
Puhtaus on meille iso asia.

Kotimaiset ratkaisut puhtauteen.
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Orfer Oy Vaakatie 9, FI-16300 Orimattila, FINLAND Tel. +358 (0)3 884 11 www.orfer.fi

Toimitimme Oy Gustav Paulig Ab:n Vuosaaren paahtimoon  
kuljetin- ja robottiautomaatiokokonaisuuden. Toimittamamme 
järjestelmä käsittelee vuodessa yli 100 miljoonaa kahvipakettia. 

Enemmän älyä kuin rautaa
Saavutimme Pauligin luottamuksen automaatiojärjestelmien 
kokonaistoimittajana monipuolisen ja kokonaisvaltaisen  
osaamisemme, innovatiivisten sekä älykkäiden ratkaisujemme  
avulla.  
– Tule Sinäkin PacTec-osastollemme 6B31 tutustumaan
Orfer-robostiikkaan ja tuo tuontantosi haasteet ratkaistavaksemme!     

Toteutamme kokemuksella kestävät, 
innovatiiviset ja laadukkaat automaatioratkaisut 
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Elintarviketieteiden Seuran hallitus

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

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

ETT Kaisu Vuokko
Kansanterveystieteen laitos
PL 41, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
p. (09) 191 27541, 040 726 4651
kaisu.vuokko@helsinki.fi

ELT Mari Nevas
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Elintarvikehygienian ja  
ympäristöterveyden osasto
PL 66, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
p. (09) 191 57144, 040 517 8528
mari.nevas@helsinki.fi

Restonomi (AMK) Kristiina Niemi
Foodwest Oy
Vaasantie 1 C
60100 SEINÄJOKI
p. 040 512 4724
kristiina.niemi@foodwest.fi

TtM Anne-Mari Ottelin
Stockmann Oyj
PL 147 (Stockmannintie 1 H)
00381 HELSINKI
p. (09) 121 5527, 050 389 0121
anne-mari.ottelin@stockmann.com

ETM Tarja Vanninen
Ruokakesko Oy
Satamakatu 3
00016 KESKO
p. 050 501 4334
tarja.vanninen@kolumbus.fi 

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

Elintarviketieteiden Seuran  
toimihenkilöt
ETK Riikka Mononen
sihteeri-taloudenhoitaja
Elintarviketieteiden Seura ry
PL 115, 00241 HELSINKI
p. 050 407 9081
f. (09) 547 4700
seura@ets.fi, sihteeri@ets.fi

Aistinvaraisen tutkimuksen 
jaoston johtoryhmä

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

Elintarvikeanalytiikan  
jaoston johtoryhmä

FT, Dos. Susanna Eerola
puheenjohtaja
ROAL Oy
PL 57, Tykkimäentie 15
05201 RAJAMÄKI
p. (09) 2904 2106
susanna.eerola@roal.fi

Elintarvikehygienian  
jaoston johtoryhmä

Tiina Partanen
puheenjohtaja,
Gustav Paulig Oy
Satamakaari 20
00981 HELSINKI
p. 040 560 7562
tiina.partanen@paulig.com

Elintarvikealan talous- 
ja markkinajaoston johtoryhmä

FT, ETL Jarmo Heinonen
puheenjohtaja
Laurea – Ammattikorkeakoulu
Vanha maantie 9
02650 ESPOO
p. 040 536 1437
jarmo.heinonen@laurea.fi

Itä- ja Pohjois-Suomen 
jaoston johtoryhmä

FM Jani Koponen
puheenjohtaja
Ympäristöterveyden osasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL 95, 70701 KUOPIO
p. 0206 106 350
jani.koponen@thl.fi

Prosessiteknisen jaoston 
johtoryhmä

Tekn. Matti Hämäläinen
puheenjohtaja
Primarep Oy
Keskitie 20
00750 HELSINKI
p. 050 560 3783
matti@primarep.fi

Turun Elintarviketutkijain 
seuran hallitus

FM Oskar Laaksonen
puheenjohtaja
Biokemian ja elintarvikekemian laitos
Vatselankatu 2
20014 TURUN YLIOPISTO
p. (02) 3336816, 040 7441067
oskar.laaksonen@utu.fi

Elintarviketieteiden Seuran yhteystiedot 2010

Jaostojen johtoryhmien ja TETSin hallituksen kaikkien  
jäsenten yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta  
www.ets.fi

FoodTec -messut 21.–24.9. Helsingissä

n  E T S - P A L S T A  | Riikka Mononen

FoodTec-messuilla seura ja lehti 
ovat esillä yhteisellä osastolla ja 
järjestämällä iltapäiväseminaa-
reja. Seminaarien aiheina ovat 
”Ympäristövastuullista liiketoi-
mintaa elintarvikeketjussa”, 
”Tuotekehityksen uudet tuulet” 
ja ”Jäljitettävyydellä turvallisuut-
ta”. Lisäksi järjestetään keskus-
telupaneeli kansainvälisyystee-
malla (katso tarkemmat ohjelmat 
sivulta 43).

FoodTec- messut pidetään 
yhtä aikaa PacTec- ja GrafTec-
messujen kanssa 21.–24.9. Hel-
singin Messukeskuksessa. Kehit-
tyvä Elintarvike -lehti on FoodTec-
messujen virallinen mediayhteis-
työkumppani. Messuoppaan löy-
dät tämän lehden välistä.

Jaostojen toimintaa

ETMJ järjestää yritysvierailun Pau-
ligille 28.9. Ilmoittautumiset 21.9. 
mennessä jarmo.heinonen@lau-
rea.fi. Lisätietoa myös seuran in-
ternet-sivuilta www.ets.fi.

TETS järjestää syysretken 
Naantaliin Maustetalo Conditeen 
viikolla 39. Alustava päivämäärä 

tään 11.11. Katso tarkempi ohjel-
ma sivuilta 97.

EAJ suunnittelee syksylle juh-
latapahtumaa 10. toiminta-
vuotensa kunniaksi. Siitä kerro-
taan tarkemmin seuran koti-
sivuilla ja Kehittyvä Elintarvike 
-lehdessä.

Uusia jäseniä

Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin 
17.8. Katariina Harjunpää, Anna 
Himanen, Katja Laine, Jari Lappi, 
Piia Manninen, Niko Nurminen, 
Anna Peltoniemi, Outi Santala ja 

on tiistai 28.9. Vierailun jälkeen 
retkeä jatketaan illallisella.

ATJ tekee yritysvierailun Faze-
rin suklaatehtaalle 2.11. klo 15. 
Lisäksi 3. helmikuuta 2011 järjes-
tetään seminaari Tieteiden talol-
la. Seminaarin teemana on Ais-
tinvarainen arviointi laadunvar-
mistuksessa ja tuotekehitykses-
sä. Tarkemmat tiedot tapahtu-
mista löydät seuran internet-si-
vuilta lähempänä ajankohtaa 
sekä tästä lehdestä.

Myös PTJ vierailee Pauligilla 
tänä syksynä. Vierailu järjeste-

Amma Viitanen.
TETSin uusi kannattajajäsen 

on Maustetalo Condite Oy.
Tervetuloa mukaan seuran toi-

mintaan!
Jaostot tiedottavat toiminnas-

taan Kehittyvä Elintarvike -leh-
dessä sekä seuran kotisivulla 
www.ets.fi

Kirpeän kuulasta alkusyksyä toi-
votellen,

Riikka Mononen

TETS syysretkelle Naantaliin

Turun Elintarviketutkijain seuran syysretki suuntautuu  
Naantaliin. Vierailukohteena on Maustetalo Condite Oy,  
TETSin uusi kannattaja jäsen.

Retken ajankohtana on viikko 39 ja alustava päivä tiistai 28.9.

Retkeen sisältyy yrityksen esittely ja tutustuminen sen  
toimitiloihin iltapäivällä sekä tämän jälkeen ruokailu lähialueen 
ravintolassa tms.

TETSin jäseniä informoidaan tarkemmin retkestä sähköpostitse

Oskar Laaksonen
TETSin puheenjohtaja

Muistathan ilmoittaa, kun osoitteesi ja muut yhteystietosi muuttuvat: sihteeri@ets.fi

ETMJ Pauligilla  
28.syyskuuta

Elintarvikealan talous- ja markkinajaosto 
vierailee Pauligilla 28. syyskuuta klo 17–19. 
Pauligin katuosoite Helsingin Vuosaaressa 
on Satamakaari 20.

Ilmoittautumiset 21.9.2010 mennessä 
osoitteella jarmo.heinonen@laurea.fi
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Suomalainen ruokaketju 
henkiinjäämistaistelussa?

V
iime vuosina on ollut menossa useita hankkeita suomalaisen ruo-

kaketjun hyväksi. Hallituksen käynnistämä Suomalaisen ruokakult-
tuurin edistämisohjelma Sre on tehnyt työtä nostaakseen ruuan ar-

vostusta. EkoCentrian Lähiruokaviesti edistää lähiruuan suosimista. 
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoima Elintarvikekehityksen klusteri 
työskentelee suomalaisen elintarvikealan puolesta kuluttajan ehdoilla.

Vuoden 2012 loppuun jatkuva Tekesin Sapuska – Kansainvälistä liike-
toimintaa elintarvikkeista -ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat uudenlais-
ten toimintamallien kehittäminen elintarvikealalle.

Huhtikuussa tehtiin Jyväskylässä historiaa: Raparperi, kansallinen ruo-
kakulttuurikeskus käynnistyi.

Toukokuussa 2009 hallituksen antamasta maaseutupoliittisesta selon-
teosta on käyty keskustelu eri valiokunnissa ja toukokuun lopulla edus-
kunnan täysistunnossa. Erityisesti maa- ja metsätalousvaliokunta, mutta 
myös monet kansanedustajat pitävät välttämättömänä, että Suomessa 
ruuantuotantoon soveltuvat maa-alat pidetään tuotannossa ja ruuantuo-
tannon osaaminen säilytetään kaikissa ketjun osissa.

Juhannuksen alla vuorineuvos Simo Palokankaan luotsaama työryhmä 
jätti maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle esityksen kansal-
liseksi ruokastrategiaksi Huomisen ruoka. MMM:n kotisivuilta löytyvässä 
raportissa on esitetty sekä tavoitteet että tarvittavat toimenpiteet. Lisäksi 
on ehdotettu vastuulliset toteuttajat. Esityksen mukaan suomalaisen ruo-
kaketjun tulee ottaa tavoitteekseen kasvattaa arvoaan neljä prosenttia 
joka vuosi ja kaksinkertaistaa siten arvonsa 20 miljardiin euroon vuoteen 
2030 mennessä.

Nämä vain muutamia esimerkkejä ponnisteluista! Ilahduttavaa huoma-
ta, että yhteistä tuntuu olevan vahva näkemys suomalaisen ruokaketjun 
säilyttämisestä ja jopa vahvistamisesta tulevina vuosikymmeninä. Toivot-
tavasti sama suuntaus jatkuu entistä vahvempana seuraavien eduskunta-
vaalien jälkeenkin. Ja ei vain puheitten tasolla, vaan konkreettisina toimen-
piteinä!

Oleellinen tekijä suomalaisen elintarvikeketjun elinvoimaisuuteen on 
kansainvälistyminen. Se ei ole aina mutkatonta, kuten kesähelteillä elin-
tarvikevientiä kiusannut Venäjän asettama tuontikielto 14 suomalaiselle 
elintarviketuotantolaitokselle osoitti.

Elintarviketieteiden seuran puheenjohtaja Heikki Manner luotsaa 
FoodTec-Pactec-GrafTec -messuilla kansainvälistymispaneelia, jonka ot-
sakkeena on Kansainvälistymisen mahdollisuudet ja karikot. Tulethan 
kuulolle 22. syyskuuta aamupäivällä! Samalla voit kerätä tuoreita ideoita 
osastoilta ja oheistapahtumista. Periksi ei anneta, suomalaisella ruualla 
on tulevaisuus!

Raija Ahvenainen-Rantala
päätoimittaja, TkT

PS 1. FoodTec -messujen näytteilleasettajaluettelo, tuotetiedot ja näyt-
telyalueen kartta sekä lista PacTec- ja GrafTec -messujen näytteilleasetta-
jista on tämän lehden liitteenä.

PS 2. Tervetuloa piipahtamaan 21.–24.9.2010 FoodTec -messuilla Helsin-
gissä lehden ja Elintarviketieteiden seuran yhteiselle messuosastolle 6g37!KU
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Pakkaavista yrityksistä 
jätehuoltofirmoja?
Uuden jätelakiehdotuksen mu-
kaan pakattuja tuotteita markki-
noille toimittavista yrityksistä on 
tulossa jätehuoltofirmoja, kirjoit-
taa PYR Oy:n toimitusjohtaja An-
nukka Leppänen-Turkula.

s.34

Entsyymien avulla  
parempilaatuista lihaa

Lihateollisuuden käyttöön on 
kehitetty entsymaattisia 
menetelmiä , joiden avulla 
heikompilaatuisista ruhon-
osista saadaan valmistettua 
mureita arvolihatuotteita.

Erilainen, suomalainen 
mikroyritys
Pietarsaarelaisen Mama 
Ethiopian  tuotteet ovat 
etiopia laisittain maustettuja 
pakasteruokia.

Pakkaavista yrityksistä 

s.24
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Ilmestymispäivät ja teemat
n Mikäli haluat kirjoittaa lehteen, ota hyvissä ajoin yhteyttä toimituk-
seen, jotta kirjoitukselle voidaan varata tilaa. Kunkin numeron sisäl tö 
päätetään jo noin kolme kuukautta ennen lehden ilmestymistä. Toimitus 
pidättää itsellään oikeuden muokata ja lyhentää tekstejä. Lehti ei vastaa 
tilaamatta lähetetystä aineistosta. Kirjoituksista ei makseta palkkioita. 
Kirjoituksissa ja ilmoituksissa esitetyistä mielipiteistä vastaa niiden laatija.

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

Nro	 Ilmestyy		 Teema

1/2010	 25.2.	 Trendit,	ravitsemus	&	ruokakulttuuri
2/2010	 16.4.	 Valmistus-	ja	lisäaineet
3/2010	 28.5.	 Hygienia	&	riskinhallinta
4/2010	 14.9.	 FoodTec	-messunumero
5/2010	 22.10.	 Kylmätekniikka
6/2010	 10.12.	 Koulutus,	tutkimus,	tuotekehitys	ja	johtaminen

TEOPAL
asiakaspalvelu@teopal.fi
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Ota askel parempaan

inkubaattorit ja lämpökaapit

pH- ja johtokykymittarit, 
elektrodit sekä anturit

vaakojen kenttäkalibroinnit
kalibrointilaboratorio  K037

vaa’at, kosteusanalysaattorit
termogravimetrit

refraktometrit

punnukset

Lisää tuotteita
www.teopal.fi
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kolumni
Ajatus on absurdi. Peltoa tarvitaan ruuan tuo-
tantoon jo huoltovarmuus- ja elintarviketur-
vallisuussyistä. On myös energiatehokasta 
viljellä sellaisia lajeja, jotka luonnostaan 
meillä viihtyvät ja ravinteet tulevat käytetyksi 
kasvuun pellolla eikä vesistöissä.

Toinen kysymys on, kuinka suuri osa tuote-
tusta ruuasta tulisi kierrättää eläimen kautta. 
Selviäisimme nykyistä huomattavasti vähem-
mällä lihan syömisellä. Lihakilon tuottaminen 
kun kuluttaa moninkertaisesti energiaa ver-
rattuna samaan määrään energiaa viljana tai 
energiatehokkaana perunana.

Toisaalta, olisiko kestävää viljellä vain vil-
jaa ja vihanneksia ilman, että maahan kerry-
tetään humusta ja jopa ravinteita monivuoti-
silla nurmikasveilla. Nehän aloittavat yhteyt-
tämishommat jo ennen kuin ensimmäistä-
kään jyvää päästään keväällä kylvämään. On 
helppo todeta, että kaikkia tarvitaan, myös 
märehtijöitä.

Myös kaikkia soveltuvia bioenergialähteitä 
tarvitaan ja tehokkuutta niiden käytössä ja 
tuottamisessa – siinä kuin elintarvikkeiden tai 
vaikka rakennusmateriaalien tuottamisessa. 
Jos kaikki Suomen pellot muutettaisiin läm-
pöenergiaksi nykyisillä satotasoilla ja viljely-
aloilla, vilja- ja öljykasvit vastaisivat vajaata 
viittä prosenttia Suomen energiankulutuk-
sesta. Oljet edustaisivat lähes kolmea pro-
senttia ja nurmikasvit biokaasutettuna reilua 
kahta prosenttia.

Viimeisimmän noteerauksen mukaan Suo-
messa tuotetaan 6,1 miljoona kiintokuutiota 
metsähaketta vuodessa. Se kattaa energian 
kulutuksesta reilut kolme prosenttia. Metsä-
teollisuudessa pyörivät lisäksi omat biomas-

Oi jospa kaikki Suomen pellot  
energiaa tuottaisi…

sat, joiden energiasisältö on neljännes Suo-
men energiankulutuksesta. Onkin todennä-
köistä, että mahdolliset muutokset metsäte-
ollisuuden volyymeissä heiluttavat energia-
puumarkkinoita enemmän kuin mitkään risu-
paketit.

Mutta takaisin pellolle. Jospa kaikkia pelto-
ja ei muutettaisikaan energiaksi, vaan se nel-
jännesmiljoona hehtaaria kuitenkin. Sen ver-
ran kun arvioidaan yleisesti joutavan pois 
elintarviketuotannosta. Silloin olisi suotavaa, 
että energiantuotanto integroitaisiin elintar-
viketuotantoon rikastuttamaan viljelykiertoa 
ja parantamaan samalla ympäristön tilaa ja 
peltojen viljelykuntoa.

Kolmen ja puolen tonnin hehtaarisatotasol-
la rehuviljana olkineen tai ruokohelpinä se 
vastaisi sitä energiamäärää, mitä maatalou-
dessa käytetään vuodessa. Paju tuottaisi hie-
man enemmän ja toimisi samalla loistavana 
yhdyskuntalietteen hyödyntäjänä sen lisäksi, 
että tuotanto olisi mahdollisimman energia-
pihiä. Viljelykierto pitäisi tosin laajentaa ajal-
lisesti hieman suurempaan raamiin. Puolen 
miljoonan hehtaarin energiantuotantopoten-
tiaali painii jo samassa sarjassa kuin nykyinen 
metsähakkeen tuotanto tai uusi ydinvoimala. 
Ei hassumpaa, vai mitä?

On kuitenkin muistettava, että tämäkään 
energia ei synny ilman energiaa. Jo lannoit-
teen tuottaminen vaatii energiaa yhtä paljon 
kuin viljely rehuviljan tuotannossa, kuivaami-
nen vielä enemmän. Mitä pidemmälle tuote 
jalostetaan, sitä enemmän kuluu myös jalos-
tusprosessiin. Myös ravinteitä pitää kierrät-
tää, hyödyntää biologista typensidontaa ja 
muita lähteitä.

Entä ne lannat? Materiaalitehokkuuden ta-
kia lannan metaani pitäisi ottaa talteen ja pro-
sessoida lanta vielä parempilaatuiseksi lan-
noitteeksi.

Tilatasolla myös energiantuotanto on mer-
kittävää. Kun osa biokaasusta jalostetaan 
sähköksi, siitä ”saatava” hinta on lähellä ta-
riffihintaa, koska se korvaa ostosähköä, tuo-
tantotehosta riippumatta. Varsinkin vilja-Suo-
messa peltobiomassoja kannattaisi jopa tuot-
taa tehokkaina syötteinä kaasutukseen ja 
katkaisemaan yksipuolista viljan viljelyä. 
Maatilat ovat myös hajautettu verkosto erilai-
sille sivuvirroille maatalouden ulkopuolelta. 
Pelkkä lantamäärä Suomessa kattaa energia-
na kuitenkin valtakunnan tarpeesta vain puo-
li prosenttia. π

Maarit Kari
kehityspäällikkö
ProAgria Keskusten Liitto

KUVA: BIRgITTA SAlmInen
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Pienten ja keskisuurten tuoretuotteita mark-
kinoivien yritysten on vaikea löytää omaa 
paikkaansa kaupan valikoimissa. Vähittäis-
kaupan piirissä kaksi kolmasosaa valikoima-
päätöksistä tehdään valtakunnallisella ta-
solla.

Kullakin elintarvikesektorilla valtaosaa 
markkinoista hallitsee usein yhdestä kol-
meen yritystä, joilla on tehokkaat tuotantolin-
jat, vahvat imagot ja brändit sekä tiiviit yhtey-
det valikoimapäättäjiin sekä heidän tietojär-
jestelmiinsä. Lisämausteen tuovat vielä tuon-
tituotteiden ja kaupan merkkien osuuden 
kasvu. Terveen kasvun ja kannattavuuden 
varmistaminen ei siis ole helppoa, eikä yleen-
sä onnistu ainakaan ilman suunnitelmallista 
toimintaa.

Strategiana asemien säilyttäminen…

Yrityksen tärkein päätös on, missä halutaan 
olla viiden vuoden tai kymmenen vuoden ku-
luttua. Ollaanko silloin nykyisillä markkinoilla 
samantyyppisen tuotesalkun kanssa? Tällöin 
toki tavoitellaan maltillista kasvua ja yrite-
tään saada kohtuullinen elanto yrittäjälle ja 
hänen perheelleen. Vai haetaanko nopeam-
paa kasvu-uraa markkina-aluetta ja asiakas-
kuntaa laajentamalla tai uutuustuotteita ja 
uusia tuoteryhmiä lanseeraamalla tai peräti 
yritysostojen kautta.

Ensimmäinen vaihtoehto on sinänsä ihan 
ok. Tällä strategialla menestyvät yritykset 
ovat yleensä löytäneet muutaman hyvän tuot-
teen, jotka esimerkiksi persoonallisen makui-
sina, käsityönä tehdyn näköisinä tai huippu-
tuoreina ovat suvereeneja kuluttajan mieles-
tä. Näillä yrityksillä on hyvät henkilökohtaiset 
suhteet kauppiaisiin ja alueosuuskauppaan. 
Usein omat myyntipisteet ovat merkittävässä 
roolissa myynnin ja katteen tuojina.

Riski on tietenkin siinä, että markkinatilan-
ne muuttuu eli uusia kilpailijoita ilmestyy tai 
kuluttajat kiinnostuvat muista tuotteista. Mi-
nimivaatimuksena on tällöin uusia valikoimaa 
tasaiseen tahtiin, koska tuotteiden elinkaaret 
tuntuvat edelleen lyhenevän ja harva uutuus 
menestyy kauemmin kuin kahdesta viiteen 
vuotta. Samalla hintatasokin tahtoo laskea 
tai ei ainakaan pysy nousevien kustannusten 
tasolla. Siis kustannuksiakin on jatkuvasti 
”fiilattava” eri tavoin.

Hallittu kasvu ja tietotaidon riittävyys 
ovat pk-yrittäjien haasteita

…vai hyppy uudelle tasolle?

Kannustan tähän vaihtoehtoon eli selvään 
kasvuhakuisuuteen. Sen resepteinä ovat 
muun muassa suunnitelmallisuus, hallittu ris-
kinotto, investointihalukkuus, trendien hais-
telu, henkilöstön tietotaidon kasvu, uusien 
hyvien ihmisten rekrytointi, asiantuntijapal-
veluiden käyttö sekä verkostoituminen ja yh-
teistyö.

Esimerkkejä toimivista konsepteista löytyy 
muun muassa leipomosektorilta: erikoistumi-
nen muutamaan tuotteeseen (kuten pikkulei-
vät, makea vuokaleipä, hampurilaissämpylä 
tai gluteenittomat tuotteet), uuden jakeluka-
navan löytäminen (esimerkiksi luomutuottei-
den vienti tai leivonnaispakasteet sk-sektoril-
le) tai alihankintatyö jollekin merkittävälle yh-
teistyökumppanille (keskusliike, tukkuri, toi-
nen leipomo tai ns. ruokatalo).

Ulkopuolista tukea  
kannattaa hyödyntää

Asiantuntijapalveluiden hyödyntäminen on 
yksi hyvä keino ottaa kunnon steppi yrityksen 
eteenpäin viemiseksi. Monesti kehityshan-
ketta on olemassa olevan tarpeen/idean poh-
jalta "jalostettu" yhdessä asiantuntijan kans-
sa toimivaksi tutkimussuunnitelmaksi, ennen 
kuin on haettu rahoitusta tai kääritty hihat ja 
ryhdytty toimeen.

Asiantuntijapalveluita tarjoavat useat ta-
hot kuten konsulttiyritykset, alueelliset kehit-
tämiskeskukset, korkeakoulut ja valtion tut-
kimuslaitokset. Myös oppilastöiden teettämi-
nen on osoittautunut hyväksi ja edulliseksi 

tavaksi perehtyä johonkin erityisalueeseen. 
Tällöin yrityksellä on kuitenkin oltava ohjat 
hyvin omissa käsissä, ettei käytännön koke-
muksen puute estä haluttuun lopputulok-
seen pääsemistä.

Rahoitustukea löytyy muun muassa ELY-
keskuksista (entiset TE -keskukset). Paikalli-
silla ELY-keskuksilla (www.ely-keskus.fi), joita 
on 15 eri puolella Suomea, on toistakymmen-
tä tuotteistettua kehittämisohjelmaa sekä 
vielä yrityskohtaisesti räätälöity konsultointi-
mahdollisuus johonkin erityistarpeeseen. 

Ohjelmien kokonaiskesto on 3–5 päivää ja 
toteutusaika yleensä muutamista kuukausis-
ta puoleen vuoteen, ja ne ovat vähintään 
50-prosenttisesti tuettuja. Lisäksi on mahdol-
lisuus saada sellaista kehittämistukea, jolla 
voi kattaa osan oman henkilöstön kehitystyö-
hön kohdistuvista kuluista sekä investointitu-
kea tietyillä alueilla.

Merkittävä tukija isommissa ja varsinkin 
vientihakuisissa hankkeissa on myös Tekes 
(www.tekes.fi). Elintarvikeyrityksille on räätä-
löity Sapuska-ohjelma, jossa on tarjolla akti-
vointipalvelua projektisuunnitteluun ja han-
kehakemuksiin sekä rahoituspalveluja (val-
mistelu- ja projektirahoitus). Lisäksi salkusta 
löytyy mentorointipalvelu, jossa edistetään 
pk-yritysten kansainvälistymistä ja kasvua 
sekä osaamista tuotteistamisen ja markki-
noinnin alueilla.

Ryhtykääpä tuumasta toimeen!

Kaikessa yritystoiminnassa on oma aktiivi-
suus avain, jolla asioita viedään eteenpäin. 
Tärkeää on, että joku yrityksessäsi – ainakin 
silloin tällöin – miettii, mitä ympärillä tapah-
tuu vaikkapa kolmen vuoden aikajänteellä ja 
miten omaa toimintaa suuntaamalla vasta-
taan näihin haasteisiin.

Elämme verkostoitumisen aikakautta, jol-
loin paras tulos saavutetaan liittoutumalla 
alan toimijoiden kanssa, siis asiakkaat, tava-
rantoimittajat, asiantuntijat ja alan yritykset. 
Vaikka tietyissä asioissa kilpaillaan, toisissa 
voidaan tehdä yhteistyötäkin. π

Aimo Jussila
konsultti
AmiHelp Oy
mentori
Tekesin Sapuska-ohjelma

KUVA: RAIJA AHVenAInen-RAnTAlA



Puhdasta inspiraatiota!

Mullista nykyiset leivonnaisesi ja inspiroi uusia herkkuja Ocean Sprayn 
monikäyttöisillä ja prosessointia kestävillä makeutetuilla kuivatuilla karpaloilla.

Päästä mielikuvituksesi valloilleen!
Hae lisätietoja ja inspiraatiota osoitteesta www.oceansprayitg.com Valmistettu USA:ssa

Jännittävä uutuustuote:
•  Luonnollinen ja terveellinen
• Kirkas väri
• Makeankirpeä maku
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Kesäkuun lopulla valmistui vuorineuvos Simo 
Palokankaan johtaman työryhmän esitys 
kansalliseksi ruokastrategiaksi.

Esityksen visio huomisen ruuasta on: 
Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät 
maukasta, terveellistä, kestävästi tuotettua ja 
turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky tehdä 
tietoisia valintoja. Kysyntään vastaa läpinäky-
vä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kil-
pailukykyinen ruoka- ja palvelujärjestelmä. 
Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordi-
noitu korkean tason tutkimus- ja kehitystyö.

Visio on kyllä hyvin kunnianhimoton verrat-
tuna vaikka Sitran ERA-ohjelman strategia-
työhön, jossa tavoitteena oli olla terveellisen 
ravitsemuksen mallimaa. Tai Elintarvikekehi-
tyksen osaamisklusterin visioon nähden, mis-
sä halutaan vaikuttaa merkittävästi siihen, 
että Suomi on vuonna 2013 Euroopan johtava 
terveellisen, terveyttä edistävän ja turvallisen 
ruuan tuottaja. Ehkä työryhmä on ottanut op-
pia edellisistä ja päättänyt pitää jalat tukevas-
ti maan kamaralla.

Mieluummin ohjausta kuin veroja

Visiossa ei tuoda esille erityisesti elintarvike-
viennin lisäystä, mutta kun tavoitteena on 
ruuantuotannon arvon kaksinkertaistaminen 
vuoteen 2030 mennessä, vaaditaan myös 
merkittävää viennin lisäämistä sekä tietysti 
tuonnin pitämistä järkevissä rajoissa. Ruuan 
jalostusarvon eli hinnan merkittävä nostami-
nen kotimaassa ei liene realistista. Esitykses-
sä korostetaan voimakkaasti koko ketjun yh-
teistyötä, ja myös kuluttajan tarpeet on otettu 
hyvin huomioon.

Kulutuksen ohjaaminen kannustimilla 
sank tioiden sijaan on periaatteessa oikean-
suuntainen ehdotus. Käytännössä veromuu-
tokset ovat ongelmallisia, esimerkiksi ravitse-
muksellisesti edullisten vihannesten, marjo-
jen ja hedelmien verojen vähentäminen voisi 
olla järkevää, mutta käytännössä tämä suosi-
si pääosin tuontia. EU:n kauppapolitiikan mu-
kaan näin ei tietysti saisi ajatella, mutta var-
masti muut kuin suomalaiset näin ajattelevat.

Ruokailutottumusten muuttaminen ter-
veellisempään suuntaan on yksi esityksen ta-
voitteita. Siinä tarvitaan tiedottamista, valis-
tamista ja koulu- ja muun joukkoruokailun ar-
vostuksen nostamista. Vastuutahoksi esite-

Huomisen ruoka  
– esitys kansalliseksi ruokastrategiaksi

tään opetushallintoa, sosiaali- ja terveyshal-
lintoa ja kuntia. Tavoite on erittäin kannatet-
tava ja kansanterveyden ja -talouden kannal-
ta merkittävä.

Vesivarat vahvuutenamme

Esityksessä korostetaan Suomen vahvuuksi-
na puhtaita maaperä- ja vesivaroja sekä il-
mastonmuutoksen myötä mahdollisesti para-
nevia kasvuolosuhteita. Näillä on myös kään-
töpuolensa, ja itse nostaisin näistä vesivarat 
globaalilla tasolla suurimmaksi vahvuudek-
semme.

Ilmastomuutos ja ympäristökuormitus on 
tuotu hyvin esille esityksessä. Ne ovat ilman 
muuta tärkeitä jo imagosyistä. Meidän on 
hyvä olla eturintamassa, mutta on samalla 
huolehdittava, ettei liika etunoja heikennä 
elintarvikeketjumme kansainvälistä kilpailu-
kykyä.

Tutkimus, tuotekehitys ja koulutus tuo-
daan voimakkaasti esille tässäkin esitykses-
sä. Suomi on kuitenkin maailmalla pieni teki-
jä, ja meidän resurssimme ovat vielä pirstou-
tuneet hyvinkin hajalleen. Tutkimus ja koulu-
tus ovat jakautuneet monen ministeriön ton-
tille, ja koordinointi on hyvistä yrityksistä 
huolimatta vajavaista.

Esityksessä toimenpiteenä mainitaan eri 

toimijoiden tehtävien ja keskinäisen tehtä-
vänjaon täsmentämistä. Olisiko voinut ehdot-
taa radikaalimpia toimenpiteitä? Lisäksi tode-
taan, että Tekesin rahoituksesta suhteetto-
man pieni osa kohdistuu elintarvikealan 
T&K:hon. Näin on, mutta tässä alan on syytä 
katsoa myös peiliin. Tekninen perusosaami-
nen Suomessa on kyllä pääosin kunnossa, 
mutta kaupallisesti menestyvien innovaatioi-
den kehittämisessä meillä on vielä paljon ke-
hitettävää.

Alkutuotannon säilyminen elinvoimaisena 
Suomessa on elintarvikeketjumme säilymi-
sen perusedellytys. Myös huoltovarmuus on 
tuotu hyvin esille esityksessä, ja se on syytä 
säilyttää ainakin nykyisellä tasollaan. Osaa-
misen kehittäminen ja tuottavuuden kasvat-
taminen maataloudessa on edelleen tavoit-
teena.

EU:n maatalouspolitiikalla on ratkaiseva 
vaikutus ja esityksen mukaisesti Suomen on 
syytä kaikin tavoin vaikuttaa päätöksiin, jotka 
vaikuttavat tuotantoomme. Esityksessä on 
tuotu esiin positiivisesti myös GM-lajikkeiden 
kehittäminen ja käyttö. GM-lajikkeet voivat 
tuoda merkittävää etua sekä kilpailukyvyn 
että ympäristön kannalta, kun turvallisuus on 
taattu ja kuluttajalle annetaan mahdollisuus 
valita.

Riittävä yhteistyötahto A ja O

Esitys kansalliseksi ruokastrategiaksi on loo-
ginen kokonaisuus, jossa tärkeimmät elintar-
vikeketjuumme ja -huoltoomme liittyvät osa-
set on tuotu hyvin esille. Strategiselta kannal-
ta se on ennemminkin nykytilan terävöittämi-
nen kuin suuria uusia visioita luova.

Strategiassa esitetyt toimenpiteet ovat pe-
riaatteessa mahdollisia toteuttaa jo muuta-
man vuoden sisällä, jos riittävästi yhteistyö-
tahtoa ja resursseja löytyy ketjun eri toimijoil-
ta. Toteutuessaan toimenpiteet turvaavat ko-
timaisen elintarvikeketjumme toimivuuden ja 
luovat edellytykset toiminnan kasvattami-
seen sekä myös mahdollisuuden hyvinvoin-
nin lisäämiseen elintarvikkeiden avulla. π

Juha Ahvenainen
professori
VTT

KUVA: VTT



Olemme saaneet viettää todella kauniin ke-
sän 2010 maailman laajuisen lamajakson jäl-
keen. Tästä voimme olla kaikki tyytyväisiä, 
mutta miltä näyttää tulevaisuus jatkossa?

Elämme nyt todella avoimessa ja markkina-
talouden ehdoilla toimivassa Suomessa, joka 
kuuluu EU:hun. Muutokset Suomen elintarvi-
ketuotannon ja -teollisuuden kannalta ovat 
olleet rajuja erityisesti viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Markkinoiden kuningas on 
asiakas (kuluttaja), jota palvellaan. Vai onko 
todella tänään näin?

Olen Forsfood Oy:n omistaja-yrittäjä ja toi-
min myös Foodpark Oy:n hallituksen puheen-
johtajana sekä asun Etelä-Pohjanmaalla, mis-
sä alkutuotanto on ehkä maan kattavinta. Ko-
timaisten raaka-aineiden jatkojalostus ei ole 
noussut toiveidemme mukaisesti alueellam-
me. MIKSI? Esimerkiksi lähiruoka on saatu vas-
ta keskusteluasteelle, ei käytännön toimiin.

Miettiessäni asioita kesällä ja seuratessani 
asiakkaittemme viime vuosien kehitysmah-
dollisuuksia olen tullut ajatukseen ”TARTTIS 
TEHdÄ JOTAIN”. Mutta mitä pieni yrittäjä voi 
tälle yhteiskunnassamme vahvistuneelle kau-
palle ja sen säännöille tehdä?!

Suomessa on vallalla ajatus ”Hinta ratkai-
see, ei laatu eikä kotimaisuus”.

Tarttis tehdä jotain!
Näkemykseni elintarvikealasta tulee lä-

hinnä tuoretuotteet ja juurekset -sektorilta. 
Tunnen sen työni kautta parhaiten. Näyttää 
siltä, että tälläkin sektorilla ruokaa pidetään 
lähiruokana, kun se vain toimitetaan EU:n 
alueelta?

Mielestäni nyt ollaan tilanteessa, jossa 
meidän laadukas, hyvä sekä lainsäädännöt 
noudattava elintarviketeollisuutemme kuih-
tuu pois. MIKSI? Syömmekö jatkossa Suo-
messa ulkolaista lähiruokaa?

Kun edellä esitetyt asiat toteutuvat, ei meitä 
kotimaisia laitetoimittajiakaan tarvita!! Asiak-
kaillamme ei ole rahaa laitteiden ostoon, koska 
elintarvikkeiden kannattamattomasta myyn-
nistä ei ole tulossa tuloja investointeihin!

Haluankin herättää keskustelun näin kesän 
jälkeen, missä olemme ja elämme: Voimmeko 
saada todella aidosti kotimaassa toimivan 
elintarvikeketjun alkutuotannosta jalostajien 
kautta kuluttajalle toimimaan niin, että tuo-
tamme kohtuuhintaista ja kaikille osapuolille 
kannattavaa kotimaista tuoretta ja tervettä 
lähiruokaa kuluttajien tarpeisiin?

Toivomukseni on, että keskusteluun osallis-
tuu niin alkutuottajia, työntekijöitä teollisuu-
desta, elintarviketeollisuuden edustajia eri vai-
heista ketjussa, kaupan edustajia eri myynti-
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Tervetuloa PacTec 2010 messuille 21.-24.9. osastollemme 6c39 tutustumaan laadukkaaseen ja 
monipuoliseen ruuanpakkaus-konseptiimme sekä runsaaseen take away –rasioiden valikoimaamme.

Duni Oy, Elimäenkatu 29, 00510 Helsinki, Puh. (09) 868 9810
asiakaspalvelu@duni.com

www.duni.com

DF32

Käyttäjäystävällinen 

• Puoliautomaattinen ja helppokäyttöinen 
• Työkalun, kasetin ja rasiamallin 
   vaihtaminen nopeaa 

Kompakti koko 

• Sopii ihanteellisesti suurkeittiöihin ja 
   pieniin elintarvikeyrityksiin 
• Sopii 60 cm levyiselle standarditasolle 

Monipuolinen 

• Maksimirasiakoko 380x280 mm

DF32 Rasianpakkauskone

kanavista, ihmisiä hankintarenkaista, viran-
omaisia, lainsäätäjiä, rahoittajia ja kuluttajia.

Olisiko muuten oikea paikka keskusteluun 
sosiaalinen media?

Tietysti olen näillä kommenteillani herättä-
mässä kenttää, ja se on tavoitekin. Muuten-
han edellä kuvaamani uhkakuva toteutuu.

Ollaan yhteydessä – TARTTIS TEHdÄ JO-
TAIN! π

Heikki Lindfors
yrittäjä
Forsfood Oy

Forsfood Oy sai vuonna 2007 Suomen Mes-
susäätiön myöntämän 5000 euron FoodTec 
2007 -palkinnon kasvisten kuorintaan ja muo-
toiluun tarkoitetulle laitekokonaisuudelle.
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Pitkittyvän talouskriisin aikaan on jälleen 
noussut esiin epäilyjä Euroopan unionin ky-
vystä uudistua ja suunnata tulevaisuuteen 
uusin eväin ja tekniikoin. Lissabonin strate-
gia, jossa painotettiin tieteellisen tutkimuk-
sen ja koulutuksen merkitystä maailmanlaa-
juisen kilpailukyvyn luomisessa, jäi toteutuk-
sessaan pahasti kesken.

Tavoitteita ei saavutettu, kun päätöksente-
ossa ja tehtyjenkin päätösten toteutuksessa 
laahattiin jäljessä. Unionin uusi 2020 kehitys-
strategia jatkaa siitä eteenpäin. On syytä ot-
taa sen tavoitteet nyt todesta, jotta kansalais-
ten elämisen taso pysyisi edes entisellään tu-
levina vuosikymmeninä.

Vanhoillinen toiminta romukoppaan

EU:n maatalous- ja elintarvikeala potee sa-
moja vanhuuden vaivoja: päämääriä ja keino-
ja on, onnistunut toteutus puuttuu. Suomella 
tieteeseen ja tekniikkaan uskoneena ja siitä 
menestystä saaneena kansakuntana ei näytä 
menevän sen paremmin. Enemmänkin tunnu-
taan luotettavan vanhaan ”hyvään” sananlas-
kuun ”vanha keino on parempi kuin pussilli-
nen uusia”. Tämä näyttää meillä pitävän paik-
kansa muun muassa kasvinjalostuksessa ja 
sen käytössä tuotannon voimistamiseen.

EU:n kannalta tilanne olisi melkeinpä sur-
kuhupaisa, jollei se olisi niin katastrofaalinen. 
Tämän vuosituhannen alussa, vuonna 2002, 
unioni uudisti elintarvikelainsäädäntönsä pe-
rusteet vaatimalla kaikilta uusilta säädöksiltä 
tieteelliset turvallisuusarvioinnit.

Niitä tuottamaan perustettiin Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen, EFSA, ja 
jäsenmaiden edellytettiin tehostavan omia 
turvallisuusarviointejaan yhteistyössä EFSAn 
ja muiden maiden kanssa. Näin saataisiin ta-
kaisin kuluttajien luottamus hullun lehmän 
taudin ja useiden muiden törkeiden väärin-
käytösten rapauttamaan maatalous- ja elin-
tarvikealaan. Tarkoituksena oli myös paran-
taa Euroopan mainetta ruuan tuottajana maa-
ilmalla, eli edistää vientiä.

Järkeä päätöksentekoon

Kuinkas on sitten käynyt? Tieteellisesti vaati-
vimmat ja ns. suurelle yleisöllekin näkyvin kri-
teerein alansa etevimpien tiedemiesten ja 
-naisten tuottamat riskinarvioinnit eivät pää-
sekään maataloustuotteiden markkinoille-

Onko eurooppa  
liian vanha uudistumaan?

pääsystä päättävien elinten, eli komission ja 
etenkin jäsenmaiden muodostamien sulku-
porttien lävitse. Eli koko se tieteellinen työ, 
jota on jo tehty ja toiveikkaasti tehdään ihmi-
sille, eläimille ja ympäristölle vaarattomien ja 
hyödyllisten elintarvikkeiden tuottamiseksi 
uusilla, aikaisempaa tehokkaammilla mene-
telmillä, valuu hukkaan Euroopan unionissa.

Useimmiten juuri jäsenmaat hylkäävät ko-
mission myönteiset päätösesitykset, ja pahin 
jarru on EU:n ministerineuvosto. Päätökset 
ovat poliittisia, ja siihen heillä on tietysti täysi 
oikeus. Onneksi kuitenkin muu maailma, 
vaikkakin kansainvälisten suuryhtiöiden 
kautta, käyttää geenimuunteluakin hyväk-
seen, sillä ruokaahan maailmassa tarvitaan.

Perinteiset tuotantotavat eivät monista eri 
syistä enää riitä, eihän luomuviljelyllä ruokita 
kuin heitä, joilla on varaa maksaa siitä tai joilla 
ei köyhyydessään ole varaa maanparannuk-
seen. Miljardit ihmiset tarvitsevat ”tehotuotan-
toa” pysyäkseen jotenkin hengissä.

Kuluttaja maksaa aina

Ikävää tilanteessa on se, että varsinkin kiel-
teisiä gm-päätöksiä perustellaan kuluttajien 
mielipiteellä. Syynä onkin siis kuluttaja, joka 
maksaa niukemmankin tarjonnan aikaansaa-
mat korkeat ruuan hinnat.

Eikö olisi reilumpaa antaa ihmisten itsensä 
päättää, mitä kukin haluaa? Muuntogeenisil-
tä tuotteiltahan vaaditaan juuri tuotantota-
vasta selkeät merkinnät. Ei kysyntä olisi aluk-
si varmaankaan valtavaa, koska ennakkoluu-
lot ovat syvällä geenimuuntelua periaattees-
sa vastustavien ”uskovaisten” helposti saa-
man mediahuomion vuoksi. Toimittajilta taas 
puuttunee luonnontieteellinen ja teknologi-

KUVA: KAI lIndqVIST
nen perustieto, kun näkyvyyttä haetaan pe-
lottelun keinoin.

Joutuu kuitenkin kysymään, voiko vaikka 
jonkin galluptutkimuksen tulos olla päättäjäl-
le tärkeämpi tieto kuin kansainvälisesti tun-
nustettu tieteellinen riskinarviointi, jossa to-
detaan, että ko. muuntogeeninen tuote vas-
taa täysin jo markkinoilla olemassa olevaa 
tuotetta, eikä siitä ole vaaraa ihmisille eikä 
eläimille eikä kasvatettuna tai jätteenä ympä-
ristölle. On surullista lukea niitä lukuisia syi-
tä, joilla komission myönteinen markkinoille-
pääsyesitys jäsenmaiden toimesta Brysselis-
sä evätään. Mielikuvitus tosin lentää.

Tieteellinen tutkimus 
priimusmoottoriksi

Jos tieteellistä tutkimusta ja tuotekehittelyä 
ei oteta unionin elintarviketuotannon perus-
taksi, olemme hukkateillä. Euroopan vahvim-
matkin tuotannonalat ja -alueet taantuvat ta-
kamaiksi maailman elintarvikekaupan kilpai-
lussa.

Suomelle näissä ilmasto- ja kustannusolo-
suhteissa uuden tekniikan hyväksikäyttö olisi 
vielä tärkeämpää. Ennustettu ilmastonmuu-
tos tuo tähän vielä tauti- ja katastrofiuhki-
neen lisää painoarvoa, maailman väestönkas-
vusta, kansainvaelluksista ja vaikeutuvasta 
ruokahuollosta puhumattakaan.

Edistyksen siemen ja väylä ulos taantu-
masta on juuri EU:n upeiden kehitysstrategi-
oiden mukaisesti tieteen ja tutkimuksen ja 
niihin perustuvan tuotekehittelyn hyväksi-
käyttö nimenomaan maataloudessa. Suomi 
loi vaurautensa alustan ennakkoluulottoman 
ja järjestelmällisen, tutkimukseen ja sovellet-
tuun tietoon perustuvan maatalouspolitiikan 
ja siihen nojaavien teollisuuden alojen avulla. 

Maatalous on tulevaisuuden ala maailmas-
sa. Sitä ei saa tuhota kapea-alaisella eikä ro-
manttisiin runokuviin perustuvalla päätöksen-
teolla. Meille mahtuu vielä sekä perinnemai-
semaa että järkiperäistä viljan ja muiden kas-
vien tuotantoa upeista metsistä, soista ja ve-
sistöistä puhumattakaan. Eläkäämme nykyai-
kaa tulevaisuuden hyväksi, ei sitä estellen. π

Pirkko Raunemaa, MMM
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean  
jäsen 2006–
EFSAn johtokunnan jäsen 2002–2007
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Suomalainen elintarviketeollisuus on yhä 
riippuvaisempi hyvälaatuisesta talousvedes-
tä. Vettä käytetään tuotantoon, pesuihin, 
puhdistukseen, lämmönsiirtoon ja mitä erilai-
sempiin prosessointivaiheisiin, ja se on mo-
nen tuotteen tärkeä raaka-aine. Tukkuvesiasi-
akkaiden asema on kuitenkin epäselvä lain-
säädännössä ja vesibisneksessä, joten tukku-
vesiasiakkaiden yhteiselle edunvalvonnalle 
on tarvetta.

Suomessa kuluttajasuojalainsäädäntö 
säätelee varsin tarkasti erilaisten monopoli-
asemassa olevien palveluntuottajien roolia ja 
hinnoittelua suhteessa yksittäiseen kulutta-
jaan. Mutta millainen on elintarviketeolli-
suusyrityksen tai yleisesti ottaen yrityksen 
asema veden tukkuasiakkaana? Tukkuvesi-
asiakkaiksi voidaan laskea myös esimerkiksi 
sairaalat ja kylpylät, joiden toimintakyky sel-
keästi heikkenee, jos talousveden laadussa 
tai saatavuudessa ilmenee ongelmia. Missä 
määritellään tukkuvesiasiakkaan oikeudet?

Lainsäädännössä on puutteita

Suomessa vesihuoltolaki (VHL 9.2.2001/119) 
määrittelee laajimmin myös veden tukku-
kauppaan liittyviä asioita. Maa- ja metsäta-
lousministeriö asetti 17.9.2008 työryhmän 
selvittämään vesihuoltolain ja siihen liittyvän 
lainsäädännön tarkistamistarpeet sekä val-
mistelemaan tarvittavat ehdotukset säädös-
muutoksiksi. Valmistelutyöryhmässä ei kui-
tenkaan ollut edustettuna teollisuuden tai 
elintarvikealan järjestön edustajia.

Vesihuoltolakia sovelletaan tällä hetkellä 
asutuksen vesihuoltoon sekä asutukseen rin-
nastuvan elinkeinotoiminnan vesihuoltoon. 
Käytännössä tämä on aiheuttanut kentällä 
epäselvyyttä lain tulkinnassa. Tulkintoihin on 
jouduttu yleensä sellaisissa tilanteissa, joissa 
tukkuvesiasiakkaalle on aiheutunut vahinkoa 
veden laadun tai toimitusepävarmuuden takia.

Jos vesihuoltolaitos on laatinut tukkuvesi-
asiakkaalle sopimuksen samalla sopimus-
pohjalla kuin kuluttajasopimuksissa, tästä 
voi syntyä tulkintaerimielisyys esimerkiksi 
korvauksien suuruudesta. Joidenkin vesi-
huoltoammattilaisten mielestä vesihuoltola-
kia ei ole tarkoitettukaan sovellettavaksi mui-
hin kuin vesihuoltonsa kannalta asutukseen 
rinnastettavaan elinkeinotoimintaan.

Tukkuvesiasiakkaan asema 
vesibisneksessä epäselvä

Tässä pohdinnassa on huomattava, että 
Euroopan parlamentin ja neuvoston vesi-
politiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) 9 ar-
tikla,  Vesipalveluista  aiheutuvien  kustan-
nusten kattaminen toteaa asiasta selkeästi 
seuraavaa :

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vii-
meistään vuonna 2010 veden hinnoittelupo-
litiikka tarjoaa käyttäjille riittävät kannusti-
met vesivarojen tehokkaaseen käyttämiseen 
ja siten edistää tämän direktiivin ympäristö-
tavoitteiden saavuttamista ja veden käytön 
eri sektorit, jaoteltuina ainakin teollisuuteen, 
kotitalouksiin ja maatalouteen, osallistuvat 
riittävästi vesipalveluista aiheutuvien kustan-
nusten kattamiseen, käyttäen perusteena liit-
teen III mukaista taloudellista analyysiä ja ot-
taen huomioon pilaaja maksaa -periaatteen.

Ottamatta kantaa siihen, ehditäänkö Suo-
messa toteuttaa annettua aikarajaa vuoden 
2010 loppuun mennessä, direktiivi tarkoittaa 
käytännössä, että tukkuvesiasiakkaalta las-
kutettavien vesikuutioiden hinta tulee kattaa 
ne kustannukset, joita vesihuoltolaitokselle 
palveluntuottamisesta koituu. Vesihuoltolain 
valmistelutyöryhmä ei löytänyt tulkintani mu-
kaan täyttä yksimielisyyttä siihen, tuleeko 
vesihuollon soveltamisalaa laajentaa selkeäs-
ti myös laajempaan elinkeinotoimintaan:

Työryhmä katsoo, että vesihuoltolain sovel-
tamisalan  piiriin  kuulumattoman  elinkei-
notoiminnan vesihuolto saattaa poiketa niin 
paljon vesihuoltolain sääntelyn ensisijaisena 
kohteena olevasta asutuksen vesihuollosta, 
että lain soveltamisalan laajentaminen ei ole 
tässä suhteessa tarkoituksenmukaista.  Jos 
elinkeinotoiminta  sisällytettäisiin  nykyistä 
laajemmin vesihuoltolain soveltamisalaan, tu-
lisi esimerkiksi teollisuuslaitosten vesihuollon 

käyttömaksujen  olla  samansuuruisia  kuin 
muilla asiakkailla, liittämisvelvollisuus vesi-
huoltolaitoksen verkostoon toiminta-alueella 
laajenisi kaikkeen elinkeinotoimintaan ja vesi-
huollon palveluihin kohdistuvat asiakkaiden 
vaatimukset saattaisivat nousta vesihuoltolai-
tosten näkökulmasta kohtuuttomiksi.

Terveydensuojelulaissa (763/1994) määri-
tellään taas selkeästi, että talousvedeksi 
määritellään sellainen vesi, jota käytetään 
elintarvikealan yrityksissä valmistukseen, 
jalostukseen, säilytykseen tai markkinoille 
saattamiseen. Miten käytännössä rajataan 
elinkeinotoiminta kuulumaan joko vesi-
huoltolain soveltamisen piiriin tai jättää sen 
ulkopuolelle?

Vesiverkostot rapistuvat

Monesti elintarviketeollisuuden talousveden 
tarpeet lisäävät vesihuoltolaitoksen vesijoh-
toverkostojen suurentamistarpeita. Tietojeni 
mukaan eräs elintarvikeyritys käytti kunnalli-
sen vesihuoltolaitoksen vuorokautisesta ve-
dentuottokyvystä jopa 70–75 %. Ovatko talo-
usvesiverkostot tiiviitä ja käyttöelinkaarel-
taan sellaisia, että tukkuvesiasiakkaan tuo-
tannolle ei koidu verkoston kunnosta kohtuu-
tonta haittaa myöskään tulevaisuudessa?

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton vuon-
na 2009 toteutetussa hankkeessa arvioitiin 
rakennetun omaisuuden tilaa. Vesijohdoista 
yli 30 % ja viemäreistä 37 % on jo yli 30 vuot-
ta vanhoja. Arvion mukaan tämänhetkinen 
vesihuoltoverkostojen saneeraustaso on riit-
tämätön. Se tulisi korottaa nykyisestä tasosta 
(120 miljoonaa euroa) vuodessa noin kol-
minkertaiseksi.

Lisäksi on arvioitu, että huonokuntoisten 
vesijohtojen osuus on noin 6 % ja huonokun-
toisten viemärien noin 12 % verkoston koko-
naispituudesta (Näkemyksiä vesihuoltover-
kostojen saneeraustoiminnan kehittämises-
tä. Maa- ja metsätalousministeriö, FCG Plane-
ko Oy. 23.10.2009). Jossain kohtaa tulee var-
masti vastaan tilanne, ettei jakeluverkosto 
pystykään enää tuottamaan laadukasta talo-
usvettä.

Vesihuoltolain uudistamista pohtinut työ-
ryhmäkin toteaa selkeästi, että vesihuoltolai-
tosten verkosto-omaisuutta ei ole ylläpidetty 
asianmukaisella tavalla ja että saneerausta 

Simo Heininen
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on jo laiminlyöty liian kauan. Teollisuuden 
edunvalvonta edellyttäisi ruohonjuuritason 
selkeätä edunvalvontatoimintaa tai sopimus-
teknisesti sovittua talousverkoston ylläpito-
ohjelmaa.

Valmistelutyöryhmä toteaa, että vesihuol-
tolakiin sisällytettäisiin vesihuoltolaitokselle 
ja sille vettä toimittavalle tai sen jätevesiä kä-
sittelevälle yleinen velvollisuus olla selvillä ja 
tarkkailla laitteiston kuntoa sekä vuotovesien 
määrää laitoksen vesijohto- ja viemäriverkos-
tossa. Koska korjaustoimiin on joka tapauk-
sessa ryhdyttävä, tällä on selkeitä vaikutuk-
sia tukkuveden hintaan: mitä käytät, siitä 
maksat.

Milloin tukkuasiakas saa hyvitystä?

Vesihuoltolaissa ei ole selkeästi määritelty 
julkisen sektorin vesihuollon varautumisvel-
vollisuudesta. Pidän erittäin kannatettavana 
valmistelutyöryhmän esittämää velvoitetta, 
että kaikille vesihuoltolaitoksille tulisi velvoit-
teeksi laatia varautumissuunnitelma samaan 
tapaan kuin teleyritysten valmiussuunnitte-
lusta ja varautumisesta on säädetty viestintä-
markkinalaissa. Tämä menettely parantaisi 
osaltaan myös teollisuusyritysten turvaa ve-
sihuollon keskeytymisuhkan vallitessa.

Vesihuollon keskeytymisestä tai veden laa-
dun heikkenemisestä ei ole kovinkaan selke-
ää lainsäädäntöä olemassa. Nykytulkinnan 
mukaan voimassa olevan vesihuoltolain 25 
§:n nojalla nämä säännökset ovat pakottavia 
vain kuluttajasuhteissa, eivätkä koske auto-
maattisesti teollisuusyritystä. Asia on yrityk-
sen kannalta kunnossa, jos vesihuoltolaitos 
ja tukkuvesiasiakasyritys ovat tästä erikseen 
sopineet. Siispä heti tarkastamaan tukkuve-
sisopimusta.

Vesihuollon eritystilanteita on pohtinut 
myös oma työryhmänsä, mutta siinäkään ei 
ollut teollisuuden edustajia mukana. Vesi-
huollon erityistilannetyöryhmän mukaan ve-
sihuoltolaissa ja vesihuoltolaitosten yleisissä 
toimitusehdoissa omaksuttu vesihuollon vir-
heen määritelmä jättää huomattavan osan 
vesihuoltolaitoksen vastuusta epäselväksi ja 
tulkinnanvaraiseksi.

Erityistilannetyöryhmä esitti jo vuonna 
2005, että ylivoimaisen esteen käsite tulisi 
määritellä sopimusoikeuden yleisten periaat-
teiden mukaisesti ja ottaa osaksi vesihuolto-
laitoksen yleisiä toimitusehtoja. Vesihuolto-
laitoksen yleiset toimitusehdot eivät toden-
näköisesti soveltuisi tukkuvesiasiakkaan toi-
mintaan, joten ylivoimaisen esteen määritte-
lyt tulee pohtia vielä tarkemmin palveluntuot-
tajan ja asiakkaan välillä.

