeesi, netissä osoit-

teessa www.aga.fi/icc tai  
vierailemalla palvelupis-
teellä. Voit voittaa hienoja 
palkintoja!

AGAn kaasupullot pysyvät tallessa!

Kävin Helsingin yliopiston alumnitilaisuudes-
sa Viikissä. Oli mukava tavata vanhoja kolle-
goita ja tuttuja, mutta samalla jäi vähän häm-
mentynyt olo. Viikissä on periaatteessa hyvin 
integroinut tutkimuskokonaisuus ruuan ym-
pärillä, mutta kuinka hyvin se toimii? Pohdin, 
miten tutkimuksessa näkyy esimerkiksi sel-
lainen arjen kokonaisuus kuin valmisruoka. 
Kaiken kaikkiaan koko valmisruoka-ajatus 
tarvitsisi ravistelua.

Vanhassa mustavalkoisessa maailmassa 
oli kaksi ääripäätä: itse tehty kotiruoka ja 
teollinen valmisruoka. Sitten väliin työntyi 
ruokapalvelujen tuottama enemmän tai vä-
hemmän valmis ruoka. Suomalaisessa mallis-
sa ruokailija saa sieltä tyypillisesti melkein 
valmista ruokaa. Ruokailijan roolia ennen 
syömistä voi luonnehtia kokoonpanevaksi. 
Valmistamista sekin.

Nyt valmisruoka tulee monia kanavia pitkin 
ruokailijoille. Kaupassa voi syödä kuin ravin-
tolassa ja ravintolasta voi ottaa annoksia mu-
kaan. Ainoa selkeä aukko tässä verkostossa 
on se, että tehtaiden yhteydessä on harvoin 
yleisölle avoimia ravintolatyyppisiä paikkoja. 
Tehdas ja kauppa -yhdistelmä riittää, vaikka 

Valmisruoka tarvitsee uudistumista
voisi luulla tehdaskeittiön palvelevan kehittä-
mistarkoituksiakin.

Varsinkin teollisia valmisruokia kohtaan on 
edelleen vahvoja epäluuloja. Eikä varmasti 
syyttä. Kyllä se näin ulkopäin katsoen näyttää 
juuttuneen pikkumuutoksiin. Mihinkään radi-
kaalimpaan uudistukseen ei ole ollut halua.

Keskeisiä negatiivisia tekijöitä, joita valmis-
ruokiin liitetään, on pitkä aika valmistuksen 
ja käytön välillä sekä yksilöllisyyden puuttu-
minen. Suomessa on maailman kehittyneim-
piä järjestelmiä teollisuuden ja kaupan välillä, 
mutta ei tahtoa tämän parempaan hyödyntä-
miseen kuluttajan kannalta.

Valmisruokaideologia on kaikkiaan aika 
väljähtynyt. Itse mietin jo toistakymmentä 
vuotta sitten Viikissä, että olisi parempi ryh-
tyä modernissa maailmassa ajattelemaan 
ruuan tallentamista. Teollisen järjestelmän 
tehtävänä olisi pyrkiä tallentamaan ruokatai-
teilijoiden luomuksia mahdollisimman alku-
peräisessä muodossa. Nyt pyritään lähinnä 
säilyttämään ruuan luonnolliset ominaisuu-
det.

Tuntuu ehkä pieneltä näkökulmaerolta, 
mutta vaikutus olisi suuri. Jokainen tajuaa, 

että elävän tilanteen ja tallenteen välillä on 
aina ero, mutta teknologeille tulisi aivan toi-
nen draivi tallenteiden kehittämiselle, kun ke-
hitystä tehtäisiin ihmisten eteen. Mitä olisi 
musiikkiteollisuudestakaan tullut, jos siellä 
edelleen myytäisiin vain tallennettuja luon-
non- ja kotiseutuääniä.

Suomalaisissa valmisruuissa pitäisi siirtyä 
uuteen aikaan! π

Jarmo Markula
Innoliito

n         v a l M i S r u o K a t e o l l i S u u S / p u h e e n v u o r o



54 Kehittyvä Elintarvike 2/2012  I  www.kehittyvaelintarvike.fi

n           v a l M i S r u o K a t e o l l i S u u S

Mediassa pohditaan usein elintarviketuotan-
non tehokkuutta sekä kilpailukyvyn paranta-
mista. Keskustelusta saattaa saada vaikutel-
man, että ainoa kilpailukykyä parantava kei-
no on tuotannon siirtäminen Suomen rajojen 
ulkopuolelle. Samaan hengenvetoon kuiten-
kin todetaan, että kuluttajat haluaisivat lähi-
ruokaa ja raaka-aineiden pitäisi olla seuratta-
vissa alkuperäiselle tilalle ja eläimeen asti.

– Olemme kaikki varmasti samaa mieltä sii-
tä, että uusiutuminen kannattaa aika ajoin. 
Uusiutumisessa kaivataan kuitenkin vaihto-
ehtoa jatkuvalle ulkoistamiselle. Kustannus-
ten pitäminen kurissa jatkuvassa kilpailussa 
ei ole helppoa, mutta siihen on olemassa sel-
keitä ja yksinkertaisia keinoja, Oy delta-En-
terprise Ltd:n tekninen johtaja Antti Varis sa-
noo.

– Suomi on aina ollut korkean osaamisen 
sekä teknologian maa. Nämä kaksi asiaa yh-
distettynä tuovat suomalaisille yrityksille kil-
pailuetua, joka kestää kansainvälisen vertai-
lun. Näiden asioiden kanssa mekin työsken-
telemme joka päivä yrityksessämme, Varis li-
sää.

Hänen mukaansa lähtötilanteen ongelma 
tuotannon tehokkuutta selvitettäessä saat-
taa olla se, ettei tuotantolaitoksen johdolla 
ole selkeää ja mitattua tietoa laitoksen tehok-
kuudesta. Vertailukohtana käytetään sum-
mittaista historiatietoa, mutta kovia mittarei-
ta ei ole käytössä. Jopa palkkauskriteerit voi-
vat olla tuotannon tehokkuuteen sidottuja, 
vaikkei tehokkuutta pystytä aidosti mittaa-
maan.

– Tuotannon tehostaminen ja laadun pa-
rantaminen kannattaa aloittaa nykytilanteen 
kartoittamisella. Onko tuotantonopeudessa, 
varastoinnissa, jakelussa, laadussa tai tuo-
reudessa sellaisia kohtia, joita voisimme sel-
keästi parantaa? Usein näistä parannuksista 
seuraa myös henkilöstön hyvinvoinnin paran-
tumista, kun tylsät ja monotoniset työtehtä-

Kilpailukyky on osa 
maistuvaa ruokaa
Kotimaisen elintarviketuotannon 
tehostamiseksi ei ole vielä käytetty 
kaikkia mahdollisia keinoja.

vät vaihtuvat ja työnkierto tulee mahdollisek-
si, Varis toteaa.

Toimitusketjun nopeus 
varmistaa tuotteen tuoreuden

Toimitusketjun ketteryys tarkoittaa turhien 
välivaiheiden karsimista ja suoraviivaista toi-
mintamallia, jossa tuotantoa voidaan seurata 
reaaliaikaisesti. Jos kysyntään tulee nopeita 
muutoksia, on niihin reagoitava saman tien. 
Myös turhaan varastoon sitoutuneesta pää-
omasta halutaan eroon, menettämättä toimi-
tusvarmuutta sesonkienkaan aikana.

– Moderneilla varastonohjaus- ja hieno-
kuormitusratkaisuilla mahdollistetaan tuo-
tannon tasalaatuisuus, toimitusvarmuus 
sekä tuotantokapasiteetin riittävyys kysyn-
nän heilahdellessa. Älykkään varastonohja-
usjärjestelmän avulla materiaalivirtoja ja va-
rastotasoja voidaan ennakoida huomioiden 
myös kysyntäpiikit ja kausivaihtelut, Varis 
täsmentää.

– Tällöin tuotantotilaukset saadaan tehtyä 
oikea-aikaisesti ja niihin tarvittavat raaka-ai-
neet ja materiaalit ovat saatavilla. Nopeissa 
tuotannon muutoksissa hienokuormitustyö-
kalut taas auttavat tuotannonsuunnittelijoita 

aikatauluttamaan tuotantoa siten, että toimi-
tusvarmuus säilyy, Varis jatkaa.

Variksen kokemuksen mukaan ennustetta-
vuutta ja nopeutta tuotantolinjalla parantaa 
tuotantolinjan integraatio, jossa tilaukset voi-
daan tuotevaihtojen yhteydessä muuttaa 
asetusarvoiksi sekä viedä kaikille laitteille au-
tomaattisesti. Tällaisia laitteita ovat esimer-
kiksi vaa’at, annostelijat, tulostimet, konenä-
köjärjestelmät, röntgenlaitteet ja lavausrobo-
tit. Myös robotiikan tuominen osaksi linjastoa 
lyhentää linjaston sykliaikaa ja nopeuttaa 
tuotantoa.

Laaduntarkkailua voidaan vastaavasti no-
peuttaa ottamalla konenäköratkaisut osaksi 
tuotantoa. Tällöin laaduntarkastus tulee tar-
kemmaksi, eikä vaadi enää operaattoria teke-
mään tätä raskasta työvaihetta. Tarkka kone-
näköjärjestelmä vähentää siis reklamaatioita 
sekä siten niiden leviämistä sosiaalisen me-
dian kautta kaikkien kuluttajien huulille ja pu-
heisiin.

Varmuutta kausituotantoon 
ja kysyntäpiikkeihin

Vuodenajat sekä kysyntäpiikit saavat aikaan 
sen, että yritykset turvautuvat usein kausityö-

Nopea ja tehokas tuotantolinja parantaa yrityksen kilpailukykyä markkinoilla.
lähde: veer
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Valmisruokapakkaukset

Ainutlaatuinen pakkaus
ainutlaatuisille tuotteille

voimaan tuotannon resurssien lisäämiseksi. Uuden henkilö-
kunnan kouluttaminen nopeasti on kuitenkin haastavaa ja hen-
kilökunnan motivaatio ja työilmapiiri ovat koetuksella. Harvem-
min toistettavissa tilanteissa tai äkillisissä tuotannon häiriöis-
sä saattaa eteen tulla myös tilanteita, joissa tuotanto katkeaa 
tai sitä ei saada riittävän nopeasti uudestaan iskuun.

– Henkilöstön lisäämiseen tai työtehtävien vaihtamiseen voi-
daan varautua hyvillä ja yksinkertaisilla käyttö- ja toimintaoh-
jeilla, joita tuotannonohjausjärjestelmä tuo käyttäjän ulottuvil-
le heti, kun tilanne sellaisia vaatii. Sähköiset työohjeet mahdol-
listavat tehtyjen työvaiheiden, operaattorien syöttämien tieto-
jen ja tuotantolaitteen sähköisesti ilmoittamien tietojen moni-
toroinnin, Varis opastaa.

Näiden perusteella ohjelma tulkitsee kokonaistilanteen ja 
ehdottaa yksityiskohtaisesti, kuinka operaattorin tulisi tilanne 
ratkaista, jotta tuotanto pääsee jatkumaan. Samasta käyttöliit-
tymästä operaattori voi nähdä myös laitteiden sähköiset ohje-
kirjat tai tehdä huoltokutsut vikatilanteissa.

Varis kertoo, että tehtyjä toimenpiteitä sekä toimenpiteiden 
aikana laitteilta ja henkilöiltä kerättyjä tietoja voidaan analy-
soida ja muodostaa niistä valmiita raportteja esimerkiksi vuo-
roesimiehille. Näiden raporttien pohjalta voidaan seurata, onko 
tuotannossa selkeästi kohtia, joita voitaisiin parantaa tai tois-
tuvatko tietyt viat jossakin kohdin tuotantoa.

Tuotannon tehokkuus hyödyttää kaikkia
Kuluttajat haluavat hyvää laatua vertailukelpoiseen hintaan, 
joten lähiruokaa täytyy olla saatavilla. Tuotteiden hintapaineet 
heijastuvat väistämättä tuotannon kustannuspaineiksi. Usein 
kuulee tapauksista, joissa nämä paineet ovat johtaneet tuotan-
non siirtämiseen ulkomaille. Antti Varis uskoo, että kustannuk-
sia voitaisiin kuitenkin tehokkaasti alentaa myös kotimaassa, 
jos tähän vain ryhdytään ajoissa.

Tehokkuuden yleislukuna pidetään tuotannonohjausjärjes-
telmien mittaamaa OEE:tä (Overall Equipment Effectiveness), 
joka rakentuu kolmesta komponentista: laadusta, käytettävyy-
destä ja suorituskyvystä.

– Tehokkuuden parantamiseksi tuotannon hukkaa pitää pys-
tyä vähentämään. Myös laitteiden seisonta-aikoja tulisi lyhen-
tää ja tuotantonopeutta vastaavasti nostaa. Näin saamme ai-
kaan tehostamista, jolla suomalainen tuotanto pystyy entistä 
paremmin kilpailemaan ulkomaisia toimijoita vastaan, Varis 
patistelee.

Vaikka tehokkuustavoitteet ja niiden toteutuminen koetaan 
usein henkilökunnan kannalta negatiivisena asiana, niin par-
haimmillaan ne ovat kuitenkin motivaattoreita, jolla koko hen-
kilöstöä voidaan palkita hyvin tehdystä työstä eli realististen 
tehokkuustavoitteiden saavuttamisesta. Näin tuotantoon saa-
daan hyvä henki ja töitä tehdään yhdessä yhteisten tavoittei-
den saavuttamiseksi.

– Suomalainen tuotanto on laadukasta ja yhteisiin asioihin 
uskominen luo osaltaan lisää kilpailukykyä. Mukaan vielä hitu-
nen tehokkuutta ja seurattavuutta, niin pysymme tulevaisuu-
dessakin mukana kilpailussa, Varis summaa. π

OPTIMAALINEN PROSESSIN 
SUORITUSKYKY

Onko Teidän prosessissanne salsaa, salaattiakastiketta tai juustoa, voitte 

luottaa, että laitteemme suorittaa optimaalisen tuloksen. Pystymme 

tarjoamaan täydellisen linjaston sisältäen hygieniset venttiilit, pumput, 

kuivurit, lämmönsiirtimet, homogenisaatorit ja sekoittimet, tämän päivän 

modernin laiteratkaisun. Suunnittelusta alkaen komponentit räätälöityihin 

järjestelmiin. SPX auttaa teitä käsittelemään ruokalinjastoanne. 

Tarkastellessa SPX:ää huomaatte, että meillä on johtavat tuotemerkit 

joilla voimme taata luotettavan laitteiston, tuen ja elintarvikeprosessien 

asiantuntemuksemme. Käykää tutustumassa meihin osoitteessa  

www.spx.com. Yhteystietomme Suomessa löydät suomenkielisiltä 

sivuiltamme www.apv.fi 
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Valmistetaan tärkkelystä pilkkomalla 
ja niiden makeus, viskositeetti ja 
hygroskooppisuus riippuvat siirappien 
koostumuksesta. 

Tärkkelyssiirappeja käytetään makeuttajina, 
kiteytymisen estoaineina, sideaineina, 
rakennetta parantamaan tai kantaja-aineina. 

Yleisimmät sovellukset ovat makeiset, 
hillot, jäätelöt, maitopohjaiset jälkiruoat, 
leivonnaiset, keksit, juomat,  aamiaismurot 
sekä erilaiset kastikkeet.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

TärkkelyssiirapiT

www.roquette.com
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Ennen yhteistä rekisteriä ja kohtapuolin ase-
tuksella vahvistettua positiiviluetteloa elin-
tarvikkeissa käytettävistä aromiaineista ei ol-
lut tietoa. EU-jäsenmailla saattoi olla kansal-
lista lainsäädäntöä tai sitten ei ollut mitään. 
Suurtöisen valmistuvan aromiaineluettelon 
myötä on kuitenkin yksi pala aromeista hau-
kattu.

Aromeja tai elintarvikkeeseen makua tai 
tuoksua lisäävät tuotteet eroavat ominai-
suuksiltaan suuresti toisistaan. Aromiasetuk-
sen mukaan arvioitavia aromeja on aromiai-
neiden lisäksi paljon, mikä työllistää todennä-
köisesti EU:n komissiota, jäsenmaita ja 
EFSA:a vielä monta vuotta.

Aromiaineiden arviointi on 
loppusuoralla

Aromiaineiden arviointi aloitettiin keräämällä 
inventaarioluettelo markkinoilla olevista aro-
miaineista ((EY) N:o 2232/96). Tästä syntyi 
yhteisön vuonna 1999 julkaistu aromiainere-
kisteri (1999/217/EY). Asetuksen 2232/96 
mukaan päätettiin myös aromiaineiden arvi-
ointiohjelmasta (EY N:o 1565/2000).

Turvallisuusarvioinnissa on tähän mennes-
sä keskitytty vain aromiaineisiin ja niiden ar-
viointiin. Aromiaineet ovat suhteellisen yksi-
selitteisiä, koska jokaisella aineella on oma 
kemiallinen muoto. Silti kaikkia aromiaineita 
ei vielä ole saatu lopullisesti arvioitua. Unio-
nin aromiaineluettelo tulee koostumaan noin 
2500 aineesta, joista noin neljäsataa on vielä 

Ajankohtaista aromilainsäädännöstä

• Aromi on nimitys erilaisille tuotteille, 
joita lisätään elintarvikkeeseen an-
tamaan tai muuttamaan tuoksua ja/
tai makua, mutta joita ei ole tarkoi-
tettu kulutettavaksi sellaisenaan.

• Aromiaine on tietyntyyppinen aromi. 
Se on määritelty kemiallinen aine, 
jolla on aromaattisia ominaisuuksia. 
Aromiaineet on ennakkohyväksytet-
tävä EU:ssa.

• Savuaromi on myös aromi. Sillä tar-
koitetaan valmistetta, jota saadaan 
fraktiointi- ja puhdistusprosessin 
avulla kondensoidusta savusta. Sa-
vuaromit on myös ennakkohyväksy-
tettävä. Hyväksyntä on valmistekoh-
tainen.

• Aromiasetuksen (EY) N:o 1334/2008 
liite I aromeista ja niiden raaka-ai-
neista hyväksytään.

• Rekisteri (1999/217/EY) aromiaineis-
ta kumotaan.

• Asetukset 2232/96/EY ja 1565/2000/
EY kumotaan, paitsi siltä osin kun 
nämä vielä koskevat arvioimattomia 
aromiaineita.

• Annetaan uusi asetus koskien aromi-
asetuksen liitteen I siirtymäajoista.

• Viimeisimmät savuaromien turvalli-
suusarvioinnit valmistuvat.

Mistä aromeissa 
on kysymys?

Todennäköiset 
toimenpiteet 
kesällä 2012

arvioimatta. Luettelon aineita, joita ei vielä ole 
arvioitu, ei kielletä, vaan niille annetaan eri 
määräaikoja. Määräaikojen puitteissa on toi-
mitettava niitä koskeva tieteellinen aineisto.

Aromiasetuksen (EY) N:o 1334/2008 mu-
kaan "Luettelo aromeista ja niiden raaka-ai-
neista" julkaistaan sen liitteessä I. Liite tulee 
sisältämään käytännössä kaikki arvioitavat 
aromit ja on siten positiiviluettelo. Positiivi-
luettelolla tarkoitetaan, että muita kuin luet-
telossa olevia aineita, niihin mahdollisesti liit-
tyvin rajauksin, ei EU:ssa voi käyttää elintar-
vikkeissa. Liite I tulee koostumaan kuudesta 
osiosta A-F.

