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Kunnossapidolla 
resurssi-
tehokkuutta

K
aikki on rajallista: luonnonvarat, 
maaperän tuottokyky, ihmisten ja 
eläinten voimavarat, koneitten, 
laitteiden, rakennusten ja infra-

struktuurin käyttöikä.
Luonnonvaroja ei voida käyttää loputto-

masti, jos uutta ei synny tilalle. Maaperä ei 
tuota, jos sitä ei kunnosteta ja ravita. Ihmi-
set eivät jaksa ilman lepoa, oikeaa ravintoa 
ja kuntoutusta. Koneet eivät toimi ikuisesti 
ilman huoltoa. Rakennukset ja tiet kuluvat ja 
hajoavat, jos niitä ei korjata.

Vuosikymmeniä on tuhlattu kaikkea: 
luontoa, ruokaa, energiaa, materiaa ja ihmi-
siä. Terveystalon tuoreen kyselyn mukaan 
ikäsyrjintä alkaa jo 48-vuotiaana (Talouselä-
mä 16/2016). Onneksi herääminen on alka-
nut. Näin ei voi enää jatkua.

Veikkaan, että hyvän ja ennakoivan kun-
nossapidon merkitys koko yhteiskunnassa 
tulee kasvamaan. Henkilöstön, laitteiden, ra-
kennusten ja ympäristön oikea kunnossapi-
to on resurssitehokkuutta parhaimmillaan ja 
säästää luonnonvaroja. Aina ei tarvita uutta, 
jos nykyinen remppaa. Korjauksella ja huol-
lolla vanhakin nuortuu, saadaan lisää käyt-
töikää. Tämä pätee niin ihmisiin kuin rau-
taankin.

Kunnossapito ja työturvallisuus kulke-
vat käsi kädessä. Tapaturmiin johtavia vir-
heitä syntyy enemmän, jos ihminen väsyy, 
ylirasittuu tai sairastuu. Turvallisuusriskit 
kasvavat väistämättä, jos koneet, rakennuk-
set tai ympäristö ovat epäkunnossa. Kun-
nossapito ja varsinkin ennakoiva kunnossa-
pito minimoi riskit.

Ennakoivaan ja nopeasti reagoivaan kun-
nossapitoon päästään, kun apuriksi otetaan 
digitalisaatio.

Digitalisaatio tarkoittaa digitaalitekniikan 
integrointia osaksi elämän jokapäiväisiä toi-
mintoja hyödyntämällä kokonaisvaltaisesti 

digitoinnin mahdollisuuksia. Näin määritte-
lee sosiologian dosentti Timo Alasoini Työ-
poliittisessa Aikakauskirjassa 2/2015.

Digitointi puolestaan tarkoittaa analo-
gisen informaation muuttamista digitaali-
seen muotoon elektronisten välineiden avul-
la siten, että informaatiota voidaan käsitellä, 
varastoida ja siirtää digitaalipiirien sekä digi-
taalisten laitteiden ja tietoverkkojen avulla.
Alasoini toteaa myös, että digitalisaatiossa 
on kyse yhteiskunnallisesta prosessista, jos-
sa hyödynnetään teknologisen kehityksen 
uusia mahdollisuuksia.

Digitalisaatio mahdollistaa puolestaan 
teollisen internetin, jossa laitteet ja järjestel-
mät vaihtavat keskenään tietoa reaaliaikai-
sesti.

Parhaimmillaan teollinen internet säästää 
resursseja ja vähentää hässäkkää. Rahaa 
riittää uuden kehittämiseen. Ihmiset voivat 
paremmin. Vähenevillä resursseilla saadaan 
enemmän aikaan. Ehkä sittenkin meillä on 
toivoa.

Hyvää kesää!

Raija Ahvenainen-Rantala

päätoimittaja, TkT
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Kemikaaliturvallisuudessa 
parantamisen varaa

Teollinen internet leviää

Suomalaista luomua  
vihdoin maailmalle

Tutkimuskohteina sisä
ympäristö ja työhygienia

Kemikaaliturvallisuudessa on 
työpaikoilla parantamisen varaa. 
Esimerkiksi palavaa, hapettavaa ja 
syövyttävää kemikaalia ei saa pino-
ta päällekkäin.

Teollisen internetin sovellukset 
leviävät nopeasti. Esimerkiksi 
tuotantolaitosten toimintaa voi 
seurata 3D-käyttöliittymän kautta.

Suomella on huikea potentiaali 
luomutuotteiden viennissä. Saksan 
Biofach -messuilla huomioi kiinnit-
tyi tyylikkäisiin pakkauksiin.

Itä-Suomen yliopistossa tutkitaan 
sisäympäristöä ja työhygieaniaa. Il-
manvaihtotekniset mittaukset ovat 
tutkimusryhmän ydinosaamista.
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Teemat  2016 

n Mikäli haluat kirjoittaa lehteen, ota hyvissä ajoin yhteyttä toi-
mitukseen, jotta kirjoitukselle voidaan varata tilaa. Kunkin nu-
meron sisäl tö päätetään jo noin kolme kuukautta ennen lehden 
ilmestymistä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja 
lyhentää tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamatta lähetetystä aineis-
tosta. Kirjoituksista ei makseta palkkioita. Kirjoituksissa ja il-
moituksissa esitetyistä mielipiteistä vastaa niiden laatija.

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

Nro ilmestyy teema
1. 26.2. Valvonta & Analytiikka  
  Puhtaanapito & Hygienia
2. 29.4. Tuotekehitys & Trendit 
  Elintarvikeketju & Biotalous
3. 17.6. Kunnossapito & Työturvallisuus 
  Resurssitehokkuus & Digitalisaatio
4. 13.9. Koneet, Laitteet & Prosessit 
  Pakkaaminen & Logistiikka
5. 28.10. Koulutus & Kansainvälistyminen 
  Vienti & Tuonti
6. 15.12. Valmistus- ja Lisäaineet 
  Hankinnat & Vastuullisuus

• Kehittyvä Elintarvike -lehdessä ilmestyy syksyn aikana kolme tuhtia teemanumeroa alan ammattilaisille.

• Syyskuun numeron teemoina ovat Koneet, Laitteet & Prosessit ja Pakkaaminen & Logistiikka.  
Tämä numero on jaossa myös FoodTec & PacTec -messuilla 20.−22.9. Helsingissä osastolla 6e60.

• Lokakuun numeron teemana ovat Koulutus & Kansainvälistyminen ja Vienti & Tuonti ja joulukuun  
numeron teemoina Valmistus- ja lisäaineet sekä Markkinat & Vastuullisuus.

Kannattaa käydä tutustumassa mitä muuta kotisivuiltamme löytyy

www.kehittyvaelintarvike.fi

Syksyllä kolme tuhtia teemanumeroa

TEEMAT 2016
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n  H E N K I L Ö K U V A

Kotiläksyt kannattaa tehdä jo opiskeluaika
na hyvin, jos mielii yrittäjäksi ja toimitusjoh
tajaksi. Tätä mieltä on ETM Kari Solala rei
lun vuoden yrittäjyyden ja toimitusjohtaja
uran jälkeen.

− Elintarvikealan yritystä luotsaavan hen
kilön on hallittava monipuolisesti elintarvi
ketieteitä. Tärkeää on ymmärtää teknologiaa, 
kemiaa, mikrobiologiaa, ravitsemustieteitä, 
markkinointia ja liiketaloutta. Lisäksi ylei
nen elintarvikealan tuntemus, hyvät verkos
tot, esimiestaidot, projektinhallintataidot ja 
kuluttajatutkimusosaaminen ovat A ja O, hän 
summaa.

Ei ole ihme, että Solala arvostaa opinto
jaan. Hänellä on vastuullaan elintarvikealan 
asiantuntijapalveluorganisaatio Makery Oy, 
jossa on töissä 10 henkilöä ja lisäksi tuntipe
rusteisesti kymmenkunta henkilöä kulutta
jatutkimuksen kenttätehtävissä.

Yritys on toiminut Makerynimellä vuo
desta 2013, mutta taustalla on yli 20 vuoden 
historia. Se on yhdistelmä Helsinki Business 
and Science Parkin yrityskehitysosaamista 
ja Viikki Food Centren elintarvikealan asian
tuntemusta höystettynä nykyisen toiminnan 
vahvalla markkinatutkimus ja kuluttajaym
märrysosaamisella.

Keittiöstä yritykseen
Solala aloitti elintarvikeuransa restono
miopintojen myötä toimiessaan keittiöapu
laisena Kangasalan terveyskeskuksessa 
vuonna 1999 ja samassa paikassa myöhem
min myös dieetti ja pääkokkina vuosina 
2000−2002. Ensikosketuksen esimiestehtä
viin hän sai toimiessaan keittiöpäällikkönä 
Pikonlinnan sairaalassa vuonna 2003.

Vuonna 2002 hän sai restonomin tutkin
non pakettiin Pirkanmaan ammattikorkea
koulussa. Pari vuotta myöhemmin hän aloit

ti elintarviketieteiden maisterin opinnot Hel
singin yliopistossa ja valmistui sieltä vuonna 
2010.

− Halusin ymmärtää tarkemmin, mitä raa
kaaineille tapahtuu prosessoitaessa. Esimer
kiksi, mikä vaikutus prosessiparametrien 
muuttujilla, massan kuivaainepitoisuudella 
tai pH:lla on lopputulokseen. Näiden fysi
kaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien ym
märtämisellä on iso rooli tuotekehityksessä, 
Solala perustelee yliopistoopintojaan.

Gradussaan hän tutki valoherkkien elin
tarvikkeiden laatumuutoksia LEDvalaistuk
sessa. Maisterin paperit avasivat asiantunti
jan tehtävät Viikki Food Centressä. Makery 
Oy:ssä hän on toiminut sekä asiakkuuspääl
likkönä että liiketoimintajohtajana, kunnes 
yrityskaupan jälkeen huhtikuussa 2015 So
lala otti vetovastuun yrityksestä.

Vankka työkokemus antaa potkua
Solalaa kiinnostaa yrittäjyys, jonka kautta 
moni haave toteutuu. Yrittäjä voi olla ”oman 
itsensä herra”. Hän saa tehdä niitä asioita 
työkseen, joista pitää eniten. Työn tulokset 
kaikissa merkityksissään näkee nopeasti. So
lalan luotsaama yritys on myös näköalapaik
ka elintarvikealan ytimessä.

− Toimitusjohtajan työssäni olen voinut 
hyödyntää myös aikaisempaa koulutustani 
ja työkokemustani horecaalalta, tuotekehi
tysprojekteista sekä kuluttajatutkimuksesta. 
Kokonaisuuden ymmärtää ja hallitsee par
haiten, kun tietää, mitä kullakin tasolla oi
keasti tapahtuu ja mitkä tekijät siihen vai
kuttavat. Tällöin toiminnan kehittäminen ja 
johtaminen onnistuvat. Yrittäjäksi lähtemis
tä en ole katunut hetkeäkään. Tosin talous
asioita ja yrittäjyyttä olisi pitänyt opiskella 
enemmän. Niitä taitoja tarvitaan aina, hän 
toteaa.

Solalan mukaan toimitusjohtajan on tär
keää ymmärtää yrityksen toiminnan kaupal
linen luonne ja hyvän asiakaspalvelun mer
kitys, koska sillä pystyy luomaan kilpailue
tua markkinoilla. Lisäksi hänellä on iso vas
tuu firmasta ja työntekijöistä. Kaikessa on 
oltava läpinäkyvä.

− Eniten aikaa työssäni vievät asiakaskon
taktit, tarjoukset, tutkimusten suunnittelu ja 
ohjaus sekä hallinto ja toiminnan kehittämi
nen. Työn monipuolisuus ja mielenkiintoiset 
toimeksiannot sekä tyytyväiset asiakkaat an
tavat intoa työpäivään. On ollut hienoa olla 
mukana kehittämässä upeita tuotteita, ja 
nähdä ne kaupan hyllyllä vielä 2−3 vuoden 
päästä lanseerauksesta. Tällöin tietää, että 
tuote on menestystuote, jonka kohderyhmän 
kuluttajat ovat ottaneet omakseen, Solala va
lottaa työnsä parhaita puolia.

Akkujaan Solala lataa mieluiten mökkei
lemällä. Suomen upea luonto, järvet ja met
sä sekä puulämmitteinen sauna ovat hänel
le tärkeitä paikkoja. Myös matkustelu uusiin 
kulttuureihin antaa hänelle mielenkiintoisia 
kokemuksia. Jokaiseen lomaan kuuluu oleel
lisena osana tutustuminen paikallisiin ruo
kakauppoihin, toreihin ja ravintoloihin. n

Raija Ahvenainen-Rantala

Asiantuntijasta 
toimitusjohtajaksi

KUVA: MAKERY

Solalan vinkkejä yrittäjäksi aikovalle

Kari Solalan mukaan asiantunti-
jaorganisaatioyrityksen perustami-
nen on suoraviivaista, koska tarvit-
tavat investoinnit ovat pieniä. Yrittä-
jäksi aikovalla pitää olla kuitenkin 
vahva substanssi- ja liiketoiminta-

osaaminen. On myös erottauduttava 
muista toimijoista omien ja tiimin jä-
senten vahvuuksien avulla. Solala 
uskoo vankasti tiimityöskentelyyn, 
jossa tiimin jäsenet jakavat osaami-
sensa ja jokaisella on omat vas-

tuualueet, jolloin kaikki vastuu ei ole 
esimiehellä.

Asiakkaiden tarpeet ja ostamisen 
periaatteet kannattaa selvittää huo-
lella. Kaikki asiantuntijat eivät ole 
huippumyyjiä, mutta he voivat kehit-

tyä sellaisiksi. Verkostoituminen on 
tärkeää, koska kaikkea ei pysty te-
kemään itse. Tarvitaan myös sekä 
rohkeutta että halua oppia uutta ja 
kehittyä. Tietynlainen luova hulluus 
kuuluu yrittäjän ominaisuuksiin. n
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Elintarvikealan 
resurssitehokkuus vaatii 
kiertotalouden laajempaa 
soveltamista

Vuonna 2013 minua ja silloisia kollegoitani 
pyydettiin visioimaan Kehittävä Elintarvike 
-lehden numerossa 3/2013, miltä elintarvi-
ketehdas näyttää 20 vuoden kuluttua. En-
nustimme kasviproteiinien käytön lisäänty-
vän merkittävästi ja uusia tuotteita, joissa on 
yhdistetty kasvi- ja eläinproteiineja.

Nyt kolme vuotta myöhemmin kasvipro-
teiinit alkavat vihdoin päästä myös muiden 
kuin vegaanien ja vegetaristien lautaselle, 
mutta valtaväestö tuskin siirtyy eläinperäi-
sestä ruuasta täysin kasviperäiseen seuraa-
van 20 vuoden aikana.

Maapallon luonnonvarojen kuormituksen 
vähentämiseksi suunta on kuitenkin väistä-
mättä kasvisten suuntaan. Tämä on helpom-
pi toteuttaa pienin askelin, esimerkiksi tarjo-
amalla yksi kasvislounas viikossa ja asteit-
tain lisäämällä kasvisten määrää koulu- ja 
työpaikka-aterioissa.

Keski-Euroopassa monet kuluttajat ovat 
korvanneet osan eläinperäisistä ruuista kas-
viksilla. Suomessa tämä trendi nähdään var-
masti lähivuosina, ja nyhtökauran sekä ruot-
salaisen Oumphin tapaisille tuotteille voi-
daan ennustaa kovaa kasvupotentiaalia. Toi-
von näkeväni myös innovatiivisia kasvi- ja 
eläinproteiinien yhdistelmiä.

Ravinnekierron tehostaminen ja hiilen 
peltoon varastoiminen ovat tärkeitä askeleita 
kohti resurssitehokasta tuotantoa, jotta ruo-
kaa riittää myös tuleville sukupolville. Huhti-
kuun lopulla Tekniikka & Talous -lehdessä oli 
juttu Suomen suurimmasta biokaasuntuot-
tajasta Gasumista. Se alkaa jalostaa startup 
-yhtiö Soilfoodin kanssa orgaanisia lannoit-
teita. Biokaasu on jo sinänsä kiertotaloutta, 
koska sitä tehdään lietteestä ja jätteistä, 
mutta nyt laitoksen ravinnejäänteitä kehite-
tään edelleen viljelijöiden käyttöön. Tavoit-
teena on kierrättää typpi ja fosfori entistä te-
hokkaammin.

Soilfoodin bisnesmalli ei jää tähän, vaan 

he tarjoavat viljelijöille täsmäytystä, jossa op-
timoidaan maan pääravinteet, hivenaineet ja 
mikrobitoiminnan olosuhteet. Ravinteet me-
nevät kasvuun eikä päästöihin, kun maape-

rää hoidetaan oikein. Visioissa on niin sanot-
tu ravinteiden Tinder, jossa maatilan lähistöl-
tä katsotaan suurimmat ravinteiden lähteet 
ja sopivimmat kumppanit niiden hyödyntä-
miseen. Digitaalisesti toteutettuna tällainen 
palvelu voidaan skaalata mahdollisesti maa-
ilmanlaajuiseksi eli vientipotentiaali on suuri.

Monet kiertotalouden esimerkit osoit-
tavat, että arvo syntyy yleensä palveluiden ja 
digitalisaation avulla tuotteen käytöstä, ei 
omistamisesta.

Koneteollisuudessa muutoksen arvioi-
daan ravisuttavan koko suunnittelu- ja tuo-
tekehitysprosessia. Kone kannattaa suunni-
tella niin energiatehokkaaksi ja kestäväksi 
kuin mahdollista, koska se jää valmistajansa 
omaisuudeksi. Komponentit on voitava päi-
vittää, ja kone on saatava uusiokäyttöön 
seuraavalle asiakkaalle.

Elintarviketeollisuudessa tämä voisi tar-
koittaa laitteiden vuokraamista leasing-sopi-
muksilla, joka vähentää erityisesti pk-yrityk-
sien riskejä uusien prosessien kehittämises-
sä, koska ei tarvitse tehdä isoja investointeja.

Ellen MacArthur -säätiön tuoreen kirjan 
Effective Systems in Circular Economy mu-

kaan vuonna 2050 eurooppalaisten ruoka-
valio voisi olla monipuolinen ja sisältää jopa 
40 prosenttia vähemmän kaloreita kuin tällä 
hetkellä, jos he vähentäisivät kulutusta ja 
ruokahävikkiä sekä siirtyisivät optimaaliseen 
päivittäiseen kalorimäärään.

Ihmisten muuttuvat ruokailutottumukset 
luovat mahdollisuuksia täysin uusille bisnes-
malleille, kuten päivittäisen tai viikoittaisen 
ruokatarpeen ja juuri oikeat raaka-ainemää-
rät huomioivien reseptien jakelulle. Kullekin 
kuluttajalle voidaan määrittää makuprofiilin 
mukaiset raaka-aineet ja reseptit, joissa on 
optimaalinen ravitsemuksellinen koostumus. 
Ruokahävikki pienenee oleellisesti, kun ihmi-
set eivät osta turhaan liian isoja määriä, eikä 
ruokaa jää pilaantumaan, kun jokainen an-
nos syödään kokonaan.

Fazer Food Servicen toiminnassa tavoit-
teena on vähentää hävikkiä tämän vuoden 
aikana 10 g/annos, mikä tarkoittaa vuosita-
solla noin miljoonaa kiloa. Tavoitteen saavut-
tamiseen tarvitaan motivoitunut keittiöhen-
kilökunta ja hävikkiä vähentävien toimintata-
pojen ohjeistus, mutta asiakashävikin mini-
mointi vaatii tehokkaiden digitaalisten en-
nustusmallien lisäksi myös asenteiden muu-
toksen.

Elintarvikesektorille olisi hyödyllistä tehdä 
uudenlaista tutkimusta ja yhteistyötä, joilla 
vaikutetaan kuluttajien suhtautumiseen ruo-
kahävikkiin. Tällöin tuotteiden laatu menisi 
edullisen hinnan ja määrän edelle, kun kulut-
taja ei maksa syömättä jäävästä osuudesta 
ekstraa. n

Juhani Sibakov

Senior Manager, Research

Fazer Group

Elintarviketieteiden Seuran (ETS) 

hallituksen jäsen

ETS:n Prosessiteknisen jaoston 

puheenjohtaja

Arvo syntyy 
palveluiden ja 
digitalisaation 
avulla tuotteen 
käytöstä.



8 Kehittyvä Elintarvike 3 /2016 I www.kehittyvaelintarvike.fi

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

Vuoden Suomalainen Elintarvike 2016 on tuo
te, jolla tähdätään myös vientiin.

− Olemme valmiina valloittamaan maail
maa, vakuuttaa tuoteidean vauhdittaja Tep-
po "Tepi” Ylä-Hemmilä Viipurilaisesta Ko
tileipomosta.

Vientitavoitteista kielii myös se, että Puh
tikauran pakkaukset suunniteltiin alun pe
rin englanniksi.

− Englannin kielellä pääsi paremmin kä
siksi mielikuviin ja siihen, millaista viestiä 
haluamme antaa. Ehdottomasti pyrimme 
vientiin, ja sinne suuntaan on muutamia ve
toja menossa. Maratoonarin hermoja ja työ
määrää tässä kuitenkin vaaditaan. Kotimaa 
on silti meille alussa tärkein markkina, 
YläHemmilä tarkentaa.

Puhtikauran ensimmäiset erät tulivat 
myyntiin joulukuussa 2015. Sitä on myyty 
kotileipomon omassa myymälässä Vääksys
sä ja valikoiduissa jälleenmyyntipaikoissa 
Suomessa.

− Kyseessä on täysin uudenlainen tuote, 
jolla ei ole selkeää tuotekategoriaa. Tämän ja 

kuluttajapakkauksen brändäyksen uudista
misen myötä laajempi markkinoille tulo hi
dastui, mutta koen, että nyt olemme valmii
ta Suomen ja maailman markkinoille täysin 
uniikilla tuotteella, Tepi YläHemmilä ki
teyttää.

Idea alun perin mylläreiltä
Puhtikauran takana on selkeä tarve helpolle 
ja terveelliselle aamupalalle.

− Kiireinen arki ja vähän unta eivät anna 
parasta mahdollista pohjaa kunnon aamu
palalle. Törmäsin kaurapuuteriin sattumal
ta, ja taustaselvityksen innoittamana aloin 
kehittää sille kuluttajasovellusta, YläHem
milä kertoo.

Hän kuuli ensimmäistä kertaa ekstrudoi
dusta kaurajauhosta kumppanimylläriltä, jo
ka myi sitä myllynsä puodissa brändäämät
tömänä.

− Otin pienen erän kotitestiin ja aloin sys
temaattisesti kokeilla tuotteen ominaisuuk
sia. Vaikutuin ja totesin, että nyt on käsillä 
mielenkiintoinen juttu. Selvitin, kuka tuot

teen valmistaa, ja kaivelin muuta taustatie
toa. Esittelin ideamme mylläreille ja laitoim
me pyörät pyörimään, YläHemmilä kertoo 
idean vauhdikkaasta etenemisestä.

Hän antaa kunnian Puhtikauran valmis
tuksesta ja tuotekehityksestä toukokuussa 
2016 eläkkeelle jääneelle toimitusjohtaja 
Martti Huhtakalliolle ja Taivalkosken myl
lylle. Ilman Vääksyn ja Kytölän myllyjä kau
rapuuteri ei olisi ikinä tullut edes esiin.

− Mylläri Jani Frusti Kytölän myllystä on 
puolestaan keskeinen henkilö, joka ymmär
si tuotteen hienouden siihen käyttötarkoi
tukseen, johon olemme sitä nyt kehittäneet, 
YläHemmilä kiittää.

Kaurapuuteria valmistaa Taivalkosken 
Mylly, joka on satsannut vuosien ajan tuote
kehitykseen yhteistyössä asiantuntijoiden 
kanssa.

Kaurapuuteria moneen käyttöön
Puhtikaura on suunnattu terveydestä ja hy
vinvoinnista kiinnostuneille sekä kiireisille 
ihmisille.

KUVA: SATU MALI

Vuoden Suomalainen Elintarvike 2016 julkistettiin Elintarvikepäivän yhteydessä 17.5. Helsingissä. Sen vastaanotti Viipurilaisen Kotileipomon 
veljessarja Tuomas (vas.), Teppo ja Timo Ylä-Hemmilä.

Puhtikaura valmiina myös vientiin
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− Kiireiset aamut ovat oma akilleen kan
tapääni. Silloin pyrin menemään siitä, missä 
aita on matalin. Puhtikaura on ollut vastaus 
huutooni: nyt tiedän, että saan puhdasta ja 
terveellistä ravintoa helposti. Puhtikaura on 
parhaimmillaan juotavassa muodossa. Itse 
käytän sitä päivittäin aamupalana ja usein 
myös ennen treeniä tai treenin jälkeen, Tepi 
YläHemmilä sanoo.

Puhtikaurasta saa kätevästi myös välipa
lan. Sitä voi lisätä maitoon, mutta myös vesi, 
mehu ja kauramaito sopivat maidon sijasta. 
Makuna voi käyttää mehukeittoja, marjajau
heita tai siemeniä.

− Viikonloppuisin käytän sähköblenderiä 
ja miksaan sekaan jäisiä marjoja ja rahkaa. 

Jos on oppinut käyttämään talkkunaa, sen 
voi tehdä nyt myös täysjyväkaurasta. Kave
rini on puolestaan saanut pienet lapsensa 
juomaan Puhtia, kunhan varustaa mukin pil
lillä, Tepi YläHemmilä opastaa.

Hän sanoo, että Puhtikaura on tuoteper
heen ensimmäinen tuote, jota seuraavat täyt
töpakkaukset ja makuvarianssit sekä mah
dollisesti muita brändiin sopivia tuotteita.

Nykykapasiteetti riittää 
kotimarkkinoilla

Viipurilainen kotileipomo on myynyt tähän 
saakka kaikki valmistamansa Puhtikaurat.

− Olemme toistaiseksi myyneet niukkuut
ta, mutta rakentaneet samalla pohjaa sille, 
että saamme ison pyörän pyörimään heti, 

kun aika on kypsä. Isot, kiinnostuneet osta
jat ovat toistaiseksi olleet ulkomailta, Tepi 
YläHemmilä sanoo.

Hän vakuuttaa, että kapasiteettia riittää, 
jos myynti lähtee kovaan nousuun kotimaas
sa. Jos vienti alkaa vetää, joudutaan harkit
semaan uusia tuotantolinjoja.

Vuoden Suomalainen Elintarvike kilpai
lun voitto on YläHemmilän mielestä äärim
mäisen hieno saavutus ja antaa vauhtia 
myyntiin.

− Hyvänolon tunne ei kuitenkaan jää lii
kaa puseroon, sillä kaasua on painettava, hän 
tähdentää. n

Pirjo Huhtakangas

KUVA: VIIPURILAINEN KOTILEIPOMO

Yleisöäänestys ratkaisi voittajan

Vuoden Suomalainen Elintarvike 
2016 -kilpailun voittaja, Puhtikau-
ra-kaurapuuteri, ratkesi huhtikuussa 
pidetyllä yleisöäänestyksellä, jossa 
oli mukana viisi raadin valitsemaa fi-
nalistituotetta. Kilpailussa annettiin 
yhteensä yli 14 000 ääntä.

Runsaasti beetaglukaania (5,5 g/ 
100 g) sisältävä Puhtikaura on täys-
jyväkaurasta valmistettu hienojakoi-
nen, esikypsennetty jauhe, joka si-
too nestettä erityisellä tavalla ja pi-
tää nälän loitolla pitkään. Puhtikaura 
sekoitetaan nesteen tai smoothien 

joukkoon, jolloin se toimii treenijuo-
mana tai aamu- tai välipalana. Sitä 
voi myös käyttää jogurtin seassa tai 
kauraletuissa.

Puhtikauran takana ovat Vääksys-
sä toimiva perheyritys Viipurilainen 
Kotileipomo ja Taivalkosken Mylly, 
jossa tuote valmistetaan.

Kilpailun finalistit valinnut raati 
kuvaili Puhtikauraa näin: ”Suoma-
laista kauraa innovatiivisessa muo-
dossa. Koko perheen uudenlainen 
välipalan täydentäjä tai treenaajan 
kotimainen vaihtoehto ravintolisille. 

Upeimmillaan juomissa, smoothieis-
sa ja juotavana puurona. Kokonai-
suuden kruunaa kaunis pakkaus.”

Kaurapuuteri on pakattu uusiutu-
vasta materiaalista valmistettuun 
kartonkihylsyyn. Pakkaus on täytet-
tävissä myöhemmin kesän aikana 
markkinoille tulevilla täyttöpakkauk-
silla.

Kilpailuun osallistui yhteensä 69 
Suomessa kehitettyä ja valmistettua 
uutuustuotetta. Voittajatuotteen li-
säksi finaalissa olivat Atrian Atria 
Bravuuri Pulled Pork, Juustoportin 

Juustoportti Vapaan Lehmän maito, 
Komppa-Seppälän luomutilan Järki 
särki, luomutomaatti & yrtit, kalasäi-
lyke sekä Saarioisen Balanssi Kir-
jolohifileeateria. n

KUVA: VIIPURILAINEN KOTILEIPOMO

Puhtikaura on parhaimmillaan juotavassa muodossa.

Kaurapuuteri on pakattu uusiutuvasta mate-
riaalista valmistettuun kartonkihylsyyn.
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Ihmisravinnoksi ja eläinten rehuksi saadaan 
vuonna 2030 proteiinia uusista lähteistä, jot
ka eivät kiihdytä ilmastonmuutosta ja löyty
vät läheltä kuluttajaa. Jos ScenoProt hank
keen visio käy toteen, uusia elintarvikkeita 
kehitetään tuottamalla ja prosessoimalla 
hyönteisiä, sieniä ja kasviraakaaineita.

– Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Suo
men valkuaisomavaraisuus 60 prosenttiin 
vuoteen 2030 mennessä. Sama muutos pitää 
saada aikaan koko Euroopassa, kertoo han
kejohtaja, erikoistutkija Anne Pihlanto Lu
kesta.

Vuonna 2030 olemme Pihlannon mukaan 
terveempiä, koska syömme nykyistä vähem
män lihaa ja enemmän kasviksia.

– Hankkeessa kehiteltävät elintarvikkeet 
tuotteistetaan niin, että kuluttaja pitävät niis
tä ja ne ovat tunnettuja brändejä maailmal
la, Pihlanto sanoo.

Papuhaaste jakaa tietoa 
palkokasveista
Tavalliselle kuluttajalle yksi helppo tapa pa
rantaa valkuaisomavaraisuutta on lisätä ko
timaisten palkokasvien käyttöä ruokavalios
sa.

Vuosi 2016 on YK:n nimeämä kansainvä

linen palkokasvien vuosi (International Year 
of Pulses). FAOn toteuttaman teemavuoden 
tavoitteena on lisätä palkoviljojen käyttöä 
ruokana ja kertoa niiden hyvistä ominai
suuksista.

ScenoProt hanke toteuttaa yhdessä Val-
kuaisfoorumihankkeen kanssa papuhaas
tekampanjan, joka vie osaltaan kohti pal
kokasvivuoden tavoitteita. Papuhaaste jakaa 
tietoa palkokasvien terveellisyydestä, vink
kaa hyvistä resepteistä ja haastaa kuluttajia 
kertomaan sosiaalisessa mediassa kokemuk
siaan palkokasvien käytöstä. Haasteeseen 
voi osallistua esimerkiksi jakamalla omia ko
kemuksiaan Twitterissä #papuhaastetun
nisteella.

Kuluttajat suunnittelemaan 
elintarvikkeita
ScenoProthanke kestää kuusi vuotta. Lu
kessa tehtävä työ kohdistuu kasvintuotan
toon, eläinravitsemukseen, prosessointitek
nologiaan ja ruuan terveellisyyteen sekä tuo
tannon kestävyyteen.

Turun yliopiston tulevaisuuden tutkijat sel
vittävät, millaisia polkuja pitkin vuoden 2030 
tavoitetilaan päästäisiin. Jyväskylän yliopis
to testaa eri mahdollisuuksia käytännössä 

yritysten kanssa. Hollantilaisessa TNO:ssa 
(Netherlands Organisation for Applied 
Scientific Research) tunnetaan parhaiten 
hyönteistalous, ja Helsingin yliopisto on mu
kana terveysvaikutusten selvittämisessä. Li
säksi Makery Oy tuo hankkeeseen tuote
suunnittelun ja kuluttajatutkimuksen osaa
mista.