Vesihuoltolainsäädännön uudistustyöryh-
mä on päätynyt ehdottamaan käytännössä yk-

sityisasiakkaille nk. vakiohyvitystä. Se toivot-
tavasti selkeennyttäisi korvausmenettelyjä, 
jotka syntyvät vesihuollon keskeytymisen 
seuraamuksista. Vakiohyvitys koskisi työryh-
mä ehdotuksen mukaan yli 12 tunnin mittaisia 
vesihuollon keskeytyksiä. Millaiset tuotanto-
kustannustappiot syntyvät jo 12 tunnin aika-
na? Korvaavatko yrityksen omat vakuutukset 
alle 12 tunnin vedenjakelukatkosta syntyneet 
kustannukset? Näihin kysymyksiin vastaan 
selkeästi: Se korvataan, mistä on sovittu.

Tukkuveden hinta noussee

Vesihuoltolainsäädäntöä valmistellut työryh-
mä toteaa, että vesihuoltolaitosten talouden 
valvonta ei kuulu varsinaisesti millekään vi-
ranomaiselle. Vesihuoltolaitokset toimivat 
luonnollisen monopolin suojaamina. Vesi-
huoltolaitoksen asiakkaalla ei siis ole kovin 
hyviä mahdollisuuksia kilpailuttaa palveluita. 
Vesihuoltolain 18 ja 19 §:n säännökset vesi-
huoltolaitoksen erilaisista maksuista turvaa-
vat kuluttaja-asiakkaan asemaa suhteessa 
vesihuoltolaitokseen, mutta tämä ei vielä ta-
kaa tukkuvesiasiakkaan asemaa veden hin-
nan määräytymisessä.

Tulkintani mukaan EU:n vesipolitiikan pui-
tedirektiiviin (2000/60/EY) 9 artikla edellyt-
tää, että myös tukkuvesiasiakkaat osallistu-
vat oikeudenmukaisessa suhteessa vesihuol-
tokustannusten kattamiseen, eli tukkuvesi-
hintoja jouduttaneen korottamaan joissain 
tapauksissa huomattavastikin. Vallalla olevan 
tulkinnan mukaan vesihuoltolaitoksen asiak-
kaiden maksettavaksi tulee oikeudenmukai-
sessa suhteessa vain heidän käyttämistään 
palveluista aiheutuneet kustannukset.

Arkipäivän käytäntö on vielä kaukana täs-
tä. Moniin kunnallisiin vesihuoltolaitoksiin 
kohdentuu selkeitä kunnallispoliittisia pai-
neita. Paikallinen kunnallispolitiikka voi syn-
nyttää tilanteen, jossa kunnan tärkeän työllis-
täjän tukkuveden hintaa pidetään poliittisen 
keinotekoisesti alhaisena, jotta yritys ei siir-
täisi toimintaansa toiseen kuntaan tai ulko-
maille. Tämä työntää vääjäämättä suurempaa 

maksuosuutta kuluttaja-asiakkaiden nis-
kaan. Kun vesihuoltolaitosten talous avautuu 
lainmuutoksen myötä, tällaiset poliittiset toi-
minnot tulevat poistumaan automaattisesti.

Vesihuoltolainsäädäntöä valmistellut työ-
ryhmä toteaa raportissaan, että kustannus-
ten kattamisen periaatteen toteuttaminen on 
arkipäivän vesihuoltotyössä epäselvä. Tällä 
hetkellä ei ole selvää, jakautuvatko vesihuol-
lon kustannukset oikeudenmukaisesti eri 
asiakasryhmien kesken.

Teollisuudelle oma edunvalvonta?

Tarvitaanko teollisuudelle omaan vesialan 
edunvalvontaa? Saavatko teollisuusyritykset 
ja muut tukkuvesiasiakkaat riittävästi tasa-
puolista tietoa Suomen vesihuoltotoiminnan 
suuntaviivoista?

Olen pohtinut vakavissani tätä asiaa toimi-
essani yli 20 vuotta teollisuuden erilaisissa 
vedenkäsittelyprojekteissa. Suomi on järjes-
töjen ja yhdistysten luvattu maa, mutta kuka 
valvoo tukkuvesiasiakkaan etuja? Kuka istui-
si erilaisissa vesihuoltoa pohtivissa työryh-
missä ja raportoisi jäsenistöään tulevista 
muutoksista? Pohdinnoissani olen tullut ke-
sän 2010 aikana siihen käsitykseen, että Suo-
men tukkuvesiasiakkaat tarvitsisivat oman 
edunvalvontaelimensä, joka toimisi niin elin-
tarviketeollisuuden kuin muidenkin tukkuve-
siasiakkaitten edusmiehenä.

Avasin loppukesästä 2010 asiaa tukemaan 
verkkosivuston www.stvh.fi (Suomen Teolli-
suuden Veden Hankinta). Sivustolla on tar-
kemmin kuvattu ajatuksiani tukkuvesialan 
järjestötyön käynnistämiseksi. Tarkoitukse-
nani ei ole pienyrittäjänä aiheuttaa mielipa-
haa tai astua kenenkään varpaille, vaan pyy-
tää tukkuvesiasiakkaita osallistumaan kes-
kusteluun Suomen vesihuollon kehittämises-
tä myös tukkuvesiasiakkaan mielipidettä 
kuunnellen. π

Simo Heininen
toimitusjohtaja
S&H Heininen Oy 
www.puhdasvesi.fi

Iäkkäät vedenpuhdistusprosessit vaativat pikaista kunnostusta. Kuvassa 
suoritetaan  vajavaisesti toimineen selkeytin altaan kunnostusta.
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Ruotsalaisilla on IKEAnsa, joka myy halpojen 
kiinalaisten huonekalujen ohessa myös liha-
pullia ja puolukkahilloa. Jos Ikea olisi suoma-
lainen, se olisi selkeästi suurin elintarvikkei-
den vientiyritys ja vastaisi puolesta Suomen 
elintarvikeviennistä. No, IKEAn ruokapöytien 
nimet ovat sentään suomalaisia.

Miten saada suomalaisia ruokia ulkomai-
sille ruokapöydille? Ruotsi on onnistunut joh-
donmukaisella strategialla, jos on uskomista 
ruotsalaisiin virkamiehiin. IKEAn yli 250 ruo-
kien showroomia tuskin selittää kaikkea me-
nestystä. Kaukaisiin maihin ei myydä merkit-
täviä määriä elintarvikkeita, vaikka niissä 
IKEA olisikin.

Puolet ruotsalaisista elintarvikkeista pää-
tyy Tanskaan, Suomeen, Norjaan, Saksaan ja 
Ranskaan. Suomalaisista ruuista puolet mat-
kustaa Venäjälle, Ruotsiin ja Viroon. Seuraa-
vaksi suurimmat suomalaisen ruuan ostajat 
ovat Saksa, USA ja Norja.

Ruotsalaiset panostavat brändeihin

Ruotsalaiset ovat panostaneet jo kauan brän-
deihin, suomalaiset Venäjään. IKEA on autta-
nut Ruotsin huonekalukauppaa ja samalla 

Suomen elintarvikevienti haparoi,  
Ruotsi vahvassa kasvussa

viennin nousua 1,5 miljardilla eurolla, kun 
suomalaiset huonekalut myyvät lähinnä 
Ruotsissa ja Venäjällä vain 242 miljoonan eu-
ron arvosta. ELY-keskusten koostamassa ra-
portissa syyksi luetellaan heikko markkinoin-
ti, myynti ja tuotekehitys. Silti Suomessa on 
montakin kuuluisaa huonekalusuunnittelijaa, 
joiden töitä löytyy MOMAstakin.

IKEA teettää tuotteitaan halvoissa Aasian 
maissa. Sen kaupat muistuttavat enemmän 
teemapuistoja kuin perinteisiä sohvahalleja. 
Mitenköhän Eero Aarnion pallotuoli menisi 
kaupaksi, jos niitä teetettäisiin Kiinassa, val-
vottaisiin tarkasti laatua ja myytäisiin 2000 
euroa/kpl? Nyt kiinalaisia kopioita myydään 
maailmalla 500–1000 euron kappalehintaan, 
kun alkuperäinen maksaa 5000 euroa.

Amerikkalaiset huonekaluvalmistajat kää-
rivät jättivoittoja teettämällä yhä enemmän 
huonekaluja Kiinassa, mutta myyvät niitä sa-
malla hinnalla kuin ennenkin. Joidenkin selvi-
tysten mukaan esimerkiksi muotivaatteen 
hinnasta vain 15 % jää Kiinaan.

Elintarvikkeissa tarina on toinen. Kiina vie 
jonkun verran, mutta myös tuo elintarvikkei-
ta. Kuluttajat ympäri maailmaa ovat huoles-

tuneina seuranneet, kuinka joka vuosi monta 
kiinalaista elintarviketuotetta, lasten lelua ja 
jopa hammastahnaa osoittautuu tappavan 
myrkylliseksi.

Kiinassa ei voi koskaan luottaa laatuun. En-
simmäinen erä saattaa olla hyvä ja toinen 
taas syötäväksi kelpaamaton. Eikö tässä ole 
suomalaisen elintarvikkeen mahdollisuus? 
Kiinalaiset ja muutkin aasialaiset tietävät, 
että suomalaiset elintarvikkeet ovat puhtaita, 
turvallisia ja tasalaatuisia. He myös tietävät, 
että kiinalaiset eivät sitä välttämättä ole.

Suomi kehittää, muut myyvät

Suomalainen elintarviketeollisuus on onnis-
tunut hyvin tuotekehityksessä. Missään muu-
alla ei ole niin montaa innovatiivista terveys-
vaikutteista elintarviketta. Lisensioitu valmis-
tusaine tai tuotantotapa on siinäkin mielessä 
hyvä, että kumppaniyritys vieraassa maassa 
tekee itse tuotteen.

Lisensiointikaupassa rahaa ei kuitenkaan 
liiku niin paljoa kuin vaikkapa myymällä silli-
purkkeja, mutta eipä tarvitse käydä kalassa-
kaan. Tilastoissa lisensioidut keksinnöt eivät 
juuri näy, mutta sillipurkit kylläkin. Ruotsa-

Ruotsi vie maatalous- ja elintarviketuotteita yli viidellä miljardilla eurolla vuodessa, Suomi vain 1,3 miljardilla. 
eU:hun liittymisen jälkeen Suomi on yli tuplannut vientinsä, Ruotsi viisinkertaistanut omansa.

Ruotsalaiset ovat jo 
vuosia myyneet Svea-
silliä USA:ssa. Purkissa 
lukee pienellä ”product 
of Finland”.
KUVA: PIA VIRTAnen
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laisten salaisuus on myynnin ja markkinoin-
nin osaamisessa. Ruotsalaiset ovat jo vuosia 
myyneet ”Svea-silliä” USA:ssa. Purkissa lu-
kee pienellä ”made in Finland”.

Maailman suurimmat kalastusvaltiot ovat 
Kiina, Peru ja Indonesia. Euroopan suurin, 
Norja, on sijalla 11. Peru puristaa pikkukalois-
ta (anjovis ja sardiini) öljyn, joka myydään 
Norjaan ja Hollantiin ja edelleen Norjan Möl-
lerin kalanmaksaöljytehtaan tapaisille toimi-
joille. Muu kala kuivataan ja myydään lähinnä 
norjalaisille lohenkasvattamoille kalanrehuk-
si. Lohenkasvattamoiden kala matkaa suuriin 
maihin kuten Yhdysvaltoihin, Japaniin tai 
Ruotsiin, josta se lähtee ympäri maailman 
pienempiin maihin.

Vaikka Absolut-vodka on suuri ruotsalais-
tuote, vuoden 2009 todellinen menestys oli 
norjalainen kala. Ruotsi ostaa Norjasta lohet, 
leikkaa ja pakkaa uudestaan. Finnairin yksi 
suurimmista rahtiartikkeleista Aasiaan on 
norjalainen lohi. Hollanti ei ole koskaan ollut 
mikään valtava maatalousmaa. Etelä-Ameri-
kan hedelmät ja vihannekset vaan laivataan 
ensin Rotterdamiin, josta ne jaetaan kuten 
ruusutkin ympäri Eurooppaa.

Kehitysmaasuhteet hyötykäyttöön

Suomella on hyvät suhteet moniin kehitys-
maihin. Esimerkiksi Perussa Suomella on 
suurlähetystö, joka hoitaa muiden Pohjois-
maiden ja Viron viisumiasiat. Samassa talos-
sa toimii Austral-yritys, jolla on 37 kalastus-
laivaa Perussa.

Austral on osa norjalaista Austevoll Sea-
food AS -yritystä. Austevoll toimii Perun lisäk-
si Chilessä (7 laivaa) ja Norjassa (2 laivaa). 

Kaikissa yli 250 
IKEAssa on 
ruokaosasto. Kuva 
on Floridasta, Ft. 
Lauderdalesta.
KUVA: ARI VIRTAnen

myydäänkö joukko koneita vai ratkaisu?
Suomessa on erinomaista koneiden suunnit-
telua ja rakennusta. Voimalaitokset, paperi-
koneet ja nosturit ovat maailman huippua. 
Metalliteollisuuden ja elektroniikkateollisuu-
den tuotteet ovat selkeästi suurin vientiartik-
keli kaukaisiinkin maihin kuten Etelä-Koreaan 
ja Singaporeen.

Elintarviketeollisuuden koneet ovat osoit-
tautuneet erinomaisiksi Suomessa ja lähialu-
eilla. Kauempana harvoin tunnetaan suoma-
laisia laitteita. Ruotsista lähtöisin oleva Tetra 
Laval uudisti hygieenisen pakkaamisen ja on 
kasvanut tällä osaamisellaan ja yritysostoil-
laan maailmalaajuiseksi suuryritykseksi.

Suomessakin on mahdollisuudet samaan. 
Pekka Herlin kasvatti Koneesta maailmanluo-

kan tekijän. Kasvu tarpeeksi suureksi ja tär-
keäksi voi tapahtua yritysostoilla tai yhteis-
työllä. Yritysostoissa pitää olla hyvä ystävä 
pankissa, yhteistyössä kumppanina.

Monessa maassa taistellaan paremman ja 
turvallisemman ruuan puolesta. Suomalainen 
ruokaturvallisuus on taas hyvällä tasolla, 
jopa niin hyvällä, ettei Suomessa ole ollut 
suurempaa syytä siirtyä luomutuotteisiin. 
Maailmalla tilanne on toinen. Varakkaammat 
kuluttajat ovat valmiita maksamaan enem-
män tuotteista, jotka ovat takuulla turvallisia. 

Suomessa kannattaa suhtautua skeptises-
ti kiinalaisiin mansikoihin ja tehdä elintarvi-
keturvallisuudesta myytävä tuote. Tehdään 
kiinalaisista mansikoista turvallisia, ennen 

kuin on liian myöhäistä. Koska kiinalainen ei 
maksa aineettomasta eli osaamisesta ja kou-
lutuksesta, myydään koneita. Koneiden mu-
kana tulee toki koulutus, softa ja ratkaisu on-
gelmaan.

Tämä ratkaisu voidaan tuotteistaa. Asiak-
kaan ei tarvitse tietää, että ratkaisuun tarvit-
tiin 20 yritystä. Annetaan ratkaisulle nimi, 
joka leimataan koneiden kylkeen ja miksei 
myös mansikkalaatikon kylkeen: Safety 
Strawberry.

Austevoll ostaa Perusta kalaöljyä, kalajauhoa 
ja pakkaa tonnikalaa. Austevoll ja sen pää-
omistaja Laco As kasvattavat lohta Norjassa 
kalajauhon avulla. Pörssilistatun Austevollin 
nettomyynti oli 1,43 mrd € vuonna 2009. Jos 
Austevoll olisi suomalainen yritys, se olisi 
maan kolmanneksi suurin elintarvikealan yri-
tys HK:n ja Valion jälkeen. Austevoll on kasva-
nut nopeasti koko 2000-luvun pörssirahalla 
ja yritysostoilla.

Maailman kalaöljy tulee pääosin neljältä 
suurimmalta kalastusalueelta: Hokkaido, 
New Foundland, Pohjanmeri ja Peru. Japani, 
Korea ja Kiina ostavat vehnän viljelysmaata 
Aasiasta tai Afrikasta samalla tavalla kuin 
Norja kalaa Etelä-Amerikasta ja Hollanti ruu-
suja. 

Samat Aasian maat ostavat toki kaivoksia, 

öljy- ja maakaasukenttiä sekä sijoittavat ra-
haa kehitysmaihin odottaen niistä uusia 
markkinoita. Hollanti on ollut logistiikan mes-
tari Euroopassa. Suomella on hyvät suhteet 
yhteen maailman suurimmista valtioista: Ve-
näjään.

Suomi on luotettu kumppani Aasiassa, ku-
ten Kiinassa ja Intiassa. Ei ole mitään syytä 
epäillä, etteivätkö muut suurvallat, Brasilia ja 
Yhdysvallat, luottaisi suomalaiseen vähin-
tään yhtä hyvin kuin ruotsalaiseen. Vai pitäi-
sikö meidän tehdä yhteistyötä? Suomalaiset 
tekevät, ja ruotsalaiset myyvät. π

Ari Virtanen
vientikeskuksen johtaja
Finpro Soul
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TasteEssentials

ByNature

Mikä on rakastamamme 

ruoan salaisuus? 

Täydellinen makuelämys. 

Unohtumattomia aromeja. 

Nautinto. Kuulostaako 

yksinkertaiselta? Kaikki 

tiedämme, kuinka paljon  

eri asioita sisältyy 

makuaistimukseen.

Givaudan auttaa elintarvike- ja 
juomanvalmistajia koko maailmassa 
kehittämään tuotteita, joita kuluttajat 
rakastavat. Maailmanlaajuisen  
kilpailun kasvaessa, ovat vahvat 
tavaramerkit yhä tärkeämpiä. Mutta 
edes vahvimmat eivät voi pysähtyä 
hetkeksikään – kaikki tarvitsevat 
jatkuvaa tuotekehitystä ja uusia 
tuotteita. Maun tulee olla oikea  
alusta lähtien.

Makuelämykset ovat meidän 
intohimomme. Me autamme  
teitä kehittämään tuotteistanne 
vastustamattomia. Ota yhteyttä 
Pohjois-Euroopan toimistoomme, 
puhelin +46 (0)46-23 58 00 tai  
+358 (0)9 34 34 860 tai  
www.givaudan.nu.
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Vesihuoltolaki säätelee vesihuoltolaitosten 
toimintaa, ja sen soveltamisalueeseen kuulu-
vat asutus ja asutukseen rinnastettava elin-
keino- ja vapaa-ajantoiminta. Vesihuoltolais-
sa säädetään sekä talousvedestä että jäteve-
sistä. Uutena asiana mukaan on otettu hule-
vedet.

Vesihuoltolain uudistamiseen osallistuu 
kolme ministeriötä. Ympäristöministeriö ja 
maa- ja metsätalousministeriön yleinen osas-
to vastaavat vesilaista (luonnonvedet), ympä-
ristönsuojelulaista, maankäyttö- ja rakennus-
laista sekä vesihuoltolaista (talousvesi). So-
siaali- ja terveysministeriö vastaa terveyden-
suojelulaista sekä vesihuoltolain alaisuudes-
sa olevan asutuksen ja kiinteistöjen talousve-
den saannista ja talousveden laatuvaatimuk-
sista.

Säädösten toteuttamisen valvonta on nyt 
myös hajautettu ministeriöiden toimivallan 
mukaan. Elintarviketeollisuusliitto suhtautuu 
myönteisesti uuteen lakiehdotukseen, jolla 
talousveden valvonnan ohjaus siirretään Val-
viran alaisuudesta Eviran alaisuuteen.

Maa- ja metsätalousministeriön elintarvi-
ke- ja terveysosasto vastaa elintarvikelaista 
ja pakatun veden laatuvaatimuksista. Talous-
vesi muuttuu elintarvikkeeksi, kun se tulee 
hanasta ja käytetään elintarvikkeena tai pul-
lotetaan myytäväksi juomaksi. Kotona hanas-
ta juotava vesi on lainsäädännön mukaan ta-
lousvettä.

Elintarvikekäyttö mukaan 
vesihuoltolakiin

Pääsääntöisesti vesihuolto toimii Suomessa 
hyvin, ja vesivaramme ovat runsaat ja korkea-
laatuiset. Häiriöitä vedentoimituksessa kui-
tenkin joskus ilmenee.

Jos vettä ei tule tai sen laatu ei täytä talo-
usveden laatuvaatimuksia, toiminta elintarvi-
keyrityksessä yleensä pysähtyy. Jos vedessä 
on mikrobiologisia ongelmia eikä niistä saada 
nopeasti tietoa tuotantoon, ongelma voi ris-
kituotteiden mukana siirtyä kuluttajille. Tuo-
tetyypistä riippuen riski voi levitä nopeasti, 
esimerkiksi tuoretuotteiden mukana jopa 
vuorokaudessa kuluttajille asti, eli nopeam-
min kuin mikrobiologisten testien tulokset la-
boratoriossa valmistuvat.

Nykyisen vesihuoltolain soveltamisalan ul-
kopuolelle jääminen on konkretisoitunut elin-
tarvikeyrityksille mm. hitaana tiedottamisena 
ongelmatilanteissa. Yritykset ovat voineet 
kuulla viranomaisten antaman veden keitto-
kehotuksen vasta yleisölle tarkoitetusta alue-
radion tiedotteesta. Harvoin tieto tulee elin-
tarvikeyritykseen suoraan vettä toimittavasta 
laitoksesta. Suositeltu toimenpide-ehdotus 
– veden keittäminen – ei yleensä myöskään 
ole mahdollista elintarvikeyrityksessä, vaan 
toiminta joudutaan keskeyttämään.

Toinen tilanne, jossa lain soveltamisalan ul-
kopuolelle jääminen konkretisoituu elintarvi-
keyrityksissä, on virheellisen toimituksen ai-
heuttaman taloudellisen vahingon korvaami-
nen (kontaminoituneet tuotteet, tuotantokat-
kokset, takaisinvedot ym.). Vesilaitos ei ole 
vahingonkorvausvelvollinen, ellei siitä ole 
erikseen mainittu veden toimitussopimuk-
sessa, koska talousveden käyttö elintarvike-
yrityksissä ei kuulu vesihuoltolain sovelta-
misalaan. Toimitussopimukset ovat olleet 
vanhoja, lähinnä liittymissopimuksia, tai 
puutteellisia vahingonkorvauksen osalta, kun 
niihin on paneuduttu ongelmatilanteiden jäl-
keen.

Haasteena on saada vesilaitos tiedosta-

maan asiakasyrityksen omaan toimintaan liit-
tyvät riskit ja niiden vaikuttavuus eli muutkin 
riskitekijät kuin mahdollisesta takaisinvirta-
uksesta tai virheellisestä kytkennästä vesilai-
tokselle aiheutuvat riskit.

Talousvesi on merkittävä tekijä kotimaises-
sa elintarvikeketjussa, mukaan lukien HoRe-
Ca-sektori. On tärkeää estää vesiepidemian 

Vesihuoltolakia uudistetaan:

Vesihuoltolain muutosta on valmisteltu pitkään, ja muutosehdotus on nyt lausunnolla. 
elintarvikekäytön ja elintarvikeyritysten kuuluminen lain soveltamisalaan on ollut kiistanalaista. 
elintarviketeollisuusliitto on esittänyt, että elintarvikekäyttö otetaan selvästi soveltamisalueen 
piiriin, mutta esitystä ei ole otettu huomioon uuden lain valmistelussa.

Jääkö elintarviketeollisuuden 
veden saanti edelleen 
epäselvään tilanteeseen?

Poimintoja talousvettä  
ohjaavista säädöksistä
• Euroopan neuvoston direktiivi 83/98/EY 

on otsikoitu suomeksi direktiivi ihmisten 
käyttöön tarkoitetun veden laadusta ja 
siihen on sisällytetty myös elintarvike-
teollisuudessa käytettävä vesi. Tästä di-
rektiivistä käytetään puhekielessä usein 
tahattomastikin nimeä ”juomavesidi-
rektiivi”, joka suotta rajaa elintarvike-
käytön soveltamisalueen ulkopuolelle. 
Direktiivin mukaan talousveden laadun 
on oltava vaatimusten mukaisia siinä 
kohdassa, jossa sitä otetaan hanoista 
tai käytetään elintarvikkeita tuottavassa 
yrityksessä.

• Kansallinen MMM:n vesihuoltolaki 
119/2001 viittaa talousveden määri-
telmissä STM:n terveydensuojelulakiin 
(763/1994), joka määrittelee talousve-
den seuraavasti:

➞ kaikkea vettä, joka on tarkoitettu juo-
mavedeksi, ruuan valmistukseen tai 
muihin kotitaloustarkoituksiin

➞ kaikkea vettä, jota elintarvikealan yri-
tyksissä käytetään elintarvikkeiden val-
mistukseen, jalostukseen, säilytykseen 
ja markkinoille saattamiseen (lisäys 
tehty 19.5.2000/441)

Em. säädösten mukaan voidaan tulkita, 
että veden elintarvikekäyttö ja elintarvi-
kealan yrityksien tulisi kuulua vesihuolto-
lain piiriin.

Jääkö elintarviketeollisuuden 
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laajentuminen elintarvikejakelun kautta pai-
kallisesta ongelmasta alueelliseksi tai valta-
kunnalliseksi. Ilman vesihuoltolain velvoitet-
ta yhteistyön kehittyminen on yksittäisten 
henkilöiden aktiivisen toiminnan varassa. 
Lain uudistumisen myötä elintarviketurvalli-
suusnäkökulma toivottavasti huomioidaan 
selkeästi myös vesipassikoulutuksessa.

Hyviä käytännön  
toimenpiteitä on jo tehty

Jos elintarvikeyritys on kunnallisesti merkit-
tävä työnantaja ja vesilaitos yhteistyöhalui-
nen, on vesihuoltoa kehitetty eräissä kunnis-
sa erittäin hyvin yritysten toiveet huomioi-
den. Muutamat vesilaitokset ovat jo asenta-
neet elintarvikeyrityksen syöttövesiputkeen 
jatkuvatoimisia pH- tai sameusmittareita (la-
kisääteinen laatuseuranta on harvaa, 2 vko 
-2 kk välein) indikoimaan muutoksia veden 
laadussa.

Elintarvikeyritykseen on vedetty myös vaih-
toehtoinen vedensyöttöputki kunnan toimes-
ta toisesta vesilähteestä häiriöttömän toimin-
nan mahdollistamiseksi. Valveutuneet elin-
tarvikeyritykset ovat hankkineet vedenpuh-
distuslaitteita oman toiminnan turvaamisek-
si. Elintarvikeyritysten käytössä on mm. jat-
kuvatoimisia suodattimia, UV-puhdistuslait-
teita ja sisäisten putkien kloorausmahdolli-
suus. Vaihtoehtoisten vesilähteiden käyttöön 

Talousveden elintarvikekäyttö on juomavettä suurempaa
Talousvesi on keskeinen elintarvikkeiden 
raaka-aine. Talousveden hyvä laatu, puhta-
us ja luotettava saatavuus ovat kriittisiä 
elintarvikeyrityksen toiminnalle toimialasta 
riippumatta. Vettä käytetään erilaisten juo-
mien lisäksi mm. makkaroiden, leipien, val-
misruokien, margariinien, hillojen ja säilyk-
keiden valmistuksessa. Jopa kuivien elintar-
vikkeiden kuten kahvijauheen, vehnäjauho-
jen ja näkkileivän valmistusprosessissa tar-
vitaan vettä. Poikkeustapauksissa vesi on 
haitallista, ja suklaa lienee niitä harvoja 
herkkuja, joiden valmistuksessa vesi on 
tuotteelle jopa vahingollista.

Tuotteessa tarvittavan veden määrään 
nähden elintarviketeollisuus käyttää vettä 
monikertaisia määriä puhdistukseen sekä 
prosesseissa esimerkiksi höyrynä ja jäähdy-
tysvetenä. Vettä tarvitaan lisäksi henkilö-
kunnan hygienian ylläpitämisessä kuten kä-

sien pesuun. Vesiepidemiatilanteissa yrityk-
sen henkilökunnan terveydestä huolehtimi-
nen on ensisijaista.

Elintarviketeollisuusliiton teettämän sel-
vityksen mukaan yli 85 % elintarvikeyrityk-
sistä kuuluu vesihuoltolaitosten ylläpitä-
män vesihuollon piiriin. Muutos omien vesi-
lähteiden käytöstä yhteiskunnan vesihuol-
lon käyttäjäksi on tapahtunut viimeisen rei-
lun 20 vuoden aikana. Samaan aikaan vesi-
huoltolaitosten toiminta on kehittynyt kun-
nallisista laitoksista liikelaitoksiksi.

Elintarviketeollisuus käyttää yhteensä yli 
16 miljoonaa kuutiota talousvettä vuosit-
tain. Tämä on noin kolme kertaa enemmän 
kuin Suomen väestön juomaveden teoreet-
tinen tarve (5,3 miljoonaa henkilöä x 2,5 lit-
raa x 365 päivää = noin 4,8 miljoonaa m3 
/v).

Elintarvikelainsäädännön 
vaatimukset huomioitava

Elintarvikelainsäädäntö edellyttää lähtö-
kohtaisesti, että elintarviketeollisuudessa 
myös muun kuin tuotteeseen jäävän veden 
tulee täyttää talousveden laatuvaatimuk-
set. Tämä kaikki jää usein ottamatta huomi-
oon laskettaessa vain vesihuoltolain piiriin 
kuuluvan asutuksen juomavesi ja elintarvi-
kekäytössä tarvittavan talousveden mää-
rää.

Talousveden valtakunnallisesta vuosivo-
lyymista juomavetenä ja elintarvikkeiden 
valmistuksessa kotitalouksissa ja elintarvi-
keyrityksissä yhteensä käytetty talousvesi 
(arviolta noin 21 miljoonaa m3 /v) on vain 
muutama prosentti talousveden kokonais-
volyymistä, mutta merkittävä väestön hy-
vinvoinnin ja elintarviketurvallisuuden kan-
nalta.

on elintarvikeyrityksissä varauduttu esimer-
kiksi kunnostamalla vanhoja kaivoja tai asen-
tamalla vastaanottoputki tankkiautolla toimi-
tettavalle talousvedelle.

Yhteistyön kehittäminen on tärkeää

Vesihuoltolaitoksilla on Suomessa laajat ve-
sivarat käytössään sekä erinomainen alan 
osaaminen. Niiden edelleen kehittäminen on 
myös elintarviketeollisuuden etujen mukais-
ta. Alueen elintarviketeollisuus olisi tunnus-
tettava asujaimistoon rinnastettavaksi veden 
käyttäjäksi. Päällekkäisiä vesijärjestelmiä ei 
Suomeen kannata rakentaa. Olemassa ole-
van ja osin vanhentuneen talousvesiputkis-
ton uusimisella voidaan ennaltaehkäistä put-
kistorikoista johtuvia epidemioita. Se on vält-
tämätön investointi tulevaisuuteen kaikkien 
vedenkäyttäjien kannalta

Nykyinen vesihuoltolaki ei ole selvästi luo-
nut vesilaitoksille velvoitetta myös alueen 
elintarvikeyritysten veden saannin ja toimi-
tettavan veden laadun turvaamisesta. Veden 
hankinta on kuitenkin yleensä toteutettu yri-
tysten ja vesilaitosten kanssa yhteistyössä.

Elintarviketeollisuuden kannalta hyvä yh-
teistyö on tärkeää vesihuoltolaitosten kuten 
muidenkin raaka-ainetoimittajien kanssa. 
Puolin ja toisin on hyvä tutustua yritysten vas-
tuuhenkilöihin ja toimintatapoihin sekä kar-
toittaa yhteiset intressit ja riskitekijät.

Kaikkien osapuolien etu on pienemmän 
riskin menetelmä eli häiriötilanteessa nopea 
tiedottaminen, tarvittaessa ennakoiden hal-
littu elintarviketuotannon keskeytys ja/tai 
siirtyminen varavesilähteiden käyttöön elin-
tarvikeyrityksen sisäisten putkistojen olles-
sa vielä puhtaita. Yhteisenä tavoitteena tu-
lee olla kaupallisesti kohtuullinen, häiriötön 
talousveden toimitus, turvalliset elintarvik-
keet kuluttajille sekä nopea tiedonkulku ja 
riskien minimointi yritysten välillä ongelma-
tilanteissa.

Elintarviketeollisuusliitto katsoo, että 
edellä mainittu tavoite puoltaa talousveden 
elintarvikekäytön ottamista selkeästi vesi-
huoltolain piiriin. Vähintään yhteistyövelvoi-
te tulee säätää vesihuoltolaissa pakolliseksi 
elintarvikealanyritysten kanssa, sillä muu-
toin elintarvikeyritys joutuu jatkossakin so-
pimustilanteissa keskustelemaan lain suo-
jaamassa monopoliasemassa olevan talous-
veden toimittajan kanssa. Ellei vesihuolto-
lain piiriin päästä nyt, nykyinen epävarmuus 
veden toimittamisesta, sen ehdoista sekä 
mahdollisten haittojen korvaamisesta jat-
kuu ja ne jäävät pelkästään yksityisoikeu-
dellisten sopimusten varaan. π

Elisa Piesala
toimialapäällikkö
Elintarviketeollisuusliitto ry
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Vedenhankinnan vesihuoltosopimusta ei hel-
posti mielletä liike-elämän sopimukseksi. Sii-
tä seuraa, että sopimusehtoja ei käydä kun-
nolla läpi sopimuksentekohetkellä eikä var-
mistuta, että sopimuksessa on otettu huomi-
oon asiakassuhteen erityispiirteet.

Usein teollisuuslaitoksen sopimus tehdään 
samalle pohjalle, jota käytetään asutuksen 
vesihuollossa. Suhtautumiseen voi vaikuttaa 
se, että kunnan ja elintarviketeollisuuden yh-
teistyöllä on pitkät perinteet: ennen puhuttiin 
”kunnan vedestä”. Vesihuoltolaissa vesihuol-
tolaitos nähdään kuitenkin kunnasta erillise-
nä palveluntarjoajana, jolla ei ole viranomai-
sen roolia.

Näkemys siitä, mitä sopimus tarkoittaa, on 
myös muuttunut. Nykyaikaisessa sopimusoi-
keudessa sopimusta pidetään sopijapuolten 
yhteisenä hankkeena, joka palvelee kumman-
kin etua. Tavoitteena on toimia niin, että so-
pimukseen kirjattuja sanktioita ei tarvitsisi 
soveltaa käytännössä.

Hyvä sopimussuhde perustuu 
vuorovaikutukseen

Sopimussuhteen onnistuminen perustuu 
vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus auttaa 
myös ymmärtämään paremmin toisen sopija-
puolen olosuhteita ja tarpeita. On tärkeää, 
että sopijapuolten kanssakäyminen jatkuu 
myös sen jälkeen, kun nimet on pistetty pa-
periin.

Lisäksi sopimussuhteessa tulee olla lojaali 
ja ottaa huomioon toisen sopijapuolen etu. 
Tähän kuuluu muun muassa se, että toinen 
sopijapuoli saa mahdollisimman nopeasti tie-
don sellaista asioista, jotka vaikuttavat sopi-
muksessa tarkoitettuun toimitukseen. Elin-
tarviketeollisuusasiakasta ei tulisi jättää häi-
riötilanteissa radiosta tai kotisivuilta saata-

elintarviketeollisuuden 
vesihuoltosopimukset ovat  
liike-elämän sopimuksia
Vesihuoltolaitoksen toimintaa säännellään muun muassa terveydensuojelu-, vesihuolto-, vesi- ja 
ympäristönsuojelulaissa. Sääntely vaikuttaa sopimussuhteisiin ja kaventaa osaltaan sopimusvapautta, mutta 
vesihuoltosopimus on silti yksityisoikeudellinen sopimus, jonka sisältö määräytyy pääosin sopijapuolten tahdon 
mukaisesti ja jossa myös sopimusoikeudelliset periaatteet tulee ottaa huomioon.

van ilmoituksen varaan, eikä vesihuoltolaitos-
ta arvailemaan normaalia suuremman veden-
kulutuksen syytä. Siksi tulee sopia siitä, kuin-
ka mahdollisista häiriöistä tai merkittävistä 
toiminnan muutoksista ilmoitetaan sopimus-
kumppanille.

Ilmoitusvelvollisuuksien kirjaaminen ei kui-
tenkaan riitä, vaan ne on myös sisällytettävä 
toimintatapoihin. Lisäksi on syytä sopia muis-
ta yhteistoiminnan muodoista, esimerkiksi 
säännöllisistä tapaamisista vähintään kerran 
vuodessa. Tapaamiset auttavat ymmärtä-
mään paremmin sopimuskumppanin olosuh-
teita ja tarpeita.

Toiselle sopijapuolelle  
ilmoitettava erikoistilanteista

Sopimuksessa tulee erottaa vahingot sellai-
sista tilanteista, joissa ei tapahdu vahinkoja, 
mutta joissa sopijapuolelle tulee tai voi tulla 
muuten lisäkustannuksia, kuten tilapäisistä 
toimitushäiriöistä, pakollisista keskeytyksis-
tä ja sovittujen määrien ylityksistä. Sopimuk-
sessa joudutaan varaamaan mahdollisuus 
toimituksen keskeyttämiseen esimerkiksi 
huolto- ja korjaustöiden johdosta.

Huolto- ja korjaustöistä voi aiheutua kes-
keytyksiä tai häiriötä veden laadussa, mutta 
ne ovat välttämättömiä vesihuoltojärjestel-
män palvelutason ylläpitämiseksi. Keskeytyk-
sistä voi seurata myös häiriöitä veden laadus-
sa. Kun vedentoimitus joudutaan joskus kes-
keyttämään, sen alkaessa uudestaan rauta- 
ja mangaanipitoista sakkaa voi lähteä liik-
keelle verkostossa. Huolto- ja korjaustyöt on 
syytä ottaa sopimuksessa huomioon, kun so-
vitaan laitoksen ilmoitusvelvollisuuksista ja 
välttämättömistä keskeytyksistä. Ennalta il-
moittamalla haittoja voidaan estää tai ainakin 
rajoittaa mahdollisimman vähiin.

Ilmoittaminen ennakolta liitetään usein 
myös siihen, että sopijapuoli joutuu ylittä-
mään tilapäisesti vedenoton sovitut enim-
mäismäärät. Ylityksiin liitetään myös yleensä 
velvollisuus korvata siitä sopijapuolelle ai-
heutuneet ylimääräiset kustannukset.

Myös asiakkaan tulee  
varautua riskeihin

Sopimuksessa joudutaan ottamaan huomi-
oon riskit ja niihin varautuminen. Keskeiset 
riskit sopimussuhteessa liittyvät elintarvike-
teollisuuden kannalta siihen, että vettä ei 
saada tai se ei täytä terveydensuojelulain mu-
kaisia talousveden laatuvaatimuksia. Vesi-
huoltolaitokselle voi puolestaan tulla eteen 
tilanne, että se ei voi toimittaa sovittua mää-
rää vettä, koska raakavesilähde ei ole käytet-
tävissä tai poikkeuksellinen kuivuus haittaa 
vedentoimitusta.

Tavoitteena on, että sovittua toimitusvel-
vollisuutta noudatetaan myös poikkeukselli-
sissa oloissa. Vesi on kuitenkin jatkuvassa 
kosketuksessa ympäristöön ja altis sen vaiku-
tuksille, joten sovittujen vesimäärien toimit-
taminen ei aina onnistu. Teollisuuslaitoksen 
on syytä huolehtia veden laadun riittävästä 
varmistuksesta esimerkiksi tarkkailemalla 
sitä säännöllisesti myös silloin, kun häiriöitä 
ei ole tiedossa.

Lisäksi voi tapahtua sellaista, mihin kumpi-
kaan sopijapuoli ei ole osannut varautua, 
vaikka onkin toiminut huolellisesti. Tätä kut-
sutaan ylivoimaiseksi esteeksi. Ylivoimaises-
ta tapahtumasta aiheutuneesta vahingosta ei 
ole kohtuullista asettaa toiselle korvausvel-
vollisuutta, mikä on syytä ottaa huomioon so-
pimuksessa.

Sopimuksessa voidaan muutenkin rajata 
tietyntyyppiset vahingot korvausvelvollisuu-
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den ulkopuolelle. Vesihuoltolaitosten näkö-
kulmasta korvausvastuuta joudutaan rajoit-
tamaan ainakin sellaisten vahinkojen osalta, 
joihin ei aina saada korvausta vakuutuksesta, 
esimerkiksi taloudellisten ja välillisten vahin-
kojen osalta. Sopimuksessa tulisikin kiinnit-
tää huomiota myös asiakkaan varautumiseen 
muun muassa sen takia, että vältettäisiin isot 
taloudelliset vahingot.

Sopijapuolet vastaavat  
omista verkostoistaan

Lähtökohtana on, että vesihuoltolaitoksen 
toimittaman veden tulee täyttää terveyden-
suojelulainsäädännön mukaiset talousveden 
laatuvaatimukset. Kumpikin sopijapuoli vas-
taa veden laadun säilymisestä oman verkos-
tonsa piirissä. Vastuunjaon kannalta merki-
tyksellinen on se kohta, jossa asiakkaan ver-
kosto liitetään vesihuoltolaitoksen verkos-
toon.

Vesihuoltolaitos joutuu tuomaan esiin huo-
lensa siitä, että kiinteistöllä mahdollisesti ole-
vat kytkennät ulkopuolisiin vesilähteisiin, ku-
ten omaan kaivoon tai järviveteen, voivat vaa-

rantaa veden laadun. Rakentamismääräysko-
koelman vastaisista kytkennöistä voi aiheu-
tua esimerkiksi käsittelemättömän järviveden 
takaisinvirtausta vesihuoltolaitoksen verkos-
toveteen.

Vesihuoltolaitos voi joutua korvaamaan va-
hinkoja, jos verkostoon pääsee epäpuhtauk-
sia ja se johtaa vedenkäyttäjien sairastumi-
seen. Sopimuksissa onkin paikallaan kieltää 
ilman vesihuoltolaitoksen lupaa tehtävät kyt-
kennät. Lisäksi sopimuksessa tulisi antaa ve-
sihuoltolaitokselle mahdollisuus tarkastaa 
tarvittaessa sopimuskumppanin vesihuolto-
laitteistojen kunto ja toiminta nykyisten lait-
teistojen asianmukaisuuden selvittämiseksi. 
Liittyjällä on vastuu omien vesihuoltolaitteis-
tojensa kunnosta ja asianmukaisuudesta.

Muut ehdot sovitaan 
tapauskohtaisesti

Sopimukseen kuuluvat lisäksi myös veden 
hintaa, mittausta ja laskutusta koskevat eh-
dot. Ei riitä, että vesi mitataan, vaan mittari 
tulee myös säännöllisesti tarkastaa ja lukea. 
On syytä harkita tapauskohtaisesti, kirjoite-

taanko esimerkiksi mittausta ja laskutusta 
koskevia ehtoja sopimukseen, vai riittääkö, 
että viitataan vesihuoltolaitoksen yleisiin toi-
mitusehtoihin.

Tehtäessä vesihuoltosopimusta elintarvi-
keteollisuuslaitoksen kanssa sopimuksen eh-
dot joudutaan laatimaan tuotannon laadun ja 
sopijapuolten olosuhteiden mukaan.  On kui-
tenkin mahdollista löytää joitain keskeisiä 
asioita, jotka toistuvat useimmissa sopimuk-
sissa, ja laatia niitä koskevia malliehtoja. Jär-
jestöillä ei ole voimavaroja toimia konsulttina 
yksittäisten sopimusten laatimisessa, eikä se 
kuuluisi luontevasti niiden toimialaankaan. 
Järjestöt voivat parhaiten palvella jäsenlaitok-
siaan laatimalla yleisiä periaatteita tai malli-
ehtoja sellaisista asioista, jotka toistuvat 
useimmissa sopimuksissa tai joiden kanssa 
on ollut ongelmia. π
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EU:n vuonna 2008 voimaan astuneen jätepui-
tedirektiivin tavoitteena on suojella ympäris-
töä ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai vä-
hentämällä jätteen syntymisen ja jätehuollon 
aiheuttamia haittavaikutuksia sekä vähentää 
materiaalien käytöstä aiheutuvia kokonais-
vaikutuksia ja parantaa tehokkuutta.

Sen sijaan, että EU:n jätepuitedirektiivi oli-
si sovellettu kansalliseen lainsäädäntöön sel-
laisenaan, päätettiin uusia Suomen jätelaki. 
Työssä lähdettiin melkoiseen urakkaan, jonka 
suurimpia kysymyksiä olivat kuntien jäte-
huollon järjestäminen ja jätteen omistusoike-
us. Jätelain muutostyön yhteydessä suureksi 
ongelmaksi nostettiin myös pakkausten osit-
tainen tuottajavastuu, vaikka kaikki pakkaus-
ten hyötykäyttöön kohdistuvat lakisääteiset 
vaatimukset oli ylitetty reippaasti.

Ympäristöministeriö asetti vuonna 2007 
JÄLKI-työryhmän valmistelemaan jätelain 
muutosta. Työryhmä koostui pääosin eri mi-
nisteriöiden, laitosten ja kuntien virkamiehis-
tä. Elinkeinoelämää siinä edusti EK:n asian-
tuntija Benny Hasenson.

Työryhmä kuuli monia tahoja työnsä aikana 
ja asetti muun muassa tuottajavastuujaoston 
tekemään ehdotuksen siitä, miten tuottaja-
vastuuta tulisi uudessa jätelaissa käsitellä. 
Tuottajavastuujaosto jätti oman erimielisen 
muistionsa työryhmän käyttöön. Vasta joulun 
alla 2009 saatiin nähtäville varsinaisia pykä-
liä. Jätelakiehdotus lähti lausuntokierrokselle 
maaliskuun alkupuolella mukanaan seitse-
män eriävää mielipidettä, ja nopea lausunto-
kierros tuotti yli 150 lausuntoa.

Nykyisessä jätelaissa pakkausten tuottaja-
vastuu on osittainen ja tarkoittaa sitä, että 
pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahan-
tuojat vastaavat pakkausten hyötykäytöstä 
lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Osa pakkausjätteestä kuuluu 
asumisessa syntyvään jätteeseen ja kuntien 
vastuulle. Tuottajavastuu koskee kaikkia pak-
kauksia, niin kuljetus-, myynti- kuin kulutta-
japakkauksia. Velvoitteet on voinut siirtää 
pakkausalan tuottajayhteisöille tekemällä 
sitä koskevan sopimuksen Pakkausalan Ym-
päristörekisteri PYR Oy:n kanssa. Tämän val-
taosa pakkaajista ja pakattujen tuotteiden 
maahantuojista on tehnytkin.

Pakkauksille ja pakkaajille 
tiukat vaateet

JÄLKI-työryhmän valmistelema jätelakiehdo-
tus muuttaisi nykytilannetta pakkausten osal-
ta siten, että niitä tulisi koskemaan täysi tuot-
tajavastuu. Pakkaajat ja pakattujen tuottei-
den maahantuojat olisivat jätehuoltovastuus-
sa tuotteidensa mukana markkinoille saatta-
mistaan pakkauksista.

Maaliskuussa lausuntokierrokselle jätetyn 
jätelakiehdotuksen tuottajavastuu-luvussa 

sanotaan mm. näin: ”Tuottajien on järjestet-
tävä jätteenä käytöstä poistettavien tuottei-
den vastanottopaikkoja siten, että tuotteen 
haltija voi maksutta ja ilman kohtuutonta vai-
vaa luovuttaa jätteen näin järjestettyyn vas-
taanottoon.” Tämä koskee myös muita tuot-
tajavastuun piiriin kuluvia tuotteita, joita ovat 
autot, renkaat, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, 
akut ja paristot, sanoma- ja aikakauslehdet 
sekä toimistopaperit.

Muutos on pakkausten osalta erittäin mer-
kittävä, sillä pakkaukset poikkeavat oleelli-
sesti muista tuottajavastuujakeista. Sähkö-
laitteita, autoja ja renkaita ostetaan sellaise-
naan käyttöön, mutta pakkaukset toimivat 
osana esimerkiksi elintarvikkeiden jakelua. 
Pakkaajille ja pakattujen tuotteiden maahan-
tuojille pakkaukset ovat osa tuotantokustan-
nuksia, mutta välttämättömiä tuotteen suo-
jaamisen ja jakelun kannalta. Asetusluonnos-
ten mukaan autoille, renkaille ja sähkö- ja 
elektroniikkalaitteille tarvittaisiin vain muuta-
mia satoja vastaanottopisteitä, mutta pakka-
uksille vaadittaisiin tuhansia, sillä kukin pak-
kausmateriaali olisi kerättävä erikseen.

Hallituksen iltakoululla kiire

JÄLKI -työryhmän esitys oli hallituksen ilta-
koulun käsiteltävänä huhtikuussa 2010. Hal-
lituksen iltakoulussa keskityttiin ydinvoima-
lakysymyksiin, joten jätelakiehdotus käsitel-
tiin ilmeisestikin melkein läpihuutojuttuna. 
Ainakaan 150 lausuntoa ei ehditty käsitellä.

Hallituksen iltakoulu evästi lain jatkoval-
mistelua pakkausten osalta todeten, että 
pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahan-
tuojien on järjestettävä myös kuluttajapakka-
usten erilliskeräys ja jätehuolto koko maassa. 
Tuottajien vastuulle säädetään erilliskerättä-
vien kuluttajapakkausten alueellisen vas-
taanoton järjestäminen.

Varsin toiveikkaasti todettiin, ettei pakka-
usten erilliskeräyksestä varmaankaan synny 
päällekkäistä verkostoa kunnallisen jätehuol-

Pakkaavista yrityksistä  
tulossa jätehuoltofirmoja?
Uuden jätelakiehdotuksen mukaan pakattuja tuotteita markkinoille toimittavista yrityksistä tulee j 
ätehuoltoyrityksiä. ehdotus merkitsee hankalaa lajittelua kuluttajille, on taloudellisesti tehoton ja 
ympäristölle tuhoisa.

KUVA: PYR OY
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Osittainen tuottajavastuu toimii tehokkaas-
ti. Kierrätettävä materiaali saadaan teolli-
suuden ja kaupan pakkausjätteistä, pantil-
lisista juomapakkauksista ja olemassa ole-
vista kuluttajille tarkoitetuista pakkausjät-
teiden keräyspisteistä. Kuluttajat voivat pa-
lauttaa esimerkiksi pakkauskartongit yli 
1600 kartonkikeräyspisteeseen.

Pakkausalan tuottajayhteisöt vastaavat 

hyötykäytöstä, johon yritykset osallistuvat 
kiitettävästi – mukana on 95 % pakkaajista. 
Pakkaajat maksavat pakkausjätteen hyöty-
käytöstä tuottajayhteisöjen materiaalikoh-
taisesti määrittämät hyötykäyttömaksut 
suhteessa markkinoille saattamiensa pak-
kausten määrään.

Hyötykäyttömaksut käytetään korvaa-
maan hyötykäyttö- ja kierrätysjärjestelmi-

en kuluja tuottajayhteisöjen vastaanotto-
pisteestä eteenpäin. Hyötykäyttömaksut 
eivät sisällä jätemaksuja. Nykyjärjestel-
mällä on saavutettu merkittäviä syner-
giaetuja ja hyötykäyttö on voitu organisoi-
da niin taloudellisesti kuin ekologisestikin 
kestävällä tavalla.

nykyinen käytäntö on tehokas

lon kanssa, sillä kuntien oletetaan luopuvan 
omista verkostoistaan. Asunto-osakeyhtiöllä 
tulisi olla oikeus kiinteistökohtaiseen keräyk-
seen niin halutessaan ja mahdollisuus kulje-
tusten tilaamiseen keneltä haluavat.

Hankala ja ympäristölle  
tuhoisa lakiesitys

Kuluttajalle pakkausten täysi tuottajavastuu 
tarkoittaisi sitä, että hän ei jatkossa voisi lait-
taa esimerkiksi muovista jauhelihapakkausta 
tai juuston rasvaista muovikäärettä kunnalli-
sen jätehuollon sekajäte- tai energiajaeasti-
aan. Uuden lain mukaan nämä pakkausjät-
teet pitäisi sen sijaan kiikuttaa erilliseen, 
usein kauempana sijaitsevaan muovipakka-
uksille tarkoitettuun keräysastiaan. Kotita-
loudessa syntyvät muut muoviset jätteet pi-
täisi tietenkin yhä palauttaa sekajäteastiaan 
– niitä kun ei olisi lupa palauttaa pakkausjät-
teen keräyspisteeseen. Sekavaa? Kyllä. Han-
kalaa? Kyllä. Taloudellisesti tehokasta? Ei.  
Ympäristöystävällistä? Ei.

Pakkaajien edustajat, Pakkausalan Ympä-
ristörekisteri PYR Oy, pakkausalan tuottajayh-
teisöt, kauppa ja muut alan liitot, mukana 
myös Elintarviketeollisuusliitto, kommentoi-

vat lain valmistelua ja esittivät omia ehdotuk-
siaan ja lausuntojaan siitä, mikä olisi järkevää 
pakkausten tuottajavastuun toteuttamises-
sa. Alan tavoitteena on kustannusten ja ym-
päristökuormien minimointi, osittaisen tuot-
tajavastuun säilyttäminen jollain tavoin ja 
kierrätys- ja hyötykäyttötavoitteiden säilyttä-
minen EU:n tasolla.

Ajatuksena on, että nykyään toimiva yhteis-
työ kuntien ja muiden tahojen kanssa takaa 
kuluttajien palvelutason ympäristöä rasitta-
matta.  Suurena pelkonahan on, että keräys-
verkoston merkittävä laajentaminen nostaa 
hyötykäyttökustannuksia ja moninkertaistaa 
kuljetuksia. Likaisten kuluttajapakkausten 
erilliskeräys materiaaleittain lajiteltuna ei ole 
taloudellisesti eikä ympäristön kannalta järke-
vää. Jos jokaiseen taajamaan joudutaan sijoit-
tamaan oma keräysastia kaikille materiaaleil-
le, tulevat pelkästään keräyksestä ja kuljetuk-
sista aiheutuneet ympäristörasitukset ylittä-
mään monin kerroin hyödyt, jotka saadaan 
kierrätykseen saatavasta materiaalista.

Jätelaki politiikan pelinappulana

Ympäristöministeriön virkamiehet työstävät 
jätelakia eteenpäin hallituksen iltakoulun 

evästysten perusteella.  Virkamiehet ovat 
keskustelleet jälleen monien tahojen kanssa 
ja tekevät työtä melkoisen paineen alla. On 
valitettavaa, että valmistelijoiden harteille on 
heitetty raskaita poliittisia tavoitteita, joiden 
mukaan jätelaki pitäisi saada hyväksytyksi 
vielä tämän eduskuntakauden aikana.

Jätelakiehdotuksen seuraava versio on 
odotettavissa alkusyksystä hallituksen esi-
tyksenä eduskunnan käsittelyyn. Täytyy vain 
toivoa, että jätelakiehdotus ja tulevat asetuk-
set ovat sellaisia, ettei toimivaa järjestelmää 
jouduta purkamaan, että ympäristölle ei ai-
heuteta turhia rasituksia, eivätkä kustannuk-
set nouse kohtuuttomiksi. Pakkausten tuot-
tajavastuu tulee voida hoitaa järkevästi yh-
teistyössä eri toimijoiden kanssa. Mäyrä-
koiran raadot puistoissa ja muu roskaaminen 
on huonoa käytöstä, jota ei voi estää tiuken-
tamalla pakkaajiin kohdistuvia hyötykäyttö-
vaatimuksia. π

Annukka Leppänen-Turkula
toimitusjohtaja
Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy
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Suomalaiset toimijat ovat heränneet luomu-
tuotteiden mahdollisuuksiin Saksassa. Fin-
pron tukeman Organic Food Finland -vienti-
renkaan toimitusjohtaja Erkki Pöytäniemi on 
luotsannut suomalaisia yrityksiä ulkomaiden 
markkinoille vuodesta 1997 lähtien. Hänen 
organisoimassaan vientirenkaassa on nyt yh-
deksän suomalaista yritystä, mm. Helsingin 
Mylly Oy, Kiantama Oy, Viiniverla Oy ja Virgino.

– Saksan markkinoilla on selvästi havaitta-
vissa, että ketjuuntuvien luomusupermarket-
tien merkitys luomutuotteiden myynnissä 
kasvaa samaan aikaan, kun myös Aldin ja Lid-
lin kaltaiset halpaketjutkin satsaavat voimak-
kaasti luomuun, Pöytäniemi valottaa Saksan 
luomumarkkinoita.

Hänen mukaansa luomutuotteiden viejältä 
vaaditaan markkinoiden ja alan toimintatapo-
jen tuntemusta.

– Markkinarako voi löytyä mistä vain, yllät-
tävästäkin paikasta tai tuotteesta. Jokainen 
yritys joutuu harkitsemaan tapauskohtaises-

ti oman jakelutiensä ja millä tuotteilla haluaa 
valloittaa markkinat.

Euroopan suurimmat  
ruokamarkkinat

Erkki Pöytäniemi vihjaa, että hinnan pitää so-
veltua markkinoihin.

– Vaikka Saksan markkinat ovat Euroopan 
suurimmat, siellä on myös valtavasti omaa 
luomutuotantoa ja jatkojalostusta, jolloin kil-
pailu on kireää. Oikeaan aikaan oikeassa pai-
kassa pätee luomutuotteidenkin markkinoi-
hin.

Bio Siegel -merkki on tunnetuin saksalai-
nen luomumerkki, joka on käytettävissä il-
maiseksi kaikissa EU:n luomusäädösten mu-
kaisissa luomutuotteissa. Merkin käyttö edel-
lyttää rekisteröitymistä.

– Yksityisiä luomumerkkejä, kuten Bioland, 
Naturland ja demeter, on ollut aika vaikea 
saada ulkomaisille tuotteille. Uusi EU:n luo-
mumerkki voi vielä helpottaa tilannetta jat-

kossa, koska sen käyttö tulee pakolliseksi 
kaikissa EU-maissa, Erkki Pöytäniemi kertoo.

Hänen mukaansa Saksan luomumarkkinoi-
hin kohdistuu nyt aika paljon aktiviteettia. Ke-
säkuussa toteutui Tekesin Sapuska -ohjel-
man luomupainotteinen fact finding -matka 
Saksaan. Saksalais-Suomalaisen Kauppaka-
marin kanssa on tarkoitus käynnistää Saksan 
elintarvike- ja luomuvientirenkaat.