Aromit luetteloitu asetuksen  
liitteen I osiossa A

Osiossa A on kahdeksan saraketta, joista viisi 
liittyy aromiaineen nimeen ja muihin tunnis-
tetietoihin. Kuudennessa sarakkeessa on ai-
neen puhtausvaatimukset, seitsemännessä 
sen käyttöön liittyvät mahdolliset rajoitukset 
ja kahdeksannessa sarakkeessa luetellaan 
määräajat, joiden puitteessa puuttuva data 
on toimitettava EFSAlle arvioitavaksi. Jos tie-
toja ei toimiteta määräajan puitteessa, aromi-
aine poistetaan aromiaineluettelosta. EFSAlla 
on yhdeksän kuukautta aikaa arvion tekemi-
seksi.

Asetus liitteestä I hyväksytään mitä toden-
näköisimmin alkukesästä. Jos tämä aikataulu 
toteutuu, muodollisuuksien ja käännöstyön 
jälkeen se julkaistaneen syksyllä 2012, jolloin 
se tulisi voimaan puoli vuoden kuluttua ke-
väällä 2013. Aromiaineluettelon ulkopuolelle 
jääville aromiaineille annetaan 18 kuukautta 
siirtymäaika. Siirtymäajan aikana valmistetut 
ja päiväyksellä merkityt elintarvikkeet voitai-
siin myydä loppuun päiväysmerkintäajan mu-
kaisesti. Samalla kaikki A-osiossa luetellut 
aromiaineet sekä arvioidut että arvioimatto-
mat sallittaisiin. Arvioimattomat hyväksytään 
tai kielletään arvioiden valmistuessa.

Liitteen I osiot B-F jäävät  
toistaiseksi tyhjiksi

Osioissa B-F ovat paistoaromit, aromivalmis-
teet, aromin lähtöaineet ja raaka-aineet, joi-
den alkuperä on muuta kuin elintarvike sekä 
ryhmä muut aromit. Nämä osiot jäävät tässä 
vaiheessa tyhjiksi, koska niiden arviointi ei 
vielä ole edes alkanut.

Tämäntyyppisiä aromeja on aromiaineita 
vähemmän, mutta ne ovat koostumukseltaan 

monimutkaisempia. Aromiaineista poiketen 
niille ei myöskään ole suunniteltu erityistä ar-
viointiohjelmaa, vaan toimijoiden tulee toi-
mittaa tieteelliset tutkimuksensa EFSAlle ko-
mission täytäntöönpanosäädöksen (EU) N:o 
234/2011 mukaisesti. On toivottu tarkempaa 
ohjeistusta tietojen toimittamisesta, mutta 
mitään konkreettista ei ole suunnitteilla.

Nyt ehdotetaan, että liitteen I asetuksen 
antamisen jälkeen annettaisiin kolme vuotta 
tietojen toimittamiselle ja kaiken kaikkiaan 4 
vuotta osioiden B-F valmistumiselle.

Savuaromiaikataulusta
Viimeisimmät uudelleenarvioinnit eräistä sa-
vuaromeista saadaan todennäköisesti val-
miiksi kesän aikana. Päätös luettelosta to-
dennäköisesti kymmenelle eri valmisteelle 
voidaan siten tehdä syksyllä 2012. Koska joi-
denkin savuaromien turvamarginaalit elintar-
vikkeissa ehdotetuilla pitoisuuksilla jää huo-
mattavasti kapeammaksi kuin EFSAn suosit-
tama, tulee riskinhallitsijoiden lähitulevai-
suudessa tarkasti punnita savuaromien käy-
tön haittoja ja etuja. π

Anna Lemström
elintarvikeylitarkastaja
Maa- ja metsätalousministeriö
anna.lemstrom(at)mmm.fi
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on entistä vaikeampi pilkkoa eri osiin tai arvi-
oida hintojen kehitystä ainoastaan kysyntä-
tarjontatasapainoa tutkailemalla. Varmaa on 
ainoastaan se, että heilunta tulee jatkumaan 
tulevaisuudessakin.

Nykypäivän tuotanto on täynnä esimerkke-
jä prosesseista, jotka leikkaavat läpi organi-
saatioiden, maiden, aikavyöhykkeiden, kieli-
rajojen, kulttuurien, teollisuuden haarojen ja 
lakien. Yritys voi ostaa lankaa Intiasta, kutoa 
kankaan Taiwanissa, leikata sen Bangla-
deshissa, ostaa vetoketjut Japanista, neuloa 
housut Thaimaassa ja lopulta myydä ne 
USA:ssa.

Kun hyödykekeinotteluun vielä lisätään Ja-
panin maanjäristyksen kaltaisten katastrofi-
en ja Saksan EHEC-skandaalin tyylisten ag-
roshokkien vaikutus hyödykkeiden hintoihin, 
ei ole ihme, että esimerkkejä materiaalihan-
kintojen ja tuotannon siirtämisestä esimer-
kiksi Kiinasta lähemmäksi kotimarkkinoita on 
jo havaittavissa.

Kilpailuetua sopivalla 
hankintastrategialla

Yhden kustannus voi kuitenkin olla toisen 
mahdollisuus. Mitä suurempia heilahduksia 
hyödykemarkkinoilla tapahtuu, sitä suurem-

man mahdollisuuden sen antaa yrityksille eri-
laistua markkinalla. Tehokas raaka-aineiden 
hankinta on kilpailuetu myös tulevaisuudes-
sa. Oikein tehtynä se alentaa keskimääräisiä 
hankintakustannuksia, vähentää hintavaihte-
lun vaikutusta yrityksen tulokseen ja lopulta 
lisää yrityksen omistaja-arvoa.

Kaukana ovat kuitenkin ajat, jolloin yrityk-
set pystyivät saamaan kilpailuetua yksittäis-
ten hankintaa tai hedgingia (hintakehityksen 
riskiltä suojaaminen) koskevien kehityshank-
keiden avulla. Nykyisin kilpailuedun saavut-
taminen vaatii yrityksen tavoitteita tukevaa 
hankintastrategiaa, syvällisen analytiikan 
tuomaa näkemystä ja kokonaisvaltaista hyö-
dykkeiden hallintaa läpi arvoketjun toimitta-
jasta asiakkaaseen. Urakka ei missään nimes-
sä ole helppo, mutta se voi olla merkittävä 
tekijä seulottaessa tulevaisuuden menestyjiä 
ja häviäjiä. π

Mikko Sihvonen
konsultti
Kuluttajatuotteet ja elintarviketeollisuus
Deloitte
mikko.sihvonen(at)deloitte.fi

1 The Economist Sep 17th 2011

Raaka-aineiden hintojen vaihtelu 
– uhka vai kilpailuetu?

Kuva: deloitte

n  t a l o u S  &  M a r K K i n a | p u h e e n v u o r o

Puheessaan Euroopan päättäjille viime kesä-
kuussa presidentti Nicolas Sarkozy korosti 
mafian vastaisen taistelun tärkeyttä. Tällä 
hän ei suinkaan viitannut paikalliseen Tony 
Sopraanoon, vaan uuteen uhkaan: hyödyke-
keinottelijoihin, jotka ovat merkittävä syy ruo-
an ja öljyn hinnan dramaattisiin vaihteluihin.1

Raaka-aineiden ja hyödykkeiden merkitys 
markkinalla on kaksitahoinen. Yhtäältä niitä 
tarvitaan tuotantoprosesseissa, toisaalta ne 
ovat sijoituskohteita sijoittajien portfoliossa. 
Sijoittajat keräävät esimerkiksi öljyn hintaan 
sidottuja arvopapereita portfolioidensa ha-
jauttamiseksi, inflaatiolta suojautumiseksi ja 
positiivisten tuottojen toivossa.

Yli 430 miljardin dollarin potti
Trendi hyödykesijoituksiin on kasvava: kaikki 
globaalit raaka-aineisiin ja hyödykkeisiin si-
joitetut varat itselleen haluava saisi pulittaa 
yli 430 miljardia dollaria potistaan. Osake-
markkinoiden viime aikojen alakuloinen tun-
nelma on ohjannut sijoitusrahaa yhä enem-
män hyödykemarkkinoille, joista kulta nousu-
johteisimpana suosikkina on pärjännyt sel-
västi paremmin kuin osakeindeksit.

Raaka-aineiden siirtyminen osakkeiden 
rinnalle houkutteleviksi sijoituskohteiksi vai-
kuttaa merkittävästi näiden volatiliteettiin. 
Nykyisin vain osa esimerkiksi kahvin hinnan 
vaihtelusta pystytään selittämään reaalisen 
kysynnän ja tarjonnan muutoksilla – johdan-
naiskauppiaat ja -myyjät vastaavat yhä suu-
remmasta osasta hintojen heilahteluja. Näi-
den arvopaperikauppiaiden joukko on kirja-
va, ja motiivit vaihtelevat spekulaatiosta ris-
keiltä suojautumiseen, mikä ajaa hinnanmuo-
dostusta eri suuntiin.

Hintojen heilunta arvaamatonta
Hyödykkeiden ”arvopaperistuminen” vaikut-
taa myös siihen, että osakemarkkinoiden hei-
lunta näkyy hyödykemarkkinoiden hintojen 
suurentuneena liikahteluna ja päinvastoin, 
kun sijoittajat vaihtavat sijoituskohteesta toi-
seen. Vastaavasti volatiliteetti voi läikkyä 
hyödykkeestä toiseen sijoittajien liikkuessa 
maissista puuvillajohdannaisiin ja kaakaopa-
vuista soijapapufutuureihin parempien tuot-
tojen toivossa.

Moninaisista muuttujista johtuen hyödyk-
keiden hintojen vaihteluun vaikuttavia voimia 
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Elintarvikeketjun läpinäkyvyydestä ja ruuan 
hinnan jakautumisesta ketjun eri vaiheissa on 
keskusteltu viime aikoina runsaasti. Hinnoit-
telun läpinäkyvyys kuluttajalle ei vielä toteu-
du, koska hinnoittelua pidetään liikesalaisuu-
tena, mutta se voi olla tulevaisuudessa vält-
tämätöntä. Toisaalta vielä ei vakavasti kes-
kustella siitä, pitäisikö kuluttajan voida jäljit-
tää hinnan jakautumista elintarvikeketjun eri 
portaisiin, vaikka tämänsuuntaisia pohdinto-
ja on jo näkynyt julkisessa mediassa.

Hinnoittelun oikeudenmukaisuutta koros-
tetaan eniten usein siltä taholta, jonka neu-
votteluasema on kaikkein heikoin. Kuluttaja 
reagoi hintoihin tunnetasolla mahdollisesti 
siksi, että hän ei koe omaavansa oikeasti val-
taa vaikuttaa ruuan hintaan, ja siksi oikeu-
denmukaisuus jää toteutumatta.

Hinta-asenteet moniulotteisia
Hinta sinänsä ei tunteita säväytä, mutta hin-
nan tulkinta kalliiksi tai halvaksi herättää tun-
teita. Kalleuden tai halpuuden hyväksyntä on 

myös asennekysymys. Hinta-asenteet ovat 
opittuja, ehkä vakiintuneita mielipiteitä, ja 
saattavat ilmentää ruokaan liittyviä arvostuk-
sia.

Helsingin yliopiston vuosina 2001–2004 te-
kemissä tutkimuksissa, joihin osallistui 4494 
suomalaista kuluttajaa, selvitettiin kuluttaji-
en ruuan hintaan kohdistamia asenteita. Noin 
kolmannes suomalaisista kuluttajista (29 %) 
suhtautuu selkeän kielteisesti ruuan kallista 
hintaa kohtaan, ja he ovat halukkaita osta-
maan ruokaa mahdollisimman edullisesti. 
Noin viidennes (22 %) kuluttajista on selkeän 
myönteinen ruuan kallista hintaa kohtaan, ei-
vätkä he etsi edullisia hintoja.

Noin puolet suomalaisista kuluttajista ko-
kee edullisen ruuan tärkeänä, mutta hyväksy-
vät myös kalliin hinnan eli asenteet ovat mo-
niulotteisia.

Suomessa halpaa hintaa ruuassa ei koeta 
uhkana turvallisuudelle, sillä elintarvikeket-
jun valvontaan pääsääntöisesti luotetaan. 
Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että kalliiksi 
koettu hinta ei vakuuta kaikkia paremmasta 
peruslaadusta, ellei kuluttaja löydä jotakin 
selkeää lisäarvotekijää, josta on valmis mak-
samaan.

Hinnan on oltava reilu
Kuluttaja olettaa, että tuotteen hinta on ns. 
reilu (fair) eli hyväksyttävä ja että se liittyy 
vahvasti kuluttajan ymmärrykseen siitä, mis-

tä tässä maksetaan. Oikeudenmukaisuuden 
tunne ei liity vain hinnan ja määrän tai laadun 
yhteyksiin, vaan on todennäköisesti koko-
naisvaltainen tunnekokemus.

Myös aikaisempi hinnan reiluuteen (price 
fairness) liittyvä tutkimus on osoittanut, että 
kuluttajat tekevät arvioita hyvin laajasti eri 
osatekijöistä. Reiluutta ei myöskään välttä-
mättä arvioida tuote- tai yksilökeskeisesti, 
vaan se pitää sisällään sosiaalisen normin – 
mikä on yleisesti reilua. Tavallisesti ehkä aja-
tellaan, että hinnan hyväksyttävyys on ky-
seenalaista vain tilanteissa, joissa kuluttaja 
kokee hinnan kalliina, mutta näin ei suinkaan 
ole.

Ruuan halpa hinta voidaan myös kokea 
”epäreiluna”, jos siihen liittyy epäily esimer-
kiksi tehotuotannosta, jolla köyhdytetään 
maaperää tai loukataan eläinten hyvinvointiin 
liittyviä tekijöitä. Epäeettiseksi koettu hal-
puus voi siis olla epäreilua ja kalleus reilua, 
jos hinta koituu jonkun heikossa asemassa 
olevan tahon hyväksi.

Uskottavuus siitä, että valinnoilla on aito 
hyvää tekevä vaikutus, riippuu vahvasti vies-
tinnästä, mitä kuluttajille hinnan muodostuk-
sesta välitetään. Tähän mennessä hinnoitte-
lun läpinäkyvyys ei välity kuluttajalle asti, 
vaan jää uskomusten ja asenteiden varaan.

Kuluttajien halukkuus maksaa ruuasta on 
todennäköisesti laajempi arvostuskysymys 
kuin vain maksajan maksukykyyn tai varalli-
suuteen liittyvä asia, vaikka hyvä taloudelli-
nen tilanne oli hinta-asenneulottuvuuksien 
kanssa korreloiva taustatekijä. Esimerkiksi 
luomutuotteista vähävarainen opiskelijakin 
oli valmis maksamaan, mikäli koki luomun 
tärkeänä arvona.

Julkisesti on pohdittu, että ruuan valinnoil-
la kuluttajat ilmaisevat omia arvojaan ja iden-
titeettiään ainakin silloin, kun varallisuus sen 
sallii. Asenne ruuan hintaa kohtaan saattaa 
kertoa myös näistä arvoista.

Hinnan oikeudenmukaisuuteen voidaan 
liittää myös moraalista arvottamista liittyen 
käyttäjien motiiveihin. Esimerkiksi kallis hinta 
funktionaalisissa elintarvikkeissa on epärei-
lua, jos niillä rahastetaan sairaita ihmisiä ja 
vieläpä niitä, joilla ei olisi tuotteisiin varaa ku-
ten vanhuksia.

Mutta sama hinta voidaan kokea reiluna, 
jos arvellaan, että käyttäjä ei muuten viitsi 
muuttaa omia elintapojaan terveellisimmiksi, 

Oikeudenmukaisuus on 
hinta-asenteen keskeinen tunnetekijä

Ruuan hinnan oikeudenmukaisuus 
eli ”reiluus” on kuluttajan 
maksuhalukkuudessa varsin keskeinen 
tekijä. Oikeudenmukaisuuden tunteen 
välittyminen luo haasteen hinnan 
kommunikointiin asiakkaalle.
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vaan ”paikkaa” tottumuksiaan terveysvaikut-
teisilla tuotteilla. Hinnan oikeudenmukaisuu-
den tulkinnat ovat varsin yksilöllisiä, mikä 
asettaa hyvän haasteen tuoteviestinnälle.

Ruokabudjetin kontrollointia 
ei haluta menettää

Miksi kuluttajat reagoivat usein tunnetasolla 
voimakkaasti, kun ruuan hintaa nostetaan? 
Oikeudenmukaisuuden lisäksi yksi syy tähän 
voi olla se tapa, miten ruokamenoja kontrol-
loidaan. Ruokakulut vievät merkittävän osan 
kotitalouksien kokonaismenoista, ja ruoka on 
välttämättömyys.

Tutkimukseni mukaan kuluttajat jakavat, 
organisoivat ja kontrolloivat mielessään varo-
jensa käyttöä. Tuloja ja menoja jaetaan pie-
nempiin helpommin hallittaviin kokonaisuuk-
siin eli tileihin kuten ruokatili, vaatetili, asu-
mismenot jne. Tällainen henkinen budjetointi 
tai tilinpito (mental accounting) on harvoin 
konkreettista, vaan lähinnä henkistä ja intui-
tiivista, mikä ilmenee esimerkiksi ostoskorin 
epätarkkana ylärajana, jota ei pidä ylittää.

Yleinen ruuan hinnankorotus romuttaa 
senhetkisen ruokatilin budjetin, kuten myös 

Kuluttajien maksuhalukkuudessa oikeu-
denmukaisuuden tunteella on varsin kes-
keinen asema. Se on yksi tekijä myös sii-
nä, miten hintoihin suhtaudutaan ja mi-
ten halukkaasti niitä maksetaan.

Erityisesti niissä elintarviketuotteissa, 
joita markkinoidaan vastuullisuutta ko-
rostaen, hinnan oikeudenmukaisuus ja 
sen todentaminen voi olla yksi keskeinen 
tekijä siinä, miten nämä tuotteet hyväk-
sytään säännölliseen käyttöön.

Vaikka kuluttajat ovat tietoisia ja myön-
teisiä vastuullisuutta kohtaan, halukkuus 

ostaa näitä tuotteita säännöllisesti edel-
lyttää myös tuotteen hinnan hyväksyn-
tää. Vastuullisuudessa maksun kohdistu-
minen juuri siihen vastuulliseen tekoon 
jää usein todentumatta.

Terveysvaikutteisissa tuotteissa vaiku-
tus terveyteen, josta kuluttaja uskoo 
maksavansa, voi myös jäädä kokematta. 
Epäreiluuden tunne voi olla vahva ja saa 
aikaan nopean reaktion myös ostokäyt-
täytymisessä. Kukaan ei halua tulla huija-
tuksi.

Vastuullisuus ei ohita oikeudenmukaisuutta
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hetkellisesti kyvyn budjetoida. Voi olla, että 
tunne talouden kontrollin menettämisestä 
saa aikaan voimakkaan reaktion. Ruoka-
menojen nousu vaikuttaa kotitalouden kaik-
kiin tileihin, mikäli mistään ei tule lisää tuloja. 
Lisäksi on mietittävä, mistä vähennetään, jos 
säästöön ei normaalisti jää mitään.

Tutkimuksesta on saatu myös viitteitä siitä, 
että yksittäisten elintarvikkeiden hinta ei 
ehkä olekaan ratkaiseva tekijä ostohetkellä, 
vaan hintakontrollia ilmenee vasta, kun tar-
kastellaan ruokakorin hintaa tai kokonaisruo-
kamenoja.

Vaikka laadukkaita lisäarvoa omaavia tuot-
teita arvostettaisiin, niiden käyttö voi jäädä 
satunnaiseksi tai ensi-innostuksen jälkeen lo-
pahtaa kokonaan, mikäli ostoskorin arvo tai 
kokonaisruokamenojen kasvu on suurempi 
kuin mihin kuluttaja on valmis. Hinta ei ehkä 
ole merkittävä ensisijainen syy valita ennes-
tään tuttu elintarvike ostoskoriin, mutta hinta 
voi olla useinkin ensisijainen syy jättää se 
sieltä pois, jos ostoskorin arvo yrittää intuitii-
visen sallitun rajan.