Kuluttajat otetaan hankkeessa mukaan 
suunnittelemaan uudenlaisten elintarvikkei
den prototyyppejä. Uusien elintarvikkeiden 
markkinapotentiaalia selvitetään sekä koti
maisilla että kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeen kahdeksan miljoonan euron 
budjetti rahoitetaan Suomen Akatemian hal
linnoimasta strategisen tutkimuksen instru
mentista. n

Lisätietoa:

Anne Pihlanto

hankejohtaja, erikoistutkija

Luonnonvarakeskus

anne.pihlanto(at)luke.fi

www.luke.fi/scenoprot

www.luke.fi/papuhaaste

www.hamk.fi/valkuaisfoorumi

Palkokasveista
lähiproteiinia lautasille

KUVA: KAISA KUOPPALA

Papuhaasteen sivulta löytyy resepti muun 
muassa kirjavalle härkäpapupadalle, joka 
sopii hyvin grilliruuan lisukkeeksi.

Arktisuudesta potkua elintarvikevientiin
Suomi on maapallon pohjoisin laajamittais
ta maataloutta harjoittava maa ja globaalista 
näkökulmasta katsottuna arktinen maa. Suo
men luonnonolosuhteet kylmine talvineen, 
valoisine kesineen ja muine erityispiirteineen 
tekevät ruuantuotannosta monella tavalla 
ainutlaatuisen. Suomen valtteja ovat muun 
muassa maaperän ja ilman puhtaus, runsaat 
ja puhtaat vesivarat sekä korkea arktisiin olo
suhteisiin liittyvä osaaminen ja teknologia
osaaminen.

Luonnonvarakeskus (Luke) aloitti yhdes
sä Ruokatieto Yhdistys ry:n ja Reilua.fi:n 
kanssa vuoden 2016 alussa Arktisuudesta elin-
tarvikeviennin kärki (ARVI) hankkeen. Sii
nä paketoidaan alan yritysten kanssa arkti
suuden tuomat lisäarvotekijät niin, että toi
mialan on helppo hyödyntää niitä esimer
kiksi viestinnässään. Tässä yhteydessä ark
tisuudella tarkoitetaan 60. leveysasteen poh

joispuolella eli käytännössä koko Suomessa 
tapahtuvaa ruuantuotantoa. 

Maalishuhtikuussa 39 elintarvikealan yri
tystä vastasi hankkeen alkukartoituskyse
lyyn ja kertoi näkemyksiään arktisuusteeman 
hyödyllisyydestä vienti ja kotimarkkinoilla 
sekä koko elintarvikealalle että omalle yri
tystoiminnalle. Vastaajat edustivat pääasias
sa elintarvikejalostusta. Noin kolme neljäs
osaa yrityksistä vie jo elintarvikkeita ulko
maille tai suunnittelee viennin aloittamista. 
Yli puolet vastaajista edusti pieniä yrityksiä, 
joiden liikevaihto oli alle kaksi miljoonaa eu
roa vuodessa.

Arktisuusteema kokonaisuutena sai vas
taajilta pääosin positiivisen vastaanoton. Toi
saalta pohdittiin, onko arktinen ruuantuo
tanto epäuskottava ajatus ja kuulostaako ark
tinen ruoka herkulliselta. Neljä viidesosaa 
vastaajista oli sitä mieltä, että arktisuuden 

teemoista on paljon ammennettavaa vienti
markkinoilla ajatellen koko elintarvikealaa. 
Lisäksi lähes kaikki vastanneet uskovat, et
tä arktisuusteeman ympärille rakennettu yh
teinen viesti olisi esimerkiksi vientimarkki
noilla hyödyllinen. 

Arvihanke toteutetaan vuosina 2016–
2018. Sitä rahoittaa Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto. n

Lisätietoja:

Lotta Heikkilä

tutkija

Luonnonvarakeskus

lotta.heikkila(at)luke.fi

Jaana Kotro 

tutkija

Luonnonvarakeskus

jaana.kotro(at)luke.fi



11www.kehittyvaelintarvike.fi  I  Kehittyvä Elintarvike 3 /2016

K
U

VA
: S

A
M

I K
U

LK
U

n  K U N N O S S A P I T O  &  T Y Ö T U R V A L L I S U U S  P U H E E N V U O R O

Perehdyttäminen ja 
työnopastus korostuvat 
työelämän muutoksissa
Perehdyttäminen ja työnopastus ovat työ-
turvallisuuden avaimia. Niiden merkitys kas-
vaa entisestään työelämän muuttuessa. 
Haasteita on useita: nuorten työntekijöiden 
perustaitojen ja -tietojen muuttuminen (val-
mius), nopeat muutokset työympäristössä ja 
työtavoissa (moniosaaminen), käytettävissä 
olevan ajan ja työnjohdon resurssien vähen-
tyminen (tiimityö), vuokratyö ja lyhytaikaiset 
työsuhteet (reservit minimissä) sekä moni-
kulttuurisuus.

Perehdyttäminen on elintärkeää, koska se 
auttaa vähentämään tapaturmien ja virhei-
den mahdollisuutta, parantaa työturvalli-
suutta ja lisää tuottavuutta. Se tukee työnte-
kijän ammattitaidon kehittämistä, opastaa 
uuden työntekijän huolellisuuteen ja talou-
delliseen ajattelutapaan, nopeuttaa sopeu-
tumista työyhteisöön sekä antaa hyvän en-
sivaikutelman.

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia 
niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työteki-
jä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, 
ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotuk-
set. Työnopastukseen kuuluvat kaikki ne 
asiat, jotka liittyvät itse työn tekemiseen. Näi-
tä ovat esimerkiksi työkokonaisuus sekä se, 
mistä osista ja vaiheista työ koostuu ja mitä 
tietoa ja osaamista työ edellyttää. Tarvitaan 
myös tietoa työssä käytettävistä koneista ja 
välineistä, työhön liittyvistä terveys- tai tur-
vallisuusvaaroista sekä siitä, miten työ teh-
dään turvallisesti.

Perehdyttäminen ja työnopastus luovat 
osaltaan edellytykset hyvälle työmotivaatiol-
le ja hyvin toimivalle työyhteisölle sekä tuke-

vat työntekijöiden työssä menestymistä ja 
työtyytyväisyyttä. On tärkeää, että uusi 
työntekijä oppii heti työsuhteen alussa ter-
veelliset ja turvalliset työskentelytavat.

Työnopastusta tarvitsevat myös uuteen 
työtehtävään siirtyvät, kauan työelämästä 
poissa olleet ja ulkopuolisen työnantajan 
työntekijät. Työnopastusta on syytä järjestää 
silloinkin, kun yrityksen tilanne muuttuu mer-
kittävästi. Opastuksella ja ohjauksella on tär-
keä asema ammattitaidon kehittämisessä, 
työmotivaation lisäämisessä ja henkisen hy-
vinvoinnin luomisessa.

Työntekijän opetukselle ja ohjaukselle 
on asetettu vaatimuksia useissa säädöksis-
sä. Työturvallisuuslaissa edellytetään, että 
työntekijälle on annettava opetusta ja oh-
jausta työssä sattuvan tapaturman ja työstä 
aiheutuvan sairastumisen vaaran välttämi-
seksi. Perehdytyksessä ja työnopastukses-
sa pitää pyrkiä huomioimaan yrityksessä ta-
pahtuneet tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet.

Työn johtaminen ja valvontavelvollisuus 
kuuluvat esimiehille. He ovat avainasemassa 
työhön perehdyttämisessä ja työnopastuk-
sessa. Esimies voi delegoida perehdyttämi-
seen ja opastukseen liittyviä tehtäviä koulu-
tetulle työopastajalle, mutta vastuu säilyy 

aina linjajohdolla ja esimiehellä.
Työntekijä pitää perehdyttää riittävästi 

työpaikan olosuhteisiin, työn oikeaan suorit-
tamiseen ja työhön mahdollisesti liittyviin ter-
veysvaaroihin, uusien koneiden ja laitteiden 
toimintatapaan ja niistä johtuviin menetelmiin 
sekä suojalaitteiden merkitykseen ja toimin-
taan.

Työntekijä pitää opastaa menettelytapoi-
hin, joita pitää noudattaa tuotantotoiminnan 
aloituksessa ja lopetuksessa, koneiden puh-
distuksessa, säädössä, huollossa ja kor-
jauksessa sekä tavanomaisissa häiriötilan-
teissa sekä koneiden ja laitteiden vioittues-
sa. Työntekijä pitää perehdyttää myös työ-
koneiden ja -laitteiden turvallisuusmääräyk-
siin ja käyttöohjeisiin sekä työsuojelua kos-
keviin menettelytapoihin, varomääräyksiin ja 
turvamerkintöihin.

Työnopastusohjeiden pitää olla kirjalliset 
tai muuten vakioidut. Työnopastuksessa pi-
tää huomioida, että kaikki turvallisuuden ja 
ergonomian kannalta tarpeelliset tiedot ja 
ohjeet annetaan ja jokaisen pitää osata kaik-
ki työvaiheet, joita voi joutua tekemään. 
Myös kaikki häiriötilanteet tulee hallita ja tie-
tää, mitä ei osaa ja mitä menettelytapoja sil-
loin pitää käyttää.

Työnopastuksen tulee olla suunniteltua ja 
sisällön selkeää. Toteutuksen dokumentoin-
ti on välttämätöntä: tarvitaan keinot, joilla 
osaamisen tasoa seurataan ja uusia osaa-
mistarpeita löydetään. Pitää varmistaa myös 
se, että työnopastus ymmärretään. Työn-
opastuksen merkitys korostuu tiimi- ja pro-
jektityössä sekä häiriö- ja poikkeamatilan-
teissa. n

Erkki Heinonen

asiantuntija

Työturvallisuuskeskus

Työnopastuksen
merkitys 
korostuu tiimi- ja 
projektityössä.

Neljä työpajaa syksyllä 

Työturvallisuuskeskus järjestää Perehdyttämi-
nen ja työnopastus − avain työturvalliseen työ-
hön elintarvikealalla -työpajoja syksyllä 2016 eri 
puolilla Suomea.

Työpajojen tavoitteena on jakaa tietoa ja hyviä 
käytäntöjä perehdyttämisestä ja työopastukses-
ta sekä antaa eväitä kehittämistoiminnan käyn-
nistämiseksi elintarviketeollisuudessa.

Osallistujille maksuttomat työpajailtapäivät 
järjestetään 28.9. Vantaalla, 12.10. Tampereella, 
2.11. Turussa ja 23.11. Oulussa. 

Lisätietoja:

http://www.ttk.fi/toimialat/elintarviketeolli-

suus/toimialan_koulutus
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Ennakoiva kunnossapito
tuottaa tuloksia Atrialla
Atria satsaa ennakoivaan 
kunnossapitoon ja laajaan 
osaamiseen.

− Oman kunnossapitohenkilöstön työajasta 
menee noin 40 prosenttia ennakoivaan kun
nossapitoon. Tämä on tuonut tulosta ja nä
kyy korkeana toimitusvarmuutena, toimi
tusketjun hallinnasta ja teknisistä toimin
noista vastaava johtaja Tapani Potka Atria 
Suomi Oy:stä sanoo.

Suunnitelman mukainen sekä ajallisesti ja 
sisällöltään oikein suunniteltu ja mitoitettu 
ennakkohuolto ja muu kunnossapitotoimin
ta mahdollistavat osaltaan korkean toimitus
varmuuden ja laitteiden käyttöasteen.

Atria Suomella on töissä kuudella Suomen 
tehtaallaan 137 huoltoasentajaa, joista 105 
työskentelee Nurmossa.

− Asentajat ovat moniosaajia. Esimerkiksi 
sähkömies ei tee vain sähkötöitä, vaan kaik
kia vastuualueellaan olevia kunnossapitotöi
tä. Tarvittaessa hän osallistuu myös mekaa
niseen kunnossapitoon. Henkilöstön am
mattitaitoa on tärkeää pitää yllä, Potka ja 
kunnossapitopäällikkö Markku Flankku-
mäki AtriaTekniikka Oy:stä tähdentävät.

Kunnossapidon mittakaavaa suhteuttaa 
Atrian laitekannan määrä. Käytössä on 
19 200 erilaista laitetta kuudella eri paikka
kunnalla ja varastossa noin 57 000 erilaista 
varaosaa. Ennakkohuoltokortteja on noin 
24 000. Jatkossa tähän tulevat Nurmoon ra
kenteilla olevan uuden sikaleikkaamon lait
teet.

− Robotteja meillä on lähes 80 yksistään 
Nurmossa, Flankkumäki lisää.

Kattava kunnossapitojärjestelmä
Onnistuneelle kunnossapidolle on ensiar
voisen tärkeää kattava kunnossapitojärjes
telmä, jonka kautta hallinnoidaan kunnos
sapidon toteutusta koko laitekannalle. Par
haillaan selvitetäänkin uuden kunnossapi
tojärjestelmän mahdollisuuksia ja kartoite
taan järjestelmää.

Tällä hetkellä tärkeimpänä yksittäisenä 
hankkeena on varmentaa uuden sikaleik
kaamon käyttöönotto kunnossapidon näkö
kulmasta. Lisäksi on jatkuvasti ylläpidettävä 

ja kehitettävä kunnossapidon käytännön to
teutusta.

− Tämä merkitsee jatkuvaa nykytilanteen 
ylläpitoa sekä hyvin suunniteltuja ja aikatau
lutettuja huoltoja, Flankkumäki tarkentaa.

Hän sanoo, että kriittisiä varaosia pitää ol
la aina saatavilla omassa varastossa. Tavoit
teena on, että kunnossapidon varastossa on 
oikeita varaosia oikea määrä. Tällä turvataan 
käyttövarmuutta ja pidetään varastoon sitou
tunut pääoma hallinnassa.

Koneet ja laitteet ovat kehittyneet viime 
vuosina paljon. Ne ovat nykyisin paremmin 
huollettavia ja puhdistettavia sekä ergono
misempia ja kestävämpiä.

− Käytännössä yksittäisen laitteen uusi
mistarve määräytyy useammin uuden tuot
teen valmistuksen tai teknisen kehittymisen 
takia kuin laitteen vanhenemisen vuoksi, 
Potka sanoo.

Hyvä yhteistyö on välttämätöntä
Kunnossapito onnistuu hyvällä yhteistyöllä. 
Tapani Potkan mukaan yhteistyö kunnossa
pidon ja tuotannon kanssa toimii sujuvasti.

− Asioiden käsittelylle on olemassa sovi

tut menettelytavat, ja tieto liikkuu koko ken
tän läpi. Kunnossapito ei ole irrallista työtä, 
vaan kunnossapitäjät ovat osa kokonaisuut
ta. Kunnossapito varmentaa osaltaan, että 
koko prosessi pelaa, Potka muistuttaa.

Tuotantolaitteiden peruskunnossapito ja 
huollot tehdään käytännön arjessa oman 
väen voimin. Tarvittaessa hyödynnetään os
topalveluyrityksiltä ja laitevalmistajilta saa
tavaa erikoiskunnossapitoa. Kiinteistöhuol
lossa hyödynnetään laajemmin ulkoista pal
velua. Lopputulokseen vaikuttavat tuotan
tovolyymit sekä käytettävissä olevat resurs
sit ja aika kunnossapidon toteuttamiseksi.

− Kunnossapito sovitetaan tuotannon ryt
miin, ja huoltoajankohdat sovitaan tuotan
non kanssa, Potka ja Flankkumäki kertovat. 

Turvallisuus ja terveys ykkösasioita
Atria satsaa myös työturvallisuuteen. Tavoit
teena on saada tapaturmien ja läheltä piti ta
pausten määrä laskemaan osastokohtaisesti. 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana tässä 
on tapahtunut merkittävä muutos. Esimer
kiksi AtriaTekniikan osalta tapaturmataa
juus (tapaturmat miljoonaa työtuntia koh

KUVA: ATRIA

Atria satsaa myös työturvallisuuteen ja työterveyshuoltoon. Varhaisen välittämisen hankkeen 
aikana sairastavuus on laskenut neljä prosenttiyksikköä, työurat ovat pidentyneet ja eläkkeel-
lejäämisikä on noussut lähes kolme vuotta.
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den) on laskenut kahdessa vuodessa merkit
tävästi. Vuonna 2013 luku oli 61 ja 15 jo vuon
na 2015.

− Työturvallisuus on ykkösasioita meillä, 
ja virheistä pitää oppia. Esimerkiksi teknii
kan osalta jokaisessa perjantaipalaverissam
me työturvallisuusasiat ovat listalla heti en
simmäisenä, Markku Flankkumäki kertoo.

Vaikka laitetoimittajat vastaavat esimer
kiksi CEmerkinnöistä, Atrian oma työnte
kijä tekee koneiden ja laitteiden riskien arvi
oinnit, lopullinen vastuu kun on käyttäjällä.

Turvallisuusasioiden rinnalla Atria Suomi 
on panostanut työterveyshuoltoon. Yhtiön 
johtava työterveyslääkäri Timo Kinnunen 
palkittiin tänä keväänä Suomen Työterveys
lääkäriyhdistyksen Työterveystekopalkinnol
la aktiivisesta työstä työhyvinvoinnin paran
tamiseksi Atrialla.

Kinnunen on toiminut Atrian työterveys
huollossa vuodesta 2008 lähtien ja tehnyt töi
tä vuonna 2009 alkaneessa Varhainen välit-
täminen hankkeessa, jossa kehitettiin var
haiskuntoutusta. Hankkeen aikana Atrian 
sairastavuus on laskenut neljä prosenttiyk

sikköä, työurat ovat pidentyneet ja eläkkeel
le jäämisikä on noussut lähes kolme vuotta. 
n

Pirjo Huhtakangas

KUVA: ATRIA

Tällä hetkellä tärkein yksittäinen hanke on varmentaa Nurmon uuden sikaleikkaamon käyt-
töönotto kunnossapidon näkökulmasta.

KUVA: PIRJO HUHTAKANGAS

Kunnossapito onnistuu hyvällä yhteistyöllä, sovituilla menettelytavoilla ja hyvällä tiedonkulul-
la, kunnossapitopäällikkö Markku Flankkumäki (vas.) ja johtaja Tapani Potka tähdentävät.

Ammattitaitoa ja 
järjestelmällisyyttä

Tapani Potka valmistui diplomi-insinööriksi Tam-
pereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1982. 
Hän on ollut työssään tekemisissä kunnossapidon 
kanssa vuodesta 1991 lähtien. Vuonna 2000 hän 
aloitti Atrian teknisenä johtajana.

− Tehtäväkenttä on sen jälkeen laajentunut ja 
vastuu kasvanut, hän kiteyttää työtilanteen.

Nykyisessä työssään Potka vastaa Atria Suo-
men teknisten toimintojen lisäksi toimitusketjun 
hallinnasta logistiikka mukaan lukien, materiaali-
hankinnoista lihaa lukuun ottamatta sekä inves-
tointiprosessien hallinnasta koko konsernissa.

− Kunnossapito perustuu siihen, että ihmiset 
osaavat asiansa ja toimintatavat ovat sovitut. Meil-
lä on esimerkiksi toimivat palaveri- ja yhteistyö-
käytännöt, kommunikointi on hyvin avointa ja luot-
tamus syvä, Potka tiivistää.

Atria-Tekniikka Oy:n toiminnot on jaettu neljän 
päällikön, kunnossapito-, käyttö-, kiinteistö- ja 
projektipäällikön, vastuulle. Kunnossapitopäällik-
kö Markku Flankkumäki vastaa kunnossapidon 
kehittämisestä ja sen toimivuudesta Atrian Suo-
men Nurmon, Kauhajoen, Forssan, Sahalahden ja 
Jyväskylän tuotantopaikkakunnilla. Varsinainen 
tuotantoon sidottu kunnossapitohenkilöstö työs-
kentelee tuotannon alla.

Flankkumäki tuli Atrialle töihin vuonna 1997 ja 
aloitti kunnossapidon esimiestehtävät vuonna 
2000 ja kunnossapitopäällikkönä vuonna 2007. 
Hän on myös Atria-Tekniikan työturvallisuuspääl-
likkö. n

Atria Oyj lyhyesti
• Atria-konserni on johtavia ruoka-alan yrityksiä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella.
• Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 1 340 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli keskimäärin 4 300 

henkilöä.
• Konserni jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen: Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä 

ja Atria Baltia.
• Atrian asiakasryhmiä ovat päivittäistavarakauppa, Food Service -asiakkaat ja alan teollisuus. Li-

säksi sillä on omiin tuotemerkkeihin perustuvaa Fast Food -konseptiliiketoimintaa.
• Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. 
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Kunnossapito on 
normaalitilanteessa 
parhaimmillaan näkymätön 
tuotannon varmistaja. 
Tekninen kehitys ohjaa asioita 
kuitenkin siihen suuntaan, että 
kunnossapitäjistä tulee yksi 
tuotannon tärkeimmistä lenkeistä.

Olennaista kunnossapitotoiminnan arvioin
nissa ja strategian määrittelyssä on punta
roida yrityksen oman tuotannollisen strate
gian kautta kunnossapidon rooli yrityksessä 
sekä määrittää tuotanto ja kunnossapitotoi
minnan organisointimalli ja järjestelmärat
kaisut.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kun
nossapito on ollut voimakkaassa muutokses
sa sekä tuotannollisten yritysten oman teke
misen että palvelutoiminnan osalta. Ikään
tynyt laitekanta ja voimistuva paine kustan
nussäästöihin on pakottanut kunnossapitä
jät arvioimaan omaa toimintaansa kriittises
ti. Osa yrityksistä on kyennyt kehittämään 

toimintamallejaan, mutta tekemistä riittää 
edelleen.

Kyse ei ole aivan pienestä markkinasta, 
sillä teollisuuden koneiden kunnossapitoon 
käytetään Suomessa vuosittain noin 3,5 mil
jardia euroa. Summa koostuu varaosista, ma
teriaaleista, kunnonvalvonnasta, huolloista, 
ostetuista palveluista sekä henkilö, tila ja 
konekustannuksista. Teollisuuden kunnos
sapidon parissa työskentelee arviolta noin 
45 000 henkilöä.

Tyypillisesti kunnossapitoon käytetään 
teollisuusyrityksissä 2–20 prosenttia yrityk
sen liikevaihdosta. Kappaletavarateollisuu
dessa, johon osin myös elintarviketeollisuus 
lukeutuu, osuus vaihtelee noin 2−4 prosen
tin välillä. Elintarviketeollisuuden kunnos
sapidon kokonaismarkkina on Suomessa 
noin 350–400 miljoonaa euroa, ja se työllis
tää noin 3 000 henkilöä.

Selvitys toi esiin muutostarpeet
Vuonna 2008 Kunnossapitoyhdist ys 
Promaint ry selvitti, minkälaiseksi tuotan
non ja kunnossapidon johto näkee kunnos
sapidon tulevaisuuden haasteet ja kehitty

missuunnat. Esille tuli tarve kehittää tuotan
tolaitteiston ylläpidon ja käytön optimointia 
ja kokonaistehokkuutta, mikä vaatii suunni
telmallista kunnossapidon strategioiden ja 
toimintamallien hiomista sekä innovaatiot 
mahdollistavaa työtapaa.

Selvityksen mukaan Suomen tuotantoko
neistot vanhenevat edelleen, koska korvau
sinvestointeja ei tehdä riittävällä tahdilla. 
Siksi on tärkeää ennustaa koneiden ja lait
teiden elinkaari sekä varmistaa korvausin
vestointien oikeaaikaisuus sekä vanhene
vien koneiden korkea käytettävyys.

Myös johtamis ja toimintaprosessit pitää 
määritellä ja ottaa käyttöön hyvin sekä saa
da osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä.

Nämä vuonna 2008 tunnistetut haasteet 
näyttävät edelleen erittäin ajankohtaisilta. 
Viime vuosien taloudellinen tilanne ei ole 
juurikaan mahdollistanut investointeja käyt
töpääomaan, organisaatioiden kyvykkyyteen 
eikä ihmisten osaamiseen.

Yritykset tehostavat toimintaansa pääosin 
leikkaamalla organisaatioitaan ”juus
tohöylällä” ja unohtavat panostukset oman 
operatiivisen toiminnan analyysiin ja sen 
johtopäätöksiin pohjautuvaan kunnossapi
tostrategian määritykseen, henkilöstön, toi
mintamallien ja prosessien systemaattiseen 
kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Digitalisaatio tuo muutoksia
Automaatio tulee edelleen vaikuttamaan yh
tiöiden tuottavuuden lisäykseen ja tuotanto
prosessissa tarvittavan henkilökunnan mää
rään. Kunnossapitoon liittyvät työpaikat ovat 
monesti pysyvimpiä, koska paikan päällä on 
edelleen oltava huoltamassa ja korjaamassa 
laitteita. Kunnossapidossa etävalvonnan ja 
automaation osaamisen tarve tulee kasva
maan.

Digitalisaatio tulee myös lisäämään tar
vetta kunnossapitäjän moniosaamiselle. Se 
ohjaa tekemistä yhä pitemmälle verkottunei
siin toimintamalleihin, jotka liittyvät muun 
muassa prosesseista kerätyn tiedon analy
sointiin ja johtopäätösten tekoon. Tulevai
suudessa yhä useampi koneenvalmistaja pyr
kii valvomaan myymänsä koneen toimintaa 
etävalvonnan avulla. Tiedon analysointi on 
erittäin korkeaa osaamista ja vaatii suuria in

Kunnossapidon rooli kasvaa 
tuotannon tekijänä

KUVA: HEIKKI JOKINEN / PROMAINT RY

Jaakko Tennilä

KUVA: HEIKKI JOKINEN / PROMAINT RY

Juha Lepikko
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vestointeja, joten analyysien teko siirtyy ainakin osittain yksittäis
ten yritysten omasta kunnossapidosta suurempiin palvelukeskuk
siin.

Ydinkysymys on, investoiko yritys omiin kunnossapidon seuran
talaitteisiin ja etävalvontaan sekä hallintaan liittyvän osaamisen ke
hittämiseen? Vai ulkoistaako yritys kunnonvalvonnan ja siihen liit
tyvän kunnossapitopalvelun ulkopuoliselle asiantuntijalle?

Kunnossapitotöitä tuotannon vastuulle
Tuotantohenkilöstön suorittamien kunnossapitotöiden (käyttäjäkun
nossapidon) määrä on lisääntymässä. Tätä kehitystä tukee myös tek
ninen kehitys, koska esimerkiksi koneiden toimittama tieto ja toi
mintaohjeet ovat helpommin johdettavissa tuotannon valvonnasta 
vastuullisille henkilöille. On todennäköistä, että ainakin pienemmät 
kunnossapitotehtävät ja vastuu korjaustoiminnasta siirtyy tulevai
suudessa yhä enemmän tuotannon vastuulle.

Verkostoituminen kunnossapidon palvelutarjoajien kanssa lisään
tyy. Kunnossapidon palveluntarjoajalla, jolla on vahva osaaminen ja 
joka hallitsee toimialan parhaat käytännöt, on mahdollisuus tehdä 
muun muassa kunnossapidon prosesseja auditoimalla perusteltuja 
parannusehdotuksia ja/tai tarjota toimintaa tukevia palvelupakette
ja. Samalla on hyvä muistaa, että tuotannon tulee pystyä objektiivi
sesti arvioimaan ehdotusten ja tarjottujen ratkaisujen todelliset ta
loudelliset hyödyt toiminnalleen.

Lisäksi tuotantoyritysten olisi oleellista arvioida, mikä on oman 
yrityksen strategian kannalta keskeistä ja minkälainen toimintamal
li tuottaa tuotantoomaisuuden hallinnan kannalta parhaimman 
lopputuloksen. Onko järkevää siirtää kunnossapitoosaaminen se
kä ymmärrys tuotantolaitteista, niiden kunnonseurannasta ja inves
tointiehdotusten määrittämisestä osittain ulkopuoliselle yritykselle 
vai investoida omaan kunnossapitoorganisaatioon ja varmistaa riit
tävä käyttövarmuus omalla henkilöstöllä? Miten riskit, kustannuk
set ja mahdolliset tuotot jakautuvat yrityksen ja ulkopuolisen yrityk
sen kesken? n

Juha Lepikko

Managing Partner

Mabco Oy

Kunnossapitoyhdistys Promaint Ry

hallituksen jäsen

Jaakko Tennilä

toiminnanjohtaja

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry 

Kunnossapitoyhdistys Promaint 
ry:n päätehtävänä on kehittää 
kunnossapidon osaamista yritys-
ten ja yhteisöjenkin kilpailuteki-
jänä ja pyrkiä lisäämään alan 
yleistä arvostusta Suomessa.

Yhdistys tukee alan tutkimus- 
ja kehitystyötä yhteistyössä si-
dosryhmiensä kanssa ja tarjoaa 
jäsenilleen vuorovaikutusmah-
dollisuuksia sekä kanavan alan 

tietouteen, osaamisen kehittämi-
seen, kansainväliseen tutkimuk-
seen ja standardisointiin.

Yhdistyksellä on noin 1 400 
henkilö jäsentä, 24 yhteis työ-
jäsentä ja 153 yritysjäsentä. 

Lisätietoja:

www.promaint.net

KUIVAJÄÄPUHDISTUKSELLA PUHTAAMPAA!

Kuivajääpuhallus on ympäristöystävällinen ja elintar-
vikekelpoinen kaikkien pintojen puhdistusmenetelmä. 

Ympäristöystävällisen puhdistuksen edelläkävijä

FINLAND
DRY ICE

Vedetön ja kemikaaliton

Desinfioiva vaikutus

Turvallinen sähkölaitteille

Nopeampi tapa puhdistaa

TILAA ILMAINEN DEMO JO TÄNÄÄN!
Tel: 040 541 6559 tai
täytä yhteydenottolomake osoitteessa dryice.fi

Poistaa esim. tarra- ja elintarvikejäämät, painomusteen, 
rasvan ja öljyn nopeasti ja tehokkaasti.

Osuessaan kohteeseen kuivajää haihtuu eikä näin ollen 
tuota mitään toisiojätettä. 

VAHVAA KUNNOSSAPITOA
Hyvä kumppani on paikalla kun rattaat pysähtyvät. 

Me pidämme ne liikkeessä.

Olemme kokenut elintarviketeollisuuden kunnossa- 
pidon ammattilainen. Haluamme palvella Sinua pitkä-

jänteisesti tehden parhaamme tuotantosi jatkuvuuden 
varmistamiseksi. Sinun menestyksesi on meidän  

tavoitteemme.

Kuulostaako hyvältä? Ota rohkeasti yhteyttä!  
Puh. 044 076 6685

TOKAP SERVICE OY
www.tokap.fi
Nietostie 3, VANTAA

· KUNNOSSAPITOPALVELUT 
· VERSTASPALVELUT
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Vuonna 2015 noin 90 prosentilla
palkansaajista oli erittäin tai melko
hyvä fyysinen ja henkinen työkyky.

Arviot työkyvystä suhteessa työn henkisiin 
vaatimuksiin ovat viime vuosina olleet myön
teisempiä kuin 2000luvun alkupuolella, 
vaikka palkansaajien joukko on reilun 15 
vuoden aikana harmaantunut. Tämä selviää 
työ ja elinkeinoministeriön toteuttaman 
työolobarometrin ennakkotiedoista syksyltä 
2015¹.

− Naiset arvioivat fyysisen ja henkisen työ
kykynsä hieman huonommaksi kuin miehet. 
Miesten työkyky on kohentunut selvästi se
kä työn fyysisten että henkisten vaatimusten 
suhteen. Henkinen työkyky on selvästi ai

empaa parempi myös naisilla, kertoo työ ja 
elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Mai-
ja Lyly-Yrjänäinen.

Hänen kokoamansa työolobarometri 2015 
osoittaa, että työkyky heikkenee iän myötä. 
Alle 35vuotiaiden joukossa on eniten niitä, 
jotka arvioivat työkykynsä olevan erinomai
nen. Työkykynsä kohtalaiseksi tai huonoksi 
arvioivien osuus kasvaa selvästi 45 ikävuo
den jälkeen etenkin fyysisten haasteiden 
edessä. Jopa neljännes 55 vuotta täyttäneis
tä arvioi, että oma työkyky on korkeintaan 
kohtalainen fyysisiin vaatimuksiin nähden, 
ja 13 prosenttia arvioi näin olevan suhteessa 
työn henkisiin vaatimuksiin.

− Joka tapauksessa työkykyarviot ovat 
muuttuneet kaikenikäisillä myönteisempään 
suuntaan runsaan 15 vuoden aikana, LylyYr
jänäinen iloitsee.

Viime vuosina palkansaajista noin kaksi 

kolmasosaa on ollut poissa töistä oman sai
rauden takia. Osuus on kasvanut hieman 15 
vuoden aikana. Suurin osa vuoden aikana 
kertyneistä poissaoloista on kuitenkin kes
tänyt ainoastaan yhdestä viiteen työpäivään. 
Tätä pidempään poissa olleiden osuudet ovat 
säilyneet suurin piirtein ennallaan.

− Vaikka työkyky laskee iän karttuessa, 55 
vuotta täyttäneiden joukossa oli vuonna 2015 
eniten niitä, jotka eivät ole olleet vuoden ai
kana päivääkään pois (45 %), LylyYrjänäi
nen huomauttaa.

