
Hyvin suunniteltu pakkaus
huomataan. Se tukee

tuotteesi laatuimagoa ja
vahvistaa yrityksesi

brandia.

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

vaihtelevia olosuhteita
sekä itse käyttöä.

Otamme paikkamme vastuullisena
osana tuotantoketjua huolehtien,

että tarvitsemasi pakkaus
on oikeassa paikassa

oikeaan aikaan.

www.scapackaging.fi

Olemme pakkausalan huippuammattilaisia eli
hallitsemme pakkausprosessin alusta loppuun.

Siksi pystymme tarjoamaan turvallisuutta ja laatua.

Aaltopahvilaatikoita Tampereelta jo vuodesta 1911.
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-palsta 5/2008Tiina Ritvanen

Elintarviketieteiden Seuran (ETS) 
hallitus

FT, ETL Jarmo E. A. Heinonen
puheenjohtaja
Laurea ammattikorkeakoulu
Vanha maantie 9, 02650 ESPOO
p. 040 536 1437
f. 020 5787 401
jarmo.heinonen@laurea.fi

Elintarviketieteiden Seuran 
toimihenkilöt

FM Tiina Ritvanen
sihteeri
Elintarviketieteiden Seura ry
PL 115, 00241 HELSINKI
p. 0400 805 193
f. (09) 547 4700
sihteeri@ets.fi

MMM Irma Ryynänen
taloudenhoitaja
Elintarviketieteiden Seura ry
PL 115 (Pasilankatu 2)
00241 Helsinki
p. 050 414 8191
f. (09) 547 4700
seura@ets.fi

Aistinvaraisen tutkimuksen 
jaoston (ATJ) johtoryhmä

Ins. Hans Helminen
puheenjohtaja
Keyforce Engineering Oy
Svanströmintie 16 A, 00840 HELSINKI
p. 050 5723357
hans.helminen@keyforce.fi

Elintarvikeanalytiikan jaoston 
(EAJ) johtoryhmä

FT Susanna Eerola
puheenjohtaja
ROAL Oy
PL 57 (Tykkimäentie 15)
05201 RAJAMÄKI
p. 050 373 6612
susanna.eerola@roal.fi

Elintarvikehygienian jaoston 
(EHJ) johtoryhmä

ETM Tiina Partanen
puheenjohtaja
McDonald’s Oy
Paciuksenkatu 29, 00270 HELSINKI
p. (09) 7256 7700, 040 560 7562
f. (09) 7256 7566
tiina.partanen@fi.mcd.com

Itä-ja Pohjois-Suomen jaoston 
(IPSJ) johtoryhmä

FT Anja Lapveteläinen
puheenjohtaja
ETTK, Mediteknia
Kuopion yliopisto
PL 1627, 70211 KUOPIO
p. (017) 163 614, 040 521 2639
f. (017) 162785
anja.lapvetelainen@uku.fi

Prosessiteknisen jaoston (PTJ) 
johtoryhmä

MMM Heikki Manner
puheenjohtaja
Jovant Oy
Räätälintie 2, 07880 LILJENDAL
p. 050 33 82 930
heikki.manner@luukku.com

Turun Elintarviketutkijain Seuran 
(TETS) hallitus

FT Teemu Halttunen
puheenjohtaja
LounaFood
Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
Lemminkäisenkatu 14–18 A
p. (02) 333 6417, 0400 260 390
teemu.halttunen@utu.fi

Elintarviketieteiden Seuran yhteystiedot

Valio laktoositon rasvaton maitojauhe  
– laktoosittomia herkkuja helposti!

Valio laktoositon rasvaton maitojauhe on todellinen innovaatio niin 
leivontaan kuin valmisruokiin! Enää ei tarvitse tinkiä maidon tuo-
masta terveellisyydestä, ravitsemuksellisista eduista tai luonnol-
lisen herkullisesta mausta, kun halutaan laktoosittomia tuotteita. 
Asiakaskunnassa on aina joku, jolle laktoosi ei sovi. Niin vierastar-Asiakaskunnassa on aina joku, jolle laktoosi ei sovi. Niin vierastar-Asiakaskunnassa on aina joku, jolle laktoosi ei sovi. Niin vierastar
joilut, henkilöstöruokailu kuin oma jokapäiväinen ruoka on helppo 
hoitaa laktoosittomilla tuotteilla. Täysin laktoosittomista tuotteista 
ollaan myös valmiita maksamaan: laktoosittomuus on todellinen 
lisäarvo sinulle ja asiakkaallesi.

Yhä useampi valitsee  
LAKTOOSITTOMAN  
vaihtoehdon

myyntierä 25 kg
tuotenumero 84414

Osoitteesta www.valiokanava.fi 
löydät tiedot tuotteista ja yhteyshenkilöistä.

Ylivoimainen maku,  
vähemmän kaloreita

Valio laktoosittoman maitojauheen 
laktoosipitoisuus on pudotettu nor-
maalista 52% alle 0,1% jauheessa. 
Samalla maidon luonnollinen mine-
raalikoostumus on pystytty pitämään 
muuttumattomana Valion patentoiman 
teknologian avulla. Makutesteissä lak-
toositon maitojauhe voittaa sekä taval-
lisen maitojauheen että vähälaktoosi-
sen maitojauheen. Laktoosittomasta 
jauheesta ei tule makeaa makua kuten 
vähälaktoosisesta jauheesta. 

Oikealla annostuksella laktoositon lopputuote

Laktoositonta maitojauhetta käytetään 20-25% vähemmän kuin 
tavallista maitojauhetta, sillä laktoosittoman maitojauheen proteiini-
pitoisuus on korkeampi. 

Valio laktoositon voi

Valio laktoositon kermaviili 

Valio Viola salaattijuusto 
kuutioina laktoositon

n Seuran yhteinen syyskokous on 

jo lähellä. Vielä ehdit mukaan, kun 

ilmoittaudut sihteerille pikapikaa 

osoitteeseen sihteeri@ets.fi (kat-

so erillinen ilmoitus).

Luvassa on virallisen asialistan 

lisäksi kiinnostavia alustuksia ja 

keskustelua Suomen elintarvike-

teollisuuden raaka-ainehuollosta 

nyt ja tulevaisuudessa. Tule mu-

kaan 6.11. klo 18.00 Finfoodille!

Jaostojen toimintaa

ATJ vierailee Valiolla 12.11. alkaen 

klo 17.00. ATJ:n seminaari pide-

tään 29.1.2009 otsikolla Kuluttaja 

on kuningas – kuninkaan ajatuk-

set esille, mutta miten” (katso 

erillinen ilmoitus). EHJ suunnitte-

lee ensi kevääksi Viron matkaa.

Jaostot tiedottavat näistä lä-

hemmin Kehittyvä Elintarvike-

lehdessä  sekä seuran sivulla 

www.ets.fi. Pysykää kuulolla!

Pyöräilykelejä toivottaen,
Tiina

Tervetuloa ATJ:n vierailulle Valiolle  

Helsingin Pitäjänmäkeen, Meijeritie 4 

keskiviikkona 12.11. klo 17–

Tutustumme Valion aistittavan laadun toimintaan  
Ulla Suhosen esittelemänä sekä saamme tietoa hajuaistin  
ja laitteiden yhteispelistä Kari Nurmelan esitellessä  
olfaktometria.

Olfaktometri on hajujen tunnistukseen käytetty laite.  
Siinä on kaasunlaimennusyksikkö ja portti, jonka kautta 
näyte virtaa tunnistettavaksi. Tunnistuksen hoitaa ihminen 
aistin varaisesti. Ihminen siis toimii detektorina massa-
spektrometrin rinnalla tunnistettaessa kaasukromatografilla 
analysoituja hajuja .

... niin ja nautimme Valion juustoja

Mukaan mahtuu 25 vierailijaa, joten ilmoittaudu 7.11. 
mennessä osoitteeseen paula.koivisto@helsinki.fi tai  
hans.helminen@keyforce.fi

Aistinvaraisen tutkimuksen 
jaosto ATJ järjestää 
kuluttajatutkimusaiheisen  
seminaarin

torstaina 29. tammikuuta  
Tieteiden  
Talolla Helsingissä.

Seuratkaa ilmoittelua sähköpostitse,  
netissä ja Kehittyvä Elintarvike 
-lehdessä

Kuluttaja on kuningas –

kuninkaan ajatukset esille, 

mutta miten?

Elintarviketieteiden Seura ry:n  
vuoden 2008 syyskokous pidetään
ToRSTaiNa 6.11.2008 Klo 18.00

Finfood – Suomen Ruokatieto ry:llä osoitteessa
Vernissakatu 4, 6. krs (Metsähallituksen talo), Vantaan  
Tikkurilassa.

Ennen kokousta toiminnanjohtaja Tiina lampisjärvi kertoo Finfoodin 
ajankohtaisista asioista, minkä jälkeen paneudutaan aiheeseen

Elintarvikealan raaka-ainehuollon
nykytilanne ja tulevaisuus

Aiheesta alustavat vilja-, maito- ja liha-alan asiantuntijat:

• Koordinaattori Päivi Tähtinen
 vilja-alan yhteistyöryhmä, MMM/Maatalousosasto
• Alkutuotantojohtaja Eeva Brofeldt, Valio Oy
• Alkutuotannon kehitysjohtaja Kalle leino, HKScan Oyj

Ilmoittaudu 3.11.2008 mennessä sihteerille kahvijärjestelyjä  
varten sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@ets.fi
Kokouksen yhteydessä on tarjolla pientä purtavaa.

ETS:n syyskokouksen esityslista
Kokouksen avaus1. 
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta2. 
Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta3. 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen4. 
Esityslistan hyväksyminen5. 
Jäsenasiat6. 
Muut asiat7. 
Kokouksen päättäminen8. 

Tervetuloa!

ETS:n hallitus
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n Tämän lehden teema on Lähiruo-
ka ja kansainvälistyminen erikois-
tumisen mahdollisuuksina. Molem-
mat tunteita, keskustelua ja mieli-
piteitä herättäviä aihepiirejä!

Olen pikkuhiljaa lukenut vastoit-
tain ilmestynyttä Worldwatch-insti-
tuutin Maailman tila 2008 -kirjaa ja 
oppinut siitä yhtä ja toista mielen-
kiintoista. Kirjan useassa luvussa 
on selkeitä, suorastaan herkullisia 
kannanottoja tämän lehden aihepii-
reihin.

Luvussa 1 sanotaan seuraavaa: 
”Työtä pelkäämätön pienviljelijä voi 
tuottaa taloudelle enemmän varalli-
suutta kuin lahjaton kauppias, mut-
ta koska kauppias on varakkaampi 
ja paremmin verkostoitunut, hänel-
lä on pienviljelijää paremmat mah-
dollisuudet ostaa maata tai saada 
lainaa. Epätasa-arvolla on taipumus 
vahvistua varakkaiden etuja ajavis-
sa instituutioissa rakenteelliseksi 
epätasa-arvoksi. Näin epätasa-arvo 
voi juuttua – yhdessä alisuoriutu-
van talouselämän kanssa – osaksi 
yhteiskunnallista järjestystä vuosi-
kymmenien ajaksi.”

Luvussa 11 todetaan, että paikal-
lisesti toimivan talouden hyödyt 
tunnetaan jo vanhastaan!

Kun katsoo takavuosien suoma-
laista meininkiä elintarvikeketjus-
sa, ei se aina ole siltä näyttänyt, 
että tunnetaan. Mutta nyt viime 
vuosina, kiitos ehkä alati pahene-
van ilmastomuutosuhkan myötä, 
on herätty siihen, että josko se pai-
kallisesti tuotettu ruoka sittenkin 
olisi kannatettavaa.

Maailman tila -kirja jatkaa luvus-
sa 11: ”Paikallistalous tarjoaa pysy-
viä työpaikkoja ja vakaata tuloa 
sekä vähentää kuljetusmatkoja ja 
polttoaineen tarvetta. Se perustuu 
yrityksiin, jotka ovat halukkaita so-
peutumaan paikallisiin oloihin ja 
sääntöihin sen sijaan, että ne sulki-
sivat tehtaansa ja muuttaisivat hal-
vemman työvoiman maihin…”

Edelleen todetaan, että talouden 
eri osa-alueista ruoantuotanto on 

helpointa siirtää paikallistalouden 
piiriin. Paikallinen maatalous vä-
hentää maanviljelyksen öljyriippu-
vuutta ja lieventää tehomaatalou-
den ekologisia vaikutuksia. Samal-
la se tuottaa terveellisempää ruo-
kaa, lisää ruokaturvallisuutta ja ko-
hentaa paikallisyhteisöjen vuoro-
vaikutusta.

No, kyllä tämä kaikki tiedetään 
meilläkin, mutta eri malliin on elet-
ty! Kulunut kevät ja kesä raaka-ai-
neen ja polttoaineen hintojen nou-
sun myötä on laittanut ihan oikeasti 
miettimään, että ehkä sittenkin 
meidän tulisi tyytyä vähempään 
syömiseen ja yksinkertaisempaan 
elämän tyyliin. Edellä mainittu kirja 
vakuuttaa, että kulutuksen vähen-
täminen voi parantaa hyvinvointia!

On siis muutoksen aika – eikä 
välttämättä huonompaan suun-
taan!

Tästä on hyvä esimerkki Heino-
lassa kesän aikana käynnistynyt Lä-
hiruokatori Heila. Paljon muutakin 
edistyksellistä Suomessa tapahtuu 
lähiruokasektorilla ja kansainvälis-
tymisessä. Ulkomailta voimme myös 
löytää uusia lähestymistapoja lähi-
ruoan käyttöönoton lisäämiseksi. 
Muun muassa syyskuun lopulla pi-
detyssä Lähiruokaviikkojen 08 pää-
tösseminaarissa Eduskunnassa esi-
teltiin useita kiinnostavia eurooppa-
laisia esimerkkihankkeita.

Antoisia lukuhetkiä syksyn pime-
tessä!

Raija Ahvenainen-Rantala
päätoimittaja

PS Mainitusta kirjasta on arvostelu 
toisaalla tässä lehdessä.

On todellisen 
muutoksen 
aika
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Ilmestymispäivät ja teemat
Nro Ilmestyy  Teema

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

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

Sisältö 5•08 
30.10.2008

34

Pääkirjoitus: On	todellisen	muutoksen	aika	.............................3
Kolumni: Lähiruoka	ja	kansainvälistyminen		
	 erikoistumisen	mahdollisuuksina.......................5
Puheenvuoro: Ympäristön	huomiointi	paljon	muutakin	
	 kuin	luomua	ja	lähiruokaa	..................................6
Puheenvuoro: Kansainvälistymisen	harhapolkuja	....................8
Pakina: Läheltä	kaukaa	................................................. 19
Maailma mausteilla: Pekingin	ankkaa	Shanghaissa	.................20
Gallup:  Lähiruoan	tärkeimpiä	kilpailutekijöitä	
	 ovat	yksilöllisyys	ja	tuoreus	............................. 39

Tanskassa syödään lähiruokaa

Tanskassa	välimatkat	ovat	ly-
hyitä	ja	lähiruoka	lähes	stan-
dardi.	Erityisesti	liha,	maito	
ja	viljatuotteet	ovat	lähiruo-
kaa;	ne	on	tuotettu	tanska-
laisista	raaka-aineista	kan-
sallisin	tuotantopanoksin.

20Maailma mausteilla

Kehittyvä	Elintarvike	-leh-
den	Perun	kirjeenvaihtaja	
Ari Virtanen	kirjoittaa	tästä	
numerosta	alkaen	Maailma	
mausteilla	-palstaa.	Ensim-
mäinen	”makustelu”	tulee	
Kiinasta,	jossa	kirjoittaja	
vieraili	vähän	ennen	olym-
pialaisia.

32Luomusiitakkeita Keski-Eurooppaan

Salon	Sienimön	luomusiitake-
sieniä	päätyy	myös	Keski-Eu-
roopan	herkkusuille	Mykoran	
kautta.	Yrittäjä	Riikka Peippo	
kehottaakin	pk-yrityksiä	kehit-
tämään	liiketoimintaansa	ja	te-
kemään	yhteistyötä	isompien	
yritysten	kanssa,	jos	ne	halua-
vat	saada	tuotteitaan	laajem-
paan	jakeluun	tai	jopa	vientiin.
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n Lähiruoka ja luomu niputetaan keskuste-
luissa yhteen, mutta perimmiltään on kysy-
mys eri asioista. Lähiruoka voi olla luomua, 
mutta tietysti se voi olla myös täysin muuta 
– esimerkkinä kemiallisesti viljelty itsepoi-
mintamansikka. Ja luomu voi olla lähiruokaa, 
mutta yhtä hyvin se voi olla argentiinalainen 
omena.

Luomun ekologisista lähtökohdista johtu-
en lähiruoka liitetään luomuun, mutta määri-
telmällisesti ne eivät ole sama asia. Edes 
ekologisuuden ja ruokakilometrien näkökul-
ma ei ole yksinkertainen, koska kuljetusten 
ekologisuus riippuu siitä, miten kuljetetaan. 
Tuodaanko omenaa valtamerilaivalla kauko-
mailta vai ajellaanko pakettiautolla pitkin 
maakuntaa – kumman ekologinen jalanjälki 
on lopulta suurempi? Ja kumman ekologinen 
merkitys ylipäänsä on suurempi, kuljetusten 
vai viljelytavan?

Pelkästään kasvihuoneilmiötä tarkastellen 
maatalouden typpitalouden merkitys on suu-
rempi kuin kuljetusten, koska typpioksidit 
ovat satoja kertoja hiilidioksidia pahempia 
kasvihuonekaasuja. Typpiomavaraiseen 
maatalouteen siirtymisen vaikutus olisi suu-
rempi kuin kuljetusten lopettaminen. Ja 
ellem me kaikki muuta maalle viljelemään, ei 
kuljetuksia voida kuitenkaan lopettaa. Ja täs-
sä tarkastelussa ei edes huomioida luonnon 
monimuotoisuutta, torjunta-aineita, eläinten 
kohtelua, gmo:n riskejä jne.

Luomulla mahdollisuuksia

Minusta on selvää, että luomutuotteita voi-
daan viedä ja tuoda. Kokonaisekologisuu-
den, siis ”maailman pelastumisen” kannalta, 
on ostettava italialaista luomuporkkanaa 
eikä kotimaista kemiallisesti viljeltyä. Totta 
kai kaikista mieluisin on kotimainen luomu-
porkkana, mutta keväällä sitä ei tahdo enää 
olla saatavilla. Omena on hyvä esimerkki ih-
misten harrastamasta älyllisestä epärehelli-
syydestä: luomuomenaa ei osteta, koska ”ei-
hän se voi olla ekologista, kun se tulee niin 
kaukaa”. Ja sitten ostetaan tavanomaista 
tuontiomenaa!

Luomu toimii viennissä, koska luomu on 
tietyt arvot takaava kattobrändi, joka on jo 
tunnettu kaikkialla, missä ihmisillä on varaa 
ajatella, mitä suuhunsa pistävät. Luomu-
brändiä voidaan katsoa eri kulmista. Se voi 
merkitä eri alueilla ja eri ihmisille eri asioita ja 

yhtä aikaa monia asioita eri painotuksilla: tur-
vallisuutta, terveellisyyttä, ekologisuutta, eet-
tisyyttä sekä lifestyleä ja jopa trendikkyyttä.

Jos jotakin luomutuotetta ei ole jollakin 
markkinalla tarpeeksi tai ollenkaan paikalli-
sesti, se tuodaan. Jos tuotteeseen tai tuote-
merkkiin voidaan ladata muita arvoja ja vah-
vuuksia luomun viitekehyksessä, tuote voi 
jopa kilpailla paikallisen tarjonnan kanssa.

Lähiruoan vienti ristiriistaista

Voiko lähiruokaa sitten viedä? Jos määritte-
lyn perusta on esimerkiksi maakunta, niin sil-
loin lähiruokaa ei voi viedä. Jos viitekehykse-
nä on vaikkapa Pohjoismaat, tilanne on toi-
nen. Joka tapauksessa lähiruoan vieminen 
kuulostaa ristiriitaiselta.

Käytännössä varsinkin pienelle yritykselle 
paikallisuus on mielikuvaetu, jolla yritys voi 
saada tuotteensa kaupan hyllylle kotimaas-
sa. Aika tyypillistä on, että tuotekategorias-
sa, jossa valtaosa tuotteista tulee suurilta 
valmistajilta, on tarjolla myös jonkun pie-
nemmän kotimaisen valmistajan tuote.

Jos samaa tuotetta lähdetään viemään, 
paikallisuusetu menetetään, kun valtakun-
nan raja on ylitetty. Se vahvuus, jolla koti-
maassa pärjätään, ei enää toimikaan. Niin 
sanotut USPit (unique selling point) on mää-
riteltävä uudessa ympäristössä uudestaan.

Lähellä lähiruoan käsitettä ovat tuotteet, 
jotka ovat tyypillisiä tietylle alueelle ja joilla 
on suojattu alkuperänimitys: mm shampan-
ja, Parmesan kinkku ja Feta. Tyypillisesti al-
kuperänimityksellä suojataan nimenomaan 
tuotteita, joita viedään. Suomessa Lapin pui-
kulalla on tällainen suojaus. Alkuperänimitys 
ei kuitenkaan takaa shampanjan kaltaista 
maailmanmainetta, vaan se on vasta alku 
pitkäjänteiselle ja resursseja vaativalle mark-
kinointityölle.

Mielikuvavahvuudet tärkeitä

Vientimahdollisuuksia ajatellen pitäisi näh-
dä ne vahvuudet, jotka Suomella on – kohde-
maiden kuluttajien näkökulmasta. Saksalai-
nen kuluttaja tuskin näkee Suomea halvan ja 
tehokkaasti tuotetun funktionaalisen gmo-
elintarvikkeen alkuperämaana, eikä aina-
kaan halua sellaista tuotetta ostaa. Mahdol-
lisuuksia on etsittävä toisenlaisten mielikuvi-
en suunnalta: niiden, joissa Suomella on 
mielikuvavahvuuksia.

Suomalaisten luomutuotteiden viennissä 
alkuperä on merkittävä vahvuus, mutta lähi-
ruokaa se ei ole. Luomuvientirenkaan puit-
teissa kehitetty Napapiiri Organics on esi-
merkki siitä, kuinka luomukattobrändin alla 
voidaan linkittyä muihin sitä tukeviin vah-
vuuksiin, kuten pohjoinen eksotiikka, suo-
malaisen luonnon puhtaus ja suomalaisten 
raaka-aineiden terveellisyys.

Suomalaisen ruuan vahvuudet on nähtävä 
kohdekuluttajan silmin, tässä tapauksessa 
luomuun sitoutuneen kuluttajan silmin.

Erkki Pöytäniemi
Export Manager, GEO
Organic Food Finland

Lähiruoka ja kansainvälistyminen 
erikoistumisen mahdollisuuksina
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n Elintarvikkeiden kestävyyden määrittely ei 
ole yksiselitteistä. Pohdintaa on aiheuttanut 
se, onko luonnonmukainen tuotanto vastuul-
lista ympäristön ja ihmisen kannalta – vas-
tuullisempaa kuin esimerkiksi ns. perintei-
nen tuotanto.

Erilaiset elinkaarilaskelmat eri puolilla 
maailmaa antavat erilaisia tuloksia, ja eri si-
dosryhmät tulkitsevat niitä eri tavalla. Verra-
ten yleinen näkemys on, että luomun vaiku-
tukset luonnon monimuotoisuudelle ovat 
positiiviset ja tuotanto kuluttaa vähemmän 
energiaa. Totuus kuitenkin on, että tutkimuk-
set ja niiden tulkinnat koskien mm. luomu- ja 
lähiruokaa ja niiden ympäristövaikutuksia 
ovat jokseenkin ristiriitaisia ja mustavalkoi-
sia, puolesta tai vastaan.

Makuasioista on luomuruokaa käsiteltä-
essä turha ruveta kiistelemään – kysymys on 
aina kuitenkin subjektiivisesta mielipiteestä. 
Sen sijaan luomun ympäristöystävällisyys 
ammattikeittiössä on asia, joka on syytä joil-
takin osin kyseenalaistaa.

Kuljetuserät, myyntierät ja pakkauskoot 
ovat luomua/lähiruokaa ostettaessa yleensä 
pieniä, mikä aiheuttaa ympäristörasitusta li-
sääntyvien kuljetuskertojen ja pakkausjät-
teen lisääntymisen vuoksi. Sen sijaan tilauk-
sien keskittäminen, tilauserien keskipainon 
nostaminen ja kuljetuskertojen minimointi 
kokonaisuutena on erittäin nopeasti toteu-
tettava ja merkityksellinen ympäristöteko 
keittiössä.

On myös totta, että luomusatojen pienuu-
den vuoksi koko ruokatuotanto ei voi olla 
luomua. Paikalliset viljelijät eivät pysty toi-
mittamaan tarvittavaa määrää tuotteita esim. 
kuntien keittiöiden tarpeisiin.

Asioita tulee tarkastella myös liiketalou-
dellisesta näkökulmasta ja sitä kautta koko 
yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Han-
kintalainsäädännön tarkoituksena on toimit-
tajien tasapuolinen kohtelu juuri siitä syystä, 
että parhaat ja tehokkaimmat toimintatavat 
tulevat käyttöön.

Ympäristön huomiointi 
ammattikeittiössä

Tiettyjen toimijoiden suosiminen vain nii-
den maantieteellisen sijoittumisen perus-
teella ei palvele toimialan kehittymistä ja voi 
pahimmillaan ennen pitkää johtaa hintojen 
hallitsemattomaan nousuun ja tehottomuu-
den lisääntymiseen.

Tällainen ei täytä niitä kriteerejä, jotka yh-
teiskuntavastuussa kokonaisuutena käsittä-
en pitäisi ottaa huomioon. Mikäli lähiruoka-
vaihtoehto pystyy kokonaistaloudellisesti 
kilpailemaan muiden vaihtoehtojen kanssa, 
se on hyvä asia, mutta ekologinen reppu tu-
lee laskea kaikki näkökulmat huomioiden 
objektiivisesti.

Mitä voidaan tehdä  
ympäristön säästämiseksi?

Keittiöverkon suunnittelu seutukunnallisesti 
ja toimintojen keskittäminen vähentävät ra-
kennettavia ja ylläpidettäviä rakennusneliöi-
tä sekä noin puolittavat tarvittavan laitekan-
nan. Keskittämisestä johtuvien ruokakulje-

tusten ympäristörasitus on pienempi kuin 
se, minkä elintarviketoimitukset raskaalla 
kalustolla useampiin valmistuspisteisiin ai-
heuttavat.

Kilpailutettaessa laitehankintoja on pys-
tyttävä yksiselitteisesti laskemaan laitteen 
elinkaarikustannukset ja käyttämään niitä 
vertailuperusteena. Monesti ostetaan alite-
hoinen laite halvan ostohinnan vuoksi, vaik-
ka sen todellinen elinkaarikustannushinta 
saattaa olla moninkertainen ostohinnaltaan 
kalliimpaan verrattuna. Toisaalta yksittäiset 
keittiöt ja sitä kautta kunnat ovat ylilaitteis-
tettuja: kalliita laitteita käytetään vain 2–4 
tuntia päivässä, kun tuotantoa keskittämällä 
pieni määrä laitteita tekisi saman työn.

Elintarvikkeen jalostusasteen ekologisuu-
den määrittäminen on erittäin haasteellista. 
Pitkälle prosessoitua ruokaa pidetään ei-ym-
päristöystävällisenä, mutta miten kokonais-
työmäärän ja -energiakulutuksen kävisi, jos 
esimerkiksi lihapullat päätettäisiin kaikissa 
Suomen kunnissa tehdä itse, kun ne nyt teh-
dään 99-prosenttisesti koneellisesti teolli-
suudessa. Jalostusasteiden noustessa myös 
keittiön jätemäärä laskee; ennen lihapullien 
tekemiseen tarvittiin noin seitsemää eri raa-
ka-ainetta, nyt valmis lihapulla tuottaa vain 
yhden pakkausjätteen.

Ammattikeittiön käytännön toiminnoissa 
ympäristöä voidaan huomioida monin eri ta-
voin. Tässä muutamia esimerkkejä:

Sijoitetaan kylmälaitteet erilleen kuuma-• 
keittiöstä, kylmälaitteiden kompressorit 
sijoitetaan keittiön ulkopuolelle.
Huolletaan laitteet säännöllisesti, esim. • 
kylmälaitteiden tiivisteet ja kompressorit.
Pidetään laitteet päällä vain tarvittaessa.• 
Pidetään vain kylmäsäilytystä tarvitsevat • 
tuotteet kylmiöissä.
Ei pakasteta tähderuokia, joille todennä-• 
köisesti ei ole tulevaisuudessa hyötykäyt-
töä – siirrytään enempi komponenttiruo-
anvalmistukseen, jolloin täsmävalmistus 
helpottuu ja jätemäärä pienenee.

On todella hyvä asia, että keskustelu ammattikeittiöiden ympäristörasituksesta ja kestävän 
kehityksen mahdollisuuksista on virinnyt vilkkaaksi. On kuitenkin muistettava, että ympäristön 
huomioiminen on ammattikeittiössä paljon muutakin kuin luomua ja lähiruokaa.

paljon muutakin kuin luomua ja lähiruokaa
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Vähennetään ostotoimitusten kuljetuskertoja; vihan-• 
neksia, maitoa ja leipää ei tarvitse toimittaa joka päivä.
Sammutetaan kypsennyslaitteet ennen ruuan valmis-• 
tumista, käytetään hyväksi jälkilämpö.
Pestään koneessa täysiä korillisia, kone pidetään pääl-• 
lä vain silloin, kun sitä tarvitaan.
Käytetään pesuaineissa annostelijoita, ei annostella • 
pesuainetta ranneliikkeellä.
Ostovalikoimaa suunniteltaessa huomioidaan tuottei-• 
den pakkaukset. Niiden tulee olla kierrätettäviä, ja mo-
neen kertaan pakkaamista tulee välttää. Lasin ja me-
tallijätteen minimoimiseksi alihankkijoita tulee innos-
taa kehittämään ympäristöystävällisempiä pakkaus-
muotoja.
Seurataan biojätteen määrää sekä keittiössä että salis-• 
sa, osallistetaan tarvittaessa asiakkaat talkoisiin jäte-
määrän pienentämiseksi.

Samalla säästyy rahaa

Ympäristön huomiointi on maalaisjärjen käyttöä. Samalla 
säästyy rahaa, kun parhaimmillaan raaka-aineiden, pesu-
aineiden, energian ja veden käyttö vähenee, kuten myös 
jätemäärä.

Tavoitteiden saavuttamista on pystyttävä mittamaan 
numeraalisesti: montako kilowattituntia energiankulutus 
väheni seurantajaksolla, kuinka monta toimituskertaa 
pystyttiin vähentämään elintarviketoimituksissa, kuinka 
monta kilogrammaa jätettä tuotettiin vähemmän kuin ai-
emmin.

Damico Oy on laatinut ammattikeittiöiden käyttöön ym-
päristösuunnitelman, jossa kestävää kehitystä käsitellään 
laajasti ja käytännönläheisesti. Ympäristösuunnitelma 
laaditaan ensin kuntatasolla, sitten toimipaikkakohtai-
sesti. Tavoitteet määritetään ja niihin pääsyä seurataan.

Ympäristösuunnitelma on tarkoitettu pysyväksi työka-
luksi ruokapalveluiden toiminnassa. Tarkoituksena on ha-
kea jatkuvaa parantamista. Päivitykset suunnitelmaan 
tehdään määräajoin, esimerkiksi vuosittain samassa yh-
teydessä kuin omavalvonta- ja siivoussuunnitelmat päivi-
tetään.

Julkisten ruokapalveluiden rooli on merkittävä kestä-
vän kehityksen näkökulmasta, koska julkisten hankinto-
jen volyymi on suuri. Palvelutuottajalla on vastuu ihmis-
ten ja ympäristön hyvinvoinnista ja julkisen rahoituksen 
mahdollisemman kustannustehokkaasta käytöstä.

Minna Dammert
toimitusjohtaja
Damico Oy
minna.dammert@damico.fi

TECHNOLOGY FOR FOOD,
DRINKS & SUCCESS

CROSS CULTURE  •  CROSS TECHNOLOGY  •  CROSS CATEGORY

Köln, 10. – 13.  3.  2009

Technology for Packaging: 
Menestys, näppärässä paketissa !
Hyvä pakkaus myy hyvin. Erottaudu kilpailusta 

houkuttelevalla pakkauksella, joka helpottaa asiak-

kaiden toimintaa. Pakkausten muuttuvien sisältöjen 

ja annoskokojen käsittelemiseen tarvitset joustavaa 

teknologiaa, jota esittelee ammattilaismessutapah-

tuma: Anuga FoodTec, yhtenä painopistealueenaan 

”Technology for Packaging”. Hyödynnä maailman 

johtavan ruoka- ja juomateknologian ammattilais-

messutapahtuman tarjoamat synergiaedut. 

Me autamme sinua paketoimaan menestyksekkäästi.

Haluatko tietää lisää ?
Kerromme mielellämme:
Edelte Oy · Päivi Ahvenainen
koelnmesse@kolumbus.fi · Puh. 010 616 8400

The international
trade fair for food and
drink technology

www.anugafoodtec.com
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n Opiskelin Rhode Islandin yliopistossa, 
USA:n pienimmässä osavaltiossa yli vuoden 
80-luvun puolella ja kaiken lomassa tarkas-
telin elintarvikkeittemme kansainvälistymis-
pyrkimyksiä. Eräs tunnettu lakritsimerkkim-
me oli paikallisessa ruokatavaratalossa sel-
keästi esillä, mutta menekki ei oikein päätä 
huimannut. Syynä lienee se, että tämä koti-
maassa suosittu lakritsi löytyi luontaistuote-
hyllystä ja tuotekuva viittasi pikemminkin 
Kiinaan kuin eurooppalaiseen tuotteeseen.

Toinen suomalaistuote löytyi viereisestä 
keksihyllystä. Vuoden kuluttua hyllyssä näyt-
ti olevan sama määrä paketteja kuin saapu-
essamme, eli ei sekään tuote liikahtanut asi-
akkaiden kauppakasseihin. Täällä kotoises-
sa Suomessa tuo samainen murokeksi kävi 
hyvin kaupaksi, ja maku oli muutenkin koh-
dallaan.

Tuotteen kääre oli kuitenkin hiukan erikoi-
nen, joka saattoi vaikuttaa sen myyntiin. 
Nimi luki pitkittäin, kultaisella pohjalla ja vii-
meisen kirjaimen erotti vielä punainen pan-
ta. Englanninkielisessä maassa, isolla kirjoi-
tettu sana RAPE A saattaa luoda outoja mieli-
kuvia asiakkaalle.

Kömmähdyksiä sattuu muuallakin

Kerroin suomalaisista yrityksistä yliopiston 
luennolla ja mainitsin silloisen Huhtamäki 
Leafin omistavan monia karkkitehtaita 
USA:ssa (nykyisin Huhtamäki on keskittynyt 
pakkauksiin). Kuulijat innostuivat kovasti ja 
ehdottivat jopa, että lanseeraisin erästä hei-
dän paikallisen yrityksen makeistaan Suo-
messa.

Tuote oli hieno ja televisiomainoksessa 
brake dance -musiikin voimalla mustat mie-
het vääntyilivät asiakkaita houkuttelevasti. 
Tulin kysyneeksi, voisiko tuotteen nimeä 
vaihtaa – johon sain ehdottoman kielteisen 
vastauksen. Uskalsin kuitenkin veikata, että 
KUDOS -niminen suklaapatukka ei suomen-

Kansainvälistymisen  
harhapolkuja
Kansainvälisillä markkinoilla kannattaa etukäteen selvittää omien tuotteiden 
mielikuvat asiakkaissa. Varsinkin elintarviketeollisuus voi kokea yllättäviä 
tilanteita. Markkinatutkimukset kohdemaassa ovat ensiarvoisen tärkeitä.

kielisen suussa tunnu kovin houkuttelevalta 
makeiselta, eikä kauppoja syntynyt.

Osaamme tehdä Suomessa hyviä tuottei-
ta ja kykenemme muokkaamaan niitä pai-
kalliseen makuun, mutta markkinoinnissa 
jokin ontuu. Ajatellaanpa vaikka Xylitol-
purkkaa. Lähes jokainen suomalainen tie-
tää, että ksylitoli estää hampaiden reikiinty-
mistä, mutta USA:ssa läpimurtoa ei ole ta-
pahtunut, vaikka koivusokeritutkijammekin 
vietti USA:ssa kymmenisen vuotta. Se ei tar-
koita, ettei tuote olisi onnistunut, mutta 
yleisön tietoisuus on jäänyt saavuttamatta. 
Tai vaikkapa Benecol-levite; sen funktio-
naalisuus on osoitettu monin tavoin, mutta 
Amerikan mantereella tuote vain ei 
löytänyt asiakkaita tarpeeksi.

Jos nyt tuli mainituksi Amerikka 
markkinointiesimerkkien kautta, 
niin ei sielläkään aina osata. 
Esimerkiksi auto nimeltä Chev-
rolet Nova lähti esittelyvuon-
na myynnillisesti lentoon, ja 
meilläkin nähdyissä poliisisar-
joissa tuo kyseinen auto näh-

dään usein poliisia palvelevana, kestävänä 
työjuhtana.

Vaan Meksikossa ja Etelä-Amerikassa auto 
ei myynyt. Ei vaikka mainosdollareita tuhlat-
tiin satojatuhansia. Kunnes joku erehtyi ky-
symään paikalliselta, mitä mielikuvia auto 
paikallisissa tuotti. ”No va” merkitsee espan-
jaksi ”ei liiku”, kuului selkeä vastaus.

Kuvat pakkauksiin sisällön mukaan

Markkinoinnin ihmeelliseen maailmaan on 
jättänyt jälkensä äidinmaidon vastike, jota 
todella lämpimissä maissa käytettiin savima-
jan seinän maalaamiseen.

Maailmassa on myös kansakuntia, joissa 
lukutaito ei ole jokaisen saatavilla, 

jolloin pakkauksessa olevan ku-
van tulisi kertoa sen sisältö. 

Silloin ei kannata sijoittaa 
imeväisen kuvaa paketin 
päälle, vaikka tuote olisikin 
tarkoitettu lapsen käyt-

töön!

Jarmo Heinonen
puheenjohtaja
Elintarviketieteisen Seura ry
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– Ruoka on nautinnon ja ilon 
lähde. Kyse ei ole pelkästään 
ruuasta, vaan koko kulttuurista 
ruuan ympärillä, hallituksen ruo-
kakulttuuriohjelman pääsihteeri 
Marja Innanen tähdentää.

Suomalaisen ruokakulttuurin 
edistämisohjelma on nykyisen 
hallituksen käynnistämä ohjel-
ma, jonka tärkein tavoite on ko-
hottaa suomalaisen ruoan ja 
ruoan tekijöiden arvostusta. 
Muita ohjelman osa-alueita ovat 
laadun kehittäminen, lähiruoan 
ja luomuruoan edistäminen, ra-
vitsemuskäyttäytymisen ohjaa-
minen sekä alan kansainvälisty-
misen edistäminen.

”Puhemiehet” 
sanansaattajina

Ruokakulttuuriohjelman puhe-
miehet esiintyvät työnsä ja teh-
täviensä kautta luonnostaan jul-
kisuudessa, joten he voivat nos-
taa keskusteluun ohjelman tee-
moja. Kukin heistä tuo esille it-
selle läheisiä teemoja.

Hallituksen ruokakulttuuriohjelma  
sai ”puhemiehet”
Suomalaisen ruuan arvostusta vauhdittaa viisi ruokakulttuuriohjelman ”puhemiestä”:  
isä Mitro, rap-artisti, musiikintuottaja Elastinen, kirjailija Kaari Utrio, Kuortaneen 
urheiluopiston valmennuskeskuksen johtaja Tapio Korjus ja MTK:n 
ruoka  kulttuuri  asiamies Jaakko Nuutila.

Keihäänheittäjä, olympiavoit-
taja Tapio Korjus on koulutuk-
seltaan liikuntatieteiden maiste-
ri. Hän on valtion liikuntaneu-
voston puheenjohtaja ja tuo eri-
tyisesti esille ruoan merkitystä 
fyysiselle sekä henkiselle tervey-
delle.

Kirjailija Kaari Utrio nimitet-
tiin taiteilijaprofessoriksi vuosik-
si 1995–2000. Hän on ollut Väinö 
Tannerin Säätiön akateemikko 
vuodesta 2000 alkaen. Valtion 
tiedonjulkistamispalkinnon Utrio 
sai vuonna 2002. Utrion kirjoissa 
nousee vahvasti esiin arkisen 
elämän historia, jota tarkastel-
laan usein naisen näkökulmas-
ta. Utrio tuo ohjelmaan ruoan 
kulttuurisen ja historiallisen lin-
kityksen.

Isä Mitro on Helsingin orto-
doksisen seurakunnan pastori ja 
tunnettu esiintyjä. Mielentervey-
den keskusliitto nimesi isä Mitro 
Revon Hyvän mielen lähettilääk-
seen vuodeksi 2006. Hän koros-
taa ruoan tuomaa mielihyvää, 
henkistä merkitystä, iloa ja nau-
tintoa.

Elastinen on suomalainen 
rap-artisti ja musiikkituottaja, 
joka toimii myös oman Rähinä 
Records -levy-yhtiönsä toimitus-
johtajana. Elastinen kirjoitti yli-
oppilaaksi vuonna 2000 Sibe-
lius-lukiosta, ja samana vuonna 
ilmestyi Fintelligensin debyytti-
albumi. Elastinen haluaa viestiä 
terveellisistä elämäntavoista.

Elintarviketieteiden maisteri, 
keittiömestari Jaakko Nuutila on 
ravintola-alan ammattilainen. 
Hän on kirjoittanut monia alan 
keitto- ja oppikirjoja ja puurta-
nut Suomen keittiömestarien yh-
distyksessä ja monissa kansain-
välissä luottamustoimissa. Ny-
kyisin MTK:n kulttuuriasiamie-
henä työskentelevä Nuutila on 
suomalaisen ruoan puolestapu-
huja.

Kouluruokailu ykkösteemoja

Marja Innanen kertoo, että ruo-
kaohjelman tärkeä kohde on 
joukkoruokailu ja varsinkin kou-
luruokailu. Ruokaohjelman jouk-
koruokailuhankkeisiin on tulos-
sa useita toimijoita. Ensimmäi-

senä voimavarat kohdennettiin 
kouluruokailuun yhteisen kun-
nallisvaaliehdokkaille suunna-
tun kampanjan kautta.

– Mitään ei unohdeta, mitä on 
jo tehty eikä tehdä uudestaan, 
vaan hyödynnetään. Tavoittee-
na on tehdä laaja-alaista yhteis-
työtä ja viestiä rohkeasti yhdes-
sä, Innanen lupaa.

Ruoka on nyt muotia

Laatuketjun koordinaattorina 
työskennellyt Marja Innanen siir-
tyi hallituksen ruokakulttuurioh-
jelman pääsihteeriksi huhtikuun 
alussa. Hänen virkavapautensa 
ajan Laatuketjun koordinaattori-
na työskentelee ETM Tiina Soisa-
lo, joka siirtyi tehtävään Maaseu-
tuviraston sisämarkkinayksikön 
johtajan paikalta. Molempien työt 
nykyisissä tehtävissä jatkuvat 
hallituskauden loppuun saakka.

– Ruokakulttuuriohjelma on 
hirvittävän iso haaste, mutta il-
mapiirin muutos ruoan ympärillä 
on selkeä: ruoka on noussut kes-
kiöön. Hallituksessa ei kaksi 
vuotta sitten puhuttu juurikaan 
ruuasta. Ohjelmalla on tilaus ja 
tuki, ja siksi tätä työtä on kiva 
tehdä, Innanen sanoo.

Marja Innasen mukaan ruoka-
ohjelman ohjausryhmällä on 
merkittävä rooli, koska kaikki 

n Suomalaisen ruokakulttuurin 
edistämisohjelma on nyt vihdoin 
pitkän odotusajan ja kivuliaan 
synnytyksen kautta saatu liik-
keelle. Lapsen nimikin on jo vaih-
tunut matkalla. Koko kesän pu-
huttiin Suomalaisen ruoan edis-
tämisohjelmasta (ks. KE -lehti 
4/2008, s.6), kunnes syyskuun 
lopulla ohjelma ristittiin Suoma-
laisen ruokakulttuurin edistä-
misohjelmaksi.

Ruoan ja ruokailun pitäisi oh-
jelman mukaan olla ilo ja nautin-
to, ja sitähän se toki parhaimmil-
laan on. Ohjelma pyrkii siihen, 

Kommentti

että erityisesti kouluruokailu 
pääsisi uuteen arvostukseen. 
Hyvä niin, mutta tässä sitä teke-
mistä riittääkin!

Olen saanut mahdollisuuden 
seurata ihan vierestä, miten kou-
lujen ruokapalvelut toimivat. En 
niinkään olisi huolissani itse ruo-
asta, vaan siitä, onko sitä ruo-
kaa, myös erikoisruokavaliota 
tarvitseville! Nimittäin luvatto-
man paljon kouluilla tehdään 
ruokaa alati vaihtuvan työvoi-
man varassa. Kun joku vakinai-
sista työntekijöistä sairastuu, 
hätäpäissään otetaan vuokrafir-

moista henkilöitä, joilla ei välttä-
mättä ole minkäänlaista elintar-
vikealan koulutusta!

Toivon sydämestäni, että oh-
jelmassa huomioidaan myös 
tämä puoli. Ruoan valmistami-
sesta tulisi tehdä ilo ja nautinto! 
Kunnissa ja kouluyhteisöissä 
ruokapalvelujen työntekijöitä pi-
täisi oppia arvostamaan tasaver-
taisina muun kouluhenkilöstön 
ohella.

On toinenkin huoli sydämellä-
ni: liian paljon hyvää ruokaa hei-
tetään kouluilla biojätteisiin! 
Ruokapalveluihin tulisi löytyä 

kokonaisvaltaista vastuullisuut-
ta. Toivottavasti hallituksen ruo-
kaohjelma pääsee tähänkin jol-
lakin lailla vaikuttamaan.

Haastan kaikki ruokaohjelman 
puhemiehet jalkautumaan ken-
tälle ja tutustumaan koulujen 
ruokapalvelujen arkeen. Hyvään 
kulttuuriin kuuluu myös työnte-
kijöitten arvostus, jäljelle jää-
neen ruoan oikea käyttö ja ym-
päristöstä huolehtiminen.

Raija Ahvenainen-Rantala

Haasteita riittää
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”elintarvikeministeriöt” ovat oh-
jelmassa mukana.

Ohjelmassa mukana olevat 
ministeriöt ja elintarvikeketjun 
osapuolet ovat ruotineet ohjel-
man osaltaan, ja ohjausryhmän 
käsittelyn jälkeen asia menee 
ministerityöryhmään ja edelleen 
hallituksen iltakouluun loppu-
syksyn aikana.

Vuosibudjetti 500 000 euroa

Ruokaohjelman vuosibudjetti on 
500 000 euroa, mutta ohjelmaan 
nivotaan mukaan muitakin ruo-
ka-alan kehittämisrahoja.

Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma
•	 Ohjelma	on	nykyisen	hallituksen	käynnistämä,	ja	sen	

toteuttaa seitsemän ministeriötä (maa- ja metsätalous-, 
työ- ja elinkeino-, valtiovarain-, opetus-, ympäristö-, 
ulkoasiain- sekä sosiaali- ja terveysministeriö) ja näiden 
hallinnonalojen ammattilaiset ja elintarvikealan toimijat.

•		 Ohjelmaa	johtaa	ministeritason	johtoryhmä,	ja	sen	sisällöstä,	
toteutuksesta ja varojen käytöstä vastaa ohjausryhmä. 
Ohjausryhmän työn tueksi kutsutaan asiantuntija-apua.

•		 Ohjausryhmän	puheenjohtaja	on	Eviran	pääjohtaja	
Jaana Husu-Kallio ja varapuheenjohtaja Olvin 
brändi- ja viestintäjohtaja Olli Heikkilä.

•		 Ohjelman	toteutukseen	on	varattu	vuosille	2008–
2011 vuosittain 500 000 euron määräraha, 
mutta ohjelman toteutuksessa hyödynnetään eri 
ministeriöiden jo olemassa olevia rahoituskanavia.

Lisätietoja: 

pääsihteeri Marja Innanen, marja.innanen@mmm.fi

Elintarvikeketju pohtii 
kansallista laatujärjestelmää

– Ohjelman painopisteiden 
selvittyä tutkitaan kaikkien mu-
kana olevien ministeriöiden tä-
hän ohjelmaan sopivien rahoi-
tuslähteiden käyttöä. Esimerkik-
si makukoulu pitää saada laaja-
mittaisesti päiväkoteihin sekä 
ala- ja yläkouluihin. Makukoulun 
juurruttaminen perusopetuk-
seen ja päiväkoteihin tehdään 
yhdessä viranomaistahojen sekä 
järjestöjen kanssa, Marja Inna-
nen kertoo.

Laatuketjun koordinaattorina työskennellyt Marja Innanen (vas.) 
siirtyi hallituksen ruokakulttuuriohjelman pääsihteeriksi 
huhtikuussa. Laatuketjun koordinaattorina työskentelee nyt ETM 
Tiina Soisalo, joka siirtyi tehtävään Maaseutuviraston 
sisämarkkinayksikön johtajan paikalta.

n Laatuketjussa on parhaillaan 
työn alla laatujärjestelmän kehit-
tämisen selvitystyö. MTT:n vetä-
mässä hankkeessa kartoitetaan 
laatujärjestelmän sisältöjä, ra-
kenteita ja kriteereitä. Elintarvi-
keteollisuuden ja kaupan johto-
henkilöille pidettiin lokakuun lo-
pussa keskustelutilaisuus, jonka 
tavoitteena oli selvittää toimijoi-
den tahtotila kansallisen laatu-
järjestelmän kehittämiseksi.

Laatujärjestelmän kehittämis-
työn seurauksena voi syntyä 
kansallinen laatumerkki. Kan-
sainvälisesti laatumerkkejä on 
kolmenlaisia: kuluttajille suun-
nattuja, yritysten keskinäiseen 
kaupankäyntiin tarkoitettuja tai 
näiden yhdistelmiä. Esimerkiksi 
Englannissa on käytössä Laatu-
merkki The Red Tractor.

– Hyvän tuotantotavan ohjeis-
tuksia on laadittu maito-, liha-, 
rehu-, kasvis- ja viljaketjuille. 
Nämä ohjeistukset antavat hy-
vän pohjan laatujärjestelmän ja 
laatumerkin kehittämistyölle, 
laatuketjun koordinaattorin teh-
tävät kesäkuussa aloittanut Tii-
na Soisalo tähdentää.

Vuoden 2009 hankehaku 

Elintarviketalouden Laatustrate-
gian johtoryhmä päättää Laatu-
ketjun hankehaun painopiste-
alueet. Ensi vuoden hankkeiden 
hakuaika on näillä näkymin mar-
raskuu.

– Elintarvikealan kilpailukyky 
on tärkein painopistealue; se on 
menestyksen kivijalka, Tiina Soi-
salo muistuttaa.

Tälle vuodelle Laatuketjun ra-
haa haettiin 39 hankkeelle, jois-
ta 23 sai rahoitusta. Niistä viisi 
oli jatkohankkeita. Kuluttajien 
luottamusta vahvistaviin hank-
keisiin suunnattiin puolet noin 
miljoonan euron hankerahoista. 
Monissa kuluvan vuoden hank-
keissa on koottu merkittävää tie-
toa ketjun toiminnan ja tuottei-
den kehittämiseksi.

Kymmenen vuotta 
laatuketjutyötä

Laatuketjutyö alkoi Suomessa 
kymmenisen vuotta sitten elin-

tarvikealan yhteisellä päätöksel-
lä. Elintarviketalouden laatustra-
tegian johtoryhmän lisäksi toimii 
laatustrategian yhteistyöryhmä 
sekä kolme eri aihealueisiin pe-
rehtynyttä työryhmää: viestintä-, 
tuotantotapa- ja tietojärjestel-
mätyöryhmät.

Vuosina 2001–2008 laatustra-
tegiatyöhön on käytetty noin 11 
miljoonaa euroa, mistä suurin 
on kulunut elintarvikeketjun 
osapuolten omiin hankkeisiin.

Vuonna 2007 laatustrategian 
rahoitus jakaantui seuraavasti: 
koko ketju 26 %, ruokapalvelut 
18 %, kauppa 14 %, toimintame-
not ja viestintä 13 %, alkutuotan-
to 13 %, kuluttajat 11 % ja teolli-
suus 5 %.  Useimmissa hank-
keissa omarahoitus on ollut vä-
hintään neljäsosa hankebudje-
tista.

Laatuketjutyön suurimmat yh-
teiset kehittämiskohteet ja hank-
keet ovat:
1. Hyvän tuotantotavan ohjeet 

eri sektoreille (vilja, maito, 
sianliha, rehu, lammas, vihan-
nekset ja broilerinliha)

2. Ympäristövastuuraportoinnin 
kehittäminen koko ketjulle

3. Elintarviketalouden laatutie-
tojärjestelmäverkoston kehit-
täminen

4. Kaupan omavalvonnan tieto-
pankin perustaminen

5. Eläinterveydenhuoltotyön 
hankkeet ja vapaaehtoiset ko-
tieläinten terveydenhuolto-
ohjelmat

6. Maatilayrittäjien johtamiskou-
lutus (23 000 tilaa koulutettu)

7. Sähköisten jäljitettävyysrat-
kaisujen kehittäminen (eten-
kin viljalle)

8. Omavalvonnan käytännöt ko-
konaisille toimialoille (teolli-
suuden toimialat, hotellit, ra-
vintolat, päivittäistavarakaup-
pa)

9. Maatilojen kilpailukykyana-
lyysin kehittäminen ja maati-
lojen kilpailukykyarvioinnit 
(Vuoden maatila -palkinto)

Lisätietoja: www.laatuketju.fi
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Elintarvikeketjun yhteinen 
ympäristöraportti ilmestyy keväällä 2009

n Elintarvikkeiden tuotanto ja 
kulutus aiheuttavat jopa kol-
manneksen koko kulutuksen 
ympäristövaikutuksista. Suurin 
osa ruoan ympäristövaikutus-
tutkimuksesta on kansallisesti 
ja kansainvälisestikin kohdistu-
nut yksittäisiin ruoka-aineisiin 
ja -tuotteisiin. Tämä näkökulma 
antaa tuottajille mahdollisuu-
den parantaa tuotteidensa eko-
tehokkuutta ja kuluttajille eväi-

tä kulutusvalintojen tekemi-
seen.

Kansantaloudellisesti koko-
naiskuva siitä, miten esimerkiksi 
suomalaisen elintarviketuotan-
non ympäristövaikutukset ja-
kaantuvat eri tuotantosuuntien 
ja tuoteryhmien välillä, on vielä 
aika hatara. Tätä tiedonpuutetta 
paikkaa vuonna 2006 peruste-
tun MTT:n Elintarvike-ekologia 
ryhmän johtama ja maa- ja met-

sätalousministeriön Laatuketjun 
rahoittama hanke Elintarvikeket-
jun ympäristövastuun raportoin-
nin kehittäminen (KETJUVAS-
TUU). Sen perimmäisenä tavoit-
teena on kotimaisen elintarvike-
tuotannon kilpailukyvyn tukemi-
nen.

Aikaisempien, yksittäisiä ruo-
ka-aineita ja -tuotteita koskevi-
en ympäristövaikutustutkimus-
ten perusteella tiedetään esi-
merkiksi se, että pakkaukset ja 
kuljetukset vaikuttavat yleensä 
suhteellisen vähän, kun ympä-
ristövaikutuksia tarkastellaan 
tuotekiloa kohti. Tiedetään myös, 
että mm. tuotteen tuotantoket-
jun pituus, tuotantotapa, valmis-
tustapa ja kylmäketjua vaativien 
tuotteiden kiertonopeus kau-
passa voivat ratkaisevasti vai-
kuttaa tuotteen ympäristövaiku-
tusten syntyyn, mutta kussakin 
tuotteessa on oma vaikutuspro-
fiilinsa ja omat kriittiset kohtan-
sa.

Eläintuotteet kuormittavat

Selkeimmillään tutkimustulok-
set osoittavat, että liha ja maito-
tuotteet, erityisesti juusto, kuor-
mittavat ympäristöä huomatta-
vasti enemmän kuin kasviperäi-
set tuotteet, kun ympäristövai-
kutuksia tarkastellaan tuoteki-
loa kohden. Poikkeuksen tekee 
mm. riisi, jonka vallitseva viljely-
menetelmä tuottaa runsaasti 
metaania, joka on voimakas kas-
vihuonekaasu.

Lihan suuri kuormittavuus on 
hyvin järkeenkäyvä asia, koska 
eläimet ovat ravintoketjussa kor-
kealla ja kuluttavat eläessään 
kasvikunnan (tai eläinkunnan) 
tuotteita, joiden tuotanto on 
puolestaan jo aiheuttanut ympä-
ristövaikutuksia.

Lihojen välillä on myös eroja, 
jotka johtuvat mm. eläinlajien 
välisistä ravinnonkäyttöeroista 
ja fysiologisista eroista. Märehti-

jät (nauta ja lammas) tuottavat 
ruoansulatuksessaan metaania, 
joka on voimakas kasvihuone-
kaasu. Märehtijöiden eduksi on 
taas laskettava, että ne voivat 
käyttää ravinnokseen ihmisille 
sopimatonta kasviainesta, erityi-
sesti viljeltyä tai lähes luonnon-
tilaista nurmea.

Laidunnuksella on myös posi-
tiivisia ympäristövaikutuksia, 
kuten luonnon monimuotoisuu-
den lisääntyminen, ellei ylilai-
dunneta. Elinkaariarviointi (LCA) 
ei kuitenkaan nykyisellään pää-
se kiinni näihin vaikutuksiin. 
Joka tapauksessa se, mitä rehua 
märehtijöille tarjotaan, vaikut-
taa voimakkaasti näistä saatavi-
en liha- ja maitotuotteiden ym-
päristövaikutusten määrään ja 
laatuun.

Broilerin- ja sianlihan ympä-
ristövaikutukset LCA -vaikutus-
luokissa tuotekiloa kohti ovat 
paljon pienemmät kuin nauto-
jen, mutta vastaavasti jonkin 
verran suuremmat kuin kalojen. 
Sika ja varsinkin broileri ovat eri-
tyisen tehokkaita ravinnonkäyt-
täjiä suurelta osin sen takia, että 
niiden elämänkaari on lyhyt ja 
tuotannon aikana ne ovat nope-
an kasvun vaiheessa.

Broilerin ja sian keskeisimmät 
ympäristövaikutukset liittyvät 
rehevöitymiseen ja happamoitu-
miseen. Ympäristövaikutukset 
syntyvät ennen kaikkea rehujen 
tuotannon ja lannan peltolevi-
tyksen aiheuttamista ravinne-
kuormituksista ja ammoniakis-
ta, joka haihtuu lannasta eläin-
ten kasvatuksen aikana.

Kasvituotteillakin on eroja

Kasvikunnan tuotteet ovat ylei-
sesti ottaen huomattavasti ym-
päristöystävällisempiä kuin 
eläinkunnan tuotteet. Esimerkik-
si viljojen ilmastonmuutosvaiku-
tus on ehkä vain noin sadasosa 
naudanlihan vaikutuksesta. Eroi-

Ensimmäinen, maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen 
koko elintarvikeketjun yhteinen ympäristöraportti 
ilmestyy Suomessa keväällä 2009. Esitetyt 
ympäristövaikutukset ovat ilmastomuutospotentiaali, 
vesistöjen rehevöityminen, happamoituminen ja 
primäärienergian kulutus.

Juurekset ja erityisesti perunat ovat ympäristöystävällisiä syötäviä.
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hin vaikuttaa kuitenkin tuotan-
topaikka ja -menetelmät. Juurek-
set ja erityisesti perunat ovat 
ympäristömielessä reilusti viljo-
jakin parempia.

Poikkeuksen kasvisten suh-
teellisesta ympäristöystävälli-
syydestä tekee pohjoisissa olois-
sa kasvatetut kasvihuonevihan-
nekset. Esimerkiksi niiden ilmas-
tonmuutospotentiaali voi koho-
ta samaan luokkaan kuin broile-
rin- ja sianlihan tuotannon. Tosin 
kuormitus vaihtelee erittäin pal-
jon polttoaine- ja kasvukausiva-
linnoista. Ympärivuotinen viljely 
kuormittaa paljon enemmän 
kuin kausiviljely.

Raportti huomioi 
kansantalouden näkökulman

Yksittäisten tuotteiden ympäris-
tövaikutuksia ei ole välttämättä 
järkevää suoraan verrata keske-
nään, koska niillä on erilainen 
ravitsemuksellinen rooli ja niitä 
käytetään ja tuotetaan eri mää-
riä. Tuotekiloa kohti arvioidut 
ympäristövaikutukset eivät vält-
tämättä kerro koko tuotannon 
ja/tai kulutuksen volyymistä joh-
tuvia vaikutuksia. Siihen tarvi-
taan laajempaa tarkastelua.

Kansantalouden tasolla liikku-
va KETJUVASTUU -hanke ja elin-
tarvikeketjun yhteinen ympäris-
töraportti tarjoavat siihen oman 
näkökulmansa. Elintarvikeketjun 
ympäristöraportissa kuvataan 
koko elintarviketuotannon ym-
päristövaikutukset yhteisesti ja 
erikseen valituille tuoteketjuille.

n Ruoan ympäristövaikutuksia 
voidaan tarkastella monesta nä-
kökulmasta ja monella menetel-
mällä. Eräs keskeisistä menetel-
mistä on elinkaariarviointi (LCA, 
Life Cycle Assessment), jossa py-
ritään tarkastelemaan tuotteen 
koko elinkaarta.

Ympäristövaikutuksista useim-
miten käsitellään ilmastonmuu-
tospotentiaalia, rehevöittävää ja 
happamoittavaa vaikutusta, 
alailmakehän otsonin muodos-
tumista, primaarienergiaa ja jos-
kus myös ekotoksisuutta.

Elinkaaritutkimus on useim-
miten kohdistunut yksittäisiin 
tuotteisiin, mutta viime aikoina 
se on suuntautunut kohti ateri-
oiden ja ruokavalioiden ympäris-
tövaikutuksia.

Suomessa aterioiden ympä-
ristövaikutuksia käsitellään 

vuonna 2006 alkaneessa MTT:n 
Elintarvike-ekologian ryhmän 
johtamassa Kotitalouksien kulu-
tusvalintojen ympäristövaiku-
tukset ja niistä viestiminen – esi-
merkkeinä elintarvikkeet ja asu-
minen (ConsEnv) -hankkeessa. 
Hankkeen näkökulma on nimen-
omaan kulutuksessa ja kulutta-
jille viestimisessä.

KETJUVASTUU -hanke järjesti 
6.10. seminaarin, jossa esiteltiin 
hanketta ja tulevan raportin ra-
kennetta. Seminaarin yhteydessä 
kokoontui myös työryhmiä, jossa 
sidosryhmät pääsivät vaikutta-
maan raportin sisältöön. Työryh-
mätyöskentelyä on tarkoitus jat-
kaa myös tulevina vuosina rapor-
toinnin jatkuessa. Seminaarin 
puheenjohtajana toimi ympäris-
töraportoinnin asiantuntija Mika-
el Niskala 2Future Oy:stä.

Elinkaarimenetelmä laajenee 
tuotteista aterioihin

Ympäristövaikutukset koostu-
vat ketjujen tuotantovaiheiden 
yhteenlasketuista ympäristövai-
kutuksista, mittareina ilmaston-
muutospotentiaali, vesistöjen 
rehevöityminen, happamoitumi-
nen ja primäärienergia. Rapor-
tissa kuvataan lisäksi eri ketju-
nosissa tehtyjä ympäristötoi-
menpiteitä, erityisesti jatkuvan 
parantamisen näkökulmasta.

Raportti laajentaa aiempaa 
elintarviketeollisuuden omien ja 
Elintarviketeollisuusliiton vuon-
na 2005 aloittamaa ympäristöra-
portointia ulottamalla tarkaste-
lun ketjun kaikkiin vaiheisiin al-
kutuotannon panostuotannosta 
kauppaan asti ja tuottamalla nu-
meerista tietoa elintarviketuo-
tannon ympäristövaikutuksista.

Raportti tehdään yhteistyössä 

Ketjun yhteinen ympäristöra-
portti edellyttää ketjun yhteis-
työtä. Hankkeessa on mukana 
useita tutkimusorganisaatioita 
ja ketjua edustavia järjestöjä.

Elintarvikeketjun ympäristö-
vaikutuksia arvioivan KETJUVAS-
TUU -työkalun taustalla, kansan-
talouden tasolla on ns. ENVIMAT 
-malli. Se on pääosin Thule Insti-
tuutin ja Suomen ympäristökes-
kuksen kehittämä malli, jossa 
arvioidaan talouden eri sektori-
en raha- ja materiaalivirtoja ym-
päristövaikutuksineen yleisellä 
tasolla. ENVIMAT -malli puoles-
taan perustuu Tilastokeskuksen 
ylläpitämään kansantalouden ti-
linpitoon.

KETJUVASTUU -hankkeessa 
elintarvikesektoria koskevat tie-
dot pyritään keräämään huo-
mattavasti tarkemmalla tasolla. 
ProAgrian lohkotietopankki ja 
MTT Taloustutkimuksen kirjan-
pitotilajärjestelmä ovat keskei-
siä alkutuotannon tietoaineiston 
tuottamisessa.

Elintarviketeollisuusliitto ja 
eräät alan johtavat yritykset 
tuottavat osaltaan tietoaineis-
toa elintarvikkeiden jalostuksen 

ja kaupan osalta. Yhteistyön pi-
täisi kuitenkin vielä laajentua 
erityisesti teollisuuden osalta. 
Kaikista keskeisistä tuoteryhmä-
ketjuista ei ole vielä saatu riittä-
vää ja ajantasaista tietoa.

Merja Saarinen
tutkija
MTT
Biotekniikka- ja 
elintarviketutkimus
merja.saarinen@mtt.fi



ja
nk

oh
ta

is
ta

A 14 Kehittyvä Elintarvike 5 •08

Reilu kauppa  
kasvaa reilusti

REILun KAuPAn KäRKIMAAT

Reilun kaupan tuotteiden 

myynti euroina asukasta 

kohden vuonna 2007:

1. Sveitsi 20,8

2. Iso-Britannia 11,62

3. Tanska 7,26

4. Luxemburg 6,74

5. Itävalta 6,6

6. Suomi 6,55

7. Irlanti 5,59

8. Ruotsi 4,63

9. Norja 3,92

10. Belgia 3,38

11. Ranska 3,3

12. Hollanti 2,97

n Reilu kauppa kasvaa Suomes-
sa ennätyksellisen nopeasti. 
Kauppoihin on tullut banaanien 
ja Reilu kauppa -sertifioitujen 
kahvien rinnalle satoja uusia 
tuotteita: hedelmiä, sokeria, hu-
najaa, riisiä, suklaata, mehuja, 
kaakaota, teetä, viinejä, oluita, 
jäätelöä, mausteita, myslejä, 
keksejä, pähkinöitä, leikkokuk-
kia, puuvillatuotteita, hilloja, 
kosmetiikkaa ja urheilupalloja. 

Suurten kauppaketjujen vali-
koimien laajentumisen lisäksi 
myös out of home -sektorin mu-
kaantulo kiihdyttää Reilun kau-
pan kasvua.

Reilu kauppa on näkynyt jo 
pitkään ravintoloissa, kahvilois-
sa ja hotelleissa, ja viime aikoina 
myös julkinen sektori on aktivoi-
tunut. 

Julkisen sektorin mukaan läh-
dön taustalla ovat usein olleet 
asian puolesta kampanjoivat 
kansalaisjärjestöt ja yksittäiset 
kuluttajat, jotka ovat kiinnostu-
neita verovaroilla tehtyjen julkis-
ten hankintojen eettisyydestä.

Seurakunnat edelläkävijöitä 
julkisissa hankinnoissa

Seurakunnat ovat olleet julkis-
ten hankintojen eettisyyden 

edistämisen edelläkävijöitä Suo-
messa. Reilun kaupan edistä-
misyhdistys lanseerasi reilu vuo-
si sitten Reilun kaupan seura-
kunnan arvonimen, jonka saaja 
sitoutuu huomioimaan Reilun 
kaupan omissa julkisissa han-
kinnoissaan sekä tiedottamaan 
tilaisuuksissaan Reilusta kau-
pasta. Tällä hetkellä arvonimi on 
myönnetty jo yli 50 seurakunnal-
le tai seurakuntayhtymälle.

Myös Reilun kaupan kaupun-
geille ja kunnille on luotu omat 
arvonimensä, joiden tarkoitus 
on saada kaupungit ja kunnat 
edistämään Reilun kaupan tuot-

Reilun kaupan kasvun moottoreita ovat erityisesti kauppaketjujen  
sitoutuminen ja out of home -sektorin mukaan lähtö. Tulevaisuudessa 
suurimmat kasvut saataneen yhdistelmätuotteista, joissa vain osa  
tuotteen raaka-aineista on sertifioitu.

teiden tunnettuutta, saatavuut-
ta ja käyttöä sekä lisätä tietoi-
suutta eettisestä kuluttamisesta 
ja julkisten hankintojen eettisyy-
destä. Reilun kaupan kunnat ja 
kaupungit sitoutuvat seurakun-
tien tavoin Reilua kauppaa edis-
tävään tiedotustyöhön ja huomi-
oimaan Reilun kaupan tuotteet 
omissa hankinnoissaan.

Arvonimi antaa kunnille ja kau-
pungeille mahdollisuuden seura-
ta ja kehittää hankintojaan kestä-
vän kehityksen mukaisiksi. Lisäk-
si arvonimi on osoitus koko kun-
nan läpäisevästä yhteistyöstä eri 
sidosryhmien välillä: sen saami-

ku
va

t 
Re

ilu
n 

ka
up

an
 e

di
st

äm
is

yh
di

st
ys

 r
y



15Kehittyvä Elintarvike 5•08 15Kehittyvä Elintarvike 5•08

Reilu kauppa hyödyttää 1,5 miljoonaa perhetuottajaa
•	 Reilusta	kaupasta	hyötyy	1,5	miljoonaa	

perhetuottajaa ja työntekijää 58 maassa.

•		 Viljelijät	saavat	tuotteistaan	oikeudenmukaisen	
korvauksen, ja osa lisätuloista käytetään 
tuottajayhteisöjen elinolojen parantamiseen.

•		 Reilun	kaupan	järjestelmässä	lapsityövoiman	
hyväksikäyttö on kiellettyä tuotannossa.

•		 Reilun	kaupan	maailmanlaajuinen	kasvu	on	ollut	
viime	vuosina	noin	30–40	%	vuodessa.

•		 Suomi	on	ollut	jo	pitkään	yksi	nopeimmin	kasvavista	 
markkina-alueista. Suomessa myytiin sertifoituja  
tuotteita viime vuonna noin 35 miljoonalla 
eurolla,	kasvua	oli	yli	55	%.

•		 Uusia	Reilun	kaupan	tuotteita	tulee	Suomen	
markkinoille keskimäärin yksi tuote päivässä. Tällä 
hetkellä myynnissä on noin 650 tuotetta, joista 
noin kolme neljäsosaa on elintarvikkeita.

Lisätietoja: www.reilukauppa.fi

nen edellyttää kunnilta yhteistyö-
tä paikallisten yritysten, järjestö-
jen ja seurakuntien kanssa.

utajärvi ensimmäinen  
Reilun kaupan kunta

Suomen ensimmäinen Reilun kau-
pan kaupungin arvonimi myön-
nettiin viime keväänä Tampe-
reelle. Sitä ennen Utajärvi oli jo 
ehtinyt saada itselleen Reilun 
kaupan kunnan arvonimen. 
Myös Pori on hakenut arvoni-
meä, ja aktiivista kampanjointia 
arvonimen hakemiseksi käydään 
muun muassa Helsingissä, Tu-
russa, Espoossa, Kotkassa ja 
Joen suussa.

Reilun kaupan kaupunkeja, 
kuntia ja seurakuntia on myös 
muualla maailmassa. Suurinta 
innostus on ollut Isossa-Britan-
niassa, jossa on tuhansia Reilun 

kaupan seurakuntia ja yli 300 
Reilun kaupan kuntaa tai kau-
punkia. Wales julistettiin kesällä 
maailman ensimmäiseksi Reilun 
kaupan maaksi.

Tulevaisuuden kasvut 
yhdistelmätuotteista

Kauppojen ja out of home -sek-
torin kasvut ovat yhdessä muut-
taneet Reilun kaupan roolia Suo-
messa ja kansainvälisesti. Reilu 
kauppa -sertifiointi ei ole enää 
marginaalissa, vaan siitä on tul-
lut osa valtavirran kaupankäyn-
tiä.

Suomessa suurin markkina-
osuus, noin 20 prosenttia, on 
ananaksella, ja myös ruusujen ja 
banaanin markkinaosuudet ovat 
yli 10 prosentin. Maailmanlaajui-
sesti korkein markkinaosuus 
löytyy Sveitsistä, jossa joka toi-
nen kaupoissa myytävä banaani 
on saanut Reilu kauppa -sertifi-
oinnin. Kehitysmaiden viljelijöil-
le ja työntekijöille markkina-
osuuksien kasvu on hyvä uuti-
nen, sillä kehitysmaihin menevi-
en hyötyjen määrä riippuu suo-
raan myyntien volyymeista.

Tulevaisuudessa Reilun kau-
pan suurimmat kasvut tulevat 
todennäköisesti niin sanotuista 
yhdistelmätuotteista, eli tuot-
teista, joihin käytettävistä raaka-
aineista kaikki eivät ole saaneet 
Reilun kaupan sertifiointia.

Yhdistelmätuotteiden kasvu 
avaa paljon uusia tuontimahdolli-
suuksia sellaisille viljelijöille, jot-
ka eivät saisi tuotteitaan pohjoi-
sen markkinoille sellaisenaan. 
Esimerkiksi rusinoiden markkinat 
ovat Suomessa varsin rajalliset, 

mutta myslin mukana Reilu kaup-
pa -sertifioituja rusinoita saadaan 
myyntiin paljon enemmän.

Myslin ja jäätelön lisäksi yh-
distelmätuotteista löytyy esi-
merkiksi hilloja, keksejä, kosme-
tiikkaa sekä Reilun kaupan puu-
villasta valmistettuja tuotteita. 
Euroopassa kasvussa ovat eri-
tyisesti suklaa ja mehut, jotka 
ovat lähteneet kuluneen vuoden 
aikana nopeaan kasvuun myös 
Suomessa.

Yhdistelmätuotteet voivat 
olla suomalaisia

Reilun kaupan sertifiointi koskee 
kehitysmaatuotantoa, mutta ns. 
yhdistelmätuotteissa, joissa vain 
osa raaka-aineista on sertifioitu, 
voi kuitenkin olla myös suoma-
laisten tuottamia tuotteita. Esi-
merkiksi Reilun kaupan jogurtis-
sa tai jäätelössä ei ole järkevää 

eikä mahdollistakaan tuoda mai-
toa kehitysmaista.

Reilun kaupan piiriin saadaan 
näin sellaisia tuottajaryhmiä, joi-
ta järjestelmä ei muuten voisi tu-
kea. Esimerkiksi vaniljan markki-
nat ovat Suomessa hyvin pieniä, 
jos se myytäisiin sellaisenaan, 
mutta jäätelön seassa vaniljaa 
voi mennä Suomessa kaupaksi 
hyvinkin paljon. Samalla yhdis-
telmätuotteet voivat tukea myös 
kotimaista työtä ja tuotantoa 
sellaisissa raaka-aineissa, joissa 
ei ole Reilun kaupan vaihtoehto-
ja tarjolla, kuten maito jäätelös-
sä ja jogurtissa.

Janne Sivonen
viestintäpäällikkö
Reilun kaupan 
edistämisyhdistys
janne.sivonen@reilukauppa.fi
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Suomessa suurin markkina-
osuus, noin 20 prosenttia, on 
ananaksella.
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n Syys-lokakuun vaihteeseen 
mennessä esirekisteröintejä on 
tehty jo yli 350 000 kpl, vaikka 
kemikaalivirasto ennusti niiden 
kokonaismäärän jäävän alle 
200 000:n. Syynä teollisuuden 
rekisteröinti-innostukseen ovat 
mm. tiettyjen aineiden käytön 
jatkuvuuden varmistamisen tar-
ve, epävarmuudet ja uudet tul-
kinnat. Suomesta noin 300 yri-
tystä on jo esirekisteröinyt ainei-
taan.

Esirekisteröinti on suhteelli-
sen yksinkertainen toimenpide, 
joka tehdään sähköisesti kemi-
kaalivirastolle Internet-sivujen 
kautta. Siihen ei liity maksuja, 
eikä se sido varsinaiseen rekis-
teröintiin. Esirekisteröintijakso 
päättyy 1.12.2008.

Rekisteröinti saattaa koskea 
myös elintarviketeollisuutta

REACH-asetuksen kemiallisen 
aineen määritelmä on varsin laa-
ja ja kattaa myös monia aineita, 
joita perinteisesti ei ole ajateltu 
kemikaaleina. Asetus koskee ai-
neita sellaisenaan, mutta myös 
valmisteissa olevia aineita sekä 
esineistä tarkoituksellisesti va-
pautuvia aineita sekä kemiallis-
ten synteesien raaka-aineita (ns. 
välituotteet).

Kemikaalien esirekisteröinti alkanut vauhdikkaasti

Elintarviketeollisuuden kan-
nalta oleellisin näkökohta on re-
kisteröinnistä myönnetty vapau-
tus elintarvikkeina ja rehuina 
käytettäville aineille. Asetuksen 
tekstimuoto on kuitenkin sellai-
nen, että nämäkin tuotteet ovat 
rekisteröintivelvoitteen piirissä, 
jos niitä käytetään muuhun kuin 
rehu- tai elintarvikekäyttöön.

Lisäksi esimerkiksi puhdistus- 
tai prosessikemikaaleina elintar-
vikelaitoksissa käytettävät ai-
neet ovat täysin REACHin vel-
voitteiden alla. Joillekin erikseen 
nimetyille aineille ja aineryhmil-
le on annettu asetuksen liitteis-
sä IV ja V ainekohtaisia vapau-
tuksia. Näitä ovat mm. eräät so-
kerit (sakkaroosi, glukoosi, fruk-
toosi, laktoosi ja galaktoosi), 
kasvis- ja eläinperäiset öljyt ja 
rasvat sekä rasvahapot. Elintar-
vikkeissa sekä ainesosina että 
apuaineina käytettävät entsyy-
mit jäävät myös REACHin ulko-
puolelle; niille valmistellaan 
omaa asetusta.

Elintarvikelaitosten tulisikin 
viimeistään nyt varmistaa toi-
mintansa vastaavuus uusiin vel-
voitteisiin perehtymällä REACH-
asetukseen ja tunnistamalla val-
mistetut ja käytössä olevat ai-
neet sekä oma rooli aineiden 

Mikä REACH?
•	 REACH	tulee	sanoista	Registration,	Evaluation	
and	Authorisation	of	Chemicals,	ja	sillä	korvataan	
useita aikaisempia kemikaalisäädöksiä.

•		 REACH	on	EU-tason	asetus	ja	sellaisenaan	
voimassa kaikissa jäsenmaissa.

•		 Keskeisin	velvoite	on	kaikkia	kemiallisten	aineiden	valmistajia	
ja maahantuojia koskeva aineiden pakollinen rekisteröinti 
Euroopan Kemikaaliviraston keskitettyyn tietokantaan.

•		 REACHin	tavoitteena	on	aineiden	turvallisen	käytön	
varmistaminen keräämällä altistumis- ja ominaisuustietoja, 
aineiden vapaan liikkuvuuden varmistaminen sekä 
kilpailukyvyn ja innovoinnin edistäminen.

•		 Olennaista	on	myös	yritysten	lisääntynyt	
vastuu aineiden riskinhallinnasta.

valmistajana tai EU-maahan-
tuojana.

Sekä kemikaalivirasto että 
teollisuus ovat laatineet ohjeita 
asetuksen soveltamisesta ja so-
veltamisalasta. Lisätietoa voi ha-
kea nettisivuilta sekä neuvonta-
palveluista. Tulkintaepäselvyyk-
sistä kannattaa keskustella 
oman toimialan muiden yritys-
ten kanssa. Useat teollisuusliitot 
ovat laatineet tarkempia ohjeita 
oman toimialansa tyypillisten ai-
neiden käsittelyn osalta.

Soili Ylisuutari
tuotevastuupäällikkö
Yara Suomi Oy
soili.ylisuutari@yara.com

Anna Vainikainen
asiamies, ympäristö ja energia
Elintarviketeollisuusliitto ry
anna.vainikainen@etl.fi

Lisätietoja:
•  Euroopan kemikaalivirasto 

(ECHA): http://echa.europa.eu/
•  Suomen REACH-neuvontapalvelu:  

http://www.reachneuvonta.fi/
•  Kemianteollisuusliitto ry:  

http://www.chemind.fi/
kemikaaliturvallisuus

Kemiallisten aineiden esirekisteröinti Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tietokantaan 
on alkanut vauhdikkaasti. Esirekisteröinti on uuden kemikaaliasetuksen REACHin 
ensimmäinen toimeenpanovaihe. Kaikkien kemiallisten aineiden valmistajien ja 
EU-maahantuojien tulee esirekisteröidä aineensa, jotta toiminta voi jatkua annetun 
siirtymäajan varsinaiseen rekisteröintiin saakka.

n Aitojamakuja.fi -sivusto lisää 
elintarvikejalostajien ja etenkin 
alan pienten yritysten näkyvyyt-
tä. Syys-lokakuun vaihteessa 
avatulla sivustolla välitetään toi-
mialasta yrityksineen kokonais-
kuva, jotta saadaan ammattikeit-
tiöt ja muut ostajat kiinnostu-
maan yhteistyöstä.

Aitojamakuja.fi -sivuilta voi ha-
kea tietoa eri puolilla Suomea si-
jaitsevista yrityksistä. Maakun-

Aitojamakuja -sivusto esittelee yritykset ja tuotteet
nallisuuden lisäksi hakuperus-
teena voi käyttää yrityksen toimi-
alaa tarkennuksineen. Yrityksen 
yhteystiedoista löytää esimerkik-
si puhelinnumeron tai voi jatkaa 
yrityksen omille nettisivuille.

Noin 60 % elintarvikealan 
pienyrityksistä käyttää kotisivu-
ja kertoakseen tuotteistaan. Suo-
messa on noin 3000 elintarvike-
alan yritystä, joista 90 % työllis-
tää alle 20 henkilöä.

Toiminnan ja tuotteiden hyvä 
laatu, tuoreus ja yrityksen osaa-
minen, asiakkaiden palvelu ja 
tarkka kuuntelu muodostavat 
vankan yritystoiminnan pohjan. 
Elintarvikealan pienyrityksiä, nii-
den tuotteita tai toimialaa ei kui-
tenkaan tunneta vielä riittävän 
hyvin.

Aitojamakuja.fi -sivusto on luo-
tu osana Ruoka-Suomi -teema-
ryhmän työtä. Yritystietojen alu-

eellisesta keräämisestä ja tallen-
tamisesta sivustolle vastaavat 
Ruoka-Suomi -teemaryhmän 
alueelliset jäsenet. Heidän yhte-
ystietonsa löytyvät www.aitoja-
makuja.fi -sivuston yläreunan 
yhteystietoja -kohdasta.

Lisätietoja: www.aitojamakuja.fi
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Kysy tarjousta!
puh. 0207 917 700
faksi  0207 917 650 (Turku)
 tai 
 0207 917 794 (Vantaa)  
info@auraprint.fi    

Uusin tekniikka, 
ammattitaitoiset tekijät!
Meillä valmistuvat merkintätuotteet tarraetiketeistä
erilaisiin promootiotarroihin ja sleevereihin!

Oikea painomenetelmä löytyy niin suurille kuin 
pienemmillekin painosmäärille!

 tarraetiketit

 kerros- ja kuponkitarrat

 wrap-around-etiketit

 pakkauskalvot ja -laminaatit

 RFID-tarrat

 

n Euroopan komissiolta on mah-
dollista hakea kolmentyyppistä 
nimisuojaa: suojattua alkuperä-
nimitystä (SAN), suojattua maan-
tieteellistä merkintää (SMM) 
sekä aidon perinteisen tuotteen 
(APT) rekisteröintiä.

Kainuun rönttönen suojataan 
maantieteellisenä merkintänä ja 
Lapin puikula on rekisteröity 
suojattuna alkuperänimitykse-
nä. Suojattu alkuperänimitys ja 
suojattu maantieteellinen mer-
kintä suojaavat tuotteen tuotan-
non sen perinteisellä maantie-
teellisellä alueella. Tarkoitukse-
na ei kuitenkaan ole luoda yksit-
täisille tuottajille monopoliase-
maa, vaan turvata tietyltä alu-
eelta kotoisin olevan tuotteen 
perinteistä valmistusta.

– Perusajatuksena on, että 
kaikilla tietyllä alueella olevilla 
tuottajilla on oikeus tuottaa ni-
misuojan saanutta tuotetta edel-
lyttäen, että he noudattavat tuo-
te-eritelmää, Euroopan komissi-
on DG AGRI-yksikön päällikkö 
Keijo Hyvönen kuvaili syyskuus-
sa Helsingissä pidetyssä nimi-
suojaseminaarissa.

Sahti, karjalanpiirakka ja kala-
kukko puolestaan on rekisteröi-
ty aitoina perinteisinä tuotteina. 
Tämä rekisteröinti suojaa tuot-
teen perinteisen valmistusme-
netelmän ja reseptin. Aidon pe-
rinteisen tuotteen tuotanto ei 
ole alueellisesti rajoitettua.

Rekisteröidyt tuotteet on suo-
jattu väärinkäytöksiltä, kuten 
vakiintuneen nimen ja tuotteen 
maineen väärinkäytöltä. Suoja 
pätee koko EU:n alueella. Vää-
rällä reseptillä tehty riisipiirakka 
ei saa ratsastaa aidon karjalan-
piirakan maineella, eikä Kainuun 
ulkopuolella tehtyjä rönttösiä 
voi nimittää nimisuojan saaneik-
si Kainuun rönttösiksi.

Suomalaisen ruokakulttuurin 
edistämisohjelman pääsihteeri 
Marja Innanen näkee nimisuo-
jan hyvänä keinona lisätä suo-
malaisen ruoan arvostusta.

– Kulttuuristen merkitysten li-
sääminen ruokaan nostaa sen 
arvoa. Tämän näemme vaikkapa 
Champagnen alueelta tulevasta 
samppanjasta, hän huomaut-
taa.

Suomessa on kuitenkin hyö-
dynnetty nimisuojan luomaa tur-
vaa ja lisäarvoa vasta vähän. Re-
kisteröityjä nimiä on yli 800, jois-
ta lähes puolet on rekisteröity 
Italiassa ja Ranskassa. Suomen 
viisi rekisteröityä tuotetta on 
vaatimaton määrä, mutta tällä 
hetkellä hakemuksia on käsitte-
lyssä neljän suomalaisen tuot-
teen osalta.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies  
Maija Heinonen  
maa- ja metsätalousministeriö 
maija.heinonen@mmm.fi

Kainuun rönttöselle nimisuoja
Kainuun rönttönen on tuo-
re tulokas Euroopan unio-
nin nimisuojan piirissä. Kos-
ka vastaväitteitä ei tullut 
määräaikaan mennessä, ni-
misuoja rekisteröitäneen 
Kainuun rönttöselle tämän 
vuoden aikana.Suomalai-
sista tuotteista EU:n nimi-
suojaa nauttivat ennestään 
Lapin puikula, sahti, kala-
kukko ja karjalanpiirakka.
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Opas pk-tavaratoimittajien  
ja HoReCa-tukkujen yhteistyöhön

n Päivittäistavarakauppa ry jul-
kaisee Pienet ja keskisuuret ta-
varantoimittajat HoReCa-tukku-
kaupan yhteistyökumppaneina  
-oppaan pk-tavaratoimittajien ja 
HoReCa-tukkukaupan yhteis-
työn kehittämiseksi.

Tavoitteena on parantaa ketjun 
kykyä vastata markkinoiden no-
peasti muuttuviin tarpeisiin ja tar-
jota loppuasiakkaille entistä pa-
rempaa palvelua. Opas tarjoaa 
pk-tavaratoimittajille tietoutta 
HoReCa-kaupan rakenteista ja 
toimintatavoista. Se auttaa tehos-
tamaan ja kehittämään toimintaa 

asiakkaiden toiveiden mukaises-
ti. Opas kertoo, mitä tavarantoi-
mittajalta odotetaan mm. markki-
noinnin, pakkaamisen, jakelun ja 
tuoteturvallisuuden suhteen. 

Alan toimijoiden haastattelut 
tarjoavat käytännön esimerkke-
jä yhteistyöstä. Tavarantoimitta-
jat kertovat, mitä yhteistyö tuk-
kukaupan kanssa on merkinnyt 
niiden toiminnalle. HoReCa-tuk-
kukaupan asiakkaat kertovat 
toiminnastaan ja toiveistaan ta-
varantoimittajille. 

Pienten ja keskisuurten tava-
rantoimittajien vahvuutena on 

usein niiden tuotteiden erilai-
suus ja omaperäisyys. Paikalli-
suus, suomalainen ruokakult-
tuuri ja maakunnallisesti tuotet-
tu lähiruoka kiinnostavat am-
mattikeittiöitä.

Opas on toteutettu osana 
maa- ja metsätalousministeriön 
kansallista elintarvikkeiden laa-
tustrategiaa. Toteutuksesta vas-
tasivat Päivittäistavarakauppa 
ry ja toimittaja Rauno Pentti. Oh-
jausryhmässä olivat edustettui-
na Finfood, GS1 Finland Oy, ECR 
Finland Oy, Elintarviketeollisuus-
liitto, Lihakeskusliitto, Ruoka-

Suomi-teemaryhmä, SOK MaRa-
ketjuohjaus ja Suomen Leipuri-
liitto Oy. 

Pienet ja keskisuuret tavaran-
toimittajat HoReCa-tukkukau-
pan yhteistyökumppaneina – 
opas on luettavissa veloitukset-
ta 12.11 alkaen osoitteessa  
www.pty.fi/julkaisut.html 

Lisätietoja:
Elina Sojonen
tiedottaja
Päivittäistavarakauppa ry
elina.sojonen@pty.fi

Luonnonvarastrategian valmistelu käynnistyi Sitrassa
n Sitran koordinoiman kansalli-
sen luonnonvarastrategian val-
mistelun tavoitteena on luoda 
visio luonnonvarojen käytölle ja 
sen ohjaukselle, asettaa sitä tu-
kevat tavoitteet sekä johtopää-
tösten perusteella laatia ehdo-
tukset toimenpiteiden aikatau-
luiksi ja vastuutahoiksi. Uutta 
näkökulmaa luonnonvarakysy-
myksiin tuodaan tarkastelemal-
la eri luonnonvaroja yhteisessä 
viitekehyksessä.

Strategiatyön puheenjohta-
jaksi on kutsuttu Sirkka Hauto-
järvi, joka jäi syyskuun alussa 
eläkkeelle ympäristöministeriön 
kansliapäällikön tehtävästä.

Strategiaprosessia suunnit-
televaan ja arvioivaan ohjaus-
ryhmään kuuluvat kansliapääl-
likkö Jarmo Vaittinen maa- ja 
metsätalousminister iöstä, 
kansliapäällikkö Erkki Virtanen 
työ- ja elinkeinoministeriöstä, 
puheenjohtaja Tarja Cronberg 
Suomen kestävän kehityksen 
toimikunnasta, puheenjohtaja 
Kimmo Tiilikainen luonnonva-
rainneuvostosta, pääjohtaja 
Lea Kauppi Suomen ympäristö-
keskuksesta, puheenjohtaja 

Lisätietoja:
Eeva Hellström, projektinjohtaja, 
puh. (09) 6189 9276 tai  
050 351 2412

Michael Hornborg MTK:sta, joh-
taja Tellervo Kylä-Harakka-
Ruonala Elinkeinoelämän Kes-
kusliitto EK:sta sekä pääsihtee-
ri Eero Yrjö-Koskinen Suomen 
luonnonsuojeluliitosta. 

Strategian laadinnan ajan he 
työskentelevät osana laajem-
paa, noin 30 hengen strategia-
ryhmää, jonka jäsenet edustavat 
monipuolisesti yhteiskunnan eri 
toimijatahoja. Ryhmä aloittaa 
työskentelynsä lokakuussa. 
Työn alkuvaiheessa ryhmä tekee 
yhteisen opintomatkan Kana-
daan ja Yhdysvaltoihin. Työssä 
hyödynnetään myös laajaa asi-
antuntijaverkostoa sekä avointa 
verkkotyökalua, jonka kautta 
kaikki aiheesta kiinnostuneet 
voivat välittää näkemyksiään 
strategiaryhmälle.

Työn tulokset luovutetaan 
pääministeri Matti Vanhaselle 
keväällä 2009.

Luonnonvarojen lisääntyvä 
käyttö ja siitä aiheutuvat kestä-
vän kehityksen ja kilpailukyvyn 
haasteet koskettavat laajasti 
niin kansainvälistä yhteisöä 
kuin suomalaista yhteiskuntaa 
ja elinkeinoelämääkin. Suomi 

tarvitseekin yhteisen näkemyk-
sen keinoista, joilla luonnonva-
roihin perustuva hyvinvointi tur-
vataan tulevaisuudessa.
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Läheltä kaukaa

Perinteisiä, herkullisia kaalikääryleitä texmexin ja nuudeleiden 
sijasta?

n Pizzaa, fetaa, hampurilaista, 
texmexiä, nuudelia, wokkia. Sii-
nä tämän päivän suomalaista lä-
hiruokaa. Toki se on voitu tehdä 
täällä paikallisistakin raaka-ai-
neista, tuottaa kirkontornista 
näkyvillä pelloilla, kuten yksi lä-
hiruuan määritelmä kuuluu.

Silti mieleen tulee ajatus, miksi 
me suomalaiset olemme niin per-
soja muiden lähiruuan perään. 
Miksi emme ole kiinnostuneet 
omastamme? Miksi pidämme nyt 
ajankohtaisen sadonkorjuuajan 
kausiruokia, maakuntaruokia, ai-
nutlaatuisia leipiä, uuniruokia, 
riistaruokia, marjoja ja sieniä lä-
hinnä kummajaisina, emmekä ar-
vokkaana omana syötävänä?