Näiden hintakontrolliin liittyvien tekijöiden 
merkitys elintarvikkeiden ostopäätösten 

taustalla on vielä varsin vähän tutkittu, ja li-
sätietoa tarvitaan niiden ymmärtämiseksi.

Lisää luotettavuutta 
maksuhalukkuustutkimuksiin

Oikeudenmukaisuuden ja hintakontrollin 
merkitys maksuhalukkuustutkimuksissa on 
tärkeä. Koska hintakontrolli saattaa kohdis-
tua koko ostoskoriin, yksittäisen tuotteen 
hinnan arviointi ei tunnu testitilanteessakaan 
kovin merkitykselliseltä. Yksittäisen elintar-
vikkeen hinta on pieni, ja sen erillinen arvioin-
ti ei tutkimuksen mukaan ole sidottu omaan 
taloudelliseen tilanteeseen.

Testitilanne on siksi aina keinotekoinen, 
eikä välttämättä anna oikeaa kuvaa siitä, mi-
ten elintarvike tulee hyväksytyksi ostoskoriin 
sille annetulla hinnalla. Lisäksi tutkimuksen 
mukaan kuluttaja arvioi ostavansa tuotteen 
kokeillakseen selvästi kalliimmalla hinnalla 
kuin ostaakseen säännöllisesti. Kalliiseen 
hintaan kielteisesti suhtautuvat kuluttajat an-
tavat testitilanteessa selvästi alhaisempia 
hinta-arvioita kuin muut.

Maksuhalukkuustutkimuksissa harvoin 
tarkastellaan vastaajien hinta-asenteita, hin-
nan välittämää oikeudenmukaisuuden tun-
netta tai säännöllisen käytön asettamaa bud-
jettirajaa mahdollisina selittävinä tai tausta-
muuttujina. Tutkimusta näiden tekijöiden vai-
kutuksesta elintarvikkeiden ostopäätökseen 
onkin syytä jatkaa. π

Sari Ollila
ETT
Taloustieteen laitos
Helsingin yliopisto
sari.ollila(at)helsinki.fi

lisätietoja:
ollila, S. 2011. consumers’ attitudes towards food 
prices (saatavilla e-thesis palvelusta http://urn.
fi/urn:iSbn:978-952-10-7380-9)



62

n  t a l o u S  &  M a r K K i n a

Kehittyvä Elintarvike 2/2012  I  www.kehittyvaelintarvike.fi

 

Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 
1991. Neuvostoaikana Ukrainan elintarviketa-
lous keskittyi pääasiassa viljanviljelyyn. Maa-
talous on Ukrainassa edelleen tärkeä, esimer-
kiksi auringonkukan viljelyssä ja -öljyntuotan-
nossa se on maailman johtavia maita.

Itsenäistymisen jälkeen Ukrainan maatalo-
utta kohtasi melkein tuho, kun entiset raken-
teet ja markkinakanavat katosivat. Ukrainan 
kansallisen yliopiston rehtori Dimitri Mel-
nychuk kertoo, että maatalous suorastaan ro-
mahti, ja edelleenkin vain kolmasosa maata-
louspinta-alasta on käytössä. Jälleenrakenta-
minen kestää vielä kauan.

– Tarvitaan uusia teknologioita, rationali-
sointia, lannoitteiden ja koneiden tehok-
kaampaa käyttöä, hän jatkaa.

Hallituksen päämääränä on myös maata-
loustuotteiden viennin lisääminen. Asiantun-
tijat ovat arvioineet, että mustan mullan alue 
voisi tulevaisuudessa tuottaa kolme kertaa 
nykyistä enemmän ruokaa.

Elintarviketieteellisen tiedekunnan dekaa-
ni ja lihateknologian sekä elintarvikkeiden 
laadun professori Larissa Bal-Prilipko koros-
taa alkutuotannon kehittämisen tärkeyttä:

– Satotasojen nosto, kotieläinten vuosituo-
toksen nostaminen ja ylipäätään tuotannon 
tehostaminen kansainväliselle tasolle on 
maataloustuotannon tärkein kehityskohde. 
Kotieläintaloudessa erityisesti nautakarjan- 
ja sianjalostusta – erikoisuutena kaniinien ja-
lostusta – halutaan kehittää, samoin kalanvil-
jelyä. Sen sijaan kasvinviljely ja siipikarjatalo-
us ovat jo melko hyvällä mallilla.

Ravitsemuksessa pyritään ruokavalion mo-
nipuolistamiseen, johon kuuluu myös kalan 
kulutuksen lisääminen sekä ruuan ravitse-
muksellisen laadun parantaminen.

Elintarviketeollisuudessa 
mittava kehitysohjelma

Liikevaihdolla mitattuna suurin Ukrainan elin-
tarviketeollisuussektori on lihateollisuus, 
mutta tuotantomäärillä mitattuna vilja- ja lei-
pomoteollisuus. Rehun tuotannossa on ollut 
useita kehityshankkeita tanskalaisten ja ame-

rikkalaisten kanssa, ja maa on nyt rehuoma-
varainen. Sian- ja broilerinlihan tuottaminen 
on kannattavampaa kuin naudanlihan. Aurin-
gonkukkaöljyn tuotanto on merkittävä elin-
tarviketeollisuuden ala.

Elintarviketeollisuudessa pyritään saa-
maan aikaan investointeja erityisesti koti-
eläintuotteiden ja kalan jalostukseen.

– Itsenäistymisen jälkeen käytimme esi-
merkiksi lihateollisuudessa kymmenen vuo-
den ajan ulkomaista teknologiaa. 2000-luvun 
alussa käynnistimme oman prosessi- ja kone-
kehityksen, ukrainalaiset kertoivat vierailul-
laan viime syksynä.

Laadunhallinta ja elintarviketurvallisuus 
ovat yleisiä kehityskohteita. Luomuraaka-ai-

Ukraina panostaa 
elintarviketalouteen
Maa- ja elintarviketalous on Ukrainan 
tulevan kehityksen painopistealueita. Ukraina

• Sijaitsee Itä-Euroopassa Mustan meren rannalla
• On entinen Neuvostoliiton osa
• 45 miljoonaa asukasta.
• Pinta-ala 603500 km2

• Pääkaupunki Kiova (noin 2,6 miljoonaa asukasta)
• Elinkeinot: teollisuus (32 %), palvelut (58 %) ja maatalous (10 %)
• Maatalous: viljan ja auringonkukan viljely, karjatalous

Ukrainan kansallinen yliopisto
• NUBiP, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
• 37 000 opiskelijaa, 21 tiedekuntaa
• Tieteenalat: mm. luonnontieteet, maataloustieteet, elintarviketieteet, 

ympäristötieteet, eläinlääketiede, viestintäteknologia
• Suurin osa tiedekunnista Kiovassa, erillisyksiköitä myös muualla maassa
• Ulkomaiden vaihto-ohjelmassa 700 opiskelijaa ja tutkijaa

lisätietoja: http://nubip.edu.ua

Toimitusjohtaja Vladyslav Morozov (Leipurin Ukraine, vas.) sekä professori Dimitri Melnychuk 
ja dosentti Larissa Bal-Prilipko Ukrainan kansallisesta yliopistosta tapasivat Helsingin 
yliopistolla professori Eero Puolanteen (oik.) ja yliopistolehtori Tuula Sontag-Strohmin 
vierailleessaan Suomessa.
Kuva: Matti väänänen



 

Ukrainan kansallisen yliopiston rehtori Dimitri Mel-
nychuk ja tiedekuntadekaani Larissa Bal-Prilipko vierai-
livat Suomessa lokakuussa tutustumassa Helsingin yli-
opistoon ja sen elintarvikeopetukseen. Vierailulla poh-
justettiin yhteistyösopimusta, jonka tavoitteena on opis-
kelija-, tutkija- ja opettajavaihto yliopistojen kesken.

– Helsingin yliopisto on Euroopan parhaita, dekaani 
Bal-Prilipko perustelee yhteistyösopimusta.

Entuudestaan ukrainalainen yliopisto tekee yhteistyö-
tä yli 50 korkeakoulun kanssa Euroopassa, Aasiassa ja 
Amerikan mantereella.

Rehtori Melnychuk kertoo tavoitteena olevan profes-
sorien, opettajien ja opiskelijoiden yhteydenpidon ja yh-
teistyön. 

– Toivomme käytännön tasojen yhteistyötä, ei vain 
hallinnon, hän painottaa.

Tarkoitus on saada aikaan tutkimusryhmävierailuja ja 
yhteisiä tutkimushankkeita erityisesti elintarvike- ja ve-
siturvallisuudessa, joissa Suomen katsotaan olevan 
edelläkävijöiden joukossa EU:ssa.

Suomalaiset opiskelijat, jatko-opiskelijat, tutkijat ja 
opettajat hän toivottaa tervetulleeksi yhteistyöhön yli-
opistonsa kanssa. Tavoitteena on saada mukaan myös 
suomalaisia alan yrityksiä.

– Leipurin Oy on hyvä esimerkki maahamme etabloi-
tumisesta, rehtori Melnychuk valaisee lopuksi.

Yhteistyötä Ukrainan ja 
Suomen välille

neiden tuotannon ja jalostusmenetelmien kehittäminen ovat 
erityskohteita. Laatukriteerit ja elintarviketurvallisuus tulee 
harmonoida EU-lainsäädännön kanssa.

– Yhteistyö ulkomaisten yritysten kanssa juuri tällä alueella 
on tärkeää, dekaani Bal-Prilipko korostaa ja jatkaa, että Ukrai-
nan elintarviketeollisuuden kilpailukykyä on parannettava.

Elintarviketieteissä monipuolista tutkimusta
Ukrainan elintarviketieteellisessä tutkimuksessa laadun säily-
minen pyritään varmistamaan koko ketjussa pellolta pöytään 
ja tekemään jalostus minimal processing -periaatteella. Varas-
tointia ja logistiikkaa kehitetään alkutuotannon lisäksi myös 
valmiille tuotteille teollisuudesta kuluttajan pöytään.

Biotekniikan sovellutuksia tutkitaan, uusimpana alueena 
ovat ekotehokkuus ja luomutuotanto. Elintarviketeollisuuden 
tähtäimessä on vienti kansainvälisille markkinoille.

Elintarviketurvallisuus on kehittynyt huomattavasti Ukrai-
nassa itsenäistymisen jälkeen, mutta dekaani Bal-Prilipko pai-
nottaa turvallisuuden lisäksi laatukäsitettä laajemminkin, ku-
ten houkuttelevia aistinvaraisia ominaisuuksia, ulkonäköä, ha-
jua ja makua.

– Elintarvikeväärennösten ehkäiseminen on myös tärkeää, 
hän mainitsee. π

Heikki Manner
heikki manner(at)luukku.com

Työhyvinvoinnin 
erikoislehti

Työhyvinvoinnin 

Kaikki, mitä haluat tietää
työsuojelusta ja työterveydestä.

Luettavasti ja luotettavasti. 

TTT-lehden sisältöjä 2012  

  hyvä esimiestyö

  työpaikan juniorit ja konkarit

  tunteet töissä

  toimivat työtilat 

  tietopaketti pienten ja keskisuurten
 yritysten työsuojelusta ja työterveydestä

Tilaa lehti
 sähköpostitse:
 asiakaspalvelu@kustantajapalvelut.fi

  puhelimitse:  03-4246 5340

Vuosikerta 70 euroa. Kestotilaus 67 euroa.
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– Ihan ensimmäinen on raha. Sitä pitää olla 
pohjalla, joko omaa rahaa, tai sitten pitää 
miettiä mistä rahaa saa.

Vaikka rahoitusta olisikin, niin kärkeen 
kannattaa pohtia sitä, löytyisikö rahalle pa-
rempi investointikohde kuin panimo. Se ei ni-
mittäin ole kultakaivos, Wallenius varoittaa. 

Toinen peruskysymys on myynti ja markki-
nointi. 

– Mihin saan tuotteeni kaupaksi? Miten 
hinnoittelen, että toiminta on kannattavaa? 
Sopimusten saaminen ei ole helppoa tai yksi-
selitteistä.

Jotkut ovat sanoneet, että onhan niitä yri-
tystukia.

– Mutta ei pelkkien tukien varaan voi yritys-
toimintaa rakentaa. Kannattavuusongelmat 
ovat olleet yksi uusien yrittäjien kompastus-
kivi.

Kolmantena asiana Juhani Wallenius listaa 
osaamisen, joko oman tai ostetun.

– Koulutus kannattaa. Toki voi myös palka-
ta itselleen ammattilaisia, jos rahaa riittää.

On monia muitakin asioita, jotka vaikutta-
vat menestymiseen. Esimerkiksi liikepaikka ja 
se, paljonko myyntialueelle sijoittuu mahdol-
lisia ostajia. Walleniuksen mukaan noin 30 
000–40 000 ihmistä riittää hyvin kuluttaja-
pohjaksi.

Mielikuvitusta realismilla
Kun perusedellytykset täyttyvät, panimon 
pyörittäminen voi kannattaa. Myös yrittäjä-
persoonaan liittyvät ominaisuudet auttavat 
menestymisessä.

– Ainakin mielikuvitusta on oltava. Panimo-
yrittäjä hyötyy luovuudesta. Lisäksi tarvitaan 
realismia sekä innostusta. Kun yritys on pe-
rustettu, kokemus auttaa monen kuopan yli, 
ja kokemuksen myötä tietysti taito lisääntyy.

Myös muun alan yrittäjäkokemuksesta on 
Walleniuksen mielestä hyötyä. Silloin tietää 
jo perusasioita, ja osaa laskea asioita talou-
den kannalta.

Pienpanimo pystyyn
– mäskäysastiasta vierrekattilaan

Laitteet ja prosessi
Yleinen ja käyttökelpoinen ”keiton” koko on 
1000 litraa. Nyt puhutaan siis vierrekattilan 
tilavuudesta. On olemassa sitä pienempiä 
kattiloita, mutta ne ovat ehkä liiankin pieniä.

– Tarvitaan ensinnäkin mäskäysastia, jonne 
lisätään maltaat ja vesi. Sieltä mäski kaade-
taan siiviläammeeseen, jolloin ”vellistä” ero-
tetaan vierre. Lopuksi vierre joko palautetaan 
mäskäysastiaan keittämistä varten tai käyte-
tään erillistä vierrekattilaa.

Keitto kestää kuudesta kahdeksaan tuntia. 
Prosessissa kompastuskohtia on esimerkiksi 
mikrobiologia. Hiiva on ainut mikrobi, jota 
oluen valmistuksessa saa olla. Jos mukaan 
pääsee esimerkiksi maitohappobakteeri, olut 
samenee ja maku pilaantuu.

– Entisten avoammeiden aikaan riski oli 
suurempi. Nykyisin säiliöt ovat umpinaisia. 
Jos prosessiin kuitenkin joutuu vieraita mik-
robeja, niiden poissaaminen on työlästä.

Raaka-aineet ja omintakeisuus
Kun laiteinvestoinnit ovat kunnossa, pitää 
huolehtia kunnollisen raaka-aineen saata-
vuudesta. Käytetäänkö kokonaisia vai rouhit-
tuja maltaita? Mieluimmin kokonaisia, mutta 

sitten täytyykin olla oma mylly, että maltaat 
saa rouheeksi.

Kun vierre hiivataan, käytetään happea, 
mutta sen jälkeen happi on pahasta, sillä se 
pilaa maun. Täytyy olla taitoa huolehtia oi-
keista raaka-aineiden suhteista, käymisläm-
pötiloista ja -ajoista.

Täytyy tehdä päätöksiä siitä, onko pullotus 
paras pakkaustapa, vai käytetäänkö kevyttä 
ja kätevää tölkkiä? Pulloetikettien painami-
nen maksaa, mutta niitä saa pieniäkin eriä, 
kun taas tölkkejä täytyy olla kerralla iso mää-
rä. Samalla pakkauksessa on paljon rahaa 
kiinni. Jos pulloja pestään, se maksaa.

Mikä on toiminnan ja kustannusten kannal-
ta järkevintä? Yksi tapa on toimia yhdessä. 
Jotkut panimoyrittäjät ovat perustaneet yri-
tyksen yhdessä pullotusta varten. Näin kus-
tannukset pienenevät. 1960-luvulla ja sen jäl-
keen Suomessa kaatui paljon pienpanimoita, 
kun niillä ei ollut pääomia kilpailla suurten 
kanssa.

– Esimerkiksi Vaasasta oli kaatumassa 
Bock-panimo, mutta lopulta sen toiminnan 
osti Hartwall 1968, kun tarvittiin kipeästi uut-
ta kapasiteettia Karjala-oluen kysynnän kas-
vaessa.

Olutmestari Jyri Ojaluoma ja mäskäysastia Mallaskosken panimolla Seinäjoella.

Pienpanimoalalla on tilaa uusille 
yrittäjille, panimoasiantuntija Juhani 
Wallenius sanoo. Samalla on kuitenkin 
syytä pitää mielessä, mitä panimoalalla 
menestymiseen tarvitaan.



 

Juhani Wallenius sanoo, että oli sukuvika, 
kun hänestä tuli panimoalan asiantuntija. 
Panimon pidon aloitti aikanaan Seinäjoella 
Walleniuksen isoisä. Kun Seinäjoen pan-
kissa oltiin suopeita yrityshankkeelle, pe-
rusti isoisä-Wallenius ”Kivennäisvesi- ja 
Virvoitusjuomatehdas Joh. Walleniuksen”.

Ensimmäinen yritys toimi ulkorakennuk-
sessa verstastiloissa, kunnes tehtaalle löy-
dettiin paikka Mallaskoskelta. Samalla 
aloitettiin oluen valmistus. Alueella toimii 
vielä nykyäänkin Mallaskoski-panimo, ja 
sitä vetää Jyri Ojaluoma.

Juhani Wallenius kertoo, että hän on 
konsultoinut muun muassa Ojaluomaa tä-
män yritystoiminnassa. Juhanikin aloitti 
panimouransa isoisän jäljillä, isänsä ja se-
tiensä perimässä yrityksessä. Ensimmäisiä 
hommia oli patenttikorkkien sitominen 
pullojen kylkeen.

Panimoharjoittelija pääsi näyttämään 
kykynsä kunnolla, kun oli käynyt Saksan 

Münchenissä hankkimassa alan korkea-
koulututkinnon. Juhanin oli tarkoitus men-
nä takaisin Seinäjoelle suvun yritykseen, 
mutta Vaasassa aukenikin työmahdolli-
suus. Siitä lähtien Juhani Wallenius on ol-
lut vaasalainen. Panimomestarin titteli 
vaihtui tekniseksi johtajaksi, kunnes tuli 
aika jäädä eläkkeelle.

Juhani oli siinä kohtaa kuitenkin sen ver-
ran nuori, että koki haluavansa tehdä jo-
tain järkevää aikansa kuluksi. Walleniusta 
pyydettiin kouluttamaan panimoalalle uu-
sia tulokkaita. Sitä hän tekikin konsultoin-
nin ohessa, kunnes tuli aikaa perustaa 
oma konsultointiyritys kollegan kanssa.

Kului monta kiireistä vuotta, kun kiin-
nostus pienpanimotoimintaan virisi taas 
1980- ja 1990-luvuilla. Tätä nykyä Juhani 
Wallenius viettää pääosin eläkepäiviä, 
vaikka koskaan oluthommista ei täysin tai-
da päästä irti, ja hyvä niin.

Pienpanimon tuotteiden pitää erottua 
massasta, panimoasiantuntija Juhani Wallenius 
sanoo. Hänen mielestään ainakin luovuutta, 
realismia ja innostusta tarvitaan, kun 
pienpanimoa ollaan perustamassa.

Panimotyö on sukuvika
Panimoinnostus syttyi uudestaan 1980-lu-

vulta alkaen, ja se sai välillä jo epäterveitä 
piirteitä.