Luomumarkkinat kasvussa

Saksan elintarvikesektorin varatoimitusjohta-
ja Mikael Helle Saksalais-Suomalaisesta 
Kauppakamarista iloitsee siitä, että luomu-
markkinat ovat 3,5 % koko Saksan elintarvi-
kemarkkinoista. Saksan 5,8 miljardin euron 
luomuelintarvikkeiden markkina kasvaa vuo-
sittain kymmenen prosenttia. Saksassa myös 
syntyy jatkuvasti uusia jakelukanavia luomu-
tuotteille.

– Saksalaisista kuluttajista luomuintensii-
viostajia on kymmenen prosenttia. Heidän os-

Vientiponnistuksia Saksan 
luomumarkkinoille

Luomukioski ilahduttaa kadun kulkijaa Saksassa. Manner-Euroopan suurimmassa tavara-
talossa KaDeWe:ssä Berliinissä löytyy myös 
luomutuotteita kuten kalaa.

Luomuerikoiskaupat ovat saavuttaneet sak-
salaisten suosion. Tarjolla on jo useita vaih-
toehtoja niin juustoissa, maitotaloustuot-
teissa kuin mehuissakin.



toskorinsa sisällöstä ainakin 20 prosenttia on luomuelintarvik-
keita. Luomutuotteita ostavien kuluttajien määrä on myös kas-
vussa.

Viime vuosina elintarvikkeiden kuluttajatrendejä Saksassa 
ovat olleet tuotteiden helppous, hyvinvointi ja nautinto. Saksa-
laiset kuluttajat arvostavat myös laatua yhä enemmän. Kulut-
tajat haluavat entistä vähemmän väri-, aromi- ja säilöntäainei-
ta sisältäviä tuotteita. Ympäristöystävällisten ja luonnonmu-
kaisten ja samalla terveellisten tuotteiden suosio kasvaa.

– Tuoreus ja laatu sekä vaikutelma siitä, että syö jotain eri-
tyistä, ovat tärkeitä ostokriteereitä. Myös tuotteiden alkuperän 
merkitys lisääntyy. Erityisesti luomutuotteiden ja kasviksien 
sekä hedelmien arvostus sekä valmisruokien suosio ovat kas-
vavia kuluttajatrendejä Saksassa edellä mainittujen lisäksi. 
Tuotteiden markkinointi ja esillä olo sekä tuotteen arvo sinänsä 
ovat oleellisia edellytyksiä saavuttaa saksalaisten ostajien luot-
tamus ja vakiinnuttaa tuotteiden asema markkinoilla, Mikael 
Helle toteaa.

Vientirengas vauhdittaa

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari auttaa mielellään yrityk-
siä viennin käynnistämisessä Saksaan.

– Olemme perustaneet suomalaisyrityksille elintarvikevien-
nin vientirenkaan, jossa tavoitteena on löytää suomalaisille 
elintarvikkeille mm. jakelukanavia, partnereita ja tukkuportaita 
Saksan markkinoilta. Näin pyrimme takaamaan mahdollisen 
tuloksellisen ja kustannustehokkaan tavan menestymisen syn-
tymiseen Saksassa, Helle kannustaa.

– Etsimme parhaillaan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita 
viemään tuotteitaan Saksan markkinoille.

Markkinoille pääsy edellyttää riittävää resurssointia, joka 
voidaan tehokkaimmin saavuttaa yhteistyöllä ja vientirenkaan 
tarjoamalla markkinatuntemuksella, viennin tuella ja valmiilla 
kontaktiverkostolla, Mikael Helle painottaa.

Vientihanke valmisteilla

Agropolis Oy valmistelee luomuvientihanketta yhdessä Elintar-
vikekehityksen klusterin muiden toimijoiden Foodwest Oy:n, 
Viikki Food Centren, Kuopio Innovation Oy:n sekä Funktionaa-
listen elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen kanssa. Mukana 
valmistelussa ovat myös Organic Food Finland sekä Finpro.

– Hankkeeseen etsitään parhaillaan yrityksiä mukaan. Val-
mistelun vastuu on minulla, ohjelmajohtaja Erkki Vasara Agro-
polis Oy:sta kertoo.

– Saksa vientikohteena on erityisen kiinnostava, mutta mu-
kaan lähtevät yritykset lopulta päättävät hankkeen sisällön. 
Näkemykseni on, että pienen kannattaa liittoutua esimerkiksi 
vientirenkaaseen ja keskittyä "niche" -tuotteisiin. Isompi teol-
lisuus ajattelee varmaan laajemmin. Tässä hankkeessa teh-
dään ensin taustaselvityksiä ja sitoutetaan yrityksiä. Tavoittee-
na on, että yrityshanke pääsisi alkuun ensi vuodenvaihteessa, 
Vasara arvioi hankkeen etenemistä. π

Teksti ja kuvat:
Irma Ryynänen, MMM
irma.ryynanen(at)kolumbus.fi
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Yhteistyö ja verkosto koettiin niin tarpeelli-
seksi, että viisivuotisen hankkeen loppuessa 
toimijat perustivat HEALTHGRAIN-yhteistyö-
foorumin. Foorumin tehtävänä on edistää ter-
veydelle hyödyllisten viljatuotteiden käyttöä 
sekä koordinoida siihen liittyvää eurooppa-
laista tutkimusta.

Viljatuotteilla monia hyviä vaikutuksia

Viljatuotteet ovat ruokavalion tärkeä perus-
osa, ja niistä saadaan noin kolmannes ener-
giasta. Siksi niiden ravitsemuksellisella laa-
dulla on merkitystä terveydelle. Täysjyvävilja, 
jyvän uloimmat kerrokset ja kuitukompleksi 
sisältävät terveydelle hyödyllisiä tekijöitä, ja 
niiden käyttöä tulisi lisätä.

Viljaketjun toimijat ovat tiedostaneet tähän 
liittyvät mahdollisuudet, mutta myös tunnis-
taneet haasteita. Mitä kuluttajat odottavat, ja 
mistä he välittävät? Miten viljatuotteiden ter-
veysvaikutuksia osoitetaan? Miten raaka-ai-
neet tulisi valita? Miten prosessointia voidaan 
kehittää?

Väestötason tutkimukset osoittavat täysjy-

väviljatuotteiden käytön merkityksen mm. sy-
dänsairauksien ja kakkostyypin diabeteksen 
riskin alenemisessa sekä painonhallinnassa. 
HEALTHGRAINin tulokset vahvistavat käsitys-
tä siitä, että viljakuidun suolistokäymisellä on 
tässä suuri merkitys.

Lundin yliopiston tutkimukset osoittavat, 
että illalla nautittu kuitupitoinen viljatuote 
vaikuttaa seuraavan aamiaisen glukoosivas-
teisiin ja kylläisyystuntemuksiin. Ruistuottei-
den edulliset, matalammat insuliinivasteet on 
nyt myös Ruotsissa todennettu.

Muun maailman kiinnostus rukiiseen ja oh-
raan on kasvanut. Ohranjyvistä leivottu leipä 
paransi kakkostyypin diabeetikoiden aineen-
vaihduntaa. Vehnän aleuronia sisältävä pasta 
nosti veren betaiinipitoisuutta ja laski LdL- ja 
homokysteiinipitoisuuksia.

Lisätietoa raaka-aineista, 
valinnasta ja kehittämisestä

Projektissa analysoitiin kuitupitoisuuden ja 
monien bioaktiivisten yhdisteiden vaihteluvä-
li 160 vehnälajikkeessa ja 40 muussa viljala-

jikkeessa. Vaihteluvälit saattoivat olla jopa 
nelinkertaisia. Hankkeen toimijat totesivat 
hiljan, että verkostolla taitaa olla käsissään 
maailman parhaiten karakterisoidut vehnäla-
jikkeet! Tulokset antavat pohjaa kasvinjalos-
tustyölle.

Käytetyt analyysimenetelmät koottiin ma-
nuaaliksi, joka on kaupallisesti saatavilla*. 
Tällä hetkellä pohditaan luotujen NIR-kirjas-
tojen käyttämistä uusien, nopeiden analyysi-
menetelmien kehittämiseksi kasvinjalostuk-
sen avuksi. Varsinkin jyvän ravintokuitu- ja 
amyloosipitoisuuden muokkaamiseksi teh-
tiin myös molekyylibiologista työtä.

Teknologiaa uusia
ingredienttejä varten

Projektissa paneuduttiin teknologian ja tie-
teen menetelmin jyvän uloimpien kerrosten 
hienorakenteeseen, niiden tunnistamiseen, 
muokkaamiseen ja merkitykseen tuotteiden 
ominaisuuksille.

Tuloksina oli menetelmien lisäksi sarja eri-
laisia kuitupitoisia jauhoja ja leseitä, joissa oli 
tallella suurin osa jyvän ulkokerroksesta, 
mutta aistittavaa laatua huonontavia osia oli 
poistettu. Myös turvallisuus paranee, kun jy-
vän kuorikerroksen mikrobikuormaa vähen-
netään. Teollisuuspartnerit koeajoivat mene-
telmiä isommassa mittakaavassa ja arvioivat 
niiden toimivuutta ja kustannuksia.

Suomessa kiinnostuksen kohteena oli var-
sinkin ruis- ja kauralesetuotteiden kehittämi-
nen. Niiden teknologisena haasteena on pait-
si maku myös rakenne – soluseinät ovat var-
sin lujia. Tämä vaikuttaa niiden käyttöön elin-
tarvikkeissa, mutta myös sulavuuteen ja suo-
listovaikutuksiin.

VTT:n tulokset osoittivat, että entsyymien 
käyttö yhdessä hiivafermentaation kanssa 
muokkaa leseen rakennetta ja bioaktiivisten 
yhdisteiden biosaatavuutta. Raskituksen ja 
entsymaattisen muokkauksen avulla käsitel-
lyn leseen fenoliset hapot, joilla uskotaan ole-
van terveyttä edistäviä vaikutuksia, ovat 
myös paremmin saatavilla elimistössä. Les-
een raskitus hiivaa sisältävällä startterilla li-
sää myös huomattavasti sen folaattipitoi-
suutta.

HeAlTHgRAIn-projekti  
synnytti vilja-alan verkoston
HeAlTHgRAIn eU-projekti keräsi 44 tutkimuspartneria ja kaksinkertaisen määrän muita toimijoita tutkimus- ja 
viestintäohjelmaan viljatuotteiden terveyttä edistävien ominaisuuksien kehittämiseksi.

VTT-läiset osallistuivat isolla joukolla Lundissa toukokuussa 2010 pidettyyn HEALTHGRAIN-
projektin viimeiseen kokoukseen ja konferenssiin. Mukana olivat erikoistutkija Anna-Marja 
Aura, tutkija Juhani Sibakov, teknologiajohtaja Anu Kaukovirta-Norja, tiimipäällikkö Emilia 
Selinheimo, erikoistutkija Kati Katina, tiimipäällikkö Pekka Lehtinen, akatemiaprofessori Kaisa 
Poutanen, tutkija Outi Santala ja tutkija Riitta Kervinen.
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Vilja-alan verkosto  
tärkeä myös yritykselle

VAASAN Oy on ollut mukana HEALTHGRAIN-
projektin teollisuusfoorumissa alusta asti. 
Kyseessä on myös yrityksen kannalta ainut-
laatuinen projekti: mukana on ollut tutkijoi-
ta, ravitsemusasiantuntijoita, viranomaisia 
ja yrityksiä paristakymmenestä eri maasta. 
Olemme saaneet arvokkaita kontakteja vil-
ja-alan keskeisiin vaikuttajiin koko Euroo-
pan alueelta ja asiantuntijaverkostomme on 
laajentunut merkittävästi. Olemme pääs-
seet kuulemaan tutkijoiden työstä ja tulok-
sista jo työn edetessä.

HEALTHGRAIN-projektin teollisuusfoo-
rumille järjestämät työpajat ovat olleet to-
della mielenkiintoisia ja ajan hermolla. 
VAASAN on osallistunut niihin kaikkiin ja 
saanut arvokasta tietoa liittyen mm. EU:n 
terveysväitelainsäädännön kehittymiseen. 
Useassa työpajassa on ollut yhtenä aihee-
na ravitsemus- ja terveysväitteet ja niiden 
hyödyntäminen tuoteviestinnässä. Myös 
tutkimustulosten hyödyntämistä tuoteke-
hityksessä ja tuoteviestinnässä on pohdit-

tu yhdessä yleisellä tasolla.
Projektin aikana on syntynyt runsaasti 

uutta tietoa viljatuotteiden terveysvaiku-
tuksista. Samanaikaisesti EU-lainsäädäntö 
ja sen tulkinnat ovat tehneet yhä vaikeam-
maksi viestiä tuotteiden terveysvaikutuk-
sista. Yhdessä pohtimalla on löydetty ide-
oita viljatuotteisiin liittyvän terveysviestin-
nän edistämiseksi.

HEALTHGRAIN-projektin yhteydessä laa-
dittiin myös tutkijoiden ja yritysten edusta-
jien yhteistyönä täysjyvän määritelmä, jota 
on sitten aktiivisesti viestitetty eri sidos-
ryhmille. Selkeä määritelmä helpottaa ja 
selkeyttää viljatuotteiden terveysvaikutuk-
siin liittyvää viestintää ja auttaa tuotekehi-
tystä raaka-aineiden valinnassa.

Yhteistyö jatkuu HEALTHGRAIN forumis-
sa, jota myös VAASAN oli perustamassa.

Tarja Kujala
tutkimus- ja kehityspäällikkö
VAASAN Oy

K O m m e n T T I 

HEALTHGRAIN-projektissa panostettiin 
paljon arabinoksylaania muokkaavien ent-
syymien tuottoon ja käyttöön. Uudenlaiset 
entsyymit toimivat vasta paistovaiheessa tai 
tuottavat spesifisiä liukoisia oligo- ja polysak-
karideja. Leuvenin yliopisto jatkoi työtä pre-
bioottisten arabinoksylo-oligosakkaridien 
valmistamiseksi vehnästä.

Kuluttajien arviot eroavat maittain

Kuluttajat eri Euroopan maissa arvioivat viljan 
terveellisyyttä erilailla. Projektissa tehtiin 
kaksi kuluttajatutkimusta neljässä Euroopan 
maassa.

Erityisesti suomalaiset kuluttajat arvioivat 
täysjyvätuotteiden olevan luonnollisempia, 
monipuolisempia, täyttävämpiä ja hitaammin 
energiaa vapauttavia kuin valkoiset viljatuot-
teet. Tulos oli samansuuntainen Isossa-Bri-
tanniassa ja Italiassa, mutta näissä maissa 
ero täysjyvään oli pienempi.

Terveysväittämiä sisältävät viljatuotteet ar-
vioitiin yleisesti terveellisemmiksi. Tästä huo-
limatta terveysväittämän lisääminen vilja-
tuotteeseen vähensi italialaisten ostohaluk-
kuutta toisin kuin Suomessa, Saksassa ja Bri-
tanniassa, jossa kuluttajat olivat halukkaam-
pia ostamaan terveysväittämän sisältämiä vil-
jatuotteita.

Työ jatkuu HEALTHGRAIN Foorumissa

HEALTHGRAIN yhteistyöfoorumiin (www.
healthgrain.org/) voivat jatkossa liittyä jäse-
neksi kaikki tutkimuslaitokset, yritykset ja 
muut alan toimijat, joiden tavoitteena on vil-
jatuotteiden kehittäminen ja hyödyntäminen 
kuluttajien terveyden hyväksi ja lisäarvon 
tuottaminen viljatuotteiden tuotantoketjulle.

Foorumi rahoittaa toimintansa jäsenmak-
suilla. Tavoitteena on yhteisen tutkimusagen-
dan laatiminen ja projektien suunnittelu, voi-
mien yhdistäminen ja tehokas sisäinen ja ul-
koinen viestintä. Foorumin perustivat 40 vilja-
alan toimijaa Lundissa HEALTHGRAIN-projek-
tin loppukonferenssissa, johon osallistui 239 
henkilöä 28 eri maasta. π

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

Riitta Kervinen
tutkija
riitta.kervinen(at)vtt.fi
VTT Bio- ja prosessitekniikka

* Shewry, P.R. & Ward, J.L. (Eds.). 2010. 
HEALTHGRAIN Methods – Analysis of Bioactive 
components in Small Grain Cereals. AACC 
International. 

Suomalaisia teollisuusfoorumin jäseniä oli konferenssi-illallisella Lundissa toukokuussa 
2010: ravitsemusasiantuntija Sanna-Maria Hongisto, Fazer Group; laatujohtaja Maija 
Kemppainen, VAASAN-konserni; tutkimusjohtaja Sampsa Haarasilta, Fazer Group; 
tuotekehityksen projektipäällikkö Saara Pöyri, Sinebrychoff sekä tutkimus- ja 
kehityspäällikkö Tarja Kujala, VAASAN-konserni.
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Kaikesta ihmisen aiheuttamasta ympäristö-
kuormituksesta noin kolmannes syntyy ruu-
asta, ja pelkästään ruuan ilmastovaikutusten 
osuus on lähes samaa luokkaa. Vesistöjen ti-
laan ruuankulutuksella on vieläkin suurempi 
merkitys: ruoka voi vastata puolta kaikista 
kulutuksen ravinnepäästöistä.

Hukkaan heitetty ruoka on suuri ja täysin 
turha taakka ympäristölle. Hukkaan heitet-
tävien elintarvikkeiden väheneminen vaikut-
taa suorien ympäristövaikutusten lisäksi 
myös tuotannosta aiheutuviin päästöihin. 
Jos ruokaa heitettäisiin hukkaan vähemmän, 
suorien ympäristövaikutusten lisäksi myös 
tuotannosta aiheutuisi vähemmän ympäris-
töpäästöjä. Hävikin vähentäminen vähentää 
kulutetulle ruokamäärälle kohdistuvia pääs-
töjä. Samalla laskevat tuotannosta aiheutu-
vat päästöt syötäväksi päätynyttä ruoka-
määrää kohden.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan arvi-
ot ruuan hävikistä koko elintarvikeketjussa 
vaihtelevat 25–50 % välillä. Suomessa ruoka-
hävikin määrää on tutkittu vähän. Arviot syö-
mäkelpoisen ruuan vuosihävikistä vaihtele-
vat 20 kilosta yli 80 kiloon kuluttajaa kohti. 
Myöskään elintarviketeollisuudesta tai ravin-
tolasektorilta ei ole saatavilla tarkkoja hävik-
kilukuja.

Ruokahävikki on turha ympäristön kuormittaja
Foodspill-hankkeessa etsitään 
keinoja vähentää ruokahävikkiä

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
(MTT) aloitti keväällä 2010 tutkimushankkeen 
Foodspill – ruokahävikin määrä ja vähentä-
miskeinot elintarvikeketjussa. Yhdessä MTT:n 
kanssa elintarvikeketjun ruokahävikkiä kar-
toittavat Jätelaitosyhdistys, Motiva, Arla Ing-
man, Valio, Ingman Ice Cream, Atria, HK Ruo-
katalo, Saarioinen, Kokkikartano, Kauppapuu-
tarhaliitto, Palmia, Tampereen Ateria liikelai-
tos ja UniCafe sekä Pakkaustutkimus – PTR. 
Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousmi-
nisteriön Laatuketju ja yhteistyöyritykset.

Kaksivuotisessa tutkimushankkeessa tar-
kastellaan, kuinka paljon ruokaa ja raaka-ai-
neita heitetään pois, miksi, miten se vaikuttaa 
ympäristöön ja millä keinoilla ruokahävikkiä 
voisi vähentää. Tutkimuksessa keskitytään 
siihen kotitalouksien ja ravitsemuspalvelui-
den ruokahävikkiin, joka olisi vältettävissä.

Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan elin-
tarviketeollisuuden prosesseissa, kuljetuk-
sessa, varastoinnissa ja kaupassa syntyvää 
ruokahävikkiä. Ruokahävikin määrää ja syitä 
selvitetään hankkeessa muun muassa punni-
tustutkimuksilla, jossa kuluttajat ja ravintola-
henkilökunta konkreettisesti punnitsevat 
pois heittämänsä ruokajätteen määrän.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan arviot ruuan hävikistä koko elintarvikeketjussa vaihtelevat 25–50 % välillä. KUVA: leIPÄTIedOTUS RY

Yhteinen menetelmä hiili jalanjäljen arviointiin

Hankkeen tavoitteena on, että ruokaa hei-
tettäisiin nykyistä vähemmän roskiin. Jotta 
hävikkiin päästään paremmin vaikuttamaan, 
täytyy ensin tutkia, miksi ja miten ruokahävik-
kiä syntyy. Lisäksi hankkeen tavoitteena on 
lisätä ruokahävikistä käytävää julkista kes-
kustelua.

Hanke tuottaa tietoa elintarvikeketjun toi-
mijoille, kuluttajille ja yhteiskunnalle päätök-
senteon tueksi ja vahvistaa samalla kuluttaji-
en ja muiden elintarvikeketjun toimijoiden 
tietoisuutta ruokahävikin ympäristövaikutuk-
sista. Hanke muistuttaakin, että hävikin vä-
hentäminen on osa elintarvikeketjun vastuul-
lisuutta niin taloudellisesta kuin ympäristö-
näkökulmasta katsottuna. π

Lisätietoja:
Lotta Jalkanen
tutkija
MTT
lotta.jalkanen(at)mtt.fi

Anu Reinikainen
tutkija
MTT
anu.reinikainen(at)mtt.fi

MTT:ssä kehitetään yhteistä laskentamene-
telmää elintarvikkeiden erilaisten jalanjälkien 
arviointiin. Menetelmän pohjalta rakenne-
taan yrityksille sopivia työkaluja, joiden avul-
la tuotteiden ympäristökuormitus voidaan 
laskea vertailukelpoisesti.

MTT on maa- ja metsätalousministeriön 
Laatuketjun ja alan yritysten rahoittamassa 

Climate Communication -hankkeessa selvit-
tänyt maailmalla käytössä olevia elintarvik-
keiden hiilijalanjälkimerkintöjä. Vanhempi 
tutkija Juha-Matti Katajajuuri kertoo, että il-
mastovaikutukset ovat tällä hetkellä ainoa 
kansainvälisesti vertailukelpoinen ympäristö-
vaikutusluokka.

Elintarvikkeiden hiilijalanjälkitietojen las-

kentamenetelmät, vertailtavuus ja viestintä: 
mahdollisuudet ja haasteet (Climate Commu-
nication) -hankkeessa ovat mukana MTT, 
MMM:n Laatuketju, Altia, Fazer Leipomot, HK 
Ruokatalo, Raisio, SOK, Valio sekä ympäristö-
ministeriö. π
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maatalouslaskenta käynnistyi syyskuussa
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskus Tike kerää valtakunnallisessa maata-
louslaskennassa tietoja maatilojen ja puutar-
hojen rakenteesta ja toiminnasta. Maatalous-
laskenta 2010 on kaikki Suomen noin 65 000 
maatilaa ja puutarhayritystä kattava tilastol-
linen tutkimus. Maatalouslaskennan tietosi-
sällöstä noin 65 prosenttia saadaan suoraan 
olemassa olevista rekistereistä, mutta kol-
mannes tiedoista kerätään viljelijöille suun-
nattavalla internet-kyselyllä ja täydentävällä 
puhelinhaastattelulla.

Vuosi 2010 on Suomessa maatalouslas-
kennan juhlavuosi, jolloin tulee kuluneeksi 
100 vuotta maatalouslaskentojen aloittami-
sesta. Juhlavuotena maatalouslaskennan 
tiedonkeruu uudistuu. Nyt maatalouslas-
kennan kyselyyn on ensimmäistä kertaa 
mahdollista vastata internetissä. Tavoittee-

na on, että yli puolet viljelijöistä vastaa inter-
netin kautta.

Tiedonkeruu toteutetaan syyskuun 2010 ja 
helmikuun 2011 välisenä aikana, ja tulokset 
julkaistaan vuoden 2011 loppupuolella Matil-
da-maataloustilastopalvelun sivustolla.

Tiedonkeruu ei ole viranomaisvalvontaa, 
vaan sillä kerätään yleishyödyllistä tietoa. Vil-
jelijöiden antamat tiedot suojataan niin, ettei 
yksittäisiä tietoja pysty jäljittämään.

Vuoden 2010 maatalouslaskennan projek-
tipäällikkö Jaana Kyyrä kertoo, että maata-
louslaskenta toteutetaan samanaikaisesti 
useimmissa EU-maissa. Suurin osa Maata-
louslaskennan kysymyksistä on kaikille EU-
maille yhteisiä, mutta osa perustuu kansalli-
siin tietotarpeisiin. Erityisesti Suomea kiin-
nostavia kysymyksiä ovat sukupolvenvaih-
dos, tilojen internet-yhteydet ja tietokoneet 

with Logo Wrap

Nyt Octopus-käärintäkoneeseen myös painettua kalvoa! 
Lisää esimerkiksi yrityksesi logo, yhteystiedot tai kuljetus- 
ja varastointiohjeet selkeästi näkyviin pakkaukseen.
 
Unohda siis etikettien ja pahvi-
pakkausten painattaminen 
– automaattinen käärintäkone 
helpottaa ja nopeuttaa pakkaus-
prosessia.

Tule tutustumaan 
Pactec-messuille 21.–24.9. 
osastollemme 6e29!

sekä energian käyttö maatiloilla. Vuoden 
2010 laskennassa on uutena tuotantomene-
telmätutkimus, jossa kerätään EU:n laajui-
sesti tuotantoeläinten hyvinvointiin ja ympä-
ristönsuojeluun liittyvää tietoa.

Tiken tilastojohtaja Johanna Laiho-Kauran-
ne näkee maataloustilastojen merkityksen 
kasvavan tulevaisuudessa. Uusia tietotarpei-
ta luovat muun muassa maatalouden kehittä-
miseen, ruuan riittävyyteen, maatalouden 
ympäristövaikutuksiin, elintarviketurvallisuu-
teen, energian käyttöön ja uusiutuvan energi-
an tuotantoon liittyvät haasteet. Tilastoja tar-
vitaan myös seuraamaan ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia. π

Lisätietoja:
www.maatalouslaskenta.fi
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Romania is one of the most attractive coun-
tries for business in Central and South East-
ern Europe taking notice of its competitive ad-
vantages: attractive location, skilled labor 
force with solid knowledge in different sec-
tors, rich in natural resources including e.g. 
fertile agricultural land, oil, gas, advanta-
geous fiscal policy, continuously developing 
infrastructure and structural funds. In terms 
of consumer market potential, Romania ranks 
second place after Poland with its 21,7 million 
inhabitants.

Many big foreign investors in different in-
dustrial sectors have chosen Romania despite 
the economical crises world wide. One of the 
most attractive industries for investors in 
2010 is food industry. Some of the top inves-
tors are Pepsi Americas (the biggest produc-
tion unit in Europe, € 150 mill.), Coca Cola (co-
generation plant,€ 45 mill.), Jean Valvis (min-
eral water plant, € 12 mill.) and Unicarm (4 
plants producing milk, ice-cream and bread, 
€ 30 mill.).

Food industry is high of interest for the gov-
ernment of Romania, who made it a priority of 
development.

EU funds for food sector  
has a great value for Romania

Romania, as a member of the European Union 
since 2007, benefits of EU funding grants des-
tined to its continuous development in order to 

modernization process  
in Romania and Bulgaria brings many new business opportunities

reach the standards of the other member 
states. By the National Program of Rural devel-
opment in the areas of agriculture, forestry, ru-
ral development and investment projects over 
€ 8 billion will run with the European Agricul-
tural Fund for Rural development until 2013.

Already in the pre-accession period 2000 – 

2006 Romania were granted support from Eu-
ropean funds (the SAPARd program) in order 
to align the agriculture to the EU standards. 
This had a major impact to start the moderni-
zation of the industry. According to Mr. Mihai 
Visan, Executive director of ROMALIMENTA 
(The Romanian Federation of the Food Indus-
try), only in the meet processing sector there 
were projects worth over € 300 mill. in the 
last years, which is a great value for Romania. 
The meat processing plants are not qualita-
tively inferior to the ones in Western Europe, 
moreover they have newer and more modern 
technology.

Based on the model of those food compa-
nies, which upgraded and modernized their 
production processes, technology, machines 
and equipments with pre-aderation funds, 
companies will apply EU funds for adding val-
ue of their agricultural and forestry products 
(according to “Measure 123” and the “State 
Aid Scheme 578”, which objectives are to 
support the investments aiming at improving 
the processing and marketing of agricultural 
and forestry products.).

Business opportunities in Romania

In the context of the economic crisis, the de-
crease of the purchasing power combined 
with the extension of the rural population led 
to very high sales of lower-priced artisanal 
products as well as significant consumption 

Romania has second place in Cee in consumer market potential. Romanian food industry is very 
attractive for investors. modernization of the food technology is going on. excellent growth potential 
also is in Bulgaria. This all gives new business opportunities for finnish food technology industry.

finnish products are already available in Romania
One can already find Finnish food and beve-
rage products in the Romanian supermar-
kets, e.g. products from Fazer, Vaasan, Rai-
sio, Lignell & Piispanen, Altia – Finlandia, etc.

As well the Finnish company Kometos Oy, 
assisted by Finpro in the first stage of enter-
ing the market, has already sold one mobile 

slaughter house for sheep and goats and 
there are some other three-four projects in 
other locations for multi-functional purpos-
es. The Finnish company Vulganus Oy, as well 
assisted by Finpro, offers complete lines for 
bakery and food industry: spirals for extreme 
conditions: bread cooling lines, raw frozen 

products and half-baked products. Another 
Finnish company, Wipak-Wihuri Oy, is selling 
packaging foils for meat processing industry.

The process of modernisation opens sig-
nificant business opportunities in agricul-
ture and food industry sectors.

Romania has a long tradition in meat pro-
cessing industry, Agricola Bacau being one 
of the most up to date Romanian companies 
in the agri-food industry. 
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of fresh food from own-farm resources. Fur-
thermore sales of artisanal products from the 
production site or in open markets also lim-
ited the growth of packaged foods compared 
with its potential.

The structural problems of the primary ag-
riculture (the restitution of state owned land 
to previous owners which led to land frag-
mentation) affected the raw material sector 
(high production costs and medium quality), 
making Romania dependent on imports.

The big need for modernisation of produc-
tion processes and facilities required by Ro-
mania’s EU membership as well as the avail-
ability of EU funds for investments provides 
many interesting opportunities for suppliers 
of machinery, equipment and technology, es-
pecially also the food industry sub-branches.

Suppliers of different raw materials for the 
food industry can find new clients, as the 
country is, despite its agricultural potential, 
importer of raw materials (meat, meat prod-
ucts, dairy products, malt, wheat flour, cere-
als, edible oils, sugar, vegetables, processed 
fruits, fish, and seafood). Also the large con-
sumer base and its openness to new products 
and international influences make Romania 
attractive for foreign investors.

during the last years, food industry has im-
proved significantly, but there still are a lot of 
things to develop.

Having in view that in Romania there is a 
diverse agricultural activity, as well as all kind 
of animal breeding, the activity is from the soil 
to the table (cultivation, harvesting, primary 
processing, depositing, slaughtering, canning 
and freezing, packaging, etc). All technologies 
for the above mentioned activities are need-
ed: agricultural equipment, milk industry, 
meat industry, fruits and vegetables industry, 
drinks industry).

When buying machines and equipments, 
companies consider European countries with 
tradition like Germany, Italy, and Holland. Fin-
land is nowadays very well known in this sector.

Excellent growth  
potential for Bulgaria

Bulgaria has been a member of the EU since 
01 January 2007. The food industry in Bulgar-
ia generates about 23% of the total GdP in the 
country. At present, the most important thing 
for the Bulgarian food and drink manufactur-
ers is the utilization of the EU funding pro-
grams that would give them a chance to take 
breath and hopes for improvement. Hopes 
that the first signs of the crisis end, appearing 
in the world, will be felt in Bulgaria, as well. 
Bulgaria is not isolated from Europe and its 

economy forms a part of the global one and it 
naturally reflects every twitch of the global 
market. Having that said, for the present year 
Bulgaria is expecting fresh investments for 
both raw materials producers and manufac-
turers.

during the last two years (2009 – 2010), be-
cause of the economic crisis, some small com-
panies were closed but the leading ones are 
doing well. In the years before joining EU, de-
velopment in the sector was mainly driven by 
pre-accession assistance (SAPARd program) 
and foreign investors; now those of them who 
were persistent are reaping the benefit.

All conditions for production of high quality 
dairy production, meat production, fruits and 
vegetables in Bulgaria are present. Strong tra-
ditions, excellent climate, availability of qual-
ified workforce combined with low operation-
al costs make this sector extremely attractive 
to investors. Compared to other major EU pro-
ducing countries, the production costs are 
significantly reduced, and all it takes is good 
transportation to the EU open market, which 
Bulgaria is already a part of. However, it is ob-
jective to say that the sector remains strongly 
underdeveloped, but with excellent growth 
potential.

Foreign presence  
in Bulgaria food technology

Most of the companies in the food industry 
were established before Bulgaria’s adhesion 
to the EU. They were already well equipped 
with machines, having very strongly develo-

Main agri-food fairs in Romania 
and Bulgaria

Romania
• Indagra Farm in Bucharest, 10–14th 

November 2010

• Indagra Food in Bucharest 10–14th 

November 2010 (also included Allpack 
and The International Wines Fair)

• Agraria in Cluj-Napoca 4–8th May 2011

• Romagrotec (agricultural machinery) in 
Bucharest on 26–30th May 2011.

Bulgaria
• FoodTech - International Exhibition 

of Food Products, Machines and 
Technologies, organized annually and a 
UFI approved event, 10 – 15th May 2011

• International Food and Drink Exhibition, 
10–13th November 2010

• the International Specialised Exhibitions: 
THE WORLD OF MILK, MEATMANIA, 
INTERFOOD & DRINK, Salon de Vin and 
BULPEK, at Inter Expo and Congress 
Center (IEC), Sofia,  
10–13th November 2010.

ped food machinery engineering industry as 
legacy from the period before 1989. Some of 
the newly established companies used diffe-
rent financial instruments, such as pre-asse-
cion funds, Government support, etc.

Main suppliers for the machinery and pack-
aging in the sector are from Germany, Italy, 
the Netherlands, Spain, etc. Most of them 
have local representatives, for instance Tetra 
Pack, KRONES, SIdEL, ZIG Combiblac and 
MESSER.

Bulgaria is very attractive for investments in 
this sector because it has many competitive ad-
vantages like:  60 % of the territory is agricul-
tural land, favourable climate and natural condi-
tions, highly fertile soil, established local manu-
facturers and strong traditions, high-quality or-
ganic products, strong marketing channels in 
the former Eastern block, skilled and qualified 
labour force at competitive cost, EU food legis-
lation integrated in the Bulgarian laws

There is a good potential for Finnish compa-
nies in three sectors - Brewery and related 
packaging industry, wine making and dairy in-
dustry. Especially dairy, having in mind the long 
tradition of Valio in produc-
tion of Bulgarian yoghurt, 
which every Finn knows. π

Alina Ionita
Market Analyst
Finpro 
Central and East Europe & 
Middle East
Embassy of Finland
Romania

Dairy products are very popular in Romania 
and they are expected to experience very st-
rong consumption growth. LaDorna is on the 
top five of the Romanian producers and is 
mainly engaged in the manufacture of liquid 
milk, dairy products and cheeses. It was ac-
quired by French Lactalis in mid-2008.
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entsyymit 
lihateollisuudessa

Kuluttajat arvioivat lihan laadun ensisijaisesti 
rakenteen ja mureuden sekä maun perusteel-
la. Perinteisesti mureutta on lisätty raakakyp-
sytyksellä, jolloin lihan omat endogeeniset 
proteaasit vastaavat mureutumisesta. Mureu-
tumisprosessia voidaan tehostaa kasvi- tai 
mikrobiperäisillä proteaaseilla. Eniten käytet-
tyjä mureuttajaentsyymejä ovat kasvientsyy-
mit papaiini (papaijan maitiaisnesteestä), 
bromelaiini (ananaksen varresta) ja fisiini (fii-
kuskasvien maitiaisnesteestä).

Niiden käytöllä on vuosituhantiset perin-
teet, sillä esim. papaiinia hyödynsivät jo Etelä-
Amerikan intiaanit kääriessään lihapaloja pa-
paijanlehtiin tai hieroessaan lihaan papaija-
mehua. Yhdysvalloissa entsyymipohjaista li-
hanmureuttajajauhetta (esim. Adolph's Meat 
Tenderizer) myydään suoraan kuluttajille.

Rakenne silpuksi….

Entsyymi ja sen käyttötapa valitaan halutun 
mureutuskohteen mukaan. Jos tarkoitus on 
nopeuttaa hyvälaatuisten ruhonosien raaka-
kypsytystä, pitäisi proteiinien pilkkominen 
kohdistaa myofibrilliproteiineihin. Jos sen si-
jaan tarkoitus on pehmentää esim. vanhoista 
eläimistä lähtöisin olevaa sitkeää, runsaasti 
sidekudosta sisältävää lihaa, tulee pilkkomi-
sen pääkohteena olla kollageeni.

Natiivi kollageeni on vahva proteiini, jota 
lihan mureuttamisessa eniten käytetyt kasvi-
proteaasit eivät pysty pilkkomaan. Lämpökä-

Kuluttajat haluavat korkealuokkaisia, mutta kuitenkin kohtuuhintaisia lihatuotteita. näihin 
toiveisiin perustuen lihateollisuuden käyttöön on kehitetty entsymaattisia menetelmiä, joiden 
avulla heikompilaatuisista ruhonosista saadaan valmistettua hyvälaatuisia, mureita 
arvolihatuotteita. 
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entsyymit 
lihateollisuudessa

… ja silput rakenteeksi 
Kotimaiselle lihateollisuudelle hyvinkin tuttu 
transglutaminaasi lienee lihatuotteissa eni-
ten käytetty lisätty entsyymi. Paitsi liha- ja ka-
latuotteissa, sitä käytetään myös monissa 
muissa sovelluksissa, esim. maitotuotteiden 
rakenteen ja leivonnaisten laadun parantami-
sessa sekä jopa villan ja silkin ominaisuuksi-
en muokkaamisessa.

Transglutaminaasi ristisilloittaa elintarvi-
kematriisin proteiineja kovalenttisilla sidok-
silla, joten se toimii tehokkaana prosessoitu-
jen ja lämpökäsiteltyjen lihatuotteiden raken-
teen räätälöinnin apuvälineenä. Muitakin ent-
syymeitä kuten lakkaasia ja tyrosinaasia on 
tutkittu lihaproteiinien ristisidonnassa, mutta 
näiden entsyymien käyttöpotentiaali vaatii 
vielä tutkimusponnistuksia. Käytännössä 
transglutaminaasi on eniten tutkittu ja teolli-
sesti käytetty rakenteenmuodostajaentsyy-
mi. Kaupalliset transglutaminaasit ovat mik-
robiperäisiä.

Transglutaminaasia käyttämällä voidaan 
heikot ruhonosat hyödyntää tarkasti liimaa-
malla ne palasista ehjää lihaa muistuttaviksi 
lihapaloiksi. Ilman entsyymiä se on myös 
mahdollista, mutta tällöin tarvitaan suolaa ja 
fosfaatteja entsyymisovellusta huomattavas-
ti enemmän. Kylmässä prosessoitaessa trans-
glutaminaasin geelin- ja rakenteenmuodos-
tuskykyä tehostetaan käyttämällä sitä yhdes-
sä kaseinaatin kanssa.

Transglutaminaasia käytetään myös jau-
hettujen ja kypsennettyjen tuotteiden raken-
teen jämäköittämiseen. Entsyymi lisää raken-
neproteiinien välisiä sidoksia, jolloin tuotteen 
rakenteesta tulee tiiviimpi ja kovempi. Trans-
glutaminaasin on havaittu tietyissä sovelluk-
sissa lisäävän kypsennyshävikkiä. Tämä val-
mistajan kannalta ikävä ilmiö johtunee siitä, 
että entsyymi joissain tapauksissa muodos-
taa myofibrilliproteiinien välille liiankin tiheän 
ja tiiviin sidosverkoston, joka veden sitomi-
sen sijaan puristaa sitä ulos itsestään. Veden-
sidontakyvyn alentumista on havaittu erityi-
sesti jauhetuissa ja kypsennetyissä lihatuot-
teissa, joiden suolapitoisuus on alhainen 
(<2 % NaCl).

Lihan vedensidontakykyyn vaikuttavat mo-
net valmistuksen muuttujat, esimerkiksi eri-
laiset suolat, mutta myös monet lihan omat 
ominaisuudet kuten pH. Vedensidontakyky 
on monimutkainen ilmiö. Koska havainnot 
transglutaminaasin vaikutuksista vedensi-
dontakykyyn ovat osittain keskenään ristirii-
taisia, ei yleistystä entsyymin vaikutuksesta 
vedensidontaan voida tehdä. Parhaan mah-
dollisen lopputuloksen saamiseksi transglu-
taminaasin annostus ja prosessiolosuhteet 
pitää optimoida jokaiselle tuotteelle ja pro-
sessille erikseen.

Vedensidontakykyä voidaan monissa tapa-
uksissa parantaa lisäämällä reseptiin muuta 
kuin lihaperäistä proteiinia tai hydrokolloide-

sittely, joka denaturoi kollageenin eli aiheut-
taa sen biologisesti aktiivisen rakenteen au-
keamisen, tehostaa jokin verran kasviprote-
aasien kykyä pilkkoa kollageenia. Lämpökä-
sittelystä huolimatta kasviproteaasit pilkko-
vat edelleen valitettavasti tehokkaammin 
muita lihan proteiineja kuin kollageenia. Tä-
män vuoksi sidekudoksellisen lihan entsyy-
miavusteinen mureuttaminen johtaa lähes 
väistämättä lopputulokseen, jossa lihan pu-
nainen osa on liian pehmeää ja puuromaista.

Kollagenaasi, joka pilkkoisi kohdennetusti 
kollageenia sitkeästä sidekudososasta, mut-
ta ei koskisi lihan punaiseen osaan, mahdol-
listaisi vähempiarvoisten ruhonosien käytön 
pihveinä tai vastaavina kokolihatuotteina. Va-
litettavasti elintarvikekelpoista, kaupallista 
kollagenaasia ei ole saatavilla, vaikka tarvet-
ta sellaiselle olisi.

Mureutustutkimuksissa on käytetty joko 
nisäkkäistä eristettyä tai patogeenisten mik-
robien tuottamaa kollagenaasia. Kasvi- tai 
mikrobiperäistä elintarvikekelpoista kollage-
naasia etsitään kovasti. Paljon kiinnostusta 
ovat herättäneet inkiväärin proteaasit. Inki-
väärijauheen ja -uutteen on todettu mureut-
tavan sitkeitä lihoja, kuten esim. munintaka-
nan ja puhvelin lihaa.

Luontaisten kasviperäisten proteaasien 
hyödyntäminen olisi kuluttajille mieluista. 
Joissakin tutkimuksissa on kokeiltu kasviso-
seiden ja -mehujen mureutusvaikutusta.

Erikoistutkija Raija 
Lantto (vas.) ja tutkija 
Kaisu Honkapää VTT:ltä 
ovat perehtyneet 
entsyymien  saloihin. 
KUVA: VTT

>>
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K O m m e n T T I 

Biotekniikka tuonut uuden ulottuvuuden entsyymien tuottoon

Entsyymit eli biokatalyytit ovat proteiineja – 
elävän luonnon keskeisiä molekyylejä. Ne 
mahdollistavat kemialliset reaktiot kaikissa 
soluissa olipa kyse meistä itsestämme, eläi-
mistä, kasveista tai mikrobeista. Ilman ent-
syymejä ei olisi elämää. Kemiallisiin katalyyt-
teihin verrattuna entsyymit ovat huomatta-
vasti tehokkaampia, spesifisempiä ja ekolo-
gisempia. Toisin kuin kemialliset katalyytit, 
joiden teho edellyttää korkeita lämpötiloja ja 
äärimmäisiä pH-arvoja, entsyymien toiminta 
on parhaimmillaan miedoissa olosuhteissa.

Entsyymejä tunnetaan kymmeniä tuhansia 
ja koko ajan löydetään uusia. Lienee selvää, 
että niiden sovelluspotentiaalikin on valtava. 
Miksi emme olisi valjastaneet entsyymejä 
omaan käyttöömme, tehostamaan ruuan val-
mistusprosesseja ja parantamaan sen laatua, 
kirkastamaan viiniä, tai vaikkapa valkaise-
maan hampaitamme tai farkkuja puhumatta-

kaan entsyymien käytöstä tulevaisuudessa 
erilaisten kemikaalien, biopolttoaineiden tai 
-muovien valmistuksessa? Entsyymejä kuten 
muitakaan proteiineja ei kyetä valmistamaan 
synteettisesti, vaan ne on aina tuotettava elä-
vässä solussa. Tästä syystä entsyymien teol-
lista käyttöä onkin rajoittanut saatavuus ja 
korkea hinta.

Vaikka valtaosa elintarviketeollisuuden 
käyttämistä entsyymeistä edelleen tuotetaan 
niissä organismeissa, kasveissa, eläimissä tai 
mikrobeissa kuin missä ne luonnostaan syn-
tetisoituvat, biotekniikka on tuonut entsyymi-
tuotantoon uuden ulottuvuuden. Se mahdol-
listaa entsyymien tehokkaan tuottamisen 
mikrobisoluissa, jotka on muokattu maksi-
maaliseen proteiinin tuottoon soveltuviksi so-
lutehtaiksi. Geenitekniikan ja molekyylibiolo-
gian keinoin tuottajamikrobin dNA:han pys-
tytään liittämään haluttua entsyymiä koodaa-

va geeni, joka voi olla peräisin mistä eliölajis-
ta tahansa. Tuottajamikrobin oma dNA on 
räätälöity proteiinin tuottoon joko mikrobin 
sisälle tai siitä ulos.  Maailman johtavat ent-
syymituottajat käyttävät näitä mikrobisolu-
tehtaita entsyymiensä valmistuksessa.

Luonnon monimuotoisuutta hyödyntävä 
metagenomiikka tarjoaa nykypäivänä uusia 
tehokkaita menetelmiä entsyymien kehitys-
työhön. Metagenomiikassa entsyymejä koo-
daavat geenit eristetään mikrobipopulaation 
yhteistä geenipankista eikä eläviä organisme-
ja tarvita. Näin voidaan päästä käsiksi entsyy-
meihin, joiden isäntäsoluja on esimerkiksi 
vaikeaa tai mahdotonta pitää hengissä luon-
nollisesta elinympäristöstään eristettynä.

Raija Lantto

ja. Joka tapauksessa transglutaminaasin po-
sitiivinen vaikutus lihatuotteiden rakentee-
seen on kiistaton.

Entsyymeillä makua

Mureuden lisäksi maku on toinen kuluttajille 
tärkeä lihan laatuominaisuus. Raa’an liha 
maku on varsin mieto. Prosessoidun lihan 
maku muodostuu lähinnä entsyymien toimin-
nan tai erilaisten kemiallisten reaktioiden 
seurauksena.

Entsymaattisista reaktioista maun kannal-
ta tärkeimpiä ovat proteolyysi (proteiinien 
pilkkoutuminen) ja lipolyysi (rasvojen pilk-
koutuminen). Näitä reaktioita aikaansaavat 
entsyymit ovat joko lihan omia, endogeenisiä 
entsyymeitä, peräisin lihassa olevista mikro-
beista tai startterimikrobeista, tai ne on lisät-
ty tuotteeseen valmistuksen aikana.

Entsyymien käyttöä lihatuotteiden maun 
parantamiseen on tutkittu lähinnä fermentoi-
duissa, kestomakkarantyyppisissä tuotteis-
sa. Niiden kypsytysvaihe, jonka aikana maku 
kehittyy tuotteelle tyypilliseksi, on pitkä ja va-
rastointikustannusten takia kallis, joten sitä 
on monin tavoin pyritty lyhentämään.

>>
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Proteaaseja ja lipaaseja on kokeiltu tähän 
tarkoitukseen, mutta yhdessäkään nämä ent-
syymit eivät ole kovin hyvä keino kypsytys-
ajan lyhentämiseen. Tarvitaan myös muun-
tyyppisiä lisättyjä entsyymejä tai startterikan-
toja, jotta lopputuotteen mausta tulee lyhen-
netyn ajan kuluessa vastaava kuin perintei-
sessä, pitkässä kypsytyksessä. Eräs uusi ja 
mielenkiintoinen entsyymi tässä sovellukses-
sa on glutaminaasi, joka muodostaa tuottee-
seen lihaisaa umamimakua aikaansaavaa 
glutamiinihappoa sekä happamuutta neutra-
loivaa ammoniakkia.

Maitohappobakteerien tai homeiden solut-
tomien uutteiden lisääminen fermentoita-
vaan lihamassaan on osoittautunut lupaavak-
si kestomakkaroiden kypsytysajan lyhentä-
miskeinoksi. Uutteissa olevat entsyymit te-
hostavat aromiaineiden muodostumista ja 
parantavat makkaroiden aistittavaa laatua. 

Sivuvirrat tehokäyttöön 
tulevaisuudessa

Teurastuksen sivutuotteiden syötäväksi kel-
paavat osat sisältävät runsaasti ravitsemuk-
sellisesti arvokkaita proteiineja ja erilaisia 

rasvoja. Käytössä olevilla mekaanisilla ja fysi-
kaalisilla tekniikoilla syötävästä sivuvirrasta 
on mahdollista eristää proteiinit, peptidit, 
aminohapot, rasvat tai rasvahapot.

Olemassa olevien tekniikoiden täydentämi-
nen entsyymeillä antaa mahdollisuuden eris-
tää juuri tietty proteiini- tai rasvafraktio halut-
tuun käyttötarpeeseen sekä muokata näiden 
fraktioiden toiminnallisia ominaisuuksia ha-
luttuun suuntaan. Entsyymien käyttösovel-
luspaletti on valtavan laaja. Niiden tehohyö-
dyntäminen vaatii toki asiantuntemusta, mut-
ta ennen kaikkea uudenlaista ajattelutapaa.

Proteolyyttisiä entsyymejä käytetään eri-
laisten lihatuotannon sivuvirtojen hyödyntä-
misessä. Vahvasti lihalta maistuvia proteiini-
hydrolysaatteja käytetään mm. keitoissa, 
kastikkeissa ja valmisruuissa. Hydrolysaatte-
ja valmistetaan proteaasien avulla esim. luis-
ta, sisäelimistä ja muista sellaisenaan elintar-
vikekäyttöön huonosti soveltuvista ruhon-
osista. Hydrolysaatteja käytetään arominvah-
venteina ja maustamisaineina elintarvikkeis-
sa, täydentämään niukkaproteiinista ruoka-
valiota tai rehutäydenteinä, jos tuote ei sovel-
lu elintarvikekäyttöön. Hydrolysaatteja val-

mistettaessa käytettävät proteaasit ja olo-
suhteet valitaan huolella, jotta vältettäisiin 
karvaiden proteiinien pilkkoutumistuotteiden 
syntyminen valmisteeseen. π

Kaisu Honkapää
tutkija
VTT
kaisu.honkapaa(at)vtt.fi

Raija Lantto 
erikoistutkija
VTT
raija.lantto(at)vtt.fi
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artikkeliin Enzymes in meat processing 
(kirjoittajat Lantto, Raija; Kruus, Kristiina; 
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Katariina ja Buchert, Johanna), joka on julkaistu 
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GP9-tarkistusvaa’at
Uudet helppokäyttöiset GP9-tarkistus-
vaa’at on helppo sovittaa ahtaisiinkin 
tiloihin. Yhdistämällä tarkistusvaaka ja 
metallinilmaisin varmistat laadun ja 
tuoteturvallisuuden.

APEX-metallinilmaisin
Maailman ainoa Quadra Coil -metallinilmaisin. 
APEX-metallinilmaisin, kun haluat luotettavaa 
tarkkuutta.

EZx-röntgenlaite
Kun metallinilmaisin ei riitä, oikea ratkaisu on hankkia EZx-
röntgenlaite. Käyttö on yhtä helppoa kuin metallinilmaisimilla.

Thermo Fisher Scientifi cin ylivoimainen tekniikka 
ja vuosikymmenien kokemus käytössäsi. 

Osastomme PacTec 2010 -messuilla
6e21
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Pietarsaaressa asuva Wulita Bezabeh perus-
ti ravintolan sijaan elintarvikeyrityksen, kos-
ka on insinöörinä erityisesti kiinnostunut 
tuottavuudesta eikä niinkään kokkaamisesta.

– Kun olin pieni, menin usein setäni talolle 
muiden lasten kanssa leikkimään. Yleensä 
päädyimme leikin ohessa auttamaan talon 
töissä. Ja hommaa riitti! Meidän, seitsemän-
vuotiaiden lasten, piti käydä läpi 50 kilon vil-
jasäkkejä ja erotella huono vilja pois säkeistä. 
Mietin, että täytyy olla helpompi tapa tehdä 
tämä. Sama tuottavuusajatus minulle tuli 
kokkaamisesta perustaessani Mama Ethiopi-
aa. Miten saada helposti ja nopeasti suuren 

mama ethiopia 
etiopialainen Wulita Bezabeh ei olisi ikinä kuvitellut perustavansa yritystä muuttaessaan 
Suomeen. Kokatessaan perheelleen jatkuvasti aikaa vieviä ruokia etiopialaiseen tapaan hän sai 
idean: entä jos alkaisin tarjota tätä muillekin! Kolmisen vuotta mama ethiopian perustamisen 
jälkeen ja monta kokemusta rikkaampana palaset tuntuvat loksahtelevan kohdalleen. 
Tuotantokin on siirtynyt koulukeittiöstä elintarviketehtaaseen.

– hieman erilainen suomalainen mikroyritys

Nykyään tuotteet valmistetaan 
kauhavalaisessa elintarviketehtaassa, mutta 
Wulita Bezabeh on edelleen itse aina paikan 
päällä valmistamassa tuotteita. 
KUVA: mATS SAndSTRöm

joukon saataville hyvää ja ravitsevaa ruokaa, 
Wulita Bezabeh kertoo.

Hänen halunsa kokata mahdollisimman har-
voin ja tehokkaasti on tuonut Mama Ethiopian 
herkut suomalaisten kuluttajien ruokapöytiin 
muun muassa Helsingin Stockmannin ja joi-
denkin K-citymarkettien ja K-supermarkettien 
kautta.

Etiopialaista pakastevalmisruokaa

Mama Ethiopia -tuotteet, broileripata, jauhe-
lihapata sekä linssipata, ovat etiopialaisittain 
maustettuja, mutta Suomessa valmistettuja 
pakasteaterioita. Tuotteissa käytetty liha on 

suomalaista. Kaunis punainen värisävy ja ek-
soottinen maku tulevat etiopialaisesta, maa-
ilmankuulusta Berberé-mausteseoksesta, 
joka koostuu 14 eri mausteesta ja yrtistä.

Yrityksen ideana on tarjota gourmet-tasois-
ta valmisruokaa ilman lisäaineita, gluteenia 
tai laktoosia. Wulita Bezabehin ajatuksena on 
ollut, että kukin voi valmistaa ateriaan halu-
amansa lisäkkeen, sillä riisin, pastan ja peru-
nan keittäminen on helppoa. Etiopialaisia pe-
rinteitä ja reseptejä noudatetaan tuotteiden 
valmistuksessa mahdollisimman pitkälle, 
mutta joitakin kompromisseja on jouduttu te-
kemään.

– Etiopiassa luut ovat ruuassa mukana, 
mutta ne tuskin olisivat suomalaisen kulutta-
jan makuun, hän naurahtaa.

Tuotanto käynnistyi ensin pietarsaarelai-
sen koulun keittiössä, jonka Wulita Bezabeh 
sai käyttöönsä viikonloppuisin. Säännösten 
vuoksi tuotteita sai myydä vain Pietarsaares-
sa, joten hän tarvitsi nopeasti oikeat tuotan-
totilat. Nykyään tuotteet valmistetaan kauha-
valaisessa elintarviketehtaassa, mutta Wulita 
Bezabeh on edelleen itse aina paikan päällä 
valmistamassa tuotteita.

Terveystarkastajaksi yrittäjäksi

Wulita Bezabeh muutti Berliinistä Pietarsaa-
reen miehensä työn vuoksi vuonna 2001. 
Moni maahanmuuttajanainen jää kotiin las-
ten kanssa ja pääsee osaksi yhteiskuntaa hy-
vin hitaasti vähäisten kodin ulkopuolisten yh-
teyksien ja kielitaidottomuuden takia. Wulita 
sai kuitenkin heti ruotsinkielen kurssin käyty-
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ään työn terveystarkastajana. Hän oli aiem-
min opiskellut elintarviketeknologian diplo-
mi-insinööriksi Saksassa. Ensiarvoisen tärke-
ää olikin päästä nopeasti harjoittelemaan 
kieltä käytännön tilanteissa ja osallistumaan 
yhteiskunnan toimintaan.

Terveystarkastajan työ vaihtui Mama Ethio-
pia -valmisruokayrityksen pyörittämiseen 
vuonna 2007 kolmen vuoden kypsyttelyn jäl-
keen. Vuoden virkavapaa ei riittänyt luomaan 
kovin vakaata pohjaa yritykselle, mutta Wuli-
ta Bezabeh halusi jatkaa. Yrittäminen tuntui 
paljon antoisammalta: yrittämisessä saa 
käyttää luovuutta.

Wulitan ystävät olivat aluksi epäileväisiä 
yrityksen perustamisen suhteen. Hän halusi 
kuitenkin kokeilla eikä katua tekemätöntä. 
Hän kokee kasvaneensa monin tavoin tultu-
aan Suomeen. Pelkkä rohkeus ja hyvä idea 
eivät kuitenkaan riitä. Pitää osata hyödyntää 
myös tuki- ja yhteistyömahdollisuuksia. 
Muun muassa TE-keskus, starttiraha, Elinkei-
nokeskus Concordia ja Finnveran naisyrittäjä-
laina sekä dynamo Yritystalo ovat olleet suu-
reksi avuksi.

Sisulla eteenpäin
Reilu vuosi sitten koettu avioero ja Wulita Be-
zabehin kaikkien sisarusten paluu maailmalta 
takaisin kotikaupunkiin Addis Abebaan ovat 
saaneet hänetkin ikävöimään kotia. Tällä het-
kellä Suomessa on kuitenkin hyvä olla, eikä 
hän halua lähteä. Myös 15- ja 17-vuotiaat lap-
set ovat sopeutuneet Suomeen hyvin.