Valitsemme kaupassa esi-
merkiksi tuontiraaka-aineesta 
tehdyn tarjouspizzan – tai viime 
eskimokesän Keski-Euroopan 
lahjan meille, mömmölötkyksi 
marinoidun tarjousporsaanfi-
leen. Minkähän tähden puola-
laiset omenat ovat tarjouksessa 
juuri kotimaisen sesongin ai-
kaan? Mikä meitä näissä mui-
den lähiruuissa, meidän näkö-
kulmastamme, katsottuna kau-
koruuissa viehättää? Onko olo 
syönnin jälkeen kylläisempi, 
tyytyväisempi tai kenties kuin 
Roope Ankalla, kun ruuan sai 
niin edullisesti?

Jos hintatekijä on niin merkit-
tävä, niin nyt saisi Kiinasta todel-
la edullista maitojauhetta, siitä 
voisi ennastaa halpaa kulutus-
maitoa ja kyykyttää kotimaan 
maidontuottajia. Hyvin usein 
maailmanmarkkinoilla liikkuvat 
halvat raaka-aine-erät ovat jol-
lain tavalla ”kiinalaisia”, laadul-
taan arveluttavia tai vain ylijää-
mää. Kun se sitten on tuotteena 
tarjouksessa kaupan tiskissä, 
juoksemme laumana ostoksille.

Kaukokateudesta 
itsekunnioitukseen

Vai onko kenties kyseessä kau-
kokateus, kun ulkomaanelävillä 

on niin hyvät ruuat? Vai mahta-
vatko ihmiset valita tuontiruo-
kaa siirtolaisuutta vastustaak-
seen, autetaan muuttohaluisia 
pysymään maassaan?

Sodan jälkeen pidimme eten-
kin itse maatamme köyhänä. Ar-
velimme sen siksi myös jäävän, 
vaille muun maailman ruokahie-
nouksia tai -erikoisuuksia.

Onkin aiheellista kysyä, millä 
tavalla tuon ajan statussymbolit, 
tuontiappelsiini tai banaani, oli-
vat kotimaista lakkaa, mustavii-
nimarjaa tai puolukkaa hienom-
pia? Huonompi on niillä ravinto-
arvo, parempi lähinnä jätteen 
määrä, kolmannes kuskataan 
turhaan tänne raukoille rajoille 
ilmastoamme lämmittämään. 
Mikseivät muuten ranskalaiset 
tuolloin väheksyneet ruokaansa, 
pula oli heilläkin – ja maa oli an-
tautunutkin, miehitetty peräti.

Vaikka Suomi säilytti itsenäi-
syytensä, ja siinä omalla ruuan-
tuotannolla on ansionsa, silloin 
tällöin vieläkin julkisuudessa 
asti vaaditaan kotimaisen maa-
talouden lopettamista tai aina-
kin vähentämistä jopa omavarai-
suuden alle. Sokerissa se toki on 
jo toteutunutkin. Onneksi tämä 
imeläkivi ei ole täysin välttämä-
tön ruoka-aine kriisin sattuessa. 
Onko kyseessä lähiahneus, maa-
seutulähimmäinen ei saa ansai-
ta liikaa, varsinkaan tekemättä 
mitään (kasvit kun kasvavat it-
sestään) ja vielä tuettuna?

Osa ruuasta on ollut ja tulee 
aina pysymään tuontitavarana, 
kahvi, suola ja mausteet par-
haimpina esimerkkeinä. Mutta 
miksi ihmeessä tuomme suolaa, 
jos se kerran edistää kansan sai-
rastumista? Kun säilöntäänkään 
sitä ei enää tarvita, niin eikö olisi 
järkevää laittaa se kortille? Miksi 
käytämme niin kovin vähän koti-
maisia luonnon yrttejä ja maus-
teita? Onko kaiken takana sit-
tenkin huono kansallinen itse-
tunto? Vähän on aikaa siitä, kun 

olemme metsästä tulleet, kan-
sallinen itsetunto ei ole vielä eh-
tinyt kehittyä sellaiseksi kuin Eu-
roopan ns. vanhoilla sivistyskan-
soilla.

Miten kaukaa lähiruoka voi 
maakuntamatkailla kotimaassa? 
Voiko muna-Suomesta viedä ka-
nanmunia maito-Suomeen? Tai 
pitäisikö lappilaisten syödä po-
ronsa itse? Ovatko kainuulaiset 
mustikat helsinkiläisten lähiruo-
kaa, onhan Virosta Helsinkiin ly-
hyempi matka? Miten kauas lä-
hiruokaa voi viedä, ennen kuin 
siitä tulee kaukoruokaa?

Ajattelusta vientitavaraa

Suomen elintarvikevientiä on 
pyritty edistämään liki iät ja ajat. 
Alkaen oravannahkakaudesta, 
kun tönkkösuolattu suomalai-
nen riista päätyi milloin Ruotsin, 
milloin Venäjän herkkupöytiin 
tai kun suomalainen voi oli suo-
lakeksinnön ansiosta arvossa ar-
vaamattomassa Englannissa. 
Voinviennin hurma jäi kovin ly-
hytaikaiseksi, kun muut rakkaat 
naapurimme saivat salaisuuden 
selville.

Tavaroiden liikuttelun sijaan 
osa elintarvikeyrityksistämme 
vie jo tietoa. Nykyisillä tietolii-
kenneyhteyksillä se kuormittaa 

maapalloa vähemmän kuin rah-
din edestakaisin rahtaus. Jo 
1920-luvun tietoliikenneyhteyk-
silläkin voin valmistusniksin 
vienti olisi voinut olla kannatta-
vampaa kuin itse tuotteen muu-
taman vuoden vientihuuma, 
minkä haihduttua oli tovin tur-
haa valmistuskapasiteettia. Raa-
ka-aineemme pysyvät kalliina, 
täällä kun ainakin vielä toistai-
seksi on se jää. Ilmastoon on 
vain sopeuduttava, mutta se ei 
estä, ei edes hidasta ajattelua.

Elintarviketeollisuudessa sat-
saus ajatteluun, innovointiin ja 
sitä kautta avautuviin vientimah-
dollisuuksiin on hyvin todennä-
köisesti pitkällä tähtäyksellä 
kannattavampaa kuin epätoivoi-
nen taistelu maailman yltäkylläi-
sillä ruokamarkkinoilla siitä, 
kuka pystyy tuottamaan halvinta 
raaka-ainetta. Tavaraliikenne 
nykyisillä polttoaineilla saattaa 
myös pian olla menneisyyttä, 
mutta tiedonvälityksellä ei sa-
manlaisia uhkia ole tiedossa.

Heikki Manner
varapuheenjohtaja
Elintarviketieteiden Seura ry

kuva Kotimaiset Kasvikset ry, Teppo Johansson
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Pekingin ankkaa 

n Kirjoitin tarinan Kiinasta ja 
sain palkkioksi matkan Kiinaan. 
Ihan kiva. Yritin vaihtaa matkan 
kohteeksi Tahitin, onnistumatta. 
Lomaviikko Kiinassa oli toki lois-
tava mahdollisuus tutkia, onko 
maa muuttunut vuodessa. Hiu-
kan ennen olympialaisia oli tie-
tenkin aivan pakko tarkistaa, mi-
ten valmistautuminen kisoihin 
oli sujunut.

Shanghaissa olympialaisista 
ei puhuttu juuri ollenkaan. Vesi-
sateen sumentama kaupunki oli 
lihonut sitten viime näkemän, 
eikä ollut ensimmäisenä aamu-
na edukseen. Ystävät olivat on-
neksi edelleen ystäviä ja jälleen-
näkeminen onnellinen.

Nopea työlounas TekInnon kii-
nalaisen toimitusjohtajan Ro-
bert Lain vanhempien kotona oli 
erityisen lämmin, vaikka ulkona 
satoi vettä kaatamalla. Robertin 
äiti Longmei Zhang loihti seitse-
män minuutin varoitusajalla kol-
melle nälkäiselle miehelle paras-
ta shanghailaista: keitettyä pos-
sunluuta, liha-riisinyyttejä, fri-
teerattua viherkasvia valkosipu-
lilla (tunnetaan ainoastaan 
Shanghaissa), herkullisia dump-
lingeja ja muita ruokalajeja niin, 
että kahdeksan erilaista ruokaa 
täytti koko ruokapöydän.

Rouva Lai valitteli, että hänen 
pitkälti yli 80-vuotias, laiha mie-
hensä ei enää jaksa syödä kaik-
kia ruokalajeja, joita rouva päi-
vittäin valmistaa. Ruosteinen 
kielitaito palautui pikkuhiljaa, ja 
poistuimme rouva Lain kehujen 
punastuttamana lounaalta ko-
koustamaan.

Ruokaa ja ystävyyssuhteita

Toinen päivä oli jo aurinkoinen, 
hikisen kostea 37-asteinen. Jos-
kus aiemmin Shanghaissa saat-
toi olla montakin peräkkäistä 
päivää, jolloin lämpötila kohosi 
37 asteeseen, mutta ei koskaan 
yli sen. Kuulopuheiden mukaan 
40 asteessa ei ole enää pakko 
tehdä ulkona töitä.

Ruokailu Kiinassa on tapa yl-
läpitää ystävyyssuhteita. Koska 
ystävä tekee kauppaa ystävien 
kanssa, lounaan tai päivällisen 
merkitystä ei voi aliarvioida. Läh-
dimmekin siis lounaalle. Söim-
me tietenkin Pekingin ankkaa.

Juustohöylätyt ankkasiivut rul-
lattuna tortillalettuun ja välissä 
jokunen rapea vihreä ovat aina 
elämys. Shanghaista saa hyvää 
pääkaupungin ruokaa, vaikka 
muistelin, että hienoissa pekingi-
läisravintoloissa tarjoilijattaret 
käärivät ankka-annokset asiak-
kaan näkyvillä. Tällä lounaalla 
kukin kääri ankat kykyjensä mu-
kaan itse kuin sätkätupakat.

Illallinen Pudongin puolella Ti-
mes Squaren sichuanilaisessa 
ravintolassa oli erinomainen. 
Outotecin johtaja Hannu Haka-
kari valitsi ruokalistalta toinen 
toistaan parempia ruokia. Tuli-
nen ja suolainen ruoka (usein 
grillattu) on suomalaiseen ma-
kuun enemmän kuin shanghai-
lainen makea ja monesti aika 
mauton makumaailma.

Kiinassa pitää muistaa, ettei 
ole vain yhtä kiinalaista keittiötä. 
Mausteilla ei juurikaan kikkailla, 
vaan taitava kokki kehittää moni-
puolisuutta ruokiin yhdistelemäl-
lä mm. erilaisia rakenteita. 
Sichuanilainen tulinen ruoka on 
kauempana Shanghain maku-
maailmasta kuin on meksikolai-
nen tortilla suomalaisesta liha-
pullasta. Toki muutamia sichuani-
laisia herkkuja saa lähes kaikista 
kiinalaisravintoloista, kuten gung 
bao ji di -kanaa tai mapo tofua. 
Outotecin Hannun kotona on 
kaupungin paras single malt -va-
likoima. Yli sata erilaista skotti-
laista vakuuttavat.

”Kasvojen pesua” 
olympialaisten takia

Pekingin aamu alkoi sämpylä-
kahveilla Vaisalan päämajassa. 
Nopea päivitys Pekingin arkeen, 
jota häiritsi jatkuva valmistautu-
minen ja puhuminen olympialai-
sista. Pizza suomalaisessa Take 
vitosessa auttoi jaksamaan il-
taan asti.

Kaikkien ravintoloiden wc:t oli 
siistitty, eikä kyykylle päässyt 
enää ollenkaan. Henkilökunta 
oli nuorennettu englantia taita-
viin ja sitä taitamattomat siivot-
tu keittiön puolelle. Kaikki linja-
autot olivat haitareita ja taksit 
samaa korealaista mallia. Van-
haa, kunnon Pekingiä ei ollut 
enää tuntea.

Maukkapussi eli pussitettua 
riisiviinaa.

Kirjoittaja pekingiläisessä 
kahvilassa.

Shanghailainen taloyhtiö juhlisti olympialaisia uudella puistolla.

Shanghaissa
Pekingin ankkaa 

n Kirjoitin tarinan Kiinasta ja 
sain palkkioksi matkan Kiinaan. 
Ihan kiva. Yritin vaihtaa matkan 
kohteeksi Tahitin, onnistumatta. 
Lomaviikko Kiinassa oli toki lois
tava mahdollisuus tutkia, onko 

Maailma m
austeilla

kuvat Ari Virtasen kuva-arkisto
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Ihmiset oli opetettu jonotta-
maan ja välttämään sylkemistä. 
Bussipysäkeillä annettiin ohjeita 
turistien kanssa keskusteluun: 
on syytä pitäytyä puhumasta us-
konnosta, ulkonäöstä, politii-
kasta ja muista arkaluonteisista 
asioista. Vakiokysymystä ”pal-
jonko tienaat?” ei pidä myös-
kään esittää. Shanghain suora-
sukaista vitsailua turistin kus-
tannuksella ei täällä kuullut 
enää ollenkaan. Säätila oli yk-
köspuheenaihe, ja se sattuikin 
olemaan erinomainen. Ilma oli 
vuoden takaiseen verrattuna 
hengityskelpoista.

Erikoiseläimet pois 
ruokalistoilta

Päivällinen Finpron Kiinan vetä-
jän Ilpo Sarikan kanssa nautit-
tiin kaupungin ulkopuolella ar-
gentiinalaisessa ravintolassa. 
Pääruokana pihvi ja alkupalana 
härän kivekset olivat miehinen 
valinta. Molemmat olivat erin-
omaisia ja varustettu chilikastik-
keilla toisin kuin Buenos Airesis-
sa, jossa mausteena käytetään 
vain suolaa.

Ilpo kertoi, että kaupunki on 
todella alkanut muuttua. Ilman 
putsaamisen lisäksi mm. ruoka-
listoilta on siivottu kaikkein eri-
koisimmat eläimet, jotka saattai-
sivat aiheuttaa eettisiä keskus-
teluja olympialaisten aikana. Ai-
nakin koiran, karhun ja muiden 
harvinaisten eläinten saatavuus 
oli heikentynyt.

Kiina on kehittynyt elintarvi-
ketuotannossaan. Turvallisuu-
teen on alettu kiinnittää erityistä 
huomiota; eihän kukaan halua, 
että ruokamyrkytyksiä sattuisi 
olympialaisten humussa. Myös 
kiinalaisten viinien kuten ”Dy-
nasty” alias ”die nasty” laatu on 
alkanut kohota nopeasti. Rans-
kalaisten joint venture -yritykset 
ovat saavuttaneet jo paremman 
laadun. Tuskin tarvitsee kauaa 
odotella kiinalaisten viinien saa-
pumista Alkon valikoimiin. 

Samaa ilmiötä ei onneksi ollut 
huomattavissa mao tain eli mau-
kan suhteen. Kiinalainen erikoi-
suus on yhä 50-prosenttinen rii-
siviina, jota juotetaan suomalai-
sille liikemiehille suuria määriä 
sopivamman neuvottelutulok-
sen toivossa. Uutuutena ”mauk-
kaa” on alettu pussittaa kuin 
maitoa konsanaan.

Taksikuski sentään äkäinen

Kiinan ravintolatilanne olympia-
laisia varten tuli tarkistettua ja 
hyväksi havaittua: hiukan intia-
laista, korealaista ja japanilaista. 
Peking on vieraanvarainen kau-
punki ja haluaa, että kisavieraille 
jäävät hyvät muistot ruuasta.

Pekingissä ruoka on edelleen 
edullisempaa kuin Shanghaissa, 
mutta myös vaatimattomampaa. 
Ehkä jotain sellaista, mihin kisa-
turistit ovat tottuneet. Super-
marketit ovat täynnä ihmisiä, 
eikä riisin ja maidon hinnan ko-
hoaminen näkynyt ainakaan 
ranskalaisketjun marketissa.

Uuden lentoasematien päästä 
löytyi uusi, iso ja steriili termi-
naali, jonka lähes 100 rullapor-
rasta ovat Shanghain Kone Oy:n 
tuotantoa ja jonka uudella kiito-
tiellä säätila selvitetään Vaisalan 
laitteilla. Aamu-uniltaan herätet-
ty taksikuski oli sentään kuin en-
nen: vihainen, eikä edes yrittä-
nyt puhua englantia, vaan toi-
votti meille hyvää matkaa potki-
malla matkatavaroitamme ja ki-
roilemalla.

No, isossa maassa on isot to-
leranssit, ja kaiken kaikkiaan Kii-
na oli puhdistanut kasvojaan oi-
kein urakalla. Maratonin juokse-
minenkin olisi tällaisella ilmalla 
miellyttävää. Vuosi sitten pitkän-
matkanjuoksija olisi saanut kur-
kunpääntulehduksen jo matkan 
ensimmäisenä päivänä vain ka-
dulla kävelemällä.

Ari Virtanen, Peru
ari.virtanen@
kuopioinnovation.fi

Elintarvikebiotekniikan muuntokoulutus, 120 op

2.2. 2009 – 31.5.2011

Lisätietoja: projektipäällikkö Jenni Korhonen

jenni.korhonen@oulu.fi

p. 040 355 2948

Syventävää tietoa ja osaamista

elintarvikebiotekniikasta!

Oulun ja Kuopion yliopistojen yhteinen Elintarvikebiotekniikan

muuntokoulutus (kesto n. 2,5 vuotta) käynnistyy helmikuussa rahoituksen

varmistuessa. Opintojen pääasiallinen suorituspaikka on Kajaanin

yliopistokeskuksen toimipisteessä Sotkamossa (biotekniikan laboratorio).

Koulutukseen hyväksyttävillä hakijoilla tulee olla luonnontieteiden

kandidaatin (LuK) tutkinto, soveltuva AMK –tutkinto (esim.

laboratorioanalyytikko tai bio- ja elintarviketekniikan insinööri) tai muut

soveltuvat opinnot. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen

opintosuunnitelma (HOPS) edeltävien opintojen perusteella. Tarvittaessa

opintoja täydennetään lisäopinnoilla. Tutkinnot (filosofian maisteri, FM)

myöntää Kuopion yliopisto.

Koulutukseen otetaan noin 20 opiskelijaa, jotka valitaan hakemuksen ja

haastattelun perusteella. Hakuaika koulutukseen päättyy  30.11. 2008.

Valituille opiskelijoille ilmoitetaan hyväksymisestä henkilökohtaisesti.

Hakulomakkeen voi ladata osoitteesta

Oulun

lääninhallitus
Sivistysosasto

     

www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/bio/ebt/htm
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Ny Nordisk Mat -lähettiläs Kim Palhus:

n Ruotsalais-suomalaisen kult-
tuurikeskus Hanasaaren uusi ra-
vintolatoimen kehityspäällikkö 
ja Ny Nordisk Mat -hankkeen 
suomalainen ruokalähettiläs 
Kim Palhus on rakentamassa 
Hanasaaresta pohjoismaisen 
ruuan keskusta ja vauhdittamas-
sa lähiruoan omaa osaamiskes-
kusta ja tukkua Etelä-Suomeen.

– Tavoitteena on luoda osaa-
mista, verkottua ja perustaa lä-
hiruoalle osaamiskeskus ja oma 
lähiruoan tukku palvelemaan ra-
vintoloita ja kauppoja. Hyviä ko-
timaisia raaka-aineita ja tuottei-
ta pitää olla saatavilla läpi vuo-
den jo huoltovarmuuden vuoksi, 
Kim Palhus tähdentää.

– Toivon, että tukut innostu-
vat lähiruoasta laajemminkin, 
jotta sitä saisi keskitetysti. Esi-
merkiksi Hanasaareen haluam-
me sellaisia raaka-aineita ja tuot-
teita, jotka sopivat brändiimme, 
kuten hyvää lampaanlihaa, pai-
kallista leipää ja kalaa sekä tuo-
reita, tasalaatuisia ja esikäsitel-
tyjä kasviksia ja juureksia.

Toimitusvarmuus elinehto

Kim Palhusin mukaan uusi poh-
joismainen ruoka koskettaa suo-
malaisia vauvasta vaariin. Hy-
vää, suomalaista ruokaa pitäisi 
saada yhtä hyvin päiväkodeissa 
ja kouluissa kuin vanhusten-
huollossa, opiskelijaruokailussa 
ja tilausravintolassa.

– Se vaatii toimitusvarmuutta 
ja sopivaa esijalostusastetta, Pal-
hus täsmentää.

Hän kertoo, että pilottihank-
keessa etsitään lähiruoalle sopi-
via standardeja, laatukriteerei-
tä. Tutkimushanke käynnistyy 
ensi vuoden alkupuolella. Sitä 
ennen tulee kartoittaa, mitkä 
toimijat ja yritykset haluavat 
olla siinä mukana. Alustavia yh-
teydenottoja ja neuvotteluja on 
jo ollut, mutta vielä ei ole sel-
vää, kuinka monta kumppania 

pilottihankkeeseen tulee mu-
kaan.

– Ravintolat tarvitsevat läpi 
vuoden esimerkiksi pestyjä, kuo-
rittuja, leikattuja ja sopivalla ta-
valla esikäsiteltyjä juureksia ja 
kalat fileoituina. Kun tilaa juu-
reskuutioita, niiden pitää olla 
hyvänmakuisia sekä tasakokoi-
sia ja -värisiä, Palhus painottaa.

Hänen mielestään olennainen 
osa suomalaista keittiötä ovat 
mm. kasvikset, juurekset, sie-
net, kalat ja paikalliset lihat. 
Tuottajien tulisi kehittää niitä 
sekä raaka-aineina että tuottei-
na ja osallistua tuotteillaan roh-
keasti kilpailuihin.

Manifestista hankkeeksi

Laurea ammattikorkeakoulusta 
Hanasaareen siirtynyt Kim Pal-
hus haluaa tehdä Hanasaaresta 
pohjoismaisen ruuan keitaan. 

Koko Ny Nordisk Mat -hank-
keen tarkoituksena on edistää 
pohjoismaista ruoka- ja juoma-
kulttuuria, gastronomiaa, muo-
toilua ja matkailua yhteistyössä 
paikallisten toimijoiden kanssa, 
eli tuoda puhdas, selkeä, ter-
veellinen ja maukas pohjoismai-
nen ruoka lautasille niin, että 
koko ruokailumiljöö henkii poh-
joismaalaisuutta.

Hanke lähti liikkeelle Pohjois-
maiden keittiömestareiden ko-
kouksessa marraskuussa 2004 
Kööpenhaminassa, jossa esitel-
tiin Uusi pohjoismainen keittiö 
-manifesti. 

Pohjoismaiden neuvosto ni-
mitti yksitoista pohjoismaisen 
ruuan lähettilästä 1.11.2006 Köö-
penhaminassa, Pohjoismaiden 
ministerineuvoston tiloissa.

Ny Nordisk Mat -pilottihanket-
ta (2006–2009) luotsaa ohjaus-
ryhmä, jonka puheenjohtajana 
toimii Einar Risvik Norjasta. Oh-
jausryhmän suomalaisina edus-
tajina ovat pääsihteeri Marja In-
nanen maa- ja metsätalousmi-

Lähiruoalle oma osaamis - 
keskus ja tukku

Hyviä kotimaisia raaka-aineita ja tuotteita pitää olla saatavilla läpi 
vuoden, Hanasaaren ravintolatoiminnan kehityspäällikkö Kim Pal-
hus painottaa.

Hanasaaren lounastarjonnassa on muun muassa silakkarullia suo-
malaiseen makuun.

nisteriöstä sekä Elintarviketeolli-
suusliiton toimitusjohtaja Heik-
ki Juutinen.

Ensimmäinen ruokalähettiläs-
kokous pidettiin maaliskuussa 

2007 Norjan Stavangerissa. Han-
ke kestää vuoden 2009 marras-
kuulle saakka, mutta alustavasti 
on puhuttu, että se jatkuisi kan-
sallisesti.
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– Hankkeen jatkumisesta kan-
sallisesti ei vielä ole tarkempia 
suunnitelmia, mutta asian tii-
moilta vallitsee yksimielisyys sii-
tä, että sen jatkaminen on tar-
koituksenmukaista.

Kaikki Pohjoismaat mukana

Ny Nordisk Mat -hankkeessa 
ovat mukana kaikki Pohjois-
maat. Kim Palhusin mukaan sen 
tulokset ovat näkyneet eri ta-
valla eri maissa. Tanskassa han-
ke on näkynyt yhdessä ravinto-
lassa, Nomassa Kööpenhami-
nassa ja kokki Claus Meyerin 
kautta.

Islanti on operoinut Pohjois-
Amerikassa Ny Nordisk Mat 
-vientihankkeella. Amerikkaan 
on viety mm. luomua, juustoa ja 
lampaanlihaa sekä raaka-ainei-
na että tuotteina. Maat ovat har-
rastaneet myös keittiömestarei-
den vaihtoa Food and Fun -tee-
man alla.

Norjassa maataloustuottajat 
oivalsivat jo pari vuotta sitten, 
että he voivat markkinoida tuot-
teitaan Ny Nordisk Mat -teesillä. 
Norjan maataloustuottajien jär-
jestön yhtenä iskulauseena on: 
Ny Nordisk Mat – laadun tae. Täl-
lä pyritään tuottamaan ja viljele-
mään kuluttajille ja kaupalle 
sekä ruokapalveluille tuotteita, 
jotka ovat laadukkaita ja täyttä-
vät asiakkaan tarpeet.

Färsaarelainen huippuravinto-
la on panostanut ruokalähetti-
läs, ravintoloitsija Leif Sorense-
nin johdolla pohjoismaiseen 
ruokaan, ja Grönlannissa on eri-
koistuttu paikallisiin maustekas-
veihin. Grönlannin ruokalähetti-
läs on siirtynyt Tanskaan markki-
noimaan ja myymään mm. kui-
vattua grönlantilaista hylkeenli-
haa, kalaa ja kuivattuja mauste-
kasveja.

Ruotsissa Ny Nordisk Mat nä-
kyy selkeimmin Örebron yliopis-
tossa, jonka professori Carl-Jan 
Granqvist on hankkeen lähetti-
läs. Hanke on upotettu opetus-
ohjelmiin ja tutkimushankkeisiin, 
joissa selvitetään mm. lähiruo-
kaa ja ruokalistasuunnittelua. 
Ahvenanmaalla hanke merkitsee 
lempeäimagoista, paikallista lä-
hiruokaa ravintola ASS:ssa.

Suomessa hanke on nyt saa-
massa vauhtia Hanasaaressa, ja 
Laureassa tutkitaan koulu-
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ruokailua Suomessa, Ruotsissa 
ja Tanskassa. Hanasaari on 
käynnistämässä lähiruoka -tut-
kimushankkeen, jota vetää Kim 
Palhus.

– Hankkeella selvitetään, mitä 
on espoolainen lähiruoka, miten 
kaukaa tai läheltä sitä saa ja mi-
ten saatavat tuotteet sopivat ra-
vintola Johanneksen tuotteis-
toon ja ruokalistaan. Hankkeen 
avulla saadaan selville toivotta-
vasti myös se, mistä paljon pu-
hutun pitkän toimitusketjun kus-
tannukset syntyvät ja se, halpe-
nevatko elintarvikkeet kuljetus-
ketjun lyhentyessä. Toivottavas-
ti lähiruokaa saadaan myös ruo-
kakauppoihin, Kim Palhus toi-
voo.

Oma suosikkiruoka kuhasta

Kim Palhusin lapsuuden ruoka-
muistoihin kuuluu äidin tekemä 
spagetti Bolognese ajalta, jolloin 
kaupan hyllyltä sai vain kahden-
laista ketsuppia. Mummo leipoi 
viinerimäisiä pullia, jotka mais-
tuivat kylmän maidon kanssa. 
Nykyinen suosikkiruoka on pais-
tettu kuha haudutetun kyssä-
kaalin, puikulaperunoiden ja 
pottuvoin kera.

Palhusin keittiömestarin ura 
on pitkä ja kansainvälinen. Hän 
työskenteli USA:n Pietarin kon-
sulaatissa 1980-luvun alkuvuo-
sina ja Moskovassa ns. kylmän 
sodan viimeisinä vuosina 1988–
1991. Kaksi viikkoa ennen naa-
purimaan toista vallankumousta 
hän siirtyi Ranskaan Suomen py-
syvän edustuston keittiömesta-
riksi ja sieltä edelleen Suomen 
Washingtonin suurlähetystöön.

Kun Kim Palhus palasi Suo-
meen, keittiömestareiden grand 
old man, edesmennyt Eero Mä-
kelä kutsui hänet töihin ravinto-
la Kanavarantaan. Tänä päivänä 
Palhus kysyy:

– Kumpaa ihmiset haluavat: 
hintaa vai laatua?

Teksti ja kuvat: Pirjo 
Huhtakangas
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Kasvis Gallerian Bavaroise 
-tangot voittivat Vuoden 
2008 Tähtituote -kilpailun 
suurkeittiösarjan. Helposti 
työstettävinä tuotteina ne 
nopeuttavat jälkiruokien 
valmistusta ravintoloissa. 
Bavaroiset ovat vähälaktoo-
sisia tuotteita ja hyviä esi-
merkkejä pitkällisestä ja 
johdonmukaisesta tuoteke-
hityksestä.

n Yrittäjäpariskunta Tarja ja 
Heikki Peltola perusti Kasvis 
Galleria Oy:n 15 vuotta sitten. He 
laajensivat maatilansa toimintaa 
jatkojalostuksen suuntaan. Vil-
jatila muuttui vähitellen marjati-
laksi, jonka tuotteet jalostettiin 
perustetussa yrityksessä. Kasvis 
Galleria teki aluksi erilaisia raas-
teita.

– Lähiseudulta saatiin käte-
västi juureksia ja kasviksia. Vielä 
nykyäänkin raaka-aineiden koti-
maisuusaste on 85 prosenttia. 
Osa raaka-aineesta tuodaan tuo-
reena, osa pakastettuna. Nyky-
ään emme osta suoraan tuotta-
jilta raaka-aineita, vaan suonen-
jokelainen yritys kuorii ensin juu-
rekset ja käsittelee marjat mei-
dän haluamaamme muotoon. 
Yritys tekee myös viljelysopi-
mukset viljelijöiden kanssa, toi-
mitusjohtaja Tarja Peltola ker-
too.

Peltolalla on selkeä käsitys 
viljelyn vaikutuksesta lopullisen 
tuotteen laatuun. Hän tietää ja 
ymmärtää eri lannoitetapojen 
merkityksen tuotteiden raken-
teeseen ja makuun. Nämä aset-
tavat jatkojalostustuotannolle 
haasteita, jotka on ratkaistava, 
jotta tuotteet olisivat tasalaatui-
sia koko vuoden ajan. Kuinka se 
tehdään, onkin sitten jo tuotteen 
tuotantoprosessikohtainen asia.

Joustavaa toimintaa
Vuoden Tähtituote -kilpailun asi-
antuntijaraati arvioi, että Kasvis 
Gallerian valmistamat Bavaroi-
se-tangot ovat maultaan herkul-
lisia ja koostumukseltaan sa-
mettisia.

– On kuitenkin oltava jatku-
vasti valppaana, mitä tuotannos-
sa tapahtuu. On herkästi tunnis-
tettava mahdolliset virheet, 
ettei vät ne paisu liian suuriksi, 
Tarja Peltola kertoo.

Haastattelupäivänäkin oli ol-
lut hieman ”häikkää” tuotannos-
sa, mistä syystä myös tuotanto-
päällikkö Janne Haapanen oli 
vauhdittamassa pakkaamista. 
Pienessä yrityksessä toiminta on 
joustavaa.

– Työntekijöiltä vaaditaan mo-
nipuolisuutta: ei voi arastella 
tarttua ns. toisarvoiseenkaan 
tehtävään. Vastuu vain yhdestä 
tehtävästä on harvinaista, Tarja 
Peltola kuvaa yrityksen toimin-
tatapoja ja oikaisee vaatteitaan 
tullessaan juuri tuotannon puo-
lelta.

Yrityksen alkuaikoina oli vain 
kippipata ja 5-johteinen monitoi-
miuuni sekä pieni kutteri. Uunit 
ovat kasvaneet 40-johteisiksi uu-
neiksi, ja niistä voi suoltaa 600 kg 
”kasvismakkaraa” päivässä. Kut-
terikin on jo 120-litrainen.

– Uusin konehankinta on pak-
kauskone vähittäiskauppapak-
kauksia varten. Kone on hyvin 
muuntautumiskykyinen eriko-
koisiin pakkauksiin. Bavaroise-
tankojen tuotekehityksessä on 

Jälkiruokaa tangosta
kuitenkin hyödynnetty ns. van-
haa konekantaa, toimitusjohtaja 
lisää.

Tuotteita ammattikeittiöille

Jo alun perin Kasvis Galleria 
Oy:ssa keskityttiin ammattikeit-

tiöiden tarpeiden tyydyttämi-
seen, ja vasta viime vuosina on 
tehty myös vähittäiskauppatuot-
teita. Bavaroise-tankoja on kui-
tenkin saatavana toistaiseksi 
vain tukkukaupoille ja ravinto-
loille. Tuotteita myydään mm. 

Tuotantopäällikkö 
Janne Haapanen auttoi 

pakkaamaan 
punajuuripastaa 

vähittäiskauppoihin 
toimitettavaksi.

ku
va

 Ir
m

a 
R

yy
nä

ne
n



25Kehittyvä Elintarvike 5•08

Kespron, Wihurin, Heinon Tukun 
ja Meiran Novan kautta.

Tuotteet on pakattu kolmen 
samanlaisen tangon sisältämiin 
muovitettuihin pahvipakkauk-
siin. Tankojen pakkauspahvi on 
muovitettu sisältä, joten pakka-
uksen kostuminen estyy ja tuot-
teet pysyvät hygieenisinä. Val-
mis muovitus helpottaa pakka-
ustyötä, kun ei tarvita erillistä 
suojamuovia. Myös tankojen 
kuori on muovia. 

Tuote säilyy alle –18-asteessa 
avaamattomana 150 vuorokaut-
ta pakkauspäivästä. Bavaroise 
-vaihtoehtoja on useita: musta-
herukka-, mansikka-vadelma-, 
valkosuklaa-, tyrnimarja- ja tum-
masuklaabavaroise. 

– Tuotteitamme on myyty mm. 
Finnairin business-luokkaan tar-
joiltavaksi. Vähittäiskauppasek-
torikin on ollut kiinnostunut tuot-
teistamme, Tarja Peltola kertoo.

Eikä ihme, sillä esivalmistettu-
ja tuotteita on helppo käyttää 
yksityistalouksissakin. Kiireinen 
elämäntahti vaatii nopeasti ja 
helposti valmistettavia ruokia.

– Bavaroisetangot ovat HoRe-
Ca -tuotteita, ja logistiikka hoi-
tuu pääosin eri tukkuliikkeiden 
pakastelogististen ketjujen kaut-
ta. Suoratoimituksissa toimitam-

me tuotteet tilaamallamme pa-
kastekuljetuksella suoraan asi-
akkaalle.

Lukuisia tunnuksia

Vuoden Tähtituote -kilpailun 
suurkeittiösarjan voitto ei ole ai-
nut menestyksen mittari yrityk-
sessä. Aiemmin se on saanut 
Tähtituote -palkinnon vuonna 
2007 valmisruokasarjassa Rösti-
perunoillaan ja vuonna 2006 lei-
vänpäällisten sarjassa kasvis-
leikkeleillään. Myös Pohjois-Sa-
von maatalousyrittäjäpalkinto 
on annettu Kasvis Gallerialle 
vuonna 2002.

Yritys on osoittautunut inno-
voivaksi ja määrätietoiseksi 
suunnannäyttäjäksi muillekin. 
Tämän ovat huomanneet myös 
maa- ja metsätalousministeriö, 
jonka kautta Kasvis Galleria on 
valittu Suomen ehdokkaaksi 
Uusi pohjoinen ruoka -palkinnon 
saajaksi. Se on Ny Nordisk Mat 
-hankkeen ja pohjoismaisen mi-
nisterineuvoston myöntämä pal-
kinto. 

Valinnan perusteena on ollut 
mm. Kasvis Gallerian taito yhdis-
tää tämän ajan ruoan suurimmat 
megatrendit, maukkaus, terveel-
lisyys ja helppous, luovalla ja kil-
pailukykyisellä tavalla. Uusi poh-

joinen ruoka -ohjelman tavoittee-
na on edistää Pohjoismaiden ruo-
kakulttuuria ja gastronomiaa.

Yrityksen menestykseen on 
auttanut hyvä yhteistyö eri taho-
jen kanssa.

– Teimme vuoden 2008 Tähti-
tuotteen mainoskuvat yhteis-
työssä Savon ammatti- ja aikuis-
opiston kokin Kimmo Pousin ja 
hänen opetusryhmänsä kanssa. 
He suunnittelivat ja toteuttivat 
tuotteiden asettelun.

– Terveellisyys, herkullisuus ja 
ekologisuus ovat tärkeimmät 
valttimme. Vain leikkeleissä käy-
tämme säilöntäaineita, keinote-
koisia väriaineita emme mis-
sään. Teemme jatkuvasti yhteis-
työtä keittiömestareiden kans-
sa, myynti- ja markkinointipääl-
likkö Mervi Wahlroos Kasvis Gal-
lerian Helsingin toimistosta täh-
dentää.

Irma Ryynänen

Lähteitä:
• www.kasvisgalleria.fi
• http://nynordiskmad.org/nnm-

haedersdiplom/nnm-
haedersdiplom/

Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat Kuopiosta loihtivat Bavaroise-tangosta herkullisia luomuksia.
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Toimitusjohtaja Tarja Peltola 
tarkistaa suosituksi tulleita 
Bavaroise-tankoja.
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n Lähelle on pitkä matka -sa-
nonta pitää usein erityisen hyvin 
paikkansa, kun yritys on suun-
taamassa katsettaan Suomen 
rajojen ulkopuolelle. Myös elin-
tarvikealan yritykset hakevat 
kasvua Suomen markkinoiden 
ulkopuolella, ja Suomen lähi-
maat perinteisinä kauppakump-

Kesän kynnyksellä toteutettu RISC Monitor -kuluttajatutkimus kartoitti kuluttajien 
elämää Ruotsissa, Virossa sekä Venäjällä Pietarin ja Moskovan alueilla. Tutkimus 
vahvisti näppituntumaa siitä, että kuluttajat eivät suinkaan ajattele ja toimi samalla 
tavoin kaikkialla. Ihmisten kulutustottumukset, asenteet ja näkemykset esimerkiksi 
ruokaan liittyvistä asioista poikkeavat toisistaan myös tutkituissa maissa.

paneina ovat monelle kiinnosta-
va kohde. Vientitilastojen mu-
kaan esimerkiksi Venäjälle suun-
tautuvan elintarvikeviennin arvo 
vuoden 2008 ensimmäisellä 
puoliskolla oli 27 % enemmän 
kuin vuotta aiemmin.

Harva yritys pystyy nykypäivä-
nä tarjoamaan samaa tuote- tai 

palvelukokonaisuutta kotimaas-
sa ja lähimarkkinoilla. Jotta uu-
sille markkinoille pyrkiminen 
helpottuisi, on huolellinen esi-
työ kohdemaasta hyvä olla teh-
tynä. Nyt tehdyn tutkimuksen 
erityisinä teemoina olivat kulu-
tustottumukset yleisesti, ruoka 
ja syöminen sekä hyvinvointi ja 

terveys. Mikä sitten yhdistää tai 
erottaa meitä verrattuna kanssa-
kulkijoihimme lähimaissa?

Venäläiset kiireisiä 
ruokaostajia

Yksi keskeinen, ihmisiä yhdistä-
vä tekijä tutkituissa maissa on 
perheen ja lasten tärkeä merki-
tys onnellisen elämän osatekijä-
nä. Perheen ja ystävien yhteisiä 
ruokahetkiä pidetään tärkeinä, 
ja ruoanlaitto on mukavaa. Tätä 
uhkaa kuitenkin Suomessa ja 
muualla usein arjen keskeinen 
määrittäjä, kiire.

Erityisesti Moskovan ja Pieta-
rin suurkaupungeissa ajanpuute 
koskettaa monia. Näiden kau-
punkien kuluttajista useampi 
kuin joka kolmas on sitä mieltä, 
että aikaa ruuanlaittoon tai ruo-
kaostoksiin ei ole tarpeeksi, kun 
Suomessa tätä mieltä on 12 % 
kuluttajista. Erityisesti nuoret 
työikäiset miehet Moskovassa ja 
Pietarissa eivät mielestään ehdi 
paneutua ruokaostosten tekoon 
siitä huolimatta, että moni heis-
tä on kiinnostunut elintarvikeuu-
tuuksista.

Stressin kokemus  
yhdistää ihmisiä

Kiireen kokemus vaikuttaa kai-
kissa tutkituissa maissa ihmis-
ten hyvinvointiin. Eri maiden ku-
luttajia yhdistääkin kokemus 
elämän stressaavuudesta ja 
stressin oireista, kuten univaike-

uksista ja jaksamisen 
puutteesta.

Sen sijaan keinot 
stressin lievittämiseen ja oman 
hyvinvoinnin ylläpitämiseen ei-
vät ole yhtenäisiä. Esimerkiksi 
Venäjällä hyvinvoinnin hoitami-
seen liittyy keskeisesti omasta 
ulkonäöstä huolehtiminen. Vir-
keyden ja energisyyden viestit-
täminen ulospäin oman olemuk-
sen avulla on tärkeää hyvinvoin-
nin vaalimisessa. Suomessa taas 
kuluttajien näkemyksissä koros-
tuu enemmän terveyden ja sisäi-
sen hyvän olon saavuttaminen.

Paikallisessa tutkimustoimis-
tossa TNS MICissä Moskovassa 
arvioitiinkin, hieman kärjistäen 
ehkä, että hienon kuntosalin jä-
senyys on monelle vähintään 
yhtä tärkeä statussymbolina 
kuin kunnon kohotuksen kan-

Kuluttajat toimivat  
   eri tavoin eri maissa
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• Hyvin säilyvä ja maittava palasyötti
• Tehokas, tehoaa jo kertasyönnillä
• Valmistettu ISO 9002  standardin 
  mukaan

 

  

       Käyttöohje:
       Valmistetta
       käytetään         
       sellaisenaan. 

Sijoita palasyötit 
lukittaviin
syöttilaatikoihin.

Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot
ennen käyttöä.

  

       Käyttöohje:
       Valmistetta
       käytetään         
       sellaisenaan. 

Klerat_palasyötti_90x270mm.indd   1 10.10.2005   12:18:49

Neuvonta 0207 91 4040

Arvo- ja asennetutkimus
•	 RISC	Monitor	arvo-	ja	asennetutkimus	toteutettiin	 

lähimaissa kevään 2008 aikana. Suomen aineisto  
kerättiin vuoden 2007 keväällä.

•	 Erityisinä	teemoina	olivat	kulutustottumukset	yleisesti,	
ruoka ja syöminen sekä hyvinvointi ja terveys.

•	 Vastaajat	edustavat	Ruotsissa	maan	15–64-vuotiasta	väestöä,	
Virossa	maan	15–74-vuotiasta	väestöä	sekä	Venäjällä	
Pietarin	ja	Moskovan	alueiden	15–64-vuotiasta	väestöä.

•	 Tutkimus	tehtiin	yhteistyössä	paikallisten	
TNS:n tutkimustoimistojen kanssa.

nalta. Tunnetut ja arvostetut tuo-
temerkit houkuttavat; kulutta-
minen on väylä ilmaista itseään 
ja omaa menestystä.

Ruoan terveellisyydessä 
näkemyseroja

Kuluttajien asenteet ja arvostuk-
set linkittyvät yhteiskuntajärjes-
telmään ja sen vallitseviin raken-
teisiin, historiaan ja perinteisiin. 
Tutkimuksen tulokset heijaste-
levatkin eri maissa käytävää kes-
kustelua esimerkiksi ruoasta ja 
terveellisyydestä. Paljon Suo-
messa keskustelua herättävä 
ylipaino huolettaa erityisesti län-
sinaapurissa, kun taas Venäjällä 
ja Virossa muun muassa suun 
terveys aiheuttaa huolta kulutta-
jien keskuudessa.

Yhteiskunnassa käytävä kes-
kustelu terveellisestä syömises-
tä näkyy kuluttajien mielipiteis-
sä. Maiden välillä onkin eroja nä-
kemyksissä ruuan terveellisyy-
destä tai epäterveellisyydestä. 
Niinpä myös omaan hyvinvoin-
tiin liittyvät käytännöt ja toiveet 
ruuan suhteen ovat erilaisia. Hy-
vinvointi on yksi yhä kasvavista 
suuntauksista elintarvikemark-
kinoilla, mutta hyvinvointia ei 
voi rajata kaikkialla samaan 
muottiin.

Virossa kaivataan myös 
entisajan ruokaa

Yksi kiinnostava tutkimuksessa 
esiin noussut ilmiö oli erityisesti 
Virossa vallitseva samanaikai-
nen kaipaus entisajan ruokaa 
kohtaan ja toisaalta kiinnostus 
elintarvikeuutuuksiin. Todennä-
köisesti kuluttajat suhtautuvat 
kriittisemmin uutuustuotteisiin, 
kun markkinoiden avautumises-
ta on kulunut aikaa.

Vielä joitakin vuosia sitten 
monille riitti, että hyllyt notkui-

vat uusia tuotteita ja kaupoissa 
oli runsaasti valinnanvaraa. Nyt 
pelkkä uutuusarvo ei enää riitä 
houkuttelemaan, ainakaan sa-
tunnaista kokeilua pidemmälle, 
vaan tuotteilta odotetaan muita-
kin hyötyjä. Uutuudet kiinnosta-
vat kyllä muuallakin, mutta ko-
kemuksesta tiedetään, että mat-
ka tuotteen ensikokeiluista py-
syvän markkina-aseman saavut-
tamiseen ei ole helppo.

Arki ja arvot vaikuttavat 
ostokäyttäytymiseen

On tärkeää huomata, että kulut-
tajat eivät ole samanlaisia edes 
aivan lähimaissa. Esimerkiksi 
”terveystietoiset perheenäidit” 
tai muut valitut kohderyhmät 
voivat näyttäytyä hyvinkin erilai-
sina lahden toisella puolella ver-
rattuna kotimaahan.

Ruoan kulutukseen vaikuttaa 
keskeisesti esimerkiksi väestön 
ikä- ja perherakenne, tulotaso ja 
naisten työssäkäynti. Sen sijaan 
yksittäisten kuluttajien päivit-
täin kohtaamissa valintatilan-
teissa tärkeitä ovat muun muas-
sa näkemykset siitä, mikä on ter-
veellistä tai luonnollista, onko 
ostoksilla käynti mukavaa vai 
välttämätön paha tai halutaanko 
ruokakaupassa käyttää aikaa 
uusien asioiden ihmettelyyn.

Kuluttajien arvostuksia, va-
paa-aikaa ja näkemyksiä kan-
nattaa tarkastella kokonaisuute-
na, sillä ne vaikuttavat keskei-
sesti myös kulutustottumuksiin. 
Tiedon tarve tällä saralla ei tule 
tulevaisuudessa ainakaan vähe-
nemään.