– Ihmisillä oli epärealistisia ajatuksia pani-
moyrittäjyydestä. Monet kaatuivatkin alku-
metreillä.

Wallenius sanoo, että yleisin syy olivat laa-
tuongelmat. Esimerkiksi hiilihapon vähyys voi 
olla ongelma tai se, että oluessa on vieraita, 
siihen kuulumattomia makuja.

– On ihan turha lähteä valmistamaan pieniä 
määriä samanlaista lageria kuin mitä isot yri-
tykset tuottavat. Pienpanimon tuotteen on ol-
tava poikkeava, jotta asiakas on valmis mak-
samaan siitä vähän enemmän kuin valtavirta-
oluesta.

Tällä hetkellä pienempiä panimoita edus-
taa Laitila, joka valmistaa myös siidereitä ja 
virvoitusjuomia. Nokia ja Mallaskoski, Vakka-
Suomi ja Saimaan Juomatehdas kuuluvat 
myös pienten sarjaan ja ovat vakiintuneita 
toimijoita. π

Teksti ja kuvat: Eeva Vänskä
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Seniorit elintarvikkeiden kuluttajina puhutti-
vat ETS:n Aistinvaraisen arvioinnin jaoston ja 
Elintarvikealan talous- ja markkinointijaoston 
järjestämässä seminaarissa helmikuussa Tie-
teiden talolla. Esityksissä pohdittiin muun 
muassa senioreitten haju- ja makuaistin 
muuttumista iän mukana, pakkauksen merki-
tystä ja elämänvaiheen vaikutusta kulutus-
käyttäytymiseen.

Kuulijoita oli noin 30. Keskustelu esitysten 
välillä oli vilkasta. Liekö syynä ollut se, että 
monet kuulijoista olivat vähintäänkin keski-
iässä ja toisekseen monilla oli ikääntyneitä 
läheisiä autettavana.

Ikäihmiset heterogeeninen ryhmä
Erikoistutkija Raija-Liisa Heiniön (VTT) esitys 
valotti, kuinka seniorikuluttajien ryhmä on 
hyvin heterogeeninen. Esimerkiksi Alzheime-
rin tautia sairastavilla hajuaisti on enemmän 
heikentynyt kuin terveillä ikäihmisillä. Hei-
kentymisellä on yhteys dementian tasoon. 
Hajuaistin heikkous iäkkäillä on yhteydessä 
huonoon terveydentilaan ja masentuneisuu-
teen sekä huonoon ruokahaluun ja nälän tun-
teeseen, mutta hajuaistilla ei ole yhteyttä 
energiansaantiin tai painoindeksiin.

Yksipuolinen ruoka voi johtaa aistispesifi-
seen kylläisyyteen iäkkäillä. Iäkkäiden mieli-
alahäiriöt – erityisesti masennus – on yhtey-
dessä huonoon ruokahaluun ja ravinnonsaan-
tiin, mikä altistaa vajaaravitsemukselle ja jopa 
anoreksiaan. Lievä masennus voi lisätä iäk-
käillä hiilihydraattipitoisen ruuan syöntiä.

Kaiken kaikkiaan ikää oleellisempi seikka 
onkin toimintakyky ja kunto. Ikäihmisen hy-
vinvointi lähtee hyvästä ruuasta!

Makua ja helppoutta
ETT Sari Mustonen (Valio Oy) totesi esityk-
sessään, että sekä haju- että makuaisti heik-
kenevät iän myötä, mutta yksilölliset erot 
ovat suuria etenkin hajuaistin osalta. Lääkitys 
ja sairaudet vaikuttavat aisteihin. Terveiden 
ikääntyneiden hajuaisti onkin yhtä herkkä 
kuin nuorten aikuisten. Lisäksi makuaistin 
heikkeneminen on makukohtaista.

Aistien toiminnan muutoksia enemmän 
ruokamieltymyksiin vaikuttaa oma ruokahis-
toria: mitä on tottunut syömään eli lempiruu-
at. Tutut maut miellyttävät. Senioreitten ruo-
kailusta huolehtivien on tärkeää tuntea ikäih-
misen käyttötottumukset. Lisäksi laitoksissa 
tulisi panostaa viihtyisään ja rauhalliseen 

Seniorit elintarvikkeiden 
kuluttajina

ruokailuympäristöön. Mustonen myös muis-
tutti, että maistuva ruoka on usein tasapai-
noilua terveellisyyden ja makuasioiden välil-
lä.

Raija-Liisa Heiniö valaisi eri tutkimusten 
kautta, että iäkkäiden maku-, haju- ja kol-
moishermostimulaatio on alentunut sekä pu-
rentateho huonontunut. Iäkkäillä on enem-
män vaihtelua aistikokemuksissa kuin nuoril-
la, ja iäkkäät arvostavat nuoria enemmän 
maukasta ja maustettua ruokaa. Lisäämällä 
ruokiin makua voidaan kompensoida ikään-
tymiseen liittyvää aistien heikentymistä ja pa-
rantaa ruuan hyväksyttävyyttä.

Lisäksi seniorit saattavat suosia voimak-
kaampaa makeutta kompensoidakseen hei-
kentynyttä hajuaistia. Ruuan korkea sokeri- ja 
suolapitoisuus koetaan miellyttävämpänä 
ikäihmisten keskuudessa kuin nuorten.

Kiinteissä ruuissa tavoitteena tulisi olla ra-
kenteet, jotka antavat sekä työtä hampaille 
että vaihtelevuutta suutuntumaan. Ikäihmi-
set pitävät rapeista rakenteista, samoin ra-
kenteista, jotka tarjoavat mahdollisuuden 
purra/pureskella tuotetta, joka kuitenkin ha-
joaa suussa helposti suhteellisen pienellä 
voimalla.

Kovat rakenteet, joita on vaikea purra, voi-
daan tehdä helpommiksi paloittelemalla ne 
pienemmiksi paloiksi ennen suuhun laitta-
mista. Hampaisiin ja kitalakeen tarttuvista 
tahmeista ruuista seniorit eivät pidä. Kuori, 
siemenet ja muut irralliset osaset ovat ongel-
mallisia. Paljon valmistusta vaativat ruuat 
(kuoriminen, paloittelu) tuottavat ongelmia.

Värillä on väliä
Tutkija Hannele Kauppinen-Räisänen, KTT 
(Hanken, marketing department) vakuutti 
kuulijakunnan pakkauksen värin merkityk-
sestä seniorikuluttajalle. Iän myötä väriprefe-
renssit muuttuvat, esimerkiksi mieltymys si-
niseen vähenee ja näyttää siltä, että mielty-
mys kirkkaisiin tai poikkeaviin väreihin lisään-
tyy. Lisäksi värien viestinnällinen merkitys 
muuttuu ja näyttää kasvavan; ketsupin on eh-
dottomasti oltava punaisessa pullossa ja si-
napin kellertävässä, jne.

– Ymmärtämällä pakkauksen ulkoasun ja 
värien merkityksen voimme ymmärtää senio-
rin tuotemerkkivalintoja ja ehkä jopa varmis-
taa, että seniorikuluttajan tuoteodotukset 
täyttyvät, Kauppinen-Räisänen sanoo.

– Saattaa olla suuri virhe vaihtaa tuotteen 

pakkausta. Seniorikuluttaja ei enää löydä 
tuotetta. Muutos täytyy tehdä viisaasti, vähi-
tellen. Pakkaussuunnittelun tulee olla käyttä-
jälähtöistä eikä muotoilulähtöistä. Päällim-
mäiseksi esityksestä jäi, että tässä aihepiiris-
sä olisi vielä paljon tutkittavaa, muun muassa 
väriyhdistelmien merkitys on vielä epäselvä.

Raija-Liisa Heiniö puolestaan painotti esi-
tyksessään, että pakkaussuunnittelussa 
avainasemassa ovat vaivan vähentäminen, 
pakkauksen helppokäyttöisyys ja laatu.

Elämänvaihe vaikuttaa
Asiakastietojohtaja Antti Syväniemi (K-Plus 
Oy) kertoi, että eläkeläistalouksien ruokaos-
toksissa kansainvälisyys, helppous, hemmot-
telu ja kaupan omat merkit alikorostuvat mui-
hin kuluttajaryhmiin nähden, kun taas pai-
nonhallinta, brändit, erikoisruokavaliot, ter-
veysvaikutteisuus, hyvä olo, eettisyys ja eko-
logisuus, perinteisyys, ruuanlaitto ja leivonta 
sekä taloudellisuus korostuvat.

Väestöpyramidin muutos näkyy ruokakau-
passa, ja muutos on hurja. Lisäksi yksilölli-
syys on trendi ylitse muiden. Yksilöllinen 
markkinointi tulee lisääntymään. Syväniemi 
ei usko kaikkea kaikille -konsepteihin. Kau-
pan on mukauduttava siihen, että kaikilla ih-
misillä ei ole samanlaisia tarpeita. Lisäksi pal-
velu tulee olemaan tärkeä kilpailutekijä.

Keskustelussa korostettiin sitä, että senio-
rit eivät halua erottautua. Erillistä seniori-
brändiä ei tarvita. π

Raija Ahvenainen-Rantala

Tutkija Hannele Kauppinen-Räisäsen 
mukaan pakkauksen värillä on väliä.

Asiakastietojohtaja Antti Syväniemi ei usko 
kaikkea kaikille -konsepteihin.
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Elintarvikealan suurin vuosittainen koulutus-
tapahtuma, Elintarvikepäivä, pidetään 8.5. 
Helsingissä. Huippuasiantuntijat Suomesta ja 
ulkomailta alustavat kuudessa rinnakkaisoh-
jelmassa.

Avausjaksossa puhuvat globaalin ruokajär-
jestelmän asiantuntija Hans Jöhr, Corporate 
Head of Agriculture, Nestlé Ltd sekä kaupan 
ja jakelun tehokkuuden ja oikeudenmukai-
suuden lisäämiseen perehtynyt europarla-
mentaarikko Anna Maria Corazza Bildt.

Kaupallisessa osiossa puhutaan vallasta ja 
sen eri muodoista elintarvikeketjussa sekä 
pohditaan verkottuneen markkinointiympä-
ristön mahdollisuuksia. 

Viestinnän osiossa kysytään, kuka vie ja 
hallitsee ruokakeskustelua? Kansainvälisty-

Elintarvikepäivässä runsas ohjelmatarjonta
misosiossa haetaan eväitä kasvuun. 

Tuotekehitysosiossa Oxfordin yliopiston 
professori Charles Spence kertoo eri aistien 
huomioimisesta elintarvikkeiden ja pakkaus-
ten tuotekehityksessä. Osion päätteeksi kes-
kitytään veden laatuun ja vesihuollon toimi-
vuuteen.

Elintarvikelainsäädäntöosiossa lainsää-
däntöneuvos Anne Haikonen kertoo kulutta-
jatietoasetuksesta ja yritysesimerkit avaavat 
asiaa käytännössä. Osion vastuullisuustee-
man alla PYR Oy:n toimitusjohtaja Annukka 
Leppänen-Turkula kertoo, mitä merkitsevät 
uuden jätelain mukaiset pakkausten tuotta-
javastuun muutokset.

Tieteellisessä osiossa syvennytään ravitse-
mustieteen professori Mikael Fogelholmin 

Työnilon reseptin 
jäljillä

Työhyvinvoinnin ja ihmisten 
johtamisen professori Mar-
ja-Liisa Manka esittelee 
Wsoypro:n kustantamassa 
kirjassaan Työnilo reseptin 
hyvän mielen synnyttämiselle 
työyhteisössä.

Manka kertoo kirjassaan esimerkein ja ta-
rinoin keinoista, joista hyötyy jokainen, myös 
työnantaja, koska menestys piilee innostu-
neissa ja hyvinvoivissa työntekijöissä. Jo kir-
jaa lukiessa tulee hyvälle mielelle, sen verran 
rehellistä kerrontaa se on kokeneelta ja elä-
mää nähneeltä ihmiseltä.

Tutkimustulokset ovat silloin todelliseksi hyö-
dyksi, kun ne jalkautetaan kansalaisten tie-
toisuuteen. Teoksen kustantama, kauniisti 
kuvitettu Kausiruokaa herkuttelijoille ja il-
mastonystäville on käytännön esimerkki hy-
vin onnistuneesta tutkimustulosten jalkaut-
tamisesta. Kirjoittajat ovat tehneet yhteistyö-
tä hiilijalanjälkitutkimusta tehneiden MTT:n 
asiantuntijoitten kanssa. Kirja onkin pioneeri 
alallaan: se on ensimmäinen keittokirja, jon-
ka resepteille on laskettu hiilijalanjäljet. Li-
säksi kirja opastaa niin sanottuun kausiruo-
kailuun.

Kirjan ovat kirjoittaneet Ajatushautomo de-
moksen tutkijat Tuuli Kaskinen ja Outi Kuit-
tinen sekä Master of Science Saija-Riitta Sa-
deoja ja Anna Talasniemi. Kaskinen perehtyi 
laskentaan, Kuittinen visuaaliseen ilmee-
seen, Talasniemi porautui taustatietoon ja Sa-
deoja huolehti terveysväittämistä.

Kirjassa on 91 herkkuruuan reseptiä. Tosin 
useimmat ovat kyllä sellaisia, että kiireinen 
arkiruuan valmistaja tuskin soveltaa niitä. 
Mutta viikonloppuisin ja loma-aikoina ne 
ovat kokeilemisen arvoisia, varsinkin jos lu-
kija on kiinnostunut kasvisruuasta. Tosin re-
septeissä kannattaisi vaihtaa oliiviöljy ryp-
siöljyn tilalle, kun ruoka kypsennetään pais-
tamalla. Toisaalta monissa resepteissä on 
mukana oliiviöljy, kun rypsiöljy olisi sopinut 
mainiosti.

Kotimaisille marjoille, sienille ja muille met-
sän tuotteille olisi toivonut enemmän tilaa kir-
jassa. Kaiken kaikkiaan lähiruuan ystävälle 

n  u u t u S K i r j o j a  | Koonnut raija ahvenainen-rantala

Kausiruokaa kaikki kirjan reseptit ja esitetyt periaatteet ei-
vät sovellu.

Kirjan lopussa on kattava lähdeluettelo, 
kirjan resepteissä käytettyjen raaka-aineiden 
hiilijalanjäljet sekä raaka-ainehakemisto ja 
reseptihakemisto. Joten tietoja ja käytettyjä 
laskentaperiaatteita voi soveltaa myös omiin 
resepteihinsä kotikeittiössä.

Elämänmakuinen 
kirja johtamisesta
S-ryhmän entinen pää-
johtaja, ekonomi Arto 
Hiltunen on koonnut joh-
tamisoppinsa kirjaksi Joh-
tamisen taito – elämän-
mittainen matka. Kirjan on 
kustantanut WSOYpro.

Jo kauan on ymmärretty, 
että pitkän työuran tehnei-
den henkilöiden niin sanot-
tu hiljainen tieto tulee saada nuorempien 
hyödyksi. Hiltusen kirja on mainio esimerkki, 
kuinka hiljaista tietoa tulisi jakaa. Hän on kir-
joittanut opuksensa avoimesti, nöyrästi ja re-
hellisen tuntuisesti ja mikä parasta selkokie-
lisesti ja systemaattisesti.  Käytännön koke-
muksesta nousevan teorian lisäksi Hiltunen 
kertoo omista kokemuksistaan – onnistumi-
sista ja epäonnistumisista – pitkän työuransa 
varrelta, muun muassa HOK:n ja Elannon fuu-
sion ajalta ja jälkeen.

Hän käsittelee hyvän johtamisen, muutos-
johtamisen, heimoontumisen, rakennejärjes-

telyjen, kriisijohtamisen, arvojohtamisen ja 
johtoryhmätyöskentelyn kaltaisten teemojen 
lisäksi myös niukasti suomalaisessa johta-
miskeskustelussa esillä olleita tunteiden joh-
tamisen, itsensä johtamisen ja johtajan kriisin 
teemoja.

Suosittelen jokaiselle johtajan uraa suun-
nittelevalle tai jo johtajan uralla olevalle luet-
tavaksi. Selkeän taiton ja jokaisen luvun lo-
pussa olevan muistilistan ansiosta kirjan sa-
nomaan on helppo palata myös jälkikäteen.

Hiltunen lahjoittaa kirjoituspalkkionsa ly-
hentämättömänä lääketieteellisen tutkimuk-
sen ja kansanterveystyön edistämiseen. Hä-
net promovoitiin keväällä 2011 Aalto-yliopis-
ton Kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi.

johdolla painonhallinnan haasteisiin ja kei-
noihin, ja Wageningenin yliopiston professori 
Kees de Graaf puhuu erilaisten ruokien ja 
energiansaannin säätelyn yhteydestä.

Elintarvikepäivä huipentuu Tähtituote 2012 
-voittaja julkistusjuhlaan. π

lisätietoja: www.elintarvikepaiva.fi.
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Turun yliopistossa tyrni (Hippophaë rhamnoi-
des) on ollut tieteellisen tutkimuksen kohtee-
na 1980-luvulta lähtien. Professori Arne Rou-
si oli aikanaan maailman johtavia tyrnitak-
sonomeja. Pitkälti hänen kannustuksestaan 
toimialaa laajennettiin elintarvikekemian yk-
sikössä. Turun yliopiston tutkijat ovat julkais-
seet aihepiiristä lähes sata artikkelia vuoteen 
2012 mennessä.

Alan tutkimuksen ja opetuksen suotuisa 
eteneminen perustuu monipuoliseen ja jous-
tavaan kansalliseen ja kansainväliseen yh-
teistyöhön. On löydetty tyrnilajikkeita, jotka 
menestyvät selvästi luontaisen kasvualueen-
sa pohjoispuolella Kittilän Tepastossa, missä 
Turun yliopistolla on maailman pohjoisin tyr-
niviljelmä. Neljäntoista lajikkeen epäonnistu-
neen viljely-yrityksen kruunasi kaksi erin-
omaista kotoperäistä jalostetta, jotka kestä-
vät Tunturi-Lapin olosuhteet ja tuottavat kyp-
siä marjoja myöhään syksyllä. Myös sata kilo-
metriä Tepastoa etelämmäs Taapajärvelle is-
tutetut uusikaupunkilaiset, luonnonvaraiset 
pensaat ovat menestyneet hyvin.

Turun yliopisto on linkittänyt kemiallisen, 
aistinvaraisen ja terveysvaikutusten tutki-
muksen toisiinsa. Biokemian ja elintarvikeke-
mian laitoksella on jatkuva yhteistyö mm. Pe-
kingin yliopiston ja Kiinan vesiministeriön tyr-
nitutkimuskeskuksen kanssa. Koostumussel-
vitysten lisäksi kasvupaikkaerojen vaikutuk-
sia ihmisen sokeri- ja rasva-aineenvaihdun-
taan tutkitaan Turun ja Pekingin yliopistojen 
yhteistyönä sekä Kiinassa että Suomessa.

Oppia kiinalaisilta
Viime syksynä suomalainen tutkijaryhmä kävi 
tyrnin terveysvaikutusten alkulähteillä Tiibe-
tissä. Metsästimme Potala-palatsin kirjastois-
ta alkuperäisjulkaisua rGyud bzi vuosilta 
773–783, toistaiseksi onnistumatta tavoit-
teessamme. Sen sisältämän vanhan tiibetiläi-
sen tiedon mukaan osana ravintoa nautitut 
tyrnimarja ja tyrniöljy vaikuttavat monella ta-
valla terveyttä edistävästi.

Luodessamme omaa tutkimusstrategiaam-
me ovat monet suunnitelmamme pohjautu-
neet vanhoihin kiinalaisiin uskomuksiin ja tie-
toihin. Varsin usein olemme saaneet ennus-
teenmukaisia tuloksia. Keräsimme tulevia 
tutkimuksia varten Lhasassa marjanäytteitä 
tiibetiläisestä tyrnistä (H. gyantsensis), johon 
mainittu vanha luostaridokumentti todennä-
köisesti viittaa.