Ikäryhmistä eniten poissaolopäiviä oli kui
tenkin 45–54vuotiailla sekä 55–64vuoti
ailla.

Sosioekonominen asema 
vaikuttaa työkykyyn

Palkansaajien fyysisessä työkyvyssä on sel
viä eroja sosioekonomisen aseman ja sekto

KUVA: ALEKSI MALINEN

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen on koonnut Työolobarometrin.

Työkyky on kohentunut 
15 vuoden aikana
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rin mukaan. Erot henkisessä työkyvyssä ovat 
sen sijaan pieniä. Ylemmillä toimihenkilöil
lä fyysinen työkyky on reilun viidentoista 
vuoden aikana kohentunut. Myös hieman 
aiempaa useampi alemmista toimihenkilöis
tä arvioi työkykynsä erittäin hyväksi. Työn
tekijöistä puolestaan hieman aiempaa har
vempi arvioi työkykynsä eriomaiseksi (Kuva 
1). Noin viidennes työntekijöistä arvioi työ
kykynsä korkeintaan kohtalaiseksi suhtees
sa työn fyysisiin vaatimuksiin.

− Toimialoittain tarkasteltuna fyysinen 
työkyky oli vuonna 2015 heikoin kuntien pal
kansaajilla, heistä 16 prosenttia arvioi työ
kykynsä korkeintaan kohtalaiseksi. Yksityi
sissä palveluissa ja valtiolla työskentelevillä 
oli muita useammin eriomainen työkyky 
suhteessa työn fyysisiin vaatimuksiin. Noin 
puolet raportoi näin verrattuna 45 prosent
tiin teollisuuden ja 43 prosenttiin kuntien 
palkansaajista, LylyYrjänäinen toteaa.

Henkinen työkyky on parantunut kaikis

sa ammattiryhmissä ja kaikilla sektoreilla 
vuosien 1999 ja 2015 välillä. Muutos on suu
ri etenkin työntekijäammateissa toimivilla 
henkilöillä, jotka arvioivat henkisen työky
kynsä korkeintaan kohtalaiseksi. Osuus on 
pienentynyt runsaan viidentoista vuoden ai
kana yli puolella.

Yhä useampi toimihenkilö arvioi henki
sen työkykynsä erinomaiseksi. Yksityisellä 
sektorilla on julkiseen sektoriin verrattuna 
hieman enemmän niitä, jotka arvioivat hen
kisen työkykynsä erinomaiseksi. Teollisuu
dessa ja yksityisissä palveluissa osuus oli 44–
45 prosenttia ja valtiolla ja kunnissa 37–39 
prosenttia.

Työkyky monen tekijän summa
Työkykyyn vaikuttavat työn fyysinen rasit
tavuus ja työolot, mutta myös psyykkiset ja 
sosiaaliset kuormitustekijät. Fyysisistä hait
tatekijöistä barometri ei kerro. Psyykkistä 
kuormitusta aiheuttavat muun muassa muu
tokset työssä sekä epävarmuuden kokemuk
set työn jatkumisesta. Myös kiire ja aikapai
neet rasittavat.

− Julkisen sektorin palkansaajat kokevat 
muita useammin, että töitä on työpaikalla 
liikaa työntekijöihin nähden. Kaikilla sekto
reilla liiallisesta työmäärästä raportoivien 
osuudet ovat kuitenkin pudonneet vuoteen 
2000 verrattuna (Kuva 2). Työskentely tiuk
kojen aikataulujen puitteissa tai hyvin no
peatempoisesti oli vuonna 2015 yleisintä yk
sityisissä palveluissa ja kunnissa, LylyYrjä
näinen toteaa.

Sosiaalisista kuormitustekijöistä vakavim
pia ovat eriarvoinen kohtelu ja syrjintä sekä 
kiusaaminen ja väkivalta. Barometrissa ky
sytyistä syrjintäperusteista määräaikaisiin 
kohdistuva eriarvoinen kohtelu tai syrjintä 
oli yleisintä.

− Jopa 15 prosenttia palkansaajista sanoi 
vuonna 2015, että sitä esiintyy omassa orga
nisaatiossa. Lisäksi joka kymmenes palkan
saaja oli havainnut työpaikallaan korkeaan 
ikään tai terveydentilaan perustuvaa syrjin
tää. Kyselyyn vastanneista 35 prosenttia ar
vioi, että työtoverien taholta tulevaa kiusaa
mista esiintyy työpaikalla joskus, ja kolme 
prosenttia sanoi sitä esiintyvän jatkuvasti. 
Viidennes palkansaajista oli havainnut ja 
kahdeksan prosenttia oli itse kokenut asiak
kaiden taholta tulevaa väkivaltaa tai sen uh
kaa.

Vaikutusmahdollisuudet 
eivät ole muuttuneet

Mahdollisuudet oppia ja kehittyä työssä ovat 
2000luvulla hitaasti parantuneet, joskin ai
van viime vuosina myönteinen kehitys on 
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tasaantunut. Lisäksi sosioekonomisen ase
man tuomat erot ovat suuria. Barometrin mu
kaan ylemmillä toimihenkilöillä on selvästi 
parhaat mahdollisuudet ja työntekijäasemas
sa olevilla heikoimmat. Sama ryhmien väli
nen ero pätee myös mahdollisuuksiin vai
kuttaa työtahtiin, työtehtäviin, työnjakoon 
ja työnteon paikkoihin.

− Toisin kuin työssä oppimisessa ja osal
listumisessa, vaikutusmahdollisuuksissa ei 
ole tapahtunut juurikaan muutoksia viimei
sen 15 vuoden aikana, LylyYrjänäinen har
mittelee.

Muita hyvinvointia tukevia tekijöitä ovat 
muun muassa työn palkitsevuus ja joustavat 
työajat. Palkkauksen kannustavuudesta on 
kysytty barometrissa vuodesta 2005 saakka. 
Vuodesta 2008 lähtien aiempaa suurempi 
osuus eli hieman yli puolet palkansaajista 
arvioi, että palkkaus on erittäin tai melko 
kannustava. Miesten ja naisten arviot poik
keavat huomattavasti toisistaan. Miehet ovat 
palkkaukseensa naisia tyytyväisempiä.

Joustavien työaikojen järjestelmät yleistyi
vät 2000luvun puolivälistä viime vuosiin 
saakka, mutta kasvu on nyt tasaantunut. 
Vuonna 2015 kahdella kolmesta palkansaa
jasta oli järjestelmä käytössään: 56 prosen
tilla oli järjestelmän puitteissa mahdollisuus 
sekä päivittäisiin joustoihin että kokonaisiin 
vapaapäiviin, ja joka kymmenennellä oli 
mahdollisuus ainoastaan päivittäisiin jous
toihin.

Työelämän heikot signaalit piilossa
Työolobarometrin tarjoama seurantatieto ku
vaa omalta osaltaan työelämän muutoksia, 

joista monet ovat hitaampia kuin mitä julki
sesta työelämäkeskustelusta voisi päätellä.

− Barometrin kaltaisen surveytutkimuk
sen ansioihin kuuluvat muun muassa tulos
ten luotettavuus sekä yleistettävyys. Sen 
avulla saadaan tietoa koko palkansaajaväes
tön työelämän laadun kehittymisestä, Ly
lyYrjänäinen valottaa.

Erot eri työntekijäryhmien työoloissa ovat 
huomattavia, joten raportissa kuvataan myös 
sitä, miltä työ näyttää miesten ja naisten, 
eriikäisten, sosioekonomiselta asemaltaan 
eritaustaisten sekä teollisuuden, yksityisten 
palveluiden, valtion ja kuntien palkansaaji
en silmissä.

− Kyselytutkimusten pulma muutosten ta
voittamisessa on kuitenkin siinä, että niiden 
avulla saadaan tietoa ainoastaan ilmiöistä, 
joista tutkimuksessa kysytään. Uusien ja 
heikkojen signaalien havaitseminen on vai
keaa, jos muutos on vasta hiipimässä työelä
mään ja siitä ole vielä saatu otetta yhteisin 
käsittein. Tämä haastaa kehittämään työelä
män seurantavälineitä niin, että ne tavoittai
sivat työelämän ajankohtaisia kysymyksiä, 
LylyYrjänäinen summaa. n

Raija Ahvenainen-Rantala 

Työolobarometrista poimittua

Näkemykset työllisyystilanteen ja 
oman työpaikan talouden muutok-
sista ovat olleet pessimistisiä vuo-
desta 2010 lähtien. Vuonna 2015 
noin joka kymmenes palkansaaja piti 
irtisanomista mahdollisena. Viiden-
nes miehistä ja 13 prosenttia naisis-
ta uskoi, että lomautus voi osua koh-
dalle seuraavan vuoden aikana. Mil-
tei kolme neljästä arvioi, että löytäi-
si omaa ammattia ja työkokemusta 
vastaavan työn, jos jäisi työttömäksi.

Työpaikkojen uudistumisvauhti on 
ollut viime vuosina ripeä. Vuonna 
2015 noin puolet palkansaajista ker-
toi, että omalla työpaikalla oli vuo-

den aikana järjestelty tehtäviä uudel-
leen ja otettu käyttöön uusia työme-
netelmiä tai tietojärjestelmiä. Muu-
tokset olivat vaikuttaneet omaan 
työhön noin kolmanneksella.

Sekä töiden organisoinnin muu-
tokset että niiden vaikutukset pal-
kansaajiin koskevat eniten julkisen 
sektorin työntekijöitä ja isoissa orga-
nisaatioissa työskenteleviä.

Toimintatapoja ja prosesseja oli 
kehittänyt omassa työssään noin 60 
prosenttia palkansaajista. Tuottei-
den ja palveluiden kehittäminen oli 
harvinaisempaa ja edellisvuoteen 
verrattuna hieman aiempaa harvem-

pi kertoi tästä.
Työntekijöiden mahdollisuudet 

osallistua työpaikan toiminnan ke-
hittämiseen ovat selvästi kohentu-
neet vuodesta 2006, mutta parin vii-
me vuoden aikana kasvu on pysäh-
tynyt. Vuonna 2015 alle puolella pal-
kansaajista oli hyvät osallistumis-
mahdollisuudet, ja vajaalla viiden-
neksellä ne olivat heikot.

Työskentely projekti- tai työryh-
missä, joissa on osallistujia eri yri-
tyksistä tai organisaatioista, oli sel-
västi yleisempää kuin kolme vuotta 
sitten. Vuosina 2014 ja 2015 miltei 
40 prosenttia palkansaajista työs-

kenteli organisaatiorajat ylittävissä 
tiimeissä. Suurin osa palkansaajista, 
70 prosenttia, työskenteli kuitenkin 
pääosin omassa työorganisaatioissa 
olevien kollegoiden tai yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

Jopa liki puolet palkansaajista 
käytti työssään sähköisiä työtiloja tai 
pikaviestintävälineitä, joten yhteis-
työtä tehdään usein virtuaalisesti. 
Vuonna 2015 joka viides palkansaa-
ja käytti työssään sosiaalista me-
diaa. n

Työolobarometri 
vuodesta 1992

• Työolobarometrissa on vuodesta 1992 läh-
tien seurattu työelämän laadun kehittymistä 
palkansaajien näkökulmasta.

• Tutkimus antaa ajantasaisen kuvan muun 
muassa työkyvystä, töiden organisoimises-
ta, työaika- ja palkkausjärjestelmistä, työs-
sä oppimisesta ja vaikutusmahdollisuuksis-
ta, syrjinnästä sekä kiusaamisesta ja väki-
vallasta työpaikalla.

• Lisäksi on tiedusteltu palkansaajien näke-
myksiä työmarkkinoiden ja työelämän kehit-
tymisestä.

• Tiedot kerätään syksyisin Tilastokeskuksen 
työvoimatutkimuksen yhteydessä puhelin-
haastatteluina ja tiedot voidaan yleistää 
koskemaan työssä olevia palkansaajia Suo-
messa.

• Vuoden 2015 barometria varten haastatel-
tiin 1741 palkansaajaa. Vastausosuus oli 84 
prosenttia netto-otoksesta. 

• Vuoden 2015 barometrin kyselylomaketta 
uudistettiin monelta osin aikaisempiin vuo-
siin nähden. Mukana oli entistä tarkempia 
kysymyksiä muun muassa töiden organi-
soinnista ja yhteistyöstä sekä työnantajan 
tarjoaman koulutuksen vaikutuksista. 

Lisätietoja: 
https://www.tem.fi/tyo/tyoelaman_laa-
tu/tyoolobarometri_ja_muut_selvitykset



¹ Lyly-Yrjänäinen, M. 2016. Työolobarometri. 

Ennakkotiedot, syksy 2015. Työ- ja elinkeino-

ministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2016. 

ISSN verkkojulkaisu 1797-3562, 124 s.
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Väestön hyvinvointi ja terveys 
sekä työ- ja toimintakyky 
edellyttävät pitkäjänteistä työtä.

Väestön hyvinvointi, terveys sekä työ ja toi
mintakyky ovat yhteiskunnan tukipilareita 
ja kansantalouden näkökulmasta merkittä
viä tekijöitä. Esimerkiksi keskeisiä työkykyä 
heikentäviä sairauksia voidaan tehokkaasti 
ja kustannusvaikuttavasti vähentää vaikut
tamalla epäsuotuisiin elintapoihin sekä ke
hittämällä ihmisten arkiympäristöjä kuten 
työelämää, terveyttä ja hyvinvointia tuke
viksi.

Suomessa on pitkäjänteisesti kehitetty hy
vinvoinnin ja terveyden edistämisen toimin
taa. Terveys 2015 kansanterveysohjelma lin
jasi Suomen terveyspolitiikkaa vuosina 2001–
2015. Ohjelma oli poikkihallinnollinen yh
teistyöohjelma, jossa pääpainona oli tervey
den edistäminen, ei niinkään terveyspalve
lujärjestelmän kehittäminen.

Suomi on myös sitoutunut Kansainvälisen 
työjärjestön ILOn työterveyshuoltoa koske
viin sopimuksiin, jotka edellyttävät työter
veyshuollon kehittämislinjausten määritte
lyä aika ajoin. Työterveyshuollon kehittämis
linjauksia on tehty vuodesta 1989 lähtien.

Nyt on aiheellista määritellä hyvinvoin
nin ja terveyden edistämisen sekä työterve
yshuollon pitkän aikavälin kehittämislinja
ukset, jotta pitkäjänteinen työ voi jatkua ja 
kyetään vastaamaan yhteiskunnan ja työelä
män muutoksiin. Näitä linjauksia viimeistel
lään parhaillaan sosiaali ja terveysministe
riössä.

Yhteistyöllä hyvinvointia 
ja terveyttä 2025

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 toi
menpidekokonaisuus tukee ihmisten hyvin
vointia ja terveyttä arjessa. Periaatteena on 
ajattelutapa: poikkihallinnollisuus, eri taho
jen yhteistyö sekä terveys ja hyvinvointi kai
kissa politiikoissa. Päämääränä on vähentää 
hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuutta, li
sätä väestön hyvinvointia, terveyttä sekä toi
minta ja työkykyä vuoteen 2025 mennessä.

Suomessa on viime vuosikymmeninä saa
vutettu huomattavia parannuksia kansalais
ten terveydentilassa. Terveyserojen kaventa
misessa ei ole kuitenkaan onnistuttu. Samal
la elintapoihin liittyvien tautien riskitekijöis
sä on tapahtunut muutos huonompaan suun
taan. Esimerkiksi diastolinen verenpaine ja 
kolesterolitasot ovat kääntyneet nousuun. 
Lihavuus on edelleen merkittävä ongelma, 
vaikka aikuisten lihavuuden yleistyminen 
näyttäisi pysähtyneen. Sen sijaan lasten ja 
nuorten lihavuus yleistyy entisestään. Tar
vitaan siis edelleen suuria ponnistuksia, jot
ta terveydentilan myönteinen kehitys jatkuu.

Toimenpidekokonaisuus vastaa näihin 
haasteisiin kolmen kehittämislinjan avulla: 
arkiympäristöjen kehittäminen hyvinvoin
tia, terveyttä, työ ja toimintakykyä vahvis
tavaksi, eriarvoisuuden vähentäminen sekä 
osallisuuden vahvistaminen ja toimivien pal
velujen varmistaminen.

Linjauksen valmistelu on tehty tiiviissä 
yhteistyössä sidosryhmien kuten järjestöjen, 
tutkimus ja asiantuntijalaitosten, sosiaali 
ja terveyspalvelujen, kuntien sekä elintarvi
keketjun toimijoiden kanssa. Näiden eri alo
jen ammattilaiset kokoontuivat talven 2015–
2016 aikana työpajoihin, joissa laadittiin toi

menpideohjelman tavoitteet ja määriteltiin 
alustavia toimenpiteitä. Niiden menestyk
sekkäässä toteuttamisessa yhteistyö muun 
muassa elinkeinoelämän ja muiden yhteis
työtahojen kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Arkiympäristöllä keskeinen rooli
Arkiympäristön kehittämiseen liittyvät toi
mintasuunnat ja toimenpiteet koskettavat 
monien muiden toimijoiden ohella elintar
viketeollisuutta, ruokapalveluja ja kaupan
alaa. Terveellisen ravitsemuksen edistämi
sessä arkiympäristöllä on keskeinen rooli. 
Linjauksessa arkiympäristön muutoksiin py
ritään muun muassa kehittämällä uusia, eri 
ryhmät tavoittavia viestinnän keinoja.

Tavoitteena on ravitsemusviestintä, joka 
on positiivista ja vaikuttavaa koko ruokaket
jussa sekä huomioi eri kohderyhmät. Lisäk
si pyrkimyksenä on, että viestinnässä käy
tetään yhä enemmän moderneja ja tehokkai
ta viestintäkanavia ja keinoja koko ruoka
ketjun käsittävän yhteistyön avulla.

Arkiympäristöjen kehittämisessä on kes
keistä parantaa kuluttajien mahdollisuuksia 
tehdä terveellisiä ravitsemukseen ja liikun
taan liittyviä valintoja erilaisissa elämänti
lanteissa esimerkiksi edistämällä elintarvi

Tietopohjan vahvistaminen 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet 
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keteollisuuden kiinnostusta kehittää terveyt
tä edistäviä elintarvikkeita.

Makuympäristöä pyritään muokkaamaan 
vähentämällä keskimääräistä suolapitoisuut
ta elintarvikkeissa ja joukkoruokailussa. 
Näillä keinoilla varmistetaan, että kulutta
jille on enemmän tarjolla terveellisiä, muun 
muassa vähäsuolaisia vaihtoehtoja.

Suomi on edelläkävijämaa terveyden ja hy
vinvoinnin edistämisessä. Hyvä maine tuo 
suuren potentiaalin näiden innovaatioiden 
kansainvälisille markkinoille. Elintarvikkei
den koostumuksen parantamiseksi on jo 
käynnistetty yhteistyötä elintarviketeolli
suuden kanssa. Mukana on ravitsemusneu
vottelukunnan ja EU:n monia toimijoita. 
Myös kauppoja aiotaan kannustaa siihen, et
tä terveellisille tuotteille annetaan parempia 
hyllypaikkoja ja niitä käytetään sisäänheit
totuotteina.

Selkeät pakkausmerkinnät varmistavat, 
että elintarvikkeiden kriittisten ravintoainei
den, kuten suolan ja tyydyttyneen rasvan, 
määrä on helppo havaita. Myös veroratkai
suilla ja kannustimilla terveellisten elintar
vikkeiden myyntiä voidaan lisätä ja saada se 
kannattavaksi elintarviketeollisuuden ja kau
pan näkökulmasta.

Työterveys 2025 – yhteistyöllä 
työkykyä ja terveyttä

Työterveys 2025 kehittämislinjauksissa on 
huomioitu työelämän ja työn muuttuminen, 
sosiaali ja terveydenhuollon palvelujärjes
telmän uudistus ja nykyinen lainsäädäntö. 
Kehittämislinjauksia on valmisteltu työter
veyshuollon neuvottelukunnan kanssa, jos
sa ovat edustettuina työmarkkinajärjestöt, 
työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja 
asiantuntijoiden ammattiyhdistykset, Kun
taliitto, Kansaneläkelaitos, Työterveyslaitos 
ja ministeriöt. Niiden toteuttamiseen osal

listuvat aikanaan työterveyshuollot, työpai
kat ja niiden henkilöstö, työsuojelu, muu ter
veydenhuolto, kuntoutus ja sosiaalitoimi se
kä linjausten valmistelussa olleet tahot. 

Työterveys 2025 kehittämislinjaukset pai
nottavat työikäisten työkyvyn ja terveyden 
edistämistä kaikilla työpaikoilla. Tämä to
teutuu työpaikan ja työterveyshuollon työ
terveysyhteistyössä sekä yhteistyössä muun 
terveydenhuollon, kuntoutuksen ja muiden 
tarpeenmukaisten toimijoiden kanssa.

Työterveyshuollon palvelujen tulee jatkos
sa olla yhä enemmän eri toimialoilla toimi
vien työpaikkojen ja niissä toimivien työn
tekijöiden työkykyä tukevia jo varhaisessa 
vaiheessa. Osa työterveyshuollon palveluis
ta on mahdollista toteuttaa etäpalveluna esi
merkiksi puhelimella ja tietokoneella, jolloin 
säästyy aikaa ja vaivaa, kun työntekijän ei 
tarvitse lähteä erikseen työterveyshuoltoon. 
Tavoitteena on, että ihmiset työskentelevät 
työelämässä aiempaa kauemmin ja terveem
pinä. Mahdollisimman monen työikäisen 
työssä pysyminen on välttämätöntä yhteis
kunnan toiminnan turvaamiseksi.

Aktiivisella työpaikan ja työterveyshuol
lon välisellä työterveysyhteistyöllä vaikute
taan työolojen parantamiseen minimoimal
la riskiä altistua haitallisille aineille, tapatur
mille, vaaroille, liialliselle kuormitukselle ja 
stressille. Työpaikat ja työterveyshuollot et
sivät ratkaisuja työntekijän työkyvyn tuke
miseen ja työstä selviytymiseen. Työtä muo
kataan tarvittaessa osaamisen ja työkyvyn 
mukaiseksi toteuttamalla yksilöllisiä työjär
jestelyjä ja joustoja.

Työkykyä tukevat hyvä työilmapiiri ja hen
kilöstön johtaminen inhimillisesti, arvostaen 
ja kannustaen. Näillä toimilla vaikutetaan 
sairauspoissaolojen ja niistä aiheutuvien kus
tannusten minimoimiseen ja hallintaan, mis
tä on etua niin työntekijälle, työpaikalle kuin 

yhteiskunnalle. Työpaikkaruokailu on todet
tu konkreettiseksi keinoksi edistää työssä 
käyvien hyvää ravitsemusta. Työpaikka voi 
tukea myös liikuntaa ja savuttomuutta.

Yhteistyö tärkeää muuttuvassa 
maailmassa

Muuttuva maailma, kuten väestön ikäänty
minen, monikulttuurisuus ja toimikentän 
kansainvälistyminen, asettavat omat vaati
muksensa hyvinvoinnin ja terveyden edis
tämistyölle. Valmisteilla olevat pitkän aika
välin linjaukset auttavat osaltaan vastaamaan 
näihin vaatimuksiin. Toisaalta teknologian, 
lääketieteen ja muiden tieteenalojen kehitys 
sekä väestön koulutustason nousu ja tieto
tulva tuovat uusia mahdollisuuksia.

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 
sekä Työterveys 2025 linjausten tavoitteiden 
saavuttaminen on pitkälti kiinni eri tahojen 
saumattomasta yhteistyöstä. Siksi on tärkeää, 
että kansalaisten terveys sekä työ että toi
mintakyky ovat eri yhteistyötahojen – mu
kaan lukien elintarvikeketjun – yhteinen ta
voite. n
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FINNTRAY-VALMISRUOKALINJA 

• Hygieeninen ja huipputarkka
• Kestävä ja helposti pestävä
• Täysautomaattinen
• Rakentuu tarpeitasi vastaavaksi

LAADUKKAAT ANNOKSET
VAATIVALLE KULUTTAJALLE

KOMETOS.COM
SOITA JA KYSY LISÄÄ

JARMO RAJAMÄKI 040 840 3606 

Elintarviketeollisuusliittoon perustettiin 
vuoden 2015 lopulla hyvinvointityöryhmä, 
johon ilmoittautui heti pitkälti toistakym
mentä innostunutta ja aktiivista ravitsemus
tieteilijää ja viestijää teollisuudesta. Keskus
telu työryhmässä on erittäin vilkasta.

Ravitsemus ja hyvinvointinäkökohdilla 
on suuri painoarvo Elintarviketeollisuuslii
ton jäsenyrityksille. Yrityksissä työskennel
lään päivittäin näiden teemojen ympärillä. 
Työryhmän tarkoituksena on käsitellä ravit
semukseen ja terveyteen liittyviä globaaleja 
ja kansallisia aloitteita elintarviketeollisuu
den näkökulmasta.

Sen keskeisenä tavoitteena on lisätä vuo
ropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja tehdä 
tunnetuksi niitä pitkäjänteisiä ponnisteluja, 
joita teollisuudessa tehdään hyvän ravitse
muksen ja kuluttajan hyvinvoinnin edistä
miseksi.

Jo vuosikymmeniä teollisuus on esimer
kiksi vähentänyt vähitellen suolan määrää 
elintarvikkeissa. Rasvan määrään ja laatuun 
on kiinnitetty huomiota, ja viime vuosina so
keripitoisuuksia on vähennetty monissa tuot
teissa. Nudging for Good on eurooppalaisen 
brändijärjestön AIMin uusi ajatusmalli, jos
sa brändien avulla kuluttajaa ohjataan hie
novaraisesti kohti kestäviä ja terveellisiä va
lintoja. Elintarviketeollisuusliitto on AIMn 
jäsen.

Tähtäimessä hyvinvointistrategia

Vuoropuhelun edistäminen konkretisoitui 
kesäkuun puolessa välissä, kun työryhmä 
yhdessä muiden sidosryhmien kanssa ko
koontui Valtion ravitsemusneuvottelukun
nan kanssa pohtimaan säännönmukaisen 
yhteistyön kehittämistä. Tahtotila vuoropu
helun lisäämiseen on molemminpuolinen, 
sillä kaikilla on sama päämäärä: hyvinvoiva 
ihminen.

Työryhmän tehtävänä on luoda myös hy
vinvointistrategia, jossa otetaan huomioon 
Euroopan tasolla asetetut tavoitteet tuottei
den koostumuksen parantamiselle (reformu
laatio) ja tuotemuotoilu laajemmassa mieles
sä. Keskeiselle sijalle nousevat myös ruoka
valion kokonaisuuden ja kohtuuden koros
taminen, oikeat elintarviketiedot sekä ku
luttajaneuvonta ja ruokakasvatus.

Tavoitteena on luoda näistä kaikista hy
vien käytäntöjen esimerkkipankki, joka in
nostaa yrityksiä kilvoittelemaan edelleen ku
luttajan hyvinvoinnin edistämiseksi. On 
myös hyvin tärkeää, että ravitsemus, kulut
tajakäyttäytymis ja teknologian tutkimus 
säilyvät vahvana Suomessa.

Helpotetaan kuluttajan valintoja
Elintarviketeollisuus tekee tuotteita suoraan 
kuluttajille. Yrityksissä tehdään paljon ku
luttajatutkimusta ja yhteistyötä kuluttajien 
kanssa tuotekehityksen onnistumiseksi. Työ

ryhmä toivoo, että tätä teollisuuden osaa
mista hyödynnetään enemmän vuoropuhe
lun avulla.

Keskeinen työryhmän viesti on, että elin
tarviketeollisuus välittää kuluttajan hyvin
voinnista ja toimii vastuullisesti. Monipuo
lisen tuotevalikoiman ja inspiroivien resep
tien avulla kuluttajilla on mahdollisuus teh
dä omia hyvinvointia edistäviä valintoja. Lii
kunnan, unen ja muun elämänhallinnan 
ohella ravitsemuksella on keskeinen rooli ih
misen hyvinvoinnissa.

Ruuan ja yhdessä syömisen ympärille ni
voutuu myös vahvasti sosiaalinen ulottuvuus, 
yhteisöllisyys ja mielen hyvinvointi. Pöytä 
on katettu elämän kokoisilla asioilla. n

Marleena Tanhuanpää

johtaja

Elintarviketeollisuusliitto

marleena.tanhuanpaa(at)etl.fi

KUVA: ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO

Johtaja Marleena Tanhuanpää luotsaa Elin-
tarviketeollisuusliiton hyvinvointityöryhmää.

Hyvinvointiryhmä 
kuluttajan asialla
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Työturvallisuuskulttuuri 
lähtee ylimmän johdon 
tahtotilasta ja koskee jokaista 
työntekijää, kiteyttävät 
Työturvallisuuskeskuksen 
asiantuntijat Erkki Heinonen, 
Jukka Mäkeläinen ja Markku 
Tolvanen.

Markku Tolvasen mukaan jo ensivaikutel
ma, siisteys ja järjestys, kertoo paljon, missä 
jamassa työpaikan työtuvallisuus on.

− Se ei vielä kerro, miten työturvallisuus
asiat ovat todellisuudessa, mutta yleensä työ
turvallisuus on silloin muutenkin mukana 
arjessa, Tolvanen sanoo.

Erkki Heinonen painottaa, että ylin joh
to asettaa työturvallisuusriman.

− Työturvallisuuden pitää olla osa jokapäi
väistä toimintaa ja jokaisen ammattitaitoa; 
työturvallisuus on kaikkien asia. Johdon esi
merkillä on vaikutusta. Työturvallisuus on 
osa johtamisjärjestelmää sekä ennakoivaa 
riskinarviointia, perehdyttämistä ja työn
opastusta, Heinonen listaa.

Elintarviketeollisuuden tapaturmataajuu
det (tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia 
kohden) ovat edelleen korkeammat kuin 
muussa teollisuudessa, vaikka vakavat tapa
turmat ovat vähentyneet ja tapaturmataajuus 
laskenut viime vuosina. Elintarviketeollisuu

den tapaturmat sattuvat useimmiten koneil
la. Lihateollisuuden osuus elintarviketeolli
suuden kaikista tapaturmista on yhä yli 40 
prosenttia.

Metsäteollisuudessa työturvallisuuden 
ryhtiliike on tuottanut hyviä tuloksia.

− Esimerkiksi UPM:n tapaturmataajuus 
laski 20:stä kolmeen. Tähän vaikutti moni 
asia: johtaminen, selkeät tavoitteet, panos
tus, osallistaminen ja sitouttaminen. Stora 
Ensolla on nostettu ongelmien lisäksi esiin 
erityisesti myönteisiä asioita ja työkaverei

den hyviä työturvallisuustekoja, Tolvanen 
tarkentaa.

Erkki Heinosen mielestä hyviä keinoja ovat 
vuosittaiset työturvallisuusteemat ja vuosi
kello, johon merkitään kuukausittain tarkis
tettavat työturvallisuusasiat.

UPA-arviointi pk-yritysten avuksi
JukkaMäkeläinen muistuttaa, että myös 
vuokra ja alihankintatyössä työturvallisuu
desta on syytä pitää hyvää huolta.

− Alihankinnan kautta työturvallisuus

KUVA: PIRJO HUHTAKANGAS

Työturvallisuuden pitää olla osa jokapäiväistä toimintaa ja jokaisen ammattitaitoa, tähdentä-
vät Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat Markku Tolvanen (vas.), Erkki Heinonen ja Jukka 
Mäkeläinen.

Työturvallisuuskulttuuri 
syntyy arkisella työllä

Mistä hyvä työturvallisuuskulttuuri rakentuu?

Hyvä työturvallisuuskulttuuri vaikut-
taa osaamiseen, asennoitumiseen ja 
käyttäytymiseen työsuojeluasioissa 
sekä henkilöstön työhyvinvointiin ja 
tuloksen tekoon. Se opitaan yhteisen 
elämisen kautta.

Yksinkertaisimmillaan työturvalli-
suuskulttuurilla tarkoitetaan työyh-
teisön tapaa hahmottaa työnsä riskit 
ja varautua niihin.

Työturvallisuuskulttuuri on kui-
tenkin monitahoinen ilmiö, jossa yh-

distyvät henkilöstön koke mukset ja 
näkemykset, työyhteisön sosiaaliset 
ilmiöt ja organisaation toimintapro-
sessit.

Tärkeä piirre työturvallisuus-
kulttuurille on organisaation kyky ja 
tahto ymmärtää, millaista turvallinen 
toiminta on, millaisia vaaroja organi-
saation toimintaan liittyy ja miten 
niitä voidaan ehkäistä.