Sanna Piiroinen
tutkija
TNS Radar Research 
Consulting	Oy
sanna.piiroinen@tns-radar.fi
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Yhteistyö on valttia kansainvälistymisessä. Hyvä esimerkki siitä on Biosafe – Special 
Laboratory Services Ltd, jonka liikeidea on saanut alkunsa Kuopion yliopiston 
tutkimusinnovaatiosta ja jatkanut kehittymistään hyödyntämällä Technopolis-yhtiöiden 
ja Kuopio Innovation Oy:n palveluita ja kansainvälisiä verkostoja.

n Kuopion tiedepuistossa sijait-
seva yritys tarjoaa biologisia pi-
katestejä elintarvikemateriaali-
en turvallisuuden arviointiin. Yri-
tys on tällä hetkellä tiettävästi 
ainoa kaupallinen laboratorio 
maailmassa, joka tarjoaa pak-
kausmateriaaleille erityisesti 
suunniteltua testikokonaisuut-
ta.

– Ensimmäiset yhteydenotot 
yrityshautomoon tehtiin jo yri-
tyksen ollessa ideointivaihees-
sa. Tällöin tarjoutui mahdolli-
suus kehittää liikeideaa esihau-
tomossa Kuopion seudun osaa-
miskeskuksen tuella. Sekä esi-
hautomo että meneillään oleva 
hautomovaihe ovat olleet ensi-
arvoisia aloittavalle toimijalle, 
varsinkin kun tutkijatausta ei eri-
tyisesti valmenna yrittäjäksi. 
Käytännön apu sekä teknologia-
keskuksen asiantuntijapalvelut, 
yhdessä kannustavan ja me-
henkisen ilmapiirin kanssa, ovat 
tehneet yrityksen käynnistämis-
vaiheesta ikimuistettavan. Toi-
sissa olosuhteissa se olisi voinut 
olla painajainenkin, varatoimi-
tusjohtaja ja laboratorionjohtaja 
Ulla Honkalampi kertoo.

Enterprise Europe network 
-palvelua maksutta

Tulevaisuutensa Biosafe näkee 
Kuopion alueella sijaitsevana 
globaalina toimijana, joka osal-
taan edistää suomalaista ja poh-
joissavolaista hyvinvointia, kor-
keasti koulutetun henkilöstön 

paikallista työllistymistä sekä 
yleistä kuluttajaturvallisuutta.

Yrityksen siirtymistä kansain-
välisille markkinoille on helpot-
tanut mm. Enterprise Europe 
Network -palvelu, jota Techno-
polis Ventures Kuopio tarjoaa. 
Maksuttoman palvelun kautta 
yritykset voivat etsiä ulkomaisia 

kumppaneita, asiakkaita ja inno-
vaatioita ja saada neuvoja kan-
sainvälistymiseen liittyvissä asi-
oissa.

Biosafen viimeisimmät koke-
mukset Enterprise Europe Net-
workin toiminnasta on Riga Food 
2008 -messuilta. Tapahtumaa 
varten yritykseltä lähti Enterpri-

se Europe Networkin kanssa yh-
teistyössä laadittu profiili, joka 
lähetettiin verkoston kautta 
partnerointitapahtumaa järjes-
tävälle taholle. Verkoston kautta 
löytyi neljä erittäin lupaavaa yri-
tyskontaktia.

– Tämäntyyppinen partneroin-
titapahtuma on yksinkertainen 
tapa löytää ja tavata mahdollisia 
yhteistyökumppaneita. Riian ta-
paamiset olivat erittäin mielen-
kiintoisia ja onnistuneita, ja ovat 
jo johtaneet konkreettisiin asia-
kaskontakteihin, kommentoi 
Honkalampi.

Yhteistyöllä kohti 
kansainvälistymistä

Biosafe tekee tiivistä tuotekehitysyhteistyötä Kuopion yliopiston kanssa. Kuvassa (vas.) laboratorio-
mestari Riitta Venäläinen (Kuopion yliopisto, Biotieteiden laitos) ja varatoimitusjohtaja, laboratorion-
johtaja Ulla Honkalampi (Biosafe Special Laboratory Services Ltd.).
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Kohteena myös 
monikansalliset suuryritykset

Biosafe pyrkii saamaan asiak-
kaikseen myös merkittäviä kan-
sainvälisiä suuryrityksiä. Kon-
taktien rakentaminen näihin on 
kuitenkin hidasta ja oikeiden yh-
teyshenkilöiden mielenkiinnon 
herättäminen vaikeaa. Siksi 
Biosafe on aktiivisesti mukana 
Kuopio Innovation Oy:n Innova-
tion Magnet -hankkeessa, jonka 
puitteissa kuopiolaista osaamis-
ta ja t&k-yhteistyömahdollisuuk-
sia markkinoidaan kohdenne-
tusti muutamille, tarkkaan vali-
tuille monikansallisille suuryri-
tyksille.

– Innovation Magnet -toimin-
nan kautta Biosafe on päässyt 
helposti ja vaivattomasti kes-
kusteluyhteyteen jo usean moni-
kansallisen suuryrityksen kans-
sa. Tavoitteena on, että niistä 
avautuisi merkittäviä yhteistyö-
mahdollisuuksia, kertoo Honka-
lampi

Lisää kilpailukykyä  
ja näkyvyyttä

Jo aivan yrityksen alkutaipaleel-
ta asti Kuopio Innovation on ol-
lut mukana tukemassa Biosafen 
toimintaa. Se on rahoittanut 
osaamiskeskuksen siemenra-
halla Kuopion yliopistossa teh-
tyä menetelmäkehitystyötä, jos-
sa myös Biosafe on ollut muka-
na.

– Tutkimus mahdollisti testi-
kokonaisuutemme täydentämi-
sen ja siten paransi kansainvä-

listä kilpailutilannettamme, ker-
too Honkalampi.

Osaamiskeskuksen asiantun-
tijat ovat esitelleet yritystä kan-
sainvälisten elintarvikealan vie-
railujen ja messujen yhteydessä. 
Osaamiskeskuksen tiedottami-
sen kautta yritys on saanut il-
maista näkyvyyttä kotimaisissa 
ja kansainvälisissä julkaisuissa.

Teksti Anna-Liisa Karvonen

Lisätietoja:

Ulla Honkalampi
varatoimitusjohtaja
Biosafe Special Laboratory 
Services Ltd.
ulla.honkalampi@biosafesls.fi

Marja-Leena Laitinen
kehitysjohtaja
Kuopio Innovation Oy
marja-leena.laitinen@
kuopioinnovation.fi

Juha Vilhunen
yrityskehitysasiantuntija
Technopolis Ventures Kuopio Oy 
juha.vilhunen@
technopolisventures.fi

www.biosafesls.fi
www.kuopioinnovation.fi
www.technopolisventures.fi, 
www.enterprise-europe-network.
ec.europa.eu

Näytteitä punnitaan uuttoa varten.

kuva Ulla Honkalampi
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Syksy on alkanut tänä vuonna vilkkaalla 
ruokakeskustelulla. Elintarvikkeiden hinnannousu ja 
kuntien talousvaikeudet sekä toiveet lähi- ja 
luomutuotteiden käytön lisäämisestä ovat luoneet 
paineita kunnallisten ruokapalveluiden tuottajille.

n Julkisen sektorin ammattikeit-
tiöiden hankintojen ja ruokapal-
veluiden keskittämisen ja ulkois-
tamisen seurauksena useiden 
kuntien keittiöt on sidottu teke-
mään elintarvikehankinnat tuk-
kuliikkeiden valikoimista, joissa 
lähituotteiden tarjonta on suh-
teellisen vähäistä. Julkisen sek-
torin hankintojen keskittämisel-
lä on haettu kustannustehok-
kuutta paikallisuuden ja varsin-
kin tuotannon eettisen, ekologi-
sen, kulttuurisen ja sosiaalisen 
kestävyyden kustannuksella.

Tuoreiden ja lyhyen toimitus-
ketjun mukaisten elintarvikkei-
den käyttö on kuitenkin mahdol-
lista kunnallisissa ruokapalve-
luissa. Kuntapäättäjien, paikal-
lispoliitikkojen ja veronmaksaji-
en tehtävänä on määritellä, mil-
laisia elintarvikkeita kunnan ruo-
kapalveluissa käytetään ja miten 
kestävyyttä kunnassa halutaan 
edistää.

Ruoka on investointi 
tulevaisuuteen

Päiväkoti- ja kouluruokaan käy-
tetyt verovarat on nähtävä inves-
tointina lasten ja nuorten sekä 
kunnan tulevaisuuteen. Lasten 
ja nuorten ruokaan panostetut 
verovarat tulevat takaisin muun 
muassa parempina oppimistu-
loksina sekä terveydenhuollon 
pienempinä kuluina.

Vuoden 2007 kesäkuun alus-
sa voimaan tullut uusi julkisen 
sektorin hankintalaki antaa mah-
dollisuuksia lähi- ja luomutuot-
teita jalostavien elintarvikeyri-
tysten ja julkisen sektorin keitti-
öiden yhteistyölle. Yhteistyön 
onnistuminen vaatii molempien 
osapuolten toimintoihin pereh-
tymistä ja pitkäjänteistä kehittä-
mistyötä.

Erityisesti sesonginmukaisten 
teemapäivien ja erikoisviikkojen 
aikana keittiöt voivat tehdä han-
kintoja lähiyrityksistä tai suoraan 

tiloilta normaalien hankintaka-
navien lisäksi. Teemapäivien ja 
-viikkojen järjestämiseen on akti-
voitu kuntakeittiöitä vuonna 
2008 erityisesti lähiruokapäivän 
ja lähiruokaviikkojen aikana.

Luomutuotteiden tarjoaminen 
ammattikeittiökäyttöön on help-
poa, sillä luomutuotteiden tuo-
tantotapa on ns. tekninen laa-
tuominaisuus, jonka perusteella 
luomutuotteet voidaan hankin-
talain mukaan kilpailuttaa tar-
jouspyyntövaiheessa omana 
tuoteryhmänään.

Alueelliset kehittämisrenkaat 
auttavat yhteistyön alkuun

Lähikeittiöhankkeen vuoden 2008 
toiminta on painottunut seudul-
listen kehittämisrenkaiden toi-
minnan käynnistämiseen. Kehit-
tämisrenkaiden tavoitteena on 
lisätä paikallisen ruokaketjun 
toimijoiden yhteistyötä. Kehittä-
misrenkaan tehtävänä on ollut 

opastaa konkreettisesti ruoka-
palveluista vastaavia tuoreiden 
ja lyhyen toimitusketjun elintar-
vikkeiden käyttöön.

Kehittämisrenkaaseen kuulu-
van keittiön tavoitteena on aloit-
taa lähituotteen käytön kokeilu 
yhdellä tai useammalla uudella, 
mutta alueelle strategisesti mer-
kittävällä tuotteella. Ensimmäi-
sessä kehittämisrenkaan koko-
uksessa kartoitetaan kunkin 
kunnan jo olemassa olevat lähi-
tuotteet.

Tyypillisimpiä lähialueelta 
hankittavia elintarvikkeita ovat 
olleet mm. peruna, sipuli, kaalit, 
porkkana, sienet, leipomotuot-
teet, mansikka, mustikka, heru-
kat, raparperi, luonnontuotteet 
sekä poro ja kala.

Paikalliset lähikeittiömentorit 
hankkeen edustajina

Kehittämisrenkaiden toiminnan 
taustalla ovat mm. uusi suoma-

Lähiruokaa  
kouluihin

Suomalaiset juurekset ovat syksyisin parhaimmillaan.
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Lähikeittiömentori, keittiömestari Kirsi Ekola suosii tuoreita, 
sesonginmukaisia raaka-aineita.
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Englanninkielistä elintarvikealan koulutusta

Challenges facing the food industry expert• 

Diploma in Food Safety and Quality• 

Koulutus on suunniteltu elintarvikealan yritysten johtajille, 
asiantuntijoille ja viennin ja tuotekehityksen parissa 
työskenteleville sekä myös tutkimuslaitosten henkilöstölle.

Ensimmäisellä jaksolla 28.–29.1. 2009 paneudutaan elintarvikealan asian-
tuntijoiden koulutukseen ja palkkaamiseen liittyviin haasteisiin sekä asiak-
kaiden kohtaamiseen Baltiassa ja Venäjällä.
Toisen jakson 25.-26.3.2009 aiheina ovat kuluttajien odotukset ja tottu-
mukset eri kulttuureissa sekä kansainvälinen markkinointi. Jaksoilla luen-
noivat kunkin alan asiantuntijat ja teoriaa tuetaan case-esimerkein. 

The Diploma in Food Safety and Quality (the FSQ Diploma) is a training
programme for food industry professionals.  The course is taught chiefly 
by experts from independent research institutions and from the food
industry. Courses are held in English. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset/ Applications and details for the course: 
http://www.helsinki.fi/palmenia/english/index.htm

Helsingin yliopisto  
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
www.helsinki.fi/palmenia

lainen ruokaohjelma, Kestävät 
hankinnat -suositus sekä halli-
tusohjelma, jotka velvoittavat 
julkiset toimijat kestäviin han-
kintoihin. Maa- ja metsätalous-
ministeriön tuella toteutettavan 
valtakunnallisen Lähikeittiö-
hankkeen tavoitteena on julki-
sen sektorin asiakkaina olevien 
lasten lautaslaadun kehittämi-
nen.

Arvostetut asiantuntijat, ns. 
lähikeittiömentorit Kirsi Ekola, 
Eira Kuitu ja Jari T. Korhonen 
ovat toimineet lähikeittiöhank-
keen edustajina kehittämisren-
gastoiminnassa. Mentoreiden 
alueellisen ruokaketjun tunte-
musta on hyödynnetty kehittä-
misrenkaiden kokoamisessa.

Kehittämisrenkaan pilottikoh-
teiksi on haettu erityisesti koulu-
jen ja päiväkotien ruokapalve-
luista vastaavia keittiöitä. Uuden 
asian, kuten lähiruuan, saami-
nen kouluruokailuun onnistuu 
kokemuksemme mukaan paikal-
lisen tahtotilan heräämisellä.

Nykypäivänä julkisen sektorin 
ruokapalveluhenkilöstön on yhä 
vaikeampi saada tietoa tuorei-
den ja lyhyen toimitusketjun elin-
tarvikkeiden hankintamahdolli-
suuksista, hankintalaista ja asi-
akkaidensa toiveista elintarvike-
hankintaprosessien keskittyessä 
yhä kauemmas asiakkaista.

Sisä-Savon rengas 
vauhdilla käyntiin

Mentoritoiminnan tuloksena Suo-
meen on perustettu yhdeksän 
kehittämisrengasta, joihin on si-
toutunut noin 50 kuntaa. Ensim-
mäinen kehittämisrengas aloitti 

toimintansa kevättalvella Sisä-
Savossa.

Innostunut rengas sai tuek-
seen tuoreen Elintarvike-Futuria 
-hankkeen, jonka hankepäällik-
kö Vuokko Tuononen tuntee 
erinomaisesti Pohjois-Savon elin-
tarvikeyritykset ja niiden mah-
dollisuudet kuntaruokailun 
kumppaneina. Elintarvike-Futu-
ria -hanke tulee auttamaan konk-
reettisesti tuottajien ja keittiöi-
den yhteistyötä, jonka tiedetään 
olevan monivuotinen prosessi.

Tämän rengastoiminnan in-
noittamina ruokapalvelupäälli-
köiden tarpeesta on järjestetty 
lähiruokapäiviä ja -viikkoja sekä 
tutustumismatka Kiuruvedelle, 
joka tunnetaan valtakunnallises-
ti sitkeästä työstä lähiruoan käy-
tön edistämiseksi. Erityistä iloa 
ruokapalvelupäälliköille on tuot-
tanut toinen toistensa tapaami-
nen sekä yhteinen voimaantumi-
nen lähiruokaprojektissa.

Eija Muukka
hankepäällikkö
Lähikeittiöhanke,	EcoCentria
eija.muukka@sakky.fi

Irma Kärkkäinen
lehtori, projektipäällikkö
Lähikeittiöhanke,	EcoCentria
irma.karkkainen@sakky.fi

Koulutus ja tutkimus
työhyvinvoinnin ja kaupallistamisen

edistäjinä

-teemanumero ilmestyy 11.12.
(ilmoitusten aineistopäivä 6.11.)

Laboratorio, jäljitettävyys ja 
tuotekehitys

-teemanumero ilmestyy 20.2.2009  
(ilmoitusten varauspäivä 14.1.2009)

Ilmoitusasioissa teitä palvelee Infoteam Oy
p. (09) 44 1133, infoteam@infoteam.fi

Kehittyvä 
Elintarvike
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Luomusiitakesieniä  
myös keskieurooppalaisiin pöytiin

Salon Sienimö Oy Yläneellä tuottaa luomusiitakesieniä, 
joita päätyy Mykora Oy:n kautta myös Keski-Euroopan 
herkkusuille. Yritystoiminta alkoi maatilan yhteydessä 
ensin osterivinokkaiden ja myöhemmin herkkusienien 
kasvatuksella. Sukupolvenvaihdoksen ja yhtiöittämisen 
myötä seinimön täyttivät luomusiitakkeet.

n Yrittäjä Riikka Peipon vanhem-
mat aloittivat osterivinokkaiden 
viljelyn vuonna 1988. Tuolloin 
Yläne 2002 -toimikunnassa näh-
tiin, että elinkeinorakennetta pi-
tää kehittää, jos halutaan pitää 
kunta elinvoimaisena: maatalou-
den rinnalle tarvitaan sivuelin-
keinoja. 

Uusia haasteita on tuonut 
mm. kuntien Paras-hanke, jonka 
seurauksena Yläneen ja Pöytyän 
kunnat yhdistyvät Pöytyäksi 
vuodenvaihteessa. Riikka Peip-
po on tässä työssä mukana kun-
nanhallituksen ja järjestelytoi-
mikunnan jäsenenä.

– Aikoinaan vanhempani ovat 
”taistelleet” itsenäisen kunnan 
elinvoimaisuuden puolesta, ja 
nyt tytär tekee kuntaliitosta. Ajat 
ovat muuttuneet, Riikka Peippo 
toteaa.

Sivuelinkeinosta yritykseksi

Riikka Peipon vanhemmat etsi-
vät 1980-luvulla sivuelinkeinoa 
maatilan yhteyteen ja osallistui-
vat etanankasvatus-, kynttilä- ja 
osterivinokaskurssille.

– Osterivinokkaita alkoi Ylä-
neellä viljellä kymmenen tilaa, 
mutta enää ei ole yhtään jäljellä. 
Tilat ostivat yhdessä sienialus-

tat Unkarista ja jakoivat 
myyntialueet: joku sai 

Turun seudun, toinen 
Tampereen suunnan, 
kolmas pääkaupungin 
alueen, Riikka Peippo 

muistelee yrityksen alku-
taipaleesta.

Muutaman vuoden kulut-
tua hänen vanhempansa sol-

mivat myyntisopimuksen kiu-
kaislaisen Mykora Oy:n kanssa, 
ja vuonna 1992 Mykora ehdotti 
ruskean herkkusienen kasvatuk-
sen aloittamista.

– Rakensimme tuolloin ensim-
mäisen sienimön. Osterivinok-

kaat oli kasvatettu navetan pää-
hän remontoidussa huoneessa. 
Silloin tuotimme noin 30 000 ki-
loa ruskeita herkkusieniä vuo-
dessa. Käytimme ulkopuolista 
työvoimaa vain tarvittaessa. Itse 
autoin, minkä koulusta ehdin. 
Vuonna 1996 sienimarkkinat oli-
vat Suomessa siinä vaiheessa, 
että kysyntään oli vastattava tai 
tuonti lisääntyisi, Riikka Peippo 
selvittää.

Hän oli ehtinyt opiskella yri-
tystoimintaa Satakunnan am-
mattikorkeakoulussa vasta pari 
vuotta. Vanhempien ehto oli, 
että tytär on täysillä mukana yri-
tystoiminnassa, jos investoi-
daan.

– Vuonna 1997 laajensimme 
toimintaa ja teimme yrityksestä 
osakeyhtiön, jonka osakkeista 
omistan suurimman osan. Enna-
koimme sukupolvenvaihdosta jo 
siinä vaiheessa.

Herkkusienistä 
luomusiitakkeisiin

Sienimö toimii höyrytiiviissä ele-
menttihallissa, jossa ilmastoin-
tia ohjataan tietokoneilla. Sieni-
en kasvuala on noussut 400 hyl-
lyneliöstä 1060 hyllyneliöön. 
Vuona 2007 yritys tuotti 200 000 
kiloa herkkusieniä, valkoisia ja 
ruskeita.

– Ruskeista herkkusienistä 
tuotimme myös Portobelloja, 
jotka ovat halkaisijaltaan 8–12 
cm ja täysin avonaisia sieniä: 
sienen lakin reuna ei kosketa jal-
kaan, vaan heltat näkyvät. Hen-
kilökuntaa meillä oli parhaim-
millaan oma perhe mukaan luki-
en 23 henkeä, Riikka Peippo ker-
too.

Kun hänen vanhempansa il-
moittivat jäävänsä eläkkeelle, 
kypsyi päätös lopettaa herkku-
sienien tuotanto. Tilalle tulivat 
kuitenkin luomusiitakesienet. 

Salon Sienimö Oy toimii 
nyt täysillä ja niin nopealla 
kierrolla kuin mahdollista. 
Laajentaminen vaatisi 
investointeja, joita ei juuri 
olla valmiita tekemään, 
yrittäjä Riikka Peippo 
kertoo siitakesieniä 
esitellessään.
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Pk-yritykset yhteistyöhön isompien yritysten kanssa

n Loimaan seutukunnan kehittä-
miskeskuksen LoiMaaseutu 
-hankkeessa yritysneuvojana 
työskentelevä Riikka Peippo täh-
dentää, että yhteistyö isomman 
yrityksen kanssa voi avata myös 
vientiovia elintarvikealan pk-yri-
tyksille. 

– Verkostoituminen isomman 
yrityksen kanssa voi avata pk-
yritykselle pitkäjänteisen vienti-
toiminnan, mutta yhteistyö edel-
lyttää molemminpuolista hyö-
tyä. Pk-yritykseltä pitää löytyä 
halua kehittää koko ajan toimin-
taansa, Peippo sanoo.

Pieni elintarvikeyrittäjä ei 
useinkaan edes ajattele vientiä, 
koska logistiikan järjestely on 
Suomessakin haastavaa. Korke-
at kuljetuskustannukset pitävät 
huolen siitä, ettei pieniä määriä 
kannata kuljettaa.

– Tässäkin yhteistyö on valt-
tia, eli useita yrityksiä jakamaan 

kustannuksia. Kaupan hyllyille 
pitää saada enemmän paikallis-
ten yritysten tuotteita; niitä ku-
luttajat haluavat ostaa! Pienten 
elintarvikeyrittäjien ja kauppo-
jen yhteistyötä pitää kehittää. 
Pk-luokan yritykset voivat jo 
harkita vientiä ulkomaille, ja 
heitä pitää kannustaa kehittä-
mään liiketoimintaansa. Minun-
kin sieniäni myydään keskieu-
rooppalaisessa marketissa, 
koska teen yhteistyötä isom-
man yrityksen kanssa, Peippo 
painottaa.

Loimaan seudulla  
riittää valikoimaa

LoiMaaseutu -hankkeen yritys-
neuvonta on maksutonta, yritys-
toiminnan käynnistämiseen ja 
kehittämiseen liittyvää yleisneu-
vontaa. Neuvonta sisältää mm. 
perustamisneuvontaa, starttira-
halausuntojen kirjoittamista ja 

ohjausta julkisen rahoituksen 
hakemiseen.

– Järjestän myös koulutus- ja 
tiedotustilaisuuksia ajankohtai-
sista asioista ja toimin yhteis-
työssä mm. maakunnan eri toimi-
alahankkeiden, esimerkiksi elin-
tarvikealan pienyritysten palvelu-
keskus Lounafoodin kanssa. Lis-
toillani on vajaa 100 elintarvike-
alan yritystä, mutta yritysrekiste-
ristä ei löydy pieniä maatilan yh-
teydessä toimivia yrityksiä.

Loimaan seutukunta on maa-
talousvaltainen alue. Tänä talve-
na toteutetaan Maaseutuharava 
-tarvekartoitusta: 10 minuutin 
puhelinhaastattelussa maatiloil-
ta kysytään työvoima-, koulutus- 
ja kehittämistarpeita. Samalla 
selvitetään myös tilojen sivuelin-
keinot. Seutukunnan yrityksistä 
yli puolet työllistää alle kaksi 
henkilöä ja yli 90 % alle kymme-
nen henkilöä.

Riikka Peipon mielestä Loi-
maan seudun pk-elintarvikeyrit-
täjät ovat löytäneet oman mark-
kinarakonsa ja katsovat luotta-
vaisin mielin tulevaisuuteen. Ne 
tarjoavat mitä parhainta lähiruo-
kaa, ja muutamat tuotteet ovat 
valloittaneet koko Suomenkin.

– Valikoimastamme löytyy eri-
laisia lihajalosteita, vähän erikoi-
sempiakin kuten lammasta, bii-
sonia ja strutsia. Mausteita on 
omasta takaa, samoin marinaa-
deja ja salaatinkastikkeita. Lei-
välläkin kehtaa kehua: löytyy 
vanhan ajan maalaislimppua, ru-
kiista ruisleipää ja gluteenitto-
mia leivonnaisia. Tarjonnassam-
me on myös ohrapuuroa, pella-
va-tuotteita ja talkkunaa sekä 
karkkeja ja hunajaa. Juomaksi 
kelpaa raikas pohjavesi, sima tai 
tilaviini, muutamia mainitakseni.

Pirjo Huhtakangas

Herkkusienien kasvatushuone 
muuttui pienillä muutoksilla sii-
takkeiden kasvatukseen sopi-
vaksi.

– Ensimmäiset pötikät tulivat 
marraskuussa 2007. Päätimme 
aloittaa varovasti 500 pötikällä 
viikossa. Meille jäi yksi työnteki-
jä töihin ja itse lähdin etsimään 
töitä. Koska olin siirtynyt suo-
raan koulun penkiltä yrittäjäksi 
ja työnantajaksi, oli kova halu 
päästä kokeilemaan työntekoa 
muualle. Kymmenen vuotta eh-
din olla täysipäiväinen yrittäjä, 
Riikka Peippo sanoo.

Nykyisin myös yritysneuvoja-
na Loimaan seutukunnan kehit-
tämiskeskuksessa työskentele-
vä Peippo toteaa, että ensim-
mäinen vuosi sujui osin harjoi-
tellessa siitakesienien kasvatus-
ta, mutta silti tuotanto tuplaan-
tui kaksi kertaa. Tänä vuonna sii-
takesieniä kasvanee noin 30 000 
kiloa, ja liikevaihto noussee noin 
230 000 euroon. Tällä hetkellä 

yrityksessä työskentelee viisi ul-
kopuolista työntekijää.

Mykoran kautta myyntiin

Salon Sienimö Oy ostaa luomu-
siitakepötikät Mikkolan sieni-
tuotteelta Kuusjoelta. Sieni-
möön tulee noin 2000 pötikkää 
viikossa, ja tuotanto pyörii tasai-
sesti läpi vuoden.

– Pötikät ovat tullessaan kol-
men viikon ikäisiä. Idätämme nii-
tä vielä runsaat kolme kuukaut-
ta. Sen jälkeen ne siirretään poi-
mintahuoneeseen. Sieniä saa-
daan noin viikon päästä siirrosta 
idätyshuoneesta poimintahuo-
neeseen. Ensimmäinen sato poi-
mitaan kolmena päivänä, minkä 
jälkeen pötikät puhdistetaan ja 
kastellaan. Seuraavalla viikolla 
poimimme kakkossadon. Sen 
jälkeen pötikät viedään kompos-
tiimme, Riikka Peippo selittää.

Poiminnan jälkeen sienet pa-
kataan Mykoran Champ- sieni-
laatikoihin ja toimitetaan Kiukai-

siin, mistä ne lähtevät tukkui-
hin.

– Kuljetukset alustan toimitta-
jalta sienimöihin ja Mykoraan 
saakka on hoidettu järkevästi: 
Kuusjoelta lähtee täysi auto pö-
tiköitä kasvattajille ja samalla 
otetaan valmiit sienet kyytiin sie-
nimöiltä. Takaisin tullessa toimi-
tetaan tyhjät laatikot sienimöille 
ja poimitaan niistä tyhjät pötik-
kärullakot. Liikenteessä on koko 
ajan täysi auto.

Mykoran kautta sienet lähte-
vät Suomeen, muualle Skandi-
naviaan ja Keski-Eurooppaan. 
Sienet pitää saada nopeasti 
kauppoihin, sillä myyntiaikaa ei 
ole paljoa: siitakkeilla kolme 
viikkoa ja herkkusienellä kah-
deksan päivää.

– Mykoralle tulee luomusiitak-
keita muutamasta sienimöstä, 
millä saadaan tasattua satotaso-
jen vaihtelut ja taattua asiakkail-
le hyvä palvelu, Riikka Peippo 
kertoo.

Hän muistuttaa, että sienien 
kasvatus on pienestä kiinni: pie-
net muutokset työtavoissa tai il-
mastoinnissa näkyvät heti laa-
dussa ja satomäärässä. Kasva-
tustaito onkin tarkkaan varjeltua 
tietoa, ja hyvä hygienia yksi tär-
keä vaatimus.

– Sienimössä on hyvät kasvu-
olosuhteet myös ei-toivottujen 
sienten kasvulle, joten hygieni-
asta on pidettävä kiinni.

Pirjo Huhtakangas
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Tanskalaista ruokaa  
 – lähiruokaa

n Tanskan elintarvikkeiden vä-
hittäiskauppa poikkeaa suoma-
laisesta yllättävän paljon. Kaksi 
suurinta erilaisuutta ovat kaup-
pojen valikoimat sekä jalostettu-
jen elintarvikkeiden määrä.

Ensimmäinen yllätys tavalli-
sessa tanskalaisessa ruokakau-
passa on vaihtoehtojen vähyys: 
on mahdollista valita esimerkiksi 
murojen tai myslin välillä, mutta 
näiden ryhmien sisällä ei valin-
nanvaraa juuri ole. Suomessa-
han pelkästään muroja voi olla 
kaupassa metrikaupalla.

Toinen silmiinpistävä erilai-
suus on erilaisten valmisruokien 
ja jalosteiden vähyys suomalai-
seen kauppaan verrattuna. Toi-
saalta eipä valmisruokia juuri 
kukaan näytä ostavankaan.

Yhdessä asiassa Tanskan ja 
Suomen elintarvikekauppa ovat 
samankaltaisia: kauppa on ää-
rimmäisen keskittynyttä. Tans-
kassa 86 % elintarvikkeiden vä-
hittäismyynnistä on kolmen suu-
rimman ketjun hallussa.

Tuoretta ja tanskalaista

Tanska on pinta-alaltaan kahdek-
sasosa Suomesta. Maassa asuu 
kuitenkin yhden Suomen verran 
ihmisiä. Välimatkat ovat lyhyitä 
ja ehkä juuri siksi lähiruoasta ei 
täällä puhuta. Se on kuitenkin lä-
hes standardi!

Tanskalaisten elintarvikkeiden 
alkuperää korostetaan voimak-
kaasti. Erityisesti liha, maito ja vil-
jatuotteet, kuten leivät, ovat Tans-
kassa lähiruokaa eli ne on tuotet-
tu tanskalaisia raaka-aineita ja 
tuotantopanoksia hyödyntäen.

Usein myös tuodaan esille, 
miltä alueelta elintarvike on pe-

räisin. Esimerkiksi Arlan eräs 
maito on Fynin Jersey-lehmistä. 
Irma -kauppaketju on erikoistu-
nut korkealaatuisiin elintarvik-
keisiin sekä luomutuotteisiin ja 
myy mm. maitoa, joka on peräi-
sin tietyltä tilalta. Myös muiden 
maitojen alkuperä kerrotaan Ir-
ma-kauppaketjussa tarkasti, ja 
esimerkiksi rapsiöljyä ostaessa 
voi valita joko Bornholmissa tai 
Själlannissa tuotetun öljyn.

Tanskalainen kuluttaja saa ly-
hyiden välimatkojen maassa 
tuoreita ja laadukkaita elintar-
vikkeita. Monet maitomerkit 
ovat kaupassa jo lypsyn jälkeise-
nä päivänä, ja myös lihan kulku 

kauppaan on nopeaa. Tuore elin-
tarvike todella maistuu erilaisel-
ta. Suomen elintarviketeollisuu-
della onkin visainen yhtälö rat-
kaistavana, jos he mielivät sa-
maan tuoreuteen kuin Tanskas-
sa. Voisiko lähiruoan lisääntymi-
nen tuoda ratkaisun tähän?

Luomun edelläkävijä

Lähiruoan eräs ilmentymä Tans-
kassa on luomuruoka. Tanska-
laiset ovat luomuruuan ja erityi-
sesti tanskalaisten luomuelin-
tarvikkeiden suurkuluttajia. Ruo-
ka on Tanskassa kallista ja nous-
sut viime aikoina vielä Suomea-
kin enemmän.

Siitä huolimatta tanskalaiset 
ostavat yhä enenevissä määrin 
luomua. Vuonna 2007 luomua 
myytiin 3,5 miljardin kruunun 
edestä (0,5 miljardia euroa). 
Nousua oli 33 % vuodesta 2006 
ja peräti 77 % vuodesta 2004 
(Lähde: Danmarks Statistik). 
Toisten arvioiden mukaan tans-
kalaisten ostamista elintarvik-
keista seitsemän prosenttia on 
luomua.

Luomuelintarvikkeet ovat 
tanskalaiskaupoissa huomatta-
vasti paremmin näkyvissä kuin 
Suomessa, ja myös halpaketjut 
ovat panostaneet luomuvalikoi-
man kehittämiseen. Luomu on 
lähes itsestäänselvyys myös ra-
vintoloissa erityisesti Kööpenha-
minassa, jossa monet huippura-
vintolat ja pikaruokaketjutkin 
käyttävät luomuraaka-aineita.

Vaikka luomuelintarvikkeet 
muodostavat vielä pienen osan 
koko markkinoista, luomu on 
lyönyt itsensä läpi kaikilla rinta-
milla ja suosio myös tulevaisuu-
dessa on taattu.

Ympäristövastuullisuutta

Tuulivoiman maassa ympäris-
töystävällisyys on kuuma peru-
na. Se ajaa luomun lisääntyvää 
käyttöä sekä ylläpitää tanska-
laisten elintarvikkeiden, lähiruo-
an, kysyntää.

Elintarviketieteiden Seuran 
tanskalainen sisarseura (LEVS) 
on myös valinnut ympäristövas-
tuullisuuden yritysvierailujen 
teemakseen. He järjestävät tilai-
suuksia, joissa elintarvikeyrityk-
set esittelevät, miten heidän yri-
tyskulttuurinsa huomioi ympä-
ristövastuullisuuden.

Ensimmäisen tapaamisen 
paikka syyskuun lopulla oli Coop 
Danmark A/S. Coop oli Tanskas-
sa ensimmäinen, joka toi luo-
muelintarvikkeita sekä ympäris-
töystävällisen pesuaineen mark-
kinoille. Myös Irma-kauppaketju 
kuuluu Coopiin, jolle ympäristö-
vastuullisuus on tärkeä kilpailu-
valtti.

Tanskalaiset elintarvikkeet 
ovat tuoretta lähiruokaa, 
usein vielä luomua. 
Kolikon kääntöpuolena 
ovat korkeat hinnat ja 
suomalaiseen  makuun 
suppea valikoima.

Luomua, Jersey-lehmien maitoa, tietyn tilan tai alueen maitoa, 
homogenoimatonta	maitoa	–	tanskalaista	lähiruokaa	
parhaimmillaan.

Maitotuotteissa tuodaan usein esille alkuperäalue. Arlan 1,5 litran 
Jersey-maito tulee Fynin saarelta.
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Kirja-arvostelu

Poimintoja Maailman tila 2008 -kirjasta
•	 Talouden	riippumattomuus	luonnosta	oli	jo	

lähtökohtaisesti toiveajattelua, ja viimeistään nyt se 
on menettänyt kaiken uskottavuutensa (s. 27).

•		 Mitä	tahansa	ilmastonmuutoksen	hillitseminen	maksaakin,	se	
tulee paljon halvemmaksi kuin olla tekemättä mitään (s. 29).

•		 Luonto	sisältää	kaikki	sivilisaation	tarvitsemat	raaka-aineet	
ja ekosysteemit tarjoavat taloudelle monia välttämättömiä 
palveluita (esim. puhdas vesi, jätteiden käsittely, pölytys, s. 35).

•		 Kun	esteet	kestävän	yhteiskunnan	tieltä	saadaan	
raivattua, edessä voi olla suurin taloudellinen 
kukoistuskausi sitten avaruuskilvan aikojen. (s. 69).

•		 Lihan	ja	kalan	kulutuksen	vähentäminen	
nyt on sijoitus tulevaisuuteen (s. 88).

•		 Avainsana	on	siirtyminen	ravintoketjun	alemmille	
portaille niin kaloissa kuin muissakin eläimissä (s. 98).

•		 Tällä	hetkellä	tukiaiset	mahdollistavat	tuottajien	sitoutumisen	
ympäristö tuhoaviin tuotantomenetelmiin (s. 93).

•		 Tukiaisten	lopettaminen	ei	välttämättä	tarkoita	
maanviljelyn loppumista. Maanviljelys voi itse 
asiassa kukoistaa ilman tukiaisiakin (s. 95).

•		 Nyt	suurin	haaste	on	saasteettoman	
talouden luominen (s. 101).

n Kirja on Maailman tilan 25. 
vuosikerta. Se on yhteistyön tu-
los, joka on vaatinut lukuisten 
eri maissa elävien ihmisten pa-
nosta. Kiitospuheessa on mainit-
tu kymmenien, ellei satojen ih-
misten nimet. Hankkeen johtajat 
ovat olleet Gary Gardner ja Tho-
mas Prugh Worldwatch Institu-
testa.

Kirjassa on alkusanojen ja esi-
puheen jälkeen yhteensä 14 lu-
kua, jotka ovat kirjoittaneet sy-
vällisesti ajattelevat alansa asi-
antuntijat. Lukujen otsikot ker-
tovat puolestaan kirjan sisällös-
tä: kuuden ensimmäisen luvun 
aiheet ovat kestävän kehityksen 
siemenet, edistyksen uudet mit-
tarit, tuotannon uudet tuulet, 
kestävän elämäntavan haasteet, 
liha ja kala: ruokavalion kalleim-
mat raaka-aineet ja kohti saas-
teetonta taloutta.

Seitsemännestä luvusta lähti-
en erikoisteemana on, miten 
ekosysteemipalveluista makse-
taan? Lukujen otsikot ovat pa-
rempaa päästökauppaa raken-
tamassa, vesi kestävässä talou-
dessa, monimuotoisuuden pank-
kiirit, yhteisomistuksen paluu, 
kestävän maailman yhteisöt, 
köyhien voimavarojen lisäämi-
nen, kestävä sijoittaminen ja 
maailmankaupan hyvää hallin-
totapaa hahmottamassa.

Rohkea ote läpi koko kirjan

Kirjassa on valtavasti asiaa nu-
merotietoineen. Sitä ei ihan ker-
taistumalla lue. Mutta todella 

mielenkiintoinen se on. Ajatuk-
sia herättelevä, suorastaan ra-
visteleva, ehkä jopa omia fak-
kiintuneita mielipiteitä riisuva-
kin! Välttämättä kaikki lukijat ei-
vät ole joka asiassa samaa miel-
tä. Asiat on sanottu suoraan, 
”halki, poikki ja pinoon -periaat-
teella”! Jotkut ajatukset voivat 
tuntua jopa naiiveilta, mutta sitä 
ne eivät ole, koska monet ihmi-
selle oleelliset perustarpeet ovat 
valitettavasti jääneet kilpailun ja 
ahneuden jalkoihin. 

Kirjan kieliasu ja ilmaisutavat 
ovat suorastaan nautittavia. Eipä 
siis ihme, että hankkeen johtajat 
kiittävät toimittaja Linda Star-
kea, joka on pystynyt kääntä-
mään kapulakielen luettavaksi 
ja iskeväksi proosaksi. Mutta an-
taisin kiitoksen myös kirjan suo-
mentajalle, Jani Kaarolle. Hän 
on mitä ilmeisemmin onnistunut 
säilyttämään kirjan ilmaisutyy-
lin; sanonnan rohkeuden ja sel-
keyden.

Kirjan tekstiä täydentävät 30 
laatikkoa, 17 taulukkoa ja 16 ku-
viota sekä vuoden aikasuora lo-
kakuusta 2006 syyskuuhun 

Worldwatch-instituutti, 
Maailman tila 2008, kestä-
vä talous, raportti kehityk-
sestä kohti kestävää yhteis-
kuntaa, Gaudeamus Helsin-
ki University Press, Helsinki 
2008, toimitus Linda Star-
ke, suomennos Jani Kaaro, 
267 s. 

Maailman tila 2008
2007 maailman tilasta. Lopussa 
on mittava lähdeluettelo.

Kirja ei jätä kylmäksi

Maailman tila 2008 ei todella-
kaan jätä epäilyksiä maapalloa 
uhkaavien vaarojen todellisuu-
desta. Mutta kirjassa ei pelkäs-
tään voivotella, että jotain tarttis 
tehdä, jos jälkeläisemme aiko-
vat asua maapallolla. Siinä esi-
tetään lukuisa määrä innostavia 
esimerkkejä käytännön tasolta, 
mitä on jo tehty tai ollaan teke-
mässä elämän jatkumiseksi. 

Kirja korostaakin innovaatioi-
den merkitystä kestävän talou-
den luomisessa. Kirjoittajat us-
kovat, että parhaat innovaatiot 
syntyvät yhdistelemällä yksityis-
tä pääomaa, julkista asiantunte-
musta ja myötäkarvaista halli-
tuspolitiikkaa.

Suosittelen kirjaa jokaiselle, 
joka on aidosti kiinnostunut te-
kemään epäitsekästä työtä maa-
pallomme elinkelpoisuuden säi-
lyttämiseksi.

Raija Ahvenainen-Rantala

Suomessa valinnanvaraa
Vaikka Tanska on kiistatta edellä 
ainakin luomussa sekä maidon 
ja lihan laadussa, niin Suomi 
voittaa kirkkaasti monessa 
muussa kategoriassa. Suomessa 
on mm. laadukkaampi vihannes- 
ja hedelmätarjonta. 

Tanskasta puuttuvat myös ter-
veysvaikutteiset elintarvikkeet, 
vapaan kanan munat, monipuoli-
nen leipävalikoima, annospaka-
tut jogurtit, laaja juustovalikoi-
ma sekä monet muut maitojalos-
teet. Kaiken kaikkiaan suomalai-
silla on enemmän, mistä valita.

Matkat Ruotsin ruokakaup-
poihin lievittävätkin koti-ikävää, 
sillä ruotsalaiset elintarvikkeet 
ovat jo monta harppausta lä-
hempänä suomalaista. Mutta 
pienet tyytymättömyyden aihee-
ni eivät tanskalaisia heilauta: he 
ovat tyytyväisiä elintarvikkeisiin-
sa ja kauppoihinsa. Täällä maail-
man onnellisimpien ihmisten 
keskuudessa eivät nimittäin pik-
kuasiat harmita!

Teksti ja kuvat: Virpi Varjonen

Jutun kirjoittaja asuu 
Kööpenhaminassa ja työskentelee 
oman työnsä ohessa Kehittyvä 
Elintarvike -lehden vakituisena 
avustajana.
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Saksalaiselta ruokareitiltä  
pontta Pohjois-Karjalaan
Lounaissaksalainen Kulinarische Landstrasse -verkosto 
on vauhdittanut myös pohjoiskarjalaista 
ruokamatkailua. Saksasta on haettu oppia ja vinkkejä 
opintomatkoilla ja työssä oppimisjaksoilla, ja sikäläiset 
leipurimestarit ovat kouluttaneet pohjoiskarjalaisia 
yrittäjiä Karelian Food Forumissa. Yhteistyötä on 
koordinoinut Pohjois-Karjalan Aikuisopisto.

n Kuselin piirikunnassa Lounais-
Saksassa toimivaan Kulinarische 
Landstrasse -yritysverkostoon 
kuuluu parikymmentä paikallis-
ta elintarvikealan yritystä, ravin-
tolaa ja hotellia. Verkostoa koor-
dinoi alueen yrittäjien kanssa 
paikallinen matkailutoimisto. 
Verkosto syntyi, kun alueen yrit-
täjät halusivat saada tuotteil-
leen lisää näkyvyyttä.

Ruokamatkailuverkostoon 
kuuluu mm. hotelleja, ravintoloi-
ta, juustoloita, viinitiloja, leipo-
moita ja lihanjalostajia. Yrittäjät 
markkinoivat tuotteitaan yhtei-
sellä tuotemerkillä, joka näkyy 
markkinoinnissa ja on näkyvällä 
paikalla kaikissa verkoston yri-

tyksissä. Tuotemerkki takaa tuot-
teen paikallisuuden ja korkean 
laadun.

Saksalaisen yritysverkoston 
kokemuksia on hyödynnetty 
myös Suomessa: Pohjois-Karja-
lan Aikuisopisto on koordinoinut 
yhteistyötä kuselilaisten ja poh-
joiskarjalaisten elintarvike- ja 
matkailualan yrittäjien kanssa jo 
usean vuoden ajan.

Kuselin aluetta ja Pohjois-Kar-
jalaa yhdistää mm. maantieteel-
linen sijainti. Molemmat alueet 
sijaitsevat rajan pinnassa, Kusel 
Ranskan ja Pohjois-Karjala Ve-
näjän. Rajan läheisyys näkyy 
molempien alueiden historiassa 
ja ruokakulttuurissa. Molemmat 

alueet ovat myös hiukan syrjäs-
sä matkailijoiden valtavirrasta.

Kusel on kuitenkin onnistunut 
kääntämään matkailijoiden 
suunnan alueelleen. Aluetta 
markkinoidaan viikonloppu- ja 
lyhytlomakohteena, johon tul-
laan rentoutumaan luonnon hel-
maan, mutta ennen kaikkea 
nauttimaan herkullisesta ruoas-
ta. Kulinarische Landstrasse 
-verkoston ansiosta matkailijalle 
on tarjolla lähialueen lihaa, vi-
hanneksia, juustoja, viinejä jne. 
Pari vuotta sitten Kuseliin avat-
tiin myös Kulinarisches Haus 
-myymälä, josta matkailijat voi-
vat ostaa näitä herkkuja mu-
kaansa.

Monipuolista  
käytännön yhteistyötä

Kuselin ruokareitti on tullut tu-
tuksi opintomatkojen myötä mo-
nelle pohjoiskarjalaiselle yrittä-
jälle. Sieltä on saatu paljon ide-
oita ja uskoa omaan toimintaan. 
Maakunnan rikas ruokakulttuuri 
näkyy jo useissa matkailukoh-

teissa, ja yhteistyökin on lisään-
tynyt merkittävästi. Pohjois-Kar-
jalassakin toimii nykyisin Karelia 
á la Carte -ruokamatkailuverkos-
to, joka tekee tiivistä yhteistyötä 
pohjoiskarjalaisten elintarvike-, 
käsityö- ja matkailuyritysten 
kanssa.