Lupaavia tuloksia
Marjoilla uskotaan olevan edullisia vaikutuk-
sia epäsuotuisan ravinnon ja huonojen elin-
tapojen aiheuttamien ongelmien lievittämi-
sessä. Esimerkiksi tutkimus, jossa yhtenä nel-
jästä suomalaisesta marjasta oli tyrni, osoitti 
maksan ALAT-entsyymin aktiivisuuden laskua 
marjaravinnon nauttimisen vaikutuksesta (1). 
Muutoksen tiedetään ennustavan pienenty-
nyttä riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Tyrnimarja poikkeaa koostumukseltaan 
selvästi kaikista muista marjoistamme, sekä 
viljellyistä että luonnonvaraisista. Tyrnin he-
delmäliha sisältää 2–3 % öljyä, joka ei juuri 
muistuta siemenöljyä (2–5). Marja on myös 
monipuolinen kasvisterolien, tokoferolien, 
karotenoidien, lignaanien ja fenolisten yhdis-
teiden pakkaus (6–11), joka kaiken lisäksi si-
sältää runsaasti C-vitamiinia, poikkeukselli-
sia sokeri- ja sokerialkoholijohdoksia, mutta 
vain vähän varsinaisia sokereita (12–15). Tyr-
nin haihtuvien aromiaineiden pitoisuus on 
varsin vähäinen (16). Koostumuksen ja van-
han itämaisen farmakopeahistorian perus-
teella voi tehdä sivistyneitä arvauksia marjan 
fysiologisista vaikutuksista.

Kohtuullisen tyrninsyönnin (28 g/d) havait-
tiin alentavan merkittävästi plasman herkän 
CRP:n pitoisuutta (17), mutta melko lyhytkes-
toisessa kokeessa (233 tutkimushenkilöä, 90 
vrk) selvää todistetta flunssaoireiden tai virt-

satieinfektioiden vähenemisestä ei saatu. Li-
säksi tyrnimehun nauttiminen näytti kasvat-
tavan HdL- ja LdL-kolesterolien suhdetta ja 
pidentävän LdL-kolesterolin hapettumisen al-
kuvaihetta (18).

Marjat (40 g) ja niiden etanoliliukoinen jae 
(32 g) pienensivät terveiden miesten postp-
randiaalista insuliinipiikkä. Fenolisen jakeen 
poistaminen marjasta eliminoi tämän myön-
teisen vaikutuksen (19). Tyrnin fenoliseen ja-
keeseen kuuluvien flavonoidien tiedetään 
imeytyvän ravinnosta (20). Imeytymistutki-
muksissa todettiin, että samanaikainen öl-
jysuplementaatio lisäsi flavonoidien absorp-
tiota suolistosta. (21). Tulokset viittaavat sii-
hen, että tyrnimarja ja sen jakeet ovat edulli-
sia sydänterveyden ylläpitämisessä.

Tyrniöljyä tutkitaan erikseen
Tyrnimarjan kaksi erilaista öljyä, siemenöljy ja 
hedelmälihaöljy, ovat erityisen kiinnostuk-
semme kohteita. Aivan viimeaikaiset tutki-
muksemme ovat osoittaneet tyrniöljyillä ole-
van poikkeuksellisen tehokas eristetyn dNA:n 
antoksidatiivinen suojavaikutus in vitro. (22). 
Sama vaikutus havaittiin myös rotan maksa-
homogenaatin dNA:lla. Tiedossamme ei ole, 
ovatko tämän mekanismin taustalla samat 
kemialliset yhdisteet, jotka lieventävät kuiva-
silmäisyyden oireita ja muuttavat kyynelfil-
min osmolaarisuutta terveen silmän kyynel-

Tyrnin monipuolinen koostumus 
tuottaa erityisiä terveysvaikutuksia

Tiibetiläisen tyrnin (Hippophaë gyantsensis) marjojen vaikutusten uskotaan olevan pohjana 
”alkuperäisille” terveysväittämille. Lhasa-joella tyrninpoiminnassa dosentti Baoru Yang ja FT 
Sinikka Kallio.
Kuva: heiKKi Kallio
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ten koostumuksen suuntaan (23) tai jotka lie-
vittävät atooppisen ihottuman oireita (24). 
Kaikki tutkitut öljyt on tuotettu ylikriittisellä 
hiilidioksidiuutolla suomalaisessa tuotanto-
laitoksessa (25).

Tyrni on jatkossakin lupaava tutkimuksen 
kohde. Mahdolliset vaikutukset immuunipuo-
lustukseen ja sydänterveyteen ovat erityisen 
mielenkiintoisia. π

Heikki Kallio 
professori, elintarvikekemia
Biokemian ja elintarvikekemian laitos
Turun yliopisto
heikki.kallio(at)utu.fi

Baoru Yang
yliopistonlehtori, dosentti, elintarvikekemia
Biokemian ja elintarvikekemian laitos
Turun yliopisto
baoru.yang(at)utu.fi
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Marjan makuominaisuuksia 
voidaan muuttaa
FM Oskar Laaksosen elintarvikekemiaan 
alaan kuuluva väitöskirja Astringent food 
compounds and their interactions with taste 
properties tarkastettiin joulukuussa Turun yli-
opistossa. Väitöstyössä tutkittiin kotimaisten 
marjojen, kuten mustikan, mustaherukan ja 
variksenmarjan, makuominaisuuksia ja kemi-
allisia koostumuksia sekä näiden vuorovaiku-
tuksia.

Tutkimuksessa marjat jaettiin osiin ja selvi-
tettiin marjajakeiden kemiallisen koostumuk-
sen vaikutusta jakeiden makuun ja miellyttä-
vyyteen. Lisäksi valmistettiin mehuja käyttä-
en erilaisia entsyymejä ja lämpökäsittelyjä.

Työssä havaittiin, että yhdistelemällä mar-
jojen jakeita eri tavoin voidaan peittää epä-
miellyttävyyttä ja luoda uusia makuominai-
suuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia.

Entsyymien käyttö mehun valmistuksessa 
parantaa mehun ja samalla useiden fenolis-
ten yhdisteiden saantoa. Tutkimuksessa ha-
vaittiin, että saannon lisäksi mehun astringoi-
vuus, karvaus ja happamuus voivat kasvaa. 

Parhaan mahdollisen aistittavan laadun saa-
vuttamiseksi prosessi onkin optimoitava tark-
kaan.

Jotta marjoja voidaan käyttää hyödyksi tu-
levaisuudessa entistä paremmin, tarvitaan 
jatkotutkimuksia kemiallisen koostumuksen 
vaikutuksesta aistittaviin ominaisuuksiin ja 
tämän yhteyden muokkautumisesta elintar-
vikkeiden valmistusprosesseissa.

lisätietoja:
oskar.laaksonen(at)utu.fi

Punajuuriuutteiden 
hyödynnettävyys elintarvikkeissa
FM Tytti Kujalan ympäristökemian alaan kuu-
luva väitöskirja Betalains and phenolics in 
plant extracts, especially red beetroot (Beta 
vulgaris) tarkastettiin Turun yliopistossa jou-
lukuussa. Tutkimus kohdistui punajuuren si-
sältämiin yhdisteisiin, erityisesti betalaiinei-
hin (typpeä sisältäviin väriaineisiin) ja fenoli-
siin yhdisteisiin. Työssä selvitettiin myös pu-
najuuriuutteiden koostumukseen vaikuttavat 
tekijät, kuten uuttomenetelmä, säilytys ja 
käytetyn kasvinosan ja lajikkeen vaikutus.

Punajuuriuutteista tunnistettiin 23 yhdis-
tettä, joiden joukossa yksi aiemmin tuntema-
ton yhdiste. Fenoliset yhdisteet esiintyivät 
suurimpina pitoisuuksina punajuuren kuo-
ressa. Uuttoliuotin ja -menetelmä, uutteen 
fraktiointi-menetelmä ja kylmäsäilytys vaikut-
tivat punajuuriuutteen koostumukseen huo-
mattavasti, sekä yhdisteiden esiintymiseen 
että niiden pitoisuuksiin. Kaikki neljä tutkit-
tua punajuurilajiketta sisälsivät pääasiassa 

samoja yhdisteitä, mutta yhdisteiden pitoi-
suudet vaihtelivat.

Uuden yhdisteen havaittiin olevan yksi pu-
najuuren kuoriuutteen aktiivisista yhdisteis-
tä. Sitä esiintyi suurimpina pitoisuuksina 
raa’assa punajuuren kuoressa, joskin myös 
punajuuren lihassa ja juuren kärjessä. Teolli-
sen punajuurijätteen ja kaupallisen punajuu-
rivärin (E162) ei havaittu sisältävän uutta yh-
distettä. Sen hyödyntäminen antioksidantti-
na on vaikeaa, koska se on eristettynä epäs-
tabiili ja huonosti liukeneva. Koska punajuu-
riuutteet ovat alttiita muuntumiselle, eri teki-
jöiden vaikutukset antioksidanttitehoon olisi 
myös tutkittava. Lisäksi punajuuren kuori on 
ns. uusi materiaali, joten sen suhteen ei voida 
tehdä turvallisuusoletuksia.

lisätietoja:
tytti Kujala, p. 050 562 2015

Kuva: KotiMaiSet KaSviKSet
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Luomu-uutuuksia
Helsingin Myllyn Myllärin Luomu -tuotevalikoimaa täy-

dentävät tänä keväänä ohrahiutaleet, korppujauhot 

sekä ohukais- ja vohvelijauhe. Myllärin Luomu Ohrahiu-

taleita voi käyttää paitsi puuroissa ja leivonnassa, myös 

ruoanlaitossa tuomaan makua ja rakennetta. Myllärin 

Luomu Ohukais- ja vohvelijauhe on valmistettu luomu-

vehnäjauhosta, -kaurajauhosta, -sokerista ja suolasta. 

Jauhe on laktoositon, eikä sisällä kananmunaa. Myllärin 

Luomu Korppujauho on tehty terveellisestä 100% täys-

jyvästä eikä se sisällä suolaa.

lisätietoja:
markkinointijohtaja riitta Salenius-Mela, 
riitta.salenius-mela(at)helsinginmylly.fi

Elintarviketalous 2012
Elintarviketalous -julkaisu sisältää laajan katsauksen Suomen 

maatalous- ja elintarvikesektorin tuotanto- ja kulutus lukuihin 

sekä hintoihin vuosilta 2006–2011. Tilasto-osion kansainväli-

nen osuus kattaa EU-27-alueen sekä Brasilian, USA:n ja Venä-

jän. Julkaisu sisältää myös tilastoja väestöstä, kotitalouksista, 

elintarviketeollisuudesta, kaupan rakenteesta ja myynnistä. 

lisätietoja:
pasi.saarnivaara@tnsglobal.com, 
riitta.saikkonen@tnsglobal.com

Teemaviikolla 
Ruis-fisuburgeria
Palmian catering-palvelut toi koului-

hin sekä lounas-ravintoloihin uuden 

lähiruokatuotteen, Ruis-fisuburgerin. 

Reissumiehen väliin oli laitettu Palmi-

an oma lahnapihvi. Pääosa Ruis-fisu-

burgerin raaka-aineista on kotimaisia. 

Lahna pyydetään Uusikaarlepyyn, Maksamaan ja Saimaan alueilta, ja se on 

jäljitettävissä sen kalastajaan saakka. Ruis-fisuburgeri oli tarjolla lounaslis-

toilla luomu- ja lähiruokaviikolla 14.–16.3.2012. Kouluravintoloissa uutuus-

herkkua nautittiin 16.3.

lisätietoja
tuotesuunnittelija petteri hautamaa, palmia, p. (09) 310 28647

Erikoisastiasto senioreille
E. Ahlström myy senioreille kehitettyä 

Unisono-erikoisastiastoa. Se sopii erityi-

sesti ihmisille, joilla on hahmotushäiriöi-

tä tai näkörajoitteita. Kontrastivärit hel-

pottavat astioiden hahmottamista. Astiat 

ovat saksalaista kovaposliinia. Lautasen 

erikoismuotoilu ja tasainen reuna hel-

pottavat ruokailun sujumista, vaikka käsi 

vapisisi. Nenämukit mahdollistavat juo-

misen puolimakaavassa asennossa.

lisätietoja: www.eahlstrom.fi

Uusia lihavalmisteita
Pouttu Oy on uudistanut Pouttu-tuoteperheensä ja tuonut mark-

kinoille kaksi uutta, jatkuvasti laajentuvaa tuoteperhettä: Pouttu 

Pehtoorin ja Pouttu Onnin. Pouttu-tuotesarjan tunnistaa syvänpu-

naisesta, salmiakkikuvioidusta pakkauksesta, luonnonmukaisen 

Pouttu Onni -tuotesarjan salmiakkikuvioinnin värinä vihreä-valkoi-

nen ja Pouttu Pehtoori -tuotesarja erottuu lilalla salmiakkikuvioin-

nillaan.

lisätietoja:
tuotepäällikkö heidi tuomaala, heidi.tuomaala@pouttu.fi

Sertifioitu suklaapatukka
Panda on lanseerannut uuden suklaapatukkasarjan 

yhteistyössä UTZ CERTIFIEd:in kanssa. UTZ CERTIFIEd on 

eräs maailman laajimmista kahvin, kaakaon ja teen kestävän 

tuotannon ohjelmista. Kolmen herkullisen maun suklaatuotesarja kantaa 

UTZ CERTIFIEd -tunnusta. Tunnus takaa, että Panda ostaa näiden tuotteiden 

valmistamiseen tarvittavan määrän UTZ-sertifioitua kaakaota. Sertifioidun 

kaakaon käyttäminen takaa suklaan maun hyvien viljelyskäytäntöjen sekä 

vastuullisen maanviljelyn ansiosta.

lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari harila, oy panda ab, kari.harila@panda.fi

Lisäaineettomia valmisruokia
Saarioisten savuporolaatikko on perinteisen ja aidon ma-

kuinen laatikkoruoka. Kermaisten perunaviipaleiden jou-

kossa on reilusti suomalaista kylmäsavustettua poronli-

haa. Makua laatikkoon tuovat myös purjo, sipuli ja aito 

voi. Selkeistä ja puhtaista raaka-aineista valmistettu laa-

tikko ei sisällä lainkaan E-koodeja. Savuporolaatikko on 

myös gluteeniton ja vähälaktoosinen.

Jauheliha-pennevuoka 350 g, pennepasta ja suoma-

laisesta naudanlihasta valmistettu jauhelihakastike on 

kuorrutettu täyteläisellä juustokastikkeella. Vuokaan 

tuovat makua myös valkosipuli ja mustapippuri sekä ri-

paus chiliä ja omenaa. Vähälaktoosinen ateria ei sisällä 

lainkaan E-koodeja.

lisätietoja:
markkinointipäällikkö anu lehtinen, 
Saarioinen oy, anu.lehtinen@saarioinen.fi
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Sokerijuurikaskuidulle 
odotettavissa terveysväittämä
EFSAn erityisruokavaliotuotteiden, ravitsemuksen 

ja allergioiden paneeli julkaisi 8.12.2011 myöntei-

sen tieteellisen arvion sokerijuurikaskuidun vai-

kutuksesta ruuansulatukseen. Uusimmat tieteel-

liset tutkimukset tukevat väittämää, että sokeri-

juurikaskuitu ”lisää suolistosisällön massaa”. EF-

SAn paneelin mukaan sokerijuurikaskuidun käy-

tön ja suolistomassan välillä on positiivinen syy-

seuraus-suhde.

Elintarviketeollisuudelle väittämä merkitsee 

uutta tuotekehitys- ja markkinointimahdollisuut-

ta; mm. leipomotuote-, aamiaismuro- ja patukka-

valmistajat voivat harkita pakkausmerkinnöissään 

ja markkinoinnissaan esim. sanamuotoja ”paran-

taa ruuansulatusta” tai ”lisää suolen toimintaa”. 

Sanamuotojen on kuitenkin seurattava kansallisia 

ohjeistuksia.

Terveysväittämän käyttö EU:n alueella edellyt-

tää, että tuotteen on oltava ”runsaskuituinen”: 

sisältää kuitua vähintään 6g/100g tuotetta (vas-

taa 9g sokerijuurikaskuitua/100g). Sokerijuuri-

kaskuitua voidaan käyttää sellaisenaan tai yhdis-

tettynä muihin kuituihin, joille on myönnetty sama 

terveysväittämä.

Euroopan komissio päättänee sokerijuurikas-

kuituun liittyvästä terveysväittämästä lopullisesti 

vuoden 2012 aikana. Fibrex® on Nordic Sugarin 

tuottama sokerijuurikaskuitu, jota myy ja markki-

noi Suomessa Leipurin Oy.

lisätietoja:
kristina.krogius@leipurin.com, 
aila.kiiskinen@leipurin.com
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OatShake USA:n viiden 
kiinnostavimman 
ruokatrendin joukossa
San Franciscon Fancy Food -ruokamessujen 
tuomaristo valitsi Helena Lummen ja Mika 
Mannisen USA:han lanseeraaman Simpli 
OatShake -kaurajuoman USA:n viiden kiin-
nostavimman ruokatrendin joukkoon. Joulu-
kuussa 2011 Simpli OatShake sai juomateol-
lisuuden Oskarina tunnetun BevNET-palkin-
non USA:n parhaasta uudesta smoothie-juo-
masta.

Simpli OatShake on Suomessa kehitetty 
juoma, joka valmistetaan suomalaisesta kau-
rasta. Kaksi vuotta sitten Helena Lumme ja 
Mika Manninen lisenssoivat juoman Raisiolta, 
ja lähtivät yhteistyössä kehittämään makuja 
ja pakkauksia tähtäimessä globaali kuluttaja.

USA:n kiinnostavimmat ruokatrendit valit-

tiin liki 80 000 tuotteen joukosta San Francis-
con jokavuotisilla, ruoka-alan ammattilaisille 
järjestetyillä erikoismessuilla. Lumme ja Man-
ninen lanseerasivat Simpli OatShaken 
USA:ssa maaliskuussa 2011.

Ruokakulttuuriteko-palkinto 
ELO-säätiölle
Vuonna 2009 perustettu ELO – Suomalaisen 
ruokakulttuurin edistämissäätiö – palkittiin 
Suomen Ruokakulttuuriteko -palkinnolla 
Gastro-messuilla. Palkinto, 10 000 euroa, 
myönnettiin ELO-säätiölle ruokakulttuurin 
edistämisestä kokkikilpailujen avulla kansal-
lisesti ja kansainvälisesti sekä ruoka- ja juo-
makulttuurin kehittämisestä ja arvostuksen 
lisäämisestä erityisesti ravintola-alalla.

ELO-säätiö edistää suomalaista ruokakult-
tuuria voittoa tavoittelematta. Säätiö järjes-
tää kansallisia kokkikilpailuja ja tukee alan 
opintoja ja tutkimusta sekä suomalaisten 
osallistumista kansainvälisiin kokkikilpailui-

hin. ELO-säätiö toimii Vuoden Kokki -kilpai-
lun, Suomen Bocuse d'Or -kilpailun ja uuden 
Kouluruokakilpailun taustalla. Säätiö luo 
edellytyksiä ruokakulttuurin edistämiseen 
monin tavoin.

Kunniamaininnan sai Jaakko Rahola netti-
portaalista Syötäviä sanoja, www.ruokasa-
nastot.net. Rahola on vuosikymmeniä koon-
nut erityisesti kääntäjien avuksi ruokasanas-
toa, tietopankkia ruuasta ja erikoisista ruoka-
lajeista.

Ruokakulttuuriteko-palkinto jaettiin kol-
mannen kerran. Vuonna 2008 palkittiin Ruo-
katoimittajat ry ja vuonna 2010 Eat&Joy.