Uusia suunnitelmiakin Mama Ethiopia -yri-
tyksen suhteen on. Wulita Bezabeh aloittaa 
berberé -mausteseoksen myymisen omassa 
pakkauksessaan syksyn kuluessa. Mausteet 
kiinnostavat häntä muutenkin.

– Esimerkiksi etiopialainen curry maistuu 
paljon runsaammalta kuin curry yleensä, hän 
kertoo ja haaveilee omasta luomumaustefar-
mista.

Ulkomaanmarkkinatkin houkuttavat, mutta 
vielä ei ole sen aika.

– Kokeilin myydä Mama Ethiopian aterioita 
ICA-päivittäistavaraketjun kaupoissa Umeås-
sa Ruotsissa, mutta pakastetuotteiden logis-
tiikka osoittautui aika haasteelliseksi. Olisi 
pitänyt olla listattu jäsen ICA:n ketjussa. 
Markkinointiin olisi pitänyt myös panostaa 

enemmän. Päätin, että keskitynkin vielä rau-
hassa Suomen markkinoihin.

Tällä hetkellä Mama Ethiopian tuotteita on 
saatavilla Pohjanmaalla ja Etelä-Suomessa, 
mutta tarkoitus on ilman muuta kasvaa. π

Virpi Varjonen

lisätietoja:
http://www.mama-ethiopia.fi

Mama Ethiopia -tuotteet, broileri-, 
jauheliha- ja linssipata, ovat etiopialaisittain 
maustettuja, Suomessa valmistettuja 
pakasteaterioita. Tuotteet ovat 
lisäaineettomia, gluteenittomia, 
laktoosittomia. Yhdestä pakasteateriasta 
(350 g) riittää 2–3 annosta, kuvassa 
broileripata. KUVA: RIITTA SOURAndeR
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Raaka-aineiden hankinnassa ykköskriteerei-
nä ovat laatu ja maku, mutta tulevaisuudessa 
kiinnitetään huomioita enemmän myös raa-
ka-aineen tuotantotapojen vastuullisuuteen.

– Tavoitteena on energia- ja materiaaliteho-
kas prosessi, mutta ruokaa ei haluta tehdä lii-
an automatisoidusti. Esimerkiksi pastakastike 
valmistetaan kuten kotonakin lisäämällä kat-
tilaan reseptin mukaiset raaka-aineet, mutta 
kattila on vähän suurempi: yli 200 litraa. Uu-
nitkin ovat vain kotiuuneja isompia. Samanai-
kaisesti voidaan yhdessä uunissa kypsyttää 
esimerkiksi kinkkukiusausta lähes 400 vuo-

Kokkikartano tekee jatkossakin 
”kotitekoista” valmisruokaa
Snellmanin Kokkikartano Oy haluaa säilyttää valmisruokatuotteissaan kotitekoisen ruuan maun, 
joten yritys ei panosta vahvasti automatisoituihin tuotantomenetelmiin. Sen sijaan ruuat 
valmistuvat hyvistä raaka-aineista, laadukkaasti ja tehokkaasti tarkalla reseptiikalla.

kaa. Jäähdytystunneli eroaa kuitenkin kotikeit-
tiöstä ja muistuttaa, että pasta tehdään koti-
keittiötä suuremmassa mittakaavassa, kehi-
tyspäällikkö Kati Sorvali tarkentaa.

Pakkausten tärkein kriteeri on tuoteturval-
lisuus. Oikeanlainen pakkaus estää myös tur-
han ruokahävikin syntymisen, mikä on mer-
kittävä ympäristötekijä elintarvikeketjussa.

– Pakkausmateriaalien toiminnallisuutta ja 
ympäristöystävällisyyttä arvioitaessa todet-
tiin, että alumiini on hyvä vaihtoehto. Se on 
uudelleensuljettava, tasaisesti lämpöä johta-
va, uuninkestävä ja materiaalina täysin kier-

rätettävä. Alumiinin uudelleenkäyttö on hyvin 
energiatehokasta; uudelleenvalmistuksen 
energiahyöty on noin 95 prosenttia, Sorvali 
muistuttaa.

DNA-sirudiagnostiikasta  
tuotannon kehittämiseen

Kati Sorvalin opiskelutausta antaa hyvät 
eväät kehittää yrityksen tuotanto- ja toimin-
tatapoja. Hän valmistui bio- ja elintarviketek-
niikan insinööriksi ammattikorkeakoulusta 
vuonna 2005 ja työn ohessa diplomi-insinöö-
riksi elektroniikan ja sähkötekniikan koulu-
tusohjelmasta syksyllä 2009. Pääaineena oli 
bioniikka, jolla tarkoitetaan luonnon käyttä-
mien menetelmien ja järjestelmien tutkimis-
ta, erityisesti niiden hyödyntämistä teknolo-
gioiden kehittämisessä.

– Halusin ylemmän korkeakoulututkinnon 
ja tein samanaikaisesti töitä dNA-sirudiag-
nostiikan parissa. Pääsin aloittamaan suo-
raan diplomi-insinöörin tutkinnosta ja suori-
tin varsinaiset opinnot kahdessa vuodessa, 
Kati Sorvali kertoo.

Kesällä 2008 Sorvali tuli Kokkikartanolle 
saadakseen prosessituntemusta. Hän oli ensin 
viisi kuukautta tuotantotyöntekijänä ja jäi ta-
loon tekemään diplomityön elintarviketuotan-
tolaitoksen energiansäästömahdollisuuksista.

– Tein diplomityön ja jatkoin kestävän kehi-
tyksen hankkeen projektipäällikkönä. Nykyi-
nen toimenkuvani on juuri niin laaja, kuin miltä 
se kuulostaa: työtä yrityksen liiketoiminnan 
kehittämiseksi ja tueksi, Kati Sorvali tiivistää.

Hän sanoo pk-yritysten ongelmana olevan 
usein se, että niillä on harvoin resursseja ha-
keutua uudenlaisiin hankkeisiin ja tehdä ke-
hitystyötä.

– Työ keskittyy yleensä voimakkaasti sii-
hen, mistä raha tulee: valmistukseen ja myyn-
tiin. Jotta yritys pysyisi kasvussa ja kehityk-
sessä mukana, toimintaa pitää välillä tarkas-
tella kokonaisuutena, Sorvali patistelee.

Hän haluaa kehittyä myös henkilökohtai-
sesti.

– Kun kehittää yritystä, kehittää omaa osaa-Sini Sandelin (oik.) ja Dehiila Asula ovat valmistamassa pastakastiketta. KUVA: KATI SORVAlI



mistaan, pystyy hahmottamaan kokonaisuuksia ja tarkastele-
maan asioita analyyttisesti. Paras tapa on tarttua ennakkoluu-
lottomasti uusiin tehtäviin ja alueille, Kati Sorvali uskoo.

Kaukolämmön optimointi  
toi isot säästöt

Tätä ennakkoluulottomuutta tarvittiin diplomityössä, kun Kok-
kikartanolla etsittiin keinoja säästää energiaa. Jo alkukartoituk-
sessa energiankäytöstä ilmeni selittämättömiä kulutuksia. 
Energiakatselmuksessa syylliseksi osoittautui kaukolämmön 
käyttövirhe: kiinteistöautomaatiojärjestelmän optimointi vuon-
na 2005 käyttöön otetussa kiinteistössä oli epäonnistunut.

– Sen oikaisemiseen meni vain pari minuuttia, ja samalla saa-
tiin 20 prosentin säästö vuosittaisessa energiankulutuksessa 
ja kolmanneksen säästö energialaskussa: 100 000 euroa vuo-
dessa.

Asetussäädön jälkeen Kokkikartanossa on otettu käyttöön 
lisärakennus, jolla yrityksen tilat kaksinkertaistuivat. Uudella 
puolella on lisää tuotantotiloja, laajentunut lähettämö, tuote-
kehityskeittiö sekä toimistotiloja. 

Hankkeilla uutta potkua  
työhän ja bisnekseen

Kati Sorvalin työ käsittää paljon hankkeita ja yhteistyötä eri 
kumppaneiden kanssa. Kokkikartanolle on kehitetty kestävän 
kehityksen toimintamalli, ja yritys on liittynyt elinkeinoelämän 
energiatehokkuussopimukseen. Energiatehokkuustyön yhtey-
dessä teetettiin myös ns. pinch -analyysi, jolla kartoitettiin ul-
koisen jäähdytyksen ja lämmityksen tarvetta lämpö- ja kylmä-
virtojen optimoimiseksi. Analyysillä voitiin varmistaa, että kaik-
ki sisäinen lämpö ja kylmä on hyötykäytössä mahdollisimman 
tehokkaasti.

Kokkikartano on mukana myös MTT:n koordinoimassa 
Foodspill-hankkeessa, jossa tutkitaan ruokahävikin syntymi-
sen syitä, määriä ja vähennyskeinoja elintarvikeketjussa.

Työntekijöiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä on tuettu mm. 
käynnistämällä TuTa-hanke: tuottavuustalkoot. Hankkeen ai-
kana on kehitetty uusia palaverimalleja ja tuotu pienryhmät 
tuotannon ja toimihenkilöiden yhteistyön parantamisen väli-
neeksi.

– Pienryhmät toimivat tuotannon henkilökunnalle helppona 
kanavana ottaa yhteys johtoon ja kertoa työn sujuvuudesta. 
Tällöin voidaan yhdessä keksiä, miten työn sujuvuutta voitai-
siin parantaa, Sorvali arvioi.

Kokkikartano toimi yritysyhteistyökumppanina Keski-Uuden-
maan kuntien kumppanuusverkostossa, jossa kunnille luotiin 
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oma ilmastostrategia ja haettiin hyviä käytän-
nön esimerkkejä myös alueen yrityksiltä. 
Vuonna 2009 Keravan kaupunki palkitsi Kok-
kikartanon ympäristöpalkinnolla tunnustuk-
seksi esimerkillisestä kestävän kehityksen 
työstä. Syksyllä Espoossa pidettävässä kan-
sainvälisessä Sustainable Building 2010 -kon-
ferenssissa Kokkikartanon edustaja kertoo 
yrityksen kestävän kehityksen toiminnasta.

Kokkikartano on toiminut myös ammatti-
opiston, Järvenpään Keudan palvelualojen yk-
sikön, yritysyhteistyökumppanina kansainvä-

lisessä EGS-hankkeessa. Sen tarkoituksena 
oli hakea koululle energiatehokkaita, kestä-
vän kehityksen mukaisia toimintamalleja. 
Hankkeen kautta yritys tuli tutummaksi myös 
opiskelijoille, mahdollisille työntekijöille.

Raaka-ainetoimittajat  
kestävän kehityksen puntariin

Kokkikartano ostaa raaka-aineita paljon pk-
yrityksiltä, joita Kati Sorvali haluaa auttaa toi-
mimaan ekotehokkaammin ja kannustaa mm. 
veden ja energian säästämiseen.

Raaka-ainetoimittajien kestävän kehityk-
sen tasoa aletaan mitata vuoden 2010 lop-
puun mennessä aluksi kokeilumielessä. Tätä 
varten kehitetään ohjelmisto, joka kerää toi-
mittajilta tietoja nimettömänä. Vastaukset 
pisteytyvät automaattisesti niin, että kysy-
myksien vastauksille on määritelty tietty pis-
teytys. Pisteytyksen normalisoinnin avulla sa-
mankaltaisten yritysten vastaukset ovat ver-
tailukelpoisia. Näin yritys voi verrata itseään 
samantyyppisiin yrityksiin ja selvittää, kuinka 
hyvin he toteuttavat kestävää kehitystä 
omassa toiminnassaan.

Kokkikartano kehittää hankintatoimintaan-
sa ja parantaa toimittajayhteistyötään uudes-
sa Tekes-hankkeessa. Lähitulevaisuudessa 
on suunnitteilla myös verkkostrategia ja sen 
myötä sosiaalisen median hyödyntäminen. 
Laurea-ammattikorkeakoulussa keväällä val-
mistuneessa opinnäytetyössä on selvitetty, 
mitä kuluttajat haluavat yrityksen kotisivuilta. 
Se auttaa kotisivujen sisällöllisessä ja raken-
teellisessa kehittämisessä.

– Uskomme yrityksen kasvun jatkumiseen 
ja panostamme erilaisten kehityshankkeiden 
lisäksi tulevaisuudessa myös tunnettuuteen, 
Kati Sorvali tähdentää. π

Pirjo Huhtakangas

Järkyttävä ja jännittävä tulevaisuuden elintarviketehdas
Göteborgissa kesällä pidetty Food Factory 
2010 -konferenssi oli viides kansainvälinen 
konferenssi tulevaisuuden elintarviketeh-
taista. Konferenssi oli tarkoitettu elintarvike-
alan tutkijoille, teollisuudelle sekä tutkijoi-
den ja teollisuuden välimiehille.

Konferenssi oli tutkijoiden tykitystä toinen 
toistaan erikoisimmista tulevaisuuden visi-
oista. Vai miltä kuulostavat syötävällä kalvol-
la päällystetyt mansikat ja dNA-sirun perus-
teella valmistettu personalisoitu ruoka?

Tutkimukset olivat suurimmalta osin kau-
kana kuluttajalähtöisestä kehittämisestä. Vai 
kuinka kuluttajalle ajateltiin myydä metalli-
nanopartikkeleita sisältävä ruoka ja sähkö-
shokkihoitoa saanut liha? Vai onko kyse vain 
tavasta kertoa – tai jättää kertomatta – se ku-
luttajalle; kaiketi muuntogeeninen ruokakin 
kuulosti vielä jokunen vuosi sitten utopialta.

Elintarviketutkimuksien high tech -ruoka 
on lähtenyt pinkomaan eri suuntaan kulutta-
jakäyttäytymisen kanssa. Kuluttajat suosivat 

entistä enemmän lisä- ja säilöntäaineetonta, 
kotitekoista ja lähellä tuotettua ruokaa. Onko 
elintarviketutkimus vieraantunut teollisuu-
desta, vai eikö teollisuus osaa hyödyntää uu-
sia tutkimuksia ja menetelmiä?

Lähempänä teollisuutta ovat kuitenkin uu-
det tutkimukset mm. korkealle automatisoi-
duista ja robottikäyttöisistä pakkaus- ja pro-
sessilinjoista, kalojen sukupuolten erottelus-
ta robotilla sekä pakkauksien ultraäänisulke-
misesta polyolefiini -kalvoilla. Tulevaisuuden 
elintarviketehtaan uskotaan kuitenkin olevan 
omavarainen ilman jätevirtoja, laitteet puh-
distuvat itsestään ja tuoretuotteita valmiste-
taan ilman jäähdytystä.

Pk-yritysten laiska osallistuminen erilaisiin 
tutkimushankkeisiin sai myös kritiikkiä. Tut-
kimusten esitystapa on ehkä ollut kuitenkin 
vääränlainen; ensimmäisenä on esitettävä se 
hyöty, minkä yritys voi siitä saada. Muutoin 
siihen ei ole aikaa eikä resursseja osallistua. 
Tutkijoiden ja teollisuuden väliin tarvitaan toi-

sinaan myös tulkkeja.
Kestävä kehitys on eittämättä myös osa tu-

levaisuuden elintarviketehtaan toimintaa. 
Sen esteenä on kuitenkin lyhytnäköinen ajat-
telu. Ajattelutapa, joka perustuu vain oman 
toiminta-alueen kehittämiseen (ostoon, 
myyntiin, valmistukseen, logistiikkaan, myyn-
tiin, markkinointiin tai talouteen), tukahdut-
taa ”out side the box” -ajattelutavan. Tällöin 
ei ymmärretä oman toiminnan vaikutusta 
koko yrityksen toimintaan, saatikka sitten 
koko ketjun toimintaa. Jos metsän sijasta tar-
kastellaan vain yhtä puuta, ollaan menossa 
pahasti metsään.

Tällainen vuoropuhelu elintarviketutkijoi-
den ja teollisuuden välillä on kuitenkin tar-
peellista. Se saa miettimään asioita. Mutta 
ainut asia, mikä tulevaisuudesta on varmaa, 
on se, että se tulee olemaan erilainen. 

Kati Sorvali
kehityspäällikkö
Snellmanin Kokkikartano Oy

K O m m e n T T I 

Jotta yritys pysyisi 
kasvussa ja kehityk-
sessä mukana, toi-
mintaa pitää välillä 
tarkastella kokonai-
suutena, kehitys-
päällikkö Kati Sorvali 
patistelee.



Kehittyvä 
Elintarvike

Tuotekehityksen uudet tuulet
Keskiviikko 22.9.2010 klo 13–15,  
Helsingin Messukeskus, halli 3
Järjestäjä: Elintarviketieteiden seuran  
Prosessitekninen jaosto
puheenjohtaja: Kari Salminen, professori

• Johdatus seminaarin aiheeseen 
Kari Salminen, professori

• Miten kehittää tuotekehitystä? 
Heikki Manner, toimitusjohtaja, Jovant Oy

• Tutkimustiedon hyödyntäminen  
teknologiasovelluksissa 
Emma Laivisto, asiantuntija, Viikki Food Centre

• Elintarvikeprosessointi tuotteen ravitsemuksellisen 
laadun muokkauksessa 
Mauri Yli-Kyyny, projektipäällikkö, Fazer Oy

Jäljitettävyydellä turvallisuutta
Torstai 23.9.2010 klo 13–15,  
Messukeskus, Helsinki, halli 3
Järjestäjä: Elintarviketieteiden seuran  
Elintarvikehygienian jaosto
Puheenjohtaja: Asko Mäyry, kehittämispäällikkö, 
Foodwest Oy

• Meijerituotteet ja jäljitettävyys 
Matti Oravainen, laatupäällikkö, Valio

• Kultamunien jäljitettävyys tilalta kuluttajille 
Juha Back, hankintajohtaja, Munakunta

• Painovärien turvallisuus 
Katja Jokiaho, asiakaspäällikkö, VTT

• Maailman tunnetuin elintarvikejäljitettävyys;  
case BigMac™ 
Mikael Tuompo, toimitusjohtaja, HAVI Logistics

Kaikkiin seminaareihin  

on vapaa pääsy!

Ympäristövastuullista liike- 
toimintaa elintarvikeketjussa
Tiistai 21.9.2010 klo 13–15,  
Helsingin Messukeskus, halli 3
Järjestäjä: Kehittyvä Elintarvike -lehti
puheenjohtaja: Jyri Seppälä, professori, 
Suomen Ympäristökeskus

• Tuotteiden jalanjäljet ja niiden pienentäminen  
– esimerkkinä elintarvikkeet 
Pauliina Nurmi, tutkija, tekniikan tohtori, MTT

• Vähäpäästöisyyden haasteet elintarvikealalle 
Oras Tynkkynen, Valtioneuvoston ilmastopoliittinen 
asiantuntija

• Näkökulmia elintarvikeketjun energiakysymyksiin 
Markku Järvenpää, teknologiatutkimuksen johtaja, MTT

• Case: ympäristövastuullisuus valmisruokaketjussa 
Maarit Kyyrö, laatujohtaja, Saarioinen Oy

Kansainvälistymisen mahdollisuudet 
ja karikot -paneeli
Keskiviikko 22.9.2010 klo 10 –11.30,  
Helsingin Messukeskus, ohjelmalava, halli 6
Järjestäjä: Elintarviketieteiden Seura ry
Paneelia luotsaa Elintarviketieteiden seuran  
puheenjohtaja Heikki Manner ja keskustelijoina ovat:

• toimitusjohtaja Kai Iiskola, Puljonki Oy
• toimitusjohtaja Esa Luomanperä, Jokilaakson Juusto Oy
• johtaja Veijo Meriläinen, Valio Oy
• toimitusjohtaja Erkki Pöytäniemi, Organic Food 

Finland

FoodTec 2010 -messuilla  
kansainvälistymisen paneeli ja kolme seminaaria

Erkki Pöytäniemi Kari Salminen Emma Laivisto Mauri Yli-Kyyny Asko Mäyry Matti Oravainen Juha Back Katja Jokiaho Mikael Tuompo

Jyri Seppälä Pauliina Nurmi Oras Tynkkynen Markku Järvenpää  Maarit Kyyrö Heikki Manner  Kai Iiskola Esa Luomanperä  Veijo Meriläinen
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Tamminen tuottaa pääasiassa kuluttaja-
pakattuja tuorelihatuotteita, jotka on koottu 
yhtenäisen tammenlehti-logon alle. Tuoteva-
likoima on kuitenkin edelleen laaja, koska yri-
tys tekee erikoistuotteita keihäänkärkenä ro-
tukarjan pihviliha.

– Rotukarjan lihan osuus on nyt 15 prosent-
tia tuotannosta, mutta kasvaa koko ajan. Tätä 
huippulaatuista lihaa ei yritetä ”jemmata”, 
sillä aiemminhan nämä lihat on myyty nor-
maalin naudanlihan joukossa, Pasi Tammi-
nen selventää.

Tuotteet voi jäljittää  
tiloille asti

Rotukarjan pihviliha on Tammisen tilaaman 
kuluttajatutkimuksen mukaan hyvässä huu-
dossa. Liha on isosyistä, mureaa ja lihanma-
kuista.

Tamminen ostaa liharaaka-aineen noin 240 
LSO:n sopimuskasvattajalta, joiden karjakoot 
vaihtelevat kymmenestä 750 eläimeen. Vasi-

Tamminen opettaa  
suomalaisia syömään 
rotukarjanlihaa

kat kasvavat teuraskypsiksi 24 kuukaudessa. 
Tiloilla tiedetäänkin, milloin mikin eläin läh-
tee teuraaksi, ja ruokinta suunnitellaan sen 
mukaisesti. 

– Eläinten ruokinta tähtää siihen, että laa-
tuominaisuudet ovat kohdallaan, tuotepääl-
likkö Jari Kousa tähdentää.

– Eri lihalaaduilla on eri arominsa ja koos-
tumuksensa. Rotukarjan liha on kuin hyvä vii-
ni, Pasi Tamminen lisää.

Rotukarjan pihvilihatuotteet voi jäljittää 
kasvatustilalle asti etikettiin tulostetulla tuot-
taja/eränumerolla Tammisen kotisivujen 
kautta. Yrityksen kotisivuja kehitetään tule-
vaisuudessa niin, että siellä voi käydä katso-
massa videoita kasvattajatiloilta ja siirtyä lin-
kin kautta tilojen omille kotisivuille. Tämän 
uskotaan lisäävän osaltaan laatuketjun läpi-
näkyvyyttä ja toimivan oivallisena esimerkki-
nä koko lihaketjun pyrkimyksestä kohti entis-
tä avoimempaan ja vastuullisempaan tuotan-
totapaan.

lihatukku Harri Tamminen Oy:n toimitusjohtaja Pasi Tamminen haluaa 
opettaa suomalaiset tuntemaan karjarodut ja syömään rotukarjanlihaa.
– Tavoitteena on, että vuonna 2013 suomalaiset tietävät liharodut: Hereford 
on nautarotu eikä automerkki, hän tiivistää.

Lihatukku Tammisen nimikkosonni Voima asustelee Sarvanan tilalla Pirkanmaan Ruovedellä. 
Tila on kuulunut samalle suvulle jo vuodesta 1562 lähtien. Nykyisin siellä jalostetaan ja kas-
vatetaan Aberdeen Angus -karjaa. KUVA: JUKKA-PeKKA JUVOnen

Liharodut
• Aberdeen Angus on karkean korsirehun 

käyttäjä ja tunnetaan tehokkaimmin 
marmoroituvasta lihasta.

• Charolais on suurin Suomessa kasvatet-
tava liharotu. Liha on vähärasvaista ja 
kevyttä.

• Hyvin sopeutuvan Herefordin liha on 
hyvin marmoroituvaa.

• Ranskasta Suomeen tuodun Limousin-
rotu tuottaa runsaasti punaista lihaa  
suhteessa elopainoonsa. Liha on 
mureaa .

• Italialaislähtöisen Piemontesen liha on 
voimakkaan makuista.

• Blonde d’Agitainen liha on vähä-
rasvaista ja väriltään vaaleaa.

• Kookkaan ja lihaksikkaan Simmentalin 
liha on kauniin väristä ja maukasta.

Lisätietoja: 
http://www.faba.fi/jalostus/liharotu/rodut

Rotukarjanliha on isosyistä, mureaa ja 
lihanmakuista. KUVA: lIHATUKKU TAmmInen OY
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Yritys on kasvanut nopeasti

Pasi Tamminen aloitti lihatukun toimitusjoh-
tajana huhtikuun alussa isä Harri Tammisen 
siirtyessä yrityksen hallituksen puheenjohta-
jaksi. Veli Vesa Tamminen vastaa Espoossa 
sijaitsevan leikkaamon toiminnasta. Vantaan 
yksikössä toimii leikkaamon ohella pakkaa-
mo ja terminaali. Espooseen tulee leikkauk-
seen päivittäin 30 nautaa.

Asiakkaina ovat kaikki kaupan ketjut, SOK, 
Kesko, Stockmann ja Lähikauppa, sekä Ape-
tit kalan grillipisteet sekä yksittäisiä ravinto-
loita.

Tamminen käsittelee vuodessa 12 miljoo-
naa kiloa sianlihaa, kolme miljoonaa kiloa ro-
tukarjanlihaa ja kaksi miljoonaa kiloa nau-
danlihaa. Lisäksi yritys leikkaa 200 000–
300 000 kiloa uusseelantilaista lampaanli-
haa. Lampaanlihaa lukuun ottamatta kaikki 
liharaaka-aine on kotimaista: viljapossua, 
nautaa ja rotukarjanlihaa.

Vuonna 1994 perustetun ja aluksi kymme-
nen työntekijän perheyrityksen liikevaihto on 
kasvanut monena vuotena noin 30 prosenttia. 
Tänä vuonna kasvu asettuu 10–15 prosenttiin. 
Viime vuonna liikevaihto oli 52 miljoonaa eu-

roa ja henkilöstömäärä 125. Valikoimaan kuu-
luu yli 70 omalla Tamminen-tuotemerkillä 
markkinoitavaa tuotetta, joiden lisäksi yritys 
valmistaa kaupan omia Privat Label -tuotteita.

Syyskuussa Tammisella alettiin jalostaa 
myös luomulihaa, alkuvuodesta 2011 markki-
noille tulevat uudet lihatuotteet: Tammisen 
meetvursti perinteisenä ja kevyempänä ver-
siona sekä lisäaineettomat ja gluteenittomat 
lihapullat.

– Uskon, että lihapullista tulee myös suur-
keittiöitä kiinnostava tuote, Pasi Tamminen 
arvioi. π

Pirjo Huhtakangas

Me tunnemme veden . . .

www.puhdasvesi.fi

Oletko varmistanut vesihygienian ?

Herefordit saavat käyskennellä vapaasti pihattonavetoissa ja laitumilla. KUVA: PASI leInO
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– Pakkaukset ovat nykyään tylsiä ja standar-
disoituja, totesi toimitusjohtaja Jon Haag 
Nine Total Packaging Partner -yrityksestä 
Ruotsissa Lundissa järjestetyssä pakkaus-
alan seminaarissa.

Tuotepäälliköt ovat usein nuoria ja ura-
suuntautuneita, eikä heillä ole halua tai mah-
dollisuuksia ottaa riskejä pakkausten suh-
teen. Lanseeraus on kallista! Tuotekehitys-
projekteissa pakkaukseen aletaan kiinnittää 
huomiota liian myöhään, usein vain kolme 
kuukautta ennen tuotteen lanseeraamista. Li-
säksi kaupan keskusliikkeet asettavat painei-
ta laskea kustannuksia, jolloin pakkaukseen 
panostaminen ei tunnu houkuttelevalta.

Jon Haag on oikeassa, mutta eikö juuri tyl-
sä pakkausten maailma anna mahdollisuuk-
sia erottua? Jos pakkaus otetaan huomioon 
heti alkumetreillä, säästetään kustannuksia 
sekä alennetaan tuotteiden lanseeraamiseen 
liittyvää riskiä, ruotsalaisasiantuntijat totesi-
vat seminaarissa.

Investointi markkinointiin

Pakkaukseen investoidut rahat tuottavat 
kolme kertaa enemmän kuin mainoksiin lai-

Pakkaus – investointi  
vai kustannus?

tetut, väitti toimistopäällikkö Björn Drawfarc 
Ruotsin vuoden 2009 designtoimistosta 
Amoresta.

Hän esiintyi pakkaus- ja logistiikkamessuil-
la Malmössa. Amore on suunnitellut mm. Pro-
viva -tuotteiden pakkaukset. drawfarcin mu-
kaan jokaisella, merkittävällä Proviva-tuottei-
den pakkausuudistuksella, jotka on tehty 
vuosina 1995, 1999 ja 2005, on ollut iso  
myyntiä lisäävä vaikutus.

drawfarcin mukaan hyvä pakkausdesign 
saa päät kääntymään. Persoonallisuus, oma 
äänensävy sekä selkeä brändi ja arvot kuulu-
vat myös suunniteltuun pakkaukseen. Se pi-
tää olla myös kilpailijoiden vaikeasti kopioi-
tavissa, mikä saavutetaan mm. käsin piirretyl-
lä designilla. Pakkauksen designia pitää myös 
jatkuvasti kehittää pienin muutoksin eteen-
päin, jotta tuote ei ala näyttää kuluttajan sil-
missä vanhanaikaiselta. Näin yritys on tehnyt 
myös Proviva-tuotteiden kanssa.

Pakkaus ei ole siis pelkästään kustannus-
erä vaan myös tärkeä investointi viestintään 
ja markkinointiin. Vain markkinajohtajat pys-
tyvät todella kilpailemaan hinnalla tai panos-
tamaan markkinointiin riittävän paljon. Ja 

heillekään ei myyvä pakkaus olisi ainakaan 
haitaksi!

Ympäristönäkökulmaa ei voi unohtaa

Ympäristöasioita ei voi enää sivuuttaa pak-
kaussuunnittelussa, asiantuntijat totesivat 
yhteen ääneen Lundin pakkausseminaarissa. 
Vaikka suurin osa elintarvikkeiden ympäristö-
vaikutuksesta johtuu liiallisesta kulutuksesta 
ja ruuan heittämisestä roskikseen, pakkauk-
sellakin on noin neljänneksen vaikutus.

Nykyään tiedetään jo paljon eri pakkaus-
materiaalien ympäristövaikutuksista. Esimer-
kiksi lasipullossa olevan ruokaöljyn ympäris-
tövaikutus (GWP, Global warming potential) 
on seitsemän kertaa suurempi kuin vastaa-
van tuotteen muovipullossa (Lähde: SIK, 
Barbro Sundström).

– Ympäristöystävällisiä tuotteita, kuten 
luomua ja lähiruokaa, on tarjolla yhä enem-
män. Näissä tuotteissa pakkaus on silti kaik-
kea muuta kuin ympäristöystävällinen, kriti-
soi dosentti Annika Olsson Lundin Teknilli-
sestä korkeakoulusta pakkausseminaarissa.

– Ympäristömyönteiset pakkausvalinnat 
voivat lisätä positiivisia mielikuvia tuotteesta 

Packbridge on ruotsalainen pakkausalan kehittämisverkosto

eteläisessä Ruotsissa tapahtuu pakkausalalla paljon. Toukokuun lopussa 
pidettiin malmössä Pack & emballage 2010 -pakkaus- ja logistiikkamessut 
ja kesäkuussa lundissa seminaari vastuullisista pakkauksista. lisäksi 
pakkausalan verkosto Packbridge on käynnistymässä.

Pakkausalan verkosto Packbridge on pääse-
mässä hyvään vauhtiin Etelä-Ruotsissa. Se 
perustettiin vuosi sitten projektina ja on nyt 
jatkamassa yritysmuotoisena. Packbridgen 
tarkoituksena on koota pakkausalan toimi-
jat yhteen toimialan kehittämiseksi.

Tavoitteena on Packbridgen johtajan Per-
Stefan Gersbron mukaan tehdä asioita ”pa-
remmin, nopeammin ja yhdessä”. Visiona 
on olla maailman johtava pakkausalan ke-

hittämisverkosto, joka luo uusia innovaati-
oita pakkausalalle yhteistyön, tutkimuksen 
ja kehityksen kautta. Verkosto aikoo järjes-
tää koulutuksia, seminaareja ja konferens-
seja, tarjota konsultointia, auttaa alan yri-
tyksiä verkostoitumaan sekä edesauttaa 
tutkimusprojektien syntymistä.

Kuulosta hienolta, eikö totta? Verkosto on 
tosin vasta hankkimassa jäseniä, joita on 
lupautunut mukaan noin 50. Muutaman 

vuoden sisällä tavoitteena on 300 yritys- tai 
organisaatiojäsentä. Yritykset ja organisaa-
tiot maksavat jäsenmaksun. Sen suuruus 
riippuu yrityksen koosta: alle 10 hengen yri-
tyksillä 3000kruunua/vuosi ja yli 100 hen-
gen yrityksiltä 24 000 kruunua/vuosi). Ver-
kosto hankkii myös ulkopuolista rahoitusta 
mm. EU:lta.

lisätietoja: www.packbridge.com

Bergvallin leipomon Traditionell-
tuotteilla  on oma persoonallisuus,  
jonka pakkaus tuo selkeästi esille.  
KUVA: PATRICIA WIKlUnd
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sekä tehostaa markkinointia, väitti toimitus-
johtaja Jon Haag.

Hänen mukaansa yksi mahdollisuus elin-
tarvikepakkauksissa on korvata muovi pape-
rilla: 87 % kuluttajista pitää paperia muovia 
parempana materiaalina. Toinen keino on 
pakkausmateriaalin minimointi ja tuotesuoja-
uksen optimointi.

Ympäristönäkökulma yksinään ei riitä luo-
maan houkuttelevaa tuotetta, vaan tuotteen 
ja pakkauksen pitää pystyä luomaan kulutta-
jalle elämyksiä. Monet ympäristömyönteiset 
pakkausvalinnat ovat erilaisia ja innovatiivi-
sia, joten ympäristöystävällisyys voi osaltaan 
auttaa kuluttajaa toteamaan VAU!

– Pakkaus on jopa tärkeämpi kuin tuote-
merkki: kuluttaja haluaa elämyksen, Jon Haag 
kärjisti seminaarissa.

Kuluttajan näkemys ratkaisee

Pakkauksen tehtävä on tietysti suojata sisäl-
töä ja palvella tuotteen koko arvoketjua, mut-
ta todelliseen testiin se joutuu vasta kulutta-
jan silmissä. Pakkaus puhuttelee värillä, muo-
dolla, teksteillä ja kuvilla kuluttajaa, joka 
käyttää kaupassa vain muutamia sekunteja 
tuotteen valitsemiseen. Lisäksi käytettävyys 
ja tarkoituksenmukaisuus ovat tärkeitä siinä 
vaiheessa, kun tuote on jo ostettu.

Mutta mikä on esimerkiksi ympäristöystä-
vällinen pakkaus kuluttajan mielestä? Vas-
taus riippuu paljon ympäröivästä yhteiskun-
nasta ja kierrätyskulttuurista. Esimerkiki Pro-
Carton-yhdistyksen tilaamassa tutkimukses-
sa Is sustainability in packaging important? 
selvitettiin kuluttajien pakkauksiin ja vastuul-
lisuuteen liittyviä asenteita.

Ruotsin pakkausseminaarissa puhunut 
ProCartonin markkinointi- ja viestintäpäällik-
kö Suzanne McEwen kertoi tutkimuksesta, 
jossa saksalaiset kuluttajat pitivät lasista jo-
gurttipurkkia muita pakkausmuotoja ympä-
ristöystävällisempänä. Tosiasiassa lasipakka-
uksen ympäristövaikutukset ovat isoimmat. 
Positiivinen näkemys johtunee tehokkaasta 
lasinkierrätyksestä. 

Kuluttajan mielestä hyvä tuote ja pakkaus 
halutaan pitää esillä keittiön pöydällä, ruoka-
pöydässä, kädessä jne. Tämä onkin jokaisen 
valmistajan unelma: ilmaista näkyvyyttä ja 
markkinointia sekä tyytyväinen asiakas. π

Teksti: Virpi Varjonen
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Vanhusten kotiin kuljetettavia aterioita val-
mistettiin aikaisemmin neljässä palvelukes-
kuksessa, ja ateriakuljetuksista vastasi koti-
hoito. Tuotantopäällikkö Tuija Silván Tampe-
reen Ateriasta kertoo, että tavoitteena oli löy-
tää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toi-
mintatapa.

Suojakaasu varmistaa  
kotiin kuljetettavien aterioiden säilyvyyden Tampereella
Tampere päätti 2000-luvulla keskittää hajanaisia ruokapalveluita ja parantaa toimintansa 
kilpailukykyä. Kotipalvelun aterioiden valmistus päätettiin keskittää yhteen keittiöön, jolle 
suunniteltiin ja rakennettiin uudet toimivat tilat.

Reseptit on suunniteltu ja testattu erityisesti suojakaasupakkaamiseen sopiviksi. Tällä kertaa 
pakataan puuroa. KUVA: RITVA POUTAnen

Tampereen Aterian Koukun Helmi -keittiö 
aloitti toimintansa uusissa tiloissa Koukku-
niemen vanhainkodin kupeessa elokuussa 
2008. Koukkuniemen vanhainkodin ruokien 
valmistuksen lisäksi sinne keskitettiin koko 
kaupungin kotiin kuljetettavien aterioiden 
valmistus, pakkaus ja lähetys.

Uusi toimintatapa oli lähtökohtana keittiön 
suunnittelulle, jossa heti alusta asti olivat 
mukana myös niin kokit, ruokapalvelutyönte-
kijät kuin esimiehetkin. Henkilökunnan osal-
listuminen projektiin heti alkumetreiltä oli rat-
kaisevaa sen onnistumisessa, sillä uudet lait-
teet, toimintatavat ja vastuut vaativat kunnol-
lista perehdytystä ja koulutusta.

Kuljetussäästöjä säilyvyyden 
parantumisesta

Kotiin kuljetettavien ruokien pakkaaminen 
suojakaasuun on osa tätä uutta toimintata-
paa. Koukun Helmen keittiöstä löytyvät kaa-
supakkauskone, kaasut sekä kunnon kylmä-
tilat.

Koukun Helmen ruokapalvelupäällikkö 
Sari Mäkelä kertoo, että ruuat valmistetaan 
tarkkojen reseptien mukaisesti, jäähdytetään 
ja pakataan suojakaasuun. Pakkauksiin kiin-
nitetään tarrat, joista löytyvät kaikki valmis-
tuksessa käytetyt aineet sekä ruuan kuumen-
nus- ja säilytysohjeet.

Reseptit on suunniteltu ja testattu erityi-
sesti suojakaasupakkaamiseen sopiviksi, ja 
asiakaspalautteiden lisäksi henkilökunnan 
makuraati antaa säännöllisesti palautetta pa-
kattujen ruokien mausta. Laadunvarmistus 
on olennainen osa valmistus- ja pakkauspro-
sessia: laboratoriotestien lisäksi seurataan 
tarkasti ohjeita, mitataan huolellisesti tarvit-
tavat kaasut, tarkistetaan pakkausten kunto 
ja seurataan lämpötiloja.

Kun ateriat aikaisemmin säilyivät pisimmil-
lään kolme päivää, suojakaasuun pakattuna ne 
säilyvät reilusti yli viikon. Asiakkaalle ei enää 
tarvitse kuljettaa ruokaa päivittäin, vaan hänel-
le viedään kaksi kertaa viikossa kolmen tai nel-
jän päivän ateriat kerralla. Kuljetukset voidaan 
näin hoitaa joustavammin kello 8 ja 16 välillä. 
Asiakas voi ruokailla hänelle sopivana aikana, 
kun päivän ruoka on toimitettu jo etukäteen.

Lisää vaihtoehtoja ruokapöytään

Mäkelä tunnustaa, että kaasujen käyttö oli 
henkilökunnalle ja asiakkaille aluksi vierasta 



Suojakaasupakkaaminen

www.sefo-konsultointi.fi

ELINTARVIKEHYGIENIAN 
PERUSTEET 2009 

Nyt kieliversiot: 
suomi, ruotsi, englanti, kiina, 

thai, turkki, venäjä ja viro

Suojakaasupakkaaminen (MAP – Modified 
Atmosphere Packaging) on luonnollinen, 
elintarvikkeiden säilyvyyttä parantava me-
netelmä, jota käytetään kaikkialla maail-
massa. Oikeanlaiseen suojakaasuseok-
seen pakattuna tuotteiden laatu, ulkomuo-
to, rakenne ja maku muuttuvat huomatta-
vasti hitaammin kuin normaalissa ilmassa.

Suojakaasuseos määritellään elintarvik-
keen ja sen ominaisuuksien mukaan. Esi-
merkiksi kosteiden ja vähärasvaisten tuot-
teiden suojakaasupakkaamisella voidaan 
ehkäistä mikrobikasvua, kun taas rasvaisis-
sa, kuivissa tuotteissa ensisijainen tavoite 
on tuotteen suojaaminen hapettumiselta.

Suojakaasuseos sisältää pääsääntöises-
ti tavallisessa hengitysilmassa esiintyviä 
kaasuja: hiilidioksidia, typpeä ja happea. 

Jokaisella kaasulla on yksilölliset ominai-
suudet, jotka vaikuttavat elintarvikkeisiin 
eri tavalla. Elintarvikkeet voidaan pakata 
suojakaasuun, joka sisältää vain yhtä kaa-
sua tai kaasuseosta, jossa eri kaasujen pi-
toisuudet on tarkasti määritetty.

AGA tarjoaa suojakaasupakkaamiseen 
MAPAX® -ratkaisuja, jotka suunnitellaan 
asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. 
Huomioon otettavia seikkoja ovat tuotteen 
käsittelyssä ja prosessoinnissa mahdolli-
sesti esiintyvät mikro-organismit ja niiden 
määrä, vaadittava hygieniataso, pakkaa-
mista edeltävä aika, lämpötila, pakkaus-
materiaalilta vaadittavat ominaisuudet 
(esim. läpäisevyys), pakkauksessa olevan 
vapaan kaasun tilavuus, tarvittava kaasu-
seos sekä jäännöshapen määrä.

ja jopa vähän pelottavaa. Henkilökunnalle jär-
jestettiin jo ennakkoon aiheesta useita kou-
lutuksia, ja heidät perehdytettiin huolellises-
ti pakkauskoneen käyttöön. Kotipalvelu aut-
toi asiakkaiden tiedottamisessa ja muokkasi 
omia prosessejaan niin, että tarvittaessa ko-
tipalvelun työntekijä käy myös lämmittämäs-
sä asiakkaan aterian. Ajan ja kokemuksen 
myötä ennakkoluulot ovat hälvenneet.

Asiakkaille uusi kuuden viikon kiertävä 
ruokalista on tuonut lisää vaihtelua ruoka-
pöytään. Kun jokaiselle päivälle on kaksi pää-
ruokavaihtoehtoa ja samalla kertaa valitaan 
kolmen tai neljän päivän ruuat, valinnanvaraa 
on aina kuudesta tai kahdeksasta vaihtoeh-
dosta. Toisaalta jos vaihtoehtona on asiakkai-
den ehdoton suosikki kaalikääryleet, voi sitä-
kin halutessaan syödä vaikka kolmena päivä-
nä peräkkäin, kuten Mäkelä hymyillen toteaa 
joidenkin asiakkaiden tekevän.

Koukun Helmen 60 työntekijää on tyytyväi-
siä uusiin tiloihin ja toimintatapoihin. Uudet 
tarkat reseptit tuovat varmuutta työskente-
lyyn, ja prosessin tehostamisesta on tullut jo-
kapäiväistä toimintaa. Kun ensimmäisinä 
kuukausina pakattiin samana päivänä sekä 
pää- että jälkiruokaa, huomattiin pakkausko-
neen säätöjen ja muotin vaihtamiseen kulu-
van turhaa aikaa. Nykyään pää- ja jälkiruuat 
pakataankin eri päivinä. Koko tuotantopro-
sessia on selkiytetty ja turhat liikkeet pyritty 
minimoimaan joka vaiheessa.

Tuija Silván kertoo olevansa tyytyväinen 
uuden keittiön toimintaan. Uusia asiakkaita 
tulee lisää kuukausittain, ja ateriamäärät ovat 
tuplaantuneet. Yksi uusimpia asiakkaita on 
Nokian kaupungin kotipalvelu. Aterioita toi-
mitetaan nykyään useita tuhansia viikossa.

– Kapasiteettia riittää kuitenkin vielä uusil-
lekin asiakkaille, Tuija Silván lupaa. π

Teksti:
Milla Huovila

Koukun Helmi valmistaa myös Nokian kau-
pungin kotipalveluaterioita. Tuotantopääl-
likkö Tuija Silván lupaa, että kapasiteetti 
riittää uusillekin asiakkaille.
KUVA: mIllA HUOVIlA

Kylmä- 
tekniikka
teemanumero  
ilmestyy 22.10.

Varaa paikka  
ilmoituksellesi  
17.9. mennessä!

Infoteam Oy

puh. (09) 441133 

 infoteam@infoteam.fi
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VTT on kehittänyt ympäristöystävällisen bar-
rier-pinnoitteen, joka tarjoaa uuden tavan val-
mistaa täysin kierrätettäviä, ohuita, kevyitä ja 
tiiviitä pakkausmateriaaleja erityisesti elin-
tarvike- ja lääkepakkauksiin.

VTT:n kehittämä barrier-pinnoite perustuu 
atomikerroskasvatustekniikkaan (Atomic 
Layer deposition). Puolijohdeteollisuudesta 
tutun atomikerroskasvatuksen eli ALd-teknii-
kan avulla on mahdollista valmistaa perintei-
siä materiaaleja ohuempia, kevyempiä ja tii-
viimpiä barrier-kerroksia. ALd-tekniikalla voi-
daan parantaa esimerkiksi biopolymeerien ja 
niillä päällystettyjen kuiturainojen kaasu-, 
kosteus- ja rasvatiiviysominaisuuksia, jolloin 
biopolymeereillä voidaan vähentää öljypoh-
jaisten polymeerien käyttöä. 

Ratkaisut mahdollistavat uudenlaisten bio-
pohjaisten pakkausmateriaalien käytön. Ne 
vastaavat tiiviysominaisuuksiltaan nykyisiä 
kuivien elintarvikkeiden pakkauksia sekä lää-
keteollisuuden käyttämiä läpipaino- eli blis-
teri-pakkauksia.

Täysin kierrätettävä pinnoite  
elintarvike- ja lääkepakkauksiin 

Terhi Hirvikorpi ja uusi ALD-laite.  
KUVA: AnTOnIn HAlAS

Osuuskunta Ärmätti jalostaa nokkosta

Nokkonen korvataan puimurilla, jossa se ei 
ole lainkaan kosketuksissa maaperän kans-
sa. Pukin päällä Ärmätin toimitusjohtaja 
Matti Veijola. KUVA: TUOmO SePPÄnen

Kainuun vaaramaisemiin on perustettu Eu-
roopan mittakaavassa merkittävä nokkosvil-
jelmä. Osuuskunta Ärmätin tuotekehityksen 
tuloksena ovat myös syntyneet sekä tehok-
kaat laitteet nokkosen korjuuseen ja kuivaa-
miseen että nokkoseen pohjautuvat hyvin-
vointituotteet.

– Nokkonen sisältää tutkimusten mukaan 
mm. B-vitamiineja yli kuusi, rautaa yli seitse-
män ja C-vitamiiniakin lähes neljä kertaa 
enemmän kuin arvostettu luonnonmarjamme 
mustikka. Lisäksi nokkonen sisältää runsaas-
ti mm. kaliumia, lehtivihreää ja kuitua, Osuus-
kunta Ärmätin toimitusjohtaja Matti Veijola 
kertoo.

Osuuskunta Ärmätti aloitti nokkosen vilje-
lyn Puolangalla vuonna 2002. Nykyään se 
tuottaa kymmenen prosenttia Euroopassa vil-
jellystä nokkosesta. Päivätuotantokapasi-
teetti on 150 kilogrammaa puhdasta, kuivat-
tua nokkosenlehteä. Pohjoinen sijainti ja va-
loisat kesäyöt tekevät Ärmätin nokkosesta 
erityisen flavonoidipitoista ja ravinteikasta.

Osuuskunta on paneutunut nokkosen ter-
veellisten ainesosien säilyttämiseen sekä en-

Barrier-materiaaleilla on kyky estää mole-
kyylien kulkeutuminen pakkauksen lävitse, 
mikä on tärkeää suojattaessa tuotteita 
kosteu delta, kuivumiselta tai hapettumiselta. 
Barrier-ominaisuus saadaan aikaan ilman 
kierrätystä vaikeuttavaa alumiinikalvoa, joka 
on perinteinen barrier-materiaali. 

ALd-pinnoite on todellista nanoteknologi-
aa, koska pinnoitteen paksuutta voidaan sää-
tää jopa yhden atomikerroksen tarkkuudella. 
Kalvopinnan ohuuden (noin 25 nanometriä) 
takia suojakerros on taipuisa ja joustava. Pin-
noitteen tiiviysominaisuuksiin voidaan yhdis-
tää muitakin ominaisuuksia, kuten antimikro-
biaalisuus.

Tästä uudesta materiaalista syntyy pak-
kausteollisuudelle säästöjä niin raaka-aine- 
kuin kuljetuskustannuksissakin. Esimerkiksi 
suklaapakkauksesta voidaan jättää alumiini-
pinnoitettu suojapaperi pois, jos pakkauksen 
muovipinnoitettu pahvikuori käsiteltäisiin 
ALd-pinnoitusmenetelmällä. Uusi pinnoite 
sopii myös kahville ja mausteille, koska se 

suojaa tuotteita kosteudelta, estää tuotteita 
kuivumasta ja säilyttää aromit. Siten vaikeas-
ti kierrätettävien, runsaasti alumiinia sisältä-
vien kahvi- ja maustepakkausten kierrätys 
helpottuisi huomattavasti. π

lisätietoja:
Terhi Hirvikorpi
tutkija
VTT
terhi.hirvikorpi(at)vtt.fi

nen jalostusta tapahtuvan korjuun kehittämi-
seen. Nokkonen mm. korjataan puimurilla, 
jossa se ei ole lainkaan kosketuksissa maa-
perän kanssa. Itse kehitetyssä kuivurissa 
nokkonen säilyttää raikkaan ja kauniin vihre-
än värin koko kuivausprosessin ajan.

Matala kuivauslämpötila ja runsas ilman-
kierto kuivauksen aikana on optimoitu sellai-
siksi, etteivät nokkosen vitamiinit tuhoudu. 
Ärmätissä on kehitetty omat laitteet myös 
lehtien erotteluun varsista. Laitteiden ansios-
ta saadaan poikkeuksellisen puhdasta lehti-
massaa, josta karkeampi varsiaines on lähes 
kokonaan poistettu.

Yritys on tehnyt vuosia tuotekehitys- ja tut-
kimusyhteistyötä Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskuksen (MTT) ja Oulun yliopiston 
Kajaanin yliopistokeskuksen Sotkamossa si-
jaitsevan Biotekniikan laboratorion kanssa. 
Luontaistuotemarkkinoille on tulossa mm. 
nokkosensiemenistä, nokkosesta ja mustikas-
ta sekä nokkosesta ja karpalosta valmistetut 
tuotteet. Nokkospuristeiden nokkos-/marja-
pitoisuus on korkea, 81–85 prosenttia.

Toiminta painottuu kesäaikaan, jolloin 

työssä on kolme henkilöä 3,5 kuukauden 
ajan. Nokkonen pyritään jalostamaan kesällä 
jo niin pitkälle, että talvella hoidetaan pien-
pakkausta, lähetykset ja markkinointi. Puris-
teet teetätetään alihankintana. Muuna aikana 
töissä on tarvittaessa yksi henkilö. π

lisätietoja:www.armatti.fi
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Jauhetekniikka Oy  l  puh. 05 218 4270  l  www.jauhetekniikka.fi

JAUHEIDEN JA NESTEIDEN 
ANNOSTELULAITTEET JA -JÄRJESTELMÄT

RAAKA-AINEIDEN ANNOSTELURATKAISUT

Fillermatic® pienpakkauskone
Nopeus 1000 kpl/h

Tarkkuus 1–2 %
Kotimainen 

Edullinen

MAPAX® suojakaasupakkaaminen 
pidentää tuotteittesi tuoreutta.

Tuoreus on lyhytaikaista. Erityiset suojaavat kaasuseokset pidentävät kuitenkin 
ruoan luonnollista tuoreutta. Olipa kyse leipomo-, liha-, kala-, kasvis- tai valmis-
ruokatuotteista, MAPAX® suojakaasupakkaaminen pitää ruoan tuoreena ja 
pidentää huomattavasti säilyvyysaikaa – ilman kemiallisia lisäaineita.

AGA – ideas become solutions.

Oy AGA Ab | Puhelin: 010 2421 | www.aga.fi

AGA ad MAPAX FI_44509_12.indd   1 30.06.10   12:16

Baltfood TrendWiki avuksi 
trendien seurantaan
Baltfood TrendWiki on työkalu elintarvikealan trendien, uusien 
markkinoiden ja tuoteideoiden varhaiseen tunnistamiseen. Kai-
kille Itämeren alueen elintarvikealan pk-yrityksille avointa foo-
rumia voi hyödyntää myös keskustelukanavana esimerkiksi 
saman alan toimijoiden kesken.

Baltfood -hankkeessa kehitetylle työkalulle haetaan käyttä-
jiä erityisesti elintarvikealan pk-yrityksistä. Käyttöön tarvittavat 
käyttäjätunnuksen ja salasanan voi tilata helposti osoitteesta 
https://secure.trendwiki.fi/login. TrendWikin käyttö on toistai-
seksi maksutonta. π

KiiltoClean ja farmos 
yhdistivät voimansa

Kiilto Family -konserniin kuuluva kotimainen puhtausalan yritys 
KiiltoClean Oy on elokuussa allekirjoitetulla kauppasopimuk-
sella ostanut Farmos Holding Oy:n koko osakekannan. Yhdis-
tynyt yritys jatkaa vuoden 2011 alusta toimintaansa KiiltoClean 
Oy:n nimellä. Kummankin yhdistyvän yrityksen asiakastoimin-
not sekä tuotteet jatkuvat ennallaan.

KiiltoClean Oy:n toimitusjohtajana 11.8.2010 alkaen toimii 
Juha Saarinen. Nykyinen toimitusjohtaja Vesa Nurminen jatkaa 
uuden yhtiön kaupallisena johtajana vastuualueenaan koti-
maan liiketoiminta. Hän toimii myös toimitusjohtajan varamie-
henä. π

VAASAn vahvistaa 
asemaansa pakasteleivonta- 
markkinoilla
VAASAN-konserni on ostanut 50 prosentin osuuden tanskalai-
sesta pakasteleivontayritys Nordic Bake Off AS:stä. Yhtiön toi-
sena omistajana jatkaa tanskalainen Mette Munk AS 50 prosen-
tin omistusosuudella. Yrityskauppa vahvistaa VAASAN-konser-
nin asemaa Pohjoismaiden johtavana pakasteleivonnan toimi-
jana. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa. π

Uusi koeleipomo naantaliin
Maustetalo Condite Oy:n uusi koeleipomo avasi ovensa kesä-
kuussa Naantalissa. Koeleipomon myötä Condite vahvistaa ase-
maansa Suomen johtavana yksityisenä leipomo- ja elintarvike-
teollisuuden raaka-aineita maahantuovana ja markkinoivana yri-
tyksenä. Koeleipomon avajaisten yhteydessä juhlittiin myös toi-
mitusjohtaja Jarmo Välimäen 60-vuotispäivää. π
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Suomalaisten työikäisten elin tavat ja ruoka-
tottumukset ovat parantuneet. Suomalaisen 
aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja ter-
veys, kevät 2009 -tutkimuksen mukaan tupa-
kointi on vähentynyt edelleen, ja terveelliset 
ruokatottumukset ovat yleistyneet. Alkoho-
linkulutus on kuitenkin edelleen korkealla ta-
solla, ja ylipainoisten osuus on tässä tutki-
muksessa yhä lisääntynyt. Terveysliikunnan 
suositukset toteutuvat vain harvojen koh-
dalla.

Elintapojen muutosta yritetään

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) pääjohtaja Pekka Puskan mu-
kaan elintapojen muutosyritykset ovat 
suomalaisille tuttuja. Vastaajista use-
ampi kuin joka neljäs oli vähentänyt 
viimeisen vuoden aikana syömäänsä 
rasvan määrää, ja joka viides oli 
muuttanut rasvan laatua peh-
meämmäksi. Joka kolmas ilmoitti 
lisänneensä kasvisten syöntiä ja 
liikuntaa.

– Lähes puolet (49 %) vastaajis-
ta kertoi valitsevansa tavallisesti 

Työikäiset syövät  
entistä terveellisemmin
mutta liikkuvat vähemmän

Ateriat ja välipalat voi kuvata kännykkäka-
meralla ja lähettää ravitsemusammattilai-
sen arvioitavaksi internetiin. Uusi Meal- 
Tracker-niminen ruokapäiväkirja perustuu 
kuviin, jotka palvelun käyttäjä ottaa omista 
ruoka-annoksistaan. Kuvien avulla saa yk-
silöllistä palautetta ruokavaliosta nettipäi-
väkirjaan. Ohjelma soveltuu suurillekin 
ryhmille, jokaisen henkilön yksilölliseen 
ohjaukseen omien lähtökohtien ja elämän-
tilanteen pohjalta.

Käyttäjä kuvaa jokaisen ateriansa ja siir-
tää kuvat tietokoneelle. Kuvat voi ladata 

omaan ruokapäiväkirjaan itselle sopivassa 
aikataulussa vaikkapa päivittäin. Tietyissä 
älypuhelinmalleissa toimii myös kännyk-
käsovellus, jonka avulla kuvat voi lähettää 
tekstiviestin tavoin suoraan omaan ruoka-
päiväkirjaan.

Palvelun käyttäjä näkee päiväkirjassaan 
ammattilaisen kirjoittaman palautteen niin 
yksittäisten aterioiden kuin päivien, viikko-
jen ja kuukausien kohdalla. Ammattilainen 
antaa palautteen käyttäjän henkilökohtai-
set tavoitteet mielessään, joten käyttäjä 
saa yksilöllistä ja tavoitteita tukevaa ohja-

usta. Asiakas ja ammattilainen voivat käy-
dä palvelussa myös keskustelua. Lisäksi 
ohjaaja voi lähettää palautetta sähköpos-
titse tai tekstiviestillä.