Pohjois-Karjalan Aikuisopis-
ton ja Kuselin yhteistyö on poiki-
nut myös työssä oppimispaikko-
ja aikuisopiskelijoille ja yrittäjil-
le. Kansainvälistä käytännön ko-
kemusta ovat saaneet mm. lei-
pomo- sekä matkailu- ja ravitse-
misalan opiskelijat ja yrittäjät.

Vastavuoroisesti saksalaiset 
leipurimestarit ovat koulutta-
neet pohjoiskarjalaisia yrittäjiä 
Joensuussa järjestetyssä Kareli-
an Food Forumissa. Seuraavana 
vuorossa ovat liha-alan yrittäjät, 
jotka suuntaavat tammikuussa 
Kuseliin perehtymään saksalais-
ten makkarateon saloihin.

Rinta rottingille  
ja lisää yhteistyötä

Yrittäjien ja opiskelijoiden mie-
lestä yhteistyön parasta antia on 
ollut omien vahvuuksien hok-
saaminen. Yhteistyön tarkoituk-
sena ei ole ollut suinkaan oppia 
kopioimaan Kuselin ruokareittiä 
Pohjois-Karjalaan, vaan sovelta-
maan hyviä käytänteitä pohjois-
karjalaisiin olosuhteisiin.

On usein matkattava edem-
mäs, jotta näkee lähelle. Saksas-
ta käsin näkee, kuinka hyvät 
edellytykset Pohjois-Karjalassa 
on ruokamatkailulle. Maakun-
nasta löytyy puhtaita ja herkulli-

Pirkko	Burman	konditoria-kahvila	Houkutus	ja	kondiittorimestari	Karl-Heinz	Cronebach,	Bäckerei	
Reichhart, Waldmohr.

Cronebach, Bäckerei
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Kirja markkinointitutkimuksen pelisäännöistä
Mikko Mäntyneva, Jarmo Heinonen & Kim Wrange, Markkinointitutkimus, WSOY 
Oppimateriaalit Oy, 1. painos, 2008, 130 s.

n Kuluneen vuoden aikana on il-
mestynyt oppikirjamarkkinoille 
teos, jonka uskoisi kuluvan niin 
alan opiskelijoitten kuin käytän-
nön ammattilaisten käsissä. 
Markkinointitutkimus -kirja on 
selkeäkielinen, johdonmukai-
sesti etenevä kokonaisuus mark-
kinointitutkimuksen kiemurois-
ta, teoriaa ja käytäntöä.

Kirjassa selvitetään hyvin ter-
mien markkinointitutkimus ja 
markkinatutkimus välinen ero. 
Termejä käytetään helposti vää-
rin ja huolimattomasti. Ja näyt-
tää siltä, että asiantuntijatkin 
ovat sortuneet tähän.

Kirjassa annetaan myös selke-
ät neuvot, milloin markkinointi-
tutkimus kannattaa tehdä itse ja 
milloin teetättää ulkopuolisella 
asiantuntijayrityksellä ja miten. 
Jos päädytään jälkimmäiseen 
vaihtoehtoon, tutkimuksen tee-
tättäjällä on kuitenkin tietty vas-
tuu toteutuksessa ja tulosten 
hyödyntämisessä. Kirja listaa 
näitä vastuualueita kuten myös, 
mitä tutkimusyrityksen on hyvä 
huomioida tutkimussuunnitel-
massa.

Markkinointitutkimukseen liit-
tyvät hyvin keskeisesti myös eet-
tiset kysymykset. Näille on kir-
jassa varattu oma lukunsa, jossa 
ohjeistetaan aivan huoneentau-
lunomaisesti tietojen antajien 
oikeudet, tutkijoiden ammatilli-
set velvollisuudet sekä tutkijan 
ja toimeksiantajan yhteiset oi-
keudet ja velvollisuudet.

Menetelmistä sovellukseen

Keskeisiä lukuja kirjassa ovat 
erilaisten markkinointitutkimuk-
sessa käytettävien menetelmien 
kuvaus ja keskinäinen vertailu, 
miten otanta otetaan ja välte-

tään yleisimmät virheet, otanta-
menetelmät, tutkimusaineiston 
kerääminen, tutkimuslomak-
keen rakentaminen, kvantitatii-
visen tutkimusaineiston analyy-
si, kvalitatiitivinen markkinointi-
tutkimus mukaan lukien kvanti-
tatiivisen ja kvalitatiivisen tutki-
muksen erot.

Hyvä raportointi on keskeinen 
osa onnistunutta tutkimusta, ja 
sille on kirjassa varattu myös 
oma lukunsa, unohtamatta myös 
lukijan roolia. Kirja siis ohjeis-
taa, kuinka lukea markkinointi-
tutkimusraporttia!

Kirjassa on myös omat lukun-
sa testien hyödyntämiselle mark-
kinointitutkimuksessa, asiak-
kuuksien tutkimisesta sekä 
markkinoiden ja toimintaympä-
ristön muutoksen tutkimisesta. 
Kirjan viimeinen luku antaa kak-
si markkinointitutkimukseen liit-
tyviä tapauskuvausta, joissa 
konkreettisesti havainnolliste-
taan kirjassa opetettuja lähesty-
mistapoja.

Kirjan lopussa on hyvä sanas-
to ja lähdeluettelo. Lisäksi jokai-
nen luku päättyy pohdittavaa 
-laatikkoon, joka laittaa lukijan-
sa heti miettimään ja sovelta-
maan lukemaansa käytäntöön.

Kirjoittajat pitkän linjan 
ammattilaisia

Kirja ei ole syntynyt yhden yön 
tuloksena, vaan selkeästi näkyy, 
että asioita on mietitty ja käytän-
nössä koeteltu. Kirjan on kirjoit-
tanut kolme kovan luokan mark-
kinointitutkimuksen asiantunti-
jaa ja luennoijaa.

FT, KTL Mikko Mäntyneva on 
vuosien ajan opettanut liiketoi-
minnan johtamiseen liittyviä tee-
moja sekä suomalaisissa että ul-

komaalaisissa yliopistoissa ja 
korkeakouluissa. Hän on konsul-
toinut suuria suomalaisia ja kan-
sainvälisiä yrityksiä yli kymme-
nen vuoden ajan ja osallistunut 
niissä erilaisiin kehittämishank-
keisiin. Tällä hetkellä Mäntyneva 
toimii yliopettajana Hämeen am-
mattikorkeakoulussa.

FT, ETL Jarmo Heinonen omaa 
lähes 20-vuotisen kokemuksen 
tutkimuksesta ja markkinoinnis-
ta. Hän on työhistoriansa aikana 
palvellut niin yrityksiä kuin oppi-
laitoksia. Tällä hetkellä hän on 
Laurean ammattikorkeakou-
lun yliopettaja.

KTL Kim Wrange on toiminut 
vuodesta 2000 lähtien markki-
noinnin yliopettajana Pohjois-
Karjalan ammattikorkeakoulus-
sa. Tänä vuonna hän on huhti-
kuusta joulukuuhun asti Liiketa-
louden koulutusohjelman koulu-
tusohjelmajohtaja. Vuosien mit-
taan hän on pitänyt liikkeenjoh-
don kursseja, eMBA-kursseja, 
ammattitutkintoihin valmenta-
vaa koulutusta ja asiantuntijalu-
entoja useissa eri yhteisöissä.

Suosittelen kirjaa jokaiselle, 
joka haluaa nopeasti oppia kes-
keisiä asioita markkinointitutki-
muksesta. Kirja ei pelästytä edes 
paksuudellaan, sivuja on vain 
130. Kirjoittajat ovat onnistu-
neetkin välttymään jaarittelulta.

Raija Ahvenainen-Rantala

sia raaka-aineita, huikeita mai-
semia ja osaamista. Mutta ku-
selilaisten leipurien kehuessa 
leipäänsä maailman parhaaksi 
suomalainen yrittäjä jopa vähät-
telee toimintaansa tai tuottei-
taan. Onko kyse taas itseluotta-
muksen puutteesta?

Toinen Kulinarische Land-
strasse -verkoston menestyksen 
avain on yhteistyö. Yrittäjät 
markkinoivat toistensa tuotteita 
ja ymmärtävät, että se edistää 
kaikkien toimintaa.

Yhteistyötä ei kuitenkaan voi 
aloittaa noin vain. Kaiken perus-
tana on luottamus, ja se syntyy 
vasta tutustumisen kautta. Usein 
kiiruhdetaan järjestämään yh-
teistoimintaa ja -markkinointia, 
ennen kuin toimijat edes tunte-
vat toisiaan ja toistensa tuottei-
ta. Sitten ihmetellään, kun tulos-
ta ei synny. Ihan aluksi tarvitaan 
paljon yhteisiä illanistujaisia, 
opintomatkoja, tutustumiskäyn-
tejä toistensa yrityksiin jne.

Hieno esimerkki tutustumi-
sesta ja yhdessä tekemisestä on 
Pohjois-Karjalan Aikuisopiston 
vuosittain järjestämä Karelian 
Food Forum: pohjoiskarjalaisen 
elintarvikealan yrittäjien yhteis-
markkinointitapahtuma. Syys-
kuussa pohjoiskarjalaisia, laa-
dukkaita raaka-aineita ja tuottei-
ta oli esillä Helsingissä, jossa Ka-
relian Food Forum pidettiin Uni-
leverin koekeittiössä. Siellä Uni-
leverin ja Pohjois-Karjalan keit-
tiömestarit valmistivat pohjois-
karjalaisista raaka-aineista mait-
tavia ruokia. 

Hanne Leppänen
projektipäällikkö
Pohjois-Karjalan Aikuisopisto,
Elintarvikepalvelut
hanne.leppanen@pkky.fi
www.pkky.fi/aiko

Lisätietoja:
•  http://kuseler-musikantenland.

de/deutsch/kultur---freizeit/
kulinarische-landstrasse/

•  www.haus-kulinarische-
landstrasse.de

• www.careliaalacarte.fi
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Kirja-arvostelu
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Amerikassa lähiruoka 
yhdistetään vahvasti 
ekologiseen jalanjälkeen, 
mutta toisaalta laatuun ja 
elämyksellisyyteen.

n Jo kymmenien vuosien takaa 
on kaikille tuttua amerikkalainen 
pikaruokakulttuuri. Vaikka sen 
suosio on edelleen ilmeinen ja se 
kasvattaa asemaansa vauhdilla 
ympäri maailmaa, on se kokenut 
huomattavan kolauksen kahdel-
ta rintamalta.

Pikaruoka on pantu amerikka-
laisten ylipaino-ongelmien synti-
pukiksi ja muutenkin sen ravit-
semuksellista laatua on vahvasti 
arvosteltu. Nyttemmin kestävän 
kehityksen ja vihreiden arvojen 
nousun myötä se on jälleen saa-
nut vakavaa arvostelua. Ameri-
kassa eletään nyt ainakin jonkin 
asteista lähiruokainnostuksen 
aikaa.

Sata mailia rajana

Lähiruoan määritelmänä pide-
tään yleisesti sitä, että se on tuo-
tettu myyntipaikasta sadan mai-
lin säteellä. Lähiruokaan liittyy 
monta näkökulmaa: sen yhtey-
dessä korostetaan ympäristöys-

Lähiruoka taistelee  
pikaruokaa vastaan Amerikassa

tävällisyyttä, mutta toisaalta ra-
vitsemuksellista laatua ja ma-
kua, mikä taas tukee ruokaan lii-
tettyä elämyksellisyyttä.

Tärkeänä näkökulmana pide-
tään myös lähiruoan tuotannon 
paikallista talousvaikutusta. Ku-
luttajajärjestöt markkinoivatkin 
kuluttajia tukemaan näin paikalli-
sia tuottajia ja vastustamaan mo-
nikansallisia elintarvikeyrityksiä.

Tilastojen mukaan Amerikas-
sa elintarvikkeet matkaavat kes-
kimäärin 2500 kilometriä, ennen 
kuin ne päätyvät kuluttajan lau-
taselle. Nykyisin lähiruoan yhtey-
dessä usein tuleekin esiin kulje-
tusmatkat ja niiden aiheuttama 
ympäristökuormitus – ja samalla 
kuljetuskustannukset, erityises-
ti nyt tänä kesänä, kun polttoai-
neen hinta on ollut ennätykselli-
sen korkealla tasolla.

Lähiruoka ja  
luomu sekoittuvat

Lähiruoasta puuttuu usein säi-
löntäaineet, mikä tekee siitä mo-
nelle houkuttelevan vaihtoeh-
don. Olen huomannut monien 
yhdistävänkin mielessään lähi-
ruoan ja luomun sulavasti yh-
deksi kokonaisuudeksi.

Usein vallitsee myös käsitys, 
että lähiruoka tarjoaa ravitse-

muksellisesti parempaa laatua 
kuin kansalliset tuotteet. Tutki-
musnäyttöä tästä on kuitenkin 
paljon vähemmän kuin mieliku-
via. Sen sijaan lähiruoan parem-
paa makua korostavat monet 
ruoanvalmistuksen ammattilai-
set. Vihannesten ja hedelmien 
osalta on ainakin selvää, että ly-
hyet kuljetusmatkat ovat tuo-
reudelle ja maulle etu.

Ongelmana lähiruoan suhteen 
kuitenkin on, että paikallisesti 
tuotettujen elintarvikkeiden ja 
raaka-aineiden valikoima on ko-
vasti rajoitettu. Monella alueella 
lähiruoka tarkoittaakin vain sa-
tokauden kasviksia ja mahdolli-
sesti lihaa ja lihatuotteita. Ame-
rikassakin vihannesten ja hedel-
mien ympärivuotinen lähiruoka-
tuotanto on mahdollista vain 
pienellä alueella.

Lähiruoka poikii  
uudenlaista liiketoimintaa

Amerikka on monessa palvelulii-
ketoiminnan luvattu maa. Lähi-
ruokainnostus on myös poikinut 
monenlaista palveluntarjontaa. 
Kiireimmät kaupunkilaiset voi-
vat tilata itselleen ulkoistetun 
puutarhanhoidon niin, että pal-
veluyritys pitää asiakkaan puu-
tarhan kasvintuotannosta huo-

len kattaen kaiken maankunnos-
tuksesta sadonkorjuuseen. Sa-
tokaudella korjatut vihannekset, 
marjat, hedelmät ja muut kasvik-
set toimitetaan aina pihaportaal-
le valmiiksi puhdistettuina ruo-
anlaittoa odottamaan.

Jos ei omista omaa pihaa ja 
puutarhaa, on vaihtoehtona tila-
ta palvelu yritykseltä, joka toi-
mittaa muualla, mutta paikalli-
sesti tuotetut tuotteet samalla 
tavoin kotiovelle odottamaan. 
Tällöin pitää yleensä sitoutua 
koko satokauden kestävään oh-
jelmaan ja maksu pitää suorittaa 
etukäteen.

Lihan ja maidon osalta oman 
lähiruokatuotannon ratkaisuna 
voi olla esimerkiksi osaomistus-
lehmä tai sika. Toimintaa pyörit-
tävät osuuskunnat ja yritykset, 
joista voi ostaa itselleen osan 
maidontuotantolehmästä tai 
porsaasta, josta aikanaan saa si-
joituksensa takaisin sianlihana 
ja jalosteina.

Paikallisuudella brändin ohi

The Hartman Group, Inc.:n tutki-
muksen mukaan tuotteissa, jois-
sa on lähiruokavaihtoehtoja, 
paikallisuus painaa ostopäätök-
sessä jopa enemmän kuin brän-
din tunnettuus.

Kattavin lähiruokavalikoima on satokauden kasviksissa.

kuvat Jari Toivo

Supermarketeissa on yleisesti saatavilla paikallisesti tuotettuja 
kasviksia.
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Lähiruoka taistelee  
pikaruokaa vastaan Amerikassa

Leena-Maija Meller
kehittämis- ja viestintäpäällikkö
Saarioinen Oy

Mitä lähiruoka mielestäsi on?
Lähiruoka on kotimaassa val-
mistettua, pääsääntöisesti koti-
maisista raaka-aineista tehtyä 
ruokaa. Lähiruokahan mielle-
tään monesti niin, että tuottaja 
tiedetään ja tunnetaan, ja tuo-
tettu ruoka on tuoretta. Myös 
ruokaperinteiden ylläpito maini-

Lähiruoan tärkeimpiä kilpailutekijöitä ovat

yksilöllisyys ja tuoreus
Kehittyvä Elintarvike -lehti 
kysyi neljältä asiantuntijal-
ta näkemyksiä siitä, mitä 
lähiruoka on ja miten se 
asemoituu globaaleil la 
elintarvikemarkkinoilla.

taan usein tässä yhteydessä. 
Saarioisten tuotanto on aika pit-
kälti näitä periaatteita noudatta-
vaa.

Löytyykö Suomesta  
todellista lähiruokaa?
Kyllä löytyy. Varmasti pienet val-
mistajat tuottavat lähiruokaa 
sen perinteisessä merkitykses-
sä, mutta viittaan myös edelli-
seen vastaukseen.

Pitäisikö lähiruoka brändätä?
Lisäbrändeille ei ainakaan Saari-
oisten osalta ole tarvetta. Muilta 
osin – kuka maksaisi brändäyk-
sen?

Mikä on mielikuvien merkitys 
lähiruoan markkinoinnissa?
Markkinoinnissa yleensä mieli-
kuvilla on merkitystä. Lähiruoka 

voisi olla liitettävissä suomalai-
suuteen, turvallisuuteen, hyvään 
makuun.

Mikä merkitys on pakkauk-
sella ja jakelukanavalla lähi-
ruoan imagon luomisessa?
Pakkauksen ulkonäöllä on aina 
oma merkityksensä kuluttajal-
le. Pakkauksen ja jakelun osalta 
on sanottava, että pakataan ja 
jaellaan ruoka sitten lähellä tai 
vähän kauempana, on aina var-
mistuttava siitä, että tuote säilyy 
pakkauksessa moitteettomana 
kuluttajalle saakka.

Voiko lähiruoka  
kansain välistyä?
Ehkäpä tässäkin väestön kan-
sainvälistyminen tuo lisäpiirteitä 
ruokaperinteisiin ja tuottami-
seen ajan mittaan.

Pasi Petäjä
kehitysjohtaja
Viikki Food Centre

Mitä lähiruoka mielestäsi on?
Talousalueen läheisyydessä tuo-
tetuista raaka-aineista valmistet-
tua ruokaa. Jossain tapauksessa 
EU:n alueella tuotettu ruokatuo-
te voisi olla lähiruokaa esim. al-
kuperäisnimisuojatapauksissa 
(mm. samppanja ja feta- juusto. 
Toisaalta sellaiset tuotteet (riisi), 
jotka eivät pohjoisessa kasva, ei-
vät kuulu lähiruokaan.

Löytyykö Suomesta  
todellista lähiruokaa?
Kyllä, mm. leipä- ja lihavalmiste-
valikoimissa on usein tarjoilla 
alueellisten valmistajan tuottei-
ta. Aiemmin oluet olivat tyypilli-
siä tällaisia tuotteita.

allupG

Ilmiö on mielenkiintoinen, 
mutta tyypilliset lähiruokatuot-
teet kuten kasvikset ja liha eivät 
usein olekaan vahvoja brändi-
tuotteita. Jalostetuissa tuotteis-
sa kuitenkin usein koetaan, että 
paikalliset tuotteet ovat laadul-
taan ja ainakin imagoltaan kan-
sallisia brändituotteita vahvem-
pia.

Lähiruoka ravintolamaailman 
johtavia trendejä

Vuonna 2006 National Restau-
rant Association teki tutkimuk-
sen, jossa haastateltiin yli tuhat-
ta ravintolayrittäjää. Sen mu-
kaan Amerikan toiseksi merkit-
tävin ravintolatrendi on paikalli-
sesti tuotettujen kasvisten tar-
joaminen. Muutenkin paikalliset 

raaka-aineet ja paikalliset resep-
tit ovat vahvoja ravintolatrende-
jä. Paikallisuus yhdistyy voimak-
kaasti makuelämyksien tarjoa-
miseen ja toisaalta ympäristönä-
kökohtien huomioimiseen.

Yhtenä edelläkävijänä on ollut 
Floridasta lähtöisin oleva ravin-
tolaketju Pizza Fusion, joka lu-
paa pizzojen valmistuksessa 
käytettävän mahdollisuuksien 
mukaan paikallisesti tuotettuja 
luomuraaka-aineita. Pizzakulje-
tuksiin käytetään hybridiautoja, 
ja tarjoiluastiat ja pakkaukset 
ovat kierrätysmateriaalista.

Ketjuravintoloiden lisäksi on 
tietenkin paikallisia erikoisravin-
toloita, jotka keskittyvät paikal-
listen raaka-aineiden käyttöön ja 
haluavat tarjota perinteisiä pai-

kalle tyypillisiä ruokia. Mukana 
tarjotaan usein ruokaan liitettyjä 
tarinoita, ja saapa ravintoloista 
ostaa mukaansakin vaikkapa 
paikallisen yrttisekoituksen.

Paikallisuuden kanssa saa 
kuitenkin olla tarkkana: juuri 
kerrottiin julkisuudessa, että ny-
kyisin Chesapeake Bayn alueelle 
tyypillisten rapukakkujen (Mary-
land crab cake) valmistuksessa 
käytetään yhä useammassa ra-
vintolassa Thaimaasta tuotua 
taskurapua.

Jari Toivo
Attache, Science and 
Technology
Embassy of Finland/Tekes
Washington,	DC
jari.toivo@tekes.fi

Esikaupunkialueilla on yleisesti 
paikallisesti tuotettujen 
tuoretuotteiden myynti-
paikkoja. Tarjonta voi harvassa 
paikassa olla ympärivuotista.



40 Kehittyvä Elintarvike 5 •08

al
lu

p
G

Pitäisikö lähiruoka brändätä?
Sopivasti. Kysehän on mieliku-
van luomisesta. Minusta musta-
makkara höyryävän kuumana 
Tampereen torilla nautittuna on 
vahvempi brandi/mielikuva kuin 
kaupan pakkauksessa oleva vas-
taava tuote.

Mikä on mielikuvien 
merkitys   lähiruoan 
markkinoinnissa ?
Mielikuvilla on aina merkitys jo-
kaisessa tuotteessa. Huolimatta 
siitä, tehdäänkö imagon ja bran-
din kehittämistä, kaikissa tuot-
teissa kuluttajan mielikuva tuot-
teesta fokusoituu aina jossain 
vaiheessa. Huono juttu, jos mie-
likuva ei vastaa tuotetta tai ta-
voiteltua mielikuvaa.

Mikä merkitys on pakkauk-
sella ja jakelukanavalla lähi-
ruoan imagon luomisessa?
Pakkaus on keino luoda mieli-
kuvaa ja tietysti suoja tuotteel-
le. Lähiruokaa voisi myös ajatel-
la käänteisesti – olisiko se juuri 
sen eräs vahvuus. Mielikuvat, 
kuten tuoreus, lähellä tehty/
tunnettu tekijä, ovat arvokkaita, 
kuten Ranskassa tuoreet paton-
git sekä satokaudella vihannek-
set ja kasvikset paikallisella to-
rilla tai tilalla.

Voiko lähiruoka  
kansain välistyä?
Matkailu voi tarjota kanavan. 
Tuotedifferointi voi myös tuoda 
vaihtoehtoja, mm. sienten ja 
marjojen osalta. Oma kansalli-
nen tautiperimämme ja väes-
tömme ikääntyminen ehkä 
mahdollistavat joitakin tuottei-
ta, kuten gluteenittomat tuot-
teet, ikääntyneiden ihmisten 
ruoka, sydäntuotteet ja hyla-
tuotteet.

Mitä muuta tahtoisit sanoa?
Välimatkan minimointi valmis-
tuksen ja markkinoiden välillä 
on kyllä vallitseva tekijä lähiruo-
an määritelmässä, kuitenkin 
joissain tapauksissa tulkintaa 
voisi väljentää.

Irma Kärkkäinen
lehtori, hankepäällikkö
EkoCentria
Savon ammatti- ja aikuisopisto

Mitä lähiruoka mielestäsi on?
Alueelle strategisesti merkittävä 
elintarvike, joka tuotetaan ja ku-
lutetaan kyseisellä alueella. Alu-
een määrittelee kuluttaja mieliku-
viensa perusteella, ja se voi muut-
tua elämäntilanteen sekä tarpei-
den mukaan. Näin ollen alue voi 
olla kodin piiri, kylätaso, kuntata-
so, seutukunta tai maakunta.

Löytyykö Suomesta  
todellista lähiruokaa?
Suomessa on monipuolinen lähi-
ruokakulttuuri. Neljä vuodenaikaa 
ja niiden myötä vaihtuvat sesongit 
ovat maakuntiemme ja seutukun-
tiemme rikkautta. Lähiruokaa löy-
tyy, kun haluamme. Ja saatavuus 
paranee ruuan arvostuksen kehit-
tymisen myötä eli mitä arvostam-
me, sen eteen olemme myös val-
miita tekemään työtä.

Lähiruuan tuottajien herkkuja 
on tarjolla suoramyyntinä, toreil-
la ja hyvin asiakkaitaan palvele-
vissa lähikaupoissa sekä ruoka-
palveluissa. Näiden määrän olen 
havainnut lisääntyvän. Suuret 
ketjut eivät välttämättä pysty 
huippuunsa viritetyn logistiik-
kansa takia palvelemaan asiak-
kaitaan lähituotteilla, mutta entä 
jos niin ei ole tarkoituskaan? 

Erityisesti tuoreiden lähituot-
teiden laatu ei parane kuljetuk-
sista tai varastoinnista, joten nii-
den toimitusketju toivottavasti 
pysyykin mahdollisimman lyhye-
nä tilalta kuluttajalle. Lähituote 
voi mielestäni olla tarjolla vain 

sesonginmukaisen kauden. Ra-
parpereilla, uusilla perunoilla, 
kantarelleilla, uutispuurolla, jou-
lukinkulla ja mämmillä on paik-
kansa ruokakalenterissamme ja 
makumuistoissamme. Toivotta-
vasti tomaatit ja mansikat nousi-
sivat samaan arvoon lähiruoka-
kalenterissamme.

Pitäisikö lähiruoka brändätä?
Lähiruokaa ei ole virallisesti mää-
ritelty, joten sen luokittelu on 
haastavaa. Nimeä ei myöskään 
ole voinut onneksi rekisteröidä. 
Näin ollen asian brändääminen 
ei ole kovinkaan yksinkertainen 
asia. Mielenkiintoa asiaan toki 
on. Kiinnostusta lähiruoka -ter-
min käyttöön näyttää olevan jopa 
yhteyksissä, joissa itse raaka-ai-
neen alkuperä ei puolla lähiruo-
katermin käyttöä, mutta yrityk-
set ratsastavatkin valmistuspai-
kan läheisyyden perusteella.

Mikä on mielikuvien merkitys 
lähiruoan markkinoinnissa?
Erittäin merkittävä. Lähiruokaan 
liittyy jäljitettävyys sekä tuotta-
jan tuttuus ja sitä kautta luotta-
mus tuotteen laatuketjuun. Tuot-
teeseen liittyvä tarina on hyvä 
myyntivaltti. Erityisesti pienellä 
lähiruokayrittäjällä ei ole varaa 
tehdä virhettä kertaakaan.

Mikä merkitys on pakkauk-
sella ja jakelukanavalla lähi-
ruoan imagon luomisessa?
Ekologisuus on nouseva arvo ja 
sitä myötä odotukset pakkauk-
sia ja erityisesti pakkaamatto-
muutta sekä pakkausten kierrä-
tettävyyttä kohtaan lisääntyvät. 
Tämä luo mahdollisuuksia uusil-

le innovaatioille erityisesti yri-
tysten, ammattikeittiöiden ja lä-
hikauppojen yhteiskuljetusten 
ja tilausjärjestelmien kehittämi-
seksi. Lähiruoan saatavuuden 
tulee olla jopa toimivampi ja luo-
tettavampi kuin globaaleilla 
tuotteilla. Se on yksi lähiruuan 
kilpailueduista.

Voiko lähiruoka  
kansainvälistyä?
Lähiruoka on erityisesti kansain-
välistyvän matkailumme ehdo-
ton vahvuustekijä. Maassamme 
koettujen lähiruokamuistojen 
myötä kiinnostus Suomi-ruo-
kaan lisääntyy. Lähiruoka on 
myös vientituote, esimerkiksi 
maakuntien teemaviikkojen ja 
lähetystöjen kautta. Se kansain-
välistyy myös silloin, kun suo-
malaiset valmistavat mykyrok-
kaa tai karjalanpiirakoita asues-
saan ulkomailla. Toisaalta lähi-
ruoka on merkittävä osa kan-
sainvälistyvää ruokaketjuamme. 
Yksikään yritys ei menesty ilman 
kansainvälisen ostamisen, myy-
misen ja tieto-taidon kartuttami-
sen osaamista.

Mitä muuta haluaisit sanoa?
Lähiruualla on omat merkityk-
sensä kansanterveytemme, so-
siaalisten yhteisöjemme, lasten 
hyvinvoinnin ja huoltovarmuu-
temme vahvistumiselle. Lähiruo-
ka valmistetaan maakunnissa ja 
sitä nautitaan ihmisten kodeis-
sa. Onko mitään sen konkreetti-
sempaa käytännön tekoa suo-
malaisen elintarvikeketjun vah-
vistamiseksi, kuin lähiruuan os-
taminen?

Antti Puupponen
tutkija
Jyväskylän yliopisto
yhteiskuntatieteiden ja  
filosofian laitos

Mitä lähiruoka mielestäsi on?
Ensimmäinen mielikuva lähiruo-
asta on, että se on lähellä tuotet-
tua. Kansainvälisessä keskuste-
lussa ja tutkimuksissa lähiruoka 

Leena-Maija Meller Pasi Petäjä
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rinnastuu englanninkieliseen 
termiin local food, joka kääntyisi 
ehkä paremmin paikalliseksi 
ruoaksi. Paikallisuus ja paikalli-
nen toimintatapa ovat siis lähi-
ruoassa keskeistä. Tällöin lähi-
ruoan ideana on tuottaa positii-
visia vaikutuksia paikallisalueen 
talouteen, yrittäjyyteen ja työlli-
syyteen. Aluetaloudellista vaiku-
tustahan painottaa myös maa-
seutupolitiikan yhteistyöryhmän 
lähiruokaraportti vuodelta 
2000.

Tärkeämpää kuin joku tietty 
aluerajaus tai matka, jonka lähi-
ruoaksi luettava elintarviketuote 
voi kulkea, on tuotantoketjun 
jäljitettävyys. Luulen, että kulut-
tajille keskeinen arvo lähiruoas-
sa liittyy nimenomaan siihen, 
että tiedetään, kuka on tuotteen 
valmistaja ja mitä menetelmiä 
valmistamisessa on käytetty.

Jos ajatellaan lähiruokatuot-
teen ominaisuuksia, tärkeim-
mäksi nousevat yksilöllisyys ja 
laadukkuus sekä ennen kaikkea 
tuotteen tuoreus. Nämä ovat 
myös sellaisia ominaisuuksia, 
joilla lähiruokatuotteita valmis-
tavat yrittäjät voivat erottua kil-
pailussa.

Löytyykö Suomesta  
todellista lähiruokaa?
Kyllä löytyy, mutta riippuu tilan-
teesta. Oman tutkimukseni pe-
rusteella lähiruokaa käytetään 
monenlaisissa yhteyksissä. Jot-
kut tuottajat ovat saaneet tuot-
teitaan kaupanhyllylle, toiset 
myyvät enemmän suoramyynti-
nä. Myös suurkeittiöissä käyte-
tään lähiruokaa. Riippuu tieten-
kin tilanteesta, miten hyvin lähi-
ruokaa on saatavilla. Esimerkiksi 
kauppojen vahva ketjuuntunei-
suus voi haitata lähiruoan saata-
vuutta siinä tapauksessa, mikäli 
kaupalla ei ole mahdollisuutta 
ottaa valikoimiinsa paikallisia 
tuotteita ketjun ulkopuolelta.

Pitäisikö lähiruoka brändätä?
Vaikea kysymys, ehkä pitäisi. En 
ole brändäyksen varsinainen 
asiantuntija, mutta käsittääkse-

ni se on pitkäjänteistä työtä. 
Haastattelin tutkimustani var-
ten erästä elintarviketeollisuu-
den johtajaa ja hän esitti ajatuk-
sen, että pitäisi kehittää joku 
maakunnallinen tunniste, joka 
yhdistäisi samassa maakunnas-
sa valmistettuja tuotteita ja pal-
veluita. Brändäys varmasti vaa-
tii myös eri toimialojen yhteis-
työtä, jotta tuotteet tulisivat 
tunnetuiksi.

Joka tapauksessa tuotanto-
paikan tietäminen on lähiruoan 
keskeinen arvo. Jos brändäyk-
sellä pystytään paremmin tuo-
maan sitä esille, se on varmasti 
lähiruoan kehittämisen kannalta 
myönteistä.

Mikä on mielikuvien merkitys 
lähiruoan markkinoinnissa?
Mielikuvilla on varmasti iso mer-
kitys. Esimerkiksi kotimaisuus 
näyttää olevan monelle kulutta-
jalle tärkeää. Se on useimmille 
kuluttajille myös ”riittävän” lä-
heistä siten, että lähiruoasta ei 
olla välttämättä sen enempää 
kiinnostuneita. Joka tapaukses-
sa paikallisuus on tuotteelle sa-
mantyyppinen arvo kuin koti-
maisuus, joten ehkä se pitäisi 
pystyä tuomaan entistä parem-
min esiin, mikäli lähiruoan tuo-
tantoa halutaan kehittää.

Mikä merkitys on pakkauk-
sella ja jakelukanavalla lähi-
ruoan imagon luomisessa?
Niillä on varmasti myös iso mer-
kitys. Elintarvikkeethan ovat 
vahvasti standardisoituja, josta 
ovat esimerkkinä erilaiset mer-
kit, kuten joutsenlippu tai reilun 
kaupan tuotteilla omat sertifi-

kaatit. Luulen, että standardit 
vaikuttavat myös ostopäätök-
siin. Vähittäiskaupoissa tuottei-
den pakkaukset noudattelevat 
myös yhtenäistä samaa linjaa. 
Lähiruokatuotteiden pitäisi pys-
tyä siis täyttämään nämä saman-
tyyppiset pakkausvaatimukset 
kuin muutkin elintarvikkeet, 
vaikka toisaalta vähittäiskau-
passa pitäisi samalla osata myös 
erottautua.

Jakelukanava on myös merkit-
tävä, ja sen on toimittava tehok-
kaasti. Lähiruoan tuotannossa ja 
markkinoinnissa kannattaisi var-
masti entistä enemmän koros-
taa juuri jakeluketjun läpinäky-
vyyttä.

Voiko lähiruoka  
kansainvälistyä?
Vaikka lähiruoka korostaa pai-
kallisuutta, niin ilmiönä se löytyy 
eri puolilta maailmaa. Jos ajatel-
laan, että voisiko suomalainen 
lähiruoka kansainvälistyä, niin 
luultavasti kyllä. Ajatuksenahan 
se on tosin ristiriidassa läheisyy-
den ja lyhyen kuljetusmatkan 
kanssa. Ehkä tällöin pitäisi ko-
rostaa taas paikallisuutta, jolloin 
kuluttaja jossain ulkomailla tie-
tää tarkalleen, mistä tulevia ja 
kenen valmistamia suomalaisia 
tuotteita hän on hankkimassa.

Mitä muuta haluaisit sanoa?
Kun ajatellaan suomalaisten ku-
lutustapoja, vähittäiskaupat 
ovat avainasemassa. Jos lähiruo-
ka-asiaa halutaan edistää, olisi 
siis tärkeää saada sitä kaupasta. 
Lähiruokaa perustellaan usein 
myös kestävän kehityksen näkö-
kulmasta, ja siinäkin mielessä 

tehokas jakelukanava on tärkeä. 
Ei ole kovin kestävää, jos kaikki 
lähiruokaa haluavat kuluttajat 
joutuvat hakemaan tuotteensa 
jostain kauempaa.

Oman tutkimukseni näkökul-
ma on liittynyt ennen kaikkea 
maatilojen toimintaan lähiruoan 
tuotannossa. Se on ollut monille 
maanviljelijöille eräs keino saa-
da lisäansioita ja säilyttää tila 
elinkelpoisena ilman mittavia 
laajennuksia ja investointeja. Lä-
hiruoan tuotanto tapahtuu usein 
pienimuotoisesti ns. monialaisil-
la maatiloilla, joissa harjoitetaan 
perustuotannon ohella muuta 
yritystoimintaa. Lähiruoan tuo-
tanto on usein myös sivutoimis-
ta.

Kun ajatellaan kestävää kehi-
tystä, pitäisi lähiruoan tuotan-
nosta puhuttaessa ehkä koros-
taa enemmän sosiaalista kestä-
vyyttä. Lähiruoan tuotanto on ol-
lut keino jatkaa työtä maaseu-
dulla. Mikäli lähiruoasta tulisi 
laajempi toimintamalli, sen sosi-
aaliset vaikutukset työllisyyteen 
ja maaseudun yrittäjyyteen olisi-
vat myös laajempia. Etenkin kau-
punkien lähellä sijaitseville maa-
seutualueille se voi tarjota tule-
vaisuudessa uusia yrittäjyyden 
mahdollisuuksia.

Suomessa lähiruoan toimi-
vuutta haittaavat pitkät välimat-
kat ja harva asutus. Tällöin on 
vaikeaa muodostaa samanlaista 
elintarvikealan pienyrityskult-
tuuria kuin esimerkiksi Keski-Eu-
roopassa.

Irma Kärkkäinen Antti Puupponen
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n Suomen Luomupekka eli Pek-
ka Rusila innostui vielä eläkeiän 
kynnyksellä keräämään hämä-
läisten yrittäjien ja viranomais-
ten voimat. Heitä yhdisti lähi- ja 
luomuruoan tuotannon ja mark-
kinoinnin kehittäminen.

– Muun muassa Lahden kehit-
tämiskeskus, MTK ja Agropolis 
myötävaikuttivat hankkeen on-

Elämyksiä  
      lähiruokatori Heinolan Heilasta
Lähiruokatori Heila valmistui lopullisesti viime toukokuussa Heinolan pohjoisen liittymän 
kupeeseen. Torin oma raati on muokannut tuotevalikoimaa vastaamaan asetettuja tavoitteita:
– Valitsemme laadullisesti ja eettisesti sopivia tuotteita lähialueelta. Jos niitä ei löydy läheltä, niin 
tarvittaessa hankimme sitten kauempaakin Suomesta kuten poronlihaa, toriemäntä Titta 
Pihamaa kiteyttää.

nistumisessa – puhumattakaan 
paikallisten yrittäjien omasta 
tahdosta. Pääorganisoijaksi, 
yrittäjäksi, tuli Rakennustoimis-
to Valve, joka ymmärsi lähiruo-
katorin perustamisen merkityk-
sen koko lähialueelle, Rusila 
ylistää tyytyväisenä.

Hyllyiltä löytyy niin Hämeen 
sahtia kuin aitoa juureen tehtyä 

ruisleipääkin. Uusimpia tuoteke-
hityksen tuloksia ovat mm. kaa-
liporkkanajuoma ja chili-huna-
jalla päällystetty loimulohi.

Suoraan tiskiltä irtomyynnistä

Lähiruokatorilta saa juuri itsel-
leen sopivan määrän kalaa tai li-
haa, koska ne myydään irtotava-
rana.

– Tuoretuotteet kuten salaa-
tit tulevat kauppaan joka aamu. 
Tosin talvella saattaa olla viher-
tuotteiden saatavuudessa jo-
tain ongelmia, Titta Pihamaa 
toteaa.

Lähiruokatori on jaettu selke-
ästi eri lohkoihin, jotta asiakas 
löytäisi helposti erilaiset tuot-
teet. On Benjaminin lihatori, Dor-
rit -kalatiski, maatilatuottajien 
tori ja Pihamaan viinitori, joiden 
nimistä voi päätellä, mikä yrittä-
jä on vahvimmin esillä torilla.

– Käsityönkään ystäviä ei ole 
unohdettu: löytyy käsityömuo-
toilua, joka soveltuu saunomi-
seen, kattaukseen ja yleensä lä-
hellä viihtymiseen. Olemme ha-
lunneet rajata tuotevalikoimaa, 
etteivät käsityötuotteet paisuisi 
liian suureksi. Elintarvikkeiden 
myynti on pääasiallinen tarkoi-
tuksemme, Pihamaa painottaa.

Maistiaisia suoraan 
leivinuunista

Elämyksiä asiakas saa, kun Pek-
ka Rusila lämmittää lähiruokato-
ri Heilan varaavan leivinuunin, 
jonka ääressä hän paistaa yleen-
sä perjantaisin ruisleipää – pai-
kallista tuliaisleipää. Tuoreen 
leivän tuoksu leijuu jo etuovella. 
Ja mikä parasta, leipää saa mais-
taa Rusilan tarjoamana. Sitten 
onkin asiakkaan oma päätös, va-
litseeko hän juuri tällaisen aidon 
suomalaisen ruisleivän omaan 
ostoskoriinsa.

Toisaalta asiakas voi piipah-
taa myös kahvila/ravintolan Toriemäntä Tytti Pihamaa esittelee oman tilansa viiniä.
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Elämyksiä  
      lähiruokatori Heinolan Heilasta

Miellyttävä kokemus

puolella nauttimassa paikallisia 
tuotteita tuoreeltaan.

– Ravintolassa tarjottavien 
pihvienkin raaka-aine noudetaan 
joka kerta torin puolelta olevasta 
lihatiskistä ja paistetaan asiak-
kaan toivomalla tavalla. Näin ta-
kaamme tuotteiden tuoreuden, 
Titta Pihamaa kertoo.

Vaikuttaa siltä, että elintarvi-
keketju on katkeamaton tältä 

n Matkustelen aika paljon mie-
heni kanssa ympäri Suomea, ja 
aika usein tulee ajettua Heinolan-
kin ohi. Poikkesimme uteliaana 
Heinolan Heilaan tässä erään ker-
ran loppukesästä. Ja helppoahan 
se poikkeaminen on, niin lähellä 
tori sijaitsee nelostietä ja Heino-
lan pohjoispuolen ramppia.

Jo sisääntulo lämmitti. Kauniit 
punaposkiset ja raikkaalle tuok-
suvat kotimaiset omenat terveh-
tivät eteistilassa. Torilla oli help-
po liikkua, tilaa oli. Tuotteet oli-
vat kauniisti aseteltuja. Myyjät ja 
tuotteiden esille asettelijat pal-
velivat alttiisti ja ystävällisesti.

Niinpä Benjaminin lihatorilta 
tuli ostettua hyvin pidetyn vilja-
possun kylkeä, josta sipulin 
kanssa syntyi maukas sirveli. Sil-
mä kiinnittyi myös mehukkaa-
seen maalaispalvilihaan, ja sitä 
oli suorastaan pakko ottaa. Iha-

na savun maku! Oli mahtavaa 
kyytipoikaa riihipuodista oste-
tun riihiruisleivän päällä.

Mukaan kertyi monta muuta-
kin tuotetta, mm. Virtasalmen 
viljatuotteen mustikkamysliä 
kauniin sinisessä pakkauksessa, 
jota ihastelin monta päivää keit-
tiön pöydällä. No, nyt on jo mysli 
lähes syöty. Kapteenin Kastik-
keiden Kultainen sinappipullo 
hiveli silmiäni kullan värillään, ja 
itse tuotekin oli juuri sopivaa 
meidän perheen suille.

Kassalla ei ollut muovikasse-
ja, vaan tyylikkäitä paperikasse-
ja. Torilta lähti kaksi matkaajaa 
iloissaan. Tuli tunne ja se vaan 
vahvistui tuotteita maistellessa, 
että tälle torille on poikettava 
toistekin!

Raija Ahvenainen-Rantala

osin. Yhteistyö toimii. Saattaa 
olla niinkin, että liha- tai kala-
tuotteiden hakija voi samalla tu-
rista kuulumiset torin puolella.

– Näyttää siltä, että pöytiintar-
joilua ravintolassamme pitää li-
sätä, koska asiakkaat ovat löytä-
neet tämän tunnelmallisen pai-
kan maukkaine ruokineen. Pelk-
kä nopea kahvin juonti ei enää 
riitä, Rusila vakuuttaa.

Lähiruokatorilla ja ravintolas-
sa on kotimaisuus valttia; ohra-
ryynitkin ovat syrjäyttäneet täy-
sin riisin käytön. Rusilan mukaan 
lähiruokatori Heila on Suomen 
monipuolisin tori. Pitääkö paik-
kansa? Sitä kannattaa käydä itse 
arvioimassa Heinolan pohjois-
puolella.

Teksti ja kuvat: Irma Ryynänen

Kommentti

Näyttävä Benjaminin lihatiski.

Pekka Rusila istuu 
nimikkokeinutuolissaan 
leivinuunin vieressä. Hän 
paistaa uunissa 
perjantaisin ruisleipää.
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n Suomessa on monenlaista 
ruokaan liittyvää huippuosaa-
mista. Tietomme ja tutkimus-
osaamisemme ravinnon ja 
tervey den välisestä keskinäises-
tä suhteesta on syvällistä. Vaik-
ka tietoa on myös hyvin kaupal-
listettu, siihen meidän on edel-
leen panostettava. Vanhojen, 
hyvien toimintamallien lisäksi on 
etsittävä uusia keinoja ja yhteis-
työmuotoja, jotta tutkimus jal-
kautuisi tehokkaasti yhteiskun-
taan ja kuluttajien arkeen.

Suomalaisen ruokakulttuurin 
eteen on tehty pitkäjänteistä työ-
tä. Suomalaiseen gastronomiaan 
kuuluu suomalaisten raaka-ai-

Maku ja Terveys  
– Gastronomian ja tutkijoiden liitto

neiden kunnioittaminen, poh-
joismaisen keittiön makumaail-
ma sekä suomalaisen ruokakult-
tuurin erityispiirteet. Suomalai-
sen gastronomiaosaamisen saa-
vutuksia ovat muun muassa jat-
kuvasti lisääntyvä määrä kan-
sainvälisesti arvostettuja ravin-
toloita Suomessa sekä suoma-
laisten keittiömestareiden kan-
sainvälinen kilpailumenestys.

Suomalaiset marjat 
yhteistyön kohteena

Elintarviketutkijoiden ja gastro-
nomian ammattilaisten yhteis-
työ on ollut perinteisesti vähäis-
tä, mutta nyt ne ovat löytäneet 

Kuusi suomalaista elintarvikeyritystä, tutkijat ja 
gastronomian ammattilaiset etsivät uusia marja-alan 
innovaatioita osana Sitran marjaklusteria. Hankkeen 
tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia marjajalosteita 
suomalaisten yritysten kaupallistettavaksi. Hankkeen 
johtoajatus on gastronomian ja tutkimuksen välinen 
yhteistyö.

yhteisen kiinnostuksen kohteen 
suomalaisista marjoista. Hanke 
Maku ja Terveys – Gastronomian 
ja elintarviketutkimuksen hyö-
dyntäminen uusien marjainno-
vaatioiden kehityksessä toteu-
tetaan osana Sitran marjakluste-
ria vuoden 2008 aikana. Hank-
keeseen osallistuvat Helsingin 
yliopisto, Haaga-Helia, kuusi 
suomalaista elintarvikeyritystä 
ja Suomen Kokkimaajoukkue.