Juustoportin Maitorahka 
Vuoden Luomutuote
Luomuliitto on valinnut Juustoportin Luomu 
Maitorahkan Vuoden Luomutuotteeksi. Kun-
niamaininnan sai Pajuniemen Luomu Herkku-
maksamakkara. Ensimmäistä kertaa kilpailus-
sa oli mukana myös ammattikeittiösarja, jon-
ka voitti Munax luomumunamassa. Voittajat 
julkistetaan Luomupäivän yhteydessä.

Juustoportin maitorahka on ensimmäinen 

laajan levikin luomumaitorahkatuote. Juusto-
portti on perheyritys, joka tuottaa maitotuot-
teita Juvan Luomun maidosta. Luomu Maito-
rahka on perinteisellä valmistusmenetelmällä 
tehty maukas, täysin lisäaineeton maitorah-
ka, jota voi käyttää monipuolisesti leivontaan, 
jälkiruokana ja välipalana. Rahka on rasvaton, 
ja siinä on jopa 10 prosenttia proteiinia.

Runsasproteiiniset mikroateriat
HK:n uudet mikroateriat on suunnattu erityisesti 

hiilihydraatteja vältteleville kuluttajille. Ateriat si-

sältävät runsaasti lihaa ja kasviksia, ja niissä on 

hiilihydraatteja alle 5 prosenttia. Ateriavaihtoeh-

toja on kolme: pestolla maustettu kananpoika gril-

latuilla kasviksilla, HK Rypsiporsas® fileeviipaleet 

kukkakaalimuhennoksella ja Jauheliha-kasvis-

paistos mozzarellajuuston kera. Uutuusateriat so-

pivat myös monelle ruoka-ainerajoitteiselle, sillä 

ne ovat sekä gluteenittomia että vähälaktoosisia. 

Annoksissa ei ole ollenkaan perunaa, pastaa tai 

riisiä, ja gluteenittomina ne sopivat myös keliaa-

kikoille. Kaikki uutuudet ovat vähälaktoosisia, säi-

löntäaineettomia eivätkä sisällä natriumgluta-

maattia.

lisätietoja:
markkinointipäällikkö laura lindström, 
laura.lindstrom@hkruokatalo.fi
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Suomessa

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 

27.4.2012, www.tyoturvallisuuspaiva.fi

Vesihygieniapassikoulutus 3.5.2012 Pori, 

www.vesi-instituutti.fi

Advanced Course on Chemistry, Health Effects 

and Legislation of Food (FOOdEX) 7.–9.5.2012 

Turku, heikki.kallio@utu.fi

Elintarvikepäivä 8.5.2012 Helsinki, 

www.elintarvikepaiva.fi

Laboratorion laatuvastaavan työkalupakki 

8.5. Helsinki, www.ael.fi

Kansainvälinen mikrobikasvun testaus-

seminaari EMG 2012 9.5.2012 Helsinki, 

www.prizz.fi/emg2012

Kalvoerotustekniikka 9.–10.5.2012 Helsinki, 

www.ael.fi

Logistiikka – Kuljetus 2012 9.–12.5.2012 

Helsinki, www.finnexpo.fi

Elintarvikevalvontaketjun auditointiseminaari 

15.5.2012 Tampere, www.envirovet.fi/koulutus

Pohjoismainen maaseutututkijakonferenssi 

21.–23.5.2012 Joensuu, www.mual.fi

Kemikaalien käyttäjän teemapäivät 22.5.2012 

Helsinki, www.ecoonline.fi

Mikrobiologisten menetelmien validointi 

22.5.2012 Helsinki, www.ael.fi

Vesihuolto 2012 23.–24.5.2012 Oulu, 

www.vvy.fi

Helsinki Chemicals Forum 24.–25.5.2012, 

www.helsinkicf.eu

Maitovalmisteiden aistinvarainen laadun-

arviointi 23.5.2012 Helsinki, www.evira.fi

Laboratorion sisäiset auditoinnit 

29.–30.5.2012 Helsinki, www.ael.fi

Perusmääritykset elintarvikenäytteistä 

29.–30.5.2012 Helsinki, www.ael.fi

14. Työkykypäivä 30.5.2012 Helsinki, 

www.ttl.fi/koulutus

Laboratorion turvallisuus 30.–31.5.2012 

Helsinki, www.ael.fi

EUROFOODWATER Conference on Water in 

Food 3.–5.6.2012 Helsinki, 

www.efw2012.eurofoodwater.eu

Nordic Enviromental Chemistry Conference 

4.–7.6.2012 Turku, www.necc2012.fi

FFF Probiotics 2012 11.–13.6.2012 Turku, 

http://congress.utu.fi/fff2012

Ulkomailla

3rd International Conference on Food 

Engineering and Biotechnology ICFEB 2012 

5.5.2012 Kuala Lumpur, www.icfeb.com

 

5th International Dietary Fibre Conference 

2012 7.5.2012 Rooma, www.icc.or.at

19th European Congress on Obesity 2012 

9.5.2012 Lyon, www.eco2012.org

Bakery China 10.–12.5.2012 Shanghai, 

www.bakery-china.de

International Conference on Diet and Activity 

methods 14.5.2012 Rooma, www.icdam.org

11th International Hydrocolloids Conference 

14.5.2012 Purdue University, Indiana, USA, 

www.international-hydrocolloids-conference.

com

Hispack 15.–18.5.2012 Barcelona, 

www.hispack.com

FI Central & Eastern Europe 23.–24.5.2012 

Varsova, www.fi-events.com

World Food Azerbaijan 23.–25.5.2012 Baku, 

www.food-exhibitions.com

SmakLust 2012 25.–27.5.2012 Tukholma, 

www.smaklust.se

10th Nordic Nutrition Conference 3.–5.6.2012 

Reykjavik, www.norden.org

Tapahtumakalenteriin voi lähettää uusia ta-

pahtumia osoitteella toimitus@kehittyvaelin-

tarvike.fi tai info@ets.fi

n  n i M i t y K S i ä 

• Tasavallan presidentti on nimittänyt ELT Jaana 

Husu-Kallion maa- ja metsätalousministeriön 

kansliapäälliköksi 1.2.2012 alkaen.

• ELL Matti Aho on nimitetty Eviran pääjohtajaksi 

1.5.2012 alkaen.

• Helsingin Mylly Oy on nimittänyt markkinointi-

johtajaksi Riitta Salenius-Melan ja myyntijohta-

jaksi Jaana Heinosen vastuullaan kotimaan 

myynnin ja asiakkuuksien kehittäminen.

• Esa Eloranta on nimitetty Adara Pakkaus Oy:n 

myyntipäälliköksi 5.3.2012 alkaen ja Olli Syväri-

nen myyntipäälliköksi 16.4.2012 alkaen.

• Lauri Mielonen on aloittanut Tecalemit Environ-

ment Oy:n asiakaspalvelukeskuksen tiimipäällik-

könä ja Eemeli Viitanen piiri- ja tuotepäällikkönä 

vastaten Etelä-Suomen teollisuusasiakassuhtei-

den kehittämisestä.

• Niklas Idström on nimitetty Ab Chipsters Food 

Oy:n avainasiakaspäälliköksi.

• KTM Antti Laakso on nimitetty Sokoksen ketju-

johtajaksi sekä Seppo Lönnqvist hankintajohta-

jaksi ja Mikko Hiltunen ja George Kettunen han-

kintapäälliköiksi SOK:n Hallintopalvelut ja ris-

kienhallinta -yksikköön.

• Johanna Kontio on nimitetty Ruokakesko 

Oy:ssä johtajaksi vastuualueenaan talous ja hen-

kilöstö ja Jesper Åberg ostojohtajaksi Tavara-

kauppaan Teolliset tuotteet -tuotelinjaan.

• Jukka Vanhala on nimitetty Kylmänen Food 

Oy:n myynti- ja kehitysjohtajaksi.

• Outi Sipilä on nimitetty valikoimasuunnitteli-

jaksi Suomen Lähikauppa Oy:hyn.

• Ville Suojoki on nimitetty Arla Ingman Oy Ab:n 

Commercial Manageriksi vastaamaan Starbucks-

jääkahvien myynnistä ja markkinoinnista Suo-

messa ja Juha Sarkkinen Arla Ingmanin tuotan-

nosta ja logistiikasta vastaavaksi johtajaksi.

• Kimmo Luoma on nimitetty Valio Juustojen ka-

tegoriapäälliköksi Juustot, Rasvat ja Teollisuus-

tuotteet -liiketoiminta-alueen Markkinointiin.

• Pia Persson on nimitetty Fazer Leipomoiden 

Suomen logistiikkapäällikön tehtävään, Niklas 

Eriksson Fazer konsernissa tehtävään Head of 

Shared IT Services ja Merja Weckström Fazerin 

strategisesta resurssoinnista ja konsernifunktioi-

den henkilöstöhallinnosta vastaavaksi johtajaksi.

• Mari Muhonen on nimitetty Fazer Makeisten 

asiakkuuspäälliköksi.

• Rina Andersson on nimitetty Fazer Leipomot & 

Makeisten toimitusjohtajan assistentiksi, Satu 

Hulkkonen hankintapäälliköksi, Maria Aaltonen 

henkilöstöjohtajaksi Suomessa, Petri Tervonen 

liiketoiminnan kehitysjohtajaksi ja Marko Berg-

holm taloudesta ja liiketoiminnan seurannasta 

vastaavaksi johtajaksi.

• Liisa Katajamäki on nimitetty Elintarviketeolli-

suusliiton tiedottajaksi.

• Walkin organisaatioon on tullut muutoksia. Mi-

kael Nováky keskittyy täysin Aasian markkina-

osuuden kasvattamiseen Vice President, Asia Pa-

cific -roolissaan. Timo Finnström on nimitetty 

Vice President, Paper Packaging and Sourcing 

-tehtävään, Tuomo Wall Vice President, Operatio-

nal Excellence -tehtävään ja Arno Wolff Technical 

Products -liiketoiminta-alueen Vice President, Sa-

les and Marketing -tehtävään.

• LG Electronics on nimittänyt Johan Wredströ-

min Air-Conditioning & Energy Solutions (AE) -lii-

ketoimintayksikön Pohjoismaiden myyntipäälli-

köksi.

• Maailmanlaajuinen elintarviketeknologian so-

vellusten tuottaja, JBT FoodTech on nimittänyt 

Kenneth Malmqvistin yhtiön uuteen myyntitii-

miin, joka on keskittynyt tuotteiden jatkojalos-

tukseen pakkaus-, leivitys-, kypsennys- ja uppo-

paistokoneiden osalta.

• KTM Krister Sigfrids on nimitetty Promens Oy:n 

toimitusjohtajaksi ja dI Leena Hälinen laatupääl-

liköksi.

• Oy Foodfiles Ltd ja KPL Good Practice Ab ovat 

perustaneet uuden emoyrityksen Foodfiles AB:n 

Ruotsiin. Yrityksen toimitusjohtaja on Johan Ols-

son, operatiivinen johtaja (kliininen tutkimus) 

Essi Sarkkinen ja rekisteröintijohtaja Mari Lyyra.

• A&R Carton Oy:n toimitusjohtaja Rauno Vilja-

nen on nimitetty liiketoiminta-alue kuluttajatuot-

teet Nordicin johtajaksi. Alue kattaa Skandinavi-

an, Suomen ja Baltian.

• Leivon Leipomo Oy:n toimitusjohtajaksi on ni-

mitetty Harri Jaakkola.

• HKScanin Suomen toimitusjohtajaksi on nimi-

tetty Anne Mere. Hän on toiminut konsernin viro-

laisen tytäryhtiön Rakvere Lihakombinaatin toi-

mitusjohtajana. Mere vastaa Suomen ja Baltian 

markkina-alueesta.

• Juha Eklund on nimitetty Karelian Lihajaloste 

Oy:n tehtaanjohtajaksi.

• Elintarvikeinsinööri Kari Salonen on nimitetty 

Condite Oy:n tuotantopäälliköksi.

• Riku Vilanti on nimitetty Oy Pågen Ab:n toimi-

tusjohtajaksi.
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Hankintaopas
AAKKOSOSA

A&R CARTON OY
PL 120
27510 KAUTTUA
Puh. 010 430 500
email: esa.halme@ar-carton.com
www.ar-carton.com
www.ccpack.se

AINES SUOMI OY
PL 15
11101 RIIHIMÄKI
Puh.  0207 463 990
Fax 0207 463 999
www.aines.fi

ALERT-TUHOELÄINTORJUNTA OY
Laulurastaanpolku 6
00780 HELSINKI
Puh.  (09) 505 3011
Fax (09) 505 3148
email: alert.toimisto@alert.fi
www.alert.fi

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

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

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

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

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

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

Bedika Oy
PL 92 (Hiekkakiventie 7)
00701 HELSINKI
Puh.  (09) 41355300
Fax (09) 41355320
email: info@bedika.fi
www.bedika.fi

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

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

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

BRENNTAG NORDIC OY
Äyritie 16
01510 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

CALDIC FINLAND OY
Huopalahdentie 24
00350 HELSINKI
Puh. 020 741 5990
Fax 020 741 5993
email: info@caldic.fi
www.caldic.com

OY CELEGO AB
Eteläinen Salmitie 1
02430 MASALA
Puh. (09) 348 6900
Fax (09) 853 2100
email: info@celego.fi
www.celego.fi

CLINICAL LIFE SCIENCES OY
Linnankatu 6
87100 KAJAANI
Puh.  040 746 7475
email: info@clsoy.fi
www.clsoy.fi 

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

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

Duni Oy
Elimäenkatu 29
00510 Helsinki
puh. (09) 8689 810
fax. (09) 1462133
etunimi.sukunimi@duni.com
www.duni.fi

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

FAERCH PLAST A/S
Rannikkolaivurintie 8 D
00850 HELSINKI
Puh.  050-413 8058
email: lsa@faerchplast.com
www.faerchplast.com

FINN FOOD TECH
PL 11
60101 SEINÄJOKI
Puh. 0400 417 447
email: info@finnfoodtech.fi
www.finnfoodtech.fi

OY FOODFILES LTD
Neulaniementie 2 L 6
70210 KUOPIO
Puh. 044 7001200
Fax (017) 288 1269
email: foodfiles@foodfiles.com
www.foodfiles.com

FOODWEST OY
Vaasantie 1 C
60100 SEINÄJOKI
Puh. (06) 4210 000
www.foodwest.fi

GIVAUDAN INTERNATIONAL SA
sivuliike Suomessa
Svinhufvudinkatu 23 A
15110 LAHTI
Puh. +46 (0) 46 23 5800
Fax +46 (0) 46 211 4330
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

HUNAJAYHTYMÄ OY
Kojonperäntie 13
32250 KOJONKULMA
Puh.  0207 76 9680
Fax   (02) 767 6225
email: hunaja@hunaja.fi
www.hunaja.fi

IMCD FINLAND OY
HTC Keilaniemi, Keilaranta 19
02150 ESPOO
Puh (09) 25 15 160
Fax (09) 25 15 1699
email: info@imcd.fi
www.imcd.fi

INFORMA OY
Tillinmäentie 1 B
02330 Espoo
Puh.  +358 207 208 200
Fax.  +358 207 208 203
email informa@informa.fi
www.informa.fi
www.rullatarrat.fi

INSPEx OY
Teknologiantie 3
90590 OULU
Puh. 0207 410 990
Fax 0207 410 991
email: info@inspex.fi
www.inspex.fi

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

KERMETAR OY
Kumitehtaankatu 5 E
04250 KERAVA
Puh.  (09) 242 5898
Fax  (09) 242 6464
Email: info@kermetar.fi
www.kermetar.fi

KIILTOCLEAN OY
PL 157
20101 TURKU
Puh.  0207 710 400
Fax   0207 710 402
www.kiiltoclean.fi

KLÜBER LUBRICATION  
NORDIC A/S
Hämeentie 3
00530 HELSINKI
Puh. 0207 497 970
Fax  0207 497 971
email: klueber.fi@sk.klueber.com
www.klueber.com

LABNET OY
Viikinkaari 4
00790 HELSINKI
Puh.  020 741 3170
Fax  020 741 3189
email: etunimi.sukunimi@labnet.fi

LAIHIAN MALLAS OY
Länsitie 372
66400 LAIHIA
Puh. (06) 475 2111
Fax (06) 476 2555
email: mallas@laihianmallas.fi
www.laihianmallas.fi

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
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Tukea tulevaisuuden 
menestystarinoille
Tarjoamme innovatiivisia liiketoiminnan ratkaisuja
tuotekehitykseen, tuotannon optimointiin, laadun 
kehitykseen ja kaupallistamiseen.

Viikki Food Centre on valittu toteuttamaan kansallista 
Elintarvikekehityksen klusteri (OSKE) -ohjelmaa. 
Kysy lisää lupaavista OSKE-hankkeistamme!

  www.viikkifoodcentre.fi 

LAITOSJALKINE OY
35320 HIRSILÄ
Puh. (03) 336 3111
Fax (03) 336 3300
email: etunimi.sukunimi@laja.com
www.laja.com

LARSCON OY
Antreantie 10 B
02140 ESPOO
Puh. 010 239 2480
Gsm  050 540 2882
email: larscon@kolumbus.fi
www.larscon.fi

LEIPURIN OY
PL 40
(Kutojantie 4)
02631 ESPOO
Puh. (09) 521 710
Fax (09) 521 2121
www.leipurin.com

LIHATEOLLISUUDEN 
TUTKIMUSKESKUS LTK 
OSUUSKUNTA
PL 56 (Luukkaankatu 8)
13101 HÄMEENLINNA
Puh.  020 761 9480
Fax (03) 570 5499
www.ltk.fi

LIHEL OY
Mänkimiehentie 21
02780 ESPOO
Puh. (09) 819 0110
Fax (09) 8190 1199
email: etunimi.sukunimi@lihel.fi
www.lihel.fi

LINSEED OY
Pellavakuja 3
61850 KAUHAJOKI
Puh.  040 775 8918
Fax (06) 527 1197
email: info@linseed.fi
www.linseed.fi

MEDIQ SUOMI OY
PL 115
02201 ESPOO
Puh. 020 112 1500
Fax 020 112 1501
email: etunimi.sukunimi@mediq.com
 asiakaspalvelu@mediq.com
www.mediq.fi

OY MESMEC AB
Måttisenkatu 3
67700 KOKKOLA
Puh. 0207 280 680
Fax. 06 8326 811
email: info@mesmec.fi
www.mesmec.fi

MP-MAUSTEPALVELU OY
PL 56 (Luukkaankatu 6)
13101 HÄMEENLINNA
Puh. Vaihde: (03) 217 3413
Fax (03)  570 5209
www.maustepalvelu.com

MULTIVAC OY
Posliinitehtaankatu 5
04260 KERAVA
Puh. 0207 921 300
Fax 0207 921 371
email: multivac@fi.multivac.com
www.multivac.com

MUNAKUNTA
Piispanristintie 8
20760 PIISPANRISTI
Puh.  (02) 214 420
Fax  (02) 214 4222
email: etunimi.sukunimi@munakunta.fi
www.scanegg.fi

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

ORBIS OY
Taivaltie 5
01610 VANTAA
Puh. 020 478 830
Fax 020 478 8010
email: info@orbis.eu
Kotisivu: www.orbis.eu

ORGANIC FOOD FINLAND
Puolikuu 3 D
02210 Espoo 
Puh  050 5505225, 050 5862697
email:  info@organic-finland.com
www.organic-finland.com 

PA-HU OY
Teollisuustie 2
02880 VEIKKOLA
Puh.  0207 89 1000
Fax  0207 89 1099
email:  myynti@pa-hu.fi
www.pa-hu.fi

PACCOR FINLAND OY
Polarpakintie 4 B
13300 HÄMEENLINNA
Puh. 020 186 7000
Fax 020 186 7351
email: etunimi.sukunimi@fi.paccor.com 
www.paccor.fi