Työturvallisuuden pitää olla työyh-
teisössä aito arvo. Hyvä yhteisölli-

syys työpaikalla luo ja tuottaa työ-
turvallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja 
auttaa hahmottamaan työ ympä-
ristöä sekä tehostaa tavoitteiden 
saavuttamista.

Työturvallisuutta on johdettava 
tavoitteellisesti osana normaalia lin-
jajohtamista. Johtamisella vaikute-
taan toimintatapoihin ja asenteisiin 
kaikilla organisaatiotasoilla. Turval-
lisuuden pitää olla päätöksenteossa 
yhtä tärkeää kuin kustannukset, tuo-

tanto, laatu ja kannattavuus.
Jotta työntekijä voi ymmärtää 

työhön liittyviä vaaroja ja kokea voi-
vansa vaikuttaa organisaation työ-
turvallisuuteen, hänen on ensin pys-
tyttävä hallitsemaan omaa perustyö-
tään.

Työturvallisuuden arvioinnilla ja 
kehittämisellä on suuri merkitys. 
Turvallisuuden parantaminen ei vaa-
di isoja investointeja, vaan toiminta- 
ja johtamistapamuutoksia. n
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UPA-arvioinnit toivat ryhtiä turvalliseen työskentelyyn

UPA-arviointimenettely on tuonut 
järjestelmällisyyttä ulkopuolisten 
palveluntarjoajien turvallisuustoi-
minnan arviointiin HKScan Finlandin 
Vantaan ja Mikkelin tehtailla.

− Otimme UPA-arvioinnin alun 
perin käyttöön, kun kuulimme siitä 
yhden kollegani esittelemänä. Hän 
oli ollut aiemmin energiateollisuu-
dessa tekemisissä arvioinnin kans-
sa, kun he silloisen työnantajansa 
kanssa tekivät arviointia rakennus-
puolen alihankkijasta. Meillä oli 
myös herännyt kansallisella tasolla 
keskustelua siitä, miten hallitsemme 
palveluntuottajiemme turvallisuus-
työskentelyä yhteisellä ja syste-
maattisella tavalla, suojelupäällikkö 
Jussi Kähkönen kertoo.

Kähkönen vastaa HKScanin Mik-

kelin ja Vantaan tehtaiden suojelu-
asioista. Ne käsittävät työ-, palo- ja 
ympäristösuojelun sekä yleisen teh-
dasalueen suojelutoiminnat. Hän 
työskentelee molempien tehtaiden 
työsuojelupäällikkönä, vastaa turval-
lisuuteen liittyvistä projekteista ja 
toimii vartioinnin yhdyshenkilönä.

Arviointien palaute myönteistä
UPA-arviointeja on tähän mennessä 
tehty yksi sekä Mikkelin että Van-
taan tehtaalla, ja ne molemmat ovat 
koskeneet siivouspalvelun tuottajia.

− Tähän mennessä saatu palaute 
on ollut pelkästään positiivista. Mo-
lemmilla kerroilla arvioinnin yhtey-
dessä on noussut esille asioita ja ky-
symyksiä, joita emme aiemmin tul-
leet ajatelleeksi, Kähkönen kertoo.

Aikaisemmin HK hoiti ulkopuolis-
ten kumppanien työturvallisuus-
asioita pääasiassa paikallisten käy-
täntöjen mukaan.

− Oli yhteisiä, epäsäännöllisiä si-
dosryhmien turvallisuuspalavereja ja 
muita käytäntöjä, joista puuttui sys-
temaattisuus. Joissakin paikoin si-
dosryhmien asioita käsiteltiin paikal-
lisissa työsuojelutoimikunnissa, toi-
saalla ei käsitelty juurikaan. Yhtei-
nen tekeminen puuttui. Oli hankalaa 
paneutua yhteisiin ongelmiin, kun 
niitä ei välttämättä tunnistettu, Jus-
si Kähkönen tiivistää.

Ongelmat esiin pimennosta
HK:lla toteutetaan tämän vuoden ai-
kana UPA-arviointeja paikkakunnit-
tain niin, että ainakin merkittävim-

mät sidosryhmät käyvät läpi vähin-
tään yhden arvioinnin vuoden lop-
puun mennessä. Jo tehdyt arvioinnit 
ovat tuoneet esille asioita ja ongel-
mia, joista ei ollut aikaisemmin tie-
toa.

− Olemme oppineet myös kahden 
organisaation sisäisistä asioista 
seikkoja, joita ei muutoin olisi nous-
sut esille. Lisäksi mukana olleet hen-
kilöt ovat saattaneet oppia asioita 
oman organisaation sisältä, vaikka 
he eivät ennen arviointia tienneet 
käsiteltävien asioiden oikeasti edes 
koskevan heitä, Kähkönen tarken-
taa. n

Pirjo Huhtakangas
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kulttuuri rapautuu helposti, mikä näkyy esi
merkiksi rakennustyömailla, Mäkeläinen va
roittelee.

Useimmilla työpaikoilla toimii pysyvästi 
tai ajoittain myös ulkopuolisia urakoitsijoita 
tai palveluntarjoajia. Turvallisuuden takaa
miseksi on tärkeää, että kaikki osapuolet ot
tavat huomioon oman henkilöstönsä lisäksi 
myös muut toimijat.

Työturvallisuuskeskuksen teollisuuden 
toimialat ovat kehittäneet UPAarviointime
nettelyn, ulkopuolisten palveluntarjoajien 
turvallisuustoiminnan arvioinnin. Menette
ly on tarkoitettu ennen muuta niiden pien
ten tai keskisuurten yritysten arviointiin, joil
la ei ole käytössä muita arviointimenetelmiä. 
Menetelmä on suunniteltu niin, että se ei ole 

ristiriidassa muiden arviointijärjestelmien 
kanssa.

UPAarviointimenetelmän avulla halutaan 
parantaa turvallisuusyhteistyötä tilaajan ja 
palvelutoimittajan välillä, kiinnittää huomio
ta palveluntarjoajan oikeuksiin ja velvolli
suuksiin yhteisillä työpaikoilla sekä rohkais
ta palveluntarjoajaa kehittämään omaa tur
vallisuustoimintaansa.

Menetelmä koostuu kolmesta asiakoko
naisuudesta. Niitä ovat turvallisuus johtami
sessa, turvallisuuden hallinta ja turvallisuus
osaamisen kehittäminen.

Arviointiin liittyvä Alihankintayritysten tur-
vallisuusarviointi opas on tarkoitettu Työtur
vallisuuskeskuksen järjestämän, päivän mit
taisen arvioijakoulutuksen käyneiden hen

kilöiden käyttöön.
− UPA on keskustelua ja auttamista, ei au

ditointia. Työpaikoille ei mennä ongelmien 
kautta, vaan keskustellaan työturvallisuu
desta ja yhteisistä asioista, Työturvallisuus
keskuksen asiantuntijat tähdentävät.

UPAssa on mukana tällä hetkellä satoja 
yrityksiä pääasiassa metsäteollisuudesta ja 
rakennusalalta.

− On myös imagoasia, että yritys kuuluu 
UPArekisteriin: se osoittaa olevansa luotet
tava kumppani, Erkki Heinonen summaa. n

Pirjo Huhtakangas

Lisätietoja:

http://www.ttk.fi/toimialat/teollisuus
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Kemikaaliturvallisuutta 
pitää tarkastella 
työpisteittäin, osastoittain ja 
tuotannonprosessien kautta 
unohtamatta ihmisen osuutta.

Kemikaaliturvallisuus mielletään arkityössä 
monella tapaa etäiseksi aiheeksi ja erityis
asiantuntijoiden tehtäväksi, vaikka se kuu
luu jollakin tavalla jokaiselle työntekijälle. 
Toiset ovat kemikaalien kanssa tekemisissä 
päivittäin, toiset eivät juuri koskaan.

Perusperiaate on, että kemikaalien kans
sa ei kannata tehdä mitään, ellei tunne niitä 
ja ellei ole saanut riittävää perehdytystä nii
den käyttöön. Työnantajan on syytä pereh
dyttää työntekijänsä heti työsuhteen alussa 
kemikaalien vaaratekijöihin, niiden oikeaan 
käyttöön ja myös säilytykseen.

Tuotteet tulisi hankkia ns. yhden luukun 
periaatteella, eli vain nimetyt henkilöt 
hankkivat kemikaaleja yrityksen käyttöön. 
Samalla pitäisi hankkia tuotteiden käyttö
turvallisuustiedotteet ja kirjata tuotteet heti 
yrityksen kemikaaliluetteloihin.

Työpaikkojen arkisessa työssä korostuvat 
kemikaalien pienpakkausten oikea käsittely 
ja varastointi, koska monet työntekijät käsit
televät pienpakkauksia. Suursäiliöistä ja kiin
teistä kemikaalivarastoista vastaavat niiden 
käyttöön erikseen nimetyt vastuuhenkilöt.

Elintarviketeollisuudessa 
erityispiirteitä

Kappaletavaravarastoinnilla tarkoitetaan ke
mikaalien pienpakkausten, tynnyreiden, 
säkkien ja astioiden säilytystä ja varastoin
tia. Tällöin pakkauskoot vaihtelevat labora
torioiden pienpakkauksista enintään 3 000 
litran pakkauksiin.

Elintarviketeollisuudelle on tyypillistä 
korkea hygieniatasovaatimus ja runsas ve
den käyttö. Yritykset käyttävät runsaasti eri
laisia vaaraominaisuuksia sisältäviä kemi
kaaleja. Syövyttävät kemikaalit ovat hyvin 
yleisiä, samoin palavat tuotteet. Kaasuja voi
daan käyttää paljon, ja osa niistä on sekä tu
kahduttavia että myrkyllisiä.

Elintarviketeollisuuden erityinen piirre on 

hapettavien kemikaalien käyttö. Näiden as
tioiden varastointi aiheuttaa selvästi kohon
neen riskin useassa kohteessa. Varastoitavat 
kemikaalimäärät ovat usein suuria: esimer
kiksi hapettavien kemikaalien määrä voi ol
la tuotantotiloissakin tuhansia litroja.

Sekavarastointi voi olla vaarallista
Ongelmat alkavat useissa kohteissa siitä, et
tä ei ole asianmukaisia, vaatimukset täyttä
viä kemikaalivarastoja ja tuotteiden sekava
rastointi on yleistä. Vaarallisen reaktion mah
dollisuus on joissakin kohteissa hyvinkin 
korkea.

Käytännössä tämä ilmenee happojen se
kavarastointina natriumhypokloriitin ja li
peäpohjaisten tuotteiden kanssa.

On myös huomioitava, että kaikki hapot 
eivät sovellu sekoitettavaksi keskenään. Eri
tyisiä riskejä kohdistuu myös haihtuvien hap
pojen, kuten muurahais ja etikkahapon va
rastointiin. Kyseiset hapot ovat lisäksi pala
via, kun niiden väkevyys on korkea, mutta 
tätä ei ole huomioitu esimerkiksi turvaal
lastuksien teknisissä ratkaisuissa.

Hapettavat tuotteet ovat usein yritysten 
varastoissa edelleen puulavojen ja pahvisten 
alustojen päällä. Tämä aiheuttaa orgaanis
ten aineitten kanssa merkittävän turvalli
suusriskin, jos tuotteet pääsevät imeytymään 

puulavoihin. Hapettavia tuotteita varastoi
daan liian usein myös palavien tuotteiden 
kanssa yhdessä. Vetyperoksidi, peretikka
happoliuokset, väkevä typpihappo ja nat
riumnitriitti pitää säilyttää aina erillään pa
lavista tuotteista.

Palavat nesteet ovat lähinnä alkoholipoh

Hyvä kemikaaliturvallisuus syntyy 
arvioimalla kokonaisriskit

KUVA: KNORRING OY AB

Puuvalan päällä on kahta hapettavaa tuotet-
ta, vaikka ne eivät sovi tällaiseen varastoin-
tiin.

KUVA: ATRIA SUOMI OY

Malliesimerkki paloturvakaappien käytöstä palaville pakkauksille: Atria Oyj, Nurmo.



25www.kehittyvaelintarvike.fi  I  Kehittyvä Elintarvike 3 /2016

jaisia tuotteita. Vakavia riskejä ilmenee eta
nolin ja isopropanolin säilytyksessä. Niitä 
voi olla suuriakin määriä varastoituina kel
laritiloissa tai yhdessä muiden kemikaalien 
kanssa sekä puhtaanapidon yleistiloissa yh
dessä ladattavien lattianhoitokoneiden, pa
perien ja käsipyyhkeiden kanssa. Palavia aro
miaineita tai väkevää etanolia voi olla juo
mateollisuudessa varastoituina 1 000 litran 
konteissa hyllyvarastoissa merkittäviä mää
riä ilman valumaallastuksia. Palavat käsi
desit ovat usein pahvipakkauksissaan tavan
omaisessa varastohyllyssä tai puulavojen 
päällä.

Teollisuuskaasut ovat erityisesti liha ja 
meijeriteollisuuden ongelma. Ammoniakkia 
käyttävien kylmälaitosten tekniikkaa on si
joitettu poikkeuksetta ullakkotiloihin. Täl
löin on erityisen tärkeää merkitä selvästi ha
vaittavalla tavalla kaikki reitit pääventtiileil
le, hätätuuletus ja hätä seis painikkeille. 
Työntekijät tietävät varsin huonosti tukah
duttavien kaasujen, kuten typen ja hiilidiok
sidin vaaroista.

Hallinta lähtee johtamisesta
Lähtökohta on usein muu kuin tekniset rat
kaisut: ihminen itse. Ihmiset johtavat yritys
ten toimintaa. Yrityksissä on selvästi nähtä
vissä, milloin johtaminen on määrätietoista 
ja tavoitehakuista. Turvallisempi arki on täl
löin määrätietoisen toiminnan tulos, ei sat
tumaa. Hyvä johtaminen jalkautuu työnjoh
totasolle ja kemikaalien käytöstä vastaaville 
henkilöille positiivisena vireenä.

Johtaminen tulee ulottaa myös tuotantoon. 
Yksittäisen työntekijän näkökulmasta asiaa 
voi tarkastella tietojen, taitojen ja asenteiden 
näkökulmasta. Kaikkiin näihin vaikutetaan 
johtamisella, mutta päivän arkeen vaikuttaa 
suuresti oma asenne. Tästä huolehtiminen 
on tärkeää erityisesti lomaaikoina, kun käy
tetään kausityöntekijöitä.

Rakenteellisia ratkaisuja ja 
turvalaitteita

Poikkeamia hallitaan myös rakenteellisin rat
kaisuin ja erilaisilla turvalaitteilla. Rakenta
mismääräykset asettavat tiukkoja vaatimuk
sia turvallisten rakenteiden toteuttamiseksi, 
paloosastoinnille ja sallituille pintaaloille. 
Tämän lisäksi yrityksissä on jouduttu inves
toimaan paljon erilaiseen turvatekniikkaan, 
kuten paloilmoitin ja sammutuslaitteistoi
hin, poistumisvalaistukseen ja savunpois
toon. Näiden kunnossapidosta ja toimivuu
desta vastaavat edelleen ihmiset.

Pienkemikaalien varastointiin on olemas
sa lisäksi teknisiä ratkaisuja, kuten kaniste

reiden, tynnyreiden ja 1 000 litran pakkaus
ten turvaallastukset. Tarjolla on monenlai
sia turvaaltaita, mutta perussääntöjä on kak
si. Syövyttäville tuotteille käytetään kemi
kaalinkestäviä, esimerkiksi polyeteenistä val
mistettuja altaita. Palavat tuotteet sijoitetaan 
metallisiin turvaaltaisiin. Kannattaa hyö
dyntää myös liikuteltavia turvaaltaita. Ne 
mahdollistavat tuotteiden sijoittamisen nii
hin jo vastaanottovaiheessa ja helpottavat 
päivittäistä puhtaanapitoa.

Palavat ja hapettavat tuotteet pitäisi varas
toida selvästi paremmin jokaisella toimialal
la. Nämä tuotteet kannattaa sijoittaa pa
loosastoituihin kemikaalivarastoihin ja 
pienpakkaukset erillisiin paloturvakaappei
hin. Hyvälaatuinen paloturvakaappi on erit
täin järkevä ja turvallinen ratkaisu. Palotur
vakaappeja voi liikutella, ja se on myös kiin
teää varastoa edullisempi vaihtoehto.

Hyllyvarastot erillisillä turvaallastuksilla 
on paljon käytetty vaihtoehto, ja erilliset 
konttivarastot räätälöity ratkaisu. Pienimmät 
kontit ovat ns. tynnyrikaappeja ja suurim
mat jopa kolmikerroksisia varastokontteja. 
Kaikki mallit on saatavissa myös lämpöeris
tettyinä tai palosuojattuina malleina.

Muita valumien hallintaan liittyviä ratkai
suja ovat tynnyritelineet, vaakatynnyriase
mat, lattiaelementit ja pienhyllyt suojakau
kaloilla sekä kemikaaliturvakaapit, joissa ei 
ole palosuojausta. Tynnyreiden käsittelyyn 
kannattaa käyttää nostoapulaitteita.

Imeytysaineiden valinta ja turvallinen 
käyttö edellyttävät osaamista. Kaikille teol
lisuusaloille on tyypillistä, että kohteisiin on 
hankittu huonosti toimintaympäristöön so
veltuvia tuotteita, kun ostopakkauksen hin
ta on määritellyt pitkälle valitun tuotteen. 
Tämä vie hankinnan väärälle uralle. Aina pi
tää selvittää ensin, mitä kemikaalia pitäisi 
imeyttää ja missä toimintaympäristössä. Pe
rusperiaate on, että öljyille käytetään Oil On
ly laatuluokan tuotetta ja muille kemikaa
leille vettä imeviä tuotteita.

Elintarviketeollisuudessa kovasti pölyä
vien rouheiden käyttöä tuotantotiloissa tu
lisi välttää. Koskaan ei pidä käyttää orgaani
sia imeytystuotteita kohteissa, joissa käyte
tään hapettavia tuotteita kuten peroksidi
pohjaisia liuoksia tai vahvaa typpihappoa. 
Villamatoilla ja turpeella ei tule näissä olois
sa toimia. n

Marko Hintsala

turvallisuusinsinööri

Knorring Oy Ab

marko.hintsala(at)knorring.fi

Vahva 
turvallisuustausta
Marko Hintsala toimii tällä hetkellä turvallisuusin-
sinöörinä Knorring Oy Ab:ssä vastuualueenaan ke-
mikaaliturvallisuus ja ympäristö tekniikka sekä toi-
mintojen ja palveluiden kehittäminen. Pääasialliset 
kohderyhmät ovat suurteollisuus, viranomaiset, 
sairaalat ja oppilaitokset.

Hintsala on työskennellyt pelastusalalla vuo-
desta 1984 lähtien monissa tehtävissä ja projek-
teissa ja päällystötehtävissä vuosina 1990–2011. 
Nykyiseen työhönsä hän siirtyi palopäällikön teh-
tävästä. Hintsala on toiminut myös palontutkijana 
yli 10 vuotta ja ammattikouluttajana 20 vuotta.

Knorring Oy Ab on yli 125-vuotias teollisuuden 
palvelija. Palvelukonseptiin kuuluu laaja valikoima 
erilaisia ympäristötekniikkatuotteita sisä- ja ulko-
tiloihin sekä vesistöihin. Yritys tekee teollisuus-
kohteissa säännöllisesti kemikaaliturvakartoituk-
sia ja niiden perusteella esityksen teknisistä rat-
kaisuista, joilla varastointi saatetaan laadukkaalle 
ja lakisääteiselle tasolle. Kemikaalivarastointiin 
annetaan myös suunnitteluapua. 

Hintsalan mukaan hieman kehittymättömän 
turvallisuuskulttuurin yritykset tarkastelevat asioi-
ta helposti peilaten arjen tilannetta lakisääteisiin 
vaatimuksiin. Usein näissä yrityksissä turvalli-
suustaso on se, mitä viranomaiset ovat virallisissa 
tarkastuksissaan havainneet. Jos minimi on sa-
malla maksimi, yritykselle muodostuu jossakin 
vaiheessa suuria pulmia ja vahingon todennäköi-
syys kasvaa.

Isommat yritykset ovat sisäistäneet jatkuvan 
parantamisen mallin. Näissä yrityksissä ovat käy-
tössä laatu- ja ympäristölaatujärjestelmät, joiden 
avulla ne huolehtivat, että parhaat, käyttökelpoiset 
tekniikat ja toimintatavat ovat jatkuvasti käytössä. 
n

KUVA: KNORRING OY AB

Palavaa, hapettavaa ja syövyttävää kemikaa-
lia ei pidä pinota päällekkäin.



26 Kehittyvä Elintarvike 3 /2016 I www.kehittyvaelintarvike.fi

K
U

VA
: S

IT
R

A

n R E S U R S S I T E H O K K U U S  &  D I G I T A L I S A A T I O  P U H E E N V U O R O

Hävikkiruoka 
on nyt 
kaikkien huulilla

Hävikkiruoka on nyt kovassa nosteessa. Uu-
sia ruokahävikin vähentämiseen tarkoitettu-
ja palveluja syntyy joka puolella. Nämä pal-
velut ovat merkki uuden tekniikan mahdolli-
suuksista, mutta myös uudenlaisesta kulut-
tajakysynnästä. Kyse on toimialan muutok-
sesta, jossa kannattaa olla mukana.

Ruokahävikki on vakava asia. Ruuan 
osuus suomalaisen hiilijalanjäljestä on kol-
mannes ja ekologisesta jalanjäljestä jopa 
puolet. Ruokahävikin osuus tästä on suuri: 
koko ruokaketjussa menetetään hävikkinä 
10−15 prosenttia syömäkelpoisesta ruuasta, 
vuosittain 400 miljoonaa kiloa. Mitä valmiim-
paa ruokaa heitetään pois, sitä enemmän 
hukataan itse ruuan lisäksi sen valmistami-
seksi tehtyä työtä.

Ruokahävikki nousi näkyvästi esiin, kun 
Sitran ja Jyväskylän kaupungin Kohti resurs-
siviisautta -hankkeessa haettiin ideoita, joilla 
voisi samalla lisätä hyvinvointia ja vähentää 
luonnonvarojen käyttöä. Yksi ideoiden poh-
jalta toteutetuista kokeiluista oli tähdelounas, 
kouluruokailusta yli jääneen ruuan myynti 
ulos nimellisellä hinnalla. Kokeilusta tuli me-
nestys, ja samantyyppisiä toimintatapoja on 
otettu käyttöön eri puolilla Suomea.

Tähdelounas on yksi esimerkki uuden-
laisista palveluista, joilla ruokahävikkiä voi-
daan vähentää, mutta ei suinkaan ainoa. Al-
kuvuoden aikana on lanseerattu jopa kolme 
eri mobiilisovellusta, joilla voi ostaa ravinto-
loiden myymättä jääneitä annoksia. From 
Waste to Taste -ravintola tekee huipputason 
ruokaelämyksiä kauppojen poistamista, vii-
meisen käyttöpäivän ohittaneista raaka-ai-
neista. Padasjoelle puuhataan hävikkiruoka-
kauppaa, jollaisia toimii jo muissa Pohjois-
maissa.

Resurssiviisaus ja hävikin vähentäminen 

ovat perinteisiä, suomalaisia hyveitä, mutta 
unohtuneet ikävästi viime vuosikymmeninä. 
Yhteiskunnan teollistuessa ja kaupungis-
tuessa vauhdilla tärkeintä on ollut luoda iso-
ja ja tehokkaita ratkaisuja. Tehokkuutta on 
haettu mittakaavaetujen avulla. Joskus se 
on tarkoittanut sitä, että on ollut edullisem-
paa heittää pois suuriakin määriä ruokaa.

Nyt uusi teknologia muuttaa tilanteen, 
ja erityisesti uudet mobiilisovellukset ovat 
esimerkki siitä. Mobiili- ja paikannusratkai-
sujen hinnat ovat laskeneet rajusti, ja suu-
riakin määriä tietoa voidaan käsitellä vaivat-
tomasti ja edullisesti. Ne mahdollistavat uu-
denlaiset, ketterät sovellukset ja arvoketjut, 
joissa oikea-aikainen tieto ohittaa mittakaa-
vaedut kilpailutekijänä.

Toinen merkittävä muutos on tapahtunut 
kuluttajien asenteissa. Prosessissa synty-
neen hävikin vähentäminen ei ole enää jota-
kin sellaista, mitä tehdään piilossa kustan-
nusten säästämiseksi. Päinvastoin, näille uu-
sille palveluille se on kilpailuetu. Ruokahävi-
kin vähentäminen on nimenomaan se syy, 

miksi asiakkaat haluavat käyttää näitä pal-
veluja.

Kuluttajilla on varmasti erilaisia syitä kiin-
nostua hävikkiruuasta. Moni hakee halvem-
pia hintoja, ja sitä kautta rahallisia säästöjä 
tai mahdollisuutta helpottaa arkea edullisel-
la tavalla. Toisille ympäristöasiat saattavat 
olla ratkaiseva syy. Ja epäilemättä on suuri 
joukko ihmisiä, joista hyvän ruuan heittämi-
nen pois on väärin, ja jotka haluavat tehdä 
asialle jotakin.

Tällaisten uusien ratkaisujen kehittäminen 
ja kokeileminen on luonnollista uusille start -
up-yrityksille, mutta vakiintuneempienkin yri-
tysten kannattaa seurata niiden kehitystä. 
Tekniikan ja kysynnän muutokset vaikuttavat 
myös niiden toimintaan ja voivat ajan mittaan 
muuttaa kilpailuasetelmat päälaelleen.

Jokainen voi miettiä, miten hyödyntää 
uutta tekniikkaa ja vastata uuteen kysyn-
tään. Voisiko teollisuus brändätä tuotteita, 
joiden valmistamiseen käytetään hävikkiraa-
ka-aineita? Tai kauppa tarjota asiakkailleen 
sovelluksen, jonka avulla on helpompi keksiä 
käyttöä jääkaapissa vanheneville ruoka-ai-
neille?

Kaikkea ei tietenkään tarvitse keksiä itse. 
Hyvä keino varmistaa kilpailuasetelmat tule-
vaisuudessakin on lyöttäytyä yhteen vaikka-
pa innokkaiden, uusien startuppien kanssa 
ja hakea yhdessä uusia ratkaisuja. n

Lari Rajantie

johtava asiantuntija

Suomen itsenäisyyden

juhlarahasto Sitra

lari.rajantie(at)sitra.fi

Kyse on 
toimialan 
muutoksesta, 
jossa 
kannattaa olla 
mukana.
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Teollinen internet (IoT) 
on ihmisten, laitteiden ja 
järjestelmien välistä, reaaliaikaista 
tiedonvaihtoa, joka vapauttaa 
työntekijät järkevämpiin töihin.

Esimerkiksi eri tehtaiden tuotantoa voi seu
rata käyttöliittymällä, joka visualisoi kartal
le, missä tehtaassa on häiriöitä ja tarkentaa 
vian konetasolle asti 3Dkuvana. Näin vika 
päästään paikallistamaan ja korjaamaan no
peasti.

Liiketoimintajohtaja Antti Varis ja johta
va konsultti Kari-Pekka Pitkänen (Roima 
Intelligence Inc.) vakuuttavat, että iso kilpai
lukykyloikka onnistuu teollisen internetin 
keinoilla, koska se siirtää käsityötä tietojär
jestelmien hoidettavaksi.

− Suomen paperiteollisuus on jo pitkällä, 
mutta kärkiyrityksiä on vasta muutama per 
ala, he sanovat.

Tuotantoon tehoa ja läpinäkyvyyttä
Teollinen internet tekee ihmisten sekä tuo
tantolinjojen ja laitteiden toiminnan läpi
näkyväksi koko organisaatiolle. Konsernin 
johto näkee eri tehtaiden tilanteet ja pullon
kaulat ja kunnossapito, missä on eniten kun
nostustarvetta.

Myös materiaalien seuranta tarkentuu. 
Teollisen internetin avulla tiedetään, missä 
materiaalit ovat varastossa, tuotannossa ja 
tien päällä. Varaston arvoa voidaan tiputtaa, 
kun saadaan reaalikaista tietoa, mitä varas
tossa on, mitä sieltä on lähtenyt ja mitä sin
ne on tulossa.

Lisäksi omavalvonta tehostuu, ja tuottei
den laatu paranee. Omavalvontaantureilla 
voidaan mitata muun muassa lämpötiloja, 
kosteutta ja pHlukua. Tietojärjestelmä ha
vaitsee esimerkiksi laatu ja raakaainepoik
keamat ja kokoaa tiedot pilvipalvelimelle.

− Teollisen internetin etuja ovat läpinäky
vyys ja reaaliaikaisuus. Hukka materiaaleis
sa ja ajankäytössä pitää minimoida. Enää ei 
ole varaa tehdä päätöksiä väärien tietojen 
pohjalta, Antti Varis ja KariPekka Pitkänen 
linjaavat.

Asennukset eivät keskeytä tuotantoa
IoTsovellusten asennustyöt eivät keskeytä 
tai hankaloita merkittävästi tuotantoa, kos
ka ne voidaan tehdä tuotantoprosessia häi
ritsemättä. Tulevaisuuden digitalisaation 
road map suunnitelmat tehdään pitkällä 
tähtäimellä, mutta suunnitelmissa voi edetä 
ketterästi pala kerrallaan. Esimerkiksi pak
kauslinja on usein helpoin aloituspaikka, jon
ka jälkeen voidaan edetä taikinantekoon ja 
paistoon.

− Langattomat anturit tuodaan pakkaus
linjalle mittaamaan muun muassa käyntiai
kaa ja tuotantomääriä, joista kertyy koko ajan 
tietoa pilveen. Tämä on erittäin edullinen 
ratkaisu, Antti Varis tähdentää.

IoTratkaisujen takaisinmaksuaika on 
helppo laskea, ja jo pienillä askelilla saadaan 
hyötyjä irti. Lisäksi on tärkeää, että työnte
kijät ovat mukana jo esiselvityksen teossa, 
jotta järjestelmästä saadaan tuotannossa 
kaikki hyöty irti.

Keino säilyttää työpaikat Suomessa
Antti Varis ja KariPekka Pitkänen painot
tavat, että siirtyminen papereista ja exceleis
tä teolliseen internetiin antaa mahdollisuu
den säilyttää tuotantoa Suomessa.

− Näemme elintärkeänä tuotannon säilyt
tämisen kotimaassa. Kansainvälinen kilpai
lu on kovaa jo lähialueilla. Aasiassa kustan
nukset alkavat lähestyä Suomen tasoa, joten 
sikäläiset yritykset panostavat tehokkuuteen. 
Nyt on aika toimia Suomessakin, Varis ja Pit
känen hoputtavat.

He arvioivat, että suomalaisyritykset ovat 
viiden vuoden päästä jo todella pitkällä 
IoTratkaisujen soveltamisessa.

− Vuonna 2020 kärkiyritykset ovat muka
na teollisessa internetissä, he tarkentavat. n

Pirjo Huhtakangas

Teollinen internet mahdollistaa 
ketterät kilpailukykyloikat

KUVA: PIRJO HUHTAKANGAS

Johtava konsultti Kari-Pekka Pitkänen (vas.) ja liiketoimintajohtaja Antti Varis hoputtavat 
suomalaisyrityksiä tarttumaan rivakasti teollisen internetin mahdollisuuksiin.

n R E S U R S S I T E H O K K U U S  &  D I G I T A L I S A A T I O
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Joensuulainen Process Genius Oy on kehit
tänyt tuotannon reaaliaikaiseen seurantaan 
sekä myynnin tehostamiseen 3Dkäyttöliit
tymäpalveluja vuodesta 2012 alkaen yhdes
sä asiakkaidensa kanssa.

− Ajatuksena on integroida asiakkaan eri 
järjestelmistä kaikki relevantti tieto yhteen 
visuaaliseen ympäristöön. Käyttäjän ei tar
vitse hakea päivittäisessä työssään tarvitse
maansa tietoa useasta eri järjestelmästä, vaan 
kaikki löytyy yhdestä ja samasta käyttöliit
tymästä. Palvelu ei vaadi erillisiä asennuk
sia, vaan käyttäjä pääsee omaan profiiliinsa 
käsiksi miltä tahansa laitteelta omilla tun
nuksillaan. Käyttöliittymän suunnittelussa 
on keskitytty vahvasti intuitiivisuuteen ja 
käytettävyyden helppouteen: käyttäjältä ei 
vaadita aikaisempaa kokemusta ohjelmisto
jen käytöstä, operatiivinen johtaja Antti 
Häkkilä kertoo.

Hän tarkentaa, että käyttäjä voi pureutua 
visuaalisessa ympäristössä tarkempiin ko
konaisuuksiin maailman karttatasolta tuo
tantolaitoksen yksittäiseen laitteeseen asti, 
ja kussakin tasossa on integroitu siihen liit
tyvä data ja dokumentaatio.