Marjat ovat erinomainen yh-
teistyön kohde kaikille osapuolil-
le. Niihin liittyy suuri määrä suo-
malaista tutkimusosaamista, nii-
den merkitys osana terveellistä 
ruokavaliota tunnustetaan laa-
jasti ja ne ovat osa pohjoismaista 
keittiötä ja gastronomiaa, joita 
esimerkiksi Kokkimaajoukkue 
hyödyntää kilpailutöissään.

Kaikilla hankkeen osapuolilla 
on halu kehittää suomalaisista 
marjoista kansainvälisesti arvos-
tettuja huippuluokan tuotteita. 
Niinpä niiden pariin on helppo 
kerääntyä yhteen jakamaan tie-

toa, ideoimaan, tutkimaan ja ke-
hittämään.

Syksyn kuluessa yhteistyötä 
tehdään työpajoissa sekä tutki-
mus- ja tuotekehitysprojekteis-
sa. Työ on lähtenyt hyvin käyn-
tiin ja vuoropuhelu osapuolten 
välillä on aktiivista ja innostu-
nutta.  Syksy näyttää, minkälai-
siin saavutuksiin uudenlaisella 
yhteistyöllä päästään.

Anu Hopia 
Turun yliopisto 
Suomen Kokkimaajoukkueen 
kemisti
anu.hopia@utu.fi

Kirjoittaja toimii 
elintarvikekehityksen professorina 
Seinäjoella Epanet-verkostossa.   

Lisätietoja: 
www.sitra.fi/fi/Ohjelmat/era/
hankkeet_era/maku_ja_terveys/
maku_ja_terveys.htm 

Yhteisillä ideointipäivillä 
yllättävin idea palkittiin. 
Kokkien kädenjälki näkyi 
kilpailutöissä.



45Kehittyvä Elintarvike 5•08

Marjat ja Terveys  
-hankkeen osallistujat
•	 Kiantama	Oy

•	 Lignell	&	Piispanen	Oy

•		 Luomutila	Olli

•		 Pakkasmarja	Oy

•		 Saarioinen	Oy

•		 Suomen	Sokeri	Oy

•		 Suomen	kokkimaajoukkue:	
kapteeni Juha Rissanen sekä 
jäsenet Olli Takanen, Matti 
Vesikkala ja Petri Simonen

•		 Ammattikorkeakoulu	
Haaga-Helian opiskelijat 
ohjelmanjohtaja Outi 
Westmanin johdolla

•		 Helsingin	yliopiston	
elintarvikekemian 
opiskelijoita lehtori 
Velimatti Ollilaisen johdolla

•		 Hanketta	koordinoi	
Stimulus	Consulting	Oy

n Tekesissä on menossa kaksi-
vuotinen (2008– 2010) Futupack-
verkosto, joka on suunnattu pak-
kausalan arvoketjun yrityksille 
ja tutkimusorganisaatioille.

Arvoketjun yrityksiä edusta-
vat kauppa, pakkaava teollisuus 
(esim. elintarvike-, elektroniik-
ka-, kosmetiikka- ja lääketeolli-
suus) sekä pakkausmateriaaleja 
ja pakkauksia valmistava teolli-
suus. 

Myös graafinen teollisuus on 
painatusratkaisujen kehittämi-
sen vuoksi tärkeä osa pakkaus-
alan arvoketjua, samoin kuin 
mainos- ja suunnittelutoimistot, 
jotka toimivat merkittävässä 
roolissa osana liiketoiminnan 
kehittämistä pakkausten kei-
noin. Tutkimusta edustavat 
muotoilun, markkinoinnin ja 
brändin rakentamisen tutkimus 
sekä pakkauksen perusfunktioi-
hin liittyvä teknologinen tutki-
mus.

Miten mukaan  
Futupackin toimintaan?

Futupack -verkosto järjestää eri-
laisia aktiviteetteja, kuten yhtei-
siä suunnittelu- ja verkostoitu-
mispäiviä ja kahdenkeskisiä 
neuvotteluja. Tapahtumista tie-
dotetaan verkostoon rekisteröi-
tyneille ajankohtaisin tiedottein. 
Tilaisuuksissa eri osallistujata-
hoilla on mahdollisuus tutustua 
muihin pakkausalan toimijoihin. 
Futupackin kautta pakkausten 
kanssa tekemisissä olevat tahot 
löytävät myös muita Tekesissä 
käynnissä olevia kiinnostavia 
asiakokonaisuuksia ja tapahtu-
mia.

Futupack-verkostoon voi il-
moittautua osoitteessa www.te-
kes.fi/futupack ja erikseen eri 
tapahtumiin ja projekteihin sa-
mojen nettisivujen kautta.

Pakkaus on elintarvikkeen oleellinen osa

Verkostoidu Futupackissa 
pakkausalan huipulle

Tapahtumia painatusrysästä 
opintomatkoihin
Verkoston ensimmäinen semi-
naari järjestettiin keväällä 2008 
ja se keskittyi antamaan koko-
naiskäsityksen pakkausarvoket-
justa ja lisäämään ymmärrystä 
pakkauksen roolista osana brän-
dijohtamista. Toukokuussa pi-
dettiin tutkijoiden ja yritysten 
yhteiset tutkimusprojektien 
suunnittelupäivät. Keväällä jär-
jestettiin myös johtajatasoinen 
pyöreän pöydän keskustelu pak-
kausten merkityksestä liiketoi-
minnassa. Osanottajat korosti-
vat pakkauksen tärkeyttä osana 
brändiä.

Näiden lisäksi koordinaattori 
Margareetta Ollila Pakkaustek-
nologia – PTR ry:stä ja Tekesin 
teknologia-asiantuntija Anna 
Alasmaa ovat käyneet neuvotte-
luja useiden yritysten kanssa 
pakkaustutkimuksen merkeissä.

Lokakuussa järjestetyssä Pak-
kauspainatusrysässä haastettiin 
osallistujia verkottumaan ja saa-
maan uusia ideoita. Tilaisuuden 
puhujat valottivat uusia keinoja 
saavuttaa kuluttajia ja saada 
pakkauksiin toiminnallisuutta ja 
viestivyyttä. Vuosiseminaari pi-

detään maaliskuussa 2009. Ke-
vääksi suunnitellaan yhteismat-
kaa Pietariin ja maakunnallisia 
tapahtumia.

Tutkimus tuo tulevaisuutta!

Tekesin Futupackille varaaman 
tutkimusrahan haku päättyi syys-
kuussa. Tutkimusprojektiehdo-
tusten aiheina olivat pakkauksen 
arvo kilpailuetuna, pakkauskoke-
mukset ja pakkauksen ympäris-
tömyötäisyys. Hankkeitten on 
tarkoitus käynnistyä vuoden 
2009 alkupuolella.

Futupackissa avattiin myös 
suunnattu haku yritysprojekteil-
le lokakuussa. Kannattaa huo-
mioida, että Tekesin rahoitus voi 
nykyisin kohdistua myös ns. 
pehmeämpiin arvoihin teknisen 
tutkimus- ja kehitystyön lisäksi.

Lisätietoja:
Margareetta Ollila
toimitusjohtaja
Futupackin koordinaattori
Pakkausteknologia - PTR ry
puh. (09) 643 496
m.ollila@ ptr.fi

Aikaisemmin aiheesta: Kehittyvä 
Elintarvike 6/07, s.25

Eeva	Koivisto	Lignell	&	
Piispaselta sekä Suomen 
Kokkimaajoukkueen Olli 
Takanen arvioivat makuja.
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uusi indikaattori kehitteillä  
pakattujen tuotteiden  
laadun tarkkailuun
n Päättymässä olevassa FRESH-
LABEL -hankkeessa tutkittiin ai-
ka-lämpötilaindikaattorien so-
veltuvuutta pakattujen kala- ja 
lihatuotteiden kylmäketjun seu-
rantaan.

Perusta hankkeessa tutkittu-
jen OnVuTM -lämpötilaindikaatto-
rin kehitykselle syntyi sattuman 
kautta, kun professorit Dietrich 
Haarer (Bayreuth, Saksa) ja Yoav 
Eichen (Technion, Israel) tutki-
vat orgaanisten kiteiden sovelta-
mista tiedon taltiointiin. Sovel-
lus ei toiminut, mutta sen sijaan 
professorit huomasivat kiteiden 
indikoivan värinmuutoksella si-
nisestä vaaleaksi niihin kohdis-
tuvaa ajan ja lämpötilan yhteis-
vaikutusta.

Idean ympärille Sveitsissä pe-
rustettu yritys FreshPoint ja Ciba 
aloittivat vuonna 2004 yhteis-
työn, jonka tuloksena syntyi ny-
kyinen OnVuTM aika-lämpötilain-
dikaattori. Muista markkinoilla 
olevista aika-lämpötilaindikaat-
toriteknologioista OnVuTM eroaa 
lähinnä aktivointitapansa perus-
teella: indikaattori aktivoidaan 
UV-valolla juuri ennen pakkauk-
seen kiinnitystä, jolloin se muut-
tuu väriltään tumman siniseksi. 
UV-valon annoksella voidaan 
vaikuttaa indikaattorin reaktio-
aikaan. Ennen käyttöä indikaat-
torit voidaan säilyttää normaa-
lissa huoneenlämpötilassa.

Indikaattori on tällä hetkellä 
erillinen tarra, mutta lopullisena 
tavoitteena on indikaattorin pai-
naminen suoraan pakkaukseen. 
Indikaattorin applikointi ja akti-
vointi vaativat omat laitteensa, 
joiden hintaluokka on verratta-
vissa painokoneen hintaan. Lai-
tekustannukset voidaan liittää 
myös osaksi indikaattorien han-
kintahintaa, joka on tällä hetkel-
lä FreshPointin Julian Assousin 
mukaan muutamia eurosenttejä 

eli verrattavissa muihin vastaa-
viin teknologioihin.

Erityisen lupaava 
kalatuotteille

FRESHLABEL -hankkeessa tutkit-
tiin mm. helposti pilaantuvien 
kalatuotteiden säilyvyyttä läm-
pötilan funktiona. Säilyvyysaika 
määritettiin erilaisten, kullekin 
tuotteelle ominaisten raja-arvo-
jen mukaisesti ja kullekin tuot-
teelle pyrittiin löytämään mah-
dollisimman hyvin tuotteen laa-
tua kuvaava aika-lämpötilaindi-
kaattori. Tutkitusta tuotteesta 
riippuen havaittiin erittäinkin hy-
viä vastaavuuksia indikaattorin 
värinmuutoksen nopeuden ja 
tuotteen laatumuutosten välillä. 

OnVuTM -indikaattori on par-
haillaan testattavana myös siipi-
karjatuotteiden kuluttajapakka-

uksissa portugalilaisessa Jeroni-
mo Martin´s vähittäiskauppaket-
jussa yhteensä 260 vähittäis-
myymälässä. Kokeilu todellises-
sa jakeluketjussa on toistaiseksi 
kestänyt parisen kuukautta ja 
tulosten arviointi mm. kyselytut-
kimuksin on käynnissä. Lähitule-
vaisuudessa on odotettavissa 
myös pakastetuotteille soveltu-
va indikaattori, joka kertoo pa-
kasteiden sulamisesta kuljetus-
ketjun aikana.

EU on rahoittanut FRESHLABEL 
-hanketta 6. puiteohjelmasta. 
Suomesta hankkeessa olivat mu-
kana VTT, ProKala, Myrskylän Sa-
vustamo ja Kuopion Kalatuote.

Maria Smolander
erikoistutkija
VTT
maria.smolander@vtt.fi

OnVuTM -indikaattori soveltuu hyvin pakattu-
jen  kalatuotteiden kylmäketjun tarkkailuun.

Miksi asiakasta ei hyödyn-
netä viestinnässä laajem-
min, viestintä- ja brändijoh-
taja Olli Heikkilä Olvilta ky-
syi Elintarvikepäivä 2008:n 
yleisöltä. Asiakashaastatte-
lut, kvalitatiiviset ja kvanti-
tatiiviset asiakastutkimuk-
set antavat paljon hyödyl-
listä tietoa viestintästrategi-
aan: asiakas avaa monet 
ovet yritykselle.

n Olli Heikkilä Olvilta sanoo 
rohkeasti, että parhaimmat pr-
henkilöt saavat usein potkut 
työnantajaltaan. Ymmärrän, että 
hän tarkoittaa tällaisten henki-
löiden nuivaa tahtoa noudattaa 
johdon perinteistä linjaa, joka on 
näiden mielestä kyseenalainen.

– Mikään yrityksen toiminto ei 
ole itseoikeutettu ”johtoryhmä-
tason” toiminto. Uudelleenarvi-
ointia pitää tehdä joka vuosi. Yri-
tyksen viestintähenkilön tehtä-
vänä on tuottaa lisäarvoa toimi-
tusjohtajalle sekä valvoa ja ke-
hittää yhtiön kokonaisetua sekä 
sparrata muita johtoryhmän jä-
seniä, Heikkilä sanoo.

Luova tietopääoma

Viestinnässä on oleellista kah-
densuuntainen tiedonkulku lä-
hettäjältä vastaanottajalle. Olli 
Heikkilä korostaa erityisesti 
kuuntelun merkitystä yritykses-
sä: On oltava tutkaimet ulkona, 
kun kuunnellaan kuluttajien, asi-
akkaiden ja ympäröivän maail-
man toimintaa. Näitä tietoja tar-
vitaan tulevaisuuden hahmotta-
misessa ja strategiatyössä. Hän 
peräänkuuluttaakin luovan tie-
topääoman johtamisen tärkeyt-
tä yrityksessä, mikä sopii luonte-
vasti viestinnälle.

Heikkilän mukaan kuusi kym-
menestä kysymyksestä liittyy 
yrityksen tuotteisiin, palveluun 
tai asiakkaisiin, jotka pitäisi näh-
dä ja tunnustaa valoisina aurin-
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Oletko raikkaan  
 kaupallinen viestijä?
gonsäteinä, joista ammennetaan 
energiaa.

– On tunnistettava yrityksen 
tilanne, johtamisen kohde ja kei-
not. Korostan tuloslaskelman lu-
kujen tärkeyttä, joista näkee, mi-
ten jokin vaikuttaa kokonaisuu-
teen. Kokonaisuus ratkaisee. On 
mietittävä, mistä yrityksen raha 
tulee tuote-, palvelu- ja asiakas-
tasolla tai päivä- viikko-, kuu-
kausi- tai kvartaalitasolla. Ja tie-
tysti minne se raha kuluu!, Heik-
kilä tähdentää.

Tunne yrityksen brändi

Olli Heikkilän mielestä vahva 
brändi antaa vahvan lupauksen, 
joka vetoaa sekä tunteeseen 
että järkeen. Brändin avulla eri-
laistutaan muista kilpailijoista.

– Aina on kuitenkin muistetta-
va, että annettu lupaus on myös 
aina lunastettava. Brändin on ol-
tava sekä kuluttajalle että asiak-
kaalle relevantti. Se motivoi 
myös henkilökuntaa. Viestinnäs-
sä ei ole kyse tiedon jakamises-
ta, vaan mielikuvien kilpailusta, 
Heikkilä toteaa.

Arvioi viestintää ja itseäsi

Mittarit on valittava organisaati-
on näkökulmasta, koska yleispä-
teviä mittareita ei ole.

– Mittaa sitä, mikä on tärkein-
tä. Aseta välitavoitteita ja lopulli-
sia tavoitteita. Numerot ovat tär-
keitä niin tulos- kuin toiminta-
mittareissakin, Heikkilä painot-
taa.

Hän kannustaa jokaista otta-
maan paikkansa ja olemaan raik-
kaan kaupallinen.

– Ole reipas. Avaa suusi, jos si-
nulla on jotain sanottavaa. Kuun-
tele. Tunne yrityksesi tärkeimmät 
asiakkaat ja tapaa heitä. Opi sie-
tämään epävarmuutta.

Koska elämä on ikuista oppi-
mista, Heikkilä kehottaa päivit-
tämään osaamisensa. Toisaalta 
vanha päässälaskutaito on eh-
doton ominaisuus, jota kannat-
taa ylläpitää.

– Hahmota mittakaavat ja suu-
ruusluokat, niin menestyt. Ja 
muista, että bisneksen esperan-
to ei ole englanti vaan euro, Heik-
kilä korostaa.

Teksti ja kuva: 
Irma 
Ryynänen

Strategiaviestintä 
jokaisen työkaluksi
n Strategiaviestinnän tavoittee-
na on yhteisen ymmärryksen luo-
minen tehdyistä valinnoista: Mit-
kä ovat strategian päälinjat? Mi-
hin tähdätään ja miksi? Ja mitä 
strategia oikein tarkoittaa?

– Tämä edellyttää, että strate-
giaprosessissa tapahtuu jatku-
vaa viestintää. Henkilöiden vas-
tuut ja roolit on jaettava. Aika-
tauluista on sovittava ja strate-
giatyöhön liittyvistä käytännöis-
tä on tehtävä päätös, painotti 
projektipäällikkö Virpi Hämäläi-
nen Teknillisestä korkeakoulus-
ta Elintarvikepäivässä.

Hän kertoi Strada -menetel-
mistä, jotka kehitettiin Työelä-
män kehittämisohjelma Tykesin 
sekä Työsuojelurahaston tuella.

Jokaisen työntekijän pitäisi 
myös tiedostaa oma merkityk-
sensä kokonaisuudessa: miten 
strategia koskettaa juuri minun 
työtäni ja mitä minun pitäisi teh-
dä strategian toteuttamiseksi?

– Jollei näin tapahdu, syntyy 
helposti viestinnän kuilu johdon 
ja yrityksen viestintästrategiaa 
toteuttavien henkilöiden välille. 
Tällöin yrityksen vision saavutta-
minen saattaa olla vaikeaa, Hä-
mäläinen vakuuttaa.

Strategiaviestinnän pitäisikin 
toteutua vuoropuheluna, jolloin 
yhteisten tavoitteiden toteutu-
minen olisi todennäköisempää.

Strada -menetelmä on 
yhdessä tekemistä

Strada -menetelmät kehitettiin 
tutkimus- ja kehitysohjelmassa 
esiintyviin haasteisiin ja yhteis-
työorganisaatioiden tarpeisiin. 
Ne perustuvat osallistumiseen, 
keskusteluun ja yhdessä teke-
miseen. Ne ovat ryhmätyömene-
telmiä, jotka toteutetaan 3–8 
hengen ryhmissä ja jotka edistä-
vät strategian tulkintaa oivallus-
ten ja elämysten avulla.

Ryhmätyömenetelmiä on tusi-
na. Ne ovat ilmaiseksi ladatta-
vissa internetistä osoitteessa 
www.strada.tkk.fi.

Viesti kulkee sujuvasti 
puhelimitse viestintä- 
ja brändijohtaja Olli 
Heikkilältä.
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n Ilmastonmuutos alentaa läm-
mityskustannuksia Suomessa ja 
vähentää energiantarvetta esi-
merkiksi viljankuivauksessa, 
mutta lisää kasvitauteja ja tuho-
laisia. Pohjois-Afrikan kuivuus 
ajaa nälkäisiä ihmisiä Etelä-Eu-
rooppaan, mutta sielläkin alkaa 
kuivuminen näkyä. Ruoka-, öljy- 
ja vesimellakoita on odotettavis-
sa. Näin kuvasi ympäristöminis-
teri Paula Lehtomäki maailman 
ruokakriisin vaikutuksia Farma-
ri-messuilla pidetyssä seminaa-
rissa.

Miten ratkaistaan maailman 
ruokakriisi -seminaarissa etsit-
tiin vastauksia tukalaan tilantee-
seen. Ympäristöministeri Paula 
Lehtomäki ja kehittyviin maihin 
erikoistunut emeritusprofessori 
U. B. Lindström alustivat ruoka-
kriisikeskustelua ja Euroopan 
lannoiteteollisuuden etujärjes-
tön johtaja Esa Härmälä kom-
mentoi. Lehtomäen mukaan ruo-
kakriisiä ei voi ratkaista erillise-
nä ilmastonmuutoksesta.

– On ajateltava laajasti ja pit-
käjännitteisesti. Liikenteen ja 
asumisen vaikutukset on myös 
huomioitava. Ilmaston lämpene-
minen aiheuttaa aavikoitumista, 
kun taas väestönkasvu ja elinta-
son nousu vaativat lisäämään 
ruokatuotantoa. Pääosa ruoka-
tuotannon ympäristövaikutuk-
sista, hiilijalanjäljistä, syntyy jo 
ravinnon tuotantovaiheessa, 
mutta myös kulutustottumuksil-
la on oma vaikutuksensa.

Ruokajätettä syntyy aivan lii-
an paljon nykyisessä pikaruoka-
kulttuurissa. Lähi- ja sesonkiruo-
ka säästävät energiaa.

– Mitä järkeä on kuskata talvel-
la mansikoita Suomeen tai kas-
vattaa niitä öljyllä lämmitetyissä 
kasvihuoneissa. Entä suomalais-
ten mammuttipakastimet?

Lihankulutus kasvaa

Intian ja Kiinan elintason nousu 
näkyy siirtymisenä kasviksista li-
hatuotteisiin. Lihankulutuksen 
kasvuennusteet vuoteen 2020 

mennessä ovat naudanlihan 
osalta 30 %, sianlihan 50 % ja 
siipikarjanlihan osalta 25 %. 
Myös maitotuotteiden ja kalan 
kulutus lisääntyy.

Lehtomäen mielestä koneiden 
biopolttoaineiksi tulisi kehittää 
omat öljynsä, etteivät ne kilpaili-
si ravintorasvojen kanssa.

Suomessa torjutaan rehevöi-
tymistä lannoitteiden käytön ra-
joittamisella ja suojavyöhykkei-
den avulla. Maaperässä on kui-
tenkin niin paljon edellisten vuo-
sikymmenien fosforikuormaa, 
että tulokset näkyvät vasta pit-
källä tähtäimellä.

Lehtomäen mukaan maata-
louden päästöt voidaan saada 
kuriin oikealla lannoittamisella. 
Toisaalta lannasta saadaan bio-
kaasua (metaania), jota voidaan 
käyttää polttoaineena. Ongel-
mana on, että käyttökohde on 
löydettävä läheltä ja laiteinves-
toinnit ovat kalliita

Juomavedestä 60 % 
kasteluun

Parhaat edellytykset lisätä ruo-
katuotantoa ovat maissa, joissa 
maa, ilma, vesi, koneet ja kulje-
tus toimivat. Maapallon juoma-
vedestä käytetään tällä hetkellä 
kasteluun noin 60 %, mutta ko-
vin pitkään vesi ei riitä kasteluun. 
Kun kehittyvissä maissa ei usein-
kaan ole varaa keinolannoittei-
den ostoon eikä karjalantaa käy-
tettävissä, maa kuihtuu viljely-
kelvottomaksi. Kuivattua lantaa 
käytetään kehitysmaissa usein 
poltto- ja rakennusaineena.

Paula Lehtomäki muistuttaa, 
että viljelyn monimuotoisuus hi-
dastaa maaperän köyhtymistä ja 
luonnonmukainen viljely tukee 
sopeutumista, kun taas teho-
maatalouden suuri energiantarve 
vetää vastakkaiseen suuntaan.

Suomen osuus Euroopan 
päästöistä on pieni, mutta kasvi-

huonekaasujen tuotto/suoma-
lainen kuluttaja on maailman 
huippuluokkaa. Suomessa maa-
tilat on velvoitettu ympäristö-
suunnitelman tekemiseen ja to-
teuttamiseen ja nyt myös maati-
lakohtaiseen energiansäästöön.

– Kehittyvät maat eivät tule 
ympäristötalkoisiin mukaan, 
ellei vät rikkaat maat näytä esi-
merkkiä. On löydettävä kehitys-
polku, joka kuormittaa paljon 
vähemmän kuin nykyinen.

naisten asema ratkaiseva

Professori U.B. Lindström muis-
tutti, että kolme miljardia ihmis-
tä kärsii jatkuvasta vitamiinien 
sekä hiven- ja kivennäisaineiden 
puutetta. Ruokatuotannon olisi 
vuoteen 2020 mennessä lisään-
nyttävä 40–50 %, jotta ruoka riit-
täisi kaikille.

Lindström on havainnut, että 
naisen asema kehittyvissä mais-
sa vaikuttaa heidän mahdolli-
suuksiinsa ruokkia lapsiaan ja 
siten myös lasten ravitsemusti-
laan. Afrikassa naisen asema on 
paljon parempi kuin Aasiassa, 
missä anopin ravinnon saanti on 
tärkeämpää kuin lasten.

Maailman kehitysavusta 97 % 
on käytetty koulutukseen ja tek-
niikan parantamiseen ja vain  
3 % maatalouden kehittämi-
seen. Apua jaettaessa ei ole huo-
mioitu, ettei nälkäinen ihminen 
motivoidu oppimaan uusia asi-
oita.

Maareformien tarve huutava

Afrikassa maa kuivuu ja suolaan-
tuu, pellot kuihtuvat ryöstövilje-
lyssä ja ylikalastus pienentää 
saaliita. Viljelyaluetta voitaisiin 
vallata takaisin kastelemalla ja 
ottamalla käyttöön suolaantu-
mista sietävät viljelykasvit. Hie-
kassakin voidaan kasvattaa, jos 
on vettä, aurinkoa ja ravinteita.

Maailman ruokakriisi 
synnyttää mellakoita
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Maapallon juomavedestä noin 60 prosenttia käytetään kasteluun.
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Farmari 2009 Kokkolassa
Seuraava Farmari-näyttely on Kokkolassa  •	
30.7.–2.8.2009.	Sen	toteuttaa	100-vuotisjuhliaan	
viettävä Keski-Pohjanmaan Pro Agria.

Farmarissa elintarvikeketju esittäytyy monipuolisesti. Näyttely •	
on hyvä koko perheen kesäretken kohde kotieläinosastoineen.

Farmarinäyttelyissä	on	käy	vuosittain	noin	60	000–80	000	 •	
maaseutuelämästä kiinnostunutta.

Useimmissa kehitysmaissa 
maareformien tarve on huutava. 
Brasiliassa kolme prosenttia vä-
estöstä omistaa kaksi kolmas-
osaa peltomaasta ja Afrikassa 
noin 40 prosenttia pienviljelijöis-
tä on maattomia.

– Jo se, että pienviljelijät saisi-
vat käyttöoikeuden maahan, pa-
rantaisi heidän asemaansa, U.B 
Lindström tähdensi.

Hän pitää ilmastonmuutosta 
todellisena uhkana, koska se 
vaikuttaa ravintotuotantoon, li-
sää tautien määrää ja pahentaa 
köyhyyttä kehitysmaissa.

Paukkuja jalostukseen

Euroopan lannoiteteollisuuden 
etujärjestön johtaja Esa Härmä-
lä piti tärkeänä, että Suomessa 
on riittävästi peltomaata hyvään 
käyttöön, siitäkin huolimatta, 
että metsää pelloksi muutetta-
essa vapautuu 40 vuoden hiili-
jälki.

– Ravinteiden kierrätys maata-
louden ekosysteemissä ei ole 
vielä lähelläkään täydellistä. Sik-
si viljelytapojen ja viljelijöiden 
neuvontaa ja maatalouden tutki-
mustoimintaa kannattaa rahoit-
taa tulevaisuudessakin, Härmä-
lä sanoi.

Hänen mukaansa maailman-
laajuista nälänhätää voisi lieven-
tää panostamalla entistä parem-
pien kasvilajikkeiden ja koti-

eläinkantojen jalostamiseen ja 
viljelijöiden mahdollisuuksiin 
saada näitä käyttöönsä.

– Nykyaikaisten lannoitteiden 
ja kasvinsuojeluaineiden saanti 
pitää turvata myös kehittyvien 
maiden viljelijöille ja panostaa 
heidän koulutukseensa niiden 
käytössä. Ja maakaasua tulisi 
käyttää mieluummin lannoittei-
den valmistukseen kuin energi-
antuotantoon, Härmälä painotti.

Keskustelussa muistutettiin, 
että huonosti viljellyt hehtaarit 
tuottavat päästöjä saman verran 
kuin hyvin viljellyt ja geenimuun-
telun avulla voidaan kehittää 
kuivuutta ja suolaantumista sie-
täviä lajikkeita ja sellaisia lajik-
keita, jotka tulevat toimeen vä-
hällä typellä.

Keskustelussa myös todettiin, 
että ruoka-aineiden käyttöä bio-
polttoaineena kannattaa jatkaa, 
kunnes on kehitetty hyvällä hyö-
tysuhteella toimiva tekniikka ja 
kehitetty bioenergiakasvilajik-
keita, jotka eivät kilpaile ravin-
non kanssa. Kalankasvatukses-
sa tulisi suosia kasvisvalkuaista 
ravintonaan käyttäviä kalalajeja.

Anneli Koskenkorva

n Professori Carola Strassner 
Saksasta, University of Applied 
Sciences of Munsteristä, tähden-
tää, että julkisten ruokahankin-
tojen suuntaaminen terveellisiin 
ja kestäviin tuotteisiin edistää 
pyrkimyksiä kohti kestävää kehi-
tystä. Hän puhui Lähiruokaviik-
kojen 08 seminaarissa syyskuus-
sa eduskunnassa.

Strassnerin mukaan merkittä-
vin eurooppalainen ravitsemus-
alan trendi on kouluruokailun 
kehittäminen. Tämän ymmärtää 
hyvin, koska vain Suomessa ja 
Ruotsissa on yhteiskunnan jär-
jestämä, ilmainen kouluruokai-
lu. Strassnerin mukaan muita 
tärkeitä sektoreita ovat päiväko-
dit, sairaalat ja ruokakaupat.

Strassner jakaa toimijat kol-
meen ryhmään: tuotelähtöisiä 
ovat mm. luomu ja reilun kaupan 
tuotteet, käyttäjävetoisia mm. 
koulut ja sairaalat ja markkina-
suuntautuneita mm. yksityiset 
ruokapalvelutoimijat.

Esimerkkejä Euroopasta

Strassner kertoi joitakin esi-
merkkejä tutkimusprojekteista 
tai kehittämishankkeista eri puo-
lilta Eurooppaa. 

Itävallan ministeriöiden kahvi-
loiden toivottiin tarjoavan reilun 
kaupan kahvia, teetä ja kaaka-
ota EU-puheenjohtajakauden ai-
kana. Suurin osa ministeriöistä 
jatkaa edelleen reilun kaupan 
tuotteiden käyttöä. Italiassa yri-
tetään lainsäädännöllä ohjata 
julkisia hankintoja lähi- ja luo-
muruoan käyttäjiksi. Pääpaino 
on ollut kouluruokailussa siten, 
että ainakin osa raaka-aineista 
olisi luomua tai Reilun kaupan 
tuotteita.

Hollannissa on tehty kansalli-
sella tasolla päätöksiä kehittää 
luomuelintarvikkeiden kulutus-
ta. Maatalousministeriössä tar-
jotaan pelkästään luomuruokaa 
ja maakunnallisissa virastoissa 
luomuruoan osuus on noin 20 %. 
Tavoitteena on siirtää kymme-
nesosa pelloista luomuviljelyyn 
ja siirtyä julkisissa hankinnoissa 

täysin kestäviin tuotteisiin vuo-
teen 2010 mennessä.

Espanjan Andalusiassa toteu-
tetussa projektissa järjestettiin 
lapsille workshoppeja, joissa he 
saivat ”leikin” kautta tutustua 
mm. terveelliseen ravintoon.

Saksassa on huoli siitä, mitä 
koululaisille tarjotaan päivän 
mittaan pikkukioskeista ja auto-
maateista, koska monesta sak-
salaisesta koulusta puuttuu ko-
konaan varsinainen keittiö. Ca-
rola Strassnerin mielestä on luo-
tava aina kokonaiskuva koulun 
tilanteesta, ennen kuin elintar-
vikkeita voi toimittaa sinne. CMA 
Campaign -kampanja on tuonut 
esille uusia vaihtoehtoja ruokai-
lun järjestämiselle mm. kouluis-
sa. Kampanjasta kerrotaan Inter-
net-osoitteesta www.bio-mirzu-
liebe.de.

Omia luomuratkaisuja

Carola Strassner kannustaa ha-
kemaan omia ratkaisuja luomu-
ruuan käyttämiseen julkisessa 
ruokailussa, koska tavat ja me-
netelmät vaihtelevat suuresti eri 
maissa, eikä ole olemassa yhtä 
oikeaa mallia. Strassnerin mu-
kaan puhe luomun kalleudesta 
ei ole täysin perusteltua, koska 
kysymys on arvovalinnasta: pal-
jonko ollaan valmiita maksa-
maan mistäkin laadusta, eli ar-
vostetaanko tuotetta riittävästi 
vai ei?

Projektipäällikkö Irma Kärk-
käinen EkoCentriasta kertoikin, 
että juuri ilmestyneen lähikeit-
tiöhankkeen selvityksen mukaan 
luomutuotteiden hankinta kun-
nissa riippuu ennen kaikkea kun-
nan strategiasta, ei niinkään 
koosta.

Ympäristöministeri Paula Leh-
tomäki vakuutti seminaarissa, 
että ympäristöystävällinen ruo-
ka löytyy läheltä. Parhaillaan on 
hallituksessa valmisteilla peri-
aatepäätös kestävien hankinto-
jen edistämiseksi julkisissa han-
kinnoissa.

Teksti: Irma Ryynänen

Oikeat ruokavalinnat  
edistävät kestävää kehitystä
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Iäkkäiden ihmisten ravitsemusongelmat ovat 
selkeästi yhteydessä sairauksiin ja 
heikentyneeseen toimintakykyyn. Ongelmat 
johtuvat vain harvoin ikääntymisen 
tuomista muutoksista, mutta 
ikääntyminen ja sairaudet yhdessä 
altistavat ravitsemustilan 
heikkenemiselle. Riski 
aliravitsemukseen kasvaa iän myötä.

Moni ikääntynyt hyötyisi 
ravitsemushoidosta

n – Oikein ajoitetulla ja hyvin 
suunnitellulla ravitsemushoidolla 
on mahdollista ylläpitää hyvää toi-
mintakykyä ja ravitsemustilaa 
sekä hidastaa laihtumista ja ikään-
tyneen anoreksian etenemistä, 
ETT Merja Suominen Ravitsemus-
kuntoutuksesta opastaa.

Energian saanti on yleensä vie-
lä riittävää 70-vuotiailla, mutta 
se vähenee keskimäärin viiden-
neksellä 80 ikävuoteen mennes-
sä. Ruokavalion energiavaje joh-
taa lihaskatoon ja haurastumi-
seen, ja se heikentää toimintaky-
kyä.

Hyvä ravitsemus vaikuttaa 
monin tavoin elämänlaatuun ja 
psykososiaaliseen tilaan, ja siksi 
laitosruokailuun olisi saatava li-
sää yksilöllisyyttä ja kodinomai-
suutta.

– Ihmisillä pitäisi myös olla oi-
keus valita mieltymystensä ja 
ruokahalunsa mukaisesti ruo-
kaa, Suominen tähdentää.

Työssään hän törmännyt pit-
käaikaispotilaiden ruokavaliora-
joituksiin, joille ei tunnu löyty-
vän perusteita.

– Vanhusten erityisruokavali-
oille on oltava todellinen tarve ja 
pitävät perustelut, muuten niistä 
on vain haittaa.

Arvioinnin avulla toimintaan

Ikääntyneen ravitsemuskuntou-
tus alkaa ammattilaisen teke-
mällä ravitsemustilan arvioinnil-
la. Arviointi tunnistaa virheravit-
semuksen riskissä olevat poti-

n Terveillä elämäntavoilla on 
merkitystä muistihäiriöiden en-
naltaehkäisyssä. Viime vuosina 
muun muassa tieto Alzheimerin 
taudin ehkäisystä on lisääntynyt 
huimasti. Kyseessä on moniteki-
jäinen tauti, jonka varhaisvaihe 
kestää jopa parikymmentä vuot-
ta.

– Muistihäiriöiden ennaltaeh-
käisyyn on syytä kiinnittää huo-
miota jo ajoissa.  Geeniperimän 
ohella Alzheimerin taudin riski-
tekijät ovat samoja kuin sydän- 
ja verisuonitaudeissakin; korkea 
kolesteroli, korkea verenpaine, 
vyötärölihavuus ja diabetes mel-

litus, kertoo apulaisprofessori 
Miia Kivipelto Karoliinisesta in-
stituutista.

Monen vitamiinin matala pi-
toisuus veressä on yhteydessä 
dementian kohonneeseen ris-
kiin, vahvin tutkimusnäyttö täs-
tä on B12-vitamiinin ja folaatin 
kohdalla.

– Vitamiinien rooli vaatii vielä 
tarkempia tutkimuksia. Kuiten-
kin Välimeren runsaasti kasvik-
sia sisältävä ruokavalio näyttäisi 
antavan suojaa Alzheimerin tau-
dilta. Rasvafobia on aivojen ter-
veyden kannalta puolestaan tur-
haa, sillä muun muassa suoma-

Sydänystävällisyys suojaa myös aivoja

Laitosruokailuun 
pitäisi saada lisää 
yksilöllisyyttä ja 
kodinomaisuutta, kuten 
kaunis kattaus ja astiasto. kuva Irm

a Ryyn
änen

laisaineistosta on osoitettu, että 
tyydyttymättömän rasvan ja ka-
larasvan käyttö voisi olla taudil-
ta suojaava tekijä.

Hyvän ravitsemuksen ohella 
liikunta sekä henkinen ja sosiaa-
linen aktiivisuus suojaavat de-
mentialta. Esimerkiksi keski-iäs-
sä harrastettu reipas liikunta 
kaksi kolme kertaa viikossa yli 
puolen tunnin ajan kerrallaan 
puolittaa dementian ja Alzhei-
merin taudin riskin. ”Aktiivisilla 
koehenkilöillä on enemmän ai-
vojen harmaata ainetta jäljellä, 
Kivipelto kiteyttää.

laat, jotka hyötyvät eniten ravit-
semuskuntoutuksesta.

– Ravitsemustila arvioidaan 
painoa seuraamalla tai ikäänty-
neille sopivalla arviointitestillä. 
Ravinnonsaannista arvioidaan 
ainakin energian sekä proteiinin 
saanti 1–3 päivän ruokapäiväkir-
jalla. Tulosten perusteella teh-
dään ravitsemushoidon suunni-

telma yhdessä ruokapalvelun ja 
ikääntyneitä hoitavan henkilö-
kunnan kanssa.

Ravitsemushoidossa voidaan 
käyttää esimerkiksi runsaasti 
proteiineja ja energiaa sisältäviä 
täydennysravintovalmisteita tai 
ruoan energiatiheyden lisäämis-
tä esimerkiksi rasvoilla.

Koulutuksesta  
ja yhteistyöstä hyötyä

Hoitajat tunnistavat aliravitse-
muksen yleensä huonosti, ja sik-
si ravitsemushoidon mahdolli-
suuksia käytetään tarpeettoman 
vähän. Hoito- ja ruokapalvelu-
henkilökunnan ravitsemuskou-
lutuksella onkin myönteinen vai-
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Ravitsemusvaikuttaja 2008  
on Kirsti Parkkinen

Moni ikääntynyt hyötyisi 
ravitsemushoidosta

Hyvä ravitsemushoito tuo elämänlaatua ja säästöjä
n Hyvällä ravitsemustilalla on 
yhteys hyvään elämänlaatuun. 
Tämän voi todeta erityisesti sai-
raalapotilailla, sillä ravitsemus-
hoito lyhentää selvästi sairaala-
jaksoja, potilaiden komplikaati-
ot vähenevät ja samalla syntyy 
huomattavia säästöjä.

– Suurta kehittämistyötä voi 
tällä saralla tehdä pienilläkin re-
sursseilla, kun puhalletaan yh-
teen hiileen, rohkaisee johtava 
ravitsemusterapeutti Ulla Silja-
mäki-Ojansuu Tampereen yli-
opistollisesta sairaalasta.

Vajaaravitsemuksesta  
syntyy oravanpyörä

Eurooppalaisten tutkimusten 
mukaan vajaaravitsemus lisää 
sairaalajakson pituutta 40–70 
prosenttia. Vajaaravitsemus hi-
dastaa haavojen paranemista ja 
sairaudesta toipumista sekä li-
sää infektioita ja komplikaatioi-
ta. Näiden seurauksena hoidon 
tarve kasvaa, ja hoitoaika sai-

raalassa pitenee. Myös kuollei-
suus lisääntyy vajaaravitsemuk-
sen johdosta.

Kun vajaaravitsemus luokitel-
laan tarkemmin lievään, kohta-
laiseen ja vakavaan vajaaravit-
semukseen, tulee esille vajaara-
vitsemuksen asteen yhteys pi-
dentyneeseen sairaalajaksoon.

– Mitä huonommassa ravitse-
mustilassa potilaat ovat, niin 
sitä pidemmät ovat hoitojaksot. 
Sairaalajakson pituuden on ra-
portoitu olevan vakavasti vajaa-
ravituilla jopa viisinkertainen hy-
vässä ravitsemustilassa oleviin 
verrattuna, Siljamäki-Ojansuu 
kertoo.

Useissa tutkimuksissa on 
osoitettu matalan painoindek-
sin, painonlaskun tai muun va-
jaaravitsemusta osoittavan teki-
jän huonontavan iäkkäiden elä-
mänlaatua. Vajaaravitsemuksen 
seurauksena potilaan toiminta-
kyky heikkenee, apatia ja itsen-
sä laiminlyöminen lisääntyvät.

– Ollaan kehässä, jos mieti-
tään, onko vajaaravitsemus sai-
raalassaolon syy vai seuraus. Lii-
an vähäinen ravitsemushoito li-
sää sairastavuutta ja pitkittää 
hoitojaksoja.

Täydennysravintoaine - 
juomat Eu:n agendalle

Ravitsemushoidon on osoitettu 
vähentävän vajaaravittujen poti-
laiden määrää sairaalassa, ly-
hentävän sairaalahoitoaikaa 
keskimäärän kaksi ja puoli vuo-
rokautta sekä pienentävän hoi-
tokustannuksia.

Vajaaravitsemuksen ehkäisy 
parantaa elämänlaatua, joten ra-
vitsemushoitoon kannattaa pa-
nostaa ajoissa.

– Täydennysravintoainejuomi-
en käyttö lyhentää sairaalajak-
soja, komplikaatiot vähenevät, 
ja tätä kautta syntyy säästöjä. 
Asia on otettu myös EU:n agen-
dalle, Siljamäki-Ojansuu kertoo.

n RTY on valinnut Ravitsemusvai-
kuttajaksi 2008 monipuolisen ra-
vitsemusalan ammattilaisen 
MMM Kirsti Parkkisen. Elintarvi-
keaineiden lehtorina Haaga-Helia-
ammattikorkeakoulussa työsken-
televä Parkkinen on tullut tunne-
tuksi niin ravitsemus-, ravitsemis- 
kuin terveysalalla. Kollegana Park-
kista kuvataan lannistumattomak-
si, inspiroivaksi ja valmiiksi jaka-
maan asiantuntijuuttaan.

Parkkinen on tehnyt lukuisia 
oppikirjoja, ja hän kirjoittaa 
myös alan ammattilehtiin. Kirsti 
Parkkinen on ollut Ravitsemus-
terapeuttien yhdistyksen aktiivi-
jäsen sen perustamisesta alka-
en. Hän on ollut muun muassa 
perustamassa yhdistyksen jul-
kaisuyritystä, ja toiminut myös 
Agronomiliiton valtuustossa ja 
hallituksessa useita vuosia.

Helsingin yliopistosta maata-
lous- ja metsätieteiden maiste-
riksi valmistunut Parkkinen suo-
ritti myös Master of Science -tut-

kinnon ravitsemustieteessä 
Case Western Universityssä 
USA:ssa. Parkkinen on ensim-
mäisiä ravitsemusterapeutin pä-
tevyyden ulkomailla hankkineita 
alan uranuurtajia. Hän on myös 
hankkinut pedagogisen pätevyy-
den ja täydentänyt koulutustaan 
elintarviketalouden PD -erikois-
tumisopinnoilla Helsingin yli-
opistossa. 

– Omilta kollegoilta saatua kii-
tosta arvostan kaikkein eniten. 
Voin ylpeänä todeta, että tällä 
hetkellä teemme pitkiä loikkia 
eteenpäin monella ravitsemuk-
sen eri saralla, Ravitsemusvai-
kuttaja 2008 sanoo.

Ravitsemussivujen aineisto 
pohjautuu Valtakunnallisten 
Ravitsemuspäivien 2008 
luentoihin. Sivut kokosi 
ETM Kaisu Meronen

Vuoden 2008 Ravitsemusvai-
kuttaja on alan monipuolinen 
ammattilainen, MMM Kirsti 
Parkkinen.

kuva Katriina Koski

Ravitsemushoito lyhentää sai-
raalajaksoja ja potilaiden 
komplikaatioita.
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kutus iäkkäiden ravitsemukseen 
ja hyvinvointiin.

– Dementiakodin henkilökun-
ta oli hämmästynyt, kuinka vä-
hän energiaa ja proteiineja asuk-
kaat saavat. Koulutuksen jäl-
keen asukkaiden energian ja 
proteiinin saanti, painoindeksi ja 
ravitsemustilan arviointitestin 
tulos paranivat, Suominen ker-
too omasta tutkimuksestaan.

Hoitajien mielestä tehokkaita 
oppimistapoja olivat työskentely 
moniammatillisessa tiimissä, 
ruokapäiväkirjojen pito ja analy-
sointi sekä ravitsemusasioista 
keskustelu pienryhmissä.

Ikääntyneille omat 
ravitsemussuositukset

Suomessa laaditaan parhaillaan 
ravitsemussuosituksia ikäänty-
neille. Suositusten ydinsisältönä 
ovat ravitsemushoito, sairaala-
ruokailu, perus- ja erityisruoka-
valiot sekä erityisryhmät.

Tavoitteena on yhdenmukais-
taa hyvät käytännöt, ja lisätä tie-
toa ikääntyneiden ravitsemuksen 
erityispiirteistä. Suositukset jul-
kistetaan vuoden 2009 alussa.
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Tutkimuksessa kolmenlaisia tuotteita

n Lainsäädäntö on herättänyt 
huolestuneita kannanottoja sii-
tä, tuleeko kuluttaja tulevaisuu-
dessa johdetuksi harhaan erilai-
sen terveyteen liittyvän infor-
maation viidakossa. Kuluttajien 
tapaa arvioida terveysväitteitä 
tutkittiin laajassa pohjoismai-
sessa kyselyssä, jossa 4612 ku-
luttajaa Suomesta, Ruotsista, 
Norjasta, Tanskasta ja Islannista 
vastasi esimerkkiväitteitä kos-
keviin kysymyksiin.

Väitteellinen tuote koettiin vä-
hemmän luonnollisena ja hou-
kuttelevana, ja jopa vähemmän 
terveellisenä kuin sama tuote il-
man väitettä. Vastaukset erosi-
vat kuitenkin sen mukaan, mikä 
tuote oli kyseessä, mikä oli vai-
kuttava komponentti ja mikä lu-
vattu vaikutus.

Tuttuus vaikutti tulokseen

Tärkein tekijä väitteessä kulutta-
jan kannalta oli vaikuttavan ai-
nesosan tuttuus. Myös vaikutuk-
sen tuttuus ja tuotteen tuttuus 
funktionaalisina elintarvikkeina 
oli yhteydessä terveysvaikuttei-
sen tuotekuvauksen vastaanot-
toon.