Aterioiden valokuvaaminen ennen ruo-
kailua edistää parempien ateriavalintojen 
tekemistä. Aterioiden kuvaamista hyödyn-
netään jo ainakin Kanadassa ja Japanissa 
kliinisessä ravitsemusterapiassa ja tervey-
denhuollossa.

lisätietoja:
www.mealtracker.fi

Kännykkäkuvat avuksi ravitsemusneuvontaan

maitolaaduista rasvattoman tai ykkösmai-
don. Voita leipärasvana taas käytti ainoas-
taan kaksi prosenttia, ja 73 % kertoi käyttä-
vänsä enimmäkseen kevytlevitettä tai marga-
riinia leivällä.

Yli puolet (54 %) suomalaisista käytti kas-
viöljyä ruuan valmistuksessa ja voita ruuan-

valmistusrasvana vain kahdeksan prosent-
tia. Tuoreita kasviksia kertoi syövänsä 
päivittäin 43 % vastaajista.

Tupakointi Euroopan vähäisintä

Suomalaisista tupakoi päivittäin joka 
viides (22 %) 15–64-vuotiaista miehis-
tä ja naisista joka kuudes (16 %).

– Tupakoinnin lopettamiseen on 
motivaatiota ja yrittämishaluja. Ka-
dulla kävelee jo enemmän tupakoin-
nin lopettaneita yli 50-vuotiaita 
kuin tupakoivia samanikäisiä. Suo-
messa tupakan kulutus lienee Eu-
roopan matalin, sanoo Puska.

Tupakointi aloitetaan jo ylä-
kouluiässä, ja se liittyy voimak-
kaasti sosioekonomiseen sta-
tukseen.
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Suomalaisten d-vitamiinin  
saanti nousee

– Koulussa hyvin menestyneistä kuusi pro-
senttia aloittaa tupakoinnin, kun taas huo-
nosti menestyneistä 60 %, Puska kertoo.

Joka kymmenes liikkuu mallikkaasti

Suositusten mukainen terveysliikunta ei ole 
yleistä, vaikka vapaa-ajan liikunta on lisään-
tynyt. Vuonna 2009 miehistä 12 % ja naisista 
11 % liikkui UKK-instituutin terveysliikunnan 
suosituksen mukaisesti.

Suosituksen mukaan kestävyyskuntoa tu-
lisi harjoittaa liikkumalla reippaasti yhteensä 
vähintään kaksi ja puoli tuntia viikossa tai liik-
kumalla rasittavasti yhteensä tunnin ja viisi-
toista minuuttia viikossa. Lisäksi tulisi kohen-
taa lihaskuntoa ainakin kaksi kertaa viikossa.

Vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt pitkällä 
aikavälillä, mutta työmatkaliikunta on vähen-
tynyt. Naisten työmatkaliikunta oli yleisem-
pää kuin miesten; naisista 39 % ja miehistä 
30 % liikkui työmatkoillaan kävellen tai pyö-
rällä vähintään 15 minuuttia päivässä.

Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyt-
täytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimuksessa 
on seurattu 15–64-vuotiaiden suomalaisten 
elintapoja vuodesta 1978 alkaen vuosittain 
postikyselyn avulla. Vuonna 2009 kyselyyn 
vastasi 2 943 suomalaista. π

Lähde:

Satu Helakorpi, Elina Laitalainen, Antti Uute-
la. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyt-
täytyminen ja terveys, kevät 2009. Health 
Behaviour and Health among the Finnish 
Adult Population, Spring 2009. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 7/2010. 
Helsinki 2010. 

lisätietoja:
www.thl.fi/avtk

Kaisu Meronen
ravitsemusasiantuntija

Suomalaisten d-vitamiinitilaan on luvas-
sa kohennusta, kun meijerit kaksinker-
taistavat maidon d-vitamiinipitoisuuden 
syksyllä. Sen ansiosta d-vitamiinia saa 
suositustenmukaisesti tavallisesta moni-
puolisesta ruuasta, kun valitsee maitoa 
tai piimää ateriajuomaksi.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan 
d-vitamiinityöryhmä antoi keväällä suosi-
tuksen vitamiinin määrän lisäämisestä. 
Tuoreen suosituksen mukaan maitoon, 
piimään, viiliin ja jogurttiin voi lisätä mik-
rogramman d-vitamiinia 100 grammaa 
tuotetta kohti. Luomumaitoon ja -piimään 
d-vitamiinia ei lisätä. Nestemäisten mai-
tovalmisteiden lisäksi ravintorasvojen d-
vitamiinipitoisuutta suositellaan nostet-
tavaksi, voita lukuun ottamatta.

D-vitamiinia ja kalsiumia luustolle

Ravinnon d-vitamiinilla on suomalaisille 
suuri merkitys. d-vitamiini on rasvaliukoi-
nen vitamiini, jota on luonnostaan vain 
harvoissa elintarvikkeissa.

d-vitamiinityöryhmän puheenjohtajan 
dosentti Christel Lamberg-Allardtin mu-
kaan heikentynyt d-vitamiinitilanne lisää 
muun muassa luunmurtumien riskiä. d-
vitamiinin puute vähentää luun mineraa-
litiheyttä ja lisää kaatumisriskiä. Se voi 

johtua sekä lihasvoiman heikentymisestä 
että tasapaino-ongelmista.

– d-vitamiinilla on monta eri tehtävää 
elimistössä. Tärkein niistä on kuitenkin d-
vitamiinin vaikutus kalsiumin imeytymi-
seen. d-vitamiinin puutteessa kalsiumin 
imeytyminen suolesta heikentyy huomat-
tavasti, Lamberg-Allardt sanoo.

D-vitamiinisuositus puntarissa

Pohjoismaisia ravitsemussuosituksia uu-
sitaan parhaillaan, ja d-vitamiini on erityi-
sen tarkkailun alla. Suomalaiset ravitse-
mussuositukset päivitetään tämän arvi-
oinnin jälkeen.

– Maailmalla d-vitamiinin ihanteellises-
ta saantitasosta on liikkeellä erittäin vaih-
televia arvioita. Ongelmamme on tällä het-
kellä se, että nykyisetkään suositukset ei-
vät toteudu, Lamberg-Allardt sanoo.

Tällä hetkellä suositus on pikkulapsil-
le, raskaana oleville ja imettäville 10 mik-
rogrammaa päivässä ja 4–60-vuotiaille 
7,5 mikrogrammaa d-vitamiinia päivässä. 
Ikääntyneiden suositus on 20 mikrogram-
maa päivässä.

Lähde:

Työryhmän raportti www.ravitsemus-

neuvottelukunta.fi ja Maito ja Terveys ry

Päivittäisestä kolmesta lasillisesta maitoa tai piimää aikuinen saa D-vitamiinia 
80 % nykyisestä suosituksesta. Suositusta aiotaan kuitenkin nostaa. KUVA: mAITO 

JA TeRVeYS RY
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Merkkien ympärille ei Kuluttajaliiton elintar-
vikeasiantuntijan Annikka Marniemen mu-
kaan pidä kuitenkaan luoda sellaista mieliku-
vaa, mikä ei vastaa todellisuutta.

– Yleiset merkit tunnetaan kohtuullisen hy-
vin ainakin ulkonäöltä, mutta niiden kritee-
reistä tai eroista ei olla perillä kovin hyvin. 
Tunnetuimpia lienevät Joutsenlippumerkki, 
Joutsenmerkki, Avainlippu, 
Sirkkalehtilippu, Sydänmerkki, 
Aurinkomerkki ja Reilun kau-
pan merkki.

Arvostetuimpia ovat Jout-
senlippumerkki, Joutsenmerk-
ki ja Avainlippu. Koska kulutta-
jat ovat heterogeeninen ryhmä 
– yhtä kiinnostaa eri asia kuin toista – merk-
kien arvottaminen on vaikeaa.

– Kaupan hyllyillä näkyy tuotteita, joissa 
saattaa olla jopa kolmekin merkkiä. Se joh-
tuu siitä, että eri merkit kertovat eri ominai-
suuksista. Kuluttajia sekoittavat useat sa-
mansisältöiset, mutta kuitenkin eri tahojen 
merkit.

Kuluttajaliitto kannattaakin selvyyden 
vuoksi sitä, että jokaista ominaisuutta kuvat-
taisiin yhteisillä merkeillä, joihin yritykset si-
toutuisivat.

– Vaikka tuotteella ei ole merkkiä, se voi 
täyttää merkin kriteerit. Siitä syystä muunkin 
pakkauksessa olevan tiedon lukeminen kan-
nattaa. Usein tietoa on tarjolla jopa yllättä-
vän paljon, Marniemi sanoo.

Hyvää Suomesta -joutsenlippu  
on arvostettu brändi

Hyvää Suomesta -joutsenlip-
pu, josta tunnistaa suomalai-
sen työn ja raaka-aineet, jul-
kistettiin joulukuussa 1993. 
Sen käyttöoikeuden myöntää 
Ruokatieto Yhdistys ry. Merkki lisää arvostus-

ta sekä laatu- ja turvallisuusmielikuvaa.
Merkki on tuotekohtainen eli se ei edellytä 

markkinointijohtaja Risto Pitkäsen mukaan 
koko yrityksen toiminnan täyttäviä kriteerei-
tä. Joutsenlipulla merkityt elintarvikkeet on 
aina valmistettu Suomessa, ja niiden raaka-
aineista vähintään 75 prosenttia on suoma-
laista; kuitenkin maito, liha, muna ja kala ovat 
aina sataprosenttisesti suomalaista.

Suomalaisista 93 prosenttia tunnistaa mer-
kin, ja se on Suomen arvostetuimpien brändi-
en listalla neljäs. Kuluttajat ilmoittavat etsi-
vänsä eniten merkkiä lihatuotteista ja seuraa-
vaksi eniten maito- ja viljatuotteista. Merkki 
löytyy noin 8 000 tuotteesta. Sitä käyttää täl-
lä hetkellä 260 valmistajaa.

Avainlippu on ollut  
käytössä jo yli 30 vuotta

Suomalaisen Työn Liiton 
myöntämä Avainlippu-alku-
perämerkki kertoo, että tuote 
on valmistettu tai palvelu tuotettu Suomessa. 
Merkki on tällä hetkellä 1134 yrityksellä. En-
simmäiset Avainlipun käyttöoikeudet myön-
nettiin helmikuussa 1978.

Tiedottaja Mirja Ekholm kertoo, että Avain-
lippu on Suomalaisen Työn Liiton yhteiskun-
nallinen tunnus, jonka avulla yritys voi kertoa 
kuluttajille arvoistaan, osaamisestaan ja vas-
tuullisuudestaan.

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta tun-
tee Avainlipun. Suomen arvostetuimpien 
brändien listalla Avainlippu on sijalla 11. 
Merkki viestii paitsi tuotteen valmistusmaas-
ta myös brändistä, ympäristöystävällisyydes-
tä ja laadusta.

Sirkkalehtilippu viestittää 
turvallisuudesta

Sirkkalehtilippu, joka kertoo kasvisten, mar-
jojen ja kukkien suomalaisesta alkuperästä, 

otettiin käyttöön 1990. Sen 
käyttöoikeuden myöntää 
ja merkin käyttöä valvoo 
Kotimaiset Kasvikset ry.

Laatupäällikkö Erkki Rautio Puutarhaliitos-
ta kertoo, että sopimuksen Sirkkalehtilipun 
käytöstä on tehnyt noin 750 viljelijää ja pak-
kaamoa. Osa kaupan ryhmistä edellyttää kas-
vistoimittajiltaan merkin käyttöoikeutta. Sirk-
kalehtilippua ja sen käytön etuja esitellään 
säännöllisesti viljelijöille järjestetyissä koulu-
tustilaisuuksissa ja ammattinäyttelyissä.

Lähes 90 prosenttia kuluttajista tunnistaa 
Sirkkalehtilipun. Noin puolet arvioi näkevänsä 
merkin päivittäin ja kolmannes kerran viikos-
sa. Enemmistön mielestä Sirkkalehtilippu 
merkitsee turvallisuus- ja laatulisää. Suoma-
laisen alkuperän merkitys on suurimmillaan 
vihanneksia, marjoja ja perunoita ostettaessa.

EU:n uusi luomulogo  
tuli pakolliseksi heinäkuussa 

Luomutuote tunnistetaan 
virallisesti pakkauksissa 
olevasta valvontaorgani-
saation tunnusnumeros-
ta, joka on pakollinen. Pa-
kollisten merkintöjen rinnalla luomutuottei-
den markkinoinnissa on käytetty vapaaehtoi-
sia luomumerkintöjä ja -merkkejä. 

Tähän mennessä tunnetuin luomumerkki 
Suomessa on maa- ja metsätalousministeriön 
omistama Aurinkomerkki, joka kertoo, että 
kysymyksessä on suomalaisen viranomaisen 
valvoma luomutuote. Se ei kuitenkaan mer-
kitse sitä, että tuote olisi kotimainen. Sen tun-
nistaa 86 prosenttia kuluttajista, kun Luomu-
liiton leppäkertun tuntee 52 prosenttia ja 
EU:n nykyisen tähkämerkin ainoastaan 12 
prosenttia. Leppäkerttumerkki kertoo koti-
maisuudesta, sillä sitä ei myönnetä ulkomai-
sille tuotteille. Aurinkomerkin käyttöoikeuk-

eri tuoteominaisuuksista  
kertovat merkit 
mahdollistavat nopeat, tietoperusteiset valinnat
Kuluttajat kokevat tuotteiden ominaisuuksista kertovat merkit pääsääntöisesti hyödyllisiksi. 
Turhina niitä pitävät ne, jotka eivät ole tutustuneet merkkien sanomaan. Ja vaikka joidenkin 
mielestä merkkejä on liikaa, ne tekevät nopeat, tietoon perustuvat valinnat mahdollisiksi. 
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Tarve kertoa valistuneille ja vastuullisille ku-
luttajille tuotteen ravitsemuksellisesta laa-
dusta ja ympäristövaikutuksista on ilmisel-
västi lisäämässä merkkien määrää pakkauk-
sissa. Tällä rintamalla tulee vielä paljon ta-
pahtumaan, kun varsinkin ympäristömerkki-
en pohjaksi tarvittava standardointi etenee.

GDA ja sydänmerkki helpottavat 
ruokavalintoja

Viitteellinen päivänsaanti 
-merkintä GdA perustuu 
Euroopan elintarviketeolli-
suusliiton (CIAA) suosituk-
seen. Elintarviketeolli-
suusliiton hallitus päätti 
talvella 2007 suositella 
merkinnän käyttöönottoa 
myös Suomen elintarvike-
teollisuudessa. Ensimmäi-
set uudella tavalla merki-
tyt elintarvikkeet tulivat ruokakauppoihin 
syyskuussa 2007.

Vapaaehtoinen GdA-merkki on Elintarvi-
keteollisuusliiton johtajan Seppo Heiska-
sen arvion mukaan käytössä jo noin sadan 
yrityksen tuotteissa. Lisäksi eräät yritykset 
antavat tuotteidensa GdA-informaatiota 
nettisivuillaan, vaikka eivät ole ottaneet 
merkkiä tuotteisiinsa.

GdA-merkinnän avulla kuluttajat voivat 
valita tuotteet, jotka parhaiten sopivat hei-
dän henkilökohtaiseen tarpeeseensa. 
Useimmat tietävät yleisellä tasolla, että 
merkintä liittyy tuotteen ravintosisällön ku-
vaamiseen. ETL ei kuitenkaan ole vielä sel-
vittänyt, miten kuluttajan merkinnästä saa-

ma tieto vaikuttaa valintapäätöksiin.
Elintarvikepakkausten ravintoarvomer-

kinnät ovat monille vaikeaselkoisia, ja nii-
den tulkitseminen vaatii tietoa ja vaivannä-
köä. Sydänliiton ja diabetesliiton hallinnoi-
ma Sydänmerkki on ollut jo ennen GdA-mer-
kintää helppotajuinen täydennys pakkaus-
ten tietoihin, koska se kertoo yhdellä silmä-
yksellä, että tuote on tuoteryhmässään ras-
van ja suolan suhteen parempi valinta.

Sydänmerkki ei kuitenkaan tarkoita, että 
kyseinen elintarvike on kaikin puolin ter-
veellinen ja sitä voi syödä rajattomasti, eikä 
että sillä on parantavia vaikutuksia. Se, että 
tuotteella ei ole Sydänmerkkiä, ei toisaalta 
kerro, että tuote olisi huono.

Sydänmerkin tunnettuus on hyvällä tasol-
la: reilut 80 prosenttia kuluttajista tuntee 
Sydänmerkin. Ostopäätöksen tukena Sy-
dänmerkkiä käyttää noin 50 prosenttia ku-
luttajista.

Ympäristömerkit rynnistävät

Raisio oli ensimmäi-
nen suomalainen elin-
tarvikeyhtiö ja yksi en-
simmäisiä eurooppa-
laisia elintarvikeyhti-
öitä, jotka merkitsivät 
tuotepakkaukseen il-
mastovaikutuksen 
CO2e-merkillä (hiilidi-
oksidiekvivalentti.) 
Hiilidioksidiekvivalen-
tilla (CO2e) kuvataan 
kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua il-
mastoa lämmittävää vaikutusta. Merkki ker-

too tuotteen hiilijalanjäljen pellolta kaupan 
varastoon. Se otettiin käyttöön huhtikuussa 
2008, jolloin hiilijalanjälkimerkin pakkauk-
seensa saivat ensimmäisenä Elovena -kau-
rahiutaleet.

Tavoitteena on, että vuoden 2010 lopussa 
hiilijalanjäljen kertova merkki on noin 30 
Raision tuotteessa. Viestintäpäällikkö Heidi 
Hirvosen mukaan Raisio kehitti merkin itse, 
koska ei ollut kansallista eikä kansainvälis-
tä ohjeistusta tai standardia - eikä ole vielä-
kään. Raision tuotteissa oleva CO2e-merkki 
korvautuu asteittain mittarilla, joka kertoo 
yhdellä silmäyksellä tuotteen hiilijalanjäljen 
sataa grammaa kohden pellolta kaupan va-
rastoon värikoodatulla mittarilla. Ensimmäi-
set värikoodatut tuotteet ovat juuri tulleet 
kauppojen hyllyille.

Suomalainen elintarviketeollisuus on yhä 
kiinnostuneempi hiilijalanjäljen merkitsemi-
sestä, mutta tällä hetkellä Raisio on ainoa 
CO2e-merkkiä käyttävä suomalainen elin-
tarvikeyhtiö. 

Elintarvikepäivillä 2010 markkinointijoh-
taja Johanna Siltala Raision elintarvikeyksi-
köstä kertoi, että kuluttajat ovat ottaneet 
ympäristömerkeillä merkityn kaurahiuta-
leen hyvin vastaan. Tuotteen myyntimäärät 
lisääntyvät koko ajan. 

Raisio on myös maailman ensimmäisenä 
elintarvikeyrityksenä merkinnyt pakkauk-
seen tuotteen kokonaisvedenkulutuksen 
kertovan H2O-merkin. Merkki on Elovena-
kaurahiutaleissa.

Raija Ahvenainen-Rantala

Ravitsemuksellinen laatu ja vastuullisuus  
korostuvat uusissa merkeissä

sia oli vuonna 2009 noin 800 toimijalla, joista 
aktiivisia 650.

Luomumerkintä on muutostilassa. EU:n 
uusi luomulogo tuli pakolliseksi 1.7.2010 – to-
sin pitkillä siirtymäsäännöksillä. Luomuväit-
teen ja EU:n logon käyttö edellyttävät, että 95 
prosenttia maatalousperäisestä raaka-ai-
neesta on luomua. Sillä ei ole merkitystä, mis-

tä maasta tuote on peräisin. Loput viisi pro-
senttia voi olla vain tiettyjä sallittuja raaka-
aineita. Luomuväitteen ja logon yhteydessä 
pitää ilmoittaa, missä raaka-aine on tuotettu: 
EU:ssa, sen ulkopuolella vai sekä että. π

Teksti: Markku Summa

Lisätietoja:

www.kuluttajaliitto.fi

www.hyvaasuomesta.fi

www.avainlippu.fi

www.etl.fi

www.sydanmerkki.fi

www.luomu.fi

www.ekologia.fi
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Tekesin Viestivä pakkaus -tutkimusprojektis-
sa toteutettu kuluttajatutkimus koostuu 
vuonna 1998 (N=460) ja 2009 (N=378) kerä-
tyistä kyselyaineistoista. Aineisto kerättiin 
harkinnanvaraisella otannalla, ja siinä olivat 
edustettuina eri-ikäiset ja eri elämänvaiheis-
sa olevat kuluttajat lukiolaisista eläkeikäisiin.

Tutkimuksessa havaittiin kuluttajien suh-
tautumisen elintarvikepakkaamiseen ja teol-
lisesti pakattujen elintarvikkeiden laatuun 
parantuneen viimeisen vuosikymmenen aika-
na. Samalla luottamus elintarvikkeiden kyl-
mäketjuun ja turvallisuuteen on kasvanut. 

Kuluttajat suhtautuvat myönteisesti tuore-
usindikaattorien käyttöön helposti pilaantu-
vien elintarvikkeiden, kuten pakatun lihan ja 
kalan pakkaamisessa. Tosin kasvanut luotta-
mus kylmäketjuun on hieman vähentänyt in-
dikaattoreiden tarpeellisuuden kokemista.

Kierrätysasenteissa ei ollut tapahtunut tut-
kimusajankohtana merkittävää muutosta, 
vaikka pakkausmateriaaleja kierrätetään sel-
västi ahkerammin kuin kymmenen vuotta sit-
ten. Tätä selittänevät kuluttajien parantuneet 
kierrätysmahdollisuudet. Erityisesti naiset ja 
yli 50-vuotiaat kokevat pakkausmateriaalien 
kierrätyksen ympäristön kannalta tärkeänä ja 
välttämättömänä. Pakkausten uudelleen-
käyttö oli vähentynyt tutkimusajankohtana, 
etenkin lasipulloja käytetään kotitalouksissa 
entistä vähemmän säilöntään.

Pakkauksissa kuluttajat arvostavat eniten 
tuotetietoa, helppoa avattavuutta, yleistä 
käyttömukavuutta ja ympäristömyönteisyyt-
tä. Naiset arvostavat pakkausten ekologi-
suutta enemmän kuin miehet. Yli 50-vuotiai-
den keskuudessa korostuvat ympäristömyön-
teisyyden lisäksi myös erityisesti pakkausten 
helppo avattavuus ja uudelleensuljettavuus.

Kartonki ja paperi ylitse muiden

Kartongin ja paperin ympäristöimago on yli-
vertainen muihin pakkausmateriaaleihin näh-
den. Niitä pidetään myös turvallisina ja edul-
lisina, joskin arkisina pakkausmateriaaleina. 

ekodesign  
puhuttelee yhä useampaa kuluttajaa
Yhä useampi kuluttaja kokee arvoa pakkauksen ekologisuudesta, mutta myös korkeatasoisesta 
pakkausdesignista. Tämä käy ilmi Pakkaustutkimus – PTR:n pitkittäistutkimuksesta, jossa selvitettiin 
kuluttajien pakkausasenteissa ja -mieltymyksissä tapahtuneita muutoksia. Suomalaiselle 
muotoilu- ja pakkausosaamiselle on nyt kysyntää.

Kuluttajien mielestä Fazerin Nordic Gourmet -sarjan arvokkaat kartonkipakkauk-
set viestivät puhtautta ja luonnonmukaisuutta. KUVA: fAzeR

Kuluttajaprofiilit ja niiden suhteellinen osuus aineistossa 1998 ja 2009  
(aikuisvastaajat, N=577).

Kuluttajaprofiili Kuvaus 1998 (N=316) 2009 (N=261)

Ympäristöaktiivit • Kierrättävät kaikki  
pakkausjätteet

• Valmiita maksamaan lisähintaa 
ekologisesta pakkauksesta.

• Suosivat pakkaamattomia tuot-
teita kulutusvalinnoissaan. 

26 % 27 % 

Ekodesign • Kierrättävät säännöllisesti ja 
arvostavat pakkausten ekologi-
suutta, mutta myös ulkonäköä. 

21 % 33 % 

Kustannustietoiset • Kierrättävät melko 
säännöllisesti  ja suosivat 
kohtuuhintaisia  ja tarkoituk-
senmukaisia pakkauksia.

28 % 19 % 

Laatu & Design • Kierrättävät epäsäännöllisesti.
• Kiinnittävät huomiota  

pakkausten  laatuun ja 
elämyksellisyyteen .  

17 % 13 % 

Egoistit • Eivät juurikaan kierrätä  
pakkauksia  tai koe arvoa 
niiden  ekologisuudesta.

• Suosivat käyttömukavuutta 
pakkausvalinnoissaan. 

8 % 8 % 

SUKLAATA POHJOLASTA
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Lasin imagoa määräävät esteettisyys, laadukkuus, kalleus ja 
hygieenisyys.

Muovi, alumiini ja tinapelti luokitellaan ympäristölle haitalli-
siksi materiaaleiksi. Lisäksi muovi mielletään arkiseksi, edulli-
seksi, hygieeniseksi ja turvalliseksi. Alumiinia pidetään esteet-
tisenä, hygieenisenä ja laadukkaana, joskin kalliina materiaa-
lina. Tinapellin imago on kaikista pakkausmateriaaleista van-
hanaikaisin.

Kuluttajat antoivat tutkimuksessa runsaasti palautetta pak-
kausten kehnosta avattavuudesta ja suljettavuudesta. Myös 
pakkausten ekologisuus ja ylipakkaaminen (moninkertaiset ja 
monimateriaaliset pakkaukset) nousivat vahvoina teemoina 
kuluttajapalautteesta. Vuoden 2009 palautteessa korostui 
myös pakkausten tarkoituksenmukainen koko, eli suuria pak-
kauksia ei enää nähty välttämättä ekologisina, vaan pakkaus-
koon pitää vastata tuotteen käyttötarkoitusta.

Pakkausmuotoilun merkitys kasvaa

Tutkimukseen osallistuneet aikuisvastaajat jaettiin viiteen ryh-
mään (Taulukko). Ryhmittelyperusteina käytettiin pakkausma-
teriaalin ekologisuudesta, kierrätyksestä, teollisesti pakattujen 
tuotteiden laadusta ja pakkauksen ulkonäöstä koettua arvoa.

Tulokset kertovat, että ekologisuuden lisäksi yhä useampi 
kuluttaja kokee arvoa pakkausmuotoilusta. Ekodesign-ryhmän 
suhteellinen osuus oli kasvanut kymmenen vuoden aikana 21 
prosentista 33 prosenttiin. Vastaavasti kustannustietoisten 
sekä Laatu & design -ryhmän osuudet olivat pienentyneet. Ym-
päristöaktiivien ja egoistien osuus tutkimusaineistossa oli py-
synyt ennallaan.

Tutkimuksen mukaan merkittävä osa kuluttajista perustaa 
pakkausvalintansa tuotteen ympäristömyötäisyydelle. Tämä ei 
tarkoita kuitenkaan sitä, että pakkausdesignin merkitys olisi 
vähentynyt, vaan päinvastoin. Suomalaisen muotoilu- ja mate-
riaaliosaamiseen yhdistäminen tarjoaa pakkausteollisuudelle 
sellaista kilpailuetua, jota on vaikeaa jäljitellä. Markkinat ovat 
jo olemassa, joten pakkausarvoketjulla on kaikki edellytykset 
hyödyntää kuitupohjaisten pakkausmateriaalien myönteinen 
ympäristöimago ja tehdä suomalaisesta pakkausosaamisesta 
vientituote. π

Virpi Korhonen
tutkija
Pakkaustutkimus – PTR ry
virpi.korhonen(at)ptr.fi

lisätietoja:
Korhonen, Virpi. 2010. Vanha kunnon maitotölkki – Kyselytutkimus 
kuluttajien pakkausasenteista ja -mieltymyksistä 1998 ja 2009. 85 s. 

ISBn 978-951-8988-44-7

PS Onko suomalaisella pakkausdesignilla vientipotentiaalia? 
Tutkimusta jatkettiin vertailemalla suomalaisten, ruotsalaisten 
ja pietarilaisten kuluttajien pakkausmieltymyksiä. Tutkimustu-
lokset raportoidaan Viestivä pakkaus -projektin loppuraportis-
sa, joka ilmestyy vuodenvaihteessa.

Valmisruokapakkaukset

Ainutlaatuinen pakkaus ainutlaatuisi l le tuottei l le

Puh. +35 85 04 13 80 58

www.faerchplast.com 

ELINTARVIKEALAN 
OSAAMISTA 

AEL:stä

MAKUPALOJA 
SYKSYN KOULUTUSTARJONNASTA

• Tuotekehittäjän elintarvikelainsäädäntö
14.10.2010

• Prosessihygienian päivät
27.–28.10.2010

• Elintarvikepakkauksen suunnittelu ja kehittäminen
17.–18.11.2010

• Aistinvaraisen arvioinnin menetelmät
3.–4.11.2010

• Mikrobiologinen näytteenotto elintarviketuotannossa
9.11.2010

Lue lisää osoitteessa www.ael.fi /elintarvike
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Päivittäistavarakaupan tai yksittäisen tuote-
ryhmän kokoa ja kehitystä sekä oman yrityk-
sen asemaa suhteessa kilpailutilanteeseen 
on ollut viime vuosina hankala hahmottaa. 
Tieto päivittäistavarakaupan tai tuoteryhmän 
kehittymisestä on koottu useammista tieto-
lähteistä.

Tiedon kerääminen ja jalostaminen on ollut 
aikaa vievää puuhaa ja saatu lopputulos ei 
aina ole ollut halutunlainen. Eri yrityksillä nä-
kemys markkinakehityksestä saattaa olla toi-
senlainen, mutta silti yhtä oikea tai väärä. 
Aika, joka asioiden todisteluun käytetään, 
voitaisiin kohdistaa tuottavampiinkin toimin-
toihin.

Päivittäistavarakaupan myynnin kehitystä 
mittaavan vertailukelpoisen, avoimen ja ym-
märrettävässä muodossa olevan tiedon puu-
tetta paikkaamaan käynnistettiin Elintarvike-
teollisuusliiton jäsenyritysten aloitteesta 
Suomen elintarvikemarkkinat SELMA-hanke.

Tieto, johon SELMA perustuu, saadaan pal-
veluun liittyneiltä yrityksiltä. Yritysten toimi-
tustietoon perustuva seurantajärjestelmä on 
uusi väline kaupan arvoketjussa, jossa on pe-
rinteisesti totuttu analysoimaan kassapääte- 
ja kuluttajadataa. SELMA mittaa teollisuuden 
toimituksia kaupalle ja laajentaa siten merkit-
tävästi arvoketjussa kulkevan tiedon hyödyn-
tämismahdollisuuksia. 

SELMA on käynnistysvaiheessa ja liha-ala 
on ensimmäisiä tiedon hyödyntäjiä. Tietoa voi 
jalostaa monin eri tavoin. Esimerkiksi Lihatie-
dotus ry hyödynsi Analyse2:n tekemää selvi-
tystä makkaramarkkinoiden muutoksesta ke-
sän grillimakkaratiedotteessa, joka huomioi-
tiin useassa lehdessä.

Luotettava ja avoin tieto tukee 
myyntiä ja tuotekehitystä

Grillimakkaroiden markkinamuutokset perus-
tuvat SELMA-seurantapalvelun keräämiin lu-
kuihin. Luotettava tieto tuo lisäarvoa makka-
ratehtailijoiden eri toimintoihin. Myynnistä 
vastaavat henkilöt voivat verrata asiakkailta 
saatavaa dataa alan yleiseen kehitykseen, 
viestiä asiasta julkisesti sekä ennakoida tule-
vaa kysyntää.

Tuotekehitys voi suunnata resursseja kas-
vavien segmenttien tuotteisiin ja yritysjohto 
saa nopeasti ajantasaista tietoa sesongin on-
nistumisesta. Tilastotieto grillimakkaraseg-
mentin kehityksestä hyödyttää myös koko li-
ha-alaa, kun toimijoilla on yhteinen kieli kehi-
tyksen seuraamiseen ja argumentoimiseen.

Kilpailuneutraliteetti on mahdollisuus

Toimitustietoon perustuva palvelu ei noudata 
täsmälleen samoja lainalaisuuksia kuin kuitti- 
tai kassapäätedataan perustuva tieto. Ensim-

mäinen ja varmasti suurin ero on raportoita-
vassa tiedossa. Samalla alalla toimivien yri-
tysten välinen tietojenvaihto on horisontaa-
lista tietoa, jonka raportointia kilpailulainsää-
däntö rajaa.

Kilpailulainsäädäntö ja tietoturva ovat oh-
janneet SELMAn kehitystä keskeisesti. Ra-
portointi on rajattu siten, etteivät yksittäisen 
yrityksen tiedot paljastu muille kuin yrityksel-
le itselleen. Kilpailulainsäädännön rajoituk-
sista johtuen seurannassa ei voida raportoida 
tietoja tuotetasolla, vaan tieto rajautuu alim-
millaan segmenttitasolle. Toisaalta dynaami-
sen ja kehittyvän työkalun avulla kilpailu-
neutraalien tuoteryhmäkohtaisten raporttien 
aikaansaaminen on mahdollista.

SELMA-palvelun toteuttamisesta vastaa-
van Analyse2:n kehittämät turvasatamasään-
nöt varmistavat raporttien kilpailulainsäädän-
nön rajoitusten täyttymisen. Matemaattisiin 
laskentamalleihin perustuvia turvasatama-
sääntöjä tarkastellaan säännönmukaisesti 
kilpailuviranomaisten kanssa. Turvasatama-
sääntöjen sparraus ja keskustelu auttavat 
myös viranomaisia hahmottamaan tiedon 
merkityksen ja hyödyntämismahdollisuudet 
elintarvikealalla.

Toimitustieto eroaa kassapäätedatasta 
myös raporttien jaksotusten osalta. Esimerkik-
si kausituotteiden, kuten joulukinkkujen 

makkaramarkkinat kasvavat  
– valistunut veikkaus vai tilastollisesti todistettua?

Tiesitkö, että kesällä 2009 grillimakkaraa myytiin 13,1 miljoonaa kiloa, ja että 
grillimakkaramarkkinat kehittyivät edelliseen vuoteen nähden 10 prosenttia? ei se mitään, sillä 
muutama kuukausi sitten asiasta ei tiennyt kukaan muukaan.
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myynti, kohdistuu SELMAssa loka-marraskuun raportteihin, kun 
ne kuluttajamyyntiä mittaavissa raporteissa tulevat esille joulu-
kuun kehitysluvuissa. Jaksotusero kuluttajadatan raportteihin 
nähden on tiedostettava, jotta tietoa osataan hyödyntää oikein. 
Olennaista on, että toimitustiedolla pystytään osoittamaan ke-
hityksen suunta ja kasvutrendit, jaksotuseroista huolimatta.

Tuoteryhmien tarkastelusta  
koko markkinan hallintaan

Valtaosa toimijoista on tottunut analysoimaan markkinatilan-
netta oman tuoteryhmän näkökulmasta ja tärkeinä vertailukoh-
tina nähdään muun muassa oma ja kilpailijan markkinaosuus. 
SELMA tarjoaa mahdollisuuden myös tarkastella sellaisia tuo-
teryhmiä, jossa ei itse vielä toimi tai analysoida markkinoita 
erilaisten attribuuttien eli lisämääritysten (esimerkiksi glutee-
niton, sokeriton, luomu) avulla.

Omaa tuoteryhmää laajempi markkina-analyysi antaa tärke-
ää tietoa yritykselle, kun kuluttajan kannalta samanarvoisia 
tuoteryhmiä voidaan vertailla keskenään. Esimerkiksi lihayri-
tyksille tieto kalatuotteiden myynninkehityksestä antaa laa-
jemman selityksen lihamarkkinoiden kehitykseen. Laajemman 
tarkastelukulman kautta näkymä siniselle merelle voi aueta ai-
van yllättäenkin.

SELMAn palvelut ovat tärkeitä niin pienille kuin isoillekin 
elintarvikealan yrityksille. Pienten yritysten mahdollisuudet 
hankkia markkinatietoa kasvavat huomattavasti. Asiakaskoh-
taista markkinatietoa hyödyntäville suurille yrityksille SELMAn 
herkku ovat mahdollisuus tiedon julkiseen hyödyntämiseen 
sekä lisäarvopalvelut, kuten yrityskohtaisesti räätälöidyt rapor-
tit. Raporttien räätälöinnissä toimitustietoon voidaan yhdistää 
esimerkiksi yrityksen omaa tutkimustietoa.

Tieto on kuluttajabisneksessä yksi menestymisen kulmakivis-
tä. Valistuneet veikkaukset markkinoiden koosta ja kehityksestä 
eivät edistä elintarvikealan kilpailukykyä. Menestymisen edelly-
tyksenä ovat hyvät ja laadukkaat tuotteet, joiden kehitystä ohjaa 
tarkka, ajantasainen ja luotettava tieto markkinoista. π

Heli Tammivuori
toimialapäällikkö
Elintarviketeollisuusliitto
heli.tammivuori(at)etl.fi

Mikä SELMA on?
• SELMA on elintarvikemarkkinoiden seurantapalvelu, joka 

perustuu yrityksiltä tulevaan toimitustietoon. 

• SELMA tarjoaa tietoa elintarvikemarkkinoista, 
markkinoiden  kehityksestä ja kehityksen suunnasta ja 
on kaikille avoin palvelu.

• Kilpailulainsäädäntö huomioidaan tietoa raportoitaessa . 
Lainsäädäntöön perustuvaa turvasatamasäännöstöä 
kehitetään  jatkuvasti. Säännöstön oikeellisuutta tarkas-
tellaan myös kilpailuviranomaisten kanssa. 

• SELMA on Suomen Elintarviketeollisuuden Tietopalvelu 
Oy:n palvelu. Palvelun tuottamisesta vastaa Analyse², 
joka kerää lähtötiedot, ryhmittelee tuotteet ja toteuttaa 
palvelun raportoinnin.

• Tietoa voi hyödyntää monin tavoin mm. tuote-
kehityksessä, markkinoinnissa ja myynnissä, kysynnän 
ennakoinnissa sekä yritysjohdon välineenä.

Lisätietoja: www.etl.fi/selma

Tietoa taidolla pintaa syvemmältä

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

MetropoliLab Oy, Viikinkaari 4, 00790 Helsinki
puh. +358 50 357 1346, www.metropolilab.fi

patogeenit

ravintosisältö 

hygieniaindikaattorit

lisäaineet

haitta-aineet

  

  

Tutustu tuotteisiimme 
www.forsfood.fi 

Perunan raakatummumisenestoaineen annostelu automaattisesti 
desinfiointirumpuun. Laitteisto tarkkailee liuosvoimakkuutta 
verraten sitä käyttäjän syöttämään vertailuarvoon. Kun 
liuosvoimakkuus heikkenee, käynnistyy liuospumppu, joka lisää 
väkevöittämisliuosta  altaaseen.  
 

UUTUUSTUOTE 2010 
ANNOSTELIJA KASVISTENKÄSITTELYYN  

Kuva: Desinfiointirummussamme  väkevyys pysyy hyvin 
toleranssissa (+ ‒ 0,15 % asetusarvosta). 

Laitteessa oleva muunnosfunktiot on tehtaalla kalibroitu ja 
tarkastettu paikallisen laboratorioviranomaisen toimesta 
mittaustuloksia vertaamalla sekä käyttämällä kalibrointinesteitä. 

Käytettäessä annostelijaa  yhdessä Drywite Pioneer Potato:n 
kanssa, päästään optimaalisen tasaiseen laatuun, eikä yli- tai 
alikäsittelyä pääse syntymään kuoritulle perunalle. 
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enemmän kaurasta

Kaura saadaan hyvin tehokkaasti fraktioitua 
käyttäen kuivafraktiointitekniikoita, kuten 
jauhatusta, ilmaluokitusta ja seulontaa. Frak-
tioinnissa kauran eri komponentit erotetaan 
toisistaan.

– Kuidun erottumiseen vaikuttaa oleellises-
ti kauran rasvapitoisuus. Tavallisissa kuiva-

VTT:n kehittämällä ja patentoimalla menetelmällä voidaan kaurasta valmistaa edullisesti, 
ympäristö arvoja kunnioittaen elintarvikkeisiin lisättäviä kaurakuitu- ja proteiinijakeita. Jakeet 
saadaan hyvin puhtaana: kuitujakeen beta-glukaanipitoisuus on jopa 35 prosenttia ja 
proteiinijakeen proteiinipitoisuus 60 –70 prosenttia.

fraktiointiprosesseissa kauran rasva on mu-
kana prosessoinnissa estäen tehokkaan myl-
lytyksen ja fraktioinnin. Ongelma on ratkaistu 
VTT:n prosessissa poistamalla rasva ylikriitti-
sen hiilidioksidiuuton avulla ennen kuivafrak-
tiointia, tiimipäällikkö Pekka Lehtinen kertoo.

Tätä teknologiaa on kehitetty yhdessä 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitok-
sen, MTT:n kanssa. Aikaisemmin runsaasti 
beta-glukaania sisältäviä jakeita on pystytty 
valmistamaan vain käyttämällä prosessissa 
apuaineena vettä tai alkoholia. Vaikka näillä 
teknologioilla saadaan hyvin korkeita beta-
glukaanipitoisuuksia, jopa 70–80 prosenttia, 
on märkäprosessien veden ja energian kulu-
tus korkeampi kuin nyt kehitetyn teknolo-
gian. Tällaiset jakeet ovat usein kalliita ja nii-
den käyttö tavallisissa elintarvikkeissa on jää-
nyt vähäiseksi.

Säännöllisesti käytettynä kauran liukoinen 
kuitu, beta-glukaani, auttaa alentamaan ve-
ren kolesterolia. Alhainen kolesterolitaso 
puolestaan vähentää riskiä sairastua sydän- 
ja verisuonitauteihin. Euroopan elintarvike-
turvallisuusviraston (EFSAn) tieteellisen pa-
neelin arvion mukaan kolesterolivaikutus to-
teutuu, jos elintarvikkeista saadaan vähin-
tään kolme grammaa beta-glukaania päiväs-
sä. Maksimaalisen terveysvaikutuksen saa-
miseksi päiväannostus tulisi olla kuitenkin 
korkeampi, ja monet ravitsemusasiantuntijat 
suosittavat jopa viiden gramman beta-glu-
kaaniannosta päivässä. Kuitujae, jonka beta-
glukaanipitoisuus on korkea, tarjoaakin tässä 
mielessä erinomaisen edun lopputuotteen 
kannalta:
1) Jaetta tarvitsee lisätä elintarvikkeeseen 

vain kohtalaisen pieniä määriä, kerta-an-
nokseen 2–10 g.

2) Jakeen mukana tulee prosessiin tavan-
omaista vähemmän nopeasti imeytyviä hii-
lihydraatteja, kuten tärkkelystä, jolloin lop-
putuote soveltuu entistä paremmin mm. 
painonhallinnan tueksi.

3) Vähäinen tärkkelyksen määrä ehkäisee 
geelien muodostumista lopputuotteessa, 
jolloin jaetta voidaan käyttää hyvin myös 
juomasovelluksissa.

Menetelmä myös proteiini-
konsentraatin tuottamiseen

Samassa prosessissa vähärasvaisesta kau-
rasta voidaan beta-glukaanin lisäksi erottaa 
proteiinikonsentraattia, jonka proteiinipitoi-

Kuivafraktiointiprosessin teollinen toteutettavuus testattiin Hosokawa-Alpine AG:n koe-
laitoksella Saksassa. Kuvassa teollisuuskokoluokan ilmaluokitin. KUVA: HOSOKAWA-AlPIne Ag
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suus on 60–70 prosenttia. Kauran proteiini on 
ravitsemuksellisesti edullista, koska siinä on 
muita viljoja korkeampi lysiinipitoisuus. Lysii-
ni on välttämätön aminohappo, jonka määrä 
kasvisruokavaliossa jää helposti alhaiseksi.

Kauraproteiini on myös kaivattu vaihtoehto 
proteiinikonsentraattivalikoimaan, sillä kas-

viperäisiä proteiinivalmisteita on ollut saata-
villa vain muutamia, esimerkkeinä erilaiset 
soijaproteiinikonsentraatit ja leivonnan apu-
aineenakin käytettävä vehnägluteeni.

Kauraproteiinia voidaan hyödyntää elin-
tarvikkeiden ravintoarvon nostamiseen ja ra-
kenteen muokkaamiseen esimerkiksi juo-

Teräs kiiltää  
ja kaakelit 
hohtavat

VTT:n uusittu elintarvikepilothalli tarjoaa mahdollisuuksia tieteelliseen tutkimukseen 
sekä yritysten prosessi- ja tuotekehitykseen. KUVA: JUHAnI SIBAKOV/VTT

VTT:llä on usean vuoden ajan aktiivisesti 
kehitetty teknologioita viljojen, marjojen 
ja kasvisten fraktiointiin. Fraktioinnissa 
kasvimateriaalin eri komponentit erote-
taan toisistaan. Tavoitteena ovat olleet 
erilaiset kuitujakeet sekä runsaasti prote-
iineja tai bioaktiivisia yhdisteitä sisältä-
vät jakeet.

– Hyvä maku, painonhallinta, terveelli-
syys ja ympäristövaikutusten minimointi 
ovat keskeisiä tavoitteita elintarvike-
hankkeissa, tiimipäällikkö Pekka Lehti-
nen valottaa.

– Tutkimuksen ja kehitystyön laadun 
kohottamiseksi pitkäaikaisena haaveena 
oli uudistaa elintarvikepilothalli. Nyt haa-
veesta on tullut totta. Uuden pilothallin 
vihkijäiset pidettiin helmikuussa, tutkija 
Juhani Sibakov iloitsee.

Uudistus palvelee paitsi teollisuuden 
tuote- ja teknologiankehityshankkeita 
myös VTT:n omia tutkimushankkeita tar-
joamalla entistä paremmat tilat ja laitteet 

osaamisemme tuotteistamiseen.
Remontissa kiinnitettiin erityistä huo-

miota materiaalivalintoihin, puhdistetta-
vuuteen ja huoneiden ilmanpaineisiin. Ti-
loista löytyy mm. sekoitusreaktorisarja 
elintarvikemassoille, esivalmennin, hiu-
talointilaite, pakkaskuivuri, sumutuskui-
vuri, leijupetikuivuri, ilmaluokitin, 
ekstruuderi ja tehokkaat myllyt.

VTT:n pilottoimintojen palveluperhee-
seen kuuluvat elintarvikepilotin lisäksi 

koeleipomo, koemallastamo ja -panimo 
sekä fermentori- ja jälkikäsittelypilot Ota-
niemessä sekä kemianprosessien pilotit 
Otaniemessä ja Rajamäellä.

VTT:n elintarviketutkimustehtävissä 
työskentelee noin 100 henkeä. Elintarvike-
teknologian asiantuntijoiden lisäksi jouk-
koon kuuluu mm. entsymologeja, kemis-
tejä, psykologeja, sosiaalipsykologeja, 
markkinoijia ja ravitsemusasiantuntijoita.

missa, välipaloissa ja kasvisruokavaliota 
noudattavien aterioissa. Tuote on ainutlaa-
tuinen, sillä perinteisten jauhatustekniikoi-
den avulla proteiinin konsentroituminen on 
huomattavasti heikompaa ja tyypillisissä vil-
jatuotteissa on parhaimmillaan noin 20–23 
prosenttia proteiinia.

Cortex Oy, Kutojantie 5, 02630 Espoo 
Puhelin (09) 759 0770, faksi (09) 7590 7799

Laatua, tuottavuutta, 
osaamista. Cortex!
Leipomokoneet, pakkauskoneet, merkintälaitteet – 50-vuotta 
alansa johtavia tuotteita ja edelläkävijyyttä. Tule juhlimaan 
kanssamme Pactec 2010 -messuille 21.–24.9. Helsingin 
Messukeskukseen, osasto 6C31. Tavataan messuilla.

KEilmoitus.indd   1 18.8.2010   14:06:05

>>
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Pilotista teollisuusmittakaavaan
Päästäkseen prosessien kehityksessä teolli-
seen mittakaavaan, VTT on solminut yhteis-
työsopimuksen saksalaisen laitevalmistajan 
Hosokawa-Alpine AG:n kanssa.

– Hosokawa-Alpine on maailman johtavia 
jauhatus- ja ilmaluokitteluteknologiaan liitty-
vien laitteistojen valmistajia. Sen laitteistot 
avaavat mahdollisuuden hyvin monipuolisten 
fraktiointiprosessien kehitykselle.

VTT:n kauranfraktiointiprosessi on siirretty 
viime talvena teollisuusmittakaavaan Ho-
sokawa-Alpine AG:n koetehtaalla Augsbur-
gissa, Saksassa, Pekka Lehtinen kertoo.

Samaan aikaan fraktiointiprosessin kehit-
tämisen kanssa myös beta-glukaania sisältä-
vien elintarvikkeiden kehitys on ollut voima-
kasta, erityisesti sen jälkeen kun EFSA julkai-
si positiivisen arvion beta-glukaanin terveys-
väittämästä. Tuotekehitys tällä alueella liittyy 
erityisesti välipalatyyppisten tuotteiden ke-
hittämiseen.

– Vaikutus tuotteen makuun on hyvin mie-
to. Jos beta-glukaanijaetta lisätään viljaperäi-
seen tuotteeseen, kuten leipään, niin maun 
muutosta ei pysty edes havaitsemaan, Lehti-
nen valaisee.

Erityisesti beta-glukaanin molekyylikoon 
hallinta mahdollistaa juomatyyppisten tuot-
teiden kehittämisen ilman kaurakuituun pe-
rinteisesti liitettyä venyvää, viskoosia, raken-
netta. Uuteen teknologiaan perustuvia tuot-
teita odotetaan markkinoille vuoden sisällä.

Beta-glukaanin molekyylipainon vaikutus 
kolesterolin alentamiskykyyn on vielä hieman 
epäselvä asia. Jotkut tutkimukset ovat osoit-
taneet pienen molekyylikoon toimivan yhtä 
tehokkaasti kuin suurenkin, mutta toisissa 
kokeissa vaikutus ei ole ollut yhtä tehokas.

– EFSA on lausunnossaan rajannut terveys-
väittämän koskemaan vain prosessoimatonta 
tai minimaalisesti prosessoitua beta-glukaa-
nia. Prosessointi ei kuitenkaan välttämättä 
heikennä beta-glukaanin kolesterolivaikutus-
ta. Sitä mukaa, kun ymmärrys beta-glukaanin 
rakenteen ja kolesterolivaikutuksen yhtey-
destä kasvaa, tätä rajausta voidaan täsmen-
tää, Lehtinen muistuttaa. π

lisätietoja:
Pekka lehtinen
erikoistutkija, tiimipäällikkö
VTT
p. 020 722 7154

Juhani Sibakov
tutkija
VTT
p. 020 722 4080
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Lihansyönti Suomessa – itääkö muutos?

KTM, dI Markus Vinnarin väitöskirjatutkimus The 

Past, Present and Future of Eating Meat in Finland 

tarkastettiin maaliskuussa Turun yliopistossa. Vin-

nari tutki väitöstyössään, onko kasvissyönnistä 

mahdollista tulla Suomessa yhteiskunnallinen 

normi. Väitöstutkimusta varten analysoitiin useita 

tilastoaineistoja sekä kerättiin kuluttaja- ja asian-

tuntija-aineistoja.

Lihaa kuluttamattomien kotitalouksien määrä 

on kasvanut 1970-luvun lopulla, mutta kasvu-

vauhti tasoittui jonkin verran 1980-luvun jälkeen. 

Kansallisella tasolla yhteenlaskettu lihankulutus 

on kuitenkin jatkanut kasvuaan, vaikka tasoittu-

mista on hieman havaittavissa.

– Noin 0,5–3 prosenttia aikuisväestöstä on ny-

kyisin kasvissyöjiä määritelmästä riippuen.

Kasvissyöjien määrän selvittäminen on moni-

mutkainen kysymys, koska kasvissyöjä-sanaan lii-

tetään hyvin monenlaisia merkityksiä, Vinnari tar-

kentaa.

Aineistojen perusteella ihmisten nykyisiä lihan-

kulutuksen tulevaisuuskuvia muokkaavat esimer-

kiksi terveysnäkökohdat ja näkemys vanhojen käy-

täntöjen paremmuudesta. Osa vastaajista ei halua 

lihankulutusmäärien muuttuvan lainkaan. Mikäli 

kulutusta halutaan ohjata, tehokkaimpia vaihtoeh-

toja löydetään valitsemalla erilaisia keinoja eri ku-

luttajaryhmiin vaikuttamiseksi.

Vinnarin mukaan pelkkä historiallisten aineis-

tojen arviointi ei riitä, kun arvioidaan mahdollisia 

tulevaisuuspolkuja. Vinnari hahmotteli kolme eri-

laista skenaariota lihankulutuksen mahdollisesta 

loppumisesta Suomessa seuraavien 50 vuoden 

aikana: ylensyönnistä romahdukseen, tasainen 

muutos ja hallitsematon muutos. Työssä on tun-

nistettu yli 30 lihakulutuksen muutokseen mah-

dollisesti vaikuttavaa tekijää.

– Mahdollisuudet kasvissyönnin yleistymiselle 

ovat nyt paremmat kuin koskaan ennen. Tulevai-

suudessa kasvissyönti voi yleistyä Suomessa jopa 

niin, että siitä tulee normi. Kasvissyönnin omaksu-

misen ei tarvitse lopulta olla kaikille kuluttajille 

tietoinen valinta. Muutoksen voi aiheuttaa esimer-

kiksi kehitys sosio-teknisissä rakenteissa tai ym-

päristörajoitteiden merkityksen kasvu, Vinnari 

kertoo.

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa http://

info.tse.fi/julkaisut/vk/Ae3_2010.pdf

Lisätietoja:
markus.vinnari@uef.fi

Pakkausten tiiviyttä voidaan ennustaa  
luotettavasti tilastomallien avulla

Tekniikan lisensiaatti Kimmo Lahtisen paperinja-

lostustekniikan alaan kuuluva väitöskirja Statisti-

cal WVTR Models for Extrusion-Coated Webs in Va-

rious Atmospheric Conditions tarkastettiin touko-

kuussa Tampereen teknillisen yliopiston luonnon-

tieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunnassa.

Lahtinen kehitti väitöstyössään ennustemallin, 

jonka avulla voidaan ennustaa luotettavasti pak-

kausmateriaalien vesihöyrytiiviyttä. Uudella en-

nustemallilla voidaan saavuttaa moninaisia hyö-

tyjä.

Se auttaa uusien pakkausmateriaalien valin-

nassa, kustannusten arvioinnissa ja rakenteiden 

optimoinnissa. Lisäksi säästetään laboratorioiden 

kallisarvoista aikaa korvaamalla suuri joukko käy-

tännön mittaustapahtumia.

Uusi malli ei perustu materiaalien tai aineiden 

käyttäytymisen tulkintaan, vaan todellisten mitta-

ustulosten tilastolliseen käsittelyyn. Tämän vuok-

si mallilla ennustetut tulokset edustavat varmuu-

della materiaalien todellisia läpäisyarvoja.

Lahtinen tutki työssään myös eri ekstruusio-

päällysteiden lämpökäsittelyä. Tutkimuksen koh-

teena olivat muun muassa tunnettu biopolymeeri, 

polylaktidi, sekä valikoima synteettisiä päällystys-

muoveja.

Ekstruusiopäällystyksessä sula polymeerifilmi 

kokee hyvin nopean jäähdytyksen, jonka vuoksi 

polymeerin rakenne lopullisessa pakkausmateri-

aalissa jää verraten löyhäksi. Lämmittämällä pääl-

lystekerros eli polymeeri uudestaan lähelle sula-

mispistettään ja jäähdyttämällä se hitaasti ympä-

ristön lämpötilaan saadaan materiaalille rakenne, 

jonka tiiviysominaisuudet ovat huomattavasti pa-

rantuneet.

Lämpökäsittelyllä on mahdollista helposti ja 

edullisesti esimerkiksi pienentää lopputuotteessa 

käytettävää polymeerikerroksen paksuutta sekä 

löytää uusia käyttökohteita pakkausmateriaaleille.

Lisätietoja:
kimmo.lahtinen@tut.fi

>>
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FM Jenni Korhosen väitöskirja Antibiotic resistan-

ce of lactic acid bacteria tarkastettiin huhtikuussa 

Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsä-

tieteiden tiedekunnassa.

Yksi tärkeimpiä kriteereitä maitohappobaktee-

rikantojen elintarvikekäytössä on se, että niillä ei 

ole siirtyviä antibioottiresistenttiyksiä. Huolenai-

heena on nimittäin, että maitohappobakteerit voi-

vat siirtää antibiootteihin kohdistuvaa vastustus-

kykyä koodaavan geenin toisiin, mahdollisesti hai-

tallisiin tai tautia aiheuttaviin bakteerilajeihin bak-

teereiden välisessä perimäaineksen vaihdossa.

Tutkimuksessa selvitettiin vasikoista, porsaista, 

ihmisistä sekä eri elintarvikkeista eristettyjen ja 

tunnistettujen maitohappobakteerien herkkyyksiä 

antibiootteja kohtaan sekä ehdotettiin uusia, laji-

kohtaisia raja-arvoja jaettaessa maitohappobak-

teeripopulaatioita herkkiin ja vastustuskykyisiin 

kantoihin. Aiemmin vastaavia määrityksiä on tehty 

haitallisille ja tautia aiheuttaville bakteereille, mut-

ta ei hyödyllisille maitohappobakteereille.

Tutkimuksen perusteella huoleen on harvoin 

aihetta. Useimmat Korhosen tutkimat maitohap-

pobakteerikannat olivat herkkiä antibiooteille. 

Tutkittujen maitohappobakteerien joukossa oli 

kuitenkin myös antibiooteille vastustuskykyisiä 

kantoja. Niillä vastustuskykyä oli useimmiten tet-

rasykliiniä ja aminoglykosideja, kuten gentamysii-

niä ja streptomysiiniä, vastaan. Näistä erityisesti 

tetrasykliiniä käytetään myös ihmisten ja eläinten 

tautien hoitoon, jolloin tälle antibiootille vastus-

tuskykyisten taudinaiheuttajien esiintyminen elin-

tarvikeketjussa voi vaikeuttaa taudin hoitoa.

Tulosten pohjalta Euroopan elintarviketurvalli-

suusviranomainen EFSA on esittänyt uusia raja-ar-

voja eri maitohappobakteerien jaottelemiseksi an-

tibiooteille herkkiin ja vastustuskykyisiin kantoihin.