Monia hyötyjä
Visuaalinen 3Dkäyttöliittymä auttaa mo
nella tavalla. Aikaa säästyy tiedon etsimi
sessä, kun tarvittava tieto saadaan yhdestä 
käyttöliittymästä. Laitosympäristön turval
lisuutta saadaan parannettua, sillä virtuaa
limallissa voidaan esittää muun muassa mah
dolliset hälytykset, vaaralliset alueet ja muut 
turvallisuuteen liittyvät ohjeistukset aikai
sempaa paremmin. Toiminta tehostuu, kun 
poikkeamat nähdään reaaliajassa ja niihin 
pystytään reagoimaan nopeasti.

− Myös etäseuranta onnistuu. Käyttäjä voi 
seurata vaikkapa kotisohvaltaan tabletilla, 
mitä esimerkiksi omalla tehtaalla tapahtuu 
juuri sillä hetkellä, Häkkilä lisää.

Laitevalmistajille suunnatulla palvelulla 
saadaan tehostettua myynnin ja markkinoin
nin toimintoja.

− Idea on sama, eli visualisoimme laite
valmistajan asiakasympäristön ja integroim
me siihen laitevalmistajan tuotteet ja niihin 
liittyvän materiaalin. Tällöin myyjällä on 
kaikki tarvittava informaatio hallussaan ja 

helposti esitettävissä asiakaskäynnillä. Meil
lä on hyviä referenssejä, joissa muun muas
sa alkupään myyntisykliä on saatu kutistet
tua useasta viikosta 15 minuuttiin, Häkkilä 
kertoo.

Hän näkee 3Dtekniikan ja teollisen in
ternetin tulevaisuuden näkymät loistavina.

− Visualisointi kaikilla tasoilla tekee tu
loaan osana teollisen internetin buumia. Tie
toa on päivä päivältä enemmän tarjolla, ja 
visualisoinnin avulla siitä saadaan parhaat 
hyödyt irti. Uusi sukupolvi on myös tottunut 

pelimaailmaympäristöihin ja niitä vastaaviin 
käyttöliittymiin, Häkkilä huomauttaa.

Työelämä tulee mullistumaan väistämät
tä. Laitteet ja laitokset ovat entistä älykkääm
piä, ja työtehtäviä ja omaa arkea helpottavia, 
uusia sovelluksia tulee markkinoille päivit
täin. n

Pirjo Huhtakangas

KUVAT: PROCESS GENIUS OY

Tuotantolaitoksia voidaan seurata ylätasolla esimerkiksi maailmankartalla. Laitoskohtai-
sessa näkymässä saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa laitoksen toiminnasta taustajärjes-
telmien integraation ja tiedon visualisoinnin avulla. Laitetasolla käyttöliittymästä saadaan 
kaikki laitteeseen liittyvä tieto, kuten kaikki kunnossapitoon liittyvä aineisto ja reaaliaikai-
nen tieto laitteen toiminnasta.

3D-käyttöliittymä helpottaa 
tuotannon seurantaa
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Ruokaketjussa on käynnistynyt 
vallankumous. Tulevaisuuden 
elintarvikkeet ja kuluttaja 
vaativat, mutta toisaalta 
myös mahdollistavat 
uudenlaisia arvoketjuja sekä 
liiketoimintamalleja.

Suomen hallituksen linjaamat kärjet, biota
lous, kiertotalous ja digitalisaatio, myllertä
vät elintarviketuotantoketjua. Nämä vahvat, 
globaalit ajurit peräänkuuluttavat elintarvi
keteollisuudelta ympäristön kannalta kestä
vämpää kustannus ja materiaalitehokkuut
ta, vastuullisuutta sekä turvallisuutta.

Samanaikaisesti digitalisaatio mullistaa 
kuluttajan käyttäytymistä. Kuluttaja haluaa 
herkullista, turvallista ja terveellistä ruokaa, 
uusia elämyksiä helposti 24/7, personoitua 
palvelua, osallistua ja jakaa tietoa sekä yksi
löllisiä ratkaisuja. Digitaalisten ratkaisujen 
myötä kuluttaja janoaa myös päätösvaltaa.

Elintarviketeollisuus on isojen ja monita
hoisten haasteiden edessä: kuluttajalle pitää 
pystyä tarjoamaan kestävän kehityksen mu
kaisia, terveellisiä, helppoja ja yksilöllisiä 
tuotteita turvallisesti ja tietysti kannattavas
ti.

Resursseja on pakko 
hyödyntää älykkäästi

Ruuantuotantoketju on tärkeässä roolissa pu
huttaessa globaaleista ympäristöhaasteista 
ja ilmastonmuutoksesta. Nykyisellään elin
tarviketuotanto ja kauppa ovat hyvin kes
kittyneitä, ja kuluttaja on eriytynyt aktiivi
sesta toimijasta passiiviseksi jakeluketjun 
päätepisteeksi. Tämä aiheuttaa hävikkiä 
useissa ketjun vaiheissa samoin kuin erilai
sia ruokaan liittyviä pelkoja ja ruokatuotan
non arvostuksen puutetta.

Ruokatuotanto on kuitenkin tärkeä osa 
biotaloutta, jossa raakaaineita on hyödyn
nettävä tehokkaasti, ja niistä on jatkuvasti 
kehitettävä loppukäyttäjälle lisäarvoa tuovia 
ruokaratkaisuja. Elintarviketeollisuudella on 
paine saada kaikki irti raakaaineista myös 
alati tiukentuvan jätelainsäädännön vuoksi. 

Tämä vaatii sivu ja jätevirtojen jalostamista 
hyötykäyttöön sekä tuotantoprosessien 
suunnittelua täysin uudella tavalla, jolloin 
jätettä ei enää muodostu.

Näihin vaatimuksiin on jo alettu kiinnit
tää huomiota. Erityisesti sivuvirtojen jatko
jalostamiseksi on toteutettu ja on parhaillaan 
käynnissä useita hankkeita. Esimerkiksi VTT 
koordinoi tällä hetkellä viljateollisuuden pro
sessien sivuvirtojen hyödyntämistä edistä
vää EUprojektia Prominent (http://www.pro
minentprotein.eu/).

Mistä tulevaisuuden 
raaka-aineet tulevat?

Lihakunnasta peräisin olevien tuotteiden 
valmistuksen huono energiatehokkuus, suu
ri ympäristörasite ja lihapainotteisen ruoka
valion terveyshaitat ovat synnyttäneet tar
peen kehittää vaihtoehtoisia kestävän kehi
tyksen mukaisia elintarvikeraakaaineita 
hyödyntämällä kasvi, mikrobi ja hyönteis
tuotantoa. Tällä hetkellä Suomessa on käyn
nissä tutkimushankkeita uusien kasvi ja 
hyönteispohjaisten elintarvikeraakaainei
den tuottamiseksi, kuten Luonnonvarakes
kuksen (Luke) koordinoima Strategisen tut
kimuksen (STN) Scenoprothanke (www.lu
ke.fi).

Myös uudenlaiset ruuantuotantokonsep
tit tarjoavat uusia mahdollisuuksia kaupun
gistuvassa maailmassa. Vantaalaisen Snafu 
Oy:n viherkasvitehdas tuottaa tehokkaasti 
tuoreita versoja ylipaineistetussa puhdasti
lassa (Rantanen 2015). VTT taas tutkii par
haillaan, miten kasvisolut voidaan tuoda ku
luttajan lautaselle esimerkiksi osin korvaa
maan tuoreita kasviksia.

Uusien raakaaineiden tuotannon lisäksi 
merkittävä haaste on muokata uudet raa
kaaineet elintarvikkeisiin ja juomiin sovel
tuvaksi, jotta kuluttajat haluavat tuotteita. 
Tarvitaan kustannustehokkaita erotusmene
telmiä raakaaineiden prosessoimiseksi elin
tarvikekäyttöön.

Lisäksi uudet raakaaineet on pystyttävä 
muokkaamaan siten, että ne toimivat loppu
tuotteissa halutunlaisesti sekä teknologisen 
toimivuuden, säilyvyyden että aistittavan 
laadun kannalta. Lähtökohtaisesti tiedetään, 
että kasvi, mikrobi tai hyönteisperäiset raa

kaaineet, erityisesti proteiinit, eivät vastaa 
toiminnallisuudeltaan ja aistittavalta laadul
taan lihakunnan tuotteita.

Uudet ainesosat ja ratkaisut voivat tulevai
suudessa tulla myös yllättävistä lähteistä. 
Puunjalostusteollisuuden tuotteet, selluloo
sa, ksylaani ja ligniini, tarjoavat elintarvike
teollisuudelle mahdollisuuden elintarvikkei
den säilyvyyden, aistittavan laadun ja myös 
ravitsemuksellisten ominaisuuksien paran
tamiseen. VTT:n tutkimukset ovat osoitta
neet, että puusta eristetyllä ja optimaalises
ti muokatulla ksylaanilla, ligniinillä ja sel
luloosalla on fysiologisia ja teknisiä ominai
suuksia, jotka voivat älykkäästi sovellettuina 
erottua edukseen tämänhetkisistä valmis
teista esimerkiksi maito, leipomo ja liha
tuotekategorioissa.

Miten syömme tulevaisuudessa?
Digitalisaatio, uudet tuotantoteknologiat ja 
älykäs pakkaaminen edesauttavat uusien lii
ketoimintakonseptien tunnistamisen ja ke
hittämisen. Niiden ytimessä ovat kuluttaja
lähtöisyys ja uudet hajautetut ruuan tuotan

Muuttuva maailma mullistaa 
teknologiat ja raaka-aineet

KUVA: JUHANI SIBAKOV

VTT Oy:n elintarvikeratkaisujen tiimipäällik-
kö Emilia Nordlundin mukaan ruokaketjulla 
on nyt mahdollisuus kehittää radikaalisti uu-
sia ratkaisuja, hybridituotekonsepteja, mo-
dulaarisia tuotantoprosesseja ja uusia ruuan 
jakelu- ja tuotantotapoja, jotka yhdistävät 
bio-, jakamis- ja kiertotalouden konsepteja 
digitaalisessa maailmassa.
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totavat. Esimerkiksi digitaaliset teknologiat mahdollistavat bio, ja
kamis ja kiertotalouden näkökulmien hyödyntämisen keskitettäes
sä ruokaketjun eri prosesseja pienempiin, paikallisesti toimiviin yk
siköihin.

Luodaan arvoketjuja, jotka sisältävät uutta modulaarista tuotan
toteknologiaa ja teollisia korkeamman lisäarvon puolivalmisteita, 
jotka soveltuvat uudistuvaan jakeluketjuun ja kuluttajan toimintata
poihin. Muun muassa 3Dtulostusteknologiat antavat mahdollisuu
den kehittää uusia tuote ja palveluratkaisuja kulutus tai ostopai
kalle.

On mielenkiintoista nähdä, miten ruokaketju tulevaisuudessa ra
kentuu: kuka ruuan tuottaa, valmistaa ja jakelee? Ovatko 3Druo
katulostimet kahvinkeittimien vieressä kotitalouksissa vuonna 2020? 
Onko kaupan rooli jatkossa erilainen: valmistaako kauppa personoi
tua ruokaa tilauskohtaisesti suoraan ainesosista, vai tilaako ja ostaa
ko kuluttaja ruokansa jostakin muualta kuin kaupasta?

Kuluttajien kasvava halu yksilöintiin on lisäksi nostanut huulille 
prosumerismin, mikä tarkoittaa kuluttajien osallistumista tuotan
toon, jopa alkutuotantoon. Onko ruokaketjussa siis tulossa vallan
vaihto?

VTT tekee kartoitusta elintarvikejakeluketjun uusien mahdolli
suuksien tunnistamiseksi. Tavoitteena on aktivoida useita teollisuu
denaloja yhdistävä toimijaverkosto ja luoda tiekartta, jonka perus
teella on tarkoitus kehittää teknologiaa ja testialustoja uusien palve
lujen ja tuotteiden viemiseksi markkinoille. Kartoitus valmistuu ku
luvana vuonna. n

Emilia Nordlund

tiimipäällikkö

elintarvikeratkaisut

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

emilia.nordlund(at)vtt.fi

Viite:

Rantanen, K. 2015, Vantaalainen salaattitehdas muuntaa tieteisfan-

tasiaa todeksi – kasvinviljelyä avaruusasemien tapaan. Automatisoitu 

tuotantolinja suoltaa salaattia ylipaineistetussa puhdastilassa. Helsin-

gin Sanomat, 17.8.2015. http://www.hs.fi/tiede/a1439520997977
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Ruokatuotanto on tärkeä osa biotaloutta, jossa raaka-aineita ja 
sivuvirtoja on hyödynnettävä tehokkaasti. Raaka-aineista on saatava 
kaikki irti myös alati tiukentuvan jätelainsäädännön vuoksi. Tämä 
vaatii sivu- ja jätevirtojen jalostamista hyötykäyttöön sekä tuotanto-
prosessien suunnittelua täysin uudella tavalla, jolloin jätettä ei enää 
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tuotanto 

Digitalisaatio monimuotoistaa ketjua 

Elintarvikeketju muuttuu digitalisaation myötä.

Uusi energiatehokkuussopimuskausi
2017–2025 on käynnistymässä
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on hallin
noinut vuodesta 2008 lähtien elinkeinoelä
män energiatehokkuussopimukseen kuulu
vaa elintarviketeollisuuden toimenpideoh
jelmaa. Sopimuskausi päättyy tänä vuonna. 
Uutta, vuodet 2017–2025 kattavaa sopimus
kautta on valmisteltu yhteistyössä muiden 
elinkeinoelämän järjestöjen, työ ja elin

keino  ministeriön, Motivan ja Energiaviras
ton kanssa. Myös uusi sopimus perustuu alan 
yritysten omaehtoisiin energiansäästötoi
menpiteisiin, joiden toteuttamista tuetaan 
tietyin ehdoin.

Sopimus on keskeinen osa kansallisia toi
menpiteitä, joilla toteutetaan energiatehok
kuusdirektiivin velvoitteita. Toimijoiden 

omaehtoisuuteen perustuva lähestymistapa 
on jäsenmaiden keskuudessa poikkeuksel
linen. Se on myös tuottanut tuloksia; aktii
visten yritys ja kuntatason toimenpiteiden 
ansiosta kuluvalla sopimuskaudella energi
aa on säästynyt vuositasolla yli 600 000 oma
kotitalon vuosittaista energiankulutusta vas
taava määrä. Hiilidioksidipäästöt ovat pie
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Digitaalisten palveluiden kehityksessä on ai
na aloitettava asiakkaan tarpeiden ymmär
tämisestä. Vain palvelut, jotka vastaavat koh
deryhmänsä tarpeisiin, ovat merkityksellisiä 
ja voivat menestyä. Jos palvelu onnistuu yl
lättämään asiakkaansa positiivisesti, vaikka 
tarjoamalla jotain sellaista, mitä asiakas ei 
edes tiedostanut vielä tarvitsevansa, on ke
hitys tehty taidokkaasti. Uuden palvelun 
käyttöönottoa edistää muun muassa käyttä
jää palkitsevat ja positiivisesti yllättävät omi
naisuudet.

Uusia digitaalisia palveluita voidaan inno
voida osallistavilla menetelmillä. VTT:llä 
hyödynnetään kehityksessä avointa inno
vointitilaa, Owelaa (http://owela.fi), jossa 
käyttäjien kanssa keskustellaan palveluke
hityksen kannalta tärkeistä asioista. Yrityk
sellä saattaa olla idea tai konsepti, jota se ha
luaa testata oman käyttäjäkuntansa joukos
sa. Tutkijat toimivat ohjaajina ja tulkitsevat 
käyttäjien toiveet yrityksen palvelukehittä
jille. Osallistujat voivat olla esimerkiksi yri
tyksen nykyisiä asiakkaita, uusia potentiaa
lisia asiakkaita, keskivertokuluttajia koti
maasta tai ulkomailta tai ryhmä yhteistyö
kumppaneita. Digitaalisia palveluita kehitet
täessä Owela on oivallinen paikka: yritys voi 
konseptitasolla esitellä käyttäjille digitaali
sen palvelunsa, jota todellisuudessa ei vielä 
ole olemassa.

VTT:llä on kehitetty monenlaisia digitaa
lisia palveluita ja lisätyn todellisuuden sovel
luksia myös elintarvikesektorille. Muutama 
vuosi sitten kohderyhmänä olivat lapset ja 
seniorit, joilla kummallakin on ajoittain 

haasteena syödä terveellisesti. Oppimisesta 
tiedetään, että epämuodolliset ja yhteisölli
set oppimistavat ovat tehokkaampia kuin 
muodolliset viestit, pelilliset elementit edis
tävät oppimista, ja oppiminen tapahtuu eri
laisissa, jokapäiväisissä tilanteissa, joissa si
tä voidaan tukea tuttujen laitteiden, kuten 
älypuhelimien avulla. Uusien, innovatiivis
ten ratkaisujen pitäisi tukea epämuodollista 
oppimista ja vuorovaikutusta, joissa on pe
lillisiä elementtejä ja jotka liittyvät muuhun 
arkeen.

Owelassa käytyjen keskustelujen perus
teella ymmärrettiin, mitkä kaikki seikat on 
tärkeää ottaa huomioon palvelukehitykses
sä. Palvelun pitää lisätä käyttäjien ravitse
mus ja terveystietoutta, antaa ideoita ruu
anlaittoon ja siirtää ruokatraditioita seuraa
ville sukupolville. Lisäksi ajanvietto ja haas
teellisuus tulisi ottaa huomioon.

Keskustelujen perusteella kehitettiin usei
ta konsepteja ruokabingosta virtuaalilem
mikkeihin, joita käyttäjät pääsivät arvioi
maan ja kehittämään Owelassa. Esimerkik
si virtuaalilemmikkikonseptissa tavoitteena 
oli pitää lemmikki hengissä ja hyvinvoivana 
omien ruokailujen, liikkumisten ja nukku
misten avulla.

Meneillään olevassa Vital Selfie tutkimus
hankkeessa kehitetään uusia, digitaalista 
ympäristöä hyödyntäviä konsepteja yhdessä 
Fazerin, Raision, Sinebrychoffin, Valion, 
TBWA:n, Ammuksen, ItäSuomen yliopiston 
ja Aaltoyliopiston kanssa. Suomalaiset ku
luttajat ovat päässeet innovoimaan palvelui
ta muun muassa henkisen hyvinvoinnin, ra

vinnonkulutuksen seurannan sekä arkea hel
pottavien sovellusten alueella. Tarkoitukse
na on testata hankkeessa kehitettyjä konsep
teja myös kansainvälisesti ja edistää suoma
laisten yritysten kilpailukykyä vientimark
kinoilla. n

Aino Mensonen

Chief Innovator

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Kaisa Vehmas

erikoistutkija

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Lisätietoja: 

Kaisa Vehmas, kaisa.vehmas(at)vtt.fi

KUVA: OLLI KUUSISTO

VTT Oy:n erikoistutkijat Kaisa Vehmas (vas) 
ja Aino Mensonen painottavat, että nykyään 
tuotteen tarjoama lisäarvo käyttäjälle pitää 
jo olla enemmän kuin pelkkä tarjouskupon-
ki.

Digitaalisilla palveluilla 
rikkaampaan kuluttajakokemukseen

nentyneet yli 3,5 miljoonaa tonnia. Sopimuk
set ovat keskeinen keino toteuttaa kansallis
ta energia ja ilmastostrategiaa.

ETL:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 
20.4.2016 uuden elintarviketeollisuuden 
energiatehokkuussopimuksen kaudelle 2017–
2025. Varsinainen, ylätason elinkeinoelämän 
puitesopimus allekirjoitetaan sopimusosa
puolten kesken Säätytalolla 14.10.2016, min
kä jälkeen elintarviketeollisuuden toimen
pideohjelmaan liittyminen on mahdollista 

alan yrityksille. Liittymisprosessin nopeut
tamiseksi yrityskohtaisia liittymisasiakirjo
ja otetaan vastaan ETL:ssä käsiteltäväksi kui
tenkin jo kesäkuusta alkaen.

Uutta sopimuskautta koskevaa tietoa on 
koottu verkkosivuille http://www.energia
tehokkuussopimukset20172025.fi/. Sivus
tolla löytyy tietoa sopimusjärjestelmästä se
kä siihen liittyvistä yrityskohtaisista tavoit
teista ja hyödyistä. Sieltä voi lisäksi ladata 
yrityskohtaiset liittymiskirjat tutustuttavak

si. Sivuston sisältö täydentyy vielä muun 
muassa yritysten käyttöön suunnatulla vies
tintämateriaalilla. n

Lisätietoja:

Anna Vainikainen

toimialapäällikkö

Elintarviketeollisuusliitto ry

anna.vainikainen(at)etl.fi
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Puhdas teknologia etenee nopeasti yrityk
siin ja palveluihin tulevina vuosina. Loikka 
cleantechistä cleanwebiin on vaikuttava.

− Kun vanhat investoinnit saadaan kuole
tettua, edetään vanhasta fossiilitaloudesta 
räjähdysmäisellä nopeudella uuteen biota
lou teen. Suuret, raskaat energialaitokset väis
tyvät uusien, ketterien energiaratkaisujen 
tieltä. Kiertotaloudessa tavoitellaan järke
vyyttä koko elinkaari huomioiden, Tekesin 
CleanWeb ohjelman päällikkö Jyri Arponen 
arvioi.

Hän veti vuosina 2011−2015 toimineen 
Green Growht − Tie kestävään talouteen oh
jelman päätökseen ja katsoo eteenpäin. Puh
taan teknologian ratkaisujen ja digitalisaa
tion yhdistäminen tarjoaa suomalaisyrityk
sille mahdollisuuksia menestyä maailman
markkinoilla.

Cleanweb on osa laajempaa Puhtaasti Bio-
talouteen ohjelmakokonaisuutta, jossa suun
nataan raakaainekeskeisyydestä markkina
lähtöisyyteen ja luonnonvarojen hyödyntä
misessä asiakasarvon tuottamiseen. Teke
sissä kannustetaan kehittämään luonnonva

rojen kestävää käyttöä nimenomaan hyödyn
tämällä digiosaamista.

− Puolessa vuodessa Suomessa on tapah
tunut sykäys eteenpäin. Ulkomaalaiset si
joittavat ovat kiinnostuneita suomalaisyri
tysten osaamisesta. Hyviä caseja löytyy. 
Osalla oman bisnesidean kirkastaminen on 
edelleen tarpeen, mutta apua ja partnereita 
on tarjolla hyville ideoille. Julkinen sektori 
on takapainotteinen ja tulee perässä, Arpo
nen summaa nykytilanteen.

Hän odottaa yrityksiltä aitoja läpimurtoja 
löytää kansainvälisiä sijoittajia ja asiakkaita.

− Onnistujat näyttävät esimerkkiä. Fiksut 
firmat ovat innovatiivisia. Niiden asiantun
tijat osaavat liikkua maailmalla ja saada kan
sainvälisiä sijoittajia mukaan, Arponen va
kuuttaa.

Kolme megatrendiä siivittää 
kehitystä
Arposen mukaan cleantech on juurtunut 
Suomeen voimakkaasti, ja maassa on hyviä 
alan yrityksiä. Tämä osaaminen nojaa teol
liseen perinteeseen ja ratkaisuihin paperi, 
metalli ja kemianteollisuudessa sekä ener
gian ja materiaalin tehokkaaseen hyödyntä
miseen. Maailmalla cleantech on tarkoitta
nut pääasiassa uusiutuvaa energiaa, kuten 
tuuli ja aurinkoenergiaa.

− Niiden uusi tuleminen on alkanut, kun 
digitalisaatio on laskenut radikaalisti hinto
ja ja nostanut datasiirtomääriä. Sama ilmiö 
tuo mahdollisuuksia muillekin yrityksille. 
Puhtaan teknologian pkyritykset ovat teh
neet läpimurtoja muun muassa Afrikassa ja 
Kiinassa, Arponen tähdentää.

Hän perää nyt toimia, joilla cleantech di
gitalisoidaan. Se mahdollistaa erilaisia ku
luttaja, rahoitus ja palveluratkaisuja muun 
muassa asumiseen, liikkumiseen, syömiseen 
ja tavaroiden hallintaan omistamisen sijas
ta. Digitalisaation halventuminen tuo uusia 
ratkaisuja myös ”hävikkiruuan” hyödyntä
miseen.

− Nyt on kolme trendiä ylitse muiden: di
gitalisaatio ja älykkäät ratkaisut, asiakasläh
töiset liiketoiminta ja palvelumallit sekä sek
torit ylittävä yhteiskehittäminen, Arponen 
painottaa.

Suomalaisyritysten 
pitää tarttua tilaisuuksiin heti
Suomessa on satsattu energiatehokkuuteen 
ja uusiutuvaan energiaan, mutta tähän saak
ka kyse on ollut pitkälti energiankäytön jär
keistämisestä. Biomateriaalit ja biopolttoai
neet ovat valtaamassa alaa, mutta jäte ja 
kierrätysala pitää saada toimimaan asiakas
lähtöisemmin. Uudet liiketoimintamallit 
vahvistuvat. Ne on suunnattu myös suoraan 
kuluttajille, kuten fiksu, etäohjattava lämmi
tys, jonka mahdollistavat teollisen interne
tin sovellukset.

− Teemme yhteistyötä kansainvälisten 
kiihdyttämöiden kanssa; enää ei hauduteta. 
Liikeideat kirkastetaan ja kansainvälisille 
markkinoille ponnistetaan nyt muun muas
sa Los Angelesin yrityskiihdyttämöistä ja 
Singaporen pilotointialustoilta. Niissä kehi
tetään yhteistyöllä kansainvälisiä ratkaisuja 
esimerkiksi vedenpuhdistukseen, jätteiden 
hyödyntämiseen ja asumiseen, Arponen se
littää.

Teollisen internetin 
mobiiliverkosto tekeillä
Cleantech yleistyy palveluna, ja mobiilitek
nologia antaa mahdollisuuksia uusiin liike
toimintamalleihin.

Puhdas teknologia kiitoon
digitalisaation avulla

KUVA: TEKES

Kansainvälisille markkinoille ponnistetaan 
muun muassa Los Angelesin yrityskiihdyt-
tämöistä ja Singaporen pilotointialustoilta. 
Niissä kehitetään yhteistyöllä kansainvälisiä 
ratkaisuja esimerkiksi vedenpuhdistukseen, 
jätteiden hyödyntämiseen ja asumiseen, 
Tekesin Cleanweb -ohjelman päällikkö Jyri 
Arponen kertoo.

Green Growth 
-ohjelman 
elintarvikealan 
hankkeita

Tutkimushankkeita
• Suomi ravinnetalouden mallimaaksi, Lap-

peenrannan teknillinen yliopisto
• Hyönteiset ravintoketjussa, Turun yliopisto
• Arvojakeita elintarviketeollisuuden sivuvir-

roista hyötykäyttöön, Luonnonvarakeskus

Yrityshankkeita
• Kannattavuutta kovien ja puolikovien 

juustojen valmistukseen, Valio Oy
• Suljetun kierron laitos, Sybimar Oy
• Ravintorikas rehu maidontuotoksen pa-

rantamiseksi, Raisioagro Oy
• Mallastus- ja panimoprosessien ekote-

hokkuuden kehittäminen, Panimolabora-
torio 
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20.–22.9.
osastolla 6e60
Helsingin
Messukeskuksessa

Samanaikaisesti järjestetään
kolme muuta ammattimessua:
PacTec, PlasTec ja SignTec

Varmista  
tämän  
vuoden  
parhaat 
kauppasi.

Varaukset: Jouka Murremäki, myyntipäällikkö
puh. 040 702 9955, jouka.murremaki@messukeskus.com

foodtechelsinki.fi

Elintarviketeollisuuden  
ammattitapahtuma FoodTec
20.–22.9.2016 Messukeskus Helsinki

OMA_FoodTec_88x126.indd   1 8.6.2016   9.39

− Kuluttajamarkkina cleantechissä kasvaa, ja asiakkaiden tarpei
siin haetaan kokonaisratkaisuja ja palveluja. Digitaalisuuden avul
la on mahdollista synnyttää sen ympärille uutta ja skaalautuvaa lii
ketoimintaa. Siihen tarvitaan myös asiakasnäkökulmaa mukaan. 
Tekesin käynnistämän CleanWebin tavoitteena on synnyttää no
peasti skaalautuvaa cleantechliiketoimintaa ja nopeuttaa näiden 
yritysten pääsyä markkinoille, Arponen selvittää.

Energian, veden ja muiden luonnonvarojen kestävään jakamiseen 
kehitetään älykkäitä alustoja, järjestelemiä ja pilvipalveluita, jotka 
sulkevat aukon cleantechin ja digitaalisuuden välillä. Tuotannosta, 
toimituksesta ja asennuksesta laajennetaan monitorointiin, opti
mointiin, ohjelmiin sekä palveluihin ja rahoitusratkaisujen tarjon
taan.

Esimerkiksi Connected Finland Oy pystyttää Suomeen halvan 
teollisen internetin verkon. Se on Suomen ensimmäinen, puhtaas
ti koneiden väliseen viestintään keskittyvä mobiiliverkko, joka kat
taa koko Suomen vuoden loppuun mennessä. Sigfoxteknologiaan 
perustuva verkko on suunniteltu erityisesti sensoridatan välittämi
seen, ja verkon käyttö maksaa murtoosan perinteisiin mobiiliverk
koihin verrattuna.

IoT:n (esineiden internet) sovelluskohteita tulee koko ajan lisää. 
Jopa 15 vuotta ilman akkujen vaihtoa toimivat sensorit voivat seu
rata esimerkiksi vedenkulutusta ja vesivuotoja, energiankulutusta 
tai kulkuneuvojen ja tavaroiden liikkumista.

CleanWebohjelman tavoitteena on synnyttää ja uudistaa nopeas
ti laajenevaa cleantechliiketoimintaa, lisätä yritysten tuottavuutta 
ja kilpailukykyä sekä nopeuttaa yritysten pääsyä markkinoille. En
si vuonna Suomi isännöi alan kansainvälistä tapahtumaa, Global 
Cleantech Forumia, Helsingissä. n

Pirjo Huhtakangas 

Green Growth -ohjelma avasi tietä
suomalaiselle cleantechille

G re e n  G ro w t h  - o h j e lm a n 
(2011−2015) pääteemoina olivat ta-
louden kestävä kasvu sekä luonnon-
varojen tehokas ja vastuullinen käyt-
tö. Ohjelman päättymisen jälkeen 
teemat ovat entistä ajankohtaisem-
pia.

Ohjelman panostus neljään paino-
pistealueeseen (energia- ja materi-
aalitehokkuus, biotalous ja biomate-
riaalit, kierrätys, raaka-aineiden tal-
teenotto ja jätteiden käsittely sekä 
uudet liiketoimintamallit, palvelu-
konseptit ja kokonaisratkaisut) on 
tuottanut tulosta.

Ohjelman viisivuotisen taipaleen 
aikana noin 140 yritysvetoista ja 40 
tutkimuslaitosvetoista hanketta on 
luonut  uusia, konkreettisia tulevai-
suuden ratkaisuja ja keksintöjä 
cleantech-alalle. Tekes on rahoitta-
nut hankkeita kaikkiaan noin 80 mil-

joonalla eurolla.
Ohjelmassa on rakennettu iso 

joukko konkreettisia hankkeita ja 
saatu hyviä tuloksia: uusia teknolo-
gioita, ratkaisuja, palvelukonsepteja, 
uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä 
kasvu-uralle.

Esimerkkejä uusista, Green      
Growth  -ohjelman kautta kohti kan-
sainvälisiä markkinoita päässeistä, 
lupaavista kasvuyrityksistä ovat 
muun muassa Enevo (älykäs senso-
ri ja reittioptimointi jätteiden keräyk-
sen logistiikkaan), Fourdeg (pilvipal-
velua hyödyntävä älykäs lämmitys-
järjestelmä), BioGTS (jätteistä uu-
siutuvaa energiaa tekevä modulaari-
nen biokaasuvoimala) ja RePack 
(uudelleenkäytettävä pakkaus ja 
uusi liiketoimintamalli verkkokaup-
paan). n

Suomen Teollisuusmerkintä Oy
Helsingin toimipiste: Sirrikuja 3 C, 00940 Helsinki  

Oulun toimipiste: Ritolantie 9, 90660 Oulu  
Puh. +358 9 3424 000 www.teollisuusmerkinta.fi

Suomen Teollisuusmerkintä Oy
Ei enää vääriä koodeja, vääriä päivämääriä,  
eikä vääriä erätunnisteita:

• parasta ennen -päivämäärät
• viimeinen käyttöpäivä 
• valmistuspaikkakunta
• tuote-erä jne…

Tuotteemme:

• mustesuihkut
• laserit
• kalvokirjoittimet
• käsimerkintälaitteet
• etiketöinti

Tietoa, jonka avulla voit parantaa tuottavuutta!