Omega-3 -väitteet koettiin ha-
lutummiksi ja luotettavammiksi 
kuin bioaktiiviset peptidi-väit-
teet. Sydämen terveyteen liitty-
vät väitteet olivat luotettavam-
pia kuin muisti- tai painonhallin-
taväitteet ja jogurtti ja leipä kan-
tajina halutumpia kuin porsaan-
kyljykset.

Tuttuuden suuri merkitys ku-
vastaa sitä, että kuluttaja ter-
veysväitteen nähdessään heijas-
taa sen sisältöä omia aikaisem-
pia uskomuksiaan ja kokemuksi-

aan vastaan. Väitteelliseen tuot-
teeseen on helpompi luottaa, jos 
aikaisempi tieto tukee sen sano-
maa. Sen sijaan terveysvaiku-
tuksen esittäminen positiivisena 
terveyden edistämisenä tai sai-
rausriskin alenemisena ei vai-
kuttanut systemaattisesti kulut-
tajan arvioihin väitteen luotetta-
vuudesta.

Maiden välillä selviä eroja

Tuttuus ns. funktionaalisten elin-
tarvikkeiden kanssa näkyi vasta-
uksissa myös maiden välisissä 
eroissa. Suomessa ja Ruotsissa 
väitteellisiä tuotteita on ollut 
markkinoilla jo useita vuosia, 
kun taas Norjassa tuotteita on 
ollut vähän ja terveysväitteet 
ovat olleet kokonaan kiellettyjä 
Tanskassa.

Suomalaiset ja ruotsalaiset 
kuluttajat suhtautuivat väittei-

Pohjoismaiset kuluttajat suhtautuvat 
terveysväitteisiin varauksella
EU:n uusi terveysväitelainsäädäntö tuo kuluttajan 
ulottuville suuren määrän uutta tietoa elintarvikkeiden 
mahdollisista terveysvaikutuksista. Pohjoismaiset 
kuluttajat suhtautuvat terveysväitteisiin varauksella ja eri 
maissa myös eri tavalla.

n Pohjoismaisessa tutkimukses-
sa (NICE:n osittain rahoittama 
ACCLAIM – Consumer acceptan-
ce and trust: recommendations 
for using health claims in marke-
ting -projekti) oli erityyppisiä ter-
veysväitteitä liitetty kolmentyyp-
pisiin tuotteisiin: jogurttiin, lei-
pään ja porsaankyljyksiin.

Väitteiden pohjana oli joko 
omega-3 -rasvahapot tai bioak-
tiiviset peptidit. Edelliset edusti-
vat kuluttajalle jo ennestään tut-
tua funktionaalista komponent-
tia, kun taas bioaktiiviset pepti-
dit olivat suhteellisen tuntema-
ton käsite.

Nämä ainesosat valittiin tutki-
mukseen, koska kirjallisuuden 
perusteella niihin on liitetty hy-
vin monenlaisia mahdollisia ter-
veysvaikutuksia. Tämän vuoksi 
niihin voitiin liittää sydämen ter-
veyteen liittyviä fysiologisia toi-
mintoja, muistitoimintoja sekä 
painonhallintaan liittyviä toimin-
toja.

Väitteiden muotoa vaihdeltiin 
sisällyttämällä siihen pelkästään 
aktiivisen komponentin nimi tai 
myös fysiologinen funktion 
(alentaa kolesterolia) ja varsinai-
nen terveysvaikutus. Terveysvai-
kutus voitiin kuvata positiivise-

na tavoitteena (edistää sydämen 
terveyttä) tai negatiivisen seu-
rauksen välttämisenä (vähentää 
sydäntautien riskiä).

Testaamalla näitä erilailla muo-
toiltuja väitteitä pyrittiin saamaan 
kokonaiskuva niistä tekijöistä, 
jotka kuluttajan kannalta ovat 
tärkeimpiä, kun hän arvioi tuot-
teen terveellisyyttä tai sen halut-
tavuutta. Koska mahdollisia vaih-
toehtoja oli monia, kukin vastaa-
ja sai arvioitavakseen vain satun-
naisesti valitun, rajallisen määrän 
väitevaihtoehtoja, jolloin lomak-
keen pituus pysyi kohtuullisena.
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Terveysväitteen lisääminen tuotteeseen vähensi sen koettua 
luonnollisuutta kaikissa Pohjoismaissa Islantia lukuun ottamatta. 
Myös koettu terveellisyys laski, mutta ainesosalla oli ratkaiseva 
vaikutus.

siin myönteisimmin ja tanskalai-
set kielteisimmin. Tämä tasoero 
näkyi vastauksissa kautta linjan, 
mutta riippumatta vastausten 
tasosta omega-3 -tuotteet olivat 
maittain helpommin hyväksyttä-
viä kuin bioaktiiviset peptidit ja 
porsaanliha terveysväitteiden 
kantajana vähiten luottamusta 
herättävä.

Tämä on mielenkiintoista si-
käli, että ilman väitettä esitetty-
jen tuotteiden perusterveelli-
syysimago vaihteli maittain. 
Suomalaiset ja tanskalaiset arvi-
oivat leivän ja jogurtin kutakuin-
kin yhtä terveelliseksi, kun taas 
muissa Pohjoismaissa jogurtti 
oli selvästi terveellisin tuote. 
Porsaankyljykset arvioitiin Suo-
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Maatalous-metsätieteellinen  
tiedekunta 100 vuotta

n Helsingin yliopiston maatalo-
us-metsätieteellisen tiedekun-
nan 100-vuotisjuhlan kunniaksi 
julkistettiin sen historian ensim-
mäinen osa Maasta ja puusta pi-
demmälle. Hyödyn aikakaudesta 
vuoteen 1945. Kirjan on koonnut 
filosofian maisteri, historiantut-
kija Tero Halonen.

Yliopiston ensimmäiset maa-
taloustieteiden professuurit pe-
rustettiin vuonna 1896 ja metsä-
tieteiden professuurit vuonna 
1907. Yliopistollinen agronomi-
koulutus alkoi vuonna 1907 ja 
yliopistollinen metsänhoitaja-
koulutus vuonna 1908. Itsenäi-
nen maatalous-metsätieteelli-
nen tiedekunta aloitti toimintan-
sa vuonna 1924.

Tiedekunta on saanut monesti 
vaikutteita muiden tiedekuntien 
kasvattien aikaansaannoksista; 
fysiologian professori Robert Ti-
gerstedt on tunnetuimpia suo-
malaisia lääketieteilijöitä. Hän 
aloitti ravitsemustutkimuksen 
Suomessa 1800-luvun lopulla 
tutkimalla erityisesti energia-ai-
neenvaihduntaa. 1900-luvun 
alussa hän tutki myös suoma-
laisten ruokailutottumuksia. 
Vuonna 1908 hän väitteli maa-
laisväestön ravinnosta lääketie-
teellisessä tiedekunnassa.

Biokemian tutkija A.I. Virta-
nen edisti tutkimustyöllään mer-
kittävästi sekä suomalaista maa-
taloutta että maataloustieteel-
listä ja ravitsemustieteellistä tut-

kimusta 1900-luvun alkupuolis-
kolla. Erityisesti AIV-voisuolan ja 
AIV-rehun kehittelijänä hän saa-
vutti mainetta ja kunniaa. Vuon-
na 1945 professori Virtanen sai 
Nobelin kemian palkinnon ja 
vuonna 1955 maatalous-metsä-
tieteellisen tiedekunnan kunnia-
tohtorin arvon.

Toisen maailmansodan aika-
na säännöstelytalouden ja vai-
kean elintarviketilanteen vuoksi 
tuli ajankohtaiseksi pohtia yli-
opistollisen kotitalousopetuk-
sen ja -tutkimuksen aloittamis-
ta. Elintarvikkeiden kulutuksen 
säännöstelyn lisäksi keskeinen 
säännöstelytoimi oli maatalous-
tuotteiden pakkoluovutus val-
tiolle.

Talousneuvos Hedvig Geb-
hard ja professori Unto Vartio-
vaara ajoivat korkeakoulutasoi-
sen kotitalousopetuksen aloitta-
mista. Kodin taloustieteen pro-
fessuuri perustettiin vuonna 
1946 ja ravintokemian profes-
suuri vuonna 1947. Tämä oli alku 
elintarviketieteiden kehittymi-
selle tiedekunnassa.

Irma Ryynänen

messa selvästi vähiten terveelli-
siksi, kun taas muissa maissa se 
arvioitiin terveellisemmäksi kuin 
leipä.

Lihaan liitettyjen terveysväit-
teiden kokeminen vähemmän 
luotettaviksi saattaa johtua ku-
luttajien mielikuvista siitä, miten 
terveysvaikutus saadaan tuot-
teeseen. Funktionaalisen aines-
osan liittäminen raakaan liha-
tuotteeseen voi kuluttajan mie-
lestä vaatia toimenpiteitä, jotka 
vähentävät tuotteen luonnolli-
suutta.

Maiden väliset erot heijastivat 
kuluttajien aikaisempaa altistus-
ta terveysväitteille. Mielenkiin-
toista oli se, että kuluttajat ja-
kaantuivat vastausten perus-
teella selvästi kahteen ryhmään: 
toisten mielestä yksityiskohtai-
set tiedot väitteessä olivat luo-
tettavuuden tae, toisten mieles-
tä taas pelkän terveysvaikutuk-
sen kertovat lyhyet väitteet oli-
vat uskottavampia. Toisille luo-
tettava väite sisältää myös seli-
tyksen sille, mihin terveysvaiku-
tus perustuu; toiset taas halua-

vat tietää, mitä hyötyä siitä on 
itselle.

Asiantuntijat ja 
viranomaiset luotettavia

Pohjoismaisten kuluttajien vara-
uksellinen suhtautuminen ter-
veysväitteisiin tarkoittaa sitä, 
että kuluttajat eivät sokeasti 
usko minkä tahansa väitteen pa-
rantavan tuotteen terveellisyyttä 
tai tekevän siitä väitteettömiä 
tuotteita houkuttelevamman. 
Terveysväite tuotteessa heijas-
tuu voimakkaimmin tuotteen ko-
ettuun luonnollisuuteen ja sitä 
kautta myös sen haluttavuu-
teen.

Ollakseen luotettava terveys-
väitteen on tuettava kuluttajan 
aikaisempia uskomuksia ja olta-
va sopusoinnussa hänen koke-
mustensa kanssa. Terveysväit-
teellisten tuotteiden vaikutuk-
sen tutuksi tekemiseen ei riitä 
pelkkä terveysväite tuotteessa, 
vaan siihen tarvitaan myös muu-
ta informaatiota.

Kuluttajat luottavat terveys-
väitteisiin liittyvässä tiedossa 

enemmän terveysalan asiantun-
tijoihin ja viranomaisiin kuin 
kaupallisten toimijoiden tai tie-
dotusvälineiden viesteihin. Esi-
merkiksi kolesterolia alentavien 
tuotteiden luotettavuutta tuke-
vat sekä terveysasiantuntijoiden 
toistuvat viestit vaikutuksen tär-
keydestä sydänsairauksien riski-
tekijöiden vähentäjänä että jo 
pitkään markkinoilla olleet ko-
lesterolia alentavat tuotteet.

Liisa Lähteenmäki
professori
MAPP
Research	Centre	for	Customer	
Relations in Food Sector
Aarhus Business School
University of Aarhus
liisal@asb.dk

Piritta Lampila
tutkija
VTT
piritta.lampila@vtt.fi

Suomalaiset ja tanskalaiset arvioivat leivän ja jogurtin kutakuinkin 
yhtä terveelliseksi, mutta muissa Pohjoismaissa jogurtti oli selvästi 
terveellisin tuote.
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äitöksiäv

Ruokamyrkytys voi vaania valmisruoassa myyntiajan puitteissakin

ETM Elina Jääskeläinen väitteli hel-

mikuussa Helsingin yliopiston maa-

talous-metsätieteellisessä tiede-

kunnassa aiheesta Assessment and 

control of Bacillus cereus emetic to-

xin in food.

Viime vuosina useimmat ruoka-

myrkytysepidemiat ovat olleet Ba-

cillus cereus -bakteerin aiheutta-

mia. Syynä saattaa olla B. cereuk-

sen tuottama oksetustautia aiheut-

tava toksiini, kereulidi. Jääskeläinen 

tutki työssään kereulidia ja sitä 

tuottavia B. cereus -kantoja ja kehit-

ti menetelmiä kereulidin mittaami-

seksi suoraan elintarvikkeesta.

Tutkimus osoitti, että mikäli tuo-

tetta ei säilytetä kylmässä ja myrk-

kyä tuottava bakteeri on läsnä, niin 

mm. retkieväinä käytetyissä liha- ja 

karjalanpiirakoissa muodostuu ylei-

sen myyntiajan puitteissa sairastu-

misen aiheuttavia määriä, 0,3–5,5 

µg kereulidia grammassa elintarvi-

ketta.

Yleisesti aromivahventeina käy-

tetyt leusiini ja valiini moninkertais-

tivat kereulidin tuoton, ainakin la-

boratorio-olosuhteissa.

Lisätietoja: 

elina.l.jaaskelainen@helsinki.fi

uusi menetelmä helpottaa listeria- ja klostridibakteerin lähteen löytämistä

ELL Riikka Keto-Timonen väitteli 

kesäkuussa Helsingin yliopiston 

eläinlääketieteellisessä tiedekun-

nassa aiheesta Amplified fragment 

length polymorphism analysis in 

strain typing and identification of 

Listeria and Clostridium species.

Tutkimuksessa kehitettiin ampli-

fied fragment length polymorphism 

(AFLP) -menetelmästä hyvin erotte-

leva sovellutus L. monocytogenes, 

C. botulinum ja C. perfringens -kan-

tojen tyypittelyyn. Menetelmä on 

hyvin toistettava, nopea ja helppo-

käyttöinen. Sitä voidaan käyttää 

apuna eri listeria- ja klostridilajien 

tunnistamisessa. Siitä on hyötyä 

etenkin klostridilajien diagnostii-

kassa, sillä nykyiset menetelmät 

ovat osin puutteellisia.

Työssä tutkittiin L. monocytoge-

neksen kontaminaatioreittejä ei-

neksiä valmistavassa elintarvikelai-

toksessa AFLP-menetelmän avulla. 

Siivousrutiinien, valmistettavan 

tuotteen ja osastoinnin todettiin 

vaikuttavan tuotantoympäristön 

kontaminaatiotilanteeseen kuu-

mennettuja eineksiä valmistavilla 

osastoilla.

Lisätietoja: 

riikka.keto-timonen@helsinki.fi

Kuluttajat suhtautuvat ristiriitaisesti  
terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin

VTM Mari Nivan kuluttajaekonomi-

an alaan kuuluva väitöskirja Consu-

mers and the conceptual and practi-

cal appropriation of functional 

foods tarkastettiin Helsingin yliopis-

tossa toukokuussa.

Suomalaiset kuluttajat uskovat 

terveysvaikutteisten elintarvikkei-

den edistävän terveyttä, jos tuot-

teet ovat tutkittuja ja valvottuja. Jo-

kapäiväisen ruuan uskotaan silti 

vaikuttavan terveyteen enemmän 

kuin terveysvaikutteisten elintarvik-

keiden.

Lisätietoja: 

mari.niva@

kuluttajatutkimuskeskus.fi

D-vitamiinia saadaan edelleen liian vähän

ETM Heli Tuulikki Viljakainen väit-

teli toukokuussa Helsingin yliopis-

ton maatalous-metsätieteellisessä 

tiedekunnassa aiheesta Defining 

adequate vitamin D intake - Cross-

sectional and intervention studies. 

D-vitamiinin saanti on edelleenkin 

riittämätöntä suurella osalla suo-

malaisia. Viljakainen toivoo nykyis-

tä enemmän D-vitamiinilla täyden-

nettyjä elintarvikkeita helpotta-

maan tilannetta.

Lisätietoja: 

heli.viljakainen@helsinki.fi
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Kahvin diabetesriskiä vähentävästä 
vaikutuksesta näyttöä

MD Siamak Bidel väitteli kesäkuus-

sa Helsingin yliopiston lääketieteelli-

sessä tiedekunnassa aiheesta Cof-

fee and risk of type 2 diabetes. Väi-

töskirjassaan Bidel referoi useita tut-

kimuksia, joissa on tarkasteltu dia-

betesriskiä laajoilla ihmisryhmillä.

Kahvinjuonti oli yhteydessä sekä 

miesten että naisten alentuneeseen 

riskiin sairastua tyypin 2 diabetek-

seen. Tämä yhteys havaittiin riippu-

matta fyysisen aktiivisuuden, pai-

noindeksin tai alkoholikulutuksen 

määrästä. Bidelin mukaan kahvin 

vaikutusmekanismeja ei edelleen-

kään tunneta, mutta sen sisältämil-

lä antioksidanttiyhdisteillä voi olla 

vaikutusta.

Lisätietoja: 

Tiedottaja Susanna Heikkinen

puh. 040 588 1067
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Tuotekehitys nostaa tuottavuutta  
vasta vuosien kuluttua

World Fair for Beverage and Liquid Food Technology

drinktec
high-tech meets liquid

w
ob
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ün
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14–19 September 2009

New Munich Trade Fair Centre

Suomi:
Entre Marketing Ltd. . puh. (10) 6335 537 . Fax (10) 6335 599
messemuenchen@entre.fi
Saksa:
puh. (+49 89) 9 49-1 13 18 . Fax (+49 89) 9 49-1 13 19
info@drinktec.com
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Terveyttä edistävät folaatit tehokkaasti 
käyttöön ruisleivästä

ETM Susanna Kariluoto väitteli tou-

kokuussa Helsingin yliopiston maa-

talous-metsätieteellisessä tiede-

kunnassa aiheesta Folates in rye: 

Determination and enhancement by 

food processing. Tutkimus osoittaa, 

että ruisleivän folaattipitoisuuksia 

uHT-maidon ravintoarvo säilyy laktoosittoman 
maitojuoman valmistuksessa

TkL Olli Tossavainen väitteli kesä-

kuussa Helsingin teknillisen korkea-

koulun kemian ja materiaalitietei-

den tiedekunnassa, aiheesta Heat-

induced changes in lactose hydroly-

sed milks. Väitöskirjan ala on bio-

prosessitekniikka.

Poistamalla sokerit kokonaan 

maidosta kromatografisella erotuk-

sella Tossavaisen työssä onnistut-

tiin valmistamaan laktoositonta 

UHT-maitoa, joka säilyi lämpimäs-

säkin erittäin hyvin. Kromatografi-

sessa erotuksessa saatiin samalla 

tuhottua maidon oma proteolyytti-

nen aktiivisuus.

Väitöskirjatyön tuloksista on syn-

tynyt patenttihakemus menetelmäl-

le erittäin hyvin säilyvän UHT-mai-

don valmistamiseksi.

Lisätietoja: 

olli.tossavainen@valio.fi

KTL Jyrki Ali-Yrkön kansantalous-

tieteeseen kuuluva väitöskirja Es-

says on the impacts of technology 

development and R&D subsidies 

tarkastettiin Helsingin kauppakor-

keakoulussa huhtikuussa.

Väitöskirja osoittaa, että julkinen 

t&k-rahoitus ei valtaosin syrjäytä 

yritysrahoitteista t&k:ta, vaan pi-

kemminkin täydentää eli lisää sitä. 

Vaikutus on suuruudeltaan lähes 

yksi yhteen eli eurolla julkista t&k-

rahaa on saatu euro lisää yksityi-

sesti rahoitettua t&k-toimintaa. 

Tämä lisäysvaikutus on suurempi 

isoilla kuin pienillä yrityksillä.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen 

avulla yritykset pystyvät nostamaan 

tuottavuuttaan, mutta vaikutukset 

tulevat vasta vuosien kuluttua. Kes-

tää keskimäärin 3–5 vuotta ennen 

kuin t&k-toiminta näkyy yritysten 

tuottavuudessa. Väitöskirjassa to-

detaan, että tämä pitkä viive t&k-

toiminnan hyödyissä tulee myös 

huomioida politiikkatoimissa, joilla 

pyritään edistämään yritysten t&k-

toimintaa. Myös politiikan onnistu-

mista voidaan arvioida vasta vuosi-

en päästä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat 

myös, että yrityksen teknologinen 

osaaminen tekee siitä houkuttele-

van yrityskaupan kohteen. Etenkin 

ulkomaiset yritykset ovat kiinnostu-

neita ostamaan suomalaisia yrityk-

siä, joilla on patentteja. Sen sijaan 

patentit eivät näytä houkuttelevan 

kotimaisia ostajia.

Lisätietoja: 

jyrki.ali-yrkko@etla.fi

pystytään merkittävästi kasvatta-

maan käyttämällä leivonnassa lei-

vinhiivaa ja idätyksen avulla.

Lisätietoja: 

susanna.kariluoto@helsinki.fi
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Haarukassa

Primulalta 100-
vuotisleipä
Lokakuun alussa sata vuotta täyttä-

nyt Primula leipoi juhlan kunniaksi 

Primulan 100-vuotisleivän taikina-

juureen. Rapeakuorinen juhlaleipä 

on pakattu juhlan henkeen sopi-

vaan pakkaukseen: taustalla on 

1920-luvun valokuva, jossa leipuri 

Pekka Väyrynen ja muut Viiskul-

man Primulan leipomotyöntekijät 

ovat työn touhussa. Primula 100 v 

-leipä (400 g) sisältää vehnä- ja hii-

valeipäjauhoja, vettä, hiivaa, ryp-

siöljyä ja merisuolaa (1,2 %).

Lisätietoja: www.primula.fi

Oliiviöljypohjainen ”juusto”
Ilmajoen Osuusmeijeri on tuonut markkinoille oliiviöljypohjaisen ”juuston” , 

EU-terrmein maitoa ja kasviöljyä sisältävän valmisteen, ensimmäisenä maail-

massa. Oliivi Edami 17:n valmistusaineena on rasvaton maito, johon lisätään 

oliiviöljy juoksevassa muodossa. Meijeri on tehnyt yhteistyötä espanjalaisen 

oliiviöljytoimittajan Borger SA:n kanssa. Ilmajoen Osuusmeijeri valmistaa 

myös rypsiöljypohjaista Omega Edami 17 -juustoa.

Lisätietoja:

tuotantopäällikkö Markku Liias, p. 044 570 0522

Kahvia uusissa pakkauksissa
Meiran vähäkofeiininen Café Nova ja luomukahvi Café 

Original ovat saaneet uuden ilmeen ja kotelottomat 

pakkaukset: ne pakataan helppokäyttöisiin laminaat-

tipusseihin. Venttiilillä varustetuissa suojakaasupus-

seissa kahvi säilyy tuoreena. Café Nova on täyteläisen 

makuinen, hieman perinteistä suodatinkahvia tumma-

paahtoisempi kahvi, jossa on vain puolet tavallisen 

suodatinkahvin kofeiinimäärästä. Café Original valmis-

tetaan luonnonmukaisesti viljellystä raakakahvista ja 

paahdetaan suomalaiseen makuun sopivaksi.

Lisätietoja:

tuoteryhmäpäällikkö Timo Mustonen, 

timo.mustonen@meira.fi

Meiran vähäkofeiininen Café Nova ja luomukahvi Café 

Original ovat saaneet uuden ilmeen ja kotelottomat 

pakkaukset: ne pakataan helppokäyttöisiin laminaat-

tipusseihin. Venttiilillä varustetuissa suojakaasupus-

seissa kahvi säilyy tuoreena. Café Nova on täyteläisen 

makuinen, hieman perinteistä suodatinkahvia tumma-

paahtoisempi kahvi, jossa on vain puolet tavallisen 

suodatinkahvin kofeiinimäärästä. Café Original valmis

tetaan luonnonmukaisesti viljellystä raakakahvista ja 

Luomusmoothie
Bioferme Oy:n uusi Yosa kaura luo-

mumangosmoothie (200 g) 

valmistetaan luomukau-

rasta ja -mangosta. 

Smoothie sisältää run-

saasti hedelmää ja sen 

omaa kuitua. Mangosose 

on tuoresosetta, ja juo-

massa on probioottisia bi-

fidobakteereita. Luomu-

mangosmoothien makeus tulee he-

delmän omasta sokerista ja fruktoo-

sista.

Toinen Biofermen uutuustuote, Va-

nilja Yosa (400 g) valmistetaan kau-

rasta ja riisistä. Sen voi nauttia sel-

laisenaan tai jälkiruokana tuoreiden 

marjojen, hedelmien ja myslin kera. 

Vanilja Yosa sisältää runsaasti 

probioottisia maitohappo- ja bi-

fidobakteereja, joilla on myöntei-

nen vaikutus vatsan toimintaan ja 

kehon vastustuskykyyn. Tuote on 

säilöntäaineeton.

Lisätietoja: www.bioferme.fi

Verkkokauppaporoa Euromarketista
Poronlihaan erikoistunut verkkokauppa Deliporo ja Tradeka ovat solmineet 

yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Delinporon asiakkaat voivat noutaa ti-

laamansa poronlihapaketit valitsemastaan Euromarketista. Samalla Delipo-

ro liittyy Tradekan kanta-asiakasjärjestelmään, eli Deliporon ostokset kerryt-

tävät YkkösBonusta.

Lisätietoja: www.deliporo.fi

Lastuja 
ja naksuja
Real Snacks on tuonut markkinoille 

omena- ja punajuurilastut, jotka on 

valmistettu kuivattamalla ilman ras-

vaa ja lisäaineita. Lastut on pakattu 

20 gramman pusseihin. Makuvaih-

toehtoja on neljä: omena, omena-

banaani, omena-kaneli ja punajuu-

ri. Kuivausmenetelmän ansiosta pu-

najuurilastuissa on kuituja 28 % ja 

omenalastuissa 15 %. Lastut eivät 

sisällä suolaa, lisättyä rasvaa, glu-

teenia tai maidon aineosia, ja kaik-

kiin omenalastuihin on lisätty C-vi-

tamiinia.

Rapeat Junior -maissinaksut ovat 

puolestaan valmistettu puhtaasta 

maissista. Ne eivät sisällä lisäainei-

ta ja suolaa. Laktoosittomina, mai-

dottomina ja gluteenittomina ne so-

pivat hyvin myös allergikoille. Rasvaa naksut sisältävät vain maissin luontai-

sen määrän (2 %). Pakkauskoot ovat 100 g ja 40 g.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikko Tahkola, mikko.tahkola@realsnacks.fi

Elintarviketalous 2008
Elintarviketalous 2008 sisältää laa-

jan katsauksen Suomen maatalous- 

ja elintarvikesektorin tuotanto- ja 

kulutuslukuihin vuosilta 2002–

2007. Kansainvälinen osuus kattaa 

EU-27-alueen sekä Norjan, Brasili-

an, USA:n ja Venäjän. Julkaisussa 

on tilastoja myös väestöstä, kotita-

louksista, elintarviketeollisuudesta, 

kaupan rakenteesta ja myynnistä.
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Tunnustuksia & voittoja

Vuoden laatutuottajia ja valintoja

Parhaat juustot 2008

Suomen Juustonvalmistajain Yhdis-

tyksen, Suomen Pienjuustolayhdis-

tyksen ja Juustoseuran valtakunnal-

lisessa juustokilpailussa Valio Sala-

neuvos arvioitiin Suomen parhaaksi 

kypsytetyksi juustoksi ja Valio Viola 

Kevyt Mustapippuri ja Valio Viola 

Valkosipuli Suomen parhaiksi tuo-

rejuustoiksi.

Juustoportin Leipäjuusto valittiin 

parhaaksi maustamattomaksi tuo-

rejuustoksi ja saman yrityksen Isa-

bella 17 % parhaaksi kevytjuustoksi 

ja Julia 17 % yhdessä Valio Olter-

manni Rypsin kanssa parhaaksi 

juustonkaltaiseksi valmisteeksi.

Juuston Kairan Pohjanpoika pal-

kittiin parhaana murukolojuustona, 

Herkkujuustolan Hilma parhaana 

kittijuustona ja Ålands Centraland-

elslagin Kungsgård 45+ parhaana 

erikoisjuustona.

Pientuottajia palkittiin

Viisi tähteä -lehti on valinnut viiden-

nen kerran parhaat suomalaiset 

pientuottajien tuotteet. Suomen pa-

ras raaka-aine on Inarin rautu, jota 

kalastaja Arto Mero toimittaa mm. 

Helsingin ravintoloihin lentokulje-

tuksilla.

Parhaana palvelukonseptina pal-

kittiin Roinilan lihatila Kangasnie-

meltä. Parhaan kulttuuriteon pal-

kinnon sai Riitta Saloniemi, joka pi-

tää kyyttöjä. Saloniemen tilan pää-

tuote on kutunjuusto.

Suomen parhaana elintarvikkee-

na palkittiin Karhumäen luomuka-

nalan munat. Parhaan idean palkin-

non sai Pohjois-Satakunnan luomu-

humalahanke ja parhaan tuotekon-

septin palkinnon silakanmäti, jota 

Länsi-Rannikon Kala Oy ja Piipanoja 

Ky vievät myös Japaniin.

VEEn palkittiin taas

Kotimainen Veen läh-

devesi on palkittu Su-

perior Taste Award 

-tunnustuksella. Palkin-

non on myöntänyt The 

International Taste & 

Quality Institute (iTQi). 

Tätä ennen VEEN on 

voittanut monta kan-

sainvälistä muotoilu-

palkintoa, mm. Good 

Design Award - ja The 

Best Bottle in Glass -palkinnot.

Atrian raakamakkara 
voittoisa

Akateeminen Kiuas-Seura r.y.:n 

(AKS) valitsema paras kotimainen 

makkara vuodelta 2008 on Atria 

Oyj:n valmistama Raakamakkara. 

Ensimmäistä kertaa kisan historias-

sa ison valmistajan makkara päihitti 

pienvalmistajien tuotteet.

Kakkossijan jakoivat 93 pisteellä 

Tilateurastamo Ikosen Pippurigrilli-

makkara ja Kivikylän Kotipalvaa-

mon Bratwursti.

uusia mestareita ja vuoden tuotteita

Sahdinvalmistuksen uusi Suomen 

Mestari on Marjokaisa Piironen 

Kirkkonummelta. Toiseksi sijoittui 

Pekka Uusilähteenmäki Mouhijär-

veltä ja kolmanneksi Kauko Kuusik-

ko Jämijärveltä.

Finlandia Strong on valittu vuo-

den parhaaksi kaupalliseksi sahdik-

si helsinkiläisen St. Urho`s Pubin 

sahtipäivillä. Lammin sahti taas sai 

Vuoden olut -tittelin Helsinki Beer 

Festivalissa huhtikuussa.

Leipureiden ruokaleipäsarjan 

Suomen mestari 2008 on Timo Kyl-

linen, Timo Kyllinen Oy Puolangan 

leipomo, konditoriatuotteiden val-

mistuksen Suomen mestari on Riit-

ta Tyni ja kahvileipäsarjan Suomen 

mestari Jari Viljamaa, Vaasan & 

Vaasan Oy, Seinäjoen Leipomo. Kyl-

linen ja Viljamaa saivat kumpikin 

saavutuksestaan Vuoden Leipuri 

-tittelin. Riitta Tyni on Vuoden Kon-

diittori.

Kasvihuonevihannesviljelyn Vuo-

den laatutuottajaksi on nimetty kas-

vihuoneviljelijä Stefan Nordmyr 

Närpiöstä ja Kaijansinkon puutar-

han kukkatuotanto Nastolasta. Va-

linnat teki Kotimaiset Kasvikset ry.

Marina ja Bjarne Bruce Liljenda-

lista ovat saaneet Suomen Mehi-

läishoitajien Liiton myöntämän Vuo-

den 2008 Mehiläistarhaaja -kunnia-

kirjan.

ProAgria Maaseutukeskusten 

Liitto on myöntänyt Maakuntien 

Parhaat -laatumerkin viidelle yrityk-

selle osoituksena korkealaatuisista 

tuotteista ja palveluista. Elintarvike-

yrityksistä palkittiin Kaija ja Ilpo 

Riekon Riekon Marjatila Pylkönmä-

eltä.

Vuoden eläinlääkäreiksi 2008 on 

valittu eläinsuojelun ammattilaiset 

Aila Rauatmaa ja Tuija Saari. Suo-

men ensimmäiseksi Kunniaterveys-

tarkastajaksi on valittu terveystar-

kastaja Heikki Keski-Orvola Savon-

linnasta. Hänet palkittiin poikkeuk-

sellisen ansiokkaasta terveystar-

kastajaurasta ja elämäntyöstä.

Uudenmaan Yrittäjät ry on valin-

nut Vuoden Nuoreksi Yrittäjäksi li-

hateollisuusyrittäjä Janne Räsäsen 

H-Hetki Oy:stä.

Nuoria rakentajia ja rakentajiksi 

koulutettavia parempiin ruokavalin-

toihin opastava Hyvät eväät -kam-

panja on saanut Suomen Sydänlii-

ton sydänterveyden edistäjän valta-

kunnallisen tunnuksen. Rakennus-

liitto ja Suomen Kuluttajaliitto käyn-

nistivät kampanjan viime vuonna.

Reilun kaupan edistämisyhdistys 

on myöntänyt Tampereelle Suomen 

ensimmäisen Reilun kaupungin ar-

vonimen.

Vuoden Kouluravintola -palkin-

non on saanut tänä vuonna Toiva-

lan ylä- ja ala-asteen Manteli-koulu-

ravintola Siilinjärveltä. Kilpailun jär-

jesti Kuntaruokailun asiantuntijat 

ry.

Valtion ravitsemusneuvottelukun-

nan pääsihteeri Raija Kara on saa-

nut Heinon Tukun 100-vuotisjuhla-

rahaston tunnustuspalkinnon an-

siokkaasta työstä ravitsemustiedon 

lisäämiseksi Suomessa. Aikaisem-

min Kara on työskennellyt mm. Pro 

Kala ry:n toiminnanjohtajana. Pal-

kinto luovutettiin Heinon tukkumes-

sujen yhteydessä.

Christer Lindgren sai 3000 euron 

tunnustuspalkinnon Suomi Kiehuu! 

Uusi Ruoka 2010+ -ruokaprojektin 

toteutukseen. Ruokakulttuurin lah-

joitusprofessuurin tukirahasto sai 

5000 euron apurahan.

Tunnustuspalkinto Raija Karalle
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nimityksiä
• FT Juha Ahvenainen on nimitetty 

VTT:n Espoon toimipisteeseen asia-

kasjohtajaksi ja TkT Anu Kaukovir-

ta-Norja teknologiajohtajaksi bio-, 

elintarvike- ja lääketutkimukseen. 

TkT Pekka Lehtinen on nimitetty 

teknologiapäälliköksi elintarvikkei-

den biotekniikkaan, ekonomi Matti 

Airas ja FT Timo Pulli liiketoiminnan 

kehityspäälliköiksi yrityskehityk-

seen ja KM Hannele Kokotti henki-

löstöpäälliköksi konsernitoimintoi-

hin.

• FIMECC Oy:n toimitusjohtajaksi on 

nimitetty TkT Harri Kulmala, joka 

on aikaisemmin toiminut VTT:n tut-

kimusprofessorina ja FIMECC Oy:n 

(Finnish Metals and Engineering 

Competence Cluster) vt. toimitus-

johtajana. Se on yksi viidestä Suo-

meen perustettavasta strategisen 

huippuosaamisen keskittymästä

• Atria Viron toimitusjohtajaksi on 

nimitetty Kaido Kaare ja Atria Balti-

an integraatiojohtajaksi Kari Körk-

kö. Hänen päätehtäviinsä kuuluu 

strategisen liiketoiminnan kehittä-

minen Baltiassa.

• KTT Pasi Rikkonen on nimitetty 

MTT Taloustutkimuksen johtajaksi. 

Hän astui 2-vuotiseen virkaansa 

1.10.

• MTT:n markkinointi- ja viestintä-

päällikön Titta Tapiolan jäädessä 

virkavapaalle 1.10. MTT:n viestintää 

ja markkinointia alkaa vetää Johan-

na Torkkel. Hän toimii RKTL:n vies-

tintäpäällikkönä ja jakaa työnaikan-

sa puoliksi MTT:N ja RKTL:n kesken.

• Nokian Panimon toimitusjohtajak-

si on nimitetty Matti Heikkilä.

• K-supermarket-ketjun johtajaksi 

on nimitetty Jaana Hertsberg. Hän 

on Ruokakeskon johtoryhmän jä-

sen. K-citymarket Oy:n toimitusjoh-

tajaksi on nimitetty KTM Ari Akseli 

ja kaupalliseksi johtajaksi KTM Juha 

Ahtinen ja Ruokakeskon Tavara-

kauppa-yksikön johtajaksi varatuo-

mari Minna Kurunsaari. Kurunsaari 

ja Akseli ovat Ruokakeskon johto-

ryhmän jäseniä.

• Arja Seppälä on nimitetty liiketoi-

mintajohtajaksi vastaamaan Far-

moksen Institutional liiketoiminnas-

ta (sisältäen ammattisiivouksen, 

-keittiön ja terveydenhuollon) ja sen 

kehittämisestä kansainvälisesti. 

Jussi Pullola on nimitetty liiketoi-

mintajohtajaksi vastaamaan Far-

moksen Industrial liiketoiminnasta 

ja sen kehittämisestä kansainväli-

sesti. Sari Mattila on nimitetty hen-

kilöstö- ja viestintäjohtajaksi vas-

taamaan Farmoksen henkilöstötoi-

men sekä viestintäasioiden kehityk-

sestä. 

• MMM, Ph.D Liisa Lähteenmäki on 

nimitetty professoriksi Århusin yli-

opiston Business Schoolin MAPP 

(Centre for Research on Customer 

Relations in the Food Sector) tutki-

muskeskukseen 15.9. alkaen.

• Metsänhoitaja Antti Sahi on nimi-

tetty MTK:n toiminnanjohtajaksi. 

Hän on aiemmin toiminut MTK:n 

metsälinjan johtajana vuodesta 

2003 ja sitä ennen järjestön talous- 

ja kehitysjohtajana. MTK:n palve-

lukseen Sahi tuli vuonna 1995 met-

sälinjan kehityspäälliköksi. 

• Rolls Family Oy:n ketjujohtajaksi 

on nimitetty Tero Kumela

• YM Janne Juvakka on nimitetty 

Terveyden edistämisen keskus 

ry:n toiminnanjohtajaksi 3.11. al-

kaen. Hän siirtyy Tekryyn Raha-au-

tomaattiyhdistyksen avustusosas-

ton kehittämispäällikön tehtäväs-

tä.

• Aromtech vahvistaa organisaatio-

taan Tornion tehtaalla. FM Pia Sor-

sa on nimitetty laboratoriokemistik-

si ja DI Hannu Huuki prosessinkehi-

tysinsinööriksi.

• Elintarviketeknikko Heikki Koivu-

mäki on nimitetty Lihateollisuuden 

tutkimuskeskuksessa projektipääl-

liköksi. Hän toimii teknologia- ja 

tuotekehityspalveluissa sekä teu-

rasruhojen luokituksessa.

 Jaana Hertsberg Ari Akseli

Antti Sahi Tero Kumela

• Mikko Mollberg on nimitetty Atria 

Suomi Oy:n myyntiorganisaatioon 

konseptipäälliköksi.

• Ralf Tupeli on nimitetty Atria-kon-

sernin ja Atria Suomi Oy:n materiaa-

liostoista vastaavaksi ostojohtajak-

si, Hans Christian Hesseldal Atria-

konsernin lihanhankinnasta vastaa-

vaksi ostojohtajaksi, Anna Schreil 

Atria Scandinavian tuotekehitysjoh-

tajaksi ja Veimo Beilmann Atria Bal-

tian myyntijohtajaksi.

• Hannu Tuominen on nimitetty Al-

tia Corporationin tuotantojohtajak-

si, Minna Ahonen kehityspäällikök-

si ja Mikko Ali-Melkkilä myynti-

päälliköksi Travel Trade -yksikköön.

• Laura Stenbäck on nimitetty Al-

kossa vientipäälliköksi.

• Juha Lepistö on nimitetty Servaali 

Oy:n kansainvälisten toimintojen 

johtajaksi vastuualueenaan yhtiön 

vientiosasto ja tax free -toiminnot.

Nro Ilmestyy Varaus- 
päivä

Aineisto- 
päivä

Teema

1. 20.2. 14.1. 20.1. Laboratorio, jäljitettävyys ja 
tuotekehitys
Lisäjakelu: 
ChemBio Finland 09 27.–29.5.

2. 24.4. 17.3. 24.3. Valmistus- ja lisäaineet
Lisäjakelu:
Elintarvikepäivä 5.5.
Ravitsemuspäivät 5.–6.10.

3. 29.5. 21.4. 28.4. Hygienia ja turvallisuus
Lisäjakelu: 
Eläinlääkäripäivät 28.–30.10.

4. 18.9. 17.8. 20.8. Pakkaukset ja logistiikka
5. 28.10. 22.9. 29.9. Ammattikeittiöt

Lehden.20-
vuotisjuhlanumero.

6. 9.12. 3.11. 9.11. Koneet, prosessilaitteet, 
vesi ja energia

Ilmoitusten varaus- ja aineistopäivät

Nro

1.