Korhonen teki väitöstutkimuksensa osana EU-

rahoitteista Assessment and Critical Evaluation of 

Antibiotic Resistance Transferability in Food Chain 

Useimmat maitohappobakteerit  
ovat herkkiä antibiooteille

(ACE-ART) -projektia, jonka tulosten perusteella 

EFSA on antanut tarkempia suosituksia lajikohtai-

sista raja-arvoista.

Korhosen väitöstutkimuksessa saatiin myös 

siirrettyä tetrasykliiniä koodaava geeni tet(S) la-

boratorio-olosuhteissa kaloille tautia aiheuttavas-

ta Lactococcus garvieae -lajista ihmisille tautia ai-

heuttavaan Listeria monocytogenes -lajiin.

Tulokset osoittavat, että antibioottiresistent-

tiysgeeni voi laboratorio-olosuhteissa siirtyä ka-

lan suolistobakteerista sekä kaloilla että ihmisillä 

esiintyviin haitallisiin bakteerilajeihin, mikä on ris-

ki sekä vesiviljelyssä että kuluttajien turvallisuu-

dessa. Tutkimuksessa kehitettyä menetelmää voi-

daan hyödyntää jatkotutkimuksissa selvitettäessä 

antibioottiresistenttiyden siirtymistä elävissä eläi-

missä elintarvikeketjussa.

Lisätietoja:
jenni.korhonen@uef.fi

Pakkausten tiiviyttä voidaan ennustaa  
luotettavasti tilastomallien avulla
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Tekesin merkittävältä osin rahoittamassa pro-
jektissa selvitettiin suomalaisten marjojen ja 
teollisesti valmistettujen marjatuotteiden ky-
kyä ehkäistä lihavuuteen liittyvien sairauksi-
en riskiä. Tutkimuksen toteuttivat Turun yli-
opiston biokemian ja elintarvikekemian lai-
tos, Turun yliopiston kliinisen laitos, Turun 
Ammattikorkeakoulu sekä seitsemän koti-
maista elintarvikealan yritystä.

Tutkittaviksi rekrytoitiin 61 vapaaehtoista, 
lievästi ylipainoista naista, jotka jaettiin sa-
tunnaisesti kahteen erilaiseen ryhmään vii-
deksi kuukaudeksi. Molemmille ryhmille an-
nettiin yleinen ohjeistus terveellisten elämän-
tapojen noudattamiseksi. Ainoa ero ryhmien 
välillä oli, että marjaryhmälle jaettiin marja-
tuotteita päivittäin nautittaviksi osana nor-
maalia ruokavaliota energian saannin kasva-
matta. 

Marjatuotteissa oli käytetty mustaheruk-
kaa, tyrniä, puolukkaa ja mustikkaa niin, että 
päivittäinen marja-annos näistä tuotteista oli 
yhteensä 163 grammaa.

Koehenkilöt nauttivat marjoja pakastemar-
joina, öljyinä, kuivattuna, jauhettuna, leipään 
leivottuna ja mehuina. Molempien ryhmien 
tutkittavista otettiin verinäytteet sekä ennen 
tutkimusta että sen jälkeen, ja verinäytteistä 
analysoitiin erilaisia lihavuuteen liittyvien sai-
rauksien riskitekijöitä. Lisäksi tutkittavien ke-
honkoostumusta ja verenpainetta tarkkailtiin 
tutkimuksen aikana.

Maksan rasvoittumisastetta kuvaavan 
ALAT-arvon havaittiin tutkimuksen aikana las-
keneen marjaryhmässä 23 % (lähtöarvo 20 
U/L, loppuarvo 16 U/L, normaali vaihteluväli 
on 10–45 U/L). Ryhmässä, joka ei saanut mar-
jatuotteita, muutosta ALAT-arvossa ei havait-
tu. Marjaryhmässä havaittiin lievästi suotui-
sia muutoksia myös muissa mitatuissa ar-
voissa, kuten verenpaineessa ja vyötärönym-
päryksessä, mutta tilastollisesti merkitsevää 
eroa ryhmien välillä ei näissä muuttujissa ol-
lut.

ALAT-arvon laskua voidaan pitää maksan 

terveyden ja toiminnan kannalta merkittävä-
nä tuloksena. Koska kyseessä on kuitenkin 
suhteellisen pienestä aineistosta saatu tulos, 
lisätutkimukset ovat tarpeen. Tutkimuksen 
perusteella voidaan silti päätellä, että päivit-
täin monipuolisesti eri marjoja sisältävä ruo-
kavalio vaikuttaa suotuisasti maksan aineen-
vaihduntaan.

Vyötärölihavuus  
rasvamaksan yleisin syy

Rasvamaksan yleisin syy on vyötärölihavuus. 
Maksan rasvoittuminen on yhteydessä meta-
boliseen oireyhtymään ja tyypin 2 diabetek-
sen riskiin. Rasvamaksan voi hankkia myös 
ahkeralla alkoholinkäytöllä, mutta suurem-
maksi ongelmaksi väestötasolla on muodos-
tumassa nimenomaan ei-alkoholiperäinen 
rasvamaksa.

Maksan rasvoittumisen tärkeästä roolista 
tyypin 2 diabeteksen kehittymisessä on viime 
vuosina saatu lisää näyttöä, mutta toimivia 
hoitokeinoja on hyvin vähän. Painonhallinnal-
la ja liikunnalla on positiivinen vaikutus, sa-
moin kuin gliatsonihoidolla (sokerilääkehoi-
dolla), mutta interventiokokeita erilaisten 
ruokavalioiden tai elintarvikkeiden vaikutuk-
sesta maksan rasvoittumiseen ei ole juuri-
kaan tehty. Siksi tämä uusi tutkimustulos 
marjojen suotuisista vaikutuksista on merkit-
tävä.

Tutkimus antoi viitteitä siitä, että ruokava-
lion sisältämien tuotteiden valinnalla ylipää-
tään on merkitystä maksan rasvoittumiseen, 
vaikka kokonaisenergiansaanti pysyisi sama-
na. Lisäarvoa tutkimustulokselle tuo se, että 
positiivisen vaikutuksen omaavat elintarvik-
keet olivat suomalaisia marjoja, jotka ovat 
turvallisia ja kaikkien saatavilla jokamiehe-
noikeuksien nojalla. Marjat ovat myös poten-
tiaalinen suomalaisen tuotekehitystyön kul-
ta-aitta, sillä erilaisten terveellisten marja-
pohjaisten välipala- ja muiden tuotteiden ke-
hittäminen sekä kotimaan että ulkomaiden 
markkinoille on todellinen mahdollisuus.

Nyt raportoidussa tutkimuksessa mukana 
olleet henkilöt olivat terveitä, mutta teoriassa 
voisi ajatella myös esimerkiksi tyypin 2 dia-
beetikkojen hyötyvän marjoista. Tämän vuok-
si olisikin mielenkiintoista tehdä jatkotutki-
muksia myös diabeetikoilla. Emme tiedä, mil-
lä mekanismilla marjat vaikuttavat maksan 
rasvoittumisen vähenemiseen, joten myös 
vaikutusmekanismeja tulisi tulevaisuudessa 
tutkia. Ensimmäinen jatkotutkimus on jo me-
neillään, ja siinä perehdytään mahdollisiin 
eroihin käyttämiemme marjojen vaikutuksis-
sa. Jatkotutkimuksen ensimmäiset tulokset 
julkaistaan syksyllä 2010. π

Henna-Maria Lehtonen, FM
tutkija
henna-maria.lehtonen(at)utu.fi

Jukka-Pekka Suomela, FT
projektipäällikkö
jukka-pekka.suomela(at)utu.fi
Biokemian ja elintarvikekemian laitos
Turun yliopisto

Kotimaiset marjat  
voivat vähentää maksan rasvoittumista

Päivittäinen marja-annos, 163 grammaa, 
sisälsi mustaherukkaa, tyrniä, puolukkaa ja 
mustikkaa. Koehenkilöt nauttivat marjoja 
pakastettuina, öljyinä, kuivattuna, 
jauhettuna, leipään leivottuna ja mehuina.
KUVA: HennA-mARIA leHTOnen

Kotimaisilla marjoilla voidaan ehkäistä lihavuuteen liittyvää rasvamaksaa. Uusien 
tutkimustulosten mukaan maksan rasvoittumisastetta kuvaava AlAT-arvo laskee lähes 
neljänneksellä, kun syö päivittäin 163 grammaa marjoja.
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maksuton 

maksuton 

seminaari Pakkausmateriaalit ja 
Pakkausmerkinnät 

seminaari

8.30 Aamukahvi
9.00 Pakolliset ja vapaaehtoiset pakkausmerkinnät
Ylitarkastaja Tytti Itkonen, Evira
9.30 Ajankohtaista pakkausmateriaalien alalta
Ylitarkastaja Pirkko Kostamo, Evira
10.00 Tauko
10.15 Pakkausmerkintöjen ja pakkausmateriaalien 
valvonta käytännössä Läänin elintarviketarkastaja 
Merja A Virtanen, Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto
10.45 Pakkausmateriaalit ja merkinnät,
teollisuuden näkökulma 
Pakkauskehityspäällikkö Tanja Virtanen-Leppä, Atria Oyj
11.15 Testit kontaktimateriaalien turvallisuuden 
arvioinnissa Palvelupäällikkö Birgit Aurela, VTT
11.45 Keskustelu aamun aiheista
12.00 Päätös

Voit ilmoittautua ennakkoon 13.9.2010 mennessä 
eevastiina.veneranta@elintarvikejaterveys.fi
tai puh. (02) 630 4920.

Seminaariin osallistujille ilmainen sisäänkäynti  
Foodtec 2010-messuille rekisteröitymistä vastaan.
Tervetuloa seminaariin ja osastollemme 6 g43.

www.elintarvikejaterveys.fi

Ohjelma

Elintarvike ja Terveys -lehti
 järjestää Foodtec,-messujen 

yhteydessä seminaarin

Tavataan Messuilla!

222.9.2010 Helsingin 
Messukeskus sali 207

mTT taloustutkimus  
muutti Viikkiin
MTT taloustutkimus on muuttanut Viikin kampusalueelle. Koko 
tutkimusyksikkö siirtyi A-taloon, samaan rakennukseen Helsin-
gin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan talous-
tieteen laitoksen kanssa.

– Viikkiin on keskittynyt monitieteinen ja aktiivinen luonnon-
vara-alan tutkimustoiminta, jota tekevät sekä yliopiston tiede-
kunnat että tutkimuslaitokset. Toimijoiden läheisyys helpottaa 
ja tuo varmasti uusia yhteistyökuvioita tutkimukseen, uskoo 
MTT taloustutkimuksen johtaja Pasi Rikkonen. π

Rukiista gluteenitonta 
leipää

Helsingin yliopistossa on kehitteillä teknologia, jolla gluteenit-
tomiin tuotteisiin saadaan rukiista aromia. Menetelmällä voi-
daan laajentaa myös muuta gluteenittomien tuotteiden valikoi-
maa sekä parantaa ja monipuolistaa gluteenittomien leipien 
laatua, makuominaisuuksia ja ravitsemuksellisuutta.

Uuden teknologian ydin on muuntaa gluteenia sisältävät vil-
jaraaka-aineet gluteenittomaan muotoon. Tämä saadaan ai-
kaan voimakkaalla gluteenin entsymaattisella pilkkomisella. 
Hyödynnettävät entsyymit ovat viljan omia entsyymejä. Tekno-
logian avulla elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen vilja-
teknologian tutkimusryhmän tutkijat ovat onnistuneet pilkko-
maan jopa 99,5 % raaka-aineen gluteenista.

Menetelmän idea on yhdistää kaksi hyvin perinteistä vilja-
prosessia, mallastus ja hapantaikinafermentaatio. π

öljypellavalla makua ja 
terveyttä leipään

Öljypellavayhdistys on kehittänyt leipureille reseptejä Sydän-
merkki-kriteerit täyttävien leipien leivontaan. Reseptit Öljypel-
lavayhdistykselle on kehittänyt pitkään leipurina ja alan opet-
tajana toiminut Pauli Välimäki.

– Pellavarouhe ja rikottu pellavansiemen parantaa taikinan 
leipoutuvuutta ja sitoo siihen hyvin vettä, mehevöittäen leipää 
ja auttaen sitä säilymään pidempään, Välimäki toteaa.

Leivän kriteereitä Sydänmerkin saamiseksi ovat riittävä kui-
tupitoisuus (vähintään 5 %) ja alhainen suolapitoisuus (kor-
keintaan 0,7 %). Myös rasvan määrä ja laatu pitää olla kohdal-
laan. π
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Suomen suurin lammas-
teurastamo Orimattilaan
Maan suurin lammasteurastamo aloittaa toimintansa Orimattilassa 
lokakuussa. EU-normit täyttävän moduulirakentaisen lammas-nauta-
teurastamon toimittaa Komestos Oy. Vainon Teurastamo Oy:n teuras-
tamo rakennetaan, varustellaan ja koeajetaan jo valmistustehtaalla, 
joten lopullinen asennus ja käyttöönotto kestää vain 3–4 viikkoa.

Noin 500 neliön laitoksessa on erilliset teurastustilat lampaalle ja 
naudalle, ruho- ja elinjäähdyttämöt, leikkaamo ja pakkaamo sekä jääh-
dytetyt tilat sivutuotteiden käsittelyyn. Teurastamon aloituskapasi-
teetti on noin 150 lammasta ja 15 nautaa päivässä. π

Ruokakeskon logistiikka 
tehostaa jätehuoltoaan
Ruokakeskon logistiikka tehostaa entisestään jätteidensä hyötykäyt-
töratkaisuja. Tavoitteena on ohjata lähes kaikki syntyvä jäte kierrätyk-
seen tai polttoainetuotantoon. Jätteiden hyötykäyttöaste on 86 %.

- Uusi merkittävä muutos on se, että kaatopaikka- ja biojäte ohja-
taan jatkossa energia- ja polttoainetuotantoon, Ruokakeskon ympä-
ristöpäällikkö Timo Jäske toteaa.

Keslogilla on ollut käytössä sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjes-
telmä vuodesta 2001 lähtien. Sekajätteen määrä on pudonnut merkit-
tävästi: kun vuonna 1997 sekajätettä syntyi 2 000 tonnia vuodessa, oli 
määrä viime vuonna 900 tonnia. π

Työryhmä keskittäisi 
pien teurastamoiden 
lihantarkastuksen
Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä esittää pienteurastamoiden 
lihantarkastuksen keskittämistä kunnista valtiolle joko osaksi Elintar-
viketurvallisuusviraston (Eviran) toimintaa tai yhden aluehallintoviras-
ton tehtäväksi.

Työryhmä on myös pohtinut, miten lihantarkastusmaksuja voitaisiin 
kohtuullistaa ja tasapuolistaa. Nykyisin maksut vaihtelevat suuresti 
sijaintikunnan mukaan. Työryhmä esittää, että pienteurastamoiden li-
hantarkastusta tuettaisiin valtion varoista. π

Ruokakulttuurikeskus  
kotiutui Jyväskylään
Vuonna 2006 perustettu Ruokakulttuurikeskus Ruukku ry on aloitta-
nut toimintansa Raparperi-nimisessä yksikössä Jyväskylässä. Sieltä 
toimintaa laajennetaan myös kansallisesti ja kansainvälisesti.

– Raparperista rakennetaan innovatiivinen ja asiantunteva osaamis- 
ja oppimisympäristö sekä elämyksellinen matkailukohde. Raparperin 
toiminta-alueita ovat yhteisöllisyys, hyvinvointi ja ennaltaehkäisy, elin-
tarvikkeiden alkutuotanto sekä kulinarismi ja gastronomia, toiminnan-
johtaja Ulla Rauramo kertoo. π

FoodTec –messut
21.–24.9.2010 Helsingin Messukeskus, osasto 6g37

Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät
4.–5.10.2010 Marina Congress Center, osasto 10

Eläinlääkäripäivät
1.–3.12.2010 Helsingin Messukeskus, osasto A12.

Kehittyvä 
Elintarvike

on mukana tänä syksynä seuraavissa 
tapahtumissa omalla osastollaan:

Tervetuloa ammattitapahtumiin  
ja Kehittyvä Elintarvike  

-lehden osastolle!
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A. I. Virtanen ja Kalevankadun Akatemia

Superihmisiä? – Johtajan voimavarat
Sanoma Magazines Finlandin Sport-

lehden päätoimittajan Ulla-Maija 

Paavilaisen kirjoittamassa Superih-

misiä? – Johtajan voimavarat -kirjas-

sa yhteiskunnan huipulla vaikutta-

vat johtajat kertovat työstään ja jak-

samisestaan arjessa. Kirjan on kus-

tantanut WSOYpro.

Paavilainen on haastatellut yh-

teensä 14 erilaisessa organisaatios-

sa toimivaa tai toiminutta johtajaa, 

miehiä ja naisia saman verran.

Kirja on hyvin rakennettu. Se al-

kaa luvulla ”Johtajuuden evoluutio 

– diktaattorista diplomaatiksi”: mitä 

johtajat olivat ennen ja mitä ne ovat 

nykyisin. Kirja loppuu lukuun ”Jaksa-

misen työkalut”, jossa on kiteytetty 

haastateltujen ydinajatuksia jaksa-

misesta ja selviytymiskeinoista tiu-

koissakin paikoissa.

Paavilainen on kysynyt myös jo-

kaiselta johtajalta vinkin johtajille. 

Lisäksi jokaisen luvussa on ns. viisi 

nopeaa kysymystä: mitä johtajat te-

kevät ennen vaikeaa palaveria, jos 

he heräävät keskellä yötä, millä he 

motivoivat itsensä liikkeelle, ja mitä 

läheiset ja työtoverit muuttaisivat 

heidän elämäntavoissaan.

Kirjan otsikko kysyy, ovatko johta-

jat superihmisiä. Jokainen haastatel-

tu johtaja on kertonut elämästään ja 

jaksamisestaan rehellisen ja avoi-

men oloisesti, ihmisenä. Siitä huoli-

matta, ja juuri sen takia, rehelliselle 

lukijalle tulee ymmärrys, että johta-

jan palli ei ole joka miehen tai nai-

sen. Siksipä johtajan asemasta haa-

veilevan kannattaisi lukea kirja, ja 

toisaalta alaisen asemassa oleva 

saa kirjasta pienen kurkistuksen 

johtajan elämään ja ajatuksiin. Ehkä 

syttyy armeliaisuus johtajia ja myös 

itseään kohtaan.

Kirja on erittäin helppolukuinen, 

ja sopii mainiosti myös lomalukemi-

seksi. Samalla voi tuuletella omia 

ajatuksiaan.

Lisätietoja:

www.wsoy.pro

Kulutuskulttuurista kestävään elämäntapaan
Worldwatch-instituutin Maailman 

tila 2010 haastaa pohtimaan nykyis-

tä kulutuskeskeistä elämäntapaa. 

Teoksen mukaan kulutukseen no-

jautuva yhteiskuntamalli on käy-

mässä mahdottomaksi. Jos ihmis-

kunta aikoo elää maapallolla myös 

tulevaisuudessa, sen on löydettävä 

uusi, kestävämpi toimintamalli.

Teos kertoo, millä tavoin eri toi-

mijat – opetusala, liike-elämä, val-

tiovalta, media, kansalaisjärjestöt 

ja hengelliset yhteisöt – voivat 

edistää tätä välttämätöntä muu-

tosta. Se kertoo myös, miltä tule-

vaisuuden kestävä kulttuuri näyt-

tää ja miten siinä ratkaistaan maa-

palloa vaivaavat ongelmat. Kirja 

esitteleekin muutamia esimerkke-

jä jo käyttöön otetuista uusista toi-

mintatavoista.

Elintarviketuotantoa käsitellään 

erityisesti luvussa ”Agrikulttuurista 

permakulttuuriin”, mutta elintarvik-

keita ja elintarviketuotantoa sivu-

taan useissa muissakin luvuissa.

Mielenkiintoinen on myös luku 

”Kouluruokailu muutosvoimana”. 

Tällä kertaa suomalainen koulu-

ruokailu ei ole päässyt esimerkiksi 

uusista toimintatavoista, vaikkakin 

luvussa tuodaan esiin monia suoma-

laiselle kouluruokailukeskustelulle 

tuttuja näkökulmia, joitten eteen 

muun muassa Suomalaisen ruoka-

kulttuurin edistämisohjelma työs-

kentelee.

Kirjan mukaan Skotlanti ja Italia 

ovat edelläkävijöitä kestävän koulu-

ruokailun järjestämisessä sillä pe-

rusteella, että näissä maissa on huo-

mioitu kokonaisvaltainen lähesty-

mistapa, kestäviä periaatteita nou-

dattavien ruokaketjujen luominen ja 

innovatiivinen julkinen hankintapo-

litiikka sekä näitten uudistusten yh-

teensovittaminen.

Vaikka ihan kaikessa ei voi yhtyä 

kirjan sanomaan, suunta on todella 

oikea. Tarvitaan koko ihmiskunnan 

ajattelun muutosta ja panosta kään-

tämään kerskakulutus kestäväm-

pään suuntaan. Kirjalla on annetta-

vaa kaikille eri yhteiskunnan sekto-

reilla toimiville henkilöille kehdosta 

hautaan.

Lisätietoja:

www.gaudeamus.fi

Ravitsemuksen Tutkimussäätiön 

80-vuotisjuhlien yhteydessä viime 

joulukuussa julkistettiin dosentti Tou-

ko Perkon kirjoittama 296-sivuinen 

historiikki Kalevankadun Akatemia. 

Säätiö – A. I. Virtanen – ravitsemus.

Ravitsemuksen Tutkimussäätiön 

edeltäjä Kemiantutkimus-Säätiö pe-

rustettiin 80 vuotta sitten tukemaan 

myöhemmän Nobel-voittajan Artturi 

Ilmari Virtasen tutkimuksia.

Vuonna 1931 valmistui komea seit-

senkerroksinen Biokemiallinen tutki-

muslaitos, jonka Perko on ristinyt Ka-

levankadun Akatemiaksi. Biokemial-

liseen tutkimuslaitokseen kuuluivat 

Valion laboratorio ja Kemiantutki-

mus-Säätiön laboratorio. Se oli kym-

meniä vuosia ainutlaatuinen tieteelli-

nen yhteisö Suomessa. Kemiantutki-

mus-Säätiön laboratorion elämä al-

koi hiipua vuoden 1969 jälkeen, kun 

Amerikan rahoitus loppui. A. I. Virta-

sen kuoltua 1973 oli Biokemiallisen 

tutkimuslaitoksen loppu jo lähellä. 

Vuonna 1980 Kemiantutkimus-Sää-

tiö lakkautettiin, ja sen toimintaa jat-

kamaan perustettiin nykyinen Ravit-

semuksen Tutkimussäätiö. Kemian-

tutkimus-Säätiön toiminta siirtyi Va-

lion laboratorioon, josta säätiö oli 

lähtöisinkin. Vuonna 1992 rakennus 

saneerattiin osaksi Seaside-hotellia, 

kun Valion tutkimuskeskus oli siirty-

nyt Hietalahdesta pääkonttorin yh-

teyteen Pitäjänmäelle.

Teoksessa esiintyvästä pienestä 

toistosta huolimatta Perkon kirja he-

rättelee tajuamaan, miten asialleen 

antautuneet henkilöt synnyttävät 

kukoistuksen sitkeällä, peräänanta-

mattomalla työllä, kun ajankohta on 

poliittisesti, kansallisesti ja kansain-

välisesti oikea. Mutta toisaalta kai-

kella on määräaikansa.

Vaikka teos on Ravitsemuksen 

Tutkimussäätiön historian kuvausta, 

kirja väkisin pyörii paljon A. I. Virta-

sen ympärillä. Hänen aktiivinen työ-

aikansa oli yli 50 vuotta ja hän vai-

kutti monen elintarvikkeisiin liitty-

vän tieteenalan syntyyn. Lisäksi No-

belin palkinnon saaminen vauhditti 

verkottumista kansainvälisesti ja ra-

hoituksen järjestymistä niin koti- 

kuin ulkomailtakin. Väkisin tuli aja-

tus, että uuden elintarvikealan no-

belistin syntyminen saattaisi raivata 

tänäkin päivänä monia karikoita 

muun muassa rahoituksen tieltä ja 

lisätä uskoa suomalaiseen osaami-

seen niin meillä kuin muualla.

Virtasesta on julkaistu opuksia 

ennenkin. Edesmennyt tohtori Matti 

Heikonen kirjoitti ansiokkaasti 1991 

ja 1993 kaksi kirjaa AIV – Keksintöjen 

aika ja AIV – Isänmaan aika. Kemian 

Kustannus Oy julkaisi vuonna 1994 

teoksen A. I. Virtanen työtoverien sil-

min. Kaikki ovat lukemisen arvoisia 

ja täydentävät toisiaan.

Virtas-kirjat eivät lopu tähän. do-

sentti Touko Perkolta on valmistu-

massa teos nobelistin elämäntyön 

poliittis-yhteiskunnallisesta ulottu-

vuudesta.
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Tulevaisuuden elintarviketehdas -teemailta-
päivässä 3.6. pohdittiin VTT:llä, miten elintar-
viketeollisuus voi hyödyntää muiden toimi-
alojen kokemuksia ja voivatko kestävän kehi-
tyksen ratkaisut tuoda kilpailuetua elintarvi-
kealalle.

VTT:n tutkijat herättelivät kuulijoita alus-
tuksissaan muiden toimialojen esimerkeillä. 
Tutkija Stephen Fox nosti esiin digitaalisen 
vallankumouksen tuomia uusia mahdolli-
suuksia. Erikoistutkija Pentti Eklund uskoi, 

Helena Wessman VTT:ltä esitteli ympäristö-
vaikutusten laskentatyökaluja.

Digitaalinen vallankumous  
luo mahdollisuuksia

Myös elintarvikkeiden tuotantoketju hyötyy 
uudesta teknologiasta. Automatisoitu pak-
kaussuunnittelu nopeuttaa suunnittelua, vä-
hentää kustannuksia ja mahdollistaa uusia 
innovatiivisia pakkausratkaisuja. Uudet IT-
ratkaisut mahdollistavat reaaliaikaisen ja per-
sonoidun tuoteinformaation kuluttajalle ja 
välittävät tietoa myös kuluttajalta tuotteen 
valmistajalle.

Kaupungistuminen lisää tarvetta paikalli-
seen elintarviketuotantoon ja ratkaisuksi tar-
jotaan vihannesten viljelyä kerroskasvihuo-
neissa (vertical farming). Verkkopohjainen 
markkinointi tuo yhtäkkiä koko maailman 
kohderyhmäksi.

Uudet tuotantojärjestelmät ja valmistus-
menetelmät, tehdastason kehittyvät tieto- ja 
viestintäliikenneteknologiat ja niihin liittyvä 
logistinen informaatio mahdollistavat jousta-
van tuotannon ja itseohjautuvan valmistuk-
sen sekä lisäävät tuotannon tehokkuutta.

Alustajien puheenvuorot innostivat kuuli-
joita pohtimaan tulevaisuutta. Esiin nousivat 
muun muassa simuloinnin ja mallintamisen 
hyödyntäminen suunnittelussa, lisätty todel-
lisuus suunnitteluun ja tuotteisiin, robotiikan 
hyödyntäminen prosessien ohjauksessa ja 
automaatiossa sekä innovatiiviset, turvalli-
suutta ja jäljitettävyyttä lisäävät ja tiedonsiir-
toa helpottavat teknologiat, pakkaukset ja 
järjestelmät.

Elintarviketuotannon digitalisoituessa teki-
jöiden taitojen ja osaamisen merkityksen to-
dettiin kasvavan. Myös tuotteen laadun ja tur-
vallisuuden mittaamiseen haluttiin uusia me-
netelmiä. Perinteisen työnjaon, teollisuus-
kauppa-kuluttaja, uudelleenarviointia pe-
räänkuulutettiin.

moni asia on toisin  
tulevaisuuden 
elintarviketehtaassa
Teollinen tuotanto digitalisoituu, kestävä kehitys ja hyödykkeiden niukkuus ohjaavat muutoksia. 
myös elintarviketeollisuus tarvitsee kilpailukykynsä ylläpitämiseksi uusia innovatiivisia 
tuotantomenetelmiä, liiketoimintastrategioita, tuotekonsepteja ja organisaatiomalleja.

että elintarviketeollisuus voi hyödyntää val-
mistavan teollisuuden kokemuksia monissa 
tulevaisuuden haasteissa. Teollisuuden pal-
veluverkostoja kehittävä erikoistutkija Mag-
nus Simons kertoi esimerkkejä palvelujen li-
säämisestä tuotteisiin ja palveluliiketoimin-
nan tulevaisuuden haasteista valmistavassa 
teollisuudessa.

Professori Sirpa Kurppa MTT:ltä puhui raa-
ka-aineketjun ympäristökestävyydestä koti-
maassa ja kansainvälisesti, ja erikoistutkija 
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Palvelun lisääminen tuotteeseen  
on mahdollisuus ja riski

Sekä isot kansainväliset että kotimarkkinoilla toimivat valmis-
tavan teollisuuden yritykset ovat kasvattaneet liiketoimin-
taansa lisäämällä fyysisiin tuotteisiinsa palveluja. Palvelujen 
osuus voi kattaa jopa yli puolet liikevaihdosta.

Monialatuotepalvelut tuovat kuluttajan käden ulottuville vai-
vattomasti mukaan otettavia elintarvikkeita. Palvelut lisäävät 
liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteistyötä eri elintarvikealan 
toimijoiden välillä, mutta samalla myös elintarvikkeen valmis-
tajan riskejä, kun piilokustannukset lisääntyvät ja ulkoistami-
nen vähentää valvonnan mahdollisuutta myytävästä tuotteesta 
tai palvelusta.

Erilaisten verkostojen rooli nähtiin tärkeänä tulevaisuuden 
elintarviketehtaan toiminnassa. Ajatusten vaihtoa eri toimialo-
jen välillä pidettiin tärkeänä. Myös asiakas halutaan mukaan 
verkostoihin ja mukaan esimerkiksi tuotekehitys- ja ideointi-
työhön.

Ympäristöarvot ja vastuullisuus osaksi kilpailukykyä

Tulevaisuuden haasteena on siirtyminen teknisistä kuormituk-
sen vähentämiseen keskittyvistä yksittäistoimenpiteistä ympä-
ristöinvestointeja korostavaan järjestelmään. Ympäristövaiku-
tusarvioinnin rinnalle tulisi nostaa ympäristöinvestointien tila-
kohtainen suunnittelu. Globaalina haasteena ovat niukkenevat 
proteiini- ja vesivarat. Suomen vahvuutena ovat runsaat ja hy-
vin hallitut vesiresurssit, mutta kasviproteiinin tuontiriippu-
vuus on suuri.

Ympäristövaikutuksia voidaan arvioida erilaisin laskentatyö-
kaluin. Elinkaariarviointi (LCA, life-cycle assessment) määritte-
lee päästöt, kustannukset, materiaalinkulutuksen ja/tai ener-
giankäytön tuotteen elinkaaren aikana. Hiilijalanjälki määritte-
lee kasvihuonekaasujen määrän tuotteen elinkaaren aikana ja 
ensimmäiset merkit ovat jo kaupan tuotteissa. Vesijalanjälki on 
uusi ympäristöindikaattori, jonka kehittämisessä on vielä työ-
sarkaa.

Vastuullisuudesta puhutaan tänä päivänä paljon. Vastuulli-
suutta voidaan arvioida ympäristön lisäksi eläinten hyvinvoin-
nin, työntekijöiden hyvinvoinnin, ravitsemuksen, tuoteturvalli-
suuden, paikallisuuden ja talouden näkökulmista.

Kestävän kehityksen ja ympäristömyönteisten arvojen us-
kottiin avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia elintarvi-
kealalle. π

lisätietoja:
mirja mokkila 
mirja.mokkila(at)vtt.fi
p. 020 722 4490

Anu Kaukovirta-norja
anu.kaukovirta-norja(at)vtt.fi
p. 020 722 7117

Seminaarin esitykset löytyvät VTT:n Nutritech-ohjelman sivuil-
ta http://www.nutritech.fi/calendar

Bureau Veritas Certification on Elintarvike
turvallisuuden sertifiointien markkinajohtaja maa
ilmanlaajuisesti. Suomessa jo yli 50 elintarvikealan 
yritystä on valinnut Bureau Veritas Certificationin 
yhteistyökumppanikseen. 

Kansainvälisesti akkreditoidut sertifiointipalvelumme 
elintarviketeollisuudelle: 
ISO 22000,  ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, BRC, 
IFS, FAMIQS, MSCCOC, GlobalGap

Tutustu myös monipuolisiin  koulutuspalveluihimme 
osoitteessa www.bureauveritas.fi      

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

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

Yhteydenotot koulutuspalveluissa:  
maarit.hirvonen@fi.bureauveritas.com 
Puh.  010 830 8649

Sirrikuja 2, PL 5, 00940 Helsinki,  
09 - 3424 010

paperityo@paperityo.fi

www.paperityo.fi

TEEMME RULLAAVAA 
YHTEISTYÖTÄ

● tarrat rullissa tai arkkeina
● 0 – 8 -väriset
● tehokasta laatua

Kytäjä GolfHyvä 
Yhteistyökumppani!

Tervetuloa

Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi kisailemaan
ja viihtymään kanssamme PunaMusta Golfturnaukseen

Kytäjä Golfiin Hyvinkäälle 11.9.2008

Päivän ohjelma on seuraava:
08.45    Aamukahvi
09.30 Kilpailuinfo
10.00 Kilpailu yhteislähtönä
14.00 Sauna lämpimänä
15.00 Ruokailu ja palkintojen jako

Kilpailumuoto:
18 r pistebogey (HCP max 36), paras SCR, lähimmäksi lippua, pisin draivi,
best Lady.

Yhteislähtöön mahtuu 72 innokasta pelaajaa, ilmoittaudu siis ajoissa mukaan!
Ilmoittautumiset 29.8.2008 mennessä / Leila Leinonen fax 09-3424 0199

ikämisriH omiTnallevA iraJ
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Shanghain maailmannäyttelyssä rakennettiin 
Suomen ja Kiinan välistä yhteistyötä touko-
kesäkuun vaihteessa järjestetyssä Sharing 
Health -tapahtumassa. Tapahtuman järjestä-
misessä kolme OSKE-klusteria – Elintarvike-
kehitys, HealthBIO ja Hyvinvointi – yhdistivät 
voimansa.

Shanghain maailmannäyttely avautui tou-
kokuun alussa teemalla Better City – Better 
Life, ja siitä odotetaan tulevan historian suu-
rin maailmannäyttely. Suomen Kirnu-paviljon-
gin VIP-tiloissa järjestettyyn tapahtumaan oli 
kutsuttu vieraiksi kiinalaisia päättäjiä, viran-
omaisia ja yritysjohtajia.

Suomen ruokaturvallisuusosaamisen esit-
telemiselle oli varattu kokonainen oma tee-
mapäivänsä, jossa rakennettiin yhteistyösuh-
teita suomalaisten ja kiinalaisten toimijoiden 
välille.

Kiina panostaa nyt ruoka-
turvallisuuden parantamiseen

Shanghain maailmannäyttelyn ruokaturvalli-
suustapahtuman kiinalaiseksi pääpuhujaksi 
oli saatu elintarviketurvallisuusviranomaisen 
ShFdA:n (Shanghai Food and drug Admi-
nistration) johtaja Xie Minqiang. Hän vastaa 
koko Shanghain maailmannäyttelyn elintarvi-

maailman suurimmat elintarviketurvallisuusmarkkinat Kiinassa ovat avautumassa suomalaisille 
yrityksille. Suomalaisosaajien hyvin onnistunut yhteisesiintyminen Shanghain 
maailman näyttelyssä vakuutti. 

keturvallisuudesta, samoin kuin Shanghain 
alueen elintarviketurvallisuudestakin. Xie 
esitteli tilaisuudessa Kiinan ja Shanghain 
maailmannäyttelyn ruokaturvallisuushaastei-
ta ja maan panostuksia haasteisiin vastaami-
seksi.

– Maailmannäyttelyyn odotetaan 70 mil-
joonaa kävijää, ja näyttely kestää puoli vuot-
ta. Maailmannäyttelyalue on yli viiden neliö-
kilometrin laajuinen, ja ruokailupaikkoja on 
paljon. Shanghain sää tuottaa vielä omat 
haasteensa maailmannäyttelyn ruokaturval-
lisuuden takaamiseen, sillä Shanghain ilmas-
to on useimmiten kuuma ja kostea, Xie 
Minqiang kertoi.

Kiinan elintarviketurvallisuustilanne on 
noussut maailman tietoisuuteen mm. mela-
miinimaitokohun myötä. Kiinalaiset kuluttajat 
ovat erittäin huolestuneita elintarviketurval-
lisuudesta. Tällä hetkellä maan viranomaiset 
panostavat vahvasti elintarviketurvallisuu-
den parantamiseen.

Kiinassa viranomaisten rooli yritysten elin-
tarviketurvallisuudessa ja siihen liittyvissä 
hankinnoissa on huomattavan suuri. Ulko-
maisten yritysten polku Kiinan markkinoille 
kulkeekin usein viranomaisten kautta. Elin-
tarvikekehityksen klusterin yhteistyö Shang-

hain elintarviketurvallisuusviranomaisen 
ShFdA:n kanssa alkoi keväällä 2009 ShFdA:n 
aloitteesta ja tulee tänä vuonna entisestään 
tiivistymään.

Suomen ruokaturvallisuus - 
osaaminen maailman huippua

Kiinalaiset päättäjät, viranomaiset ja yritys-
johtajat kuulivat maailmannäyttelyn ruoka-

elintarviketurvallisuudella maailmalle

Shanghain maailman- 
näyttely avasi ovia Kiinaan

Shanghain elintarviketurvallisuusviraston 
ShFDA:n johtaja Xie Minqiang painotti ruo-
katurvallisuuspäivässä, että suomalaisella 
osaamisella voidaan parantaa Kiinan elin-
tarviketurvallisuutta.
KUVA: mIKKO RAnTAHAKAlA
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turvallisuustapahtumassa Suomen elintarvi-
keturvallisuuden tilanteesta ja vahvasta 
osaamisesta. Suomen puolelta pääpuhujana 
oli Eviran tutkimusosaston johtaja, professo-
ri Tuula Honkanen-Buzalski. Suomessa elin-
tarviketurvallisuusosaaminen ulottuu läpi 
koko elintarvikeketjun ja kattaa kaikki ketjun 
toimijat.

– Hyvänä esimerkkinä Suomen elintarvike-
turvallisuudesta toimii maailman turvallisin 
elintarvikepakkaus: suomalainen kananmu-
na. Suomessa raakoja kananmunia voi syödä 
turvallisin mielin ilman pelkoa salmonellasta, 
mikä on maailmanlaajuisesti varsin poikkeuk-
sellista. Tämä osoittaa hyvin konkreettisesti 
Suomen elintarviketurvallisuusosaamisen ta-
son, Honkanen-Buzalski vakuutti.

Tapahtumassa lanseerattiin Suomen huip-
puosaaminen yhtenä kokonaisuutena kon-
septilla Food Safety Management Finland. 
Yritysryhmän yhteisesitteessä osaamista ha-
vainnollistettiin kertomalla sianlihan tuotan-
toketjun laadukkuudesta ja turvallisuudesta 
porsastilalta kuluttajan lautaselle saakka.

Omia tuotteitaan ja palvelujaan esitteli yh-
deksän suomalaista yritystä ja elintarviketur-
vallisuuden osaajaa, joista VTT ja Biohit tarjo-

avat osaamista koko ruokaturvallisuusket-
juun. Pellonpaja valmistaa maatiloille mm. 
ruokintalaitteita. NeuroAgent on kehittänyt 
RFId-teknologiaa eläinten jäljittämiseen, ja 
Sesca Logistics IT hallitsee logistiikan. Biocid, 
Finnish Food Safety Projects ja Helsingin yli-
opiston kehittämis- ja koulutuskeskus Palme-
nia ovat keskittyneet ruuan prosessointivai-
heeseen tarjoamalla hygieniaratkaisuja, diag-
nostiikkamenetelmiä ja koulutusta elintarvi-
kevalmistajille. Wipak puolestaan esitteli 
maailmannäyttelyssä pakkausosaamistaan. 
Tapahtumassa oli varattu runsaasti aikaa kii-
nalaisten ja suomalaisten osaajien verkostoi-
tumiseen.

Food Safety Management  
Finland -ryhmä kasvaa

Suomi tunnetaan Kiinassa huippuluokan elin-
tarviketurvallisuusosaamisesta, mikä tekee 
suomalaisista yrityksistä houkuttelevia yh-
teistyökumppaneita. Suomalaiset yritykset 
ovat kilpailijoihin verrattuna varsin pieniä toi-
mijoita Kiinan markkinoilla, jolloin verkostoi-
tumalla ja yhteistyöllä pystytään tarjoamaan 
kiinalaisille asiakkaille kattavampia palveluja 
ja saavutetaan uskottavuutta.

Suomen paviljongissa Kirnussa esitellään suomalaista osaamista ja innovaatioita maailmannäyttelyvieraille. Kesäkuun alussa teemana oli 
Food Safety Management Finland, Suomen huippuosaaminen elintarviketurvallisuudessa. KUVA: mIKKO RAnTAHAKAlA

– Maailmannäyttelyesiintymisen tuloksena 
Kiinassa on tartuttu välittömästi suomalaisiin 
innovaatioihin liittyen mm. tuotantoeläinten 
ruokintaan ja jäljitettävyyteen, elintarvikeket-
jussa työskentelevien hygienia- ja laatukou-
lutukseen (vrt. suomalainen hygieniapassi-
järjestelmä) sekä diagnostiikkatyökaluihin, 
joiden avulla lihasta voidaan nopeasti havaita 
esimerkiksi kiellettyjen hormonien ja lääkeai-
neiden käyttö, kertoo Elintarvikekehityksen 
klusterin johtaja Jukka Lähteenkorva Food-
west Oy:stä.

Mahdollisuudet ruokaturvallisuushaastei-
siin vastaamiseen Kiinassa ovat nyt niin hy-
vät, että suomalaisten osaajien Food Safety 
Management Finland -ryhmää ollaan valmiita 
kasvattamaan. Ryhmässä suunnitellaan toi-
minnan laajentamista Kiinan muihin kanto-
neihin sekä muualle maailmaan. Ruokaturval-
lisuuden parissa riittää paljon työtä vielä mo-
nessa maailman maassa. π

Annaleena Ylinen
tiedottaja
Foodwest Oy
Elintarvikekehityksen klusteriohjelma 
annaleena.ylinen(at)foodwest.fi
www.elintarvikekehitys.fi

    
 

 
rakennussuunnittelua 
Liark Oy 
Ulvilantie 29/ 3 00350 Helsinki 
p.09-2941131  
www.liark.fi 
 

rakennussuunnittelua
Liark Oy
Ulvilantie 29/3 00350 Helsinki
p. 09-294 1131
www.liark.fi
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Ksylitolikauppaa  
verkossa
Ksylitolikauppa.fi-sivusto aukesi huhtikuun lopulla. Mak-

sun voi suorittaa Visa- ja Mastercard-luottokorteilla tai 

postiennakolla. Päiväkodit, koulut ja yritykset voivat re-

kisteröidyttyään suorittaa maksun myös laskulla. Tilaus-

ten toimitusaika on yhdestä kahteen viikkoa, ja ostaja 

saa tilauksesta vahvistuksen sähköpostiinsa.

Leafin verkkokaupassa voivat asioida kuluttajat, yri-

tykset ja yhteisöt kotimaassa. Verkkosivuston valikoimiin 

kuuluvat Jenkki Professional -täysksylitolipurukumit ja 

Läkerol dents -ksylitolipastillit. Tarjolla on kattava vali-

koima suosittuja makuja eri pakkausvaihtoehtoineen.

Lisätietoja:

ketjupäällikkö Tiia Nykänen 

Leaf Suomi Oy

tiia.nykanen@leaf.fi

Täysksylitolipastillien sarja
Fazerin Xylimax on 100-prosenttisesti ksylitolilla makeutettu pastillisarja. Ma-

kuina ovat salmiakki, vadelma ja piparminttu. Täyden ksylitolivaikutuksen 

saamiseksi pastillin annetaan liueta hitaasti suussa vähintään minuutin ajan. 

Yhdessä pastillirasiassa on yhden viikon ksylitoliannos. Päivittäinen ksylito-

lisuositus on 5 grammaa (9 pastillilla päivässä). Pastillit valmistetaan Karkki-

lassa.

Lisätietoja:

ksylitoliasiantuntija Annukka Storm, Fazer Makeiset, puh. 040 532 5771

Lihapakkausuutuuksia
HK on tuonut markkinoille kokolihaleikkeleitä pienemmissä ja ympäristöys-

tävällisissä pakkauksissa. Ylikypsä saunapalvikinkki, Keittokinkku ja Kalkku-

naleike ovat saatavissa noin 10 viipaleen pakkauskoossa (100 g). Leikkeleet 

pakataan kartonkialustalle, ja ne ovat entistä lihaisempia. 

Lisäksi HK:n kaikista kokolihatuotteista poistuu tänä syksynä arominvah-

venteena käytetty natriumglutamaatti (E621) ja kaikista kinkkuleikkeistä sa-

keutusaine karrageeni (E407). Kooltaan 220–330 gramman pakkauksissa HK 

on siirtynyt vakuumista suojakaasuun, mikä poistaa pakkauksista ylimääräi-

sen kosteuden.

Kariniemi on puolestaan lanseerannut puukuidusta valmistetun, paiston-

kestävän kartonkivuoan. Sen hiilijalanjälki on noin kolmannes vastaavasta 

muovirasiasta. Kariniemen maustamattomat siipikarjatuotteet tunnistaa kel-

taisesta pakkauksesta ja etiketistä.

Lisätietoja:

www.tiesydameen.fi

Uudenlainen maito
Valio Maito Plus rasvaton sisältää 

1,5 kertaa enemmän proteiinia ja 

kalsiumia sekä kaksinkertaisen 

määrän d-vitamiinia tavalliseen ras-

vattomaan maitoon verrattuna. Sii-

hen on lisätty myös kivennäisainei-

ta, kuten kaliumia ja foolihappoa. 

Kaksi lasillista (2 x 2,5 dl) Valio Maito 

Plus maitoa kattaa kokonaan aikui-

sen päivittäisen d-vitamiinin ja kal-

siumin tarpeen sekä noin kolman-

neksen päivän proteiinitarpeesta.

Lisätietoja:

www.valio.fi/ammattilaiset

MSC-merkittyä kalaa
Findus Group -konsernin tavoitteena 

on, että kaikki sen ostama, vapaana 

kalastettu kala on vuoteen 2012 

mennessä MSC-sertifioitua. Tavoite 

on osa yrityksen Fish for Life -vas-

tuullisen kalanpyyntiohjelman to-

teuttamista, jossa käytetään ainoas-

taan kestävistä kalakannoista pyy-

dettyä ja meren ekosysteemiä vahin-

goittamatta kalastettua kalaa. Fin-

dus on tukenut MSC:tä (Marine Ste-

wardship Council) ja ollut mukana 

toiminnassa jo yli kymmenen vuotta.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Kai Mäkinen  

Findus Finland Oy  

kai.makinen@fi.findus.com

Konenäkö tarkistaa 
pakkauksen ominaisuuksia
Orbiksen konenäköjärjestelmä Imprint Verifer tarkistaa 

merkintöjen lisäksi pakkauksen ominaisuuksia. Sen yti-

men muodostaa Cognesin In-Sight-älykamera. Äly pohjau-

tuu pitkälle kehitettyyn kuva-analyysimenetelmään, joka 

sisältää työkaluja mm. viiva- ja 2d-koodistandardien luke-

miseen, tekstin tunnistamiseen, mittauksiin ja hahmon-

tunnistukseen. Esimerkiksi Fazer Makeisten Vantaan teh-

taalla järjestelmä kuvaa jokaisen Pätkis-patukan taustava-

loa vasten. Kuvasta mitataan sen jälkeen pakkauksen päi-

den paksuus, mikä paljastaa pakkauksen huonot saumat.

Lisätietoja:

http://www.orbis.eu

Uusi kuormaajamalli 
nestekaasumoottorilla
Avant Tecnon uusin kuormaajamalli 

Avant 525LPG on varustettu neste-

kaasumoottorilla. Moottorissa käy-

tettävä nestekaasu ei palaessaan ai-

heuta käryä tai myrkyllisiä päästöjä 

polttomoottorin tapaan.

Lisätietoja:

www.avanttecno.com
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Hygieniatuotteilla akustiikka kuntoon
Akustiikkakattoja valmistava Ecophon on kehittänyt uuden tuotesarjan hygi-

eenisesti vaativien tilojen akustiikkatarpeisiin. Ecophon Hygiene™ -tuotteet 

on kehitetty kestämään mm. kosteutta, lämpöä ja mikrobiologista aktiivisuut-

ta. Kaikki tuotteet ovat puhdistettavissa yleisillä teollisilla puhdistusaineilla 

ja desinfiointiaineilla. Äänenvaimennus on tuotteissa korkeinta mahdollista 

tasoa. Kaikki tuotesarjan tuotteet ovat likaa ja pölyä hylkiviä sekä helposti 

puhdistettavia.

Juoma- ja elintarviketeollisuudelle ja keittiöille suunnatut Ecophon Hygie-

ne™ Advance ja Foodtec -sarjan tuotteet sopivat tiloihin, joissa melutaso on 

korkea. Tuotteet hylkivät likaa ja rasvaa, niissä on hyvä kosteudensieto ja ne 

ovat helposti puhdistettavia ja desinfioitavia.

Lisätietoja:

markkinointipäällikkö Jyrki Kilpikari, jyrki.kilpikari@saint-gobain.com

Monipuolinen 
hyönteispyydys
Sepmaxin ammattikäyttöön tarkoi-

tettu INSECT-O-CUTOR on sähköinen 

hyönteispyydys, jossa 2x15W vihre-

än valon suorat UVA-lamput houkut-

televat hyönteisiä edestä, takaa, si-

vulta ja ylhäältä. Edge 30 on entistä 

tehokkaampi liimakartonkipyydys 

uuden muotoilun ansiosta. Synerge-

tic™ vihreä -valo on tutkitusti perin-

teistä ”sinistä” valoa houkuttele-

vampi. Se tehoaa useimpiin hyön-

teislajeihin ja houkuttelee nopeam-

min lentäviä hyönteisiä verrattuna 

perinteiseen siniseen UVA-lamp-

puun. Lamppujen vaihtoväli on saa-

tu pidennettyä ”sinisen” valon nel-

jästä kuukaudesta vihreän valon 12 

kuukauteen.

Lisätietoja: www.sepmax.fi

Uudenlainen pakkausratkaisu
Kotimainen KOMBOX-pakkaus saa toisen elämän biohajoavana biojäteastia-

na. Elintarvikkeille suunnattu kuituvalospakkaus valmistetaan paperikuidus-

ta. Kuitu voi olla osittain tai kokonaan kierrätettyä tai kokonaan neitseellistä. 

Kombox on käsitelty vedenpitäväksi. Materiaali on jäykkää, lujaa, hengittävää 

ja hieman kosteutta imevää. Pakkaus voidaan läpivärjätä, ja siihen voidaan 

liimata etikettejä.

Komboxiin on saatavilla PET-muovinen tai biomuovinen kansivaihtoehto, 

josta näkyy läpi. Kanteen voidaan liimata etiketti. Kombox voidaan sulkea 

myös flow-packina, verkkopussilla, paperikannella tai kutistekalvolla. Pakka-

us sopii sekä 500 x 300 mm että 600 x 400 mm logistisen moduulin mukaisiin 

pakkauslaatikoihin.

Lisätietoja:

www.kombox.net

Cortexin huolto nyt kattavin
Ammattileipureiden luottotoimittaja Cortex Oy viettää 50-vuotispäiviään työn 

merkeissä, merkkituotteiden parissa PacTec -messuilla 21.–24.9. Helsingin 

messukeskuksessa, osastolla 6c31. Uutta yrityksessä on entistä vahvempi 

asiakaspalvelu, mm. Suomen kattavin laitehuolto.

Alan kokonaistoimittajana, jauhonkäsittelystä pakkauskoneisiin, tunnettu 

Cortex Oy tunnetaan myös materiaalin-, pakkauskoneiden, merkintälaitteiden 

ja ohjelmistojen toimittajana. Yritys on Suomessa ja Baltiassa teknistä tuk-

kukauppaa harjoittava yksityinen maahantuontiyritys, joka yhdessä graafi-

sella alalla toimivan emoyhtiönsä KTA-Yhtiöt Oy:n kanssa edustaa alansa joh-

tavaa osaamista.

Lisätietoja:

http://www.cortex.fi/

Ilmapuhaltimien ruuviteknologialla 
energiatehokkuutta
Sisäistä puristusta käyttävät ilmapuhaltimet tuovat matalapainemarkkinoille 

uuden energiatehokkuusstandardin. Keskimäärin 30 % energiatehokkaam-

paa ruuviteknologiaa käytetään Atlas Copcon markkinoille tuomassa ZS-ruu-

vipuhallinsarjassa. Niitä käytetään matalapainesovelluksissa eri teollisuuden 

aloilla kuten jätevesien käsittelyssä ja pneumaattisissa kuljettimissa.

Lisätietoja:

Rolf Eager, tuotelinjapäällikkö, rolf.eager@fi.atlascopco.com

Solotopille kaksi 
uutta edustusta
Saksalainen Kohlhoff Hygiene-

technik GmbH valitsi Solotop Oy:n 

Suomen jälleenmyyjäkseen. Kohl-

hoff on erikoistunut korkealaatuisiin 

hygieniaratkaisuihin. Solotop Oy on 

tehnyt jo vuosia yhteistyötä saksa-

laisen Treiffin kanssa. TREIF Maschi-

nenbau GmbH on erikoistunut elin-

tarvikkeiden leikkaamiseen.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Timo Tammisto

Solotop Oy, p. 040 838 3473

Kaksitasoinen 
varastointiratkaisu
Hydrauliikka- ja teollisuustarvikeyri-

tys dunlop Hiflex on kaksinkertais-

tanut Tampereella sijaitsevan kes-

kusvarastonsa varastointikyvyn il-

man rakennuksen laajentamista. 

Temppu tehtiin Toyota Material 

Hand lingin toimittamalla kaksiker-

rosvarastolla. Varastoon yli 1 200 la-

vapaikkaa lisää. Niitä on nyt yhteen-

sä 3 000.

Toyota Material Handling Finlan-

din kehittämä Mecalux-kaksikerros-

ratkaisu oli dunlop Hiflexille erin-

omainen vaihtoehto kalliin lisära-

kennussuunnitelman rinnalle. Ylä-

lattia tehtiin varastohyllyjen päälle 

asennettavista, pontatuista vaneri-

levyistä.

Lisätietoja:

Minna Klenberg

markkinointivastaava

minna.klenberg@

fi.toyota-industries.eu

Kehittynyt 
pakkauslinja
Ishida Europe on suunnitellut ja 

asentanut pakkauslinjan, jolla 3–4 

käyttäjää pystyy tuottamaan salaat-

teja korkeintaan 40 rasian minuutti-

vauhdilla. Samalla linja tarkastaa 

automaattisesti jokaisen pakkauk-

sen, ja ne voidaan jäljittää tallenne-

tusta röntgenkuvasta.

Ishidan malli kuljettaa paloiteltu-

ja ja pestyjä salaatinlehtiä sisältävät 

laatikot elevaattorilla monipäävaa-

kaan, josta salaatti kipataan syöttö-

järjestelmään. Linja rasiansuljenta-

kone on Ishida QX-1100. Se käsitte-

lee neljä rasiaa kerrallaan kaasutta-

malla niihin happea, typpeä ja hiili-

dioksidia sekä tekee siistin, talou-

dellisen sauman ilman esiin työnty-

viä kulmia. Ruostumattomasta te-

räksestä valmistetut kontaktipinnat 

ja 10-päisen Ishidan RS-sarjan 

vaa’an uudenaikainen tärysysteemi 

vähentää salaatinlehtien takertu-

mista ja juuttumista. Jakopöytä syöt-

tää salaatinlehdet rasiaan siistinä ja 

erillisenä eränä syöttö- ja uppoput-

kella.

Lisätietoja:

Jukka Rantanen, Multivac Oy 

jukka.rantanen@fi.multivac.com
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Etsi tietoa lehtiarkistosta ja lue blogi

• Voit etsiä hakusanalla Kehittyvä Elintarvike -lehden  

teemasivuilla julkaistuja juttuja ja ladata näköislehtiä 

vuoden viiveellä numeron ilmestymisestä .

• Uusimmista numeroista löytyy kansikuva ja 

sisällysluettelo .

• Anna palautetta ja juttuvinkkejä

• Tilaa lehti

• Katso nimitykset, tapahtumat ja tunnustukset

• Hae mediakortti (suomeksi ja englanniksi)

Käy tutustumassa kotisivuihimme osoitteessa
www.kehittyvaelintarvike.fi

ja anna palautetta!