Merkittävästi parempi
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n  R A V I T S E M U S  &  T E R V E Y S  I  K A I S U  M E R O N E N

Sikiön ja lapsen varhaisella 
ravitsemuksella on pysyviä 
vaikutuksia koko elämänkaaren 
varrelle. 

Äidillä useiden ravintoaineiden tarve kasvaa 
raskauden ja imetyksen aikana, joten ruoka
valion laadun merkitys korostuu jo raskaut
ta suunniteltaessa.

− Ymmärrys raskaus ja imetysajan ravit
semuksen merkityksestä jälkeläisille kasvaa 
koko ajan. Molempien vanhempien ruoka
valio jo ennen hedelmöittymistä on tärkeää 
lapsen terveydelle, kertoo professori Suvi 
Virtanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitok
selta.

Esimerkiksi äidin liian vähäinen energian 
ja ravintoaineiden saanti voi lisätä lapsen ris
kiä sairastua aikuisiällä sydän ja verenkier
toelimistön sairauksiin ja tyypin 2 diabetek
seen. Toisaalta liian runsas energian saanti 
lisää lapsen riskiä ylipainoon ja sokeriaineen
vaihdunnan häiriöihin.

Kasviksia tarvitaan lisää
Suomalaisten odottavien ja imettävien äitien 
ruokavaliossa on Virtasen mukaan puuttei
ta. Erityisen suositeltavia ruokia odotusai

kana ovat marjat, hedelmät, kasvikset, täys
jyväviljatuotteet, rasvattomat maitotuotteet, 
vähärasvaiset lihatuotteet ja kala.

− Odottavien ja imettävien ruokavalio si
sältää keskimäärin liian vähän kasviksia, he
delmiä, pehmeää rasvaa, folaattia ja ravinto
kuitua. Kovaa rasvaa ruokavaliossa on liikaa. 
Erityisesti välttämättömät ja pitkäketjuiset 
monityydyttymättömät rasvahapot ovat tär
keitä sikiön normaalissa kehityksessä, Vir
tanen sanoo.

Myös Dvitamiinin riittävä saanti on vält
tämätöntä kalsiumtasapainon ja luunmuo
dostuksen vuoksi, mutta myös sikiön kas
vun, hermoston, keuhkojen kehityksen ja 
immunologian kannalta. Samoin jodin riit
tävä saanti on tarpeen muun muassa her
mostolle.

− Jodinpuutos lapsilla ja äidin raskauden
aikainen jodinpuutos ovat yhteydessä her
moston kehityshäiriöihin ja kognitiiviseen 
suoriutumiseen.

Äidin ravitsemus vaikuttaa usean eri ra
vintoaineen osalta suoraan imeväisen lapsen 
ravinnonsaantiin. Imetysaikana äidillä on 
useiden ravintoaineiden tarve suurentunut. 
Silloin tulisi kiinnittää huomiota ravintoai
netiheyteen, eli ruokavalion tulee sisältää 
energiaa kohti paljon ravintoaineita.

− Tutkimuksissa on havaittu, että äidit syö

vät terveellisemmin raskaus kuin imetysai
kana, Virtanen sanoo ja muistuttaa molem
pien puolisoiden vastuusta yhteisessä ruo
kataloudessa.

Äidin mikrobisto 
vaikuttaa yli sukupolven

Äidinmaidonkorviketta tulisi Virtasen mu
kaan antaa synnytyssairaalassa vain lääke
tieteellisin perustein. Tämän vuoksi yksilöl
lisen imetyksen tukeminen turhan korvik
keenkäytön välttämiseksi korostunee tule
vaisuudessa. Luovutettu rintamaito on alku
vaiheessa korviketta parempi vaihtoehto, jos 
imetys ei jostain syystä onnistu.

− Rintamaidossa on esimerkiksi hyvin tär
keitä komponentteja kuten probiootteja ja 
prebiootteja, jotka vaikuttavat vahvasti lap
sen mikrobistoon ja puolustuskykyyn.

Esimerkiksi äidin mikrobistolla on yli su
kupolven ulottuvia vaikutuksia.

− Muun muassa stafylokokkien lisäänty
minen ja bifidobakteerien vähentyminen li
säävät riskiä lihavuuteen ja metaboliseen 

Varhainen ravitsemus 
vaikuttaa pysyvästi 
lapsen terveyteen

KUVA: THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen profes-
sorin Suvi Virtasen mukaan vanhempien 
ruokavalio jo ennen hedelmöitymistä on 
tärkeää lapsen terveydelle.

Nuoret naiset tarvitsevat lisää foolihappoa

Suurella osalla naisista foolihapon 
saanti on niukkaa, ja sen riittävä 
saanti tulisi varmistaa erityisesti en-
nen raskautta. Raskaana oleville ja 
imettäville foolihapon saantisuositus 
on 500 mikrogrammaa vuorokau-
dessa. Suomessa naisten keskimää-
räinen saanti ruuasta on vain noin 
puolet tästä.

Kaikille raskautta suunnitteleville 
ja raskaana oleville suositellaan alku-
raskauden aikana foolihappovalmis-
tetta 400 mikrogrammaa vuorokau-
dessa. Diabeetikoilla ja epileptikoilla 
fooolihapon tarve on tätä suurempi.

− Hermostoputken sulkeutumis-
häiriön riski on yhdistetty kiistatta 
foolihapon vähäiseen saantiin, ylilää-

käri Heli Malm kertoo.
Malmin mukaan foolihapon riittävä 

saanti on erityisen tärkeää raskau-
den suunnitteluvaiheessa.

− Suomessa esiintyy noin 50−60 
hermostoputken sulkeutumis häiriö-
tapausta vuodessa. Foolihappolisä 
voi pienentää riskiä 50 prosenttia.

Sulkeutumishäiriössä jotkut her-

moston osat jäävät sikiöllä täysin ke-
hittymättä tai kehittyvät vain osittain.

Foolihapon hyviä lähteitä ravin-
nossa ovat täysjyvävilja, tummanvih-
reät kasvikset, palkokasvit, marjat, 
hedelmät ja maitovalmisteet. n
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syndroomaan. Vaikutukset tulevat hyvin 
monta eri reittiä. Syntyy tavallaan kehä, kun 
äidin mikrobisto vaikuttaa syntyvän lapsen 
mikrobistoon, Virtanen sanoo.

Lisäruokinnan aloitus oikeaan aikaan
Lisäruokinta aloitetaan usein tarpeettoman 
aikaisin, jo ennen neljän kuukauden ikää. 
Äidinmaito muun muassa suojaa lasta infek
tioilta ja vaikuttaa lapsen mikrobistoon. Myös 
ravintoaineet imeytyvät siitä parhaiten.

− Äidinmaito turvaa lapsen riittävän ra
vinnonsaannin kuuden kuukauden ikään as
ti. Sen jälkeen kiinteät ruuat ovat tarpeen 
riittävän raudan saannin kannalta ja kasvun 
turvaamiseksi, Virtanen tähdentää.

Allergeenialtistuksen ajoitus vaikuttaa im
munologisen sietokyvyn syntyyn eli tarkoi
tuksenmukaiseen reagointiin ruokaaineille. 
Täysimetys neljän kuukauden ikään asti saat
taa vähentää atooppista ihottumaa, lehmän
maitoallergiaa ja vinkunaa alle 2−4vuoti
ailla.

Kiinteiden ruokaaineiden maistelut olisi 
kuitenkin hyvä aloittaa jo neljän, viiden kuu
kauden iässä yksilöllisen valmiuden mukaan. 
Erityisesti allergisoivien ruokien kuten vil
jojen, kalan, kananmunan ja maapähkinöi
den tutkimuksista on saatu lisää näyttöä var
haisen allergeenialtistuksen hyödyistä aller
gioiden ehkäisyssä. n

Lähteet:

• Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen ke-

vätseminaari Lapsiperheiden ravitsemus – 

Tuulahduksia tutkimuskentältä 18.3.2016 

Helsinki.

• Syödään yhdessä – Ruokasuositukset lap-

siperheille -julkistamistilaisuus 22.1.2016 

Helsinki.

Lisätietoja:

Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsi-

perheille avoimessa julkaisutietokannassa, 

Julkarissa (pdf) https://www.thl.fi/fi/web/elin-

tavat-ja-ravitsemus/ravitsemus/syodaan-yh-

dessa-ruokasuositukset-lapsiperheille.

n  L A I N S Ä Ä D Ä N T Ö

Elintarvikelaki (23/2006) on vasta kymme
nen vuotta vanha, mutta sitä on muutettu 15 
kertaa. Puolet muutoksista on ollut luonteel
taan teknisiä ja liittynyt muun lainsäädän
nön muutoksiin. Olennaisimmat muutokset 
lakiin tehtiin vuonna 2011. Muutoksilla pai
notettiin elintarvikelain riskiperusteista so
veltamista ja toimijoihin kohdistuvan hallin
nollisen taakan vähentämistä.

Maa ja metsätalousministeriö toteutti 
vuonna 2014 kyselyn elintarvikelain toimi
vuudesta osana hallinnollisen taakan vähen
tämiseen tähtäävää työtä. Kyselyllä selvitet
tiin, onko lain soveltamisala sekä yleiset pe
riaatteet ja vaatimukset edelleen toimivia. 
Lisäksi selvitettiin, ovatko elintarvikelakiin 
perustuvat keinot toimivia tavoitteiden saa
vuttamiseksi.

Sipilän hallitusohjelmassa kesällä 2015 
strategisiksi tavoitteiksi asetettiin työllisyys, 
kilpailukyky ja kasvu. Niihin tähdätään 
muun muassa purkamalla turhaa sääntelyä 
ja byrokratiaa sekä keventämällä hallinnol
lista taakkaa.

Uudistus EU-lainsäädännön puitteissa
Elintarvikelain uudistuksessa lakia tarkas
tellaan kokonaisuutena yksittäisten säännös
ten muuttamisen sijaan. Tavoitteena on vä
hentää lainsäädännöstä elintarvikealan toi
mijoille ja valvontaviranomaisille aiheutuvaa 
hallinnollista taakkaa vaarantamatta kuiten
kaan elintarviketurvallisuutta.

Elintarvikesektorin muuttunut toimin
taympäristö asettaa uusia haasteita sekä elin
tarvikealan toimijoille että valvontaviran
omaisille. Tästä johtuvia lainsäädännön 
muutostarpeita arvioidaan elintarvikelain 

uudistuksen yhteydessä. Laki uudistetaan 
EUlainsäädännön asettamissa puitteissa. 
Uudistuksen yhteydessä arvioidaan myös 
lain nojalla annetut alemmanasteiset sää
dökset.

Elintarvikelain kokonaisuudistuksen 
käynnistämiseksi maa ja metsätalousmi
nisteriö järjesti viranomaisten ja sidosryh
mien edustajille huhtitoukokuun vaihtees
sa 2016 neljä kuulemistilaisuutta, jossa kus
sakin oli oma teemansa.

Ensimmäinen teema oli elintarvikelain 
tarkoitus ja soveltamisala sekä yleiset peri
aatteet, toinen teema elintarvikevalvonnan 
yleiset periaatteet, valvontaviranomaiset, la
boratoriot, hallinnolliset pakkokeinot ja re
kisterit, kolmas teema elintarvikkeita, elin
tarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia 
tarvikkeita sekä elintarvikehuoneistoja ja al
kutuotantopaikkoja koskevat vaatimukset 
sekä neljäs teema elintarvikealan toimijoita 
ja tiettyjä elintarvikevalvonnan tehtäviä kos
kevat vaatimukset.

Lainvalmistelussa hyödynnetään vuonna 
2014 toteutetun kyselyn tuloksia sekä kuu
lemistilaisuuksissa esille tulleita näkemyk
siä. Viranomaisia ja sidosryhmiä kuullaan 
työn aikana aina tarvittaessa. Tavoitteena 
on, että uusi elintarvikelaki tulee voimaan 
keväällä 2018. n

Anne Haikonen

lainsäädäntöneuvos

maa- ja metsätalousministeriö

Ruokaosasto

anne.haikonen(at)mmm.fi

Elintarvikelaki 
uudistetaan

Kehittyvä 
ElintarvikeEtsi tietoa lehtiarkistosta

www.kehittyvaelintarvike.fi  ➩  lehtiarkisto
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n  T A L O U S  &  M A R K K I N A

Hinta ja hyvinvointi
suurimmat trendit

KUVA: PIRJO HUHTAKANGAS

Tutkimukset, myyntidata ja jossakin määrin sosiaalinen media ovat parhaita keinoja seurata ja ennakoida ostokäyttäytymi-
sen muutoksia, arvioivat S-ryhmän kuluttaja-analyytikot Katariina Roininen ja Rami Paasovaara.

Hinta ja hyvinvointi ovat 
vähittäiskaupan tämän hetken 
suurimmat trendit, kiteyttävät 
S-ryhmän kuluttaja-analyytikot 
Katariina Roininen ja Rami 
Paasovaara.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin trendi on 
lisännyt esimerkiksi urheiluravinteiden, 
pienkodinkoneiden sekä hedelmien ja kas
visten myyntiä. Myös smart shopperien, 
osaavien kuluttajien, määrä on kasvanut. 
TNS Gallupin tutkimusten mukaan näiden 
tarjouksia metsästävien määrä on noussut 
vuosina 2013−2015 eniten 22−44vuotiaiden 
ikäryhmässä.

− Smart shopperit vertailevat hintoja ja 

tuotteiden hintalaatusuhteita. He hakevat 
vastinetta rahalle ja valitsevat tarjolla olevis
ta vaihtoehdoista sillä hetkellä sopivimmat 
ostoskoriinsa, Roininen ja Paasovaara tar
kentavat.

He työskentelevät SOK:lla kuuden henki
lön analytiikkatiimissä. Tiimi tukee Sryh
män valikoimasuunnittelua ja hinnoittelua. 
Tutkimusaineistonaan heillä on julkisia, omia 
ja tilattuja tutkimuksia, myyntilukuja ja asia
kaspaneeleja ja tehtävänä muuttaa tieto ym
märrettävään muotoon. Smarketin, Pris
man, Salen ja Alepan asiakaspaneeleissa on 
mukana yli 30 000 panelistia.

− Tutkimusta arvostetaan ja sitä käytetään 
Ässällä, Roininen ja Paasovaara kiittävät.

He sanovat, että parhaat keinot seurata ja 
ennakoida muutoksia ovat tutkimukset, 
myyntidata ja jossakin määrin sosiaalinen 

media. Mielenkiintoisia tuloksia on saatu 
muun muassa analysoimalla Sryhmän kau
poista ajanjaksolla 1.8.−30.11.2015 ostettu
jen yli 70 miljoonan ostoskorin sisältöä. Ero
ja on löytynyt maan eri osien välillä ja eri 
asiakasryhmien kesken.

Hinta- ja laatutietoiset 
näkevät vaivaa

Yksi selkeä trendi on hintatietoisuuden li
sääntyminen ja smart shopperien määrän 
kasvu.

− Joissakin tuoteryhmissä heille käy hal
vin tuote, toisiin tuotteisiin laitetaan enem
män rahaa. He käyttävät aikaa hinta ja laa
tuvertailuihin verkossa sekä kaupoissa kier
telyyn. Peruselintarvikkeet, kuten maito, ha
lutaan halvempina versioina, mutta toisaalta 
liha ja kala voidaan ostaa palvelutiskiltä eikä 
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kylmähyllystä, Paasovaara ja Roininen ker
tovat.

Trendimuutokset saattavat näkyä hyvin
kin nopeasti kauppojen myynneissä.

− Hinnan tärkeyden muutos näkyi isoina 
muutoksia jo yhden vuoden aikana. On myös 
ohimeneviä trendejä, kuten karppaus, mut
ta yleensä ihmisten asenteet muuttuvat koh
talaisen hitaasti, Katariina Roininen sanoo.

Hinta ja hyvinvointi pitävät pintansa tren
deinä jatkossakin, mutta teknologinen kehi
tys ja vertaisverkostot voivat tuoda muutok
sia, ja vastuullisuuden merkitys kasvaa.

− Aidot, luonnolliset maut korostuvat, Ra
mi Paasovaara arvioi.

Katariina Roininen sanoo, että ravitsemus
suositukset vaikuttavat harvoin.

− Viimeisenä niitä uskotaan, ellei somes
sa lähde joku asia leviämään. Sen sijaan ver
taisverkostojen merkitys on kasvanut ja kas
vaa, hän summaa.

Trendit näkyvät nopeasti myynnissä
Kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset 
näkyvät nopeasti myynnissä. Esimerkiksi 
vuosien 2013 ja 2015 aikana gluteenittomien 
tuotteiden myyntimäärät ovat lisääntyneet 
kolmanneksen.

− Sryhmän myyntivolyymeihin perus
tuen margariinien kulutus on laskenut vuo
desta 2013 vuoteen 2015 seitsemän prosent
tia ja rasvaseosten puolestaan noussut lähes 
neljä prosenttia kahdessa vuodessa. Siirty

mää on selvästi tapahtunut margariineista 
rasvaseoksiin, Roininen ja Pasovaara kerto
vat.

Samanaikaisesti välipala ja ruuanlaitto
rahkojen myynti on kasvanut 30 prosenttia. 
Suomalaisten halu vähentää sokerin käyt
töään näkyy esimerkiksi jogurteissa: kulut
tajat ovat siirtyneet ostamaan sokerittomia 
vaihtoehtoja. Maustamattomien jogurttien 
myynti on kasvanut Sryhmässä (2013 vs. 
2015) lähes 28 prosenttia ja maustettujen jo
gurttien myynti samanaikaisesti laskenut 
noin 14 prosenttia.

Suolan käytössä ei ole vuosien 2013 ja 2015 
aikana tapahtunut muutoksia.

− Suolan vähentämisestä ei ole muuten
kaan pitkään aikaan kohuttu. Elintarvikete
ollisuus on vähennellyt suolaa valmisruuis
ta ja leivistä, mutta niistäkään ei ole hirvit
tävästi pidetty meteliä sitten 1990luvun, Ka
tariina Roininen huomauttaa.

Niin sanotun perusruokavalion suosio on 
kasvanut. Käytännössä se tarkoittaa kohtuut
ta ja helppoutta.

− Enemmistö ei innostu dieeteistä ja muo
tiruokavaliosta niitä kokeiltuaan, vaan pyr
kii noudattamaan sallivampaa ja helpompaa 
lähestymistapaa syömiseen. Kaikkea itselle 
sopivaa voi syödä, mutta liikasyöminen ja 
jatkuva herkuttelu pyritään pitämään kuris
sa, Roininen ja Paasovaara tiivistävät.

Hyvinvointitrendi näkyy muun muassa 
hedelmien ja vihannesten suosimisena sekä 

kalan kulutuksen kasvuna. Sryhmässä myy
tiin vuonna 2015 seitsemän prosenttia enem
män tuoretta kalaa kuin kaksi vuotta aiem
min.

Verkko täydentää kivijalkaostoja
Mutta millaisia ostajia ovat kuluttajaana
lyytikot itse? Rami Paasovaara haluaa selvi
tä ostoksista mahdollisimman tehokkaasti ja 
nopeasti. Hän ostaa verkkokaupasta palve
luja, matkoja ja elektroniikkaa, mutta ei ruo
kaa.

Katariina Roininen puolestaan shoppailee 
mielellään verkkokaupoissa.

− Netissä on helppo vertailla tuotteita. 
Olen ostanut verkosta tuotteita kivituhkasta 
lähtien. Verkkokauppa on vaivatonta: teet ti
lauksen, ajat drive in kaistalle ja nostat os
tokset peräkonttiin. Toisaalta tykkään käydä 
hypistelemässä, kun on aikaa. Eivät ne ole 
toisiaan poissulkevia, vaan täydentäviä, Roi
ninen tähdentää.

Perheet tilaavat verkkokaupasta tyypilli
sesti isoja määriä ruokaa kerrallaan.

− Kuitin loppusumma on verkkokaupassa 
isompi kuin kivijalassa. Verkkoostoksia 
suunnitellaan: se ei ole täydennysostopaik
ka. Verkkokauppa kasvaa hiljalleen, mutta ei 
ole näköpiirissä, että se haastaisi todenteol
la kivijalkaruokakaupat. n

Pirjo Huhtakangas

Kulutuksen trendejä ja lukuja

• Ruokamaailman trendejä ovat kotimaisuus ja paikallisuus, hyvinvointi ja 
terveys, hinta, helppous, vastuullisuus sekä se, että asiantuntijuus on siir-
tynyt guruilta kuluttajille.

• Hyvinvoinnin pitää näkyä nopeasti. Tavoitteena on hyvinvoiva keho.
• Oman itsensä hemmottelu on tärkeää varsinkin 18−24-vuotialle sekä 

25−44-vuotiaille.
• Ruokavalioiden suosio näkyy suoraan myynneissä.
• Perusruokavalion suosio on kasvussa. Myös kasvisruokavalion suosio li-

sääntyy.
• Nuoret suosivat muita enemmän korkeaa proteiinipitoisuutta.
• Etenkin nuorilla terveellisen ruuan syöminen on nousussa.
• Hifistelystä ollaan menossa kohti perustekemistä. Kokeilunhalu ja ruoka-

hifistely ovat laskussa. 
• Kotimaisuuden arvostus on edelleen kasvussa.
• Hinnan merkitys korostuu myös kotimaisessa ruuassa: suomalaisuutta ar-

vostetaan, mutta se ei saa maksaa liikaa.
• Nyt ollaan menossa kohti yksilöllisyyttä. 84 % suomalaisista pitää tärkeä-

nä sitä, että vapaa-aika ja kuluttaminen ovat oman näköisiä.
• Ruoka on edelleen vahva osa identiteettiä. 54 % katsoo, että ostoskori ku-

vaa häntä itseään. Ilmiö on nousussa erityisesti nuorilla miehillä.
• Asiakkaiden valinnoissa korostuvat peruselintarvikkeet, terveellisyys, ko-

timaisuus, hinta sekä eettisyys/ekologisuus.
• Osaava kuluttaja (smart shopper) -ilmiö kasvaa. Osaava kuluttaja miettii 

yhä tarkemmin, mihin rahansa käyttää ja missä säästää. Hän vertailee hin-
toja sekä näkee aikaa ja vaivaa saadakseen hyvää hinta-laatua. 59 % suo-
malaisista käyttää aikaa hyvien hintojen metsästämiseen. Osaava kulutta-
juus kasvaa erityisesti 25−44-vuotiaiden ryhmässä.

• Ruokaostosten suunnitelmallisuus on lisääntynyt. 84 % suomalaisista 
suunnittelee ruokaostoksensa.

• Rahaa käytetään päivittäistavaroihin aikaisempaa vähemmän.
• Hinta-laatusuhteen merkitys korostuu entisestään. Laatua halutaan, mut-

ta siitä ei haluta maksaa liikaa. n

Lähteet:

• TNS RISC Monitor 2015 & TNS Atlas 2015

• S-ryhmän myyntidata

• Taloustutkimus: Suomi syö 2015

• S-market ja Sale/Alepa, asiakaspaneelit 2015 



38 Kehittyvä Elintarvike 3 /2016 I www.kehittyvaelintarvike.fi

n  T A L O U S  &  M A R K K I N A

Suomalaiset luomutuotteet olivat 
näyttävästi esillä helmikuussa 
Saksan Nürnbergissä 
järjestetyillä kansainvälisillä 
Biofach-luomumessuilla. 
Suomalaisyritysten yhteisen 
messuosaston organisoinnista 
vastasi elintarvikealan 
vientiohjelma Food From Finland.

Food From Finland järjestää tänä vuonna 
noin 40 eri tapahtumaa ympäri maailmaa. 
Tapahtumiin ja messuille valitaan sopivat 
yhteistyökumppanit vientiohjelmassa mu
kana olevista yrityksistä.

Biofachmessut keskittyvät luomuun, jo
ten mukana oli yrityksiä, joiden tuotevali
koima on joko kokonaan tai osittain luomua: 
Bioferme, Leader Foods, Finnamyl, Helsin
gin Mylly, Kaskein Marja, Kiantama, Ĺ Uo
mu Nokka, Pekan Leipä, Suomisen Maito ja 
Vavesaaren tila.

– Luomutuotteiden viennissä Suomella on 
huikea potentiaali, mutta tuotekehitystä on 
lisättävä ja vientiponnisteluihin on panos
tettava. Tällä hetkellä Suomen luomuviennin 
arvo on ainoastaan 10 miljoonaa euroa, Food 
From Finlandin vetäjä ja Finpron elintarvi
kesektorin toimialajohtaja Esa Wrang tote
aa.

Esimerkiksi Saksassa luomumarkkinoiden 
arvo on noin 6,5 miljardia euroa, kun se on 
Suomessa noin 240 miljoonaa euroa. Saksan 
lisäksi IsoBritannia, Ranska, Italia, Tanska 
ja Ruotsi ovat vahvoja luomumaita.

Esa Wrangin mukaan Suomessa ei kanna
ta enää tuhlata aikaa miettimällä, tarvitaan
ko luomutuotteita vai ei, vaan panostaa nii
den vientiin.

– Se, että Suomessa luomutuotteiden 
myynti on pientä, ei tarkoita sitä, etteivätkö 
laadukkaat suomalaiset luomutuotteet me
nisi kaupaksi jossain muualla. Pelkästään 
Saksassa on 600 supermarketia, jotka myy

vät vain luomutuotteita. Ulkomaanvienti on 
suomalaisille luomualan toimijoille kannat
tavaa toimintaa.

Suomalaisten elintarvikkeiden vahvuus 
ovat luomun tuoman lisäarvon lisäksi puh
taus, tuotteiden alkuperän jäljittämismah
dollisuus ja eläintautivapaus. Suomessa ei 
myöskään käytetä antibiootteja lihakarjan 
kasvatuksessa eikä turhia kasvinsuojeluai
neita maanviljelyssä. Lisäksi viranomaistyö 
ja valvonta ovat ensiluokkaisia.

– Haasteena on se, että Suomi on pieni ja 
tuntematon maa. Meidän on ensin tehtävä 
Suomesta tunnettu. Vasta sen jälkeen voim
me ryhtyä markkinoimaan tuotteitamme, 
Esa Wrang muistuttaa.

Kohdemarkkinatkin kannattaa Wrangin 
mukaan valita tarkasti.

– Suomalaiset lisäarvotuotteet ovat jo läh
tökohtaisesti hinnaltaan korkeampia, joten 
ne käyvät kaupaksi parhaiten sellaisilla 
markkinoilla, joissa tuotteiden hintataso on 
keskivertoa korkeampi ja kuluttajat ovat val

miita maksamaan erikoistuotteista korkeam
paa hintaa, kuten esimerkiksi EteläKoreas
sa tai Japanissa.

Menestys vaatii yhteistyötä ja 
tuotekehitystä

Uusien luomutuotteiden kehittäminen on 
Suomessa ongelmallista, koska luomumark
kina on täällä pieni ja kehittyy hitaasti. Uu
sia tuotteita ei Wrangin mukaan kannata
kaan kehittää vain Suomen markkinoille, 
vaan suunnata ne heti kansainvälisille mark
kinoille.

– Kannattaa muistaa, että luomumerkintä 
on lisäarvo tuotteelle, ja maailmalla kulut
tajat ovat valmiita maksamaan siitä. Luomu
tuotteet ovat tarkasti sertifioituja laatutuot
teita. Sen takia ne ansaitsevat myös tyylik
käät pakkaukset. Enää niitä ei kannata pa
kata ruskeisiin paperipusseihin.

Muun ohella tuotteiden segmentointi on 
tärkeää, kun lähdetään kilpailluille kansain
välisille markkinoille. Kohderyhmä ja jake

Suomalainen luomu on 
vihdoin matkalla maailmalle

Food From Finland oli koonnut Biofach-luomumessujen yhteisosastolle 11 suomalais-
ta elintarvikealan yritystä.
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lutie pitää miettiä tarkkaan, sillä tarjoamal
la kaikille kaikkea ei voi menestyä.

– Suomen pienillä markkinoilla se on vie
lä mahdollista, mutta kansainvälisillä mark
kinoilla on tehtävä tarkkaa markkina ja koh
deryhmätutkimusta menestyäkseen.

Food From Finlandin avulla yritykset voi
vat tehdä monenlaista yhteistyötä ja esimer
kiksi osallistua kansainvälisille messuille yh
dessä. Näin kustannukset pysyvät kohtuul
lisina.

– Iso messuosasto, joka esittelee monen
laisia suomalaisia luomutuotteita, saa var
masti enemmän huomiota kuin yksittäisen 
yrityksen ständi. Vientiohjelmassamme on 
myös erilaisia vientiklustereita, kuten mar
jat tai kaura, joissa saman alan yritykset 
suunnittelevat yhteistyössä erilaisia vienti
toimenpiteitä.

Esa Wrang iloitsee siitä, että vihdoin Suo
messakin on huomattu elintarviketeollisuu
den merkitys taloudelle ja työpaikkojen luo
miselle. Elintarvikevienti ja suomalaisen ruo
kakulttuurin edistäminen siinä ohessa ovat 
nykyään tärkeitä asioita ihan hallitustasolla.

– Suomessa on paljon sellaisia raakaai
neita, jotka kiinnostavat maailmalla, kuten 
marjat, kaura, ruis ja puhdas kala ja liha. Li
säksi meillä on jo osaamista esimerkiksi kor
kealuokkaisten maitotuotteiden, gluteenit
tomien tuotteiden ja maitohappobakteereita 
sisältävien tuotteiden valmistuksessa. Nyt 
täytyy vain rohkeasti lähteä viemään tätä 
osaamista maailmalle, eikä olla turhan vaa
timattomia tuotteiden suhteen, Esa Wrang 
kannustaa. n

Teksti ja kuvat: Thea Ekholm

Biofach-messuilla huomio kiinnittyi siihen, kuinka laadukkaita ja tyylikkäitä luomutuotteiden 
pakkaukset tänä päivänä jo ovat. Kaukana ovat ajat, kun kaikki luomutuotteet pakattiin 
ruskeisiin paperipusseihin.

Luomun myynti kasvoi Suomessa lähes seitsemän prosenttia

Viime vuonna luomuelintarvikkeiden 
vähittäismyynti kasvoi Suomessa 
6,7 prosenttia. Suunta on vastakkai-
nen kaupan alan yleiselle kehityksel-
le, sillä päivittäistavarakaupan koko-
naismyynti supistui samaan aikaan 
lähes prosentin verran.

Pro Luomun arvion mukaan luo-
mutuotteita myytiin päivittäistavara-
kaupassa viime vuonna 240 miljoo-
nalla eurolla. Samalla luomun mark-
kinaosuus kaikesta elintarvikemyyn-
nistä nousi 1,8 prosenttiin. Arvio pe-
rustuu kaupan keskusliikkeiltä ke-

rättyihin tietoihin.
Luomutuotteiden myynnin kehitys 

vaihtelee paljon tuote- ja kaupparyh-
mittäin. Viime vuonna voimakkaasti 
kasvaneita tuoteryhmiä olivat esi-
merkiksi tuore luomuliha, luomukah-
vi ja luomujuustot. Suhteellisesti eni-
ten eri luomutuoteryhmistä kasvoi 
pakasteiden myynti, jota siivitti koti-
maisen luomujäätelön onnistunut 
lanseeraus.

– Kaikissa kasvaneissa tuoteryh-
missä markkinoille tuli viime vuonna 
kuluttajia kiinnostavia luomu-uu-

tuuksia. Myös kaupparyhmien vali-
koima- ja hinnoitteluratkaisut vai-
kuttavat luomumyynnin kehityk-
seen, Pro Luomu ry:n toiminnanjoh-
taja Marja-Riitta Kottila toteaa.

Edelleen myydyin luomutuoteryh-
mä ovat hedelmät ja vihannekset, ja 
niiden myynti kasvoi selvästi myös 
viime vuonna. Yksittäisistä luomu-
tuotteista myydyin tuote on puoles-
taan luomumaito, jonka osuus on 
noin 15 prosenttia luomun kokonais-
markkinoista. Viime vuonna luomu-
maidon euromääräinen myynti su-

pistui hieman hintojen laskun takia, 
mutta litramääräinen myynti lisään-
tyi.

Kaupan alan asiantuntijoiden ar-
vion mukaan luomumarkkinoiden 
kasvu jatkuu lähivuosina. Vuonna 
2020 Suomen luomumarkkinoiden 
arvo olisi jo yli 410 miljoonaa euroa 
n.

Lähde:

Pro Luomu ry
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Ammattikeittiöillä on varaa 
käyttää luomua, jos ruokalistat 
suunnitellaan ja ruokaa 
valmistetaan hieman eri tavalla 
kuin ennen. 

Tämän todistavat suomalaiset laskelmat, jot
ka ottavat mallia Tanskassa ja Ruotsissa laa
jasti käytössä olevista keittiökäytännöistä.