PACK COMPANY OY
Teollisuustie 12
65610 MUSTASAARI
Puh. (06) 322 7300
Fax (06) 322 7320
email: etunimi.sukunimi@packcompany.fi
www.packcompany.fi

PIRKANMAAN  
LAATUETIKETTI OY
Keskitie 3 
33470 YLÖJÄRVI 
Puh. 010 440 3900 
Fax 010 440 3909 
email: etunimi.sukunimi@laatuetiketti.fi 
www.laatuetiketti.fi

PYROLL PAKKAUKSET 
Kalliotie 2 
04360 Tuusula 
Puh.  030 624 2450 
email:  pakkaukset@pyroll.com 
www.pyroll.com 

RAKSYSTEMS ANTICIMEx
Vetotie 3 A
01610 VANTAA
Puh. 0207 495 706
Fax. 0207 495 600
email: asiakaspalvelu@racx.fi
www.racx.fi

RAVATEK OY
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
Puh.  (09) 6818430
Fax  (09) 675877
email: ravatek@ravatek.fi
www.ravatek.fi

ROQUETTE NORDICA OY
Ahventie 4 a 20
02170 ESPOO
Puh. (09) 3158 5700
Fax (09) 8632 113

SALTIA OY
Ratamokuja 2
30420 FORSSA
Puh:  040 728 4705
email: saltia@saltia.com
www.saltia.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
cryovac.finland@sealedair.com
www.sealedair-emea.com

SEFO-KONSULTOINTI
Lapinlahdenkatu 23 
00180 HELSINKI
Puh. (09) 726 0270
Fax (09) 726 0272
email: marja.laukkanen@sefo-konsultointi.fi
www.sefo-konsultointi.fi

SENSON OY
PL 95
15141 LAHTI
Puh. (03) 864 364
Fax (03) 781 8918
www.senson.fi

SOFTWARE POINT OY
Valkjärventie 1
02130 ESPOO
Puh. (09) 4391 320
email: sales@softwarepoint.fi
www.softwarepoint.com

SUOMEN COBRA SYSTEMS OY
Asesepänkuja 3
00620 HELSINKI
Puh. (09) 7288 340
Fax (09) 7288 3434
email: suomen@cobrasys.fi
www.cobrasys.fi

TANKKI OY
Oikotie 2
63700 ÄHTÄRI
Puh. (06) 510 1111
Fax (06) 510 1200
www.tankki.fi

TARRATUOTE OY
Vesimyllynkatu 4
33310 TAMPERE
Puh.  (03) 254 7800
email:etunimi.sukunimi@tarratuote.fi
www.tarratuote.fi

THERMO FISHER SCIENTIFIC
PL 100 (Ratastie 2)
01621 VANTAA
Puh. (09) 3291 0200
Fax (09) 3291 0301
email: myynti.fi@ 
 thermofisher.com
www.thermofisher.com

TIETO OYJ
Aku Korhosen tie 2-6
00440 HELSINKI
Puh. 0207 2010
Fax  020 726 8898
email: tero.m.virtanen@tieto.com
www.tieto.com

TT-TÄRYLAITE OY
Linnanpajantie 7
00950 HELSINKI
Puh. (09) 755 2730
Fax (09) 755 4505
email: info@tarylaite.fi
www.tarylaite.fi

UVA FINLAND 
Ollaksentie 12
02940 ESPOO 
Puh: (09) 863 21 21 
 040 900 18 38 
email:  riggert.fornas@kolumbus.fi
www.uvisable.com

VALIO OY 
PL 10
00039 VALIO
Puh.  010 381 2457
Fax   010 381 2630
email: teollisuustuotteet@valio.fi
www.valio.fi/ammattilaiset/teollisuus

VESANTTI OY
Tulppatie 26
00880 HELSINKI
Puh. (09) 5491 6000
Fax (09) 5491 6050
email: etunimi.sukunimi@vesantti.fi
www.vesantti.fi

VIIKKI FOOD CENTRE
Viikinkaari 4
00790 HELSINKI
Puh. 050 523 9566
Fax (09) 319 36554
email: info@viikkifoodcentre.fi
www.viikkifoodcentre.fi

OY WOIKOSKI AB
Pääkonttori
PL 1
45371 VALKEALA
Puh. (015) 7700 700
email: info@woikoski.fi
www.woikoski.fi

WORLD COURIER (FINLAND) OY
Puutarhatie 20
01300 VANTAA
Puh  (24h): (09) 8700 3300
Fax  (09) 8700 3350
email: sales@worldcourier.fi
www.worldcourier.com

R. ÖSTERLUND KY KB
PL 99 (Laippatie 19 B)
00811 HELSINKI
Puh. (09) 586 8170
Fax (09) 736 452
email: contact@osterlund.com
www.osterlund.com
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ANNOSTELUJÄRJESTELMÄT 
JA VAA’AT

Dosetec Exact Oy (Vaakakoskinen)
- punnitus- ja annostelujärjestelmät
– säiliövaa’at
– lattiavaa’at
– pöytävaa’at

Multivac Oy
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at

Orat Oy
– annostelujärjestelmät
– vaa’at ja vaakahinnoittelujärjestelmät
– huolto- ja ylläpitopalvelut

ATK-LAITTEET JA  
-JÄRJESTELMÄT

Software Point Oy
Tiedonhallintaohjelmistot laboratorioon:
– WiLabLIMS ja LABVANTAGE LIMS
– TasteBOSS aistinvaraiseen arviointiin
– konsultoinnit ja käyttöönotot
– Business Intelligence -ratkaisut

Suomen Cobra Systems Oy
– ALPHA MANAGER -toiminnanohjaus
– elintarviketeollisuuden ja -tukkujen  

logistiset kokonaisratkaisut

Tieto Oyj
– tietotekniikka-, tuotekehitys-
   ja konsultointipalvelut
– ketteryyttä toimitusketjuun 

KEMIKAALIT, KEMIALLISET  
TUOTTEET JA 
HYGIENIARATKAISUT

 Oy Ecolab Ab 
– elintarviketeollisuuden ja 

ammattikeittiöiden
  pesu-, puhdistus- ja desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakonsultointi ja –koulutus 

sekä neuvonta

KiiltoClean Oy
– elintarviketeollisuuden pesu- ja 

desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakartoitukset ja -koulutukset

Saltia Oy 
– listeria ym. saneeraussiivousten
  valvonta ja konsultointi
– hygieniakoulutukset ja –kartoitukset
– hyönteispyydykset ja torjunta-asemat

UVA Finland
– UV-lamppuja hygieniatarkkailuun

 

Oy Woikoski Ab
– elintarvikekaasut
– teolliset kaasut
– erikoiskaasut
– kuivajää
– kaasun sekoitus- ja jakelujärjestelmät

KONEET, LAITTEET,  
MUU VARUSTUS

Ammeraal Beltech Oy
– elintarviketeollisuuden hihnat

Oy Atlas Copco  
Kompressorit Ab 
– kaasu- ja paineilmakompressorit,

jälkikäsittelylaitteet ja 
typpigeneraattorit

Bedika Oy 
– elintarviketeollisuuden koneet
– pakkauskoneet ja –materiaalit
– röntgenlaitteet

Busch Vakuumteknik Oy
– tyhjiöpumput

Cortex Oy
– leipomo- ja pakkauskoneet
– merkintälaitteet
– pakkausmateriaalit

An ITW Company 
Oy M. Haloila Ab
– lavankäärintäkoneet

Inspex Oy 
- laadunvalvontajärjestelmät

Jauhetekniikka Oy
– jauheiden annostelulaitteet
– nesteiden annostelulaitteet
– suursäkkien tyhjennyslaitteistot
– raaka-aineiden annostelujärjestelmät

Oy Mesmec Ab
– räätälöidyt kokonaisratkaisut eri

massojen käsittelyyn
– siilot/säiliöt, ruuvi-, hihna- ja

lamellikuljettimet
– sekoittajat
– kippaus- ja nostolaitteet
– molla- ja laatikkopesukoneet
– desinfiointi-asemat, kenkäpesurit
– mekaaninen, sähkö- ja automaatio-

suunnittelu
– kokonaisvaltaiset huolto- ja

asennuspalvelut

Multivac Oy
– pakkauskoneet
– etiketöintikoneet
– siivutuskoneet
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at
– metallinilmaisimet
– röntgenlaitteet
– nahkomakoneet
– jäähilekoneet

Orat Oy
– elintarviketeollisuuden linjaratkaisut
– elintarvikkeiden kuutiointi, muotoilu ja 

siivutus
– liemitys- ja leivityskoneet
– luunerottelu- ja rasvanmäärityslaitteet
– pakkauskoneet
– pesu- ja käsittelyjärjestelmät
– savustus, keitto, paisto ja jäähdytys
– huolto- ja ylläpitopalvelut

Orbis Oy
– konenäkö, älykamerat ja koodinlukijat

Tankki Oy
– säiliöt, sekoittimet, hoitotasot

TT-Tärylaite Oy
– kaikki tärykomponentit
– annostelu-, syöttö-, seulontalaitteet
– tärytekniset erikoislaitteet 

Vesantti Oy
– lihavalmiste- ja valmisruoka- 

teollisuuden koneet

KULJETUS- JA 
LOGISTIIKKA- 
PALVELUT

Oy Scandic Trans Ab
–  lämpösäädellyt vienti- ja tuonti- 

kuljetukset Skandinaviassa
– logistiikkapalvelut ja varastointi
– pikakuljetukset Helsinki/Turku – Tuk-

holma vv.

World Courier (Finland) Oy
Globaali erikoiskuriiripalvelu:
– lämpötilasäädellyt kuljetukset
– näytelähetykset (myös vaaralliset)
– pakkausjärjestelmät ja viilenteet
– ISO9001 & 14001 sertifioitu

LABORATORIO-TUOTTEET

Berner Oy 
Terveys ja tutkimus
– vesimikrobiologiaan IDEXX Colilert,
  Enterolert-E ja Quanti-Disk
– kotimaiset SERVANT petrimaljat,
  sauvat, silmukat ja näytetölkit
– ATAGO-refraktometrit ja -polarimetrit
– ANSELL-suojakäsineet
– desinfektiotuotteet
– KSG-autoklaavit
– HEIDOLPH ravistelijat ja sekoittajat
– LAUDA-vesihauteet
– INFORS-ravistelijat

Labnet Oy
– mikrobiologiset elatusaineet
– elintarvikkeiden testikitit
– lämpötilamittaukset elintarvikkeista
– pH- ja johtokykymittarit
– petrimaljat ja valmiit maljat
– laboratoriolasit
– näytteenottovälineet
– laboratoriolaitteet

Mediq Suomi Oy
– mikrobiologiset reagenssit
– elintarvikkeiden testikitit
– elatusainekeittimet ja 
  maljanvalulaitteet
– laboratoriolaitteet ja –tarvikkeet

Thermo Fisher Scientific
– automaattiset analysaattorit ja 

reagenssit elintarvikeanalytiikkaan: 
Arena ja Gallery

– Oxoid ja Remel mikrobiologian tuotteet
– Finnpipetit ja Finntip -kärjet
– kylmälaitteet, sentrifugit, soluviljely, 

kylmäkuivaus, haihduttimet, uunit, 
lämpökaapit, laminaarit, 
mikrokuoppalevylaitteet 

MAUSTEET, AROMIT, 
MUUT LISÄAINEET
Aines Suomi Oy
– entsyymit
– kalsium
– kuitu
– lipidit
– vitamiinit

Algol Chemicals Oy
– asetaatit
– bentsoaatit
– erikoissuolat
– etikkahappo 
– hapettumisen esto- ja ph:n säätöaineet
– hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet
– juustonsulatesuolat
– kuidut
– makeuttamisaineet
– mononatriumglutamaatti
– paakkuuntumisenestoaineet
– sitruunahappo ja sitraatit
– sorbaatit
– suolat
– vaahdonestoaineet
– vanilja ja vanilliini

Berner Oy 
Agentuuriosasto
– elintarvikeraaka- ja lisäaineet
– luontaiset elintarvikevärit
– vehnätärkkelys ja -gluteeni
– gluteeniton vehnätärkkelys
– meri-, vuori-, vakuumi- ja erikoissuolat
– hedelmämehutiivisteet ja -pyreet
– nopea toimitus suoraan varastoltamme

Brenntag Nordic Oy
– elintarviketeollisuuden raaka-aineet

Caldic Finland Oy
– hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet
– stabilointiaineet
– lesitiini
– riisitärkkelys, -jauhot, -proteiinit, -kuitu
– sokerikulööri
– maito- ja heraproteiinit ja  

hydrolysaatit
– pintakiillokkeet
– mantelit, pähkinät, siemenet jne
– muut elintarvikelisäaineet
– räätälöidyt seokset
– pakkaamispalvelut

Oy Celego Ab
– aromit
– luonnon väriaineet
– makeutusaineet
– säilöntäaineet
– muut lisäaineet

Givaudan International SA 
sivuliike Suomessa
– aromit

Hunajayhtymä Oy
– kotimaista ja ulkomaista hunajaa  

elintarviketeollisuudelle

IMCD Finland Oy
– sakeuttajat ja stabilointi
– säilöntäaineet ja happamuudensäätöaineet
– fosfaatit, kuidut ja tärkkelykset

Labnet Oy
– aromit
– elintarvikevärit
– happamuudensäätöaineet
– kuidut
– makeutusaineet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– säilöntäaineet
– tärkkelykset
– vitamiinit ja vitamiiniseokset
– karotenoidit

MP-Maustepalvelu Oy
– mausteet ja mausteuutteet
– aromit ja arominvahventeet
– fosfaatit
– sakeuttamisaineet
– muut elintarvikelisäaineet ja seokset

TUOTERYHMÄOSA
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Orat Oy
– mausteseokset ja marinadit
– lihaproteiinit

Vesantti Oy
– Wiberg-mausteseokset

R. Österlund Ky Kb
– aromit ja konsentraatit
– elintarvikevärit
– emulgointi- ja sakeuttamisaineet
– kaakaotuotteet
– hedelmäjauheet ja -palat
– vihannestuotteet
– juomapohjat
– lakritsiuutteet
– makeutusaineet

PAKKAAMINEN

A&R Carton Oy
- elintarvikepakkauksia
- kartonkikotelot ja holkit
- kartonki-  ja alumiinivuuat

Auraprint Oy
– tarrat, tuote-etiketit
– RFID-tarrat
– sleeverit wrap-around-etiketit
– kampanjatarrat

Bemis Valkeakoski Oy
– vakuumi- ja suojakaasupakkauslami-

naatit elintarviketeollisuudelle

Duni Oy
- pakkauskoneet ja suljentakalvot
- GN-mitoitetut ja take-away rasiat 
- räätälöidyt pakkausratkaisut

Faerch Plast A/S
– CPET, AMPET, APET, PP, PS ja PLA 

rasiat ja kannet
– Top Seal kuumasaumattavat kalvot

Hagson-Provitek Oy
– keinosuolet (myös mauste- ja 
  savusuolet)
– luonnonsuolet
– vakuumi- ja kuristepussit
– kinkkuverkot

Informa Oy
– etiketit, tarrat, kääreet ja 

tulostustarvikkeet
– merkintäjärjestelmät teollisuuteen
– merkintäjärjestelmien huolto- ja 

ylläpitopalvelut

Multivac Oy
– pakkaus- ja etiketöintikoneet

Orat Oy
– kammio- rasia- ja ratakoneet
– snorkkelikoneet
– pakkausrobotit
– koneiden huolto- ja ylläpitopalvelut
– makkarankuoret
– kutiste- ja laminaattipussit
– kutistekalvot

PACCOR Finland Oy
- Apet, PP, PS ja PLA rasiat, pikarit ja 
 kannet
- kartonkivaippapikarit

Pa-Hu Oy
– elintarvikepakkaukset
– myynti- ja kuljetuspakkaukset  

kartongista ja aaltopahvista
– pakkaustarvikkeet
– myyntipistemateriaalit

Pirkanmaan Laatuetiketti Oy
– painetut ja blanco etiketit ja tarrat
– liimapaperinauhat ja liitospaperit
– käsiapplikaattorit ja pöytätelineet

Pyroll Pakkaukset 
– kartonkipakkaukset 
– muovipussit ja -kassit 
– paperipussit, -kassit ja -kääreet 
– ratakalvot

Ravatek Oy
– pakkauskoneet  ja -järjestelmät
– avosuisten pussien ja säkkien suljenta
– ompelu-, liimaus- ja saumauslaitteet
 ja tarvikkeet

Sealed Air Oy – Cryovac
- Cryovac-pakkausjärjestelmät
- Cryovac-kutistepussit
- Cryovac-pakkauskalvot ja –rasiat

Tarratuote Oy
– elintarviketeollisuuden rullatarrat
– blancot varastointiin, kolleihin ja

lavoihin
– tuote-, kerros-, vaakaetiketit ym.

RAAKA-AINEET

Bang & Bonsomer Group Oy 
– sakeutus- ja hyytelöimisaineet
– proteiinit
– hiivauutteet
– juustojauheet
– rasvat, -kuorrutteet, -täytteet
– aromit, värit

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

Laihian Mallas Oy
– erikoismaltaat
– tummat ja vaaleat mallasuutteet
– pakkauspalvelu

Leipurin Oy
– leipomoteollisuuden raaka-aineet
– elintarviketeollisuuden maku- ja 

rakenneaineet

 

Lihel Oy
– mausteet ja mausteseokset
– valmistus- ja lisäaineet
– fosfaatit
– marinadit ja marinadiseokset
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt 

seokset

Linseed Oy
Suomen korkealuokkaisimmat
pellavaraaka-aineet ja asiantuntemus

MP-Maustepalvelu Oy
– valmistus- ja lisäaineet 
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt  

seokset

Munakunta
- Scanegg-munajalosteet
- Kultamuna-kuorimunat

Organic Food Finland  
– luomuraaka-aineet joustavasti ja 

edullisesti 
– hollantilaisen DO IT:n edustus 

Roquette Nordica Oy
- natiivit ja modifioidut tärkkelykset
- tärkkelyssiirapit
- poliolit (xylitoli, sorbitoli, maltitoli ja

mannitoli)
- proteiinit
- kuidut

 

Senson Oy
- mallas- ja viljauutteet 
- maltaat ja mallasjauhot 
- emulgointi- ja stabilointiaineet 
- entsyymit, mm. laktaasit 
- funktionaaliset raaka-aineet 
- aromit ja värit 
- antioksidantit 
- analyyttiset kitit ja reagenssit 
- suodatuksen apuaineet 
- hedelmäpalat ja -pastat

Valio Oy 
Teollisuusmyynti
– maidot, kermat ja muut maitotuotteet
– juustot
– maito- ja herajauheet
– marmeladit ja hillot
– voi

SOPIMUSPAKKAAMINEN
Pack Company Oy
– monipuolinen valikoima kuivien 

tuotteiden sekottamiseen ja 
rahtipakkaamiseen

SUUNNITTELU, 
KEHITYS, 
KONSULTOINTI

AmiHelp Oy
– mentorointi ja johdon sparraus
– liiketoimintasuunnitelmat
– T&K -projektit  ja 

markkinointistrategiat
– markkina- ja tuotealueen laajentaminen

Clinical Life Sciences Oy
– kliininen tutkimus
– ravitsemusasiantuntijapalvelut

Finn Food Tech
Elintarvikealan kehityspalvelut:
– tuotannon kehittäminen
– pakkaamisen kehittäminen
– kehitysprojektit ja hankkeet

Oy Foodfiles Ltd
– kliininen tutkimus
– elintarvikkeiden rekisteröinti
 (mm. terveysväitteet, uuselintarvikkeet)

Foodwest Oy
Kasvua ja kumppanuutta
– markkinatutkimukset
– tuotekehitys
– laadunhallinta
– tuotetietopalvelut

Larscon Oy
– HACCP, laatu- ja ympäristöjärjestelmät
– HACCPdoc® dokumentointijärjestelmä
– lämpötilanvalvontaja lämpömittarit 
– tiedonkeruulaitteet ja - järjestelmät

Lihateollisuuden tutkimuskeskus 
LTK osuuskunta
– HACCP-, omavalvonta- ja 

laatujärjestelmäkonsultointi
– koulutuspalvelut
– kuluttajatestaukset
– laboratoriopalvelut
– lihatutkimuspalvelut
– teknologia- ja tuotekehityspalvelut

Raksystems Anticimex
– elintarvikehygieniapalvelut
– koulutus
– näytteenottopalvelut
– tuhoeläintorjunta

Satafood Kehittämisyhdistys ry
– elintarvikealan kehityspalvelut
–  laaja-alaiset ympäristöteknologian  

palvelut

SEFO-konsultointi
– Elintarvikehygienian perusteet-kirja,
  muut oppimateriaalit usealla kielellä
– hygieniakoulutukset ja –testit usealla 

kielellä
– hygieniapassit tutkinnon perusteella

Viikki Food Centre
– tuotekehitys- ja teknologiapalvelut
– kuluttaja- ja markkinatutkimukset
– liiketoiminnan kehittäminen

TYÖHYGIENIA JA  
TURVALLISUUS

ALERT-Tuhoeläintorjunta Oy
– tuhoeläintorjunta

Laitosjalkine Oy
– työ-, suoja- ja turvajalkineet 

elintarviketeollisuuteen ja 
laboratorioihin

VOITELUAINEET

Kermetar Oy
- Elkalub voiteluaineet (NSF)

Klüber Lubrication Nordic A/S
- elintarvikehyväksytyt voiteluaineet
- teollisuuden voiteluaineet

 
 

 

--- AmiHelp Oy ------ 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
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Elintarvikealan talous- ja markkinajaosto 
(ETMJ) piti vuosikokouksensa 26.3. Stock-
mannin hulppeassa herkkukeittiössä, lähellä 
Seutulaa ja sai aimo tietopaketin pyöreitä 
vuosia täyttäneestä tavarataloikonista.