Ari Virtanen kertoo 
blogissaan  ruuasta ja ilmiöistä 
eri puolilla maailmaa. Blogi 
täydentää printti lehden 
Maailma  mausteilla -palstaa.
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Suomessa 2010

FoodTec & PacTec & GrafTec 2010 21.–24.9.2010 Helsinki, 

www.foodtechelsinki.fi, www.pactec.fi, www.graftec.fi

Ympäristövastuullista liiketoimintaa elintarvikeketjussa -seminaari 

21.9.2010 Helsinki, FoodTec-messujen yhteydessä, 

 www.foodtechelsinki.fi, www.kehittyvaelintarvike.fi

Tuotekehityksen uudet tuulet -seminaari FoodTec-messujen 

yhteydessä , 22.9.2010 Helsinki, www.foodtechelsinki.fi, 

www.kehittyvaelintarvike.fi

Jäljitettävyydellä turvallisuutta -seminaari 23.9.2010 Helsinki, 

FoodTec-messujen yhteydessä, www.foodtechelsinki.fi,  

www.kehittyvaelintarvike.fi

13. kansallinen massaspektrometriasymposium 30.9.–1.10.2010 

Tampere, www.fmss.fi

Kauppa 2011 30.9. Helsinki

Karelian Food Forum 30.9.–1.10.2010 Helsinki

Turun kirja- ja tiedemessut 1.–3.10.2010, www.turunmessukeskus.fi

Turun Ruokamessut 1.–3.10.2010, www.turunruokamessut.fi

Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät 4–5.10.2010 Helsinki, www.rty.fi

Laboratorioiden ajankohtaispäivät 5.–7.10.2010 Helsinki, www.evira.fi

Täydennyskoulutuskurssi elintarvike- ja vesivälitteisen epidemian 

selvittämisessä 5.–8.10.2010 Helsinki, www.evira.fi

Sertifioitu prosessin johtaja 5.–8.10.2010 Helsinki, www.iir.fi

Kuljetuspakkaukset 6.10.2010 Helsinki, www.pakkaus.com

Validoi hyvin 6.–7.10.2010 Helsinki, www.ael.fi

Luonnontuotepäivät 6.–7.10.2010 Joensuu, juha.rutanen@helsinki.fi

Ympäristö, Vesi & Viemäri, Jäte & Kierrätys 6.–9.10.2010 Helsinki, 

www.finnexpo.fi

Kemikaaliviraston sidosryhmäpäivä 7.10.2010 Helsinki, www.echa.eu

Palsternakkaviikko 11.–17.10.2010

Alueellinen ruokakulttuuritapahtuma 14.10.2010 Mikkeli, 

www.ekoneum.com

Kainuun elintarvikepäivä 2010 14.10.2010, ella.mustakangas@mtk.fi

Terveysmessut 15.–17.10.2010 Helsinki, www.terveysmessut.fi

Kalan aistinvarainen arviointi 21.10.2010 Helsinki, www.evira.fi

Ulkomailla 2010

18th International Food Products and Processing Technologies 

Exhibition 23–26.9.2010 Istanbul, www.food-exhibitions.com

IBIE 26–29.9. Las Vegas, www.ibie2010.com

FachPack 28–30.9.2010, Nürnberg, www.fachpack.de

Fi Asia 2010 29.9.–1.10.2010 Jakarta, www.ingredientsnetwork.com

Indiapack 2010 30.9.–3.10.2010 Mumbai, www.indiapack.in

Biotechnica 2010 5–7.10.2010 Hannover, www.biotechnica.de

Tokyo Pack 5–8.10.2010, www.tokyo-pack.jp

European Coating Conference 12–13.10.2010 Berliini, 

http://www.european-coating.com/events/ecc-packaging.cfm

Modern Bakery Moscow 12–15.10.2010, www.modernbakery-moscow.com

Health ingredients Japan 2010 13–15.10.2010 Tokyo, www.ingre-

dientsnetwork.com

SIAL 17–21.10.2010 Pariisi, www.sial.fr

Food ingredients India 2010 22–23.10.2010 Mumbai, 

www.ingredientsnetwork.com
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Hankintaopas

AAKKOSOSA

A&R CARTON OY
Kauttuan tehdas 
PL 120 
27501 KAUTTUA
Puh.  010 430 500
IK-Kotelo 
Inkeroisten tehdas 
Valtatie 12 
46900 INKEROINEN
Puh. 010 430 500
email: etunimi.sukunimi@ar-carton.com
www.ar-carton.com

ALERT-TUHOELÄINTORJUNTA OY
Satukuja 1 D
02230 ESPOO
Puh.  (09) 505 3011
Fax (09) 505 3148
email: alert.toimisto@alert.fi
www.alert.fi

ALGOL CHEMICALS OY 
PL 13 (Karapellontie 6)
02611 ESPOO 
Puh. (09) 50 991
Fax (09) 5099 250
email: info.chemicals.fi@algol.fi
www.algol.fi

AMIHELP OY
Otsolantie 7 B
36100 KANGASALA AS.
Puh.  0400 – 729 721
Fax  (03) 4518 0053
email: aimo.jussila@amihelp.fi
www.amihelp.fi

AMITEC OY
Kaivolantie 8
23800 LAITILA
Puh. 040 300 2200
Fax. (02) 856 132
www.amitec.fi

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

OY ATLAS COPCO  
KOMPRESSORIT AB 
Tuupakankuja 1
01740 VANTAA
Puh. 0207 189 200
Fax 0207 189 201

AURAPRINT OY
PL 131
20101  TURKU
Puh. 0207 917 700
Fax 0207 917 650
email: info@auraprint.fi
www.auraprint.fi

AVENA NORDIC GRAIN OY
PL 21
02401 KIRKKONUMMI
Puh. 010 402 2300
Fax  010 402 2344
email: pekka.risikko@avena.fi
www.avena.fi
www.mildola.fi

BANG & BONSOMER OY
PL 93 (Itälahdenkatu 18 A)
00210  HELSINKI
Puh. (09) 681 081
Fax  (09) 692 4174
www.bangbonsomer.com

BEMIS VALKEAKOSKI OY
PL 70
37601 VALKEAKOSKI
Puh. 0207 51 3100
Fax 0207 51 3309
email: valkeakoski@bemis.com
www.bemis-europe.com

BERNER OY
Elintarvikeraaka- ja lisäaineet
PL 15 (Eteläranta 4 B)
00131 HELSINKI
Puh. 0207 914 332
Fax 0207 914 380

BERNER OY
Terveys ja Tutkimus
PL 15 (Sahaajankatu 24)
00131 HELSINKI
Puh. 0207 914 672
Fax 0207 914 241
email: terveys.tutkimus@berner.fi
www.berner.fi/tt

BRENNTAG NORDIC OY
Malmarintie 20 
01380 VANTAA
Puh. (09) 5495 640
Fax (09) 5495 6411
email: main@brenntag-nordic.com
www.brenntag-nordic.com

BUSCH  
VAKUUMTEKNIK OY
Sinikellontie 4
01300 VANTAA
Puh. (09) 774 6060
Fax (09) 774 60 666
email: info@busch.fi
www.busch.fi

CCL LABEL OY
Kirjolantie 7
21200 RAISIO
Puh. (02) 435 8720
Fax (02) 435 8721
GSM +358 40 581 8683
email: tpiivek@cclind.com

OY CELEGO AB
Juvan teollisuuskatu 11
02920 ESPOO
Puh. (09) 348 6900
Fax (09) 853 2100
email: info@celego.fi
www.celego.fi

CHRISTIAN BERNER OY
PL 12 (Rajavoudinkuja 1a)
01741 VANTAA
Puh. (09) 276 6830
Fax (09) 890 920
email: infofi@christianberner.com
www.christianberner.com

MAUSTETALO CONDITE OY
PL 51 (Lisenssikatu 5)
21101 Naantali
Puh. (02) 436 5900
Fax  (02) 435 6950
email:  info@condite.fi
www.condite.fi

CORTEx OY
Kutojantie 5
02630 ESPOO
Puh. (09) 7590 770
Fax  (09) 7590 7799
email: cortex@cortex.fi
www.cortex.fi

Kehittyvä Elintarvike -lehden hankintaopas tarjoaa tietoa 
elintarvikealan laite-, palvelu- ja raaka-ainetoimittajista. Kysy  
lisää lehtemme ilmoitusmyynnistä Infoteam Oy:stä, 
puh. (09) 441 133, faksi (09) 447 427, infoteam@infoteam.fi, 
Mannerheimintie 40 A 30, 00100 Helsinki.

CRT OY CLEANROOM TECH
Vehnämyllynkatu 6 
33560 Tampere 
Puh. 010 3974400 
Fax  03 2540 745 
email:  info@crtoy.com 
www.crtoy.com 

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

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

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

DRINK CONSULT FINLAND OY
Juvantie 66
51900 JUVA
Puh. (015) 452 911
Fax (015) 453 964
email: finland@drinkconsult.com
www.drinkconsult.com
www.suurkeittio.fi
www.hoyrynkehitin.fi

ETELÄ-SUOMEN LAADUKAS
Ahomäentie 27
30100 FORSSA
Puh.  044 252 5749
Fax  (03) 436 1011
emai: maarit.jalli@laadukas.fi
www.laadukas.fi

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

FARMOS OY
PL 157
20101 TURKU
Puh. 010 4307 110
Fax 010 4307 720
www.farmos.fi

OY FOODFILES LTD
Neulaniementie 2 L 6
70210 KUOPIO
Puh. (017) 288 1270
Fax (017) 288 1269
email: foodfiles@foodfiles.com
www.foodfiles.com

FOODWEST OY
Vaasantie 1 C
60100 SEINÄJOKI
Puh. (06) 4210 000
email: foodwest@foodwest.fi
www.foodwest.fi

GIVAUDAN SUISSE SA
sivuliike Suomessa
Kauppakartanonkatu 7 A 44
00930 HELSINKI 
Puh. (09) 3434 860
Fax (09) 3434 8650
www.givaudan.com

HAARLA OY
Pyhäjärvenkatu 5 A
33200 TAMPERE
Puh. (03) 3399 1309
Fax (03) 3399 1350
email: julius.haarla@haarla.fi
www.haarla.fi

HAARLA ENGINEERING
Pyhäjärvenkatu 5 A
33200 TAMPERE
Puh.  (03) 3399 1302
Fax (03) 3399 1350
email: jarkko.haarla@haarla.fi
www.haarla.fi

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

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

HUHTAMÄKI CONSUMER 
GOODS FINLAND OY
Polarpakintie
13300 HÄMEENLINNA
Puh. 010 686 7000
Fax 010 686 7552
www.huhtamaki.fi

HUNAJAINEN SAM OY
Porslahdentie 23 H
00980 HELSINKI
Puh. (09) 877 0330
Fax (09) 8770 3311
email: kari.koivulehto@hunajainensam.fi
www.hunajainensam.fi

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

IMCD FINLAND OY
Malminkatu 24 C
00100 HELSINKI
Puh (09) 25 15 160
Fax (09) 25 15 1699
email: info@imcd.fi
www.imcd.fi

JAUHETEKNIIKKA OY
Alasuutarintie 22
48400 KOTKA
Puh. (05) 2184 270
Fax  (05) 2184 290
email: mail@jauhetekniikka.fi
www.jauhetekniikka.fi
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Tukea tulevaisuuden 
menestystarinoille
Tarjoamme innovatiivisia liiketoiminnan ratkaisuja
tuotekehitykseen, tuotannon optimointiin, laadun 
kehitykseen ja kaupallistamiseen.

Viikki Food Centre on valittu toteuttamaan kansallista 
Elintarvikekehityksen klusteri (OSKE) -ohjelmaa. 
Kysy lisää lupaavista OSKE-hankkeistamme!

  www.viikkifoodcentre.fi 

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

LABNET OY
Hermannin rantatie 12 B
00580 HELSINKI
Puh. (09) 476 44300
Fax (09) 476 44310
email: etunimi.sukunimi@labnet.fi

LAIHIAN MALLAS OY
Länsitie 372
66400 LAIHIA
Puh. (06) 475 2111
Fax (06) 476 2555
email: mallas@laihianmallas.fi
www.laihianmallas.fi

LAITOSJALKINE OY
35320 HIRSILÄ
Puh. (03) 336 3111
Fax (03) 336 3300
email: etunimi.sukunimi@laja.com
www.laja.com

LARSCON OY
Antreantie 10 B
02140 ESPOO
Puh. 010 239 2480
Gsm  050 540 2882
email: larscon@kolumbus.fi
www.larscon.fi

LAWSON SOFTWARE  
FINLAND OY 
Valimotie 13 A
00380 HELSINKI
Puh. 020 1420 000
www.lawson.com

LEIPURIN OY
PL 40
(Kutojantie 4)
02631 ESPOO
Puh. (09) 521 710
Fax (09) 521 2121
www.leipurin.com

LIHATEOLLISUUDEN 
TUTKIMUSKESKUS LTK 
OSUUSKUNTA
PL 56 (Luukkaankatu 8)
13101 HÄMEENLINNA
Puh.  020 761 9480
Fax (03) 570 5499
www.ltk.fi

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

LISACON OY
Kivitie 145
72400 PIELAVESI
Puh. (017) 861 244
email: liisa.hyvarinen@lisacon.fi
www.lisacon.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

NORDIC ID OY
Myllyojankatu 2 A
24100 SALO
Puh. (02) 727 7700
Fax	 (02)	727	7720
email:	info@nordicid.com
www.nordicid.com

NORFOODS OY
Paciuksenkatu 19
00270  HELSINKI
Puh. (09) 4159 2255
Fax (09) 4159 2256
email: etunimi.sukunimi@norfoods.fi
www.norfoods.fi

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

ORIOLA–KD HEALTHCARE OY
PL 8
02101 ESPOO
Puh. 010 429 99
Fax 010 429 2080
email: etunimi.sukunimi@oriola-kd.fi
 asiakaspalvelu@oriola-kd.fi
www.oriola-kd.fi

ORION DIAGNOSTICA OY
PL 83
02101 ESPOO
Puh. 010 426 2709
Fax 010 426 2794
email: tilaukset@oriondiagnostica.fi

PACK COMPANY OY
Teollisuustie 12
65610 MUSTASAARI
Puh. (06) 322 7300
Fax (06) 322 7320
email: etunimi.sukunimi@packcompany.fi
www.packcompany.fi

PA-HU OY
Teollisuustie 2
02880 VEIKKOLA
Puh.  0207 89 1000
Fax  0207 89 1099
email:  myynti@pa-hu.fi
www.pa-hu.fi

PIRKANMAAN  
LAATUETIKETTI OY
Keskitie 3 
33470 YLÖJÄRVI 
Puh. 010 440 3900 
Fax 010 440 3909 
email: etunimi.sukunimi@laatuetiketti.fi 
www.laatuetiketti.fi

PPT PÖLYNPOISTOTEKNIIKKA OY
Hakamäentie 7
48400 KOTKA
Puh. 010 841 6000
Fax 010 841 6019
email: ppt@ppt-filter.com
www.ppt-filter.com

SATAFOOD  
KEHITTÄMISYHDISTYS RY
Viialankatu 25
32700 HUITTINEN
Puh. (02) 620 6319
Fax (02) 620 6339
email: etunimi.sukunimi@satafood.net
www.satafood.net

OY SCANDIC TRANS AB
VAASA – TURKU – HELSINKI
Puh. 020 1202 500
Fax  020 1202 515
www.scandictrans.fi

SCANEGG SUOMI OY
Piispanristintie 8
20760 PIISPANRISTI
Puh. (02) 214 431
Fax (02) 2144 333
email: etunimi.sukunimi@scanegg.fi
www.scanegg.fi

SEALED AIR OY
Työpajankatu 6 A
00580 HELSINKI
Puh. (09) 7257 4411
Fax (09) 7257 4430
cryovac.finland@sealedair.com
www.sealedair-emea.com

SEFO-KONSULTOINTI
Lapinlahdenkatu 23 B 58 
00180 HELSINKI
Puh. (09) 726 0270
Fax (09) 726 0272
email: marja.laukkanen@sefo-konsultointi.fi
www.sefo-konsultointi.fi

SENSON OY
PL 95
15141 LAHTI
Puh. (03) 864 364
Fax (03) 781 8918
www.senson.fi

OSAKEYHTIÖ SIx
PL 227 (Tulppatie 20)
00811 HELSINKI
Puh. 020 792 4330
Fax (09) 755 5545
email: six@six.fi

SOFTWARE POINT OY
Valkjärventie 1
02130 ESPOO
Puh. (09) 4391 320
email: sales@softwarepoint.fi
www.softwarepoint.com

SOLOTOP OY
Laippatie 14 A
00880 HELSINKI
Puh. (09) 5491 660
Fax. (09) 5491 6570
email: myynti@solotop.fi
www.solotop.fi

SUOMEN COBRA SYSTEMS OY
Asesepänkuja 3
00620 HELSINKI
Puh. (09) 7288 340
Fax (09) 7288 3434
email: suomen@cobrasys.fi
www.cobrasys.fi

SUOMEN VUOKRAKONTTI OY
Yrityspuistontie 2
05200 RAJAMÄKI
Puh (09) 7258 8700
 040 508 4803
email: nina.kulokorpi@vuokrakontti.fi
www.vuokrakontti.fi

TALLBERG ROBOMA OY
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Sivukonttori: Puoshaka 3, 18100 
Heinola
Puh. 020 7421 800, 050 555 6466
Fax (03) 714 1302
email: jrg@tallbergroboma.fi
www.tallbergroboma.fi

TANKKI OY
Oikotie 2
63700 ÄHTÄRI
Puh. (06) 510 1111
Fax (06) 510 1200
www.tankki.fi

TARRATUOTE OY
PL 6 (Vesimyllynkatu 4)
33331 TAMPERE
Puh. (03) 254 7800
Fax  (03) 254 7811
www.tarratuote.fi

OY TEO-PAL AB
Luoteisrinne 4
02270 ESPOO
Puh. (09) 819 0560
Fax (09) 8190 5642
email: asiakaspalvelu@teopal.fi
www.teopal.fi

THERMO FISHER SCIENTIFIC
PL 100 (Ratastie 2)
01621 VANTAA
Puh. (09) 3291 0200
Fax (09) 3291 0301
email: myynti.fi@ 
 thermofisher.com
www.thermofisher.com

TPLUS OY
Mäkelänkatu 54 A
00510 HELSINKI
Puh. (09) 7599 720
Fax (09) 7599 7210
www.tplus.fi

TT-TÄRYLAITE OY
Linnanpajantie 7
00950 HELSINKI
Puh. (09) 755 2730
Fax (09) 755 4505
email: info@tarylaite.fi
www.tarylaite.fi

UVA FINLAND 
Ollaksentie 12
02940 Espoo 
Puh: (09) 863 21 21 
 040 900 18 38 
email:  riggert.fornas@kolumbus.fi
www.uvisable.com

VALIO OY 
PL 10
00039 VALIO
Puh.  010 381 2457
Fax   010 381 2630
email: teollisuustuotteet@valio.fi

VERSO OY
Kansakoulukatu 5 B 14
00100 Helsinki
Puh. 040-549 7114
email: annika@versofinland.fi
www.versofinland.fi

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

VIIKKI FOOD CENTRE
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
Puh. (09) 319 36543
Fax (09) 319 36554
email: info@viikkifoodcentre.fi
www.viikkifoodcentre.fi

OY WOIKOSKI AB
Pääkonttori
PL 1
47901 VUOHIJÄRVI
Puh. (015) 7700 700
email: info@woikoski.fi
www.woikoski.fi

R. ÖSTERLUND KY KB
PL 99 (Laippatie 19 B)
00811 HELSINKI
Puh. (09) 586 8170
Fax (09) 736 452
email: contact@osterlund.com
www.osterlund.com



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

Multivac Oy
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at

Orat Oy
– annostelujärjestelmät
– vaa’at ja vaakahinnoittelujärjestelmät
– huolto- ja ylläpitopalvelut

SoloTop Oy
– vaa’at ja vaakahinnoittelujärjestelmät
– huolto ja ylläpitopalvelut
– vaaka-anturit
– annostelujärjestelmät
– ohjelmistot

ATK-LAITTEET JA  
-JÄRJESTELMÄT

Lawson Software Finland Oy 
– valmistavan teollisuuden-, elintarvike- ja 

tukkukaupan ERP tietojärjestelmä-
ratkaisut ja asiantuntijapalvelut 
Suomessa ja globaalisti

Nordic ID Oy
Kotimainen langattomien tuotteiden 
valmistaja
– langattomat anturit ja järjestelmät 

omavalvontaan
– käsitietokoneet inventointiin yms:

– RFID-lukijat
– viivakoodilukijat
– 2D-lukijat

Software Point Oy
– WiLabLIMS ja LabVantage Sapphire LIMS
– TasteBOSS aistinvaraiseen arviointiin
– konsultoinnit ja käyttöönotot

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

logistiset kokonaisratkaisut

KEMIKAALIT, KEMIALLISET  
TUOTTEET JA 
HYGIENIARATKAISUT

CRT Oy Cleanroom Tech 
– hygienia- ja puhdastilat 
– puhdastilatuotteet

Diversey
– pesu- ja desinfektioaineet kaikkiin  

elintarviketeollisuuden tarpeisiin
– pesukemikaalien annostelulaitteet
– prosessien hygieniakartoitukset

Farmos Oy
– elintarviketeollisuuden pesu- ja 

desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakartoitukset ja -koulutukset

UVA Finland
– UV-lamppuja hygieniatarkkailuun

TUOTERYHMÄOSA

 

Oy Woikoski Ab
– elintarvikekaasut
– teolliset kaasut
– erikoiskaasut
– kuivajää
– kaasun sekoitus- ja jakelujärjestelmät

KONEET, LAITTEET,  
MUU VARUSTUS

Amitec Oy
Elintarviketeollisuuden ratkaisut:
– kokonaisvaltaiset projektitoteutukset
– suunnittelu, valmistus ja asennus

Ammeraal Beltech Oy
– elintarviketeollisuuden hihnat

Oy Atlas Copco  
Kompressorit Ab 
– paineilmakompressorit ja  

jälkikäsittelylaitteet

Busch Vakuumteknik Oy
– tyhjiöpumput

Christian Berner Oy
– pakkauskoneita
– merkkauslaitteita
– pumppuja
– prosessilaitteita
– tyhjiötekniikka
– tekniset muovit
– tärinän vaimennus
– monipäävaa´at
– prosessien mittauslaitteet

Cortex Oy
– leipomo- ja pakkauskoneet
– merkintälaitteet
– pakkausmateriaalit

Drink Consult Finland Oy
– pumput, säiliöt, sekoittajat
– pakkauskoneet; nesteet, jauhot
– merkkaus- ja etikettikoneet
– prosssilaitteet, kuivurit
– annostelijat; nesteet, jauhot
– pastörointi- ja suodatuslaitteet
– höyrynkehittimet
– pullotus- ja korkituskoneet

Haarla Engineering
– annostelujärjestelmät
– automaatioprojektointi
– konenäköjärjestelmät
– tuotannon modernisoinnit
– tuottavuusanalyysit sekä konsultointi
– valvomo-ohjelmistot ja -laitteet

An ITW Company 
Oy M. Haloila Ab
– lavankäärintäkoneet

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

Joniko Oy
– vanne/vyötekoneet
– staattisen sähkön poisto
– rainanpuhdistuslaitteita
– pumppuja ja jarruja
– koronakäsittelylaitteita

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

Orat Oy
– elintarviketeollisuuden linjaratkaisut
– elintarvikkeiden kuutiointi, muotoilu ja 

siivutus
– liemitys- ja leivityskoneet
– luunerottelu- ja rasvanmäärityslaitteet
– pakkauskoneet
– pesu- ja käsittelyjärjestelmät
– savustus, keitto, paisto ja jäähdytys
– huolto- ja ylläpitopalvelut

SoloTop Oy
– kuutiointi-, suikalointi- ja 

siivutuskoneet
– prosessiastiat ja kutterit
– optiset lajittelijat
– spiraali- ja linjapakastimet
– nostatuspiraalit
– savustusuunit
– pakkauskoneet
– paistolinjat
– pesukoneet ja -linjat
– tärykuljettimet
– huolto- ja ylläpitopalvelut

Tankki Oy
– säiliöt, sekoittimet, hoitotasot

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

Vesantti Oy
– lihavalmiste- ja valmisruoka- 

teollisuuden koneet

KULJETUS- JA 
LOGISTIIKKA- 
PALVELUT

Oy Scandic Trans Ab
– lämpösäädellyt kuljetukset 

Skandinaviassa ja Manner-Euroopassa,
 vienti ja tuonti
– logistiikkapalvelut ja varastointi
– pikakuljetukset Helsinki/Turku – Tuk-

holma vv.

Suomen Vuokrakontti Oy
– kylmä- ja pakastekontit

LABORATORIO-TUOTTEET

Berner Oy 
Terveys ja tutkimus
– vesimikrobiologiaan IDEXX Colilert, 

Enterolert-E ja Quanti-Disk
– kotimaiset SERVANT petrimaljat, 

sauvat, silmukat ja näytetölkit
– ATAGO-refraktometrit ja -polarimetrit
– BIOTOOL-elatusainekeittimet ja 

maljanvalulaitteet
– KSG autoklaavit
– HEIDOLPH ravistelijat ja sekoittajat
– LAUDA-vesihauteet
– INFORS-ravistelijat

Labnet Oy
– mikrobiologiset elatusaineet
– elintarvikkeiden testikitit
–	lämpötilamittaukset	elintarvikkeista
–	ph-	ja	johtokykymittaukset
–	petrimaljat	ja	valmiit	maljat

Oriola-KD Healthcare Oy
– mikrobiologiset elatusaineet ja  

reagenssit
– elintarvikkeiden testikitit
– laboratoriolaitteet ja -tarvikkeet

Orion Diagnostica Oy
– Hygicult-testit mikro biologisen 

puhtauden seurantaan ja Orion clean 
card pro-testi valkuaisaineperäisen  
lian toteamiseen

Oy Teo-Pal Ab
– kosteusanalysaattorit
– laboratoriovaa’at
– lämpö- ja viljelykaapit
– pH/johtokyky/lämpömittarit ja  

-elektrodit
– sentrifugit
– ultraäänipesulaitteet
– ravistelijat ja sekoittajat
– polarimetrit ja refraktometrit
– vesi- ja kuivahauteet

Thermo Fisher Scientific
– automaattiset analysaattorit ja 

reagenssit elintarvikeanalytiikkaan: 
Arena

– Oxoid ja Remel mikrobiologian tuotteet
– Finnpipetit ja Finntip -kärjet
– kylmälaitteet, sentrifugit, soluviljely, 

kylmäkuivaus, haihduttimet, uunit, 
lämpökaapit, laminaarit, 
mikrokuoppalevylaitteet 

LIIMALAITTEET

Tallberg Roboma Oy Ab
– ITW DYNATEC kuuma- ja 

kylmäliimalaitteet
– edullinen ITW CHALLENGER-

monimerkki varaosa-  ja huoltopalvelu
– kuumaliimauslaitteet
– kuumasulatelaitteet
– kylmäliimauslaitteet
– laminointikoneet
– liimauskoneet ja –laitteet
– robottijärjestelmät

MAUSTEET, AROMIT, 
MUUT LISÄAINEET

Algol Chemicals Oy
– asetaatit
– bentsoaatit
– erikoissuolat
– etikkahappo 
– hapettumisen esto- ja ph:n säätöaineet
– hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet
– juustonsulatesuolat
– kuidut
– makeuttamisaineet
– mononatriumglutamaatti
– paakkuuntumisenestoaineet
– sitruunahappo ja sitraatit
– sorbaatit
– suolat
– vaahdonestoaineet
– vanilja ja vanilliini

Bang & Bonsomer Oy
– elintarvikelisäaineita
– elintarvikeraaka-aineita
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Berner Oy 
Agentuuriosasto
– elintarvikeraaka- ja lisäaineet
– aromit ja luontaiset elintarvikevärit
– luontaiset elintarvikevärit
– meri-, vuori-, vakuumi- ja erikoissuolat
– väkiviina- ja viinietikat

Brenntag Nordic Oy
– elintarviketeollisuuden raaka-aineet

Oy Celego Ab
– aromit
– värit ja värjäävät elintarvikkeet
– makeutusaineet
– säilöntäaineet
– muut lisäaineet

Givaudan Suisse SA 
sivuliike Suomessa
– aromit

Haarla Oy
– antioksidantit
– aromit, värit ja vanilliini
– leivonnan apuaineet
– luontaiset kasviuutteet
– luontaistuotteet
– makeutusaineet
– sidonta- ja emulgointiaineet
– säilöntäaineet
– tärkkelykset ja tärkkelysjohdannaiset

Hunajainen SAM Oy
– hunajaa elintarviketeollisuudelle

Hunajayhtymä Oy
– kotimaista ja ulkomaista hunajaa  

elintarviketeollisuudelle

IMCD Finland Oy
– sakeuttajat ja stabilointi
– säilöntäaineet ja happamuudensäätöaineet
– fosfaatit, kuidut ja tärkkelykset

Labnet Oy
– aromit
– elintarvikevärit
– happamuudensäätöaineet
– kuidut
– makeutusaineet
– maunvahventeet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– säilöntäaineet
– tärkkelykset
– vitamiinit ja vitamiiniseokset
– karotenoidit

Leipurin Oy
– leipomoteollisuuden raaka-aineet
– elintarviketeollisuuden maku- ja 

rakenneaineet

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

Norfoods Oy
– hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet
– stabilointiaineet
– lesitiini
– riisitärkkelys, -jauhot, -proteiinit, -kuitu
– sokerikulööri
– maito- ja heraproteiinit ja  

hydrolysaatit
– pintakiillokkeet
– mantelit, pähkinät, siemenet jne
– muut elintarvikelisäaineet

Orat Oy
– mausteseokset ja marinadit
– lihaproteiinit

Tplus Oy
– tärkkelykset ja tärkkelysjohdannaiset
– Potex-perunakuitu
– emulgointi-, sakeuttamis- ja 

hyytelöimisaineet
– heraproteiinit
– rasva-, kerma- ja jogurttijauheet
– tärkkelyssiirapit
– aromit ja mausteseokset
– suklaa teollliseen käyttöön
– lesitiinit

Vesantti Oy
– Wiberg-mausteseokset

R. Österlund Ky Kb
– aromit ja konsentraatit
– elintarvikevärit
– emulgointi- ja sakeuttamisaineet
– kaakaotuotteet
– hedelmäjauheet ja -palat
– vihannestuotteet
– juomapohjat
– lakritsiuutteet
– makeutusaineet

PAKKAAMINEN

A&R Carton Oy
– offsetpainettuja 

kartonkikotelopakkauksia
– alumiinivuokia ja kartonkivuokia
– kotelopakkauskoneita; Expresso, 

Ceka Hermetet, Ceka Can, Kliklok, 
Senzani ja Restelli

Auraprint Oy
– tarrat, tuote-etiketit
– RFID-tarrat
– sleeverit. wrap-around-etiketit

BEMIS VALKEAKOSKI OY
– vakuumi- ja suojakaasupakkauslami-

naatit elintarviketeollisuudelle

CCL LABEL OY
– monikerrosetiketit
– promootioetiketit
– kutiste-etiketit (sleeverit)
– pakkauskoneet

Drink Consult Finland Oy
– lasipullot ja –purkit
– korkit ja kutistekapsyylit
– pakkauskoneet

Faerch Plast A/S
– CPET, AMPET, APET, PP, PS ja PLA 

rasiat ja kannet
– Top Seal kuumasaumattavat kalvot

Hagson-Provitek Oy
– keinosuolet (myös mauste- ja 
  savusuolet)
– luonnonsuolet
– vakuumi- ja kuristepussit
– kinkkuverkot

Huhtamäki Consumer Goods 
Finland Oy
– monipuolinen valikoima pakkauksia 

elintarviketeollisuudelle

Multivac Oy
– pakkaus- ja etiketöintikoneet

Orat Oy
– kammio- rasia- ja ratakoneet
– snorkkelikoneet
– pakkausrobotit
– koneiden huolto- ja ylläpitopalvelut
– makkarankuoret
– kutiste- ja laminaattipussit
– kutistekalvot

Pa-Hu Oy
– elintarvikepakkaukset
– myynti- ja kuljetuspakkaukset  

kartongista ja aaltopahvista
– pakkaustarvikkeet
– myyntipistemateriaalit

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

Sealed Air Oy
– Cryovac -kutistepussit
– Cryovac -pakkauskalvot
– Cryovac -vakuumipakkauslaitteet

SoloTop Oy
– Flowpack-, rasiansuljenta-, vakuumi-, 

syvävetopakkauskoneet
– vakuumipussit ja pakkauskalvot

Tarratuote Oy
– vaakatarrat
– tuotetarrat
– lavatarrat ym.

RAAKA-AINEET

Avena Nordic Grain Oy
– kasviöljyt: teollisuus, suurkeittiöt

Maustetalo Condite Oy
Leipomo ja elintarvike-
teollisuuden raaka-aineet
– jauhot ja leipäseokset
– mausteet ja aromit
– mantelit ja pähkinät
– siemenet ja hiutaleet
– riisit
– kuivatut hedelmät
– suklaa- ja rasvakuorrutteet
– hedelmä- ja marjatäytteet
– margariinit
– säilykkeet
– sokerit ja siirapit
– suolat

Danisco Sweeteners Oy
Erikoismakeuttajat ja rakenneraaka-
aineet elintarvike- ja lääketeollisuudelle
– fruktoosi
– ksylitoli
– laktitoli
– Litesse-polydekstroosi (ravintokuitu)

Haarla Oy
– erikoisjauhot, siemenet, rouheet, 

litisteet, hiutaleet sekä seokset
– etikat ja etikkahappo
– kuidut, ravinteet ja vitamiinit
– maito- ja heraproteiinit
– perunahiutaleet ja –rakeet
– sopimustuotanto
– öljyt, rasvat ja margariinit

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

 

LIHEL Oy
– mausteet ja mausteseokset
– valmistus- ja lisäaineet
– fosfaatit
– marinadit ja marinadiseokset
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt seokset

MP-Maustepalvelu Oy
– valmistus- ja lisäaineet 
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt  

seokset

Scanegg Oy
– munajalosteet, kuorimunat

Senson Oy
– mallasuutteet
– viljauutteet
– maltaat
– emulgointi- ja stabilointiaineet
– entsyymit
– laktaasit
– funktionaaliset raaka-aineet mm. 

proteiinit ja lipidit
– hiiva-autolysaatit ja -uutteet
– antioksidantit
– analyyttiset kitit ja reagenssit
– suodatuksen apuaineet
– muut lisä- ja apuaineet
– hedelmäpalat ja -pastat
– ravintokuidut

Osakeyhtiö SIx
– suolaiset ja makeat maustamisseokset
– aromit
– marinadit
– valmisruokaseokset
– rakenne- ja sidontaseokset
– funktionaaliset komponentit
– puolivalmisteita jäätelöihin, 

leivonnaisiin ja makeisiin

Valio Oy 
Teollisuusmyynti
– maidot, kermat ja muut maitotuotteet
– juustot
– maito- ja herajauheet
– marmeladit ja hillot
– voi ja voiöljy

SOPIMUSPAKKAAMINEN
Pack Company Oy
– monipuolinen valikoima kuivien 

tuotteiden sekottamiseen ja 
rahtipakkaamiseen

SUUNNITTELU, 
KEHITYS, 
KONSULTOINTI

AmiHelp Oy
– mentorointi ja johdon sparraus
– liiketoimintasuunnitelmat
– T&K -projektit  ja 

markkinointistrategiat
– markkina- ja tuotealueen laajentaminen

Etelä-Suomen Laadukas
– omavalvonta- ja laatujärjestelmät
– hygieniakoulutus ja osaamistestaus
– laatupäällikköpalvelut

Oy Foodfiles Ltd
– kliininen tutkimus
– elintarvikkeiden rekisteröinti
 (mm. terveysväitteet, uuselintarvikkeet)

 
 

 

--- AmiHelp Oy ------ 
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Tukea tulevaisuuden 
menestystarinoille
Tarjoamme innovatiivisia liiketoiminnan ratkaisuja
tuotekehitykseen, tuotannon optimointiin, laadun 
kehitykseen ja kaupallistamiseen.

Viikki Food Centre on valittu toteuttamaan kansallista 
Elintarvikekehityksen klusteri (OSKE) -ohjelmaa. 
Kysy lisää lupaavista OSKE-hankkeistamme!

  www.viikkifoodcentre.fi 

Foodwest Oy
Elintarvikekehityksen edelläkävijä
– tuotekehitys
– markkinatutkimus
– laadunhallinta
– tekniset palvelut

Larscon Oy
– HACCP, laatu- ja ympäristöjärjestelmät
– HACCPdoc® dokumentointijärjestelmä 

lämpötilanvalvonta, 
tiedonkeruupäätteet

Lihateollisuuden tutkimuskeskus 
LTK osuuskunta
– HACCP-, omavalvonta- ja 

laatujärjestelmäkonsultointi
– koulutuspalvelut
– kuluttajatestaukset
– laboratoriopalvelut
– lihatutkimuspalvelut
– teknologia- ja tuotekehityspalvelut

Lisacon Oy
– liiketoimintasuunnitelmat
– markkinatutkimukset

Satafood Kehittämisyhdistys ry
– elintarvikealan kehityspalvelut
–  laaja-alaiset ympäristöteknologian  

palvelut

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

kielellä
– hygieniapassit tutkinnon perusteella
– HACCP-koulutukset

Verso Oy
– T&K ideasta markkinoille
– brändin rakennus, pakkaussuunnittelu, 

viestintä ja kuluttajatutkimukset

Viikki Food Centre
– tuotekehitys
– elintarviketuotannon ja laadun 

kehittäminen
– markkinoinnin suunnittelu ja brändin 

rakennus

TYÖHYGIENIA JA  
TURVALLISUUS

ALERT-Tuhoeläintorjunta Oy
– tuhoeläintorjunta

Laitosjalkine Oy
– työ-, suoja- ja turvajalkineet 

elintarviketeollisuuteen ja 
laboratorioihin

PPT Pölynpoistotekniikka Oy
– pölynpoistolaitteita
– keskussiivousjärjestelmiä

n  T U n n U S T U K S I A 

Kansainvälinen ravitsemustieteen  
palkinto turkulaistutkijoille
Professorit Erika Isolauri ja Seppo Salminen 

saivat arvostetun ravitsemustieteen palkin-

non, The IdF Elie Metchnikoff Prize 2010, pio-

neerityöstään ihmisen ravitsemuksen ja suo-

liston mikrobiston vaikutusten tutkimuksessa.

Isolauri on koulutukseltaan lastenlääkäri, 

ja hän työskentelee Turun yliopiston lasten-

tautiopin professorina ja ylilääkärinä Turun 

yliopistollisen keskussairaalan lastenklini-

kassa. Salminen on ravitsemustoksilogi ja 

elintarviketutkija, joka toimii elintarvikekehi-

tyksen professorina ja Funktionaalisten elin-

tarvikkeiden kehittämiskeskuksen johtajana 

Turun yliopistossa.

Palkinto myönnetään tieteellisistä keksin-

nöistä, ja se jaettiin nyt toisen kerran. Palkin-

to jaetaan kolmessa kategoriassa (mikrobio-

logia, bioteknologia sekä ravitsemus ja terve-

ys). Isolauri ja Salminen palkittiin ravitsemuk-

sen ja terveyden kategoriassa. Palkintosere-

monia järjestettiin IdF:n (International dairy 

Federation) kongressin yhteydessä Tromssas-

sa kesäkuussa. Palkinnon saajat valitsee tie-

teellinen asiantuntijaraati.

Fazer Mylly AIB-auditoitu hyvin arvosanoin
Fazer Myllyn ohjelmaan kuuluu ulkopuolisen, alalla 

tunnustetun sertifioijan auditointi. Fazer Myllyn asi-

akkaiden suosituksesta on päädytty AIB:n auditoi-

maksi (American Institute of Baking). Ensimmäisen 

kerran AIB auditointi tehtiin vuonna 2003, jolloin jo 

Fazer Mylly pääsi AIB-hyväksytyksi myllyksi arvosa-

nalla satisfactory. Voimassa oleva laatuarvosana on 

ollut viimeiset kolme vuotta excellent.

Tänä vuonna auditoinnissa kiinnitettiin erityis-

tä huomiota tuotantotilojen hygieniaan, vie-

rasesineriskeihin, tuoteturvallisuuden varmista-

miseen ja vuosittaisten takaisinvetoharjoitusten 

tekoon. AIB oli uudistanut auditointiohjeensa ja 

tiukentanut arvosanarajojaan. Fazer Mylly on 

edelleen AIB-auditoitu mylly arvosanalla excel-

lent (pistemäärällä 850).

Maailmanmaineeseen 
Raision Elovena 
-leipäpussilla
Pakkausrepro Marvacon toteuttama ja Pyrol-

lpack Oy:n painama Elovena Kaurapalat 

”mökki” -promootiodesign on lajissaan en-

simmäinen suomalainen painatustyö, joka on 

saanut tunnustusta korkeasta painolaadus-

taan Amerikasta.

Painatus voitti hopeaa FTA:n Excellence in 

Flexography -kilpailussa toukokuussa. Kilpai-

luun osallistui yli 600 työtä maailmanlaajuises-

ti. Sama leipäpussipainatus menestyi ainoana 

suomalaisena myös eurooppalaisessa DuPont 

Cyrel Grand Prix -kilpailussa Saksassa.

Valiolle ja Antti Sorsalle eurooppalainen 
energiatehokkuuspalkinto
Valio ja Valion Joensuun tehtaalla työskentelevä 

tekninen asiantuntija Antti Sorsa on palkittu Eu-

roopan parhaasta energiatehokkuusprojektista. 

Sorsan projektityö osallistui yhteiseurooppalai-

sen, energiatehokkuutta edistävän Energy Mana-

ger -koulutuksen projektikilpailuun keskisuurten 

yritysten sarjassa.

Antti Sorsan Energy Manager -lopputyö liittyi 

lämmön talteenottoon Joensuun meijerin neutra-

lointialtaan jätevedestä. Lämpöenergia siirretään 

lämpöpumpun avulla uudelleenkäytettäväksi tuo-

tantoon. Lämpöenergian talteenotto ja kierrätys 

säästävät energiaa arviolta 3,1 miljoonaa kilowat-

tituntia vuodessa, ja hiilidioksidipäästöt vähene-

vät 1 200 tonnia vuodessa. Investointi maksaa rei-

lut 300 000 euroa, ja kustannussäästö on yli 100 

000 euroa vuodessa.
>>
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• Mira Salonen on nimitetty Leipurin Oy:n Elintar-

viketeollisuus yksikön Team Leaderiksi 14.6.2010 

alkaen. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat Suo-

men yksikön toiminnan kehittäminen ja operatii-

vinen toiminta.

• Atria Suomi Oy:n toimitusjohtaja Juha Gröhn on 

siirtynyt Atria Skandinavia AB:n toimitusjohtajak-

si 1.9.2010 alkaen. Hän toimii edelleen Atria Oyj:n 

varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaise-

na ja vastaa konsernin alkutuotantoliiketoimin-

nasta ja lihan hankinnasta. Atria Oyj:n toimitus-

johtaja Matti Tikkakoski on nimitetty Atria Suomi 

Oy:n toimitusjohtajaksi 1.9. alkaen ja Atria Oyj:n 

talousjohtaja Tomas Back Atria Baltian liiketoi-

minta-alueen johtajaksi 1.9. alkaen. Hän toimii 

edelleen myös Atria Oyj:n talousjohtajana.

• ETK Pasi Pohjolainen on nimitetty myyntipäälli-

köksi Atria Suomen lihaliiketoiminnan vienti- ja 

tukkumyyntiin.

• Antti Vaittinen on nimitetty Yrjö Wigren Oy:n 

myyntipäälliköksi 1.6.2010 alkaen.

• ETM Heli Arkkila on nimitetty Ruokakesko Oy:n 

K-supermarket-ketjun myyntijohtajaksi.

• Lihatukku Tammisen toimitusjohtajana on aloit-

tanut Pasi Tamminen ja Espoon yksikön laitosjoh-

tajana Vesa Tamminen. Harri Tamminen toimii 

hallituksen puheenjohtajana vastuualueenaan 

strateginen johtaminen ja hallitustyöskentely. Ari 

Försti toimii tuotantojohtajana, Tommi Nuuttila 

tuotantopäällikkönä, Jari Kousa tuotepäällikkönä, 

Jukka Kauppila myyntipäällikkönä, Jouni Norrila 

työnjohtajana ja Vesa Koivu myyntiedustajana.

• Pasi Anttila on nimitetty Oy Kraft Foods Finlan-

din toimitusjohtajaksi sekä Suomen maajohtajak-

si ja Mika Kaarto markkinointijohtajaksi.

• KTM Jouni Grönroos on nimitetty Fazer-konser-

nin varatoimitusjohtajaksi, talous- ja rahoitusjoh-

tajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi 

1.10.2010 alkaen. Krister Friberg jatkaa konsernin 

talousjohtajana ja konsernin johtoryhmän sekä 

venäläisen tytäryhtiön hallituksen jäsen.

• dI Risto Viskari on nimitetty Fazer Myllyn tuote-

kehitysjohtajaksi ja KTM Mikko Lindqvist pak-

kauskehitysjohtajaksi.

• dI Mikael Hellström on nimitetty Fazer Leipomot 

Suomen ja Fazer Makeisten hankintajohtajaksi ja 

johtoryhmien jäseneksi.

• Fazer-konsernissa VTM, ETM Liina Hemminki on 

Mira Salonen

nimitetty verkkoviestinnästä ja sosiaalisesta me-

diasta vastaavaksi päälliköksi, KTM Anne-Maria 

Flanagan yritysvastuupäälliköksi, KTM Nina Tör-

hönen sidosryhmäsuhteista ja yritysidentiteetistä 

vastaavaksi päälliköksi, KTM Riitta Salenius-Mela 

ja KTM Maria Pimenoff uusien liiketoimintakon-

septien päälliköiksi, KTM Marja Hakala Consumer 

Insight Manageriksi, KTM Martina Slotte Web 

Leaderiksi, THM Sanna-Maria Hongisto ravitse-

musasiantuntijaksi, FT Sampsa Haarasilta tutki-

musjohtajaksi ja ETM Mauri Yli-Kyyny tutkimus-

projektien projektipäälliköksi.

• Jyrki Koponen on nimitetty Fazer Myllyn myynti-

päälliköksi ja Jarkko Arrajoki myllyn, miksaamon 

ja jauhopakkaamon tuotantopäälliköksi.

• ETM Merja Ahonen on nimitetty Huhtahyvät 

Oy:n tehdaspäälliköksi 1.6.2010 alkaen.

• KTM Tomi Hyttinen on nimitetty Moilas Oy:n ja 

sen tytäryhtiöiden toimitusjohtajaksi.

• dI Jukka Vuorinen on nimitetty Inspecta Tarkas-

tuksen liiketoimintayksikön johtajaksi.

• Vesa P. Pollari on nimitetty Kotipizzan varatoimi-

tusjohtajaksi.

• Claus Fertin on valittu VikingGeneticsin toimitus-

johtajaksi 16.8.2010 alkaen.

• Jukka Leskelä on nimitetty hankintajohtajaksi 

VAASAN-konsernin hankintaorganisaatioon.

• ETM Maarit Virkkala on nimitetty Compass 

Group/Eurest Finlandin Operationsa Manageriksi 

ja johtoryhmän jäseneksi.

• FT, TtM Janne Sallinen on nimitetty erikoistutki-

jaksi ja tiimijohtajaksi VTT:n ihmisen hyvinvoinnin 

mittaamistiimiin Kuopioon.

• Leipätiedotuksen toiminnanjohtajaksi on nimi-

tetty ETM Kaisa Mensonen. ETM Terhi Virtanen on 

aloittanut 1.8. projektikoordinaattorina Leipätie-

dotuksen Haukkaa välillä -hankkeessa.

• Uutena Maitolähettiläänä on aloittanut laillistet-

tu ravitsemusterapeutti, TtM Anne Pohju.

• Kaupan liiton hallituksen puheenjohtajaksi on 

valittu SOK:n pääjohtaja Kuisma Niemelä.

• Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjoh-

tajaksi on valittu Turun kaupunginjohtaja, varatuo-

mari Mikko Pukkinen.

• Lahtelainen Ulla Ristkari on 17. Pauligin Paula.

• Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton vies-

tintäpäällikön äitiysvapaan sijaiseksi on nimitetty 

FM Outi Jalonen.

Stora Enson DeLight 
-pakkausratkaisu 
Vuoden 2010 muoviteko
Stora Enson deLight -pakkausratkaisu on 

saanut Vuoden Muoviteko -palkinnon. 

deLight Solution -pakkausteknologia yh-

distää ympäristöystävällisen kartonki-

pakkauksen ja suojausominaisuuksis-

taan tunnetun muovin.

Kierrätettävät deLight-tuotteet valmis-

tetaan innovatiivisella ruiskuvaluteknolo-

gialla, jossa kartonki ja muovi liitetään 

halutun muotoiseksi pakkaukseksi. En-

simmäisenä uutuustuote on ehtinyt kau-

pan hyllyille elintarvikeyhtiö Atrian pak-

kauksissa.

deLight on pääosin uusiutuvasta raa-

ka-aineesta valmistettu kuitupohjainen 

pakkaus. Se on kevyt, kierrätettävä ja 

käyttäjäystävällinen. Se kestää pakasta-

misen sekä kuumentamisen uunissa ja 

mikrossa. Pakkaus soveltuu suojakaa-

suun pakattaville tuotteille ja suojaa si-

sällön myös valolta. Pakkaukset mallin-

netaan ja muotoillaan asiakkaan toivo-

musten mukaan.

Suomen Messusäätiön lahjoittama  

3 000 euron palkinto jaetaan joka toinen 

vuosi järjestettävillä PlasTec-messuilla.

Findus Groupille 
ympäristöpalkinto
Findus Group -konsernin kalakantojen 

kestävän kehityksen ohjelma Fish for Life 

on valittu voittajaksi EU:n European Bu-

siness Awards for the Environment -kil-

pailussa. Palkinto myönnetään euroop-

palaisille innovatiivisille, kilpailukykyisil-

le yrityksille, jotka ottavat ympäristön 

huomioon toiminnassaan.

Fish for Life -ohjelma kattaa yksityis-

kohtaiset kriteerit ja tiukat arviointipro-

sessit, joilla varmistetaan kalan vastuul-

linen hankinta. Lisäksi ohjelma sitouttaa 

kalastamoita parhaisiin toimintatapoihin 

pitkän aikavälin kestävän kehityksen to-

teutumiseksi.

Anne Pohju Ulla Ristkari
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Vuoden 2010 kovin
ammattitapahtuma

21.–24.9.2010 Helsingin Messukeskus
Helsinki Exhibition & Convention Centre

M
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MESSUKESKUKSESSA YLI 200 NÄYTTEILLEASETTAJAA

Kävijät pääsevät yhdellä rekisteröitymisellä tutustumaan kaikkiin 
kolmeen tapahtumaan. FoodTec 2010 järjestetään samanaikaisesti 
pakkausalan PacTecin ja graafi sen teollisuuden, painoviestinnän ja 
markkinoinnin tapahtuman GrafTecin kanssa.

Elintarvikkeiden tuotantoteknologia

21.–24.9.201021.–24.9.2010

Sisäänpääsy rekisteröitymällä ennakkoon Internetissä 
tai Messukeskuksen asiakaspäätteillä. www.foodtechelsinki.fi 

Avoinna tiistai–torstai klo 9–17, perjantai klo 9–16



FoodTec 2010

Rekisteröidy messuille ennakkoon 
Kaksi tapaa rekisteröityä:
• Ennakkoon internetissä: 
 Rekisteröidy www.foodtechelsinki.fi ,   
 tulosta rintamerkki ja ota se mukaan messuille.   

• Messukeskuksessa: Voit rekisteröityä myös 
 Helsingin Messukeskuksen sisäänkäynneillä 
 saapuessasi messuille.

Register your visit in advance. 
Two ways to register:
• Online: Visit www.foodtechelsinki.fi  (-> In English) 
 and register your visit in advance. 
 Print out your badge and take it with you when  
 arriving to the fair. 

• At the entrances: You can register at the entrances 
 of Helsinki Exhibition & Convention Centre 
 when arriving to the fair.

Yleistiedot
Aika ja paikka
21.–24.9.2010 
Helsingin Messukeskus

Aukioloajat 
ti–to klo 9–17 ja pe 9–16

Sisäänpääsy
Maksuton sisäänpääsy rekisteröityneille kävijöille. 
Rekisteröityminen ennakkoon osoitteessa www.foodtechelsinki.fi 
tai Helsingin Messukeskuksen sisäänkäyntien asiakaspäätteillä.

Liikenneyhteydet 
Helsingin keskustasta raitiovaunuilla 7A, 7B ja 9. Kaikki junat 
pysähtyvät 
Pasilan asemalla, josta on 300m kävelymatka Messukeskukseen. 
Helsinki-Vantaan lentokentältä on 15km Messukeskukseen.

Pysäköinti 
Pysäköinti Messukeskuksen alueella on maksullista. 
Pysäköintilipun hinta on kassoilta tai infopisteestä 
ostettaessa 6 ¤ , pysäköinninvalvojalta ostettaessa 8 ¤.

Hotellivaraukset 
Holiday Inn Helsinki – Messukeskus, puh. 09 150 900. 

Ravintolat
Helsingin Messukeskuksen ravintolapalveluita 
hoitaa Fazer Ravintolat, puh. 09 150 9501. 

Pankkiautomaatit
Eteläisen sisäänkäynnin aulassa ja Ala-Galleriassa.

Ensiapu
Ensiapuhuone Ala-Galleriassa, puh. 09 150 9228.

Järjestäjä 
Suomen Messut, puh. 09 150 91, www.fi nnexpo.fi 

General information
Time and Venue 
21–24 September 2010 
Helsinki Exhibition & Convention Centre

Opening hours 
Tue–Thu 9 am–5 pm, Fri 9 am–4 pm

Admission
Admission is free of charge for those who have registered 
their visit. Register online at www.foodtechelsinki.fi  or at the entrance 
of Exhibition & Convention Centre.

Traffi c connections 
From the city centre by trams 7A, 7 B and 9. All trains stop at 
Pasila Station, which is located 300 m from the Fair Centre. 
Helsinki-Vantaa Airport is situated 15 km from the 
Exhibition & Convention Centre.

Parking 
Parking ticket costs ¤ 6 when bought at the cashier’s 
and ¤ 8 when paid on leaving the parking area. 

Hotel Booking 
Holiday Inn Helsinki Exhibition & 
Convention Centre
tel. +358 9 150 900. 

Restaurants and cafeterias
Several restaurants and bars are 
open during the fair.

Cash dispensers
Cash dispensers are situated in the 
Southern Entrance and the lower Gallery.

First aid
First aid is located in the lower Gallery, 
tel. +358 9 150 9228.

Organiser
The Finnish Fair Corporation, 
tel +358 9 150 91, www.fi nnexpo.fi  



FoodTec 2010
FoodTec 10 on elintarvikkeiden tuotantoteknologian vahva messu tapahtuma, joka 
kokoaa alan ammattilaiset tutustumaan uutuuksiin ja tapaamaan kollegoja. Samaan 
aikaan on Messukeskuksessa myös kaksi muuta ammattitapahtumaa: pakkaus- ja 
materiaalinkäsittely alan pohjoismainen kärkitapahtuma PacTec ja uusi graafi sen alan 
ja painoviestinnän tapahtuma GrafTec 2010. Pääset kaikkiin yhdellä rekisteröitymisellä 
ja luot asiakas- ja kumppanuussuhteita yli toimi alarajojen. Tervetuloa!

A unique opportunity to meet colleagues and clients as well as fi nd out about all the 
latest developments in the fi eld. At the same time there are three simultaneous trade 
fairs: PacTec is the leading Nordic tradeshow for the packaging and materials handling 
sector, FoodTec focuses on food production technology and GrafTec 2010, a new 
tradeshow for graphical industry professionals and their customers. Three events with 
one registration. Welcome!

FoodTec 2010FoodTec 2010

www.foodtechelsinki.fi 



Heikki Manner Veijo Meriläinen Asko Mäyry Pauliina Nurmi

Kokoussali 207, kongressisiipi
9.00–12.00
Elintarvike ja Terveys-lehden seminaari
PAKKAUSMATERIAALIT JA -MERKINNÄT
8.30  Aamukahvi

9.00  Pakolliset ja vapaaehtoiset pakkausmerkinnät
 ylitarkastaja Tytti Itkonen, Evira

9.30 Ajankohtaista pakkausmateriaalien alalta
 ylitarkastaja Pirkko Kostamo, Evira

10.00 Tauko

10.15 Pakkausmerkintöjen ja pakkausmateriaalien
  valvonta käytännössä
 läänin elintarviketarkastaja Merja A. Virtanen, 
 Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

10.45  Pakkausmateriaalit ja merkinnät, teollisuuden näkökulma
 pakkauskehityspäällikkö Tanja Virtanen-Leppä, Atria Oyj

11.15  Testit kontaktimateriaalien turvallisuuden arvioinnissa
 palvelupäällikkö Birgit Aurela, VTT

11.45  Keskustelu aamun aiheista

12.00  Päätös

Ilmoittautuminen 13.9. mennessä 
eevastiina.veneranta@elintarvikejaterveys.fi  
tai puh. 02 630 4920

www.elintarvikejaterveys.fi 

Seminaari on maksuton

KESKIVIIKKO 22.9. 

OHJELMAT JA SEMINAARIT
PROGRAMME AND SEMINARS

Seminaarisali, halli 3
13.00–15.00
YMPÄRISTÖVASTUULLISTA LIIKETOIMINTAA ELINTARVIKEKETJUSSA
puheenjohtaja: 
professori Jyri Seppälä, Suomen Ympäristökeskus

• Tuotteiden jalanjäljet ja niiden pienentäminen 
 – esimerkkinä elintarvikkeet
 tutkija, tekniikan tohtori Pauliina Nurmi, MTT

• Vähäpäästöisyyden haasteet elintarvikealalle
 Valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija
 Oras Tynkkynen

• Näkökulmia elintarvikeketjun energiakysymyksiin
 teknologiatutkimuksen johtaja Markku Järvenpää, MTT

• Case: ympäristövastuullisuus valmisruokaketjussa
 laatujohtaja Maarit Kyyrö, Saarioinen Oy

Seminaari on maksuton

Järjestäjä: 
Kehittyvä Elintarvike -lehti

Lisätietoja: 
Pirjo Huhtakangas, puh. 09 547 4700 tai 040 822 1370  
toimitus@kehittyvaelintarvike.fi 

TIISTAI 21.9. 

Juha Back Kai Iiskola Markku Järvenpää
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Matti Oravainen



OHJELMAT JA SEMINAARIT
PROGRAMME AND SEMINARS

Ohjelmalava, halli 6
10.00–11.30
KANSAINVÄLISTYMISEN MAHDOLLISUUDET JA KARIKOT. 
KUINKA ONNISTUMME?
Paneelin puheenjohtajana on Elintarviketieteiden seuran 
puheenjohtaja, toimitusjohtaja. Heikki Manner ja keskustelijoina 
vienti päällikkö Erkki Pöytäniemi, Organic Food Finland; johtaja 
Veijo Meriläinen, Valio Oy; toimitusjohtaja Esa Luomanperä, 
Jokilaakson Juusto Oy ja toimitusjohtaja Kai Iiskola, Puljonki Oy. 

Seminaarisali, halli 3
13.00–15.00
TUOTEKEHITYKSEN UUDET TUULET
puheenjohtaja: professori Kari Salminen

• Johdatus seminaarin aiheeseen
 professori Kari Salminen

• Miten kehittää tuotekehitystä?
 toimitusjohtaja Heikki Manner, Jovant Oy

• Tutkimustiedon hyödyntäminen teknologiasovelluksissa
 asiantuntija Emma Laivisto, Viikki Food Centre

• Elintarvikeprosessointi tuotteen ravitsemuksellisen 
 laadun muokkauksessa
 projektipäällikkö Mauri Yli-Kyyny, Fazer Oy

Seminaari on maksuton

Järjestäjä: 
Elintarviketieteiden Seura, Prosessitekninen jaosto

Lisätietoja: 
Pirjo Huhtakangas, puh. 09 547 4700 tai 040 822 1370  
toimitus@kehittyvaelintarvike.fi  

KESKIVIIKKO 22.9. 