Luomun käyttö yleistyy ammattikeittiöis
sä hitaasti monestakin syystä. Yhä edelleen 
suurimmaksi esteeksi nousee luomun kal
liimpi hinta. Muita esteitä ovat huono saata
vuus ja toimitusvarmuus, tietämättömyys 
luomutarjonnasta sekä ammattikeittiöille so
pimattomat pakkaukset. Luomua käytetään 
kuitenkin lähes jokaisessa ammattikeittiös
sä, ja käytön lisäämistä suunnittelevien keit
tiöiden määrä (noin 40 %) on pysynyt jo use
an vuoden ajan samana.

Luomun tie ruokalistalle alkaa päätökses
tä ja ruokalistasuunnittelusta. Tärkein on kir
jattu päätös ja tavoitteet luomuruuan lisää
misestä. Päätös tukee ruokapalveluiden 
suunnittelua ja tuotteiden hankintaa. Ruo
kapalveluiden tulee suunnitella ruokalista 
siten, että luomutuotteita voidaan lisätä vai

heittain listalle: pitää keskittyä laatuun, teh
dä itse mahdollisimman paljon, olla ylpeä 
tekemästään ruuasta ja viestiä siitä myös asi
akkaille.

Ruotsi ja Tanska Suomea edellä
Suomessa luomun osuuden kasvattaminen 
nimenomaan julkisella sektorilla tuntuu ole
van kaikkein vaikeinta. Ruotsissa luomun 
osuus julkisella sektorilla on pystytty nosta
maan lähes 70 prosenttiin, ja Tanskassa luo
mun osuus on päiväkoti ja vanhusruokai
lussa lähes 70 prosenttia. Suomessa luomun 
osuus on julkisella sektorilla noin viisi pro
senttia.

EkoCentria selvitti, onnistuuko naapuri
maiden malli myös Suomessa. Selvityksen 
mukaan luomun lisääminen ruokalistalle on
nistuu ilman lisäkustannuksia ruokalistaa ja 
reseptiikkaa muuttamalla. Avaintekijä ruo
kalistasuunnittelussa on lisätä edullisempien 
raakaaineiden, kuten kasvisten ja viljatuot
teiden osuutta, ja vastaavasti vähentää kal
liimpien raakaaineiden, kuten lihan osuut
ta. Myös hävikkiin tulee kiinnittää tarkem
min huomiota. Selvityksen laskelmat teki tut
kija ja keittiömestari Jaakko Nuutila Luo
muinstituutista.

Kuuden viikon kouluruokalista uusiksi
Selvityksen lähtökohtana oli todellinen kou
lun kiertävä ruokalista, joka ei sisältänyt yh
tään luomua. Malliruokalistasta tehtiin 10 
prosenttia ja 20 prosenttia luomua sisältävät 
kuuden viikon ruokalistat. Ruokalistan an
noshintojen ja luomun osuuksien laskemi

KUVA: EKOCENTRIA / TERO TAKALO-ESKOLA

Luomun osuutta on helpoin kasvattaa leivän, 
levitteenä käytetyn margariinin, hedelmien 
ja raasteiden avulla sekä vaihtamalla pääruu-
an komponentteja, kuten sipulia, perunaa ja 
juureksia luomuksi.

Erilaiset ruokalistat ja valmistustavat
laskevat luomun lautashintaa

Eri ruokalistojen aterioiden raaka-aineiden viikoittainen keskihinta. Ruokalistasuunnittelun jälkeen jopa 20 % luomua sisältävä ruokalista oli 
edullisempi kuin alkuperäinen 0 % -lista. Laskelmassa käytetyt raaka-ainehinnat ovat ovh-hintoja ilman sopimusalennuksia.
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Selvityksessä tehdyssä ruokalistasuunnittelussa lihan osuutta listalla ja resepteissä vähennet-
tiin tuntuvasti.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

 
0 %- lista 

 
Max %- lista 

 
10 %kg- lista 

 
10%€-lista 

 
20 %kg- lista 

 
20%€-lista 

liha 

siipikarja 

kala 

kasvis 

puuro 

0 % -lista Todellinen, olemassa oleva sekaruokalista, jonka ruuissa ei ole käytetty luo-
muraaka-aineita.

Max % -lista 0 % -ruokalistan reseptiikkaa muutetaan siten, että kaikki mahdolliset luo-
muna sopimustukun kautta saatavat raaka-aineet vaihdetaan luomuksi. 
Muuten ruokalistat pysyvät samoina.

10 % kg-lista Ruokalistan aterioiden raaka-aineiden määrästä (kg) 10 % on luomuraaka-ai-
neita. Listan ruokalajeja ja reseptiikkaa muokataan noudattaen ravitsemus-
suosituksia ja kestävän kehityksen periaatteita, eikä viikoittainen keskihinta 
ylitä 0 % -listan keskihintaa. 

10 % € -lista Ruokalistan aterioiden raaka-aineiden hinnasta (€) 10 % on luomuraaka-ai-
neita. Listan ruokalajeja ja reseptiikkaa muokataan noudattaen ravitsemus-
suosituksia ja kestävän kehityksen periaatteita, eikä viikoittainen keskihinta 
ylitä 0 % -listan keskihintaa. 

20 % kg-lista Ruokalistan aterioiden raaka-aineiden määrästä (kg) 20 % on luomuraaka-ai-
neita. Listan ruokalajeja ja reseptiikkaa muokataan noudattaen ravitsemus-
suosituksia ja kestävän kehityksen periaatteita, eikä viikoittainen keskihinta 
ylitä 0 % -listan keskihintaa.

20 % €-lista Ruokalistan aterioiden raaka-aineiden hinnasta (€) 20 % on luomuraaka-ai-
neita. Listan ruokalajeja ja reseptiikkaa muokataan noudattaen ravitsemus-
suosituksia ja kestävän kehityksen periaatteita, eikä viikoittainen keskihinta 
ylitä 0 % -listan keskihintaa. 

Annosten keskihinta ei välttämättä nouse

Ei näin
• Esimerkkiruokalistan (0 % luomua -lista) 

mahdollisimman moni raaka-aine vaihdettiin 
luomuksi (max % luomua -lista), jotta nähtiin 
vaikutukset raaka-aineiden annoshintaan. 
Luomutuotteiden vaihtaminen ruokalistalle il-
man suunnittelua ja muokkaamista ei onnistu. 
Suoraan raaka-aineiden vaihtaminen luomuk-
si nostaa aterian raaka-ainekustannukset 
jopa kaksinkertaiseksi.

Vaan näin
Ruokalistalle luomun lisääminen ilman kustan-
nusten kasvattamista on mahdollista seuraavilla 
keinoilla:
• Vähennetään kalliimpien ruokalajien osuutta 

(liha, siipikarja, einekset, lihaleikkeleet) ja li-
sätään edullisten määrää (puurot, kasvikset, 
sesongin tuotteet).

• Pienennetään lihan osuutta ruuissa korvaa-
malla sitä osittain juureksilla (lihakastikkeet, 
pataruuat).

• Minimoidaan ruuan hävikki. Ruokaa pyritään 
valmistamaan mahdollisimman tarkkaan oi-
kea määrä. Ylimääräinen ruoka käytetään 
mahdollisimman hyvin hyödyksi elintarvike-
turvallisuus huomioiden.

• Valmistetaan ruoka mahdollisimman alusta 
asti itse.

• Ekoruokakone (www.ekoruokakone.fi) on uusi 
reseptisuunnittelutyökalu ammattikeittiöille. 
Se tarjoaa laajan raaka-ainepankin, mahdol-
lisuuden luoda reseptiikkaa ja ruokalistoja. 

Lisätietoja:

Anu Arolaakso

anu.arolaakso(at)sakky.fi

Jaakko Nuutila

tutkija, keittiömestari

Luomuinstituutti

jaakko.nuutila(at)luke.fi

sessa käytettiin apuna ammattikeittiöiden 
reseptisuunnittelutyökalu Ekoruokakonetta 
ja sen raakaainehinnastoa. Laskelmissa käy
tetyt hinnat olivat ovhhintoja ilman alen
nuksia, eli laskelmat ovat suuntaaantavia.

Selvityksen ruokalistasuunnittelun lähtö
kohtana olivat uudet ravitsemussuositukset 
ja luomutuotteiden lisääminen listalle. Pe
rusoletuksena oli, että kalliimpien raakaai
neiden käyttöä tulee vähentää, jotta luomun 
osuutta voidaan lisätä.

Malliruokalistaa tarkasteltiin kiinnittä
mällä huomiota valittuihin pääraakaainei
siin (liha, kala, siipikarja, kasvis, puuro), kal
liimpien raakaaineiden osuuteen resepteis
sä (liha) sekä aterian komponentteihin (mah
dollisuus vähentää lisäkkeitä, lisäkkeiden 
sopivuus). Jotta luomun osuutta voitiin kas
vattaa ilman lisäkustannuksia, vähennettiin 
lihaaterioiden määrää ja muokattiin resep
tejä enemmän kasviksia ja juureksia sisältä
viksi. Ravitsemussuosituksien täyttyminen 
varmistettiin muun muassa lisäämällä re
septiikkaan kasviproteiinia, kuten papuja. 

Reseptit ja ruokalistat 
Ekokone-sivustolla

Ekoruokakone mahdollistaa tarkan ravinto
aineseurannan reseptitasolla. Tässä selvityk
sessä otettiin tarkasteluun ainoastaan ate
rioiden tuoman energian määrä sekä rasvan, 
hiilihydraattien ja proteiinien keskinäinen 
suhde.

Päivittäinen energian saanti on 0 % luo
mua listalla keskimäärin 610 kcal ja muilla 
ruokalistoilla keskimäärin 548−567 kcal. 
Rasvojen, hiilihydraattien ja proteiinien kes
kinäinen suhde on kaikissa kuudessa ruoka
listassa lähes sama.

Selvityksen mukaan luomun osuutta oli 
helpoin kasvattaa leivän, levitteenä käytetyn 
margariinin, hedelmien ja raasteiden avulla 
sekä vaihtamalla pääruuan komponentteja, 
kuten sipulia, perunaa ja juureksia luomuk
si. Yksinkertaisimmillaan luomun määrää 
voidaan lisätä vaihtamalla päivittäinen mai
toannos luomumaidoksi. Kaikki selvitykses
sä suunnitellut reseptit ja ruokalistat löyty
vät Ekoruokakone.fi sivustolta.

Luomun käyttöhintalaskelma toteutettiin 
EkoCentrian Luomutarjonnan lisääminen ja 
monipuolistaminen ammattikeittiöissä hank
keessa, jota rahoittaa maa ja metsätalous
ministeriö/Maaseutuvirasto. n

Anu Arolaakso

hankepäällikkö

EkoCentria

Savon koulutuskuntayhtymä

anu.arolaakso(at)sakky.fi

Taulukko: ruokalistalaskelmien kuvaus. 
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Itä-Suomen yliopiston 
sisäympäristön ja työhygienian 
tutkimusryhmä palvelee laaja-
alaisesti yhteiskuntaa, myös 
elintarvikeketjua.

ItäSuomen yliopiston sisäilman ja työhygie
nian tutkimus alkoi aikoinaan Kuopion yli
opiston Ympäristötieteen laitoksella 1980lu
vun alussa. Nykyään sisäilman ja työhygie
nian tutkimusta tehdään tutkimusjohtaja 
Pertti Pasasen johtamassa Sisäympäristön 
ja työhygienian tutkimusryhmässä. Hänen 
lisäkseen ryhmässä on tällä hetkellä yksi vie
raileva professori (FiDiPro), yksi yliopis
toopettaja, kolme tutkijatohtoria ja viisi väi
töskirjatyöntekijää.

Tutkimusryhmä keskittyy altistumisen ar
viointiin, ilman epäpuhtauksien terveysvai
kutuksiin, riskien arviointiin sekä altistumi
sen hallintaan ja vähentämiseen erilaisissa 
sisä ja työympäristöissä.

Ryhmän erityisosaamista ovat muun 
muassa bioaerosolien tuotto ja mittaaminen, 
haihtuvat ja puolihaihtuvat orgaaniset yh
disteet (VOC ja SVOCyhdisteet), hiukka
set, ilmanvaihtoon ja ilmanvaihtolaitteiston 
puhtauteen liittyvät asiat, muovien kierrä
tyksen riskinarviointi, materiaali ja proses
siemissiot sekä kemikaalien ja muiden ym
päristöaltisteiden ärsyttävyyden testaus.

Lisäpotkua bioaerosolilaboratorioon
Viimeaikaisena onnistumisena voidaan pi
tää bioaerosolilaboratoriotoiminnan laajen
tamista ja kehittämistä. Home ja kosteus
vaurioiden tutkimuksessa ja menetelmien 
kehittämisessä yliopistolla oli aiemmin vah
va osaajajoukko, mutta yhteiskunnan tarve 
asiantuntijoista veti osaavat tutkijat muihin 
tehtäviin.

Bioaerosolilaboratorioon saatiin lisäpot
kua ja kansainvälistä huippuosaamista Tek
nologian ja innovaatioiden kehittämiskes
kuksen Tekesin (nyk. Innovaatiorahoituskes
kus Tekes) rahoituksella, millä palkattiin vie
railevaksi professoriksi alan asiantuntijana 
tunnustettu professori Tiina Reponen Cin
cinnatin yliopistosta. Reponen on viettänyt 
vuosittain neljä kuukautta Suomessa vuo

desta 2012 lähtien. Vierailevan professorin 
pesti päättyy heinäkuussa 2016.

Laboratorion pystyttämiseen liittyvässä 
tutkimuksessa selvitettiin homesienten kas
vua ekologisilla ja eiekologisilla rakennus
materiaaleilla ja tutkittiin bioaerosolien va
pautumista kontaminoituneilta materiaaleil
ta. Hankkeesta syntyi yksi väitöskirja vuo
den 2016 alussa (MensahAttipoe,  2016). Ke
hitettyjä bioaerosolin tuotto ja analyysitek
niikoita voidaan jatkossa hyödyntää muun 
muassa teollisuuden tuotekehitystutkimuk
sessa.

VOC- ja SVOC-yhdisteiden 
analytiikkaa
VOCyhdisteitä sisä ja työilmasta on analy
soitu jo pitkään rutiininomaisesti (mm. Har
tikainen et al. 2015, Leppänen et al. 2016). 
Näitä yhdisteitä vapautuu muun muassa sii
vous ja puhdistuskemikaaleista.

Ilmanäytteiden SVOCanalytiikan pystyt
täminen aloitettiin noin kymmenen vuotta 
sitten (Mäkinen et al. 2009). Sitä on kehitet
ty edelleen niin, että se tukee muun muassa 
materiaalien kierrätyksen riskinarviointia. 
SVOCyhdisteitä (mm. ftalaatteja) käytetään 
yleisesti muovien lisä ja apuaineina. Ana
lytiikka on sen vuoksi hyvin kontaminaatio
herkkää. Ryhmän käytössä on muovivapaa 
laboratorio näytteitä pilaavien epäpuhtauk
sien torjumiseksi.

Ilmanvaihtoa ja sen toimintaa pystytään 
tutkimaan mittaamalla esimerkiksi ilma
määriä, ilman virtausnopeutta, paineeroa, 
ilmanpitävyyttä sekä ilma ja lämpövuotoja. 
Ainoana Suomessa ryhmä tekee myös ilman
vaihtotuotteiden M1merkin edellyttämiä 
voiteluaine ja likakertymämittauksia ilman
vaihtotuotteita valmistaville yrityksille.

Yhteistyötä elintarvike-
toimijoiden kanssa
Tällä hetkellä Sisäympäristön ja työhygie
nian tutkimusryhmä on mukana Työsuoje
lurahaston rahoittamassa hankkeessa, jota 
johtaa ItäSuomen yliopiston Pienhiukkas 

Itä-Suomen yliopistossa tutkitaan 
sisäympäristöä ja työhygieniaa

KUVA: RAIJA TÖRRÖNEN

Tutkimusjohtaja Pertti Pasanen ja tutkija Maija Leppänen ovat perehtyneet sisäilma- ja työhy-
gieniaan.

KUVA: ANNIINA SALMELA

Bioaerosoleja voidaan tuottaa märkägene-
roinnilla.
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ja aerosolitekniikan laboratorio, ja johon osal
listuu myös Työterveyslaitos. Hankkeessa 
mitataan nanohiukkaspitoisuuksia viidellä 
eri työpaikalla.  Siinä on kehitetty henkilö
kohtaisen nanohiukkasaltistuksen mittaa
miseen soveltuva esierotin. Yksi työpaikois
ta on leipomo, jossa toteutettiin hiukkasmit
tauksia jo aiemmassa hankkeessa. Lisäksi 
leipomoiden työolosuhteisiin liittyen on te
keillä yksi väitöskirja.

Ammattikeittiöiden ja muiden elintarvi
ketilojen ilmanvaihtojärjestelmien puhdis
taminen kuuluu osaksi säännöllistä kiinteis
tönhoitoa. Keittiöiden kanavien puhdistami
nen on vaikeaa rasvoja sisältävän likakerty
män vuoksi. Keittiöiden ilmanvaihtojärjes
telmien puhdistamista tutkivassa hankkees
sa on kehitetty yhdessä puhdistuslaitteita 
valmistavan yrityksen kanssa tehokkaampia 
menetelmiä kanaviin kertyvän lian ja rasvan 
poistamiseksi. Kanavien puhdistamista ja 
puhtauden todentamista tutkivassa projek
tissa on valmistunut yksi väitöskirja (Holo
painen 2004). Myös ilmanvaihtojärjestelmi
en puhdistajien työolosuhteita ja altistumis
ta puhdistuskemikaaleille on tutkittu (Kola
ri et al. 2004 ).

Ilmavälitteinen mikrobikontaminaatio 
vaanii herkästi pilaantuvien elintarvikkei
den tuotannossa. Suurista tuotantomääristä 
johtuen kontaminaatio voi aiheuttaa merkit
täviä taloudellisia seuraamuksia esimerkik
si meijeriteollisuudessa.

Ilmanvaihtoa ja ilman liikkumista tuotan
totilojen eri puhtausvyöhykkeillä ja pesujen 
vaikutusta epäpuhtauksien leviämiseen on 
tutkittu useammassakin hankkeessa (Kes
kikuru et al. 2000 ja 2002). Ilmanvaihtojär
jestelmien puhtauden, tuloilman suodatuk
sen tason, ilman jaon ja eri tuotantotilojen 
välisten painesuhteiden havaittiin olevan 
keskeisiä hallittavia tekijöitä ilmavälitteisen 
kontaminaation hallinnassa. Hapatteita 
käyttäville tuotantolaitoksille kehitettiin 
myös ilman laadun omavalvontaan soveltu
via mikrobien havainnointimenetelmiä. Kon
taminaatioriskien välttäminen edellyttää 
luonnollisesti hyvää prosessihygieniaa ja hy
vää ilmanlaatua prosessialueella.

Useita yhteistyökumppaneita
Tärkeimpiä kotimaisia yhteistyökumppanei
ta tällä hetkellä ovat Aaltoyliopisto, Tampe
reen teknillinen yliopisto (Aerosolifysiikan 
ryhmä), Lappeenrannan teknillinen yliopis
to, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työter
veyslaitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT 
Oy, Lahden ammattikorkeakoulu ja Suomen 
ympäristökeskus.

Kansainvälisiä kumppaneita ovat muun 
muassa Institute for Space Medicine and Phy
siology Ranskassa, Cincinnatin yliopisto 
USA:ssa, University of Nottingham Health 
Protection and Influenza Research group 
IsossaBritanniassa, The Public Health Eng
land IsossaBritanniassa, Assistance Publi
que Ranskassa, COMEX S.A. Ranskassa se
kä Thales Alenia Space Italiassa.

Työterveyslaitoksen kanssa tutkimuksen 
rajapinta on laajin ja yhteistyö monipuolisin
ta: yhteistyötä on tehty vuosien varrella eri 
toimipisteiden ja tutkimusryhmien kanssa. 
Tutkimusyhteistyön lisäksi yhteistyötä teh
dään opetuksessa. Työterveyslaitos onkin 
tarjonnut monelle opiskelijalle opinnäyte
työn aiheen. n

Maija Leppänen

tutkija, FT

Itä-Suomen yliopisto

Ympäristö- ja biotieteiden laitos

maija.leppanen(at)uef.fi

Pertti Pasanen

tutkimusjohtaja, FT, dosentti

Itä-Suomen yliopisto

Ympäristö- ja biotieteiden laitos

pertti.pasanen(at)uef.fi

Lisätietoja:

www.uef.fi/sisaymparisto
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Bakteerien tuottamat mitokondriomyrkyt 
saattavat aiheuttaa pitkäaikaissairauksia
MMM Stiina Rasimus-Sahari väitteli hel
mikuussa Helsingin yliopiston maatalo
usmetsätieteellisessä tiedekunnassa aihees
ta Effects of microbial mitochondriotoxins 
from food and indoor air on mammalian 
cells.

Väitöstyö osoittaa, että krooninen altistu
minen sisäilman tai ruuan kautta pienille 
määrille itiöivien bakteerien tuottamia mi
tokondriomyrkkyjä saattaa olla yleisempää 
kuin tähän saakka on oletettu.

Tämän kaltainen altistuminen voi olla yh
teydessä länsimaiseen elämäntapaan liitty
vien tautien, kuten diabeteksen, astman, al
lergioiden, sydän ja verisuonitautien sekä 
hermostollisten häiriöiden maailmanlaajui
sesti kohonneeseen esiintyvyyteen. Kaikki 
tässä työssä tutkitut myrkyt ovat kuumuutta 
kestäviä ja itiöivien, ankaria ympäristöoloja 
kestävien bakteerien tuottamia, joten niiden 
läsnäolon ja säilymisen estäminen elintar
vikkeissa tai sisätiloissa on vaikeaa.

Viljan jyvissä uusia myrkkyjä
Viljan jyvistä löydettiin kaksi aiemmin tun
nistamatonta elintarviketurvallisuusvaaraa. 

Ohran jyvistä eristettiin Paenibacillus tundrae 
lajin kantoja, jotka tuottivat uutta penili
dinimistä kuumuutta kestävää myrkkyä, jo
ka muistutti rakenteeltaan ja toiminnaltaan 
kereulidia. Löytö osoittaa, ettei Paenibacil
lussukua voida pitää harmittomana ihmis
terveyden kannalta.

Toinen viljan jyviin liittyvä uusi löydös oli 
myrkkyjä tuottavien Streptomyceslajien löy
tyminen terveeltä näyttävistä ohran ja ke
vätvehnän jyvistä. Ohran jyvistä eristetyt 
bakteerikannat, jotka tunnistettiin Strepto
myces albidoflavus ryhmän jäseniksi, tuot
tivat mitokondrioille myrkyllistä makrolidi
yhdistettä, antimysiini A:ta, joka tunnetaan 
oksidatiivisen fosforylaation häiritsijänä. Ke
vätvehnän jyvistä eristettyjen, Streptomyces 
sedi lajille läheisimmin sukua olevien bak
teerien myrkyllisyyden syy jäi tuntematto
maksi.

Kaikkien eristettyjen bakteerikantojen se
kä jyvien myrkyllisyys havaittiin sian siitti
öiden liikkuvuutta mittaavalla kokeella, joka 
oli riittävän herkkä havaitsemaan saastumis
ta, joka vastasi 2 ng antimysiini A:ta ohran 
jyvää kohden. Antimysiini A oli myrkylli

sempi sian munuaisten epiteelisoluille kuin 
homemyrkky enniatiini B, mutta vähemmän 
myrkyllinen kuin kereulidi tai penilidi. Sian 
munuaisten epiteelisolujen altistuminen 
näille neljälle toksiinille kiihdytti glukoosin 
kulutusta ja aiheutti mitokondrioiden depo
larisaation, mikä viittaa glykolyysin tehos
tumiseen.

Sen sijaan haiman insuliinia erittävät be
tasolut, jotka eivät kykene glykolyyttiseen 
ATPtuotantoon, ovat paljon haavoittuvai
sempia ja päätyvät nekroottiseen solukuole
maan altistuessaan mitokondriomyrkyille. 
Mitokondriomyrkkyjen saastuttaman viljan 
syöminen voi siis haitata erityisesti haiman 
toimintaa.

Lisätietoja:

http://hdl.handle.net/10138/159395

Vuonna 2015 päättyneessä Työsuojelurahas
ton rahoittamassa hankkeessa (hankenume
ro 114255) selvitettiin nanohiukkasten luku
määräpitoisuuksia ja lukumääräkokojakau
mia kahdessa leipomossa. Hiukkasten koko
jakauma ja lukumääräpitoisuus vaihtelivat 
leipomoissa nopeasti, ja korkeita hetkellisiä 
lukumääräpitoisuuksia esiintyi.

Uunien lämmitysvaiheessa ilmaan vapau
tui paljon nanokokoluokan hiukkasia, jotka 
olivat aluksi hyvin pieniä (< 10 nm), mutta 
kasvoivat nopeasti 40 nm:n kokoisiksi. Pais
tamisen aikana hiukkasten keskikoko oli 50 
nm. Munkinpaistosta ilmaan vapautuvat 
hiukkaset olivat suurempia (keskikoko noin 
300 nm), jolloin paistoosastolta mitattu ko
kojakauma muuttui kaksihuippuiseksi.

Leipomisen alussa hiukkasten keskikoko 

leipomisosastolla oli 110 nm, mutta paista
misen edetessä hiukkaskoko pieneni 60 
nm:iin. Kun munkinpaisto, pinnauunit ja ari
nauunit olivat käynnissä samanaikaisesti, 
hiukkasten lukumääräpitoisuus leipomon 
paistoosastolla oli korkea (24*106 kpl/cm3) 
ja hiukkasten keskikoko noin 90 nm.

Elektronimikroskooppianalyysien perus
teella leipomoissa esiintyy nanokokoluokas
sa jauhohiukkasia, palamisprosesseissa muo
dostuvia agglomeraatteja ja ulkoilmasta pe
räisin olevia epäorgaanisia hiukkasia. Lisäk
si elektronimikroskooppinäytteissä havait
tiin hyvin pieniä, pallomaisia hiukkasia, jot
ka luultavasti muodostavat uunien lämmi
tyksen aikana havaitun < 50 nm:n hiukkas
ten moodin. Nämä hiukkaset sisälsivät nat
riumia, kaliumia ja rikkiä. n

Mirella Miettinen

tutkija, FT,

Itä-Suomen yliopisto

Ympäristö- ja biotieteiden laitos

mirella.miettinen(at)uef.fi

Lisätietoja:

Miettinen M. et al. 2015. Kuinka paljon ja mil-

laisille nanohiukkasille työpaikoilla altistutaan 

Suomessa? Työsuojelurahaston hankkeen 

114255 loppuraportti. Itä-Suomen yliopisto, 

ympäristötieteen laitos. Grano Oy, Kuopio, 
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Hankintaopas
AAKKOSOSA

Kehittyvä Elintarvike -lehden hankintaopas tarjoaa tietoa elintarvikealan 
laite-, palvelu- ja raaka-ainetoimittajista. 
Kysy lisää lehtemme ilmoitusmyynnistä:
Jukka Peussa, puh. 044 237 2720, jukka.peussa@icloud.com

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

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

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

www.atao.fi

OY ATLAS COPCO  
KOMPRESSORIT AB 
Itäinen Valkoisenlähteentie 14 A
01380 VANTAA
Puh. 0207 189 200
Fax 0207 189 201
www.atlascopco.fi

AURAPRINT OY
PL 131
20101 TURKU
Puh. 0207 917 700
Fax 0207 917 650
email: asiakaspalvelu@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 4B)
00131  HELSINKI
Puh. 0207 91 4332
email: agentuuritilaukset@berner.fi
www.berner.fi/agentuuri

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
Lars Sonckin kaari 16  
02600 ESPOO
Puh. 020 741 5992
email: info@caldic.fi
www.caldic.fi

OY CELEGO AB
Eteläinen Salmitie 1
02430 MASALA
Puh. (09) 348 6900
Fax (09) 853 2100
email: info@celego.fi
www.celego.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

DAVA FOODS FINLAND OY
Piispanristintie 8
20760 PIISPANRISTI
Puh.  (02) 214 420
Fax  (02) 214 4222
email: myynti@davafoods.fi
www.davafoods.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 123 
00241 HELSINKI
Puh. 020 7561 400
Myyntipalvelu 0800-1-39655
Tilaukset: fi-tilaukset@ecolab.com
www.fi.ecolab.eu

ENVIROVET OY
Prålsbackantie 96
10160 DEGERBY
Puh. 045 895 7705
email: info@envirovet.fi
www.envirovet.fi

FAERCH PLAST A/S
Saunamäentie 22 A
02770 ESPOO
Puh.  0400 010 270
email: pet@faerchplast.com
www.faerchplast.com

FOODWEST OY
Vaasantie 1 C
60100 SEINÄJOKI
Puh. 050 311 2510
www.foodwest.fi

FUCHS OIL FINLAND  OY 
Wolffintie 36
65200 VAASA
Puh.  0207 459 660
Fax.   0207 459 667 
email: fuchs@fuchs-oil.fi
www.fuchs-oil.fi

GIVAUDAN INTERNATIONAL SA
sivuliike Suomessa
Niemenkatu 73
15140 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
email: etunimi.sukunimi@provitek.fi
www.provitek.fi

HUNAJAYHTYMÄ OY
Kojonperäntie 13
32250 KOJONKULMA
Puh.  0207 76 9680
Fax   (02) 767 6225
email: hunaja@hunaja.fi
www.hunaja.fi

OY HYGIENELAB  FINLAND LTD
PL 35 (Teknobulevardi 3-5)
01531 VANTAA
Puh. 020 759 7931
email: peter.christiansen@biocid.com
www.biocid.com

IMCD FINLAND OY
HTC Keilaniemi, Keilaranta 19 D 
02150 ESPOO 
Puh. (09) 251 5160 
email: info@imcd.fi 
www.imcdgroup.com

www.imcdgroup.com

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

ISS PALVELUT OY
Rajatorpantie 8 A
01600 VANTAA
Puh. 0205 155
Fax 0205 150 155
email: etunimi.sukunimi@iss.fi
www.iss.fi

JAUHETEKNIIKKA OY
Alasuutarintie 22
48400 KOTKA
Puh.  (05) 2184 270
Fax   (05) 2184 290
email: mail@jauhetekniikka.fi
www.jauhetekniikka.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
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LAIHIAN MALLAS OY
Länsitie 372
66400 LAIHIA
Puh. (06) 475 2111
Fax (06) 476 2555
email: mallas@laihianmallas.fi
www.laihianmallas.fi

LAITOSJALKINE OY
35320 HIRSILÄ
Puh. (03) 336 3111
Fax (03) 336 3300
email: info@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

LASSILA & TIKANOJA OYJ
Valimotie 27
00380 HELSINKI
Puh. 010 636 111
email: etunimi.sukunimi@ 
lassila-tikanoja.fi
www.lassila-tikanoja.fi

LEIPURIN OYJ
Tahkotie 1 E 2
01530 VANTAA
Puh. (09) 521 70
Fax (09) 521 2121
www.leipurin.com

LIARK OY
Ulvilantie 29/3  
00350 HELSINKI
Puh.   040-705 3159
email: sirpa.lindroos@liark.fi

LIHEL OY
Mänkimiehentie 21
02780 ESPOO
Puh. (09) 819 0110
Fax (09) 8190 1199
email: etunimi.sukunimi@solina-group.fi
www.lihel.fi

LINEPACK OY
Aunankorvenkatu 6
33840 TAMPERE
Puh: 040 538 2814
myynti@linepack.fi
huolto@linepack.fi
www.linepack.fi

LINSEED    OY
Pellavakuja 3
61850 KAUHAJOKI
Puh.  040 775 8918
Fax (06) 527 1197
email: info@linseed.fi

MAKERY OY
Pasilankatu 2
00240  HELSINKI
Puh. 0400 838 115
email: info@makery.fi
www.makery.fi 

MEKITEC OY
Teknologiantie 3
90590 OULU
Puh.    0207 410 990
Fax      0207 410 991
email: info@mekitec.com
www.mekitec.com 

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

NET-FOODLAB OY
Voimakatu 19
20520 TURKU
Puh. (02) 2730 888 
email: toimisto@netfood.fi
www.netfood.fi

NUTRINET OY
Puh. 040 752 5025
email: laura.sinisalo@nutrinet.fi
www.nutrinet.fi

ORAT OY
Pikkupurontie 4–6
00880 HELSINKI
Puh. (09) 755 6577
www.orat.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

PROMINENT FOOD GMP 
Lintulammenkatu 1
04250 KERAVA
Yhteydenotot: Carl-Bertil Borg
Puh. 040 501 7250
email: carl-bertil.borg@condite.fi
www.prominentfood.com