Ilmoitusten varaus- ja aineistopäivät
Kehittyvä Elintarvike -lehden teemat ja 
ilmestymisaikataulu 2009
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Hankintaopas

AAKKOSOSA

ADWATEC OY
Artturintie 14 H 36
36220 KANGASALA
Puh. (03) 389 0860
Fax (03) 389 0861
email: adwatec@adwatec.com
www.adwatec.com

Oy AGA Ab
Itsehallintokuja 6
02600 ESPOO
Puh. 010 2421
Fax 010 242 0514
www.aga.fi

ALGOL CHEMICALS OY 
PL 13 (Karapellontie 6)
02611 ESPOO 
Puh. (09) 50 991
Fax (09) 5099 250
email: info.chemicals.fi@algol.fi
www.algol.fi

ANTTI LINDFORS OY
Keskustie 23
61850 KAUHAJOKI
Puh  020 7520 200
Fax  020 7520 250
email: etunimi.sukunimi@anttilindfors.fi
www.anttilindfors.fi

OY ATLAS COPCO  
KOMPRESSORIT AB 
Tuupakankuja 1
01740 VANTAA
Puh. (09) 296 441
Fax (09) 296 4251

AURAPRINT OY
PL 131
20101  TURKU
Puh. 0207 917 700
Fax 0207 917 650
email: info@auraprint.fi
www.auraprint.fi

BANG & BONSOMER OY
PL 93 (Itälahdenkatu 18 A)
00210  HELSINKI
Puh. (09) 681 081
Fax  (09) 692 4174
www.bangbonsomer.com

BARENTZ RAW MATERIALS 
Itämerenkatu 5, huone 217 
00180 HELSINKI 
Puh: (09) 4730 3141 
Fax: (09) 4730 3142 
email: marjut.oinonen@barentz.com 
www.barentz.com 
www.barentz.dk

BEMIS VALKEAKOSKI OY
PL 70
37601 VALKEAKOSKI
Puh. (03) 571 21
Fax (03) 571 3309
email: bemis.valkeakoski@bemis.com
www.bemis-europe.com

BERNER OY
Elintarvikeraaka- ja lisäaineet
PL 15 (Eteläranta 4 B)
00131 HELSINKI
Puh. 0207 914 332
Fax 0207 914 380

BERNER OY
Terveys ja Tutkimus
PL 15 (Sahaajankatu 24)
00131 HELSINKI
Puh. 0207 914 672
Fax 0207 914 241
email: terveys.tutkimus@berner.fi
www.berner.fi/tt

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

OY BIOFINCON AB
PL 22
15141 LAHTI
Puh. (03) 864 364
Fax (03) 781 8918
www.biofincon.fi

BIOHIT OYJ
Laippatie 1
00880 HELSINKI
Puh. (09) 773 861
Fax (09) 7738 6204
email: myynti@biohit.com
www.biohit.com

BRENNTAG NORDIC OY
Malmarintie 20 
01380 VANTAA
Puh. (09) 5495 640
Fax (09) 5495 6411
email: main@brenntag-nordic.com
www.brenntag-nordic.com

BUSCH  
VAKUUMTEKNIK OY
Sinikellontie 4
01300 VANTAA
Puh. (09) 774 6060
Fax (09) 774 60 666
email: info@busch.fi
www.busch.fi

CCL LABEL OY
Kirjolantie 7
21200 RAISIO
Puh. (02) 435 8720
Fax (02) 435 8721
GSM +358 40 581 8683
email: timo.piivek@ccllabel.fi

OY CELEGO AB
Juvan teollisuuskatu 11
02920 ESPOO
Puh. (09) 348 6900
Fax (09) 853 2100
email: info@celego.fi
www.celego.fi

CFS NORDIC
Kumitehtaankatu 5
04250 KERAVA
Puh. (09) 4764 9200
Fax (09) 4764 9250
email: etunimi.sukunimi@cfs.com

CHRISTIAN BERNER OY
PL 12 (Rajavoudinkuja 1a)
01741 VANTAA
Puh. (09) 276 6830
Fax (09) 890 920
email: infofi@christianberner.com
www.christianberner.com

MAUSTETALO CONDITE OY
PL 51 (Lisenssikatu 5)
21101 Naantali
Puh. (02) 436 5900
Fax  (02) 435 6950
email:  info@condite.fi
www.condite.fi

CORTEx OY
Kutojantie 5
02630 ESPOO
Puh. (09) 7590 770
Fax  (09) 7590 7799
email: cortex@cortex.fi
www.cortex.fi

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

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

DRINK CONSULT FINLAND Oy
Juvantie 66
51900 JUVA
Puh. 015 452 911
Fax 015 453 964
email: peter.strebel@drinkconsult.com
www.drinkconsult.com

OY ECOLAB AB
PL 80 (Piispanportti 10)
02201 ESPOO
Puh. 020 7561 400
Fax 020 7561 498
Myyntipalvelu 0800-1-39655
Tilaukset: fi-tilaukset@ecolab.com
www.ecolab.fi

EURACON OY
PL 2
02651 ESPOO
email: info@euracon.com 
www.euracon.com

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

FARMOS OY
PL 157
20101 TURKU
Puh. 0204 87 7110
Fax 0204 87 7770
www.farmos.com

OY FOODFILES LTD
Neulaniementie 2 L 6
70210 KUOPIO
Puh. (017) 288 1270
Fax (017) 288 1269
email: foodfiles@foodfiles.com
www.foodfiles.com

RUOKA & LAATU
Metsänvartijantie 13 B
02720 ESPOO
GSM 0400 564 461
email: anneli.koskenkorva@ 
 ruokalaatu.fi
www.ruokalaatu.fi

FOODWEST OY
Vaasantie 1 C
60100 SEINÄJOKI
Puh. 020 793 9220
Fax 020 793 9249
email: foodwest@foodwest.fi
www.foodwest.fi

GIVAUDAN SUISSE SA
sivuliike Suomessa
Kauppakartanonkatu 7 A 44
00930 HELSINKI 
Puh. (09) 3434 860
Fax (09) 3434 8650
www.givaudan.com

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

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

HUHTAMÄKI OYJ
Polarpakintie
13300 HÄMEENLINNA
Puh. 010 686 7000
Fax 010 686 7552
www.huhtamaki.fi

HUNAJAINEN SAM OY
Porslahdentie 23 H
00980 HELSINKI
Puh. (09) 877 0330
Fax (09) 8770 3311
email: kari.koivulehto@hunajainensam.fi
www.hunajainensam.fi

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

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

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

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

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

Kehittyvä Elintarvike -lehden hankintaopas tarjoaa tietoa 
elintarvikealan laite-, palvelu- ja raaka-ainetoimittajista. Kysy  
lisää lehtemme ilmoitusmyynnistä Infoteam Oy:stä,  
puh. (09) 441 133, faksi (09) 447 427, infoteam@infoteam.fi, 
Nervanderinkatu 5 D 41, 00100 Helsinki.
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Tukea tulevaisuuden 
menestystarinoille

KAUKO-TELKO OY
PL 40
(Kutojantie 4)
02631 ESPOO
Puh. (09) 521 710
Fax (09) 521 2121
www.telkogroup.com

LABNET OY
Hermannin rantatie 12 B
00580 HELSINKI
Puh. (09) 476 44300
Fax (09) 476 44310
email: etunimi.sukunimi@rake.fi

LAIHIAN MALLAS OY
Länsitie 372
66400 LAIHIA
Puh. (06) 475 2111
Fax (06) 476 2555
email: mallas@laihianmallas.fi
www.laihianmallas.fi

LAITOSJALKINE OY
35320 HIRSILÄ
Puh. (03) 336 3111
Fax (03) 336 3300
email: etunimi.sukunimi@laja.com
www.laja.com

LIHEL OY
Mänkimiehentie 8
02780 ESPOO
Puh. (09) 819 0110
Fax (09) 8190 1199
email: etunimi.sukunimi@lihel.fi
www.lihel.fi

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

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

NORFOODS OY
Paciuksenkatu 19
00270  HELSINKI
Puh. (09) 4159 2255
Fax (09) 4159 2256
email: etunimi.sukunimi@norfoods.fi
www.norfoods.fi

NOVOTEK FINLAND OY
PL 230 (Torpankatu 28)
05801 HYVINKÄÄ
puh. +358 19 871 131
Fax +358 19 871 1300
email: info@novotek.fi
www.novotek.fi

NUTRINET OY
Ketolanmäenkatu 4 A 27
37120 NOKIA
Puh. 040-7525 025
email: info@nutrinet.fi
www.nutrinet.fi

ONEMED OY
PL 11 (Rajatorpantie 41 B)
01641 VANTAA
email: etunimi.sukunimi@onemed.com
www.onemed.fi

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

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

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

ORION DIAGNOSTICA OY
PL 83
02101 ESPOO
Puh. 010 426 2709
Fax 010 426 2794
email: tilaukset@oriondiagnostica.fi

PA-HU OY
Teollisuustie 2
02880 VEIKKOLA
puh.  0207 89 1000
fax  0207 89 1099
email:  myynti@pa-hu.fi
www.pa-hu.fi

PPT PÖLYNPOISTOTEKNIIKKA OY
Hakamäentie 7
48400 KOTKA
Puh. 010 841 6000
Fax 010 841 6019
email: ppt@ppt-filter.com
www.ppt-filter.com

PROMINENT FINLAND OY
Orapihlajatie 39
00320 HELSINKI
puh. (09) 4777 890
fax (09) 4777 8947
email: prominent@prominent.fi
www.prominent.fi

RENTCOMAN EESTI OU / FINLAND
Motuse 31
10620 Tallinn Eesti
Puh. +3 7253 4052 89
Gsm +358 400 428 275
email: anneli@rentcoman.com

SATAFOOD  
KEHITTÄMISYHDISTYS RY
Viialankatu 25
32700 HUITTINEN
Puh. (02) 620 6319
Fax (02) 620 6339
email: etunimi.sukunimi@satafood.net
www.satafood.net

OY SCANDIC TRANS AB
VAASA – TURKU – HELSINKI
Puh. 020 1202 500
Fax  020 1202 515
www.scandictrans.fi

SEALED AIR OY
Työpajankatu 6 A
00580 HELSINKI
Puh. (09) 7257 4411
Fax (09) 7257 4430
www.sealedair-emea.com

SEFO-KONSULTOINTI
Toinen linja 13
00530 HELSINKI
Puh. (09) 726 0270
Fax (09) 726 0272
email: marja.laukkanen@sefo-konsultointi.fi
www.kolumbus.fi/sefo-konsultointi

SIGMA-ALDRICH FINLAND OY/ 
YA-KEMIA
Pasilanraitio 5
00240 HELSINKI
Puh. (09) 350 9250
Fax (09) 3509 2555
email: finorder@sial.com
www.sigma-aldrich.com

OSAKEYHTIÖ SIx
PL 227 (Tulppatie 20)
00811 HELSINKI
Puh. 020 792 4330
Fax (09) 755 5545
email: six@six.fi

S.O.STRÖMBERG OY
Vernissakatu 8 B
01300 VANTAA
Puh. (09) 838 6020
Fax (09) 838 60222
email: sos@sostromberg.fi
www.sostromberg.fi

SOFTWARE POINT OY
Valkjärventie 1
02130 ESPOO
Puh. (09) 4391 320
fax (09) 4391 3211
email: sales@softwarepoint.fi
www.softwarepoint.com

SOLOTOP OY
Laippatie 14 A
00880 HELSINKI
Puh. (09) 5491 660
Fax. (09) 5491 6570
email: myynti@solotop.fi
www.solotop.fi

SUOMEN COBRA SYSTEMS OY
Asesepänkuja 3
00620 HELSINKI
Puh. (09) 7288 340
Fax (09) 7288 3434
email: suomen@cobrasys.fi
www.cobrasys.fi

TMI SUUNTIMO
Välitie 3
15540 Villähde
Puh. 0400 355753
Fax  0446 1093 850
email: timo.rahtola@suuntimo.com

SYSOPENDIGIA OYJ
Valimopolku 4 A
00380 HELSINKI
Puh. 040 3073 000
Fax (09) 0207 540 100
email: info@sysopendigia.com
www.sysopendigia.fi

TALLBERG ROBOMA OY
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Sivukonttori: Puoshaka 3, 18100 
Heinola
puh. 020 7420 760, 050 555 6466
fax (03) 714 1302
email: jrg@tallbergroboma.fi
www.tallbergroboma.fi

TANKKI OY
Oikotie 2
63700 ÄHTÄRI
Puh. (06) 510 1111
Fax (06) 510 1200
www.tankki.fi

TARRATUOTE OY
PL 6 (Vesimyllynkatu 4)
33331 TAMPERE
Puh. (03) 2547800
Fax  (03) 2547811
www.tarratuote.fi

TEKNO-FOOD OY AB / DANISCO
Riitankuja 1–3 C
00840 HELSINKI
Puh. (09) 622 9060
Fax (09) 622 90620
email: kim.soderholm@teknofood.fi

OY TEO-PAL AB
Luoteisrinne 4
02270 ESPOO
Puh. (09) 819 0560
Fax (09) 8190 5642
email: asiakaspalvelu@teopal.fi
www.teopal.fi

THERMO FISHER SCIENTIFIC
PL 100 (Ratastie 2)
01621 VANTAA
Puh. (09) 3291 0200
Fax (09) 3291 0301
email: etunimi.sukunimi@ 
 thermofisher.com
www.thermofisher.com

TPLUS OY
Mäkelänkatu 54 A
00510 HELSINKI
Puh. (09) 7599 720
Fax (09) 7599 7210
www.tplus.fi

TT-TÄRYLAITE OY
Linnanpajantie 7
00950 HELSINKI
Puh. (09) 755 2730
Fax (09) 755 4505
email: info@tarylaite.fi
www.tarylaite.fi

UNIFERM OY
Pirkkalaistie 1
37100 NOKIA
Puh. (03) 3122 3400
Fax (03) 3122 3411
email: timo.solin@uniferm.fi
www.uniferm.fi 

VALIO OY 
PL 10
00039 VALIO
Puh.  010 381 2457
Fax   010 381 2630
email: teollisuustuotteet@valio.fi

VIIKKI FOOD CENTRE
Mustialankatu 1
00790 Helsinki
Puh. (09) 191 57010
Fax (09) 191 58600
email: info@viikkifoodcentre.fi
www.viikkifoodcentre.fi

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

VILLCIP OY
Välitie 3
15540 Villähde
Puh. 0208 355753
Fax 0446 1093 850
email: sale@villcip.fi

OY WOIKOSKI AB
Pääkonttori
PL 1
47901 VUOHIJÄRVI
Puh. (015) 7700 700
email: info@woikoski.fi
www.woikoski.fi

R. ÖSTERLUND KY KB
PL 69 (Vanha talvitie 19 A)
00581 HELSINKI
Puh. 020 798 1260
Fax 020 798 1275
email: contact@osterlund.com
www.osterlund.com



61

H
an

ki
nt

ao
pa

s

Kehittyvä Elintarvike 5•08

ANNOSTELUJÄRJESTELMÄT 
JA VAA’AT
Dosetec Exact Oy (Vaakakoskinen)
– punnitus- ja annostelujärjestelmät
– säiliövaa´at
– lattiavaa´at
– pöytävaa´at

SoloTop Oy
– vaa’at ja vaakahinnoittelujärjestelmät
– huolto ja ylläpitopalvelut
– vaaka-anturit
– annostelujärjestelmät
– ohjelmistot

ATK-LAITTEET JA  
-JÄRJESTELMÄT

Novotek Finland Oy
– Tuotannon tehokkuuden seuranta
– Tiedonkeruu ja raportointi
– OEE, KNL, jäljitettävyys

Software Point Oy
– LimsBOSS ja LabVantage Sapphire LIMS
   laboratorion tiedonhallintaan
– TasteBOSS aistinvaraiseen arviointiin
– omavalvontajärjestelmät

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

logistiset kokonaisratkaisut

SYSOPENDIGIA Oyj
– elintarviketeollisuuden 

tietojärjestelmäratkaisut ja 
asiantuntijapalvelut

– mm. integraatio-, langattomat käsipääte  
ja web-ratkaisut sekä tuotannonohjaus, 
LIMS-, hankinta-, tiedonkeruu- ja tili-
tystietojärjestelmät, ERP, omavalvonta

HENKILÖSTÖPALVELUT

Rentcoman Eesti Ou / Finland
– henkilöstövuokraus

KEMIKAALIT, KEMIALLISET  
TUOTTEET JA 
HYGIENIARATKAISUT

Oy AGA Ab
– elintarvikekaasut

OY BIOCID LTD
– hygieniaratkaisut

Oy Ecolab Ab 
– elintarviketeollisuuden pesu- ja  

desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakonsultointi ja -koulutus sekä  

neuvonta

Farmos Oy
– elintarviketeollisuuden pesu- ja  

desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniavalmennukset ja -kartoitukset

TUOTERYHMÄOSA

JohnsonDiversey
– pesu- ja desinfektioaineet kaikkiin  

elintarviketeollisuuden tarpeisiin
– pesukemikaalien annostelulaitteet
– prosessien hygieniakartoitukset

 

Oy Woikoski Ab
– elintarvikekaasut
– teolliset kaasut
– erikoiskaasut
– kuivajää
– kaasun sekoitus- ja jakelujärjestelmät

KONEET, LAITTEET,  
MUU VARUSTUS

Adwatec Oy
– massankäsittelyyn pumput, annostelijat 
– jäähdytystunnelit
– kostutuslaitteet uuneihin, 

nostatuskaappeihin ja jäähdytykseen
– pesujärjestelmät

Oy AGA Ab
– pakastus- ja jäähdytysjärjestelmät 

Antti Lindfors Oy
– ruokatehdas- ja pakkaamolaitteet
– laatikonkäsittelyjärjestelmät
– ruostumattomat kuljettimet
– allasvaununostimet
– UDA-pakkauskoneet, rasian syöttö- ja       

täyttölaitteet
– lihanleikkaamolaitteet

Oy Atlas Copco  
Kompressorit Ab 
– paineilmakompressorit ja  

jälkikäsittelylaitteet

Busch Vakuumteknik Oy
– tyhjiöpumput

Christian Berner Oy
– pakkauskoneita
– merkkauslaitteita
– pumppuja
– prosessilaitteita
– tyhjiötekniikka
– tekniset muovit
– tärinän vaimennus
– monipäävaa´at
– prosessien mittauslaitteet

CFS Nordic
– elintarviketeollisuuden koneet ja 

laitteet
– pakkauskoneet ja lisälaitteet

Cortex Oy
– leipomo-, pakkauskoneet ja materiaalit
– prosessilaitteet

Drink Consult Finland Oy
– pumput, säiliöt, sekoittajat
– pakkauskoneet; nesteet, jauhot
– merkkaus- ja etikettikoneet
– prosssilaitteet, kuivurit
– annostelijat; nesteet, jauhot
– pastörointi- ja suodatuslaitteet
– höyrynkehittimet

Hagson-Provitek Oy
– elintarviketeollisuuden koneet  

ja laitteet
– paistolinjat

An ITW Company 
Oy M. Haloila Ab
– lavankäärintäkoneet

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

Joniko Oy
– vanne/vyötekoneet
– pakkaus- ja tuotantokoneiden terät
– staattisen sähkön poisto
– rainanpuhdistuslaitteita
– pumppuja ja jarruja

Orat Oy
– lihateollisuuden koneet ja laitteet
– elintarviketeoll. pakkauskoneet

Orfer Oy
– robottiautomaatiojärjestelmät
– pakkaus- ja lavausjärjestelmät
– Kawasaki- ja Toshiba-

teollisuusrobotteja

Prominent Finland Oy
- kemikaalien annostelu
- desinfiointi; klooridioksidilaitteet

SoloTop Oy
– kuutiointi-, suikalointi- ja 

siivutuskoneet
– prosessiastiat ja kutterit
– vaa’at ja vaakahinnoittelulaitteet
– pakkauskoneet
– paistolinjat
– pesukoneet ja -linjat
– tärykuljettimet
– röntgenlaitteet
– huolto ja ylläpitopalvelut

Tankki Oy
– säiliöt, sekoittimet, hoitotasot

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

Vesantti Oy
– lihavalmiste- ja valmisruoka- 

teollisuuden koneet

Villcip Oy
– automaattiset puhdistusjärjestelmät
– tuotevaihto-, putkipossujärjestelmät
– juomateollisuuden prosessilaitteita

KULJETUS- JA 
LOGISTIIKKA- 
PALVELUT

Oy Scandic Trans Ab
– lämpösäädellyt kuljetukset 

Skandinaviassa ja Manner-Euroopassa,
 vienti ja tuonti
– logistiikkapalvelut ja varastointi
– pikakuljetukset Helsinki/Turku – Tuk-

holma vv.

LABORATORIO-TUOTTEET

Berner Oy 
Terveys ja tutkimus
– IDEXX Colilert ja Enterolert vesi-

tutkimuksiin
– ATAGO-refraktometrit ja -polarimetrit
– BIOTOOL-elatusainekeittimet ja 

maljanvalulaitteet
– KSG autoklaavit
– HEIDOLPH ravistelijat ja sekoittajat
– LAUDA-vesihauteet
– INFORS-ravistelijat

Biohit Oyj
– laboratoriopipetit ja  

kertakäyttötuotteet
– kuoppalevyille tarkoitettuja lukija- ja 

annostelulaitteita
– filtterifonometrejä
– spektrofonometrejä
– luminometrejä
– fluorometrejä
– monidetektio (fluoresenssi-, 

luminenssi-, ja absorbanssimittaukset 
samalla laitteella)

– monikanavaisia pesulaitteita ja 
nesteannostelijoita

– pipetointi- ja varastointirobotteja

OneMed Oy
– laboratoriotarvikkeet, - kemikaalit  

ja - laitteet

Oriola Oy
– mikrobiologiset elatusaineet ja  

reagenssit
– elintarvikkeiden testikitit
– laboratoriolaitteet ja -tarvikkeet

Orion Diagnostica Oy
– Hygicult-testijärjestelmä mikro-

biologisen puhtauden seurantaan

Sigma-Aldrich Finland Oy/ 
YA-Kemia
– laboratoriokemikaalit ja -tarvikkeet 

sekä pienlaitteet

Oy Teo-Pal Ab
– kosteusanalysaattorit
– laboratoriovaa’at
– lämpö- ja viljelykaapit
– pH/johtokyky/lämpömittarit ja  

-elektrodit
– sentrifugit
– ultraäänipesulaitteet
– ravistelijat ja sekoittajat
– polarimetrit ja refraktometrit
– vesi- ja kuivahauteet

Thermo Fisher Scientific
– mikrobiologiset menetelmät  

(3M Petrifilm)
– Finnpipetit ja Finntip -kärjet
– laboratoriolaitteet 

LIIMALAITTEET

Tallberg Roboma Oy Ab
– ITW DYNATEC kuuma- ja 

kylmäliimalaitteet
– edullinen ITW CHALLENGER-

monimerkki varaosa-  ja huoltopalvelu
– kuumaliimauslaitteet
– kuumasulatelaitteet
– kylmäliimauslaitteet
– laminointikoneet
– liimauskoneet ja –laitteet
– robottijärjestelmät
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MAUSTEET, AROMIT, 
MUUT LISÄAINEET

Algol Chemicals Oy
– aromit ja entsyymit
– asetaatit
– erikoissuolat
– etikkahappo 
– hapettumisen esto- ja ph:n säätöaineet
– hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet
– juustonsulatesuolat
– kaakaot ja suklaat
– kuidut
– makeuttamisaineet
– mononatriumglutamaatti
– sitruunahappo ja sitraatit
– suodatuksen apuaineet
– suolat
– vaahdonestoaineet
– vanilja ja vanilliini

Bang & Bonsomer Oy
– elintarvikelisäaineita
– elintarvikeraaka-aineita
– sokeria

Barentz raw materials
– aromiaineet, makeutusaineet 
– vitamiinit, ja vitamiini-mineraaliseokset 
– maito- ja heraproteiinit 
– muut elintarvikeraaka- ja lisäaineet

Berner Oy 
Agentuuriosasto
– elintarvikeraaka- ja lisäaineet
– aromit ja aromivahventeet
– luontaiset elintarvikevärit
– meri-, vuori-, vakuumi- ja erikoissuolat
– väkiviina- ja viinietikat

Oy Biofincon Ab
– emulgointi- ja stabilointiaineet
– entsyymit
– laktaasit
– funktionaaliset raaka-aineet mm. 

   proteiinit ja lipidit
– hiiva-autolysaatit ja -uutteet
– antioksidantit
– analyyttiset kitit ja reagenssit
– suodatuksen apuaineet
– muut lisä- ja apuaineet
– hedelmäpalat ja -pastat

Brenntag Nordic Oy
– fosfaatit
– kapseloidut tuotteet
– kuidut, maissi- ja riisituotteet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– kuivatut sipulit, sinappijauheet
– aktiivihiili, värit, hiivat
– muut elintarvikeraaka- ja lisäaineet
– pakastemarjat, marjasoseet
– mehukonsentraatit
– sukroosiesteri
– pintakäsittelyaineet

Oy Celego Ab
– aromit
– värjäävät elintarvikkeet, luonnon  

väriaineet ja synteettiset värit
– muut lisäaineet

Givaudan Suisse SA 
sivuliike Suomessa
– aromit

Hagson-Provitek Oy
– maustesuolet
– savusuolet

Hunajainen SAM Oy
– hunajaa elintarviketeollisuudelle

Hunajayhtymä Oy
– kotimaista ja ulkomaista hunajaa  

elintarviketeollisuudelle

Kauko-Telko Oy
– sakeutus- ja hyytelöimisaineet
– mauste- ja sidontaseokset
– luonnonsuolet
– kinkkuverkot
– kuidut
– lesitiinit
– hedelmäsoseet
– kuivatut tuotteet

Labnet Oy
– aromit
– elintarvikevärit
– happamuudensäätöaineet
– kuidut
– makeutusaineet
– maunvahventeet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– säilöntäaineet
– tärkkelykset
– vitamiinit ja vitamiiniseokset
– karotenoidit

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

Norfoods Oy
– hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet
– stabilointiaineet
– emulgointiaineet
– riisitärkkelys, -jauhot, -proteiinit
– sokerikulööri
– maito- ja heraproteiinit ja 

hydrolysaatit
– pintakiillokkeet
– mantelit, pähkinät, siemenet jne
– muut elintarvikelisäaineet

Orat Oy
– RAPS-mausteet
– lihaproteiinit

Tekno-Food Oy Ab
Danisco 
– emulgointiaineet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– entsyymit
– hapatteet

Tplus Oy
– tärkkelykset ja tärkkelysjohdannaiset
– kuidut
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– happamuudensäätöaineet
– heraproteiinit
– mineraali- ja vitamiiniseokset
– hera-, kerma- ja jogurttijauheet
– tärkkelyssiirapit
– aromit ja maustamisaineet
– soijan kokopapujauhe

Uniferm Oy
– säilöntäaineet
– antioksidantit
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– makeutusaineet
– aromit ja värit
– kuidut, ravinteet ja vitamiinit
– emulgointiaineet
– maito- ja heraproteiinit
– fosfaatit
– leivonnan apuaineet
– terveystuotteet

Vesantti Oy
– Wiberg-mausteseokset

R. Österlund Ky Kb
– aromit ja konsentraatit
– elintarvikevärit
– emulgointi- ja sakeuttamisaineet
– kaakaotuotteet
– hedelmäjauheet ja -palat
– vihannestuotteet
– juomapohjat
– lakritsiuutteet
– makeutusaineet

PAKKAAMINEN

Auraprint Oy
– tarrat, tuote-etiketit
– RFID-tarrat
– painetut pienkartonkikotelot
– tuote-esitteet ja muut painotuotteet

BEMIS VALKEAKOSKI OY
– vakuumi- ja suojakaasupakkauslami-

naatit elintarviketeollisuudelle

CCL LABEL OY
– monikerrosetiketit
– promootioetiketit
– kutiste-etiketit (sleeverit)

CFS Nordic
– pakkauskoneet ja lisälaitteet
– pakkausmateriaalit

Cortex Oy
– pakkauskoneet ja -materiaalit
– merkintälaitteet

Drink Consult Finland Oy
– lasipullot ja –purkit
– korkit ja kutistekapsyylit

Ammattitaitomme on aina käytössäsi 

EURACON OY
– Elintarvikepakkaukset
– Ateriapakkausjärjestelmät
– Omavalvontajärjestelmät
– Hygieniatuotteet

Faerch Plast A/S
– CPET, APET, PP, PS ja PLA rasiat ja 

kannet
– Top Seal kuumasaumattavat kalvot

Hagson-Provitek Oy
– keinosuolet (myös mauste- ja 

savusuolet
– luonnonsuolet
– vakuumi- ja kutistepussit
– kinkkuverkot

Huhtamäki Oyj
– PP, APET, PS rasiat ja kannet
– PET pääll kartonkivuoat ja kannet
– EPS-alustat, kalvot ja pussit
– kuitupakkaukset
– kartonkivaippapakkaukset

Orat Oy
– makkarankuoret
– juusto- ja lihapussit

Pa-Hu Oy
– myynti- ja kuljetuspakkaukset  

kartongista ja aaltopahvista
– pakkaustarvikkeet
– myyntipistemateriaalit

Sealed Air Oy
– Cryovac -kutistepussit
– Cryovac -pakkauskalvot
– Cryovac -vakuumipakkauslaitteet

SoloTop Oy
– Pakkauskoneet 

elintarviketeollisuudelle
– huolto ja ylläpitopalvelut

Tarratuote Oy
– vaakatarrat
– tuotetarrat
– lavatarrat ym.

RAAKA-AINEET

Maustetalo Condite Oy
Leipomo ja elintarvike-
teollisuuden raaka-aineet
– jauhot ja leipäseokset
– mausteet ja aromit
– mantelit ja pähkinät
– siemenet ja hiutaleet
– riisit
– kuivatut hedelmät
– suklaa- ja rasvakuorrutteet
– hedelmä- ja marjatäytteet
– margariinit
– säilykkeet
– sokerit ja siirapit
– suolat

Danisco Sweeteners Oy
Erikoismakeuttajat ja rakenneraaka-
aineet elintarvike- ja lääketeollisuudelle
– fruktoosi
– ksylitoli
– laktitoli
– Litesse-polydekstroosi (ravintokuitu)

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

LIHEL Oy
– mausteet ja mausteseokset
– valmistus- ja lisäaineet
– fosfaatit
– marinadit ja marinadiseokset
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt seokset

Míldola Oy
– kasviöljyt: teollisuus, suurkeittiöt 

MP-Maustepalvelu Oy
– valmistus- ja lisäaineet liha- ja  

ruokateollisuudelle
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt  

seokset

Osakeyhtiö SIx
– suolaiset ja makeat maustamisseokset
– aromit
– marinadit
– valmisruokaseokset
– rakenne- ja sidontaseokset
– funktionaaliset komponentit
– puolivalmisteita jäätelöihin, 

leivonnaisiin ja makeisiin

Lehtiä  
alennuksella  
opetukseen ja  
koulutukseen!
• Tarvitsetko Kehittyvä Elintarvike -lehtiä opetus-   

tai koulutuskäyttöön isomman nipun kerralla?

• Nyt lehtiä saa alehintaan nippuina, kun tilaat 

vähintään 10 kappaletta: 1 euro/kpl + postitus kulut.

• Vanhempiakin numeroita on vielä saatavana  

jonkin verran.

Tilauksen voi laittaa toimitukseen sähköpostiosoitteella toimitus@
ke-lehti.ets.fi. Kerro, kuinka monta lehteä ja mitä numeroa tarvitset, 
kenelle ja mihin osoitteeseen lehdet postitetaan, ja mikä on lasku-

tusosoite. Laita mukaan myös tilaajan yhteystiedot.
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Tukea tulevaisuuden 
menestystarinoille

S.O.Strömberg Oy
– toffeepalat ja -pastat
– pakastekuivatut marjat
– karamellisoidut tuotteet
– jogurttijauheet
– premixit
– entsyymit

Valio Oy 
Teollisuusmyynti
– maidot, kermat ja muut maitotuotteet
– juustot
– maito- ja herajauheet
– marmeladit ja hillot
– voi ja voiöljy

SUUNNITTELU, 
KEHITYS, 
KONSULTOINTI

Drink Consult Finland Oy
– juoma- ja elintarvikeprosessit
– pakkauslinjat

Oy Foodfiles Ltd
– kliininen tutkimus
– elintarvikkeiden rekisteröinti
– ravitsemusalan konsultointi

Ruoka & Laatu
– tuotekehitys ja laatujärjestelmät
– elintarvikealan ammattikoulutus

Foodwest Oy
– tuotekehitys
– markkinatutkimus
– laadunhallinta
– tekniset palvelut

InnoLiito
– kaupallistamiskonseptoinnit

Nutrinet Oy
– ravitsemus- ja elintarvikealan 

asiantuntijapalvelut
– ravitsemusklinikkatoiminta

Satafood Kehittämisyhdistys ry
– elintarvikealan kehityspalvelut
– laaja-alaiset ympäristöteknologian  

palvelut

SEFO-konsultointi
– hygieniakoulutus ja osaamistestaus 

sekä oppimateriaalit useilla kielillä
– hygieniapassit tutkinnon perusteella
– HACCP- ja laatujärjestelmäkonsultointi

Tmi Suuntimo
– prosessilaitteiden suunnittelu ja 

tekninen kehitys
– konsultointi hygienisyyden 
 parantamiseksi

Viikki Food Centre
– tuotekehitys
– elintarviketuotannon ja laadun 

kehittäminen
– markkinoinnin suunnittelu ja brändin 

rakennus

TYÖHYGIENIA JA  
TURVALLISUUS

Laitosjalkine Oy
– työ-, suoja- ja turvajalkineet 

elintarviketeollisuuteen ja 
laboratorioihin

OneMed Oy
– tuotannon suojakäsineet ja muu 

suojavaatetus

PPT Pölynpoistotekniikka Oy
– pölynpoistolaitteita
– keskussiivousjärjestelmiä

Lehtiä  
alennuksella  
opetukseen ja  
koulutukseen!
• Tarvitsetko Kehittyvä Elintarvike -lehtiä opetus-   

tai koulutuskäyttöön isomman nipun kerralla?

• Nyt lehtiä saa alehintaan nippuina, kun tilaat 

vähintään 10 kappaletta: 1 euro/kpl + postitus kulut.

• Vanhempiakin numeroita on vielä saatavana  

jonkin verran.

Tilauksen voi laittaa toimitukseen sähköpostiosoitteella toimitus@
ke-lehti.ets.fi. Kerro, kuinka monta lehteä ja mitä numeroa tarvitset, 
kenelle ja mihin osoitteeseen lehdet postitetaan, ja mikä on lasku-

tusosoite. Laita mukaan myös tilaajan yhteystiedot.

Tilaa koko elintarvikealan kattava

AMMATTILEHTI
Vuoden 2009 TeemaT

Nro ilmestyy teema
1. 20.2. Laboratorio, jäljitettävyys ja tuotekehitys
2. 24.4. Valmistus- ja lisäaineet
3. 29.5. Hygienia ja turvallisuus
4. 18.9. Pakkaukset ja logistiikka
5. 28.10. Ammattikeittiöt & lehden 
  20-vuotisjuhlanumero
6. 9.12. Koneet, prosessilaitteet, vesi ja energia

• Kuusi numeroa ammattiasiaa: kestotilaus 55€/vuosikerta, 
oppilaitokset 45 €, määräaikaistilaus 59 €. Numerosta 
6/2008 vuoden 2009 loppuun tasarahalla 60 €, 
oppilaitokset 50 €.

•  Tilaus sähköpostitse ETS:n sihteerille Tiina Ritvaselle 
osoitteeseen sihteeri@ets.fi

•  Tilaukseen mukaan tilaajan nimi, katuosoite, postinumero ja 
postitoimipaikka sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite

• Laskutusosoite, kun lasku tulee eri osoitteeseen kuin tilaus

Pääpalkinnot  
Lahteen ja espooseen!

Kehittyvä Elintarvike -lehden kyselyyn 
Elintarviketeollisuus & Lähiruoka -messuilla 14.–16.5. 

vastanneiden kesken arvottiin aterimet ja kaksi leivinliina 
& pullasuti -settiä:

Fiskarsin Functional Form -aterimet sai kokki/
elintarviketekniikan opiskelija

Anne Räsänen Lahdesta
ja leivinliina & pullasuti -setit

kotitalousopettaja Leena Haake Tampereelta
ja tuotekehittäjä Piia Tastula Hyllykalliolta.

Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä 6.–7.10. 
tarjoilusetin (Hackman Flirt) sai

lehtori Heli Valli Espoosta
ja leivinliina & pullasuti -setin

opettaja Eeva Lindroos Helsingistä

Palkinnot on toimitettu postitse.

Onnea voittajille!

Kehittyvä 

Elintarvike
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Tapahtumia

Suomessa

Valtakunnallinen poroviikko 3.–9.11., meeri.ylinampa@paliskunnat.fi

Ateria 2008 4.11. Helsinki, www.wanhasatama.com

RUOKAMUUTOS – Changing Food ERA -seminaari 4.11. Helsinki,  

www.sitra.fi/era

Onnistu viestinnässä -teemapäivä, 5.11. Mikkeli,  

www.mamk.fi/viestintapaiva

Työaikajärjestelmien tehokas käyttö 5.11. Tampere, www.efeko.fi

Risk assessment of global agrifood production chains  

-symposium Helsinki, 5.–6.11., www. njf.nu

Nordic Wild Berry Seminar 6.–7.11. Oulu, www.oulu.fi/nordicbilberry,  

paassilta@oulu.fi

Serpa 08 7.11. Helsinki, www.sepa08.com

ELMA 2008 7.–9.11. Helsinki, www.finnexpo.fi

PAK 2008 11.11. Helsinki, www.pakkaus.com

Ympäristöterveydenhuollon johtaminen 11.11. Tampere, www.fennovet.fi

Ruuan lisäarvot -seminaari; terveysväittämät 12.11. Vaasa,  

www.foodia.info

Ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivät Hämeenlinna 12.–13.11.,  

www.ymparistojaterveys.fi

Muovi Plastics 12.–14.11. Lahti, www.lahdenmessut.fi

Ajankohtaista ikääntyneiden ravitsemuksesta 13.11. Helsinki,  

www.vanhustyonkeskusliitto.fi/Tapahtumat

Finnmateria 13.–14.11. Jyväskylä, www.jklpaviljonki.fi/finnmateria2008

Suklaafestivaali 15.–16.11. Helsinki, www.suklaafestivaali.fi

Rohkeutta esimiestyöhön – koulutuspäivä ruokapalveluesimiehille, 7.11. 

Lappeenranta, 20.11. Oulu, 26.11. Turku, www.efeko.fi

Prosessien kehittäminen 18.–20.11. Helsinki, www.iir.fi

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 19.–20.11.  

Rovaniemi, arja.meriluoto@utu.fi

Tulevaisuuden myymälä 08 24.–25.11. Helsinki, www.iir.fi

Pakkausalan peruskurssi 72 jakso I 24.–28.11. ja jakso II 12.–16.1.2009, 

Forssa, www.pakkaus.com

Joulujuurekset -viikko 24.–30.11.

Toimialaraporttien julkaisuseminaari; elintarviketeollisuus (yleisosa) & 

lihanjalostus ja teurastas 25.11. Tampere, kari.valimaki@te-keskus.fi

Suomen Akatemian 60-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma 28.11. Helsinki,  

www.aka.fi

Yrityksen riskienhallinta 1.–3.12. Helsinki, www.iir.fi

Järkipalaa koulupäivään -seminaari 2.12. Helsinki, www.sitra.fi/jarkipalaa

Ruuan lisäarvot -seminaari 3.12. Pietarsaari, www.foodia.info

Tuotekehitys -koulutus 9.–10.12. Helsinki, www.iir.fi

Juomat ravitsemuksessa -seminaari 18.12. Kuopio, 

www.kkk.uku.fi/koulelint.php

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 100-vuotisjuhlavuoden  

päätösjuhla 19.12. Helsinki, www.mm.helsinki.fi

Valtakunnalliset Lääkäripäivät 5.–8.1.2009 Helsinki, www.laakaripaivat.fi

Tieteen päivät 7.–11.1.2009 Helsinki, www.tieteenpaivat.fi

LC-MS teoriassa ja käytännössä -kurssi maaliskuu 2009 Helsinki,  

www.kemianseura.fi

Terve Aikuinen 2009 27.–28.3. Kuopio, www.expomark.fi/terveaikuinen

Luomupäivät 26.–27.3.2009 Tampere, Sari Mäkinen-Hankamäki  

p. 044 355 6293

Elintarvikepäivä 5.5.2009. Helsinki, seppo.heiskanen@etl.fi

ChemBio 08 & Helsinki Chemilcals Forum 27.–29.5.2009,  

www.finnexpo.fi, www.helsinkicf.eu

Farmari 30.7.–2.8.2009 Kokkola, www.farmari.net

Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät 5.–6.10,2009 Helsinki, www.rty.fi

Ulkomailla

Health Ingredients Europe & Natural Ingredients 4.–6.11. Pariisi,  

www.fi-events.com

PROCURECON 2008 4.–7.11. Geneve, www.procurecon.com

First European Food Congress 4.–9.11. Ljubljana (Slovenia),  

www.foodcongress.eu

SlowFisch 7.–9.11. Bremen, www.slowfisch.de

Pack Expo 9.–13.11. Chicago, www.paxkexpo.com

Tailor-made regional and Nordic product solutions for SMEs,  

Training module 2; Produsct Quality 11.–12.11. Kööpenhamina,  

www.id-norfood.life.ku.dk

FoodPharmaTech 08 11.–13.11. Herning (Tanska),  

www.foodpharmatech.dk

IDF World Dairy Summit 11.–14.11. Meksiko City,  

www.wds2008mexico.com

BRAU Beviale 2008 12.–14.11. Nürnberg, www.asak-BRAU-Beviale.de

World Food India 13.–15.11. Mumbai, www.worldoffoodindia.com

IPA 2008 17.–20.11. www.ipa-web.com

Emballage 17.–21.11. Pariisi, www.emballageweb.com

Food Expo 18.–20.11. Central China, www.food-exhibitions.com

Pack & Move 18.–21.11. Basel, www.packmove.ch

4th International Symposium on Food Packaging 19.–21.11. Praha,  

http://europe.ilsi.org/events/uocoming/4thfoodpckg.htm

Beyond the Printed Word 20.–21.11. Budapest, www.ifra.com

Print World 2008 22.–24.11. Toronto, www.printworldshow.com

Ingredients Russia & TechnoFood 25.–28.11. Moskova,  

www.ite-exhebitionsa.com

CIAA Congress 2008: the food and drink industry in the 21 st Century  

27.–28.11., www.ciaacongress2008.eu

Food Color Conference 3.–5.12. Atlanta, USA, www.ddwilliamson.com

Sigep 17.–21.1.2009 Rimini, www.sigep.it

UPAKOVKA/UPAK ITALIA 27.–30.1.2009 Moskova,  

www.upakovka-upakitalia.com

ProSweets 1.–4.2.2009, Cologne, www.prosweets-cologne.de

NEF-DAGENE 3.–6.2.2009 Norjassa, che@messe.no

FRUIT LOGISTICA 2009 4.–6.2.2009 Berliini, www.fruitlogistica.com

EuroCIS 10.–12.2.2009 Düsseldorf, www.eurocis.com

Anuga FoodTec 10.–13.3.2009, www.anugafoodtec.com

IPACK-IMA 2009 24.–28.3.2009, Milano, www.ipack-ima.com

Interfood, EkoNord, Wine& Spirit Expo 2008  

&Nordic Organic Conference 18.–20.5.2009, www.svenskmassan.se

World Food Azerbaijan 2009 25.–27.5.2009 Baku, www.worldfood.az/en/

FI Asia-China & HI China & NI China 2009 23.–25.6.209 Shanghai, 

 www.fi-events.com

Smaklust 21.–23.8.2009 Tukholma, christina@eldrimmer.com

Drinktec 14.–19.9.2009 Münich, www.drinktec.com

Anuga 2009 10.–14.10.2009 Köln, www.entre.fi

Food ingredients & Natural ingredients 2009 17.–19.11.2009 Frankfurt, 

www.fi-events.com
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Merja Scharlin,  
Bioferme Oy
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1) Miten päädyit elintarvike-
alalle?
Haaveeni nuorena tyttönä oli val-
mistua kotitalousopettajaksi, 
mutta matkan varrella ajatus 
muuttui kuitenkin ja päädyin opis-
kelemaan Viikkiin elintarvikealaa.

2) Mitä nykyinen työsi  
sisältää?
Olen ollut yli 30 vuotta yrittäjä-
nä. Perustin 70-luvulla yritykse-
ni, uskoen silloin jo vahvasti ruo-
an luonnollisuuteen, luomuun, 
kotimaisuuteen ja lisäaineetto-
muuteen. Vasta tänä päivänä 
tämä liikeidea on kasvanut kau-
pallisesti merkittäväksi erityises-
ti kansainvälisillä markkinoilla.

Pienessä yrityksessä vetäjän 
rooli on hyvin laaja ja toimenku-
va monitahoinen aina päivittäi-
sistä rutiinipäätöksistä suuriin 
investointipäätöksiin. Lähinnä 
omaa osaamisaluettani ja sy-
däntäni ovat yrityksessä tuote- 
ja prosessikehittäminen, tutki-
muksellinen yhteistyö sekä laa-
tu- ja ympäristöasiat.

Onnellista on, että ympärilleni 
ovat kasvaneet osaavat nuoret 
ja tehtäväni on myös innostaa, 
kannustaa ja luoda uskoa perhe-
yrittämiseen.

3) Milloin ja miksi liityit Elin-
tarviketieteiden seuraan, ja 
miten olet mukana seuran 
toiminnassa?
Olen ollut Elintarviketieteiden 
seuran jäsen yli 35 vuotta. En ole 
toiminut aktiivijäsenenä seuras-
sa, koska yrittäjyys on ollut into-
himoni ja vienyt miltei kaiken ai-

kani. Seuran toimintaa olen koko 
ajan kuitenkin mielenkiinnolla 
tarkkaillut ja joskus olen osallis-
tunut oman alueeni seuran tilai-
suuksiin.

4) Miten seuran toiminta  
hyödyttää sinua?
Seuran toimittamaa Kehittyvä 
Elintarvike -lehteä arvostan ajan-
tasaisena ja selkeänä viestime-
nä koko elintarvikealalla tapah-
tuvasta kehityksestä. Yrittäjänä 
pidän lehteä hyvänä ”avaimena” 
verkostoitumiselle alan yrittäji-
en keskuudessa.

5) Tämän lehden teema on 
Lähi ruoka ja kansainvälisty-
minen erikoistumisen mah-
dollisuuksina. Mitä ajatuksia 
tämä ensimmäisenä herättää 
sinussa?
On luonnollista, että pieni elin-
tarvikeyritys luo kotimaassaan 
kasvunsa ja vahvuutensa laa-
dukkaalla, tutulla ja turvallisella 
lähiruualla.

Mikäli yrityksessä on intressi-
alueena myös panostaa tutki-
muksiin ja halukkuutta hakea in-
novaatioita ja saada patentteja 
ja näin erilaistaa toimintaansa, 
siirtyvät yrityksen kasvun tavoit-
teet ja paineet pienestä Suomes-
ta myös lähialueen maihin ja 
kansainvälisille markkinoille.

Liiketoiminnan erilaistaminen 
ja vahva erikoistuminen luovat 
mahdollisuuden yrityksessä 
markkinoiden laajentamiseen, 
mutta jo yhdelle EU-maan mark-
kinoille pääsy on todellinen 
haaste pienelle yritykselle.

6) Mitä lähiruoka  
sinun mielestäsi on?
Mielestäni lähiruoka on ensisi-
jassa ruokaa, jossa ruuan raaka-
aineiden tuotto, valmistus ja ku-
lutus tapahtuvat lähietäisyydel-
lä toisistaan. Suosimalla lähiruo-
kaa emme vain arvosta ruuan 
tuoreutta ja terveellisyyttä, vaan 
toimimme myös ekologisesti ja 
taloudellisesti järkevästi.

7) Millaisena näet Suomen 
elintarvikealan tulevaisuu-
den ja erityisesti pk-yrittäji-
en aseman? Mitkä ovat suu-
rimmat haasteet ja parhaim-
mat mahdollisuudet?
Uskon pienen elintarvike-alan 
tulevaisuuteen Suomessa, mut-
ta arvelen alalla menestyksen 
vaativan yrityksiltä tuotteiden 

MMM Merja Scharlin on pitkän linjan ammattilainen 
elintarvikealalla. Hän on luotsannut ulkomaillakin 
arvostusta saanutta Bioferme Oy:tä jo 30 vuotta. Pienen 
yrityksen toimitusjohtajan tehtävät ovat moninaiset, 
mutta erittäin mielenkiintoiset.

hyvän maun, korkean laadun ja 
laatuketjun läpinäkyvyyden li-
säksi ketteryyttä aistia kuluttaji-
en käyttäytymistä ja käyttäyty-
misen muutosherkkyyttä. Mark-
kinoinnilliset innovaatiot liene-
vät yrityksissä tulevaisuuden 
haaste ja mahdollisuus.

8) Millainen olet elintarvike-
kuluttajana, ja kuinka vietät 
vapaa-aikaasi?
Ruokakorini koostan valikoivas-
ti. Suosin kotimaisia tuotteita ja 
tietyistä tuoteryhmistä ostan 
vain luomutuotteita. Vapaa-ai-
kana viihdyn ulkona luonnossa, 
harrastan puutarhatöitä ja luke-
mista ja silloin, kun kaipaan rau-
haa, pakenen mieheni kanssa 
Lappiin tai ulkomaille.
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n Elintarviketieteiden Seuran jä-
senkysely toteutettiin internet-
kyselynä toukokuussa 2008. Se 
kohdistettiin sellaisille jäsenille, 
joiden sähköpostisoite oli tie-
dossa. Näitä kontakteja oli 955 
kappaletta, ja virheelliset osoite-
tiedot huomioiden oikaistu otos 
oli 815 jäsentä.

Vastauksia saatiin yhteensä 
360, joten vastausaktiivisuudek-
si muodostui 47 %. Vastausak-
tiivisuutta voidaan pitää erittäin 
hyvänä. Aineiston kokosi ja ana-
lysoi Focus Master Oy.

Tärkeimpiä perusteita liittyä 
seuraan oli jäsenyyden kokemi-
nen toimenkuvaan kuuluvaksi ja 
mahdollisuus saada lehti jäsen-
etuna. Nuorimpien ikäluokkien 
keskuudessa korostui jäsenleh-
den merkitys, samoin kollegoi-
den tai tuttavien suosittelut. Kol-
me tärkeintä jäsenetua olivat 
Kehittyvä Elintarvike -lehti, ver-
kostoituminen ja seminaarit.

Jaostojen osalta arvioitiin tyy-
tyväisyyttä jaostojen toimintaan. 
Jaostojen jäsenet olivat tyytyväi-
siä jaostoihinsa. Myönteisimmät 
arviot sai Turun elintarviketutki-
jain seura.

Useimmat jäsenet kokevat 
saavansa riittävästi tietoa seu-
ran toiminnasta, mutta joka kah-
deksas jäsen (12 %) kuitenkin 
kaipaa hieman lisää tietoa. Tie-
dontarve korostuu etenkin alle 
30-vuotiaiden keskuudessa.

Kehittyvä elintarvike 
tärkeä ammattilehti

Lehteä käsittelevistä kysymyk-
sistä ensimmäiseen pyydettiin 
vastaajia nimeämään kolme tär-
keintä lehteä ammatillisen kehit-
tymisen kannalta. Tämän vertai-
lun kärjessä on Kehittyvä Elintar-
vike, jonka 56 % vastaajista ni-
meää tärkeimmäksi lehdeksi ja 
jonka 96 % vastaajista sijoittaa 
kolmen tärkeimmän lehden jouk-
koon. Lukutottumuksiltaan Ke-

Jäsenet vastasivat ahkerasti  
seuran kyselyyn

hittyvä Elintarvike sijoittuu am-
mattilehtien vertailuryhmässä 
huomattavan korkealle.

Lehdestä luetaan tyypillisesti 
muutama kiinnostava juttu. Tä-
hän ryhmään sijoittuu noin puo-
let vastaajista. Lähes koko leh-
den tai noin puolet lehdestä lu-
kevien osuus on kuitenkin suuri 
ja kohoaa muihin ammattilehtiin 
verrattaessa huomattavan kor-
kealle. Samalla pinnallisia, vain 
otsikot pikaisesti lukevia vastaa-
jia on vähemmän kuin ammatti-
lehdillä yleensä.

Eri jäsenryhmien väliset erot 
lukutottumuksia tarkasteltaessa 
ovat tavanomaista pienempiä. 
Merkittävää on, että myös nuo-
rimpiin ikäluokkiin kuuluvat vas-
taajat lukevat lehteä aktiivisesti, 
sillä monilla ammattilehdillä on 
vaikeuksia tavoittaa nuorimpia 
ikäluokkia ja tarjota heitä kiin-
nostavaa sisältöä.

Lehti arkistoidaan usein, 
ilmoituksia luetaan

Lehden arkistoiminen on huo-
mattavan yleistä, sillä 42 % jäse-
nistä arkistoi systemaattisesti 
kaikki lehden numerot. Kun tä-
hän lisätään valikoivampi, kiin-
nostavimpien numeroiden tai ar-
tikkelien arkistoiminen ja lehden 
säilyttäminen jonkin aikaa, ko-
hoaa lehden tavalla tai toisella 
säilyttävien osuus 