Laatupäällikkö Markus Luhtalan esittelys-
sä selvisi monia mielenkiintoisia asioita 
Stockmannin toiminnasta. Yritys viettää 
150-juhliaan tänä vuonna, sillä toiminta alkoi 
vuonna 1862 Lampan talossa Kauppatorilla. 
Stockmannin keskustan tavaratalo aloitti toi-
mintansa vuonna 1930.

Stockmann konsernissa on kolme liiketoi-
mintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex ja 
Seppälä. Stockmann tavarataloja on kaikki-
aan 16 (7 maassa), 40 myymälää neljässä eri 
maassa, 446 Lindexiä 14 maassa ja yli 229 
Seppälää 6 maassa. Lindexin myymälöitä on 
esimerkiksi Tšekeissä ja Saudi-Arabiassa. 
Stockmannin kaukaisin tavaratalo on Aasian 
puolella, Jekaterinburgissa.

Neljännes myynnistä ruokatuotteista
Ruoka on Stockmannille hyvin merkittävä 
kauppa-artikkeli; myynnistä Suomessa tulee 
neljännes ruokatuotteista. Vaatteista tulee 
puolet, vapaa-aika, kotituotteet ja kirjat tuo-
vat loput. Mutta esimerkiksi eräissä Venäjän 
tavarataloissa ruuan osuus myynnistä on kui-
tenkin jopa 40 %. Markkina-alueesta riippuen 
eri tuoteryhmien merkitys vaihtelee oleelli-
sesti.

Stockmannin Helsingin Herkun myyntipin-
ta-ala on noin 4500 neliömetriä ja myynnissä 
on samanaikaisesti noin 22 000 tuotetta, 
mutta valikoima vaihtelee jatkuvasti kausi-
tuotteiden ja mm. maakampanjoiden takia. 
Helsingin uuden Herkun ruokaosan laajennus 
otettiin käyttöön marraskuussa vuonna 2010, 
lähes samaan aikaan Stockmannin Nevski 
Centerin kanssa Pietarissa, Nevski Prospectin 
varrella.

ETMJ:n vuosikokous Stockmannilla
Stockmannin liikevaihdon kehitys on kas-

vanut tasaisesti ylittäen kaksi miljardia vuon-
na 2011. Työntekijöitä on kaiken kaikkiaan rei-
lut 16 000, joista noin puolet työskentelee ko-
timaassa. Suomessa on yli miljoona kanta-
asiakasta, ja kaiken kaikkiaan kanta-asiakkai-
ta on pitkälti yli kaksi miljoonaa.

Supersiisti keittiö teki vaikutuksen
Konserniesittelyn jälkeen vuosikokouksen 
osanottajat siirtyivät desinfiointipisteen kaut-
ta Stockmannin herkkukeittiöön kertakäyttö-
takin, päähineen, kenkäsuojien ja hanskojen 
kera. desinfiointitykkejä odotteli strategisis-
sa pisteissä (hygienia-alueiden rajoilla nk. su-
luissa) kulkuväylällä. Hygienia oli todella hy-
vin järjestetty!

Supersiistin keittiön osat ovat puhtaudes-
saan tiukkaan mietittyjä. Raaka-aineiden tuo-
jat on eristetty muusta yhteisöstä erityisin 

Kylmäkeittiössä koostetaan muun muassa salaatit. Kaikki kypsennettävät tuotteet 
valmistetaan nk. lämminkeittiössä.
Kuva: StocKMann

ETS:n 65-vuotisjuhlaseminaari 30.10.2012
Elintarviketieteisen Seura juhlii 65-vuotista taivaltaan 

järjestämällä juhlaseminaarin 30.10.2012 Tieteiden talolla 
Helsingissä (Kirkkokatu 6, Sali 104).

Laitathan päivämäärän jo kalenteriisi!

kulkureitein ja kaksoisovin. Ruuan valmisteli-
jat pidetään tuotantotiloissa myös erillään 
ruuan siirtäjistä. Kaikki tavarat ja tarvikkeet 
ovat tiukasti omissa koreissaan, ja jokainen 
avattu purkki merkitty tussilla päivämääri-
neen. 

Kokemus tiloista oli ikimuistoinen – varsin-
kin kun vierailupyyntöihin suhtaudutaan jat-
kossa erittäin kriittisesti. Suuret kiitokset vie-
railun järjestämisestä!

Kevätkokouksessa ETMJ:n johtoryhmän jä-
seniksi valittiin Marleena Tanhuanpää (Elin-
tarviketeollisuusliitto), Eeva Lindroth (Helsin-
gin yliopisto), Markku Koskela (Helsingin yli-
opisto), Markus Luhtala (Stockmann) sekä 
puheenjohtajana jatkava Jarmo Heinonen 
(Laurea ammattikorkeakoulu). π

Jarmo Heinonen
ETMJ:n puheenjohtaja



78 Kehittyvä Elintarvike 2/2012  I  www.kehittyvaelintarvike.fi

Uusi 
sähkö postiosoite 
info@ets.fi

Seuran sähköpostiosoite on muuttunut. 
Uusi sähköpostiosoite on info@ets.fi. 

Aiemmin käytössä olleet sihteeri@
ets.fi ja seura@ets.fi sähköpostiosoit-
teet eivät ole enää toiminnassa eivätkä 
näihin osoitteisiin lähetetyt viestit välity 
eteenpäin.

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidet-
tiin 27.3. Elintarviketeollisuusliiton tiloissa 
Helsingissä. Vuosikokouksessa hyväksyttiin 
vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Vuosikokouksen päätteeksi toimialapääl-
likkö Elisa Piesala (ETL) esitelmöi aiheesta 
Talousvesi elintarviketeollisuudessa: Tiedät-
kö millaista vettä ostat ja millaisella sopimuk-
sella?

Vuosikokouksen yhteydessä vuosikokouk-
sensa pitivät ATJ, EHJ ja PTJ.

Seuran hallitukseen valittiin vuosikokouk-
sessa uusina jäseninä MMM Tiina Luoma 
(Inex Partners) ja ELT Elina Säde (Helsingin 
yliopisto). Tiina tulee hallitukseen Tarja Van-
nisen tilalle ja Elina Mari Nevaksen tilalle.

Seuran hallituksen puheenjohtajana toimii 
FT Eila Järvenpää (MTT) ja varapuheenjohta-
jana MMM Heikki Manner (Jovant Oy).

Seuran hallituksen jäsenten yhteystiedot 
löytyvät seuran internet-sivuilta www.ets.fi.

Väitöskirjastipendi Maria Lankiselle

ETS ry:n hallitus on myöntänyt tämänvuoti-
sen väitöskirjastipendin (800 euroa) FT Maria 
Lankiselle (Itä-Suomen yliopisto) hänen väi-

töskirjatyöstään Metabolomics in Dietary In-
terventions Special Emphasis on the Effects 
of grain Products and Fish on Lipidomic Pro-
file. Seuran hallituksen mukaan Lankisen väi-
töstyö ja sen tulokset ovat kansakunnan ra-
vitsemuksen kannalta varsin merkittäviä.

Elintarvikepäivä 8. toukokuuta
Elintarvikepäivä järjestetään Helsingin Mes-
sukeskuksessa 8.5. ETS on ollut mukana Elin-
tarvikepäivän ohjelman suunnittelussa. Oh-
jelmaan voi tutustua ja tapahtumaan ilmoit-
tautua osoitteessa www.elintarvikepaiva.fi

Vuoden 2012 tapahtumia
Vuonna 2012 seura ja lehti ovat esille omalla 
osastollaan useassa tapahtumassa: Elintarvi-
kepäivä Helsingin Messukeskuksessa 8.5. 
Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät 8.–9.10. 
Marina Congress Centerissä Helsingissä ja 
Eläinlääkäripäivät 28.–30.11. Helsingissä 
Messukeskuksessa.

Jaostojen toimintaa
EHJ suunnittelee ekskursiota Lahteen kesä-
kuussa. Ekskursiosta tiedotetaan tarkemmin 

sähköpostilla.
PTJ järjestää kevätretken 23.5. Lahden 

suunnalle. Retkelle mahtuu mukaan 20 hen-
kilöä. Ilmoittautumiset 10.5. mennessä osoit-
teeseen info@ets.fi.

TETS järjestää kevätretken 23.5. pääkau-
punkiseudulle Tullilaboratorioon. Retkestä 
tiedotetaan tarkemmin sähköpostilla.

Uusia jäseniä
Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin seuran vuosiko-
kouksessa 27.3. Melina Koullias, Johanna 
Suomi, Aila Auer, Arja-Leila Fagerholm, Tom-
mi Leander ja Jenni Pärnänen. Uudeksi kan-
nattajajäseneksi hyväksyttiin Finnbakels Oy.

Tervetuloa mukaan seuran toimintaan!

Jaostot tiedottavat toiminnastaan sähköpos-
tilla, Kehittyvä Elintarvike -lehdessä sekä seu-
ran kotisivulla www.ets.fi

Pysykää kuulolla!
Aurinkoista kevättä toivottaen

Anna Kojo

n  e t S - p a l S t a  | anna Kojo

Ammeraal Beltech Oy
Apetit Pakaste Oy
Atria Suomi Oy
Caldic Finland Oy
Clinical Life Sciences Oy
Elintarviketeollisuusliitto ry
Fazer Leipomot Oy
Felix Abba Oy Ab
Finnbakels Oy
Foodfiles Oy Ltd
Givaudan Finland 
HK Ruokatalo Group
Hosmed Oy
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Kauppamyllyjen yhdistys ry
KiiltoClean Oy
Ky R. Österlund Kb
Labnet Oy
Leipurin Oy
Logica Suomi Oy
Maustaja Oy
Ordior Oy
Pieni Kirahvi Oy Ab
Polttimo Yhtiöt Oy
Raisio Oyj
Roquette Nordica Oy
Ruokakesko Oy
Saarioinen Oy

Sinebrychoff Oy Ab
VAASAN Oy
Valio Oy
World Courier (Finland) Oy

TETSin kannattajajäsen
Condite Oy

Elintarviketieteiden seuran 
kannattajajäsenten edut

• Kannattajajäsenestä tehdään esittely-
juttu Kehittyvä Elintarvike -lehteen.

• Kannattajajäsen saa ETS:n kotisivuille 
yrityksensä/yhteisönsä logon, josta on 
linkki kannattajajäsenen kotisivuille.

• Kannattajajäsen saa yhden Kehittyvä 
Elintarvike -lehden vuosikerran jäsen-
maksua vastaan + halutessaan sen li-
säksi 1–5 kestotilausvuosikertaa 50 % 
alennuksella.

• Kannattajajäsenten edustajat saavat 
25 % alennuksen ETS:n järjestämiin 
maksullisiin seminaareihin.

ETS:n kannattajajäsenet ja edutSeuralla uudet 
internet-sivut

ETS:n internet-sivut on uudistettu. Uusi-
en sivujen ilme on raikkaampi ja moder-
nimpi. Sivujen toteutuksesta vastasi 
Timo Jakola Aava Mediasta. Käy tutus-
tumassa uusittuihin sivuihin osoittees-
sa www.ets.fi.

Tiina Luoma ja Elina Säde seuran hallitukseen
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E3S, jonka perustajajäsen ETS ry on, on on-
nistunut neuvottelemaan Elsevierin kanssa 
sopimuksen alennuksesta Food Quality and 
Preference -lehden tilauksesta. Kaikki E3S:n 
jäsenseurojen henkilöjäsenet (= Suomessa 
ETS:n jäsenet) voivat tilata lehden alennet-
tuun 85 euron vuosihintaan.

Saadakseen alennuksen jäsenen pitää kir-
jautua E3S:n jäsensivuille www.e3sensory.eu 
> Login. Rekisteröityminen tapahtuu valitse-
malle LoginArea -sivulta "Click here to regis-
ter". Ko. sivulle annetaan omat tiedot, koh-
taan Member of the following scientific so-
ciety (name or country) kirjoitetaan: ETS. Tä-
män jälkeen E3S:n sihteeri tarkistaa henkilön 
jäsenyyden.

Lisätietoja:
Kaisu Vuokko, kaisu.vuokko(at)iki.fi

Vastasithan jäsen- ja lukijakyselyyn?

PTJ:n kevätretki 23.5.2012
ETS:n Prosessitekninen jaosto järjestää kevätekskursion Lahden 
suunnalle 23.5.2012 klo 8.00–17.00

Kehittyvä 
Elintarvike
www.kehittyvaelintarvike.fi

ETS toteutti huhtikuussa yhteistyössä Focus Masters Oy:n kanssa sähköisen jäsen- ja 
lukijakyselyn. Muistithan vastata kyselyyn?

Seuraavissa lehden numeroissa kerromme kyselyn tuloksista ja kyselyyn vastannei-
den kesken arvottujen lahjakorttien voittajat.

Lähtö klo 8.00 (Kiasman edestä 
Helsingistä)

Hartwall Oy (Lahti)
klo 9.30 yritysesittely ja panimokierros
klo 11.30 lounas
klo 12.15 vierailu päättyy

Lahden Polttimo & Senson Oy
klo 12.45 yritysesittely ja tehdaskierros
klo 14.30 vierailu päättyy

Teerenpeli
klo 15.00 viskitehtaan esittely
klo 15.45 vierailu päättyy

Ekskursiolle mahtuu maksimissaan 20 
henkilöä. Hinta on 20 € ETS:n jäsenille ja 
25 €  ei-jäsenille. Ilmoittautuminen 
10.5.2012 mennessä osoitteeseen info@
ets.fi. Kerrothan ilmoittautumisen yhtey-
dessä mahdollisesta erityisruokavaliosta.
Maksun voit suorittaa Elintarvike tieteiden 
seura ry:n tilille FI8680001802179094, 
viitteeksi: PTJ ekskursio 23.5.2012 ja oma 
nimesi. Mikäli tarvitset erillisen laskun, 
veloitamme laskutuslisän 5 euroa.

Tervetuloa mukaan ekskursiolle!
PTJ:n johtoryhmä

ETS:n jäsenille alennus 
Food Quality and 
Preference -lehdestä

Elintarviketieteiden Seuran hallitus

FT Eila Järvenpää
puheenjohtaja
MTT, Biotekniikka ja elintarviketutkimus, ET-talo
31600 JOKIOINEN
p. (03) 4188 3295, 040 726 5671
eila.jarvenpaa@mtt.fi

MMM Heikki Manner
varapuheenjohtaja
Jovant Oy 
Räätälintie 2, 07880 LILJENDAL
p. 050 338 2930
heikki.manner@luukku.com

ETM Paula Koivisto
Valio Oy
PL 30 (Meijeritie 4)
00039 VALIO
p. 050 398 7041 
paula.koivisto@gmail.com

Juuli Seppälä (Suvi Luoman sijainen)
Foodwest Oy
Åkerlundinkatu 2 a
33100 TAMPERE
p. 040 707 6013
juuli.seppala@foodwest.fi

TtM Anne-Mari Ottelin
Stockmann Oyj
PL 147 (Stockmannintie 1 H)
00381 HELSINKI
p. 050 389 0121
annemari.ottelin@gmail.com

ETM Erkki Vasara
Agropolis Oy
Humppilantie 9 A
31600 JOKIOINEN
p. 010 249 1826
erkki.vasara@agropolis.fi

ELT Elina Säde
Helsingin yliopisto
Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
PL 66, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
p. (09) 191 57 118
elina.sade@helsinki.fi

MMM Tiina Luoma
Inex Partners Oy
Karantie 2, 02630 ESPOO
p. 040 703 8848 
tiina.luoma@sok.fi

Elintarviketieteiden  
seuran toimihenkilöt

HuK, tradenomi Anna Kojo
assistentti, taloudenhoitaja
PL 115, 000241 HELSINKI
p. 050 337 1070
info@ets.fi

PS. Jaostojen johtoryhmien yhteystiedot 
löytyvät osoitteesta www.ets.fi

Elintarviketieteiden Seuran yhteystietoja 2012

Muutoksia 
yhteystiedoissa?

Muistathan ilmoittaa, kun 
osoitteesi ja muut 
yhteystietosi (ml. 
sähköpostiosoite) 

muuttuvat!

Jos Kehittyvä Elintarvike -lehti ei 
tule perille, osoitteesi on todennä-

köisesti vanha. 
Myös ajantasainen sähkö-

postiosoite kannattaa ilmoittaa 
osoitteella info(at)ets.fi, sillä seu-

ra ja jaostot laittavat tietoja 
tapahtumistaan  usein vain sähkö-

postilla.



KiiltoClean Oy, Tengströminkatu 6, PL157, 20101 Turku, puh.  0207 710 401
asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi,  www.kiiltoclean.fi

KiiltoCleanin vahvan asiantuntijaorganisaation osaaminen on käytettävissä kaikkien elintarviketeollisuuden 
toimialojen hygieniaratkasuihin. Asiantuntijamme räätälöivät asiakas- ja kohdekohtaiset ratkaisut eri kohteisiin niin, 
että asiakkaamme saavat mahdollisimman suuren hyödyn yhteistyöstä niin hygieenisessä kuin taloudellisessakin 
mielessä.   

Tuotteemme  kehitetään ja valmistetaan Suomessa turvallisesti ja ympäristöä huomioiden. Yksi toimintamme 
periaatteista on kantaa vastuuta ihmisistä ja meitä ympäröivästä yhteiskunnasta.  Kotimaisena toimijana tunnemme 
suomalaiset olosuhteet ja pesuprosessien asettamat vaatimukset.

Farmos ja Kiiltoclean yhdistivät voimansa johtavaksi suomalaiseksi puhtausalan toimijaksi vuonna 2011.

KiiltoClean Oy:n 
ratkaisut korkeaa 
hygieniatasoa 
vaativiin kohteisiin
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