RAVATEK OY
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
Puh.  (09) 6818430
Fax  (09) 675877
email: ravatek@ravatek.fi
www.ravatek.fi

RE GROUP
Sentnerikuja 3
00440 HELSINKI
Puh. (09) 560 7000
www.regroup.fi

ROQUETTE NORDICA OY
Ahventie 4 a 20
02170 ESPOO
Puh. (09) 3158 5700
Fax (09) 8632 113

SATAFOOD
KEHITTÄMISYHDISTYS RY
Viialankatu 25
32700 HUITTINEN
email: etunimi.sukunimi@ 
satafood.net
www.satafood.net
www.satafood.net

SEALED AIR  OY
Eliel Saarisen tie 2
00400 HELSINKI
Cryovac: 
Puh. 020 747 4400 
email: cryovac.finland@sealedair.com
www.sealedair.com
Diversey: 
Puh. 020 747 4200 
email: myynti@sealedair.com
www.diverseysolutions.com 

SEFO-KONSULTOINTI
Lapinlahdenkatu 23 
00180 HELSINKI
Puh. (09) 726 0270
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
Metsäneidonkuja 6
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

TT-TÄRYLAITE OY
Linnanpajantie 7  
00950 HELSINKI  
Puh. (09) 755 2730  
email: info@tarylaite.fi  
www.tarylaite.fi

VESANTTI OY
Tulppatie 26
00880 HELSINKI
Puh. (09) 5491 6000
Fax (09) 5491 6050
email: etunimi.sukunimi@vesantti.fi
www.vesantti.fi

R. ÖSTERLUND KY KB
PL 99 (Laippatie 19 B)
00811 HELSINKI
Puh. (09) 586 8170
email: contact@osterlund.com
www.osterlund.com  
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TUOTERYHMÄOSA

ANNOSTELUJÄRJESTELMÄT 
JA VAA’AT

Dosetec Exact Oy 
(Vaakakoskinen)
– punnitus- ja annostelujärjestelmät
– säiliövaa’at
– lattiavaa’at
– pöytävaa’at

Multivac Oy
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at

ATK-LAITTEET JA  
-JÄRJESTELMÄT

Software Point
Tiedonhallintaohjelmistot laboratorioon:
– LABVANTAGE LIMS ja WiLabLIMS
– Laboratory Intelligence –ratkaisut

Suomen Cobra Systems Oy
– ALPHA MANAGER -toiminnanohjaus
– elintarviketeollisuuden ja -tukkujen  

logistiset kokonaisratkaisut
– CSB-ohjelmistojen edustus

KEMIKAALIT, KEMIALLISET  
TUOTTEET JA  
HYGIENIARATKAISUT

 
Oy Ecolab Ab 
– elintarviketeollisuuden ja 

ammattikeittiöiden
  pesu-, puhdistus- ja desinfiointi   aineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakonsultointi ja –koulutus 

sekä neuvonta

Hygienelab Finland Oy
– Dycem-hygieniamatot
– UVC-pinta- ja ilmahygieniaratkaisut
– Aktiivihappi-ilmahygieniaratkaisut

ISS Palvelut Oy
– Elintarviketeollisuuden hygienia-
  ratkaisut yli 30 vuoden kokemuksella

KiiltoClean Oy
– elintarviketeollisuuden pesu- ja  

desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakartoitukset ja -koulutukset

Lassila-Tikanoja Oyj
- palveluratkaisuja tilojen ja kiinteistöjen
  hyvään ylläpitoon ja vaativiin hygienia-
  ratkaisuihin

Diversey
– elintarviketeollisuuden pesu-, desin- 
   fiointi ja veden käsittelykemikaalit
– pesujärjestelmät pinta- ja kiertope-  
   suihin sekä kemikaalien annosteluun
– ratavoitelu
– asiantuntijapalvelut , auditoinnit ja  
   koulutukset

KONEET, LAITTEET,  
MUU VARUSTUS

Ammeraal Beltech Oy
– elintarviketeollisuuden hihnat

Oy Atlas Copco  
Kompressorit Ab 
– kaasu- ja paineilmakompressorit, 
  jälkikäsittelylaitteet, typpigeneraattorit 
  sekä alipaine-, energiantalteenotto-, 
  energiansäästö- ja etävalvontaratkaisut

Bedika Oy 
– elintarviketeollisuuden koneet
– pakkauskoneet ja –materiaalit
– röntgenlaitteet

Busch Vakuumteknik Oy
– tyhjiöpumput

Cortex Oy
– leipomo- ja pakkauskoneet
– merkintälaitteet
– pakkausmateriaalit

Jauhetekniikka Oy
– jauheiden annostelulaitteet
– nesteiden annostelulaitteet
– suursäkkien tyhjennyslaitteistot
– raaka-aineiden annostelujärjestelmät

Linepack Oy
– linjapakkauskoneet
– annostelu
– kuljettimet
– metallinilmaisimet
– linjavaa´at ja monipäävaa´at
– materiaalinkäsittelyrobotit 
– myynti ja huolto

Mekitec Oy
- laadunvalvontajärjestelmät

Oy Mesmec Ab
– räätälöidyt kokonaisratkaisut eri

massojen käsittelyyn
– siilot/säiliöt, ruuvi-, hihna- ja

lamellikuljettimet
– sekoittajat ja myllyt
– kippaus- ja nostolaitteet
– molla- ja laatikkopesukoneet
– desinfiointi-asemat, kenkäpesurit
– metallinpaljastimet, röntgentarkastus  
   ja tarkistusvaa´at
– rasiansyöttölaitteet
– monipäävaa´at
– mekaaninen, sähkö- ja automaatio-

suunnittelu
– kokonaisvaltaiset huolto- ja

asennuspalvelut

Multivac Oy
– pakkauskoneet
– etiketöintikoneet
– siivutuskoneet
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at
– metallinilmaisimet
– röntgenlaitteet
– robotiikka
– jäähilekoneet

Orat Oy
– elintarviketeollisuuden prosessikoneet
– elintarviketeollisuuden pakkauskoneet  
   ja linjat
– pakkausmateriaalit
– asennus- huolto ja ylläpitopalvelu

Tankki Oy
– säiliöt, sekoittimet, hoitotasot

TT-Tärylaite Oy 
– tärykomponentit heti varastosta 
– annostelu-, syöttö-, seulontalaitteet 
– tärytekniset erikoislaitteet 

Vesantti Oy
– lihavalmiste- ja valmisruoka- 

teollisuuden koneet

LABORATORIO-TUOTTEET

Net-Foodlab Oy 
- hygieniapikatestit
- lihalaji- ja allergeenipikatestit
- Hygiena-luminometrit (pinta + vesi)

 

MAUSTEET, AROMIT,  
MUUT LISÄAINEET

Algol Chemicals Oy
– elintarvikeraaka- ja lisäaineet
   suoraan varastosta

Bang & Bonsomer Group Oy  
– tärkkelykset
– sakeutus- ja hyytelöimisaineet
– proteiinit
– vitamiinit
– kuidut
– hapatteet
– antioksidantit
– aromit ja arominvahventeet

Berner Oy 
Agentuuriosasto
– elintarvikeraaka- ja lisäaineet
– värjäävät elintarvikkeet
– vehnätärkkelys ja -gluteeni
– gluteeniton vehnätärkkelys
– meri-, vuori-, vakuumi- ja erikoissuolat
– hedelmämehutiivisteet ja -pyreet
– nopea toimitus suoraan varastoltamme

Caldic Finland Oy
– elintarviketeollisuuden raaka- ja 

lisäaineet
– mantelit, pähkinät, siemenet
– räätälöidyt seokset
– pakkaamispalvelut

Oy Celego Ab
– aromit
– luonnolliset väriaineet
– makeutusaineet
– stabilisointiaineet
– lesitiini
– kuidut
– vitamiiiniseokset 
– mehukonsentraatit
– säilöntäaineet
– muut lisäaineet

Givaudan International SA 
sivuliike Suomessa
– aromit

Hunajayhtymä Oy
– kotimaista ja ulkomaista hunajaa  

elintarviketeollisuudelle

IMCD Finland Oy
– valmistus-, lisä- ja apuaineet 

MP-Maustepalvelu Oy
– mausteet ja mausteuutteet
– aromit ja arominvahventeet
– fosfaatit
– sakeuttamisaineet
– muut elintarvikelisäaineet ja seokset

Prominent Food GMP
elintarviketeollisuus-, HoReCa,sk- ja
leipomosektorille:
– mausteet ja mausteseokset 
– yrtit, pippurit 
– keitto- ja pata-ainekset 
– kastike- ja kylmäkastikeainekset
– jälkiruoka-ainekset ja tärkkelykset
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Vesantti Oy
– Wiberg-mausteseokset

R. Österlund Ky Kb
– aromit ja konsentraatit
– elintarvikevärit
– värjäävät elintarvikkeet
– 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, etiketit ja kääreet

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 rasiat ja kannet

Hagson-Provitek Oy
– muovi- ja maustekuoret
– prosessi- ja pakkauskoneet
– hygienialaitteet
– mausteseokset

Informa Oy
– etiketit, tarrat, kääreet ja 

tulostustarvikkeet
– merkintäjärjestelmät teollisuuteen
– merkintäjärjestelmien huolto- ja 

ylläpitopalvelut

Multivac Oy
– pakkaus- ja etiketöintikoneet

Pirkanmaan Laatuetiketti Oy
– painetut ja blanco etiketit ja tarrat
– liimapaperinauhat ja liitospaperit
– käsiapplikaattorit ja pöytätelineet

Ravatek Oy
– pakkauskoneet  ja -järjestelmät
– avosuisten pussien ja säkkien suljenta
– ompelu-, liimaus- ja saumauslaitteet
 ja tarvikkeet

Sealed Air Oy – Cryovac
– pakkausjärjestelmät 
– kutistepussit
– pakkauskalvot ja -laminaatit 

Tarratuote Oy
– elintarviketeollisuuden rullatarrat
– blancot varastointiin, kolleihin ja

lavoihin
– tuote-, kerros-, vaakaetiketit ym.

RAAKA-AINEET

– aromit, värit

Condite Oy
Leipomo ja elintarviketeollisuuden 
raaka-aineet ja aineosat
– jauhot ja hiutaleet
– leipä-, kahvileipä- ja konditoriaseokset
– leivänparanteet
– peruna- , maissi- ja soijatuotteet
– riisit ja riisijauho
– mantelit ja pähkinät
– siemenet ja siemenseokset
– mausteet ja suolat
– kuivatut hedelmät
– suklaa- ja rasvakuorrutteet
– hedelmä-ja marjatäytteet
– margariinit 
– hedelmäsäilykkeet
– sokerit,sokerikoristeet ja siirapit
– munavalmisteet
– mallastuotteet

DAVA Foods Finland Oy
- Scanegg-munajalosteet
- Kultamuna-kuorimunat

Laihian Mallas Oy
– erikoismaltaat
– tummat ja vaaleat mallasuutteet
– pakkauspalvelu

Leipurin Oyj
– 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

Roquette Nordica Oy
– natiivit ja modifioidut tärkkelykset
– tärkkelyssiirapit
– poliolit (xylitoli, sorbitoli, maltitoli ja

 mannitoli)
– proteiinit
– kuidut

– proteiinit
– kuidut

Senson Oy
– mallas- ja viljauutteet
– mallasjauhot
– entsyymit meijeri-, juoma- ja 

hilloteollisuudelle
– hedelmäpalat ja –pastat
– emulgointi- ja stabilointiaineet
– suodatuksen apuaineet
– analyysikitit ja reagenssit

SOPIMUSPAKKAAMINEN

Pack Company Oy / Novelpack Oy 
– monipuolinen valikoima kuivien 

tuotteiden sekottamiseen ja 
rahtipakkaamiseen

SUUNNITTELU, KEHITYS, 
KONSULTOINTI

EnviroVet Oy
– elintarviketurvallisuuden auditoinnit
   ja koulutukset

Foodwest Oy
– kuluttajaymmärrys 
– tuotekehitys
– elintarvikelainsäädäntö
– valmistus 
– kaupallistaminen
– jakelu

Larscon Oy
– HACCP- ja laatujärjestelmäkonsultointi
– HACCPdoc® dokumentointijärjestelmä
– HACCPdoc®kylmähuoneen alustat
– koulutukset elintarvike- ja 

kuljetusaloille
– lämpömittarit ja lämpötilan valvonta-

laitteet
– jäljitettävyys ja tiedonkeruu

Liark Oy
-  arkkitehtisuunnittelu ja 
   pääsuunnittelijatehtävät

Makery Oy
– kuluttajaymmärrys
– markkinatutkimus
– tuotekehitys
– elintarvikelainsäädännnön neuvonta

Net-Foodlab Oy 
– FSSC-, BRC Food/loP-,IFS-konsultointi
– Gap- ja toimittaja-auditoinnit
– HACCP- ja auditointikoulutukset 
– laboratoriomenetelmien validoinnit 

Nutrinet Oy
– ravitsemusasiantuntijapalvelut
– ravitsemusviestintä, käännökset
– asiantuntijamarkkinointi
– ravintosisältölaskenta
– ravitsemuskoulutus

RE Group
– elintarviketeollisuus
– varastointi & logistiikka
– terveydenhuolto & laboratoriot
– kemianteollisuus, 
– tukkukauppa & jälleenmyynti

Satafood Kehittämisyhdistys ry
– elintarvikealan kehityspalvelut
– ympäristöteknologian palvelut

SEFO-konsultointi
– Elintarvikehygienian perusteet-kirja,
  muut oppimateriaalit usealla kielellä
– hygieniakoulutukset ja –testit usealla 

kielellä

TYÖHYGIENIA JA  
TURVALLISUUS

Alert-Tuhoeläintorjunta Oy
– tuhoeläintorjunta

Laitosjalkine Oy
– kotimaiset työ-, suoja- ja turvajalkineet 

elintarviketeollisuuteen ja 
laboratorioihin

VOITELUAINEET

Fuchs Oil Finland Oy
– Cassida elintarvike-
   laatuiset voiteluaineet

Klüber Lubrication Nordic A/S
– elintarvikehyväksytyt voiteluaineet
– teollisuuden voiteluaineet
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n  T A P A H T U M A K A L E N T E R I

Ulkomailla

11th Nordic Nutrition Conference 20.–22.6.2016 Gotheburg (Ruotsi), www.
nnc2016.se
FiAC 2016 21.–23.6.2016 Shanghai, www.chinaexhibition.com
NutriFood 2016 26.–27.6.2016 Toronto, www.eventegg.com
IUFoST 18th World Congress on Food Science and Technology 21.–25.8.2016 
Dublin, www.iufost2016.com
Livsmedelsdagarna 7.–9.9.2016, Tylösand (Ruotsi), www.livsmedelsforeta-
gen.se
Indoplas, Indopack & Indoprint 7.–9.9.2016 Jakarta, www.indoprint-
packplas.com

n  N I M I T Y K S I Ä

• Elintarvikekonserni HKScanin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Jari 
Latvanen. Latvanen siirtyy tehtävään Stora Ensosta. 

• Tina Andersson on nimetty Paulig-konsernin uuden Strategy & Growth -toi-
minnon johtajaksi.

• DI Markku Iivonen on nimitetty Apetit-konsernin Ruokaratkaisut-liiketoi-
minnassa pakastetuoteryhmästä vastaavaksi johtajaksi 18.4.2016 alkaen

• Elintarvikeinsinööri Leila Viitanen on nimitetty Helsingin Mylly Oy:n Närpi-
ön yksikön tehtaanjohtajaksi.

• Oy Woikoski Ab:n toimitusjohtajaksi on palanut yhtiön omistaja, insinöö-
rineuvos Clas Palmberg.

• FT Katri Outinen on nimitetty Santen Oy:n toimitusjohtajaksi.

• Hartwallin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Kalle Järvinen, joka 
aloittaa tehtävässään elokuun alussa. Hän toimii tällä hetkellä Unileverin 
Suomen maajohtajana.

• ETL Ina Topari on valittu Sikavan uudeksi asiantuntijaeläinlääkäriksi. Hän 
aloitti työnsä ETT ry:ssä 23.5.2016.

• FT Anni Koskela on nimitetty Arktiset Aromit ry:n hankesuunnittelijaksi.

• Neste Oyj:n turvallisuusjohtajaksi on nimitetty DI, MBA Ari Palmroos.

• ETM Mari Vasamo on nimitetty 1.5.2016 alkaen Elintarviketeollisuusliiton 
elintarvikeasiantuntijaksi Mari Lukkariniemen äitiys- ja vanhempainvapaan 
ajaksi. 

• KTM Petri Vuorio aloitti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n uutena Venäjä- 
johtajana 2.5.2016.

• Johannes Dahlman on aloittanut W.J. Dahlman Ab:n toimitusjohtajana.

• Maito ja Terveys ry:n maitolähettilääksi on valittu laillistettu ravitsemuste-
rapeutti, FM Katja Mäkelä.

n  H A A R U K A S S A

Suomessa

Suomen Leipuriliiton 116. vuosikokous ja kesäpäivät 12.–14.8.2016 Oulu,  
www.leipuriliitto.fi
Ruokakulttuuri ja ruokakasvatus vahvistavat pohjoismaista brändiä -semi-
naari 18.8.2016 Helsinki, www.kulturkontaktnord.org
Herkkujen Suomi 18.–20.8.2016 Helsinki, www.herkkujensuomi.fi
Naantali Costa Food Festival 26.–28.8.2016, facebook.com/ncff1/
Kauhajoen Ruokamessut 2.–4.9.2016, www.ruokamessut.fi
PacTec & FoodTec 20.–22.9.2016 Helsinki, www.messukeskus.com
LOGY iSCM 21.–22.9.2016 Helsinki, www.messukeskus.com
Diabetesmessut 23.–24.9.2016 Tampere, www.diabetesmessut.fi
Turun Ruoka- ja viinimessut 30.9–2.10.2016, www.turunmessukeskus.fi
Jätehuoltopäivät 4.–5.10.2016 Helsinki, www.jatehuoltopaivat.fi
Luomuelintarvikepäivä 6.10.2016 Helsinki, www.proluomu.fi/luomuelin-
tarvikepaiva

Elintarviketalous 2016
Elintarviketalous -julkaisu sisältää laajan katsauksen Suo-
men maatalous- ja elintarvikesektorin tuotanto- ja kulutus-
lukuihin sekä hintoihin vuosilta 2010–2016 ja pidemmän ai-
kasarjan 1950-luvulta lähtien mm. lihan, maidon ja viljojen 
tuotannosta ja kulutuksesta. Tilasto-osion kansainvälinen 
osuus kattaa EU-28-alueen sekä Brasilian, USA:n ja Venäjän.
Lisätietoja: 
riitta.saikkonen(at)tnsglobal.com

Easy Soda -korkki
Suomalaisyritys Limonaden 
Easy Soda -korkki muuttaa ve-
den limonadiksi. Idea on yksin-
kertainen. Pulloon lasketaan vettä, kierretään Easy Soda-korkki kiinni, kunnes 
kuuluu naksahdus, ja aromi alkaa valua pulloon. Käännetään pullo ylösalaisin, 
uusi kierto, jolloin hiilihappo vapautuu pulloon, ja juoma on valmis.
Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Kaj Pelamo p. 040 501 7995

Merkki paremmasta
Kaasuyhtiö Gasumin on lanseerannut Merkki paremmasta 
-kampanjan yhdessä kumppaniensa Pauligin, Fazerin, 
Myllyn Parhaan, Wigrenin, Hoviruoan, Marwen ja Kouvolan 

Lakritsin kanssa. Kumppaniyritykset ovat siirtyneet käyttämään Suomessa tuo-
tettua, ympäristöystävällistä biokaasua valmistusprosesseissaan. Sillä valmis-
tetut tuotteet tunnistaa vihreästä Biokaasumerkistä.
Lisätietoja: 
www.biokaasumerkki.fi

Artesaanimakkaraa
HK:n Maakarit® -artesaanimakkarasarjassa on kuusi mausteista uutuusmak-
karaa, joiden lihapitoisuus on 85–86 %. Uusissa makkaroissa käytetään tarkoin 
valikoituja suomalaisia liharaaka-aineita. Tuotteet valmistetaan käsityönä, sa-
vustuksessa käytetään aitoa luonnonsavua eli leppähaketta, ja makuina ovat 
autenttiset maut maailmalta.
Lisätietoja: 
www.hookoo.fi

Ruostumaton urakuulalaakeri
SKF Food Line stainless steel deep groove ball bearing 
(VP311) on tiivistetty, ruostumaton urakuulalaakeri. Siinä on 
uusi sininen tiiviste, joka täyttää viranomaisten elintarvike-
turvallisuutta koskevat vaatimukset. Myös voiteluaine on 
elintarviketeollisuuden hyväksymä. Laakerimalli on käyttö-
varma märissä ja syövyttävissä ympäristöissä.

Lisätietoja: 
markkinointipäällikkö Juho Ristimäki, juho.ristimaki(at)skf.com

Hävikkimestari
Lassila & Tikanoja on kehittänyt uuden Hävikki-
mestari-sovelluksen, joka auttaa ravintoloita mi-
nimoimaan ruokahävikin. Sovellus visualisoi huk-
kaan heitettävän ruuan määrän näkyväksi ja aut-
taa selvittämään syitä ruokahävikin taustalla, kun työntekijät kirjaavat sovel-
lukseen, mitä he heittävät pois ja miksi. Puolen vuoden pilotin aikana ruokahä-
vikin määrä on saatu laskemaan jopa 45 %.
Lisätietoja: 
ympäristöjohtamisen asiantuntija Lotta Toivonen,  
lotta.toivonen(at)lassila-tikanoja.fi
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n  E T S - S I V U T

Turun Elintarviketutkijain seura otti huhti
kuun loppupuolella varaslähdön kesään, kun 
seura järjesti jäsenilleen mahdollisuuden tu
tustua Jymyluomujäätelöihin. Maistelu ta
pahtui Turussa LounaisSuomen Marttojen 
tiloissa. Yritys ja tuoteesittelyn tetsiläisille 
piti Suomisen Maito Oy:n tuotantoinsinöö
ri Antti Salomaa.

Vuonna 2014 perustettu jäätelötehdas si
jaitsee Aurassa Leafin entisissä Sisupastil
litehtaan tiloissa. Jäätelöihin käytetty luo
mukerma tulee muutaman kilometrin pääs
tä Suomisen maitotilalta, ja jäätelöt tehdään 
pientuotantona. Salomaa kertoi, että jäätelöä 
alettiinkin valmistaa ensin omaksi iloksi, jo
ta ystävät ylistivät. Siitä lähti ajatus jäätelöi
den myymisestä.

Filosofiana on valmistaa jäätelöä, joka on 
tehty parhaista, puhtaista ja yksinkertaisista 
raakaaineista hinnalla millä hyvänsä. Yri
tykselle on myös tärkeää, että raakaaineet 
ovat eettisesti valmistettuja ja niillä on lyhyt 
hankintaketju.

Jäätelöt tehdään käsityönä. Salomaa ker
toi, että muun muassa vaniljajäätelössä käy

tetty Madagaskarin vanilja kaavitaan teh
taassa käsivoimin vaniljatangoista ja marja
jäätelöiden hillot valmistetaan itse pakaste
tuista marjoista.

Myös sosiaalisella medialla on iso rooli Jy
myn tarinassa: yritys käyttää aktiivisesti 
Twitteriä, Facebookia ja Instagramia kana
vinaan viedä Jymyjäätelön ilosanomaa 
eteenpäin. Myös palautteen antaminen so
men kautta on toivottavaa, ja sitä on Salo
maan mukaan tullut runsaasti.

Jymyn valikoimiin kuuluu tällä hetkellä 
kahdeksan makua: vanilja, suklaa, mansik
ka, mustikka, puolukka, maitokahvi, lakrit
si ja sitruuna. Tetsiläiset saivat vatsansa täy
teen, kun pääsivät maistelemaan näitä kaik
kia ihania makuja. Lempimaun valinta ei ol
lut kaikille ihan helppoa. n

Jasmin Moussa 

TETSin varapuheenjohtaja

Hanna-Mari Salmia 

TETSin tiedotusvastaava

Kesän aloitus jäätelöitä maistellen
KUVA: AINO KOPU

Turun Elintarviketutkijain seuran jäsenet 
pääsivät maistelemaan kahdeksaa herkullis-
ta Jymy-jäätelömakua.

ATJ vierailee
16.11. 

Fazerilla
Elintarviketieteiden Seura ry:n 

Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto 
järjestää vierailun Fazerin syksyllä 

avattavaan uuteen vierailu-
keskukseen keskiviikkona 

16.11. klo 16−19. 

Lisätietoa vierailusta  
syyskuun numerossa.

Aurinkoisin terveisin,  
ATJ:n johtoryhmä

PTJ:n syysseminaari

Elintarvikealan investoinnit
– Tule kuulemaan tuoreista investoinneista ja tapaamaan  

alan rautaisia ammattilaisia

Aika:  14.9.2016 klo 12.30−16.00
Paikka:  Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Puhujat: 
• Johtaja Heli Tammivuori, Elintarviketeollisuusliitto ry
• Kehityspäällikkö, Essi Hanhinen, Valio Oy
• Toimitusketjun johtaja Jarkko Arrajoki, Fazer Mylly Oy
• Tuotantojohtaja Timo Haapsaari, Gold & Green Foods Oy
• Toimitusjohtaja Janne Rantanen, Merta Logistic / Stadin Kala
• Tuotepäällikkö Heli Nurkkala, Finnamyl Oy

Seminaarin hinta on 70 € ETS:n jäsenille (35 € opiskelija- ja eläkeläisjäsenille),  
105 € kannattajajäsenten edustajille ja 140 € ulkopuolisille. Hinta sisältää 
seminaariohjelman kahvitarjoiluineen.
 
Seminaariin mahtuu 50 osallistujaa. Sitovat ilmoittautumiset 15.8.2016 mennessä 
Juhani Sibakoville osoitteeseen juhani.sibakov@gmail.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse, maksatko osallistumismaksun seuran tilille 
FI86 8000 1802 1790 94 vai haluatko erillisen laskun. Erillisestä laskusta 
veloitamme 5 € laskutuslisän.

Tietoa seurasta:

www.ets.fi
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Elintarvikepäivässä 2016 keskipisteessä olivat 
brändit ja kuluttajien valinnat. Päivään osal
listui lähes 800 elintarvikealan ammattilais
ta. Elintarvikepäivässä julkistettiin Vuoden 
suomalainen elintarvike 2016. Palkinnon sai 
tänä vuonna Viipurilaisen Kotileipomon 
Puhtikaurakaurapuuteri. Voittaja ratkesi 
yleisöäänestyksellä viiden esiraadin valitse
man finalistin joukosta.

Elintarviketieteiden Seura ja Kehittyvä Elin-
tarvike lehti olivat mukana Elintarvikepäi
vässä omalla esittelypöydällä. Seura jatkoi 
siellä Mitä mieltä olet ruuasta ja terveydestä 
kyselyä, joka on tehty aikaisemmin Valta-
kunnallisilla Ravitsemuspäivillä, ELMAmes
suilla ja Gastro Helsinki messuilla.

Kesäkuun tapahtumia
EHJ:n seminaarissa Vantaalla 7.6. käsiteltiin 
elintarvikeväärennöksiä ja niiden torjuntaa. 
Suosittu seminaari täyttyi ennen ilmoittau
tumisajan päättymistä. Puhujina seminaa
rissa olivat ylitarkastaja Jussi Peusa (Evira), 
Nordic Regulatory & Scientific Affairs Ma
nager Jari Korhonen (Nestlé Danmark A/S), 
ainesten ostopäällikkö Petri Silfverberg 
(Valio Oy), toimitusjohtaja Asko Mäyry 
(ABC Solutions Oy) ja vastuullisuusjohtaja 
Matti Kalervo (Kesko Oyj). Juttu seminaa
rin annista on seuraavassa numerossa.

PTJ:n kevätekskursiolla 16.6. vierailukoh
teina olivat Finnsoy Oy Uudessakaupungis
sa, Munax Oy Laitilassa ja Finnamyl Oy Ko

kemäellä. Ekskursion teemana oli edelleen 
ajankohtainen proteiini. Retken tunnelmista 
kerrotaan seuraavassa lehdessä.

IPSJ järjesti vuosikokouksensa torstaina 
16.6. ja vieraili samalla Apetit Kala Oy:lla 
Kuopiossa.

Tulevia tapahtumia
Kesä menee nopeasti, joten syksyn tapahtu
mat kannattaa pistää jo nyt kalenteriin.

PTJ järjestää 14.9. iltapäiväseminaarin Hel
singissä Tieteiden talolla aiheesta Elintarvi-
kealan investoinnit. Tarkempaa tietoa semi
naarin sisällöstä on erillisessä ilmoituksessa 
ETSsivuilla.

ATJ järjestää vierailun Fazerin syksyllä 
avattavaan uuteen vierailukeskukseen kes
kiviikkona 16.11. klo 16−19. Lisätietoa vierai
lusta on syyskuussa ilmestyvässä numerossa 
4/2016.

Uusia jäseniä seuraan
Seuran hallituksen vuoden kolmannessa ko
kouksessa hyväksyttiin uusiksi varsinaisiksi 
jäseniksi Katja Viljamaa, Essi Sarkkinen, 
Mari Lyyra ja Helena Lampinen. Opiske
lijajäseneksi hyväksyttiin Mari Repo. Toivo
tamme heidät tervetulleiksi seuran toimin
taan!

Aurinkoista kesän jatkoa ja rentouttavaa 
juhannusta!

Soili Vesanen 

Elintarvikepäivä kokosi 
jälleen ammattilaiset yhteen

Elintarviketieteiden Seura ry:n yhteystietoja
Elisa Piesala, ETM
puheenjohtaja
Elintarviketeollisuusliitto ry
PL 115
00241 Helsinki
p. 040 754 6824
elisa.piesala(at)etl.fi

Erkki Vasara, ETM
varapuheenjohtaja
Luonnonvarakeskus (Luke)
p. 0400 699 209
erkki.vasara(at)luke.fi

Soili Vesanen, FM
viestintä- ja talousassistentti
Elintarviketieteiden Seura ry
PL 115 (Pasilankatu 2)
00241 Helsinki
p. 040 153 4842
info(at)ets.fi

Ammeraal Beltech Oy
Apetit Pakaste Oy
Atria Suomi Oy
Caldic Finland Oy
Elintarviketeollisuusliitto ry
Elixi Oil Oy
Eurofins Scientific Finland Oy
Fazer Leipomot Oy
Givaudan Finland
HKScan Finland Oy
Hosmed Oy
If Vahinkovakuutus Oy
ISS Palvelut Oy
Kauppamyllyjen yhdistys
KiiltoClean Oy
Leipurin Oy
Makery Oy
Ordior Oy
Orkla Foods Finland Oy
PANalytical
Polttimo Yhtiöt Oy
Raisio Oyj
Roima Intelligence Inc.
Roquette Nordica Oy
Ruokakesko Oy
Saarioinen Oy
Sinebrychoff Oy
Vaasan Oy
Valio Oy
Oy R. Österlund Ab
World Courier (Finland) Oy
Condite Oy (TETSin kannattajajäsen)

ETS:n kannattajajäsenedut

• Kannattajajäsenestä tehdään esitte-
lyjuttu Kehittyvä Elintarvike -lehteen.

• Kannattajajäsen saa seuran kotisivuil-
ta linkin omille kotisivuilleen.

• Kannattajajäsen saa yhden Kehittyvä 
Elintarvike -lehden vuosikerran jäsen-
maksua vastaan ja halutessaan lisäk-
si 1−5 kestotilausvuosikertaa 50 % 
alennuksella.

• Kannattajajäsenten edustajat saavat 
25 % alennuksen seuran järjestämiin, 
maksullisiin tapahtumiin.

Ilmoita muutoksista yhteystiedoissa
osoitteeseen info(at)ets.fi

Ilmoitathan, kun osoitteesi tai muut yhteystietoja muuttuvat, 
sähköpostisoite mukaan lukien!

ETS:n 
kannattajajäsenet

ja edut
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ELINTARVIKELAATUISET VOITELUAINEET 
 
Fuchs Oil Finland Oy:ltä saat kaikki tarvittavat voiteluaineet elintarviketuotannon laitteisiin ja koneisiin: 
Panimoille, meijereille, leipomoille, lääketeollisuuteen , lihateollisuuteen, pakkausteollisuuteen, rehun 
tuotantoon jne. 

ISO 21469 sertifioidussa Fuchs Lubritech GmbH tehtaassa valmistetut täyssynteettiset ja valkoöljyihin 
perustuvat Cassida ja FM-tuotteet ovat NSF H1, Halal ja Kosher -hyväksyttyjä . 

www.fuchs-oil.fi/Elintarviketeollisuuden-tuotteet 

 

 

 

Fuchs Oil Finland Oy  
fuchs@fuchs-oil.fi 
Puh. 020 745 96 60 
 