Seminaarisali, halli 3
13.00–15.00
JÄLJITETTÄVYYDELLÄ TURVALLISUUTTA
puheenjohtaja: kehittämispäällikkö, Asko Mäyry, Foodwest Oy

• Meijerituotteet ja jäljitettävyys 
 laatupäällikkö Matti Oravainen, Valio Oy

• Kultamunien jäljitettävyys tilalta kuluttajille 
 hankintajohtaja Juha Back, Munakunta

• Painovärien turvallisuus 
 asiakaspäällikkö Katja Jokiaho, VTT

• Maailman tunnetuin elintarvikejäljitettävyys; case BigMac™
 toimitusjohtaja, Mikael Tuompo, HAVI Logistics

Seminaari on maksuton

Järjestäjä: 
Elintarviketieteiden Seura ry, Elintarvikehygienian jaosto

Lisätietoja: 
Pirjo Huhtakangas, puh. 09 547 4700 tai 040 822 1370  
toimitus@kehittyvaelintarvike.fi 

TORSTAI 23.9. 

Muutokset mahdollisia.
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SEMINAARISALI, HALLI 3
10.30–11.00 
PAKKAUKSEN MERKITYS BRÄNDIN LUOMISESSA
johtaja Jon Sundén,Fazer Leipomot ja Makeiset liiketoiminta-alue
Suomen Pakkausyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja

11.00–12.45 
TULEVAISUUDEN PAKKAUS, PacTec 2010 –avajaisseminaari
Järjestäjä: Metsäteollisuus ry

• 11.00–11.30 
 Mikä kuluttajuudessa voi muuttua ja mikä on pysyvää? 
 Roope Mokka, Demos Oy

• 11.30–12.00 
 Suomalaisten kuluttajien ympäristötietoisuus, Case: Raisio
 Markku Krutsin, Raisio Oyj

• 12.00–12.30 
 Pakkaaminen ja kestävä kehitys
 Jukka Kilpeläinen, Stora Enso Oyj 

Ohjelmalava, halli 6
10.15–11.30 
VISUAALISUUS JA VASTUULLISUUS TAPAHTUMANÄKYVYYDESSÄ
Case: Pori Jazz toimitusjohtaja, Katja Leppäkoski, Pori Jazz

11.45–12.15 
SÄHKÖISEN JULKAISEMISEN MAHDOLLISUUKSIA JA 
KOTIMAISIA RATKAISUJA ERI KANAVILLE JA LUKULAITTEILLE
Harri Taskinen, Anygraaf Oy   

12.30–14.00 
PAINOMAAILMA-LEHDEN TIETOISKUJA: 

• Tehoa asiakasmarkkinointiin hyvin toteutetulla asikaslehdellä 
 Jukka Vivolin, Markkinointiviestintä Dialogi

• Offsetpainotyö hyvin toteutettu egologinen tuote 
 Jukka Juvonen, Libris Oy

• Printin uudet mahdollisuudet ja materiaalit 
 (suurkuva ja muut innovaatiot),  Jyrki Narinen, DMP

• Fonteista tehoa sekä printtiin että verkkoon
 Rene Iisakka, Fontit.com

• Julkaise printtisi vaivatta verkossa eDocker työkalulla
 Petteri Paananen, Prepress Center

• Business builder 
 Juha Wallin, Canon Oy

TIISTAI 21.9. 

KESKIVIIKKO 22.9.

Seminaarisali, halli 3
10.15–11.30 
TEHOSTEIDEN VAIKUTUS PAINOTUOTTEIDEN HUOMIONARVOON
VTT:n ja yhteistyökumppaneiden tutkimus  projektin 2009 
tulokset. Järjestäjä: Lönnberg Print & Promo, VTT 

Ohjelmalava, halli 6
11.45–12.15 
SÄHKÖISEN JULKAISEMISEN MAHDOLLISUUKSIA JA 
KOTIMAISIA RATKAISUJA ERI KANAVILLE JA LUKULAITTEILLE
Harri Taskinen, Anygraaf Oy 

12.30–14.00 
PAINOMAAILMA-LEHDEN TIETOISKUJA: 
• Tehoa asiakasmarkkinointiin hyvin toteutetulla asikaslehdellä 
 Jukka Vivolin, Markkinointiviestintä Dialogi

• Offsetpainotyö hyvin toteutettu egologinen tuote 
 Jukka Juvonen, Libris Oy 

• Printin uudet mahdollisuudet ja materiaalit 
 (suurkuva ja muut innovaatiot),  Jyrki Narinen, DMP

• Fonteista tehoa sekä printtiin että verkkoon, 
 Rene Iisakka, Fontit.com

• Julkaise printtisi vaivatta verkossa eDocker työkalulla
 Petteri Paananen, Prepress Center

• Business builder, Juha Wallin, Canon Oy

14.00–15.00 
Keynote: Paul Williams, 
European Sales Manager of Morgana: 
Jälkikäsittelyllä lisää tuottavuutta

15.15–15.45 
Sähköisen julkaisemisen mahdollisuuksia ja 
kotimaisia ratkaisuja eri kanaville ja lukulaitteille
Harri Taskinen, Anygraaf Oy 

14.00–14.30 
SÄHKÖISEN JULKAISEMISEN MAHDOLLISUUKSIA JA 
KOTIMAISIA RATKAISUJA ERI KANAVILLE JA LUKULAITTEILLE.
Harri Taskinen, Anygraaf Oy 

14.30–15.15 
ÄLYKÄSTÄ PAKKAUSVIESTINTÄÄ
Mauri Reinilä, toimitusjohtaja, Pyroll/SOLVER palvelut

15.15–16.00
THE FUTURE YOU SEE IS THE FUTURE YOU GET
Roger Wiig, Nordic Marketing Manager, Xerox Nordic

Presentation on where Xerox and leading consultancy companies see the 
future for the printing industry is heading, and what measures and actions 
we need to take to be a successful part of this future. 

Ohjelmat ovat maksuttomia.

OHJELMAT JA SEMINAARIT
PROGRAMME AND SEMINARS



PERJANTAI 24.9.TORSTAI 23.9. 

Ohjelmalava, halli 6
10.15–11.30 
TEHOKAS PRINTTI - KESTÄVÄ ALUSTA!
Päivi Salpakivi, ympäristöjohtaja, UPM

Miten ostan painotuotteen kestävästi?
Yrityscase

11.45–12.15 
SÄHKÖISEN JULKAISEMISEN MAHDOLLISUUKSIA JA 
KOTIMAISIA RATKAISUJA ERI KANAVILLE JA LUKULAITTEILLE
Harri Taskinen, Anygraaf Oy

12.00–13.45 
PAINOMAAILMA-LEHDEN TIETOISKUJA:
• Tehoa asiakasmarkkinointiin hyvin toteutetulla asikaslehdellä 
 Jukka Vivolin, Markkinointiviestintä Dialogi

• Offsetpainotyö hyvin toteutettu egologinen tuote 
 Jukka Juvonen, Libris Oy 

• Printin uudet mahdollisuudet ja materiaalit 
 (suurkuva ja muut innovaatiot),  Jyrki Narinen, DMP

• Fonteista tehoa sekä printtiin että verkkoon
 Rene Iisakka, Fontit.com

• Julkaise printtisi vaivatta verkossa eDocker työkalulla
 Petteri Paananen, Prepress Center

• Print power kampanjaesittely 
 Lasse Krogell. Print Power kampanja

• Business builder 
 Juha Wallin, Canon Oy

14.00–15.00 
Keynote: Paul Williams, European Sales Manager of Morgana: 
Jälkikäsittelyllä lisää tuottavuutta

15.15–15.45 
Sähköisen julkaisemisen mahdollisuuksia ja 
kotimaisia ratkaisuja eri kanaville ja lukulaitteille. 
Harri Taskinen, Anygraaf Oy 

15.45–16.15 
Future Packaging Trends
Jo Stephenson, Marketing Director, Sun Chemicals

Ohjelmalava, halli 6
10.00–11.00 
BRÄNDI POLTTOPISTEESSÄ I
Tehokas brändipakkaus: erotu ja houkuttele!
Case: Oululainen brändiuudistus – pakkaus 100-vuotiasta 
brändiä rakentamassa
Maija Olkkonen-Seppo, toimitusjohtaja, Packdesign ID Oy
Hanna Lehtonen, pakkausasiantuntija, Fazer Leipomot&Makeiset

BRÄNDI POLTTOPISTEESSÄ II
Case: Saarioinen - Kun suunnittelu ja toteutus ovat kohdallaan 
Järjestäjä: Suomen Pakkausyhdistys

11.15–11.45  
Pakkauksen merkitys brändin kannalta
Matti Remes, toimitusjohtaja, Remes & Packart Oy

11.55–12.25  
Brändin arvoisen pakkauksen toteutus
Kai Lankinen, toimitusjohtaja, Marvaco Oy

12.35–13.00 
Tulokset puhuvat puolestaan
Päivi Pitkämäki, tuotepäällikkö, Saarioinen Oy

13.15–13.45 
Sähköisen julkaisemisen mahdollisuuksia ja 
kotimaisia ratkaisuja eri kanaville ja lukulaitteille
Harri Taskinen, Anygraaf Oy 

14.00 
Printin Voimaa -suunnittelukilpailunvoittajien julkaiseminen
Järjestäjä: Painomaailma-lehti 

14.30–15.45 
Paneelikeskustelu
Talous nousee - mutta miten kävi painotöiden?

Messujen päätöspaneelissa pohditaan kirjapainojen nykytilaa ja 
ravistellaan reilusti alan toimintatapoja. Kenen on tulevaisuus?
Järjestää: Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto ry KTT  

ILONA IT DEMOTEATTERI osasto 6m45
Tiistaina 21.9 
Nykypäivän työvälineet graa� sessa työnkulussa

Keskiviikkona 22.9 
Teknologian tulevaisuus : uudet ratkaisut muuttavat
tuotantoa, oletko sinä mukana?

Torstaina 23.9 
Mihin koulutetaan graa� sen alan ammattilaiset suomessa

Perjantaina 24.9 
Tietohallinnon oma aamupäivä lisenssihallinnan haasteisiin 

Perjantaina 24.9. klo 12–14 
ILONAIT:N HUUTOKAUPPA: 
Tee löytöjä ja huuda hyvällä hinnalla työvälineitä laidasta laitaan!

Muutokset mahdollisia.

OHJELMAT JA SEMINAARIT
PROGRAMME AND SEMINARS
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A
Amipac Oy 6h42
Pajalantie 21
04400  JÄRVENPÄÄ
Puh./Tel. +358 40 3002250 
Telefax +358 9 2344001 
sales@amipac.fi 
www.amipac.fi 

Amitec Oy 6h42
Kaivolantie 8
23800  LAITILA
Puh./Tel. 040 300 2200 
Telefax 02 856 132 
jarmo.ylavainio@amitec.fi 
www.amitec.fi 
Amitec tuotteet ja palvelut:
-Prosessiputkitukset
-Laitevalmistus ja -asennus
-Suunnittelu ja projektointi
-Kokonaistoimitukset

TeollisuusSuomi 6g47
Itkonniemenkatu 13
70500  KUOPIO
Puh./Tel. 017 368 6000 
Telefax 017 368 6010 
aineisto@ammattiviestit.fi 
www.teollisuussuomi.fi 

APV Finland Oy 6g36

Arctic Circle Delight Oy 6g44
Mukkaniementie 75
97540  TIAINEN
Puh./Tel. 045 125 5064 

B, C
Bamach Oy 6h48
Kraputie 2
00890  HELSINKI
Puh./Tel. 09 278 6250, 040 835 7296 
Telefax 09 2786 2581 
henrik.jarnstrom@bamach.com
www.bamach.com

BF Conveyor Oy 6f49
Lämmittäjänkatu 6
00880  HELSINKI
Puh./Tel. 09 759 3162 
Telefax 09 755 5901 
info@bf-conveyor.fi 
www.bf-conveyro.fi 

Citec Engineering Oy Ab 6g40
Silmukkatie 4
Pl 109
65101  VAASA
Puh./Tel. 06 3240 700 
Telefax 06 3240 850 
http://www.citec.com

CSB-System International 6h40
Mannerheimintie 12 B, 5. krs
00100  HELSINKI
Puh./Tel. 09 2516 6317 
Telefax 09 2516 6100 
info@csb-system.com
www.csb-system.com
CSB-System on IT-asiantuntijayritys, joka 
tarjoaa asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä, 
täysin integroituja, toimialakohtaisia liike-
toimintaratkaisuja elintarvike- ja juomateol-
lisuudelle.

E, F
Elintarvike ja Terveys-lehti 6g43
Gallen-Kallelan katu 8
28100  PORI
Puh./Tel. 02 630 4920 
Telefax 02 630 4939 
etunimi.sukunimi@elintarvikejaterveys.fi 
www.elintarvikejaterveys.fi 

Oy Ergolift Ab 6g57
KAUNIAINEN
www.ergolift.fi 

Finnvacum Oy Ab 6g31
Kraputie 6
00890  HELSINKI
Puh./Tel. +358 9 278 6250 
Telefax +358  9 877 7118 
fi nnvacum@fi nnvacum.fi 
www.fi nnvacum.fi 

FlexLink Systems 6f49
Lämmittäjänkatu 6
00880  HELSINKI
Puh./Tel. 09 788 832 
Telefax 09 755 5901 
info.se@fl exlink.com
www.fl exlink.com

H
Hartek Oy 6f57
Keskustie 36
PL 51
63101  KUORTANE
Puh./Tel. 06 525 4980 
Telefax 06 525 4981 
hartek@hartek.fi 
www.hartek.fi 

NÄYTTEILLEASETTAJAT • EXHIBITORS



Hosmed Oy 6g45
Ennekuja 1
02270  ESPOO
Puh./Tel. 020 775 6330 
Telefax 020 7756339 
info@hosmed.fi 
www.hosmed.fi 
Hosmed Oy on vuonna 1982 perustettu me-
talli- ja alkuaineanalytiikkaan, pikatestei-
hin sekä mikroaaltotekniikkaan erikoistunut 
maahantuonti-, myynti-, huolto- ja koulu-
tusyritys.

Hygi Tex Oy Ab 6g49
Ratakatu 6
10300  Karjaa
Puh./Tel. 019 278 5060 
Telefax 019 278 5070 
hans.totterman@hygitex.fi 
www.hygitex.fi 

I, J
Oy Insalko Ab 6f41
Niittyläntie 5
00620  HELSINKI
Puh./Tel. 09 685 0920 
Telefax 09 685 3870 
mika.puhakainen@insalko.fi 
www.insalko.fi 

IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47
Hyllilänkatu 2
33730  TAMPERE
Puh./Tel. 03 359 5400 
Telefax 03 359 5444 
markku.verho@sk-trade.com
www-ip-produkter.fi 

Jauhetekniikka Oy 6g32
Alasuutarintie 22
48400  KOTKA
Puh./Tel. 05 218 4270 
Telefax 05 218 4290 
mail@jauhetekniikka.fi 
www.jauhetekniikka.fi 

K, L

Kehittyvä Elintarvike -lehti 6g37
Pasilankatu 2
PL 115
00241  HELSINKI
Puh./Tel. 09 547 4700 
Telefax 09 547 4700 
toimitus@kehittyvaelintarvike.fi 
www.kehittyvaelintarvike.fi 
Kehittyvä Elintarvike -ammattilehti kattaa 
koko elintarvikealan ja elintarvikeketjun 
raaka-aineista kuluttajan lautasella se-
kä ravitsemuksen ja kansanterveyden. Leh-
teä julkaiseva Elintarviketieteiden Seura on 
Suomen suurin elintarvikealan yhdistys. 
Seura edistää tutkimustiedon monipuolis-
ta soveltamista käytäntöön ja toimii yhdys-
siteenä tutkimuksen ja teollisuuden välillä.

Keyforce Engineering Oy 6g42

Labema Oy 6g39
Klondyke-talo
Kumitehtaankatu 5 D 4 kerros
04260  KERAVA
Puh./Tel. 09 274 6740 
Telefax 09 274 67440 
etunimi.sukunimi@labema.fi 
www.labema.fi 

Lainto Engineering Oy 6g59
Masuunikuja 7
08200  LOHJA
Puh./Tel. + 358 50 5365504 
jouko.lainto@lainto.fi 
www.lainto.fi 
Lainto Engineering Oy 
toimii alojensa johtavien laitevalmistajien 
edustajana Suomessa:
- BHS Sonthofen teollisuussuodattimet
- Lödige panos- ja jatkuvatoimiset sekoitti-
met, kuivaimet
- Inotec uutta teknologiaa nestemäisten-ja

LIAG / Laufer International AG 6g41

M, N
modilo ab 6f8
Dalkarbyvägen 4
22100  MAARIANHAMINA
Puh./Tel. 0457 343 3604 
info@modilo.net
www.modilo.net
Paikkatietoiset älypuhelin-ohjelmistot työ- 
tilaus- toimitus- ja resurssihallintaan. Ei tie-
totekniikkaprojekteja   Ei laitehankintoja   Ei 
investointeja. Heti käyttöön verkon kautta ... 
kahvikupin hinnalla !

NÄYTTEILLEASETTAJAT • EXHIBITORS



Monilaite-Thomeko Oy 6h58
Tikkurilantie 136
01510  Vantaa
Puh./Tel. +358 10 8205 800 
Telefax +358 10 8205 801 
info@mtoy.fi 
www.mtoy.fi 

Net-Foodlab Oy  6h60
Voimakatu 19
20520  TURKU
Puh./Tel. +358 2 2730 888 
Telefax +358 2 2730 880 
nfl @netfood.fi 
www.netfood.fi 

O
OneMed Oy 6d22
Metsäläntie 20
PL 10
00321  HELSINKI
Puh./Tel. 046 714 6800 
Telefax 020 602 9400 
onemed.asiakaspalvelu@onemed.com
www.onemed.fi 

Oriplan Oy 6g58

S
Oy Scancool Ab 6h50
Yrittäjäntie 6
67100  KOKKOLA
Puh./Tel. 0207 281 868 
Telefax 0207 281 867 
info@scancool.fi 
www.scancool.fi 
Oy Scancool Ab on Suomen johtavia kylmä-
laitosten ja teollisuuslämpöpumppujen toi-
mittajia.
Tarjoamme kattavat kylmätekniikkaan ja 
teollisuuslämpöpumppuihin kuuluvat pal-
velut avaimet käteen -periaatteella. Suun-
nittelusta ja valmistuksesta asennuksee

Sick Oy 6b46

Solotop Oy 6f31
Laippatie 14A
00880  HELSINKI
Puh./Tel.+358 9 549 1660 
Telefax+358 9 549 16570 
MYYNTI@SOLOTOP.FI
WWW.SOLOTOP.FI

V, W
Oy Woikoski Ab 6g50
PL 1
47901  VUOHIJÄRVI
Puh./Tel. 015 7700 700 
Telefax 015 7700 720 
info@woikoski.fi 
www.woikoski.fi 

NÄYTTEILLEASETTAJAT • EXHIBITORS

Muutokset mahdollisia.



NÄYTTEILLEASETTAJAT TUOTERYHMITTÄIN
EXHIBITORS BY PRODUCT GROUPS

01 Elintarvike- ja juomateollisuuden 
koneet ja prosessilaitteet
Machinery and process equipment for the 
food and beverage industry

Amitec Oy 6h42
Arctic Circle Delight Oy 6g44
Bamach Oy 6h48
Citec Engineering Oy Ab 6g40
Finnvacum Oy Ab 6g31
Hartek Oy 6f57
IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47
Jauhetekniikka Oy 6g32
Lainto Engineering Oy 6g59
Monilaite-Thomeko Oy 6h58
Oy Insalko Ab 6f41
Oy Scancool Ab 6h50
Solotop Oy 6f31

02 Elintarvike- ja juomateollisuuden pak-
kaukset ja pakkauskoneet
Packages and packaging machines for the 
food and beverage industry

Amipac Oy 6h42
Amitec Oy 6h42
Bamach Oy 6h48
Citec Engineering Oy Ab 6g40
Finnvacum Oy Ab 6g31
Jauhetekniikka Oy 6g32
Monilaite-Thomeko Oy 6h58
Oy Insalko Ab 6f41
Solotop Oy 6f31

05 Laaduntarkkailu/Analyysi ja laborato-
riolaitteet
Quality control/Analysis and laboratory 
equipment

CSB-System International 6h40
Finnvacum Oy Ab 6g31
Hosmed Oy 6g45
IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47
Labema Oy 6g39
modilo ab 6f8
Monilaite-Thomeko Oy 6h58
Net-Foodlab Oy 6h60
Solotop Oy 6f31

06 Jäljitettävyys
Traceability

CSB-System International 6h40
FlexLink Systems 6f49
Jauhetekniikka Oy 6g32
modilo ab 6f8
07 Varastointi ja kuljetus
Storage and transport
Amipac Oy 6h42
BF Conveyor Oy 6f49
FlexLink Systems 6f49
modilo ab 6f8
Oy Scancool Ab 6h50

08 Hygienia, siivous ja kunnossapito
Hygiene, cleaning and maintenance

Bamach Oy 6h48
Hygi Tex Oy Ab 6g49
IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47
Labema Oy 6g39
modilo ab 6f8
OneMed Oy 6d22
Solotop Oy 6f31

09 Muut alan tuotteet ja palvelut
Other products and services in the field

TeollisuusSuomi 6g47
Citec Engineering Oy Ab 6g40
CSB-System International 6h40
Elintarvike ja Terveys-lehti 6g43
Oy Ergolift Ab 6g57
FlexLink Systems 6f49
Kehittyvä Elintarvike -lehti 6g37
Labema Oy 6g39
modilo ab 6f8
Monilaite-Thomeko Oy 6h58
Solotop Oy 6f31
Oy Woikoski Ab 6g50



NÄYTTEILLEASETTAJAT TUOTERYHMITTÄIN
EXHIBITORS BY PRODUCT GROUPS

PÄÄMIEHET • PRINCIPALS

3M Corporation
Ks/See Labema Oy 6g39

Abtek Biologicals
Ks/See Labema Oy 6g39

AdvantaPure
Ks/See IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47

Alexanderwerk
Ks/See IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47

AmbaFlex
Ks/See BF Conveyor Oy 6f49

Andritz-Sprout A/S
Ks/See Citec Engineering Oy Ab 6g40

Anneliese Mertes GmbH
Ks/See Bamach Oy 6h48

Astor Bäckereimaschinen GmbH
Ks/See Bamach Oy 6h48

Waldys SA
Ks/See Monilaite-Thomeko Oy 6h58

Avery Weigh-Tronix
Ks/See Solotop Oy 6f31

Bakkermagnetics BV
Ks/See Citec Engineering Oy Ab 6g40

Balpe
Ks/See Solotop Oy 6f31

Bastra Gmbh
Ks/See Solotop Oy 6f31

Borås Elmotor & Drivteknik Ab
Ks/See Bamach Oy 6h48

BAIER + KÖPPEL GmbH + CO (Beka)
Ks/See Oy Insalko Ab 6f41

BHS Sonthofen GmbH
Ks/See Lainto Engineering Oy 6g59

Biolog Inc.
Ks/See Labema Oy 6g39

BioTrading
Ks/See Labema Oy 6g39

Bizerba GmbH & co.KG
Ks/See Monilaite-Thomeko Oy 6h58

BOLL & KIRCH Filterbau GmbH
Ks/See Oy Insalko Ab 6f41

BWS Technologie GmbH
Ks/See Oy Insalko Ab 6f41

BVT Bakery Services BV
Ks/See Bamach Oy 6h48

CEIA
Ks/See IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47

CEM Corporation
Ks/See Hosmed Oy 6g45

CHROMagar Microbiology
Ks/See Labema Oy 6g39

CO.RA
Ks/See IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47

Conveyor Units
Ks/See BF Conveyor Oy 6f49

CUNO
Ks/See IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47

Deighton Manufacturing
Ks/See Solotop Oy 6f31

Denka Seiken
Ks/See Labema Oy 6g39

Teraoko Seiko Co., Ltd.
Ks/See Finnvacum Oy Ab 6g31

DMN Westinghouse
Ks/See Hartek Oy 6f57

Dunlop Protective Footwear
Ks/See Hygi Tex Oy Ab 6g49

Elka
Ks/See Hygi Tex Oy Ab 6g49

2E Ellgard Equipment A/S
Ks/See Bamach Oy 6h48

ELS - European
 Labelling System GmbH & Co. KG
Ks/See Finnvacum Oy Ab 6g31

Espera-Werke GmbH
Ks/See Solotop Oy 6f31

FlexLink Systems
Ks/See BF Conveyor Oy 6f49

FoodPack srl
Ks/See Solotop Oy 6f31

FormCook
Ks/See Solotop Oy 6f31

Fortuna Maschinenbau Holding AG
Ks/See Bamach Oy 6h48

Fuji Machinery Co, Ltd
Ks/See Finnvacum Oy Ab 6g31

Funk GmbH
Ks/See Solotop Oy 6f31

GLASS GmbH
Ks/See Solotop Oy 6f31

Gostol - Gopan d.o.o. Nova Gorica
Ks/See Bamach Oy 6h48

Goudsmit Magnetic Systems
Ks/See Hartek Oy 6f57

Guillin Emballages
Ks/See Monilaite-Thomeko Oy 6h58

Hajek
Ks/See Finnvacum Oy Ab 6g31

Hanovia
Ks/See IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47

Henkelman
Ks/See Finnvacum Oy Ab 6g31

Henkovac (HFE)
Ks/See Solotop Oy 6f31

Heuft Thermo-Oel GmbH
Ks/See Bamach Oy 6h48

Hoonved Srl
Ks/See Bamach Oy 6h48

HyServe
Ks/See Labema Oy 6g39

Ibonhart (Norwich) Ltd
Ks/See Oy Insalko Ab 6f41

IKA Werke
Ks/See IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47

Ilpra
Ks/See Finnvacum Oy Ab 6g31

Inotec GmbH
Ks/See Lainto Engineering Oy 6g59

Interscience
Ks/See Labema Oy 6g39

Ircon Drying Systems AB
Ks/See Oy Insalko Ab 6f41

Fr. Jacob Söhne GmbH&Co
Ks/See Hartek Oy 6f57

JBT FoodTech
Ks/See Solotop Oy 6f31

Jeros
Ks/See Solotop Oy 6f31

Amandus Kahl GmbH&Co
Ks/See Hartek Oy 6f57

Key Technology
Ks/See Solotop Oy 6f31

Kohlhoff HygieneTechnik
Ks/See Solotop Oy 6f31

BELLMER KUFFERATH Machinery GmbH
Ks/See Oy Insalko Ab 6f41

LAB M
Ks/See Labema Oy 6g39

Lin Pac Plastics GmbH
Ks/See Monilaite-Thomeko Oy 6h58

Lödige GmbH
Ks/See Lainto Engineering Oy 6g59

Marel
Ks/See Finnvacum Oy Ab 6g31

Medical & Wire
Ks/See Labema Oy 6g39

Mettler Toledo
Ks/See Finnvacum Oy Ab 6g31

MHS-Schneidetechnik GmbH
Ks/See Finnvacum Oy Ab 6g31

MicroBioLogics
Ks/See Labema Oy 6g39



PÄÄMIEHET • PRINCIPALS

Mix sri
Ks/See Citec Engineering Oy Ab 6g40

Mogensen AB
Ks/See Citec Engineering Oy Ab 6g40

Neogen Corp.
Ks/See Labema Oy 6g39

NETZSCH Feinmahltechnik
Ks/See IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47

NETZSCH-CONDUX Mahltechnik
Ks/See IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47

Newsmith Stainless Ltd
Ks/See Oy Insalko Ab 6f41

Noro GmbH
Ks/See Citec Engineering Oy Ab 6g40

Oliver Douglas Ltd
Ks/See Oy Insalko Ab 6f41

Paglierani srl
Ks/See Citec Engineering Oy Ab 6g40

Parker Domnick Hunter
Ks/See IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47

Aquious-PCI Membranes
Ks/See IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47

Powtech
Ks/See Citec Engineering Oy Ab 6g40

Raven Biological Laboratories
Ks/See Labema Oy 6g39

ROTEX Europe
Ks/See IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47

Gebr. Ruberg Maschinenfabrik
Ks/See Hartek Oy 6f57

Scanjet Systems AB
Ks/See Oy Insalko Ab 6f41

Dipl.-Ing. 
Schindler & Wagner GmbH & Co KG
Ks/See Finnvacum Oy Ab 6g31

Schrage Conveying Systems
Ks/See Hartek Oy 6f57

Frimont SpA
Ks/See Monilaite-Thomeko Oy 6h58

Sea srl
Ks/See Citec Engineering Oy Ab 6g40

SMITHS Detection
Ks/See IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47

Soehnle Professional GmbH
Ks/See Monilaite-Thomeko Oy 6h58

Solo Cup Company
Ks/See Monilaite-Thomeko Oy 6h58

Spooner Industries Ltd.
Ks/See Oy Insalko Ab 6f41

SSP Pumps
Ks/See IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47

Starmix Srl
Ks/See Bamach Oy 6h48

STORK Food and Dairy Systems
Ks/See IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47

Streckel&Schrader GmbH
Ks/See Citec Engineering Oy Ab 6g40

Suominen Nonwovens Ltd
Ks/See Hygi Tex Oy Ab 6g49

SYS
Ks/See Arctic Circle Delight Oy 6g44

Technical Service Consultant
Ks/See Labema Oy 6g39

Tecnopool S.p.A.
Ks/See Bamach Oy 6h48

Tecnoscan AB
Ks/See Citec Engineering Oy Ab 6g40

Tecnovac srl
Ks/See Monilaite-Thomeko Oy 6h58

Tekleen
Ks/See IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47

Thermo Fisher Scientifi c
Ks/See Hosmed Oy 6g45

Treif GmbH
Ks/See Solotop Oy 6f31

Unifi ller Systems, Inc.
Ks/See Bamach Oy 6h48

Vaihinger GmbH
Ks/See Bamach Oy 6h48

Variovac
Ks/See Finnvacum Oy Ab 6g31

Velp scientifi ca
Ks/See Labema Oy 6g39

Vikan A/S
Ks/See Hygi Tex Oy Ab 6g49

Witt -Gasetechnik GmbH & Co KG
Ks/See Finnvacum Oy Ab 6g31



NÄYTTEILLEASETTAJAT • EXHIBITORS

A & R Carton Oy 6e44 •

Advertigo Production house 6n26 •

AGI-lehti 6n21 •

Oy Alfa-Bag Ab 6e19 •

Allestpac OÜ 6a7   •

Amipac Oy 6h42  •

Amitec Oy 6h42  •

Antti Lindfors Oy 6f30 •

Anygraaf Oy 6m60 •

APV Finland Oy 6g36   •

Arctic Circle Delight Oy 6g44   •

Arenco  AB 6d1 •

ARROW Engineering Oy 6d58 •

AS Mulitpakentd 6h2 •

Auraprint Oy 6f5 ••

UAB Bageta 6f23 •

Bamach Oy 6h48   •

Bedika Oy 6e22 •

BF Conveyor Oy 6f49  •

BF Conveyor Oy 6f49   •

Oy Biopartners Ab 6a21  •

Bitpress Oy Ab 6m43 •

Brand Factory Finland Oy 6m16 •

Busch Vakuumteknik Oy 6f27  •

Cabassi Oy 6f19  •

Canon Oy 6h31 •

Oy Cecmik Trading Ab 6n55 •

CheckPoint Production Oy 6f12  •

CHEP Scandinavia B.V. 6h6 •

Christian Berner Oy 6e49 •

Citec Engineering Oy Ab 6g40   •

Constructor Finland Oy 6e58  •

COPE 6b1 •

Cortex Oy 6c31 •

CSB-System International 6h40   •

Ab Dekolevy Oy 6m15 •

Display Pack Finland Oy 6c7 •

DMP-Digital 
Media Partners Oy 6m44 •

Document House Oy 6k29 •

Done Logistics Oy 6b43 •

Dosetec Exact Oy 6c44 •

Dpi Coding Oy 6b2 •

GrafTec •  PacTec  •  FoodTec •

Duni Oy 6c39 •

Eagle Techniques Oy 6f25 •

Earthpac Oy 6d45 •

Ed-Mark Oy 6m62  •

Elintarvike ja Terveys-lehti 6g43   •

Eltete Oy 6h29 •

Eltete TPM Oy 6h29 •

Ab Emballator Oy 6d19 •

Epson Europe B.V. 6g20 •

Oy Ergolift Ab 6g57   •

ER-Pakkaus Oy 6b22 •

Etra Oy 6b21 •

File Gallery Oy 6n37 •

Finncont Oy 6c57 •

Finn-ID Oy 6d43 •

Finnlift Materiaalin-
käsittely Oy 6a11 •

Finnseri Oy 6h22 •

Finnstaples Group Oy Ab 6f47 •

Finnvacum Oy Ab 6g31  •

Flagmore Oy 6m37 •

FlexLink Systems 6f49 •

FlexLink Systems 6f49  •

Flexolahti Oy 6d13 •

Foilpak Oy 6c11 •

Foiltek Oy 6k45 •

Frendix Oy 6g28 •

Grafi center Oy 6k15 •

Grafi tarvike Grönkvist Oy 6n41 •

Grafi trio Oy 6n31 •

Gramatec Oy 6h19 •

Oy Graphic Metal Ab 6k43 •

Haklift ABT Oy 6c45 •

Happy Print Oy 6f1 •

Hartek Oy 6f57   •

Heltech 6n57 •

Hj. Jousi Oy 6d20 •

Hosmed Oy 6g45   •

Hostmann-Steinberg 
Suomi Oy 6m53 •

HUB logistics Packaging Oy 6d6 •

Hutek Oy 6d18 •

Hygi Tex Oy Ab 6g49   •

ID-Systems IDS Oy 6e45 •

IlonaIT Oy 6m45 •

Informa Oy 6d57 •

Inlab Systems Tmi 6a5 •

Innobit Oy 6g5 •

Oy Insalko Ab 6f41  •

Intolog Group Oy 6e58  •

IP-Produkter Oy/SK-Trade 6g47   •

Jaakkoo-Taara Oy 6f20 ••

Jauhetekniikka Oy 6g32   •

Jestron Oy 6d39 •

Joniko Eletrostatik Oy / 
Joniko Oy 6f22 •

Oy Josef Kihlberg Ab 6a1 •

Julkaisija-lehti 6m17 •

Kalle Media Oy 6k23 •

Kehittyvä Elintarvike -lehti 6g37  •

Kermetar Oy 6d60 •

Kermetar Oy 6d60 •

Kilt Oy 6k49 •

Kirjapaino Markprint Oy 6h26 •

Kirjapainoteollisuuden 
Työnantajaliitto ry KTT 6m48 •

Ki-Sal Oy 6g5 •

KM Pakkaus 6e6 •

KM-Yhtymä Oy 6e6 •

Knorring Oy Ab 6f59 •

Kojalait Oy 6n23 •

Konica Minolta Business 
Solutions Finland Oy 6k31 •

KTA-Yhtiöt Oy 6d31 •

Labema Oy 6g39   •

Lainto Engineering Oy 6g59   •

Leeviprint 6n25 •

LIAG / Laufer 
International AG 6g41  •

Logica 6n29 •

Oy M. Haloila Ab 6e29 •

MacPeople Oy 6g6 •

Mail & Print Partner Oy 6n47 •

Mail Systems Oy 6m46 •

Markem-Imaje Oy 6d44 •

Markkinointiviestintä 
Dialogi Oy 6h45 •



Marvaco / 
Packaging Premedia Oy 6f16 ••

Meckelborg Oy 6c29 •

Mediaunioni MDU r.y. 6m27 •

Mercamer Oy 6b29 •

modilo ab 6f8   •

Monilaite-Thomeko Oy 6h58   •

Moonsoft Oy 6h59 •

Morrison Enterprises Corp. 6e19a •

Mosca Direct Finland Oy 6m29 •

Movetec Oy 6c59 •

Multipak Finland Oy 6c5 •

Multivac Oy 6d30 •

Muotoplate Oy 6n48 •

Muovi-Heljanko Oy 6c20 •

Muovijaloste Oy 6c19 •

Nekos Oy 6f30 •

Net-Foodlab Oy 6h60   •

Nordic ID 6f11 •

Oy Novelpack Ab 6f2 •

Océ-Finland Oy 6h57 •

Octomeca Oy 6b43 •

Offi ce Innovations 
Finland Oy 6k29 •

Offl ex Oy 6n45 •

OKI Printing Solutions 6n60 •

Olavi Räsänen Oy 6e20 •

OneMed Oy 6d22   •

Optiscan Oy 6b57, 6b59 •

Orbis Oy 6d29 •

Orfer Oy 6b31 •

Oriplan Oy 6g58   •

Oy Pack Company Ab 6f2 •

Packdesign ID Oy 6f6 •

Pa-Hu Oy 6f44 •

Pakkauspojat Oy 6a25 •

PakkausÖhman 6f29 •

Paperityö Oy 6d12 •

Papyrus Finland Oy 6k46 •

Peltolan Pussi Oy 6d10 •

Peterson Packaging Oy / 
PackSystems 6b6 •

Pitney Bowes Oy 6k57 •

PP Pre Press Oy 6m59  •

PPT Pölynpoistotekniikka Oy 6f21 •

Pressline Oy - Wamac Suomi 6n58 •

Printcenter Oy 6n59 •

Printscorpio Oy 6n16  •

PunaMusta Oy 6g25 •

Pyroll 6g29 •

Ricoh Finland Oy 6m43 •

Rotator Oy 6b5 •

S.G. Nieminen Oy/ 
SGN-tekniikka 6e21 •

Sappi E1 •

Savopak Oy 6e20 •

SCA Packaging Finland Oy 6a29 •

Oy Scancool Ab 6h50  •

Schoeller Arca Systems Oy 6c43 •

Seri-Fantasy Oy 6m23 •

Sick Oy 6b46   •

Signcom 6m25 •

Signode Finland Oy 
Liljendalin Tehdas 6c21 •

Sm Fimac Ltd 6h24 •

Smyggi Oy 6h19  •

Solotop Oy 6f31   •

Sonoco-Alcore Oy 6e5 •

Sovellusmestarit Oy 6b43   •

Starcke Oy 6g22 •

Stora Enso Packaging Oy 6e31 •

Sun Chemical Oy 6m18 •

Suomen Osto- ja 
Logistiikkayhdistys LOGY ry G1 •

Suomen Painotuote 6e6 •

Suomen pakkausyhdistys ry 6b36  •

Suomen 
Teollisuusmerkintä Oy 6d29 •

Suomenselän Laminointi Oy 6k59 •

Suominen 
Joustopakkaukset Oy 6b19 •

Supermedia ADV Oy 6b50 •

Tallberg Roboma Oy Ab 6e2 •

Tamtron Oy 6f50 •

Tavani Oy 6m57 •

Oy Telpak Ab 6e30 •

Teollisuusalojen 
ammattiliitto ry 6k60 •

TeollisuusSuomi 6g47   •

Tetra Pak Oy 6h5 •

Thermoplast OY 6k45 •

Thomeko Oy 6a19 •

Tieto 6e43 •

Top-Mainos Oy 6n31 •

Toyota Material Handling 
Finland Oy 6e57 •

TexTech Oy 6b26 • 

Uittokalusto Oy 6f15 •

Oy Urban View Ltd 6n49 •

WAM Finland Oy 6f46 •

Wihuri Oy Autola 
Trukkiosasto 6b45 •

Vindea Oy 6d5 •

Oy Woikoski Ab 6g50   •

X Engineering Systems XES Oy 6g13 •

Xerox Oy 6k29 •

Yaskawa Finland Oy 6c1 •

Zoneca Oy 6h19 •

Zymotec Oy 6d2 •

Zünd Skandinavien ApS 6g19  •

 

Muutokset mahdollisia.

Messuoppaan tiedot perustuvat näytteilleasetta-
jien 27.8.2010 mennessä jättämiin tietoihin. 
Suomen Messut ei vastaa virheellisyyksistä.



97www.kehittyvaelintarvike.fi  I  Kehittyvä Elintarvike 4/2010

Pienten tehtaiden reaaliaikainen 
omavalvonta lisääntyy Ammeraal Beltech Oy

Apetit Pakaste Oy

Atria Suomi Oy

Clinical Life Sciences Oy

Elintarviketeollisuusliitto ry

Farmos Oy

Fazer Leipomot Oy

Felix Abba Oy Ab

Foodfiles Oy Ltd

Givaudan Finland

HK Ruokatalo Group

Hosmed Oy

If  Vahinkovakuutus Oy

Kauppamyllyjen yhdistys ry

Ky R. Österlund Kb

Maustaja Oy

Norfoods Oy

Ordior Oy

Osakeyhtiö Six

Polttimo Yhtiöt Oy

Raisio Oyj

Roquette Nordica Oy

Ruokakesko Oy

Saarioinen Oy

Sinebrychoff Oy Ab

VAASAN Oy

Valio Oy

World Courier (Finland) Oy

TETSin kannattajajäsen

Maustetalo Condite Oy

ETS:n kannattajajäsenet

n  K A n n A T T A J A J Ä S e n

Tuotepäällikkö Arto Hurmalai-
nen on koulutukseltaan kemian 
insinööri. Hän vastaa Hosmedilla 
yrityksen myynnistä ja sovelluk-
sista. KUVA: SATU HURmAlAInen

Hosmed Oy:n tuotepäällikkö 
Arto Hurmalainen arvioi, että 
isot laboratoriot kasvavat ja nii-
den toiminta keskittyy. Toisaalta 
pienempien elintarviketehtaiden 
reaaliaikainen omavalvonta on li-
sääntymässä, koska ne haluavat 
tarkempaa tietoa omista tuot-
teistaan.

– Satunnaisten näytteiden lä-
hettäminen ulkopuolisiin labora-
torioihin antaa palautteen liian 
hitaasti, Hurmalainen toteaa.

Hän on koulutukseltaan kemi-
an insinööri ja vastaa Hosmedilla 
yrityksen myynnistä ja sovelluk-
sista. Yritys liittyi Elintarviketie-
teisen seuran kannattajajäse-
neksi syksyllä 2009.

Vuonna 1982 perustettu Hos-
med Oy on metalli- ja alkuai-
neanalytiikkaan, pikatesteihin ja 
mikroaaltotekniikkaan erikoistu-
nut maahantuonti-, myynti-, 
huolto- ja koulutusyritys. Sen ko-
tipaikka on Helsinki, mutta toimi-
paikka sijaitsee Espoossa. Vii-
meksi päättyneellä tilivuodella 
(31.3.2010) liikevaihto oli 1,6 M€. 
Yrityksessä työskentelee seitse-

män työntekijää, ja asiakkaina 
ovat teollisuuden ja tutkimuksen 
laboratoriot.

Elintarvikealalle Hosmed Oy 
tarjoaa pikatekniikoita kosteu-
den, kuiva-aineen, rasvan ja pro-
teiinin määrittämiseen sekä näyt-
teiden esikäsittelyä ja mittausta 
spektroskopisilla tekniikoilla.

– Toimintamme elintarvikealal-
la on ollut liikevaihtoomme suh-
teutettuna pientä. Meillähän on 
valikoimissamme nimenomaan 

laadun/prosessinhallintalaittei-
ta, joista osa on suoraan elintar-
viketeollisuudelle spesifejä (mm. 
kuiva-aine, proteiini, rasva). Tuo-
tevalikoimamme on laajentunut 
yhä enemmän käsittämään lait-
teita, joita voidaan hyödyntää 
elintarviketeollisuudessa. Halu-
amme kasvattaa ymmärrystäm-
me elintarviketeollisuuden toi-
mintatavoista ja tarpeista ja nä-
emme, että seura on tähän oiva 
kanava, Arto Hurmalainen uskoo.

Hän sai kuulla seurasta ja sen 
toiminnasta omilta asiakkail-
taan, jotka työskentelevät pää-
asiassa laboratoriossa laadun-
valvonnassa. Lisäksi hänen puo-
lisonsa työskenteli aikaisemmin 
elintarviketeollisuudessa.

– Toivon, että seuran kautta 
pystymme erilaisten tapahtumien 
ja julkaisujen avulla ymmärtä-
mään itse paremmin alan toimin-
taa ja tuomaan omaa osaamis-
tamme ihmisten tietoisuuteen. En 
ole valitettavasti vielä ehtinyt 
osallistua seuran toimintaan hen-
kilökohtaisesti, mutta tarkoitus 
olisi olla jatkossa aktiivisempi.

ATJ:n vuosiseminaari 3.2.2011

ATJ:n vuosiseminaari pidetään 3.2.2011 Helsingissä
Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6
Aiheena on Aistinvarainen arviointi laadunvarmistuksessa
ja tuotekehityksessä

Merkitsethän vuosiseminaarin jo nyt kalenteriisi!

ATJ Fazerin suklaatehtaalla

tiistaina 2.11.2010 klo 15
Fazerintie 6, Vaarala, Vantaa
Tutustumme tehtaaseen sekä kuulemme, miten aistinvaraista 
arviointia toteutetaan Fazerilla.
Jos haluat ostaa mukaan jotain herkullista vierailijoille tarkoitetus-
ta myymälästä, se on mahdollista ennen tilaisuuden alkua. Tulethan 
siis ajoissa!

Mukaan mahtuu 25 innokasta kuulijaa.
Ilmoittautumiset 25.10. mennessä osoitteeseen
 paula.koivisto@gmail.com tai p. 050 3987041

Tervetuloa!
ATJ:n johtoryhmä

PTJ Pauligille 11. marraskuuta

Prosessitekninen jaosto vierailee 11.11. Pauligin uudessa 

paahtimossa, Helsingin Vuosaaressa, Satamakaari 20.

Alustava ohjelma

klo 15.00 Tervetulokahvit

klo 15.30 Pauligin yritysesittely, viestintäpäällikkö 

Leena Miettinen

klo 16.00 Paahtimoprojektin esittely, 

tuotantojohtaja Minna Forsström

klo 16.30 Tutustuminen Pauligin tuotantoon

klo 17.00 Vierailu päättyy

Vierailun yhteydessä on mahdollisuus tutustua 

Pauligin museoon.

Ilmoittautumiset 1.11.2010 mennessä: sihteeri.ptj@ets.fi

PTJ toivoo, että etukäteisvarauksia ei tehdä, vaan ilmoittautumi-

nen on sitova. Mukaan mahtuu 20 ensimmäistä ilmoittautunutta.
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n  J Ä S e n e S I T T e l Y

Eeva Mäki, 26, valmistui elintar-
viketekniikan insinööriksi Turun 
ammattikorkeakoulusta keväällä 
2007. Hän pyrki lukion jälkeen 
lääketieteelliseen, mutta lukuin-
to ylioppilaskirjoitusten jälkeen 
ei ihan riittänyt sisäänpääsyyn 
asti. Sen sijaan hän aloitti am-
mattikorkeakoulussa elintarvike-
tekniikan insinööriopinnot, eikä 
ole katunut.

– Olen ollut aina kiinnostunut 
luonnontieteistä ja ruokaan liitty-
vistä asioista, joten elintarvike-
tekniikan insinööri oli minulle 
luonteva ammatinvalinta, Eeva 
Mäki tähdentää.

Hän on työskennellyt touko-
kuusta 2008 lähtien laatuassis-
tenttina Jalostajalla ja opiskellut 
työn ohessa Turun yliopistossa 
terveyden biotieteiden maiste-
riohjelmassa (TerBio), elintarvi-

kekehityksen linjalla. Tavoitteena 
on valmistua maisteriksi keväällä 
2011.

Työtä ja opiskelua 
samanaikaisesti

Insinööriksi valmistumisen jäl-
keen Eeva Mäki kuuli puskaradi-
on kautta, että TerBion elintarvi-
kekehityksen FM-linjalle valitaan 
vuosittain yksi henkilö alemman 
korkeakoulututkinnon ja haas-
tattelun perusteella. Vuoden 
päästä valmistumisesta hän 
päätti kokeilla onneaan ja tuli va-
lituksi.

– Minua kiinnosti mahdolli-
suus opiskella monitieteellisesti 
esimerkiksi elintarvikekemiaa, 
ravitsemusta, lääketiedettä ja ta-
loustieteitä. Elintarvikekehityk-
sessä opitaan selvittämään ra-
vinnon ja terveyden välisiä yhte-
yksiä sekä mahdollisuuksia edis-
tää terveyttä ja vähentää saira-
uksien riskiä ravitsemuksen ja 
terveellisten elintarvikkeiden 
avulla. Elintarvikealalla kiinnos-
taa eniten tuotekehitys, joten 
ajattelin tutkinnosta olevan hyö-
tyä tulevaa työnkuvaa silmällä pi-
täen. Koulutus antaa valmiuksia 
kehittää elintarvikkeita unohta-
matta ihmisen terveyden edistä-
mistä ja hyvinvointia. Myös työ-
markkinat avautuvat entistä laa-
jempana, Mäki selvittää opiske-
lumotivaatiotaan.

Hän valmistui insinööriksi la-
ma-ajan keskellä keväällä 2007, 
eikä Turun seudulla ollut juuri-
kaan vapaita elintarvikeinsinöö-
rille soveltuvia paikkoja tarjolla. 
Yliopiston hakuprosessin aikana 
avautui kuitenkin työmahdolli-
suuksia.

– Pääsin Jalostajalle kesäksi 

2008 tekemään omavalvonta-
suunnitelmaa ja työnjohtajan ke-
sälomasijaisuutta. Kesän lopus-
sa minulle tarjottiin jatkosopi-
musta Jalostajalle ja mahdolli-
suutta aloittaa opinnot elintarvi-
kekehityksen FM-linjalla. Onnek-
si sain neuvoteltua työnantajan 
kanssa osa-aikaisen työn ja pys-
tyin aloittamaan opinnot yliopis-
tossa, Eeva Mäki kiittää.

Hän hoitaa työssään kuluttaja-
palvelua, osallistuu tiiviisti oma-
valvontasuunnitelman ja sen tu-
kijärjestelmien laadintaan sekä 
HACCP-pohjaisen riskinarvioin-
nin rakentamiseen. Lisäksi hän 
on mukana ISO 22 000 -tuotetur-
vallisuusjärjestelmän projektis-
sa, tuuraa laatuvastaavaa loma-
aikoina ja osallistuu muihin pro-
jektiluonteisiin tehtäviin.

– Työn ja opiskelun yhteenso-
vittaminen on sujunut yllättävän 
hyvin. Kalenteri on ollut jo pari 
vuotta täynnä ohjelmaa, kun ar-
kipäiville on pitänyt organisoida 
töitä ja luentoja ja illat ovat kulu-
neet tentteihin ja muihin tehtä-
viin valmistautuessa. Onneksi 
työnantaja on ollut joustava työ-
aikojeni suhteen, ja olen päässyt 
aktiivisesti osallistumaan luen-
noille ja muuhun lähiopetuk-
seen. Työkokemus ja koulutus 
ovat molemmat tärkeitä, joten 
olen tyytyväinen, että olen pysty-
nyt hoitamaan molemmat sa-
manaikaisesti, Eeva Mäki kertoo.

”Elintarvikeala  
on minun alani”

Häntä kiinnostavat työssä tuote-
kehitys ja -turvallisuus sekä laa-
duntarkkailu, sillä ne ovat moni-
puolisia, haastavia ja tärkeitä 
tehtäviä.

– Nykyisessä työssä pidän sii-
tä, että saan olla kuluttajien ja 
erilaisten sidosryhmien kanssa 
tekemisissä. Myös yrittäjyys ja 
opettajan ura ovat käyneet mie-
lessä. Olen ollut tyytyväinen am-
matinvalintaan ja koen olevani 
oikealla alalla. Valmistumisen jäl-
keen ensimmäisen työpaikan 
saanti oli vaikeaa, mutta tahdon-
voima ja kova hakeminen tuotti-
vat tulosta, Eeva Mäki sanoo.

Elintarviketieteisen seurasta 
hän kuuli Turun Elintarviketutki-
jain seuran puheenjohtajalta Os-
kar Laaksoselta ja liittyi jäsenek-
si, koska verkostoituminen on 
tärkeää. Kehittyvä Elintarvike 
-lehti sisältää Eeva Mäen mieles-
tä paljon ajankohtaista alan tie-
toa, mikä auttaa pysymään am-
matillisesti ajan hermolla.

– Toivon seuran toiminnalta ex-
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Eeva Mäki ja mäyräkoira Leevi.
KUVA: IRIS mÄKI

Keväällä elintarviketieteiden seuran jäseneksi liittyneen eeva mäen haaveammatti löytyy 
elintarviketeollisuuden tuotekehityksen ja laatutyön parista.
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terveellisyys ja ympäristöystävällisyys makua unohtamatta, hän täsmentää.
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Elintarviketieteiden Seuran yhteystiedot 2010

Jaostojen johtoryhmien ja TETSin hallituksen kaikkien  
jäsenten yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta  
www.ets.fi

foodTec -messut 21.–24.9. Helsingissä

n  e T S - P A l S T A  | Riikka mononen

FoodTec-messuilla seura ja lehti 
ovat esillä yhteisellä osastolla ja 
järjestämällä iltapäiväseminaa-
reja. Seminaarien aiheina ovat 
”Ympäristövastuullista liiketoi-
mintaa elintarvikeketjussa”, 
”Tuotekehityksen uudet tuulet” 
ja ”Jäljitettävyydellä turvallisuut-
ta”. Lisäksi järjestetään keskus-
telupaneeli kansainvälisyystee-
malla (katso tarkemmat ohjelmat 
sivulta 43).

FoodTec- messut pidetään 
yhtä aikaa PacTec- ja GrafTec-
messujen kanssa 21.–24.9. Hel-
singin Messukeskuksessa. Kehit-
tyvä Elintarvike -lehti on FoodTec-
messujen virallinen mediayhteis-
työkumppani. Messuoppaan löy-
dät tämän lehden välistä.

Jaostojen toimintaa

ETMJ järjestää yritysvierailun Pau-
ligille 28.9. Ilmoittautumiset 21.9. 
mennessä jarmo.heinonen@lau-
rea.fi. Lisätietoa myös seuran in-
ternet-sivuilta www.ets.fi.

TETS järjestää syysretken 
Naantaliin Maustetalo Conditeen 
viikolla 39. Alustava päivämäärä 

tään 11.11. Katso tarkempi ohjel-
ma sivuilta 97.

EAJ suunnittelee syksylle juh-
latapahtumaa 10. toiminta-
vuotensa kunniaksi. Siitä kerro-
taan tarkemmin seuran koti-
sivuilla ja Kehittyvä Elintarvike 
-lehdessä.

Uusia jäseniä

Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin 
17.8. Katariina Harjunpää, Anna 
Himanen, Katja Laine, Jari Lappi, 
Piia Manninen, Niko Nurminen, 
Anna Peltoniemi, Outi Santala ja 

on tiistai 28.9. Vierailun jälkeen 
retkeä jatketaan illallisella.

ATJ tekee yritysvierailun Faze-
rin suklaatehtaalle 2.11. klo 15. 
Lisäksi 3. helmikuuta 2011 järjes-
tetään seminaari Tieteiden talol-
la. Seminaarin teemana on Ais-
tinvarainen arviointi laadunvar-
mistuksessa ja tuotekehitykses-
sä. Tarkemmat tiedot tapahtu-
mista löydät seuran internet-si-
vuilta lähempänä ajankohtaa 
sekä tästä lehdestä.

Myös PTJ vierailee Pauligilla 
tänä syksynä. Vierailu järjeste-

Amma Viitanen.
TETSin uusi kannattajajäsen 

on Maustetalo Condite Oy.
Tervetuloa mukaan seuran toi-

mintaan!
Jaostot tiedottavat toiminnas-

taan Kehittyvä Elintarvike -leh-
dessä sekä seuran kotisivulla 
www.ets.fi

Kirpeän kuulasta alkusyksyä toi-
votellen,

Riikka Mononen

TETS syysretkelle Naantaliin

Turun Elintarviketutkijain seuran syysretki suuntautuu  
Naantaliin. Vierailukohteena on Maustetalo Condite Oy,  
TETSin uusi kannattaja jäsen.

Retken ajankohtana on viikko 39 ja alustava päivä tiistai 28.9.

Retkeen sisältyy yrityksen esittely ja tutustuminen sen  
toimitiloihin iltapäivällä sekä tämän jälkeen ruokailu lähialueen 
ravintolassa tms.

TETSin jäseniä informoidaan tarkemmin retkestä sähköpostitse

Oskar Laaksonen
TETSin puheenjohtaja

Muistathan ilmoittaa, kun osoitteesi ja muut yhteystietosi muuttuvat: sihteeri@ets.fi

ETMJ Pauligilla  
28.syyskuuta

Elintarvikealan talous- ja markkinajaosto 
vierailee Pauligilla 28. syyskuuta klo 17–19. 
Pauligin katuosoite Helsingin Vuosaaressa 
on Satamakaari 20.

Ilmoittautumiset 21.9.2010 mennessä 
osoitteella jarmo.heinonen@laurea.fi



ROBOSTIIKKAA

Orfer Oy Vaakatie 9, FI-16300 Orimattila, FINLAND Tel. +358 (0)3 884 11 www.orfer.fi

Toimitimme Oy Gustav Paulig Ab:n Vuosaaren paahtimoon  
kuljetin- ja robottiautomaatiokokonaisuuden. Toimittamamme 
järjestelmä käsittelee vuodessa yli 100 miljoonaa kahvipakettia. 

Enemmän älyä kuin rautaa
Saavutimme Pauligin luottamuksen automaatiojärjestelmien 
kokonaistoimittajana monipuolisen ja kokonaisvaltaisen  
osaamisemme, innovatiivisten sekä älykkäiden ratkaisujemme  
avulla.  
– Tule Sinäkin PacTec-osastollemme 6B31 tutustumaan
Orfer-robostiikkaan ja tuo tuontantosi haasteet ratkaistavaksemme!     

Toteutamme kokemuksella kestävät, 
innovatiiviset ja laadukkaat automaatioratkaisut 
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Puhtaus on meille iso asia.

Kotimaiset ratkaisut puhtauteen.

Farmos Oy, PL 157, 20101 Turku, Puh 010 430 7110  www.farmos.fi 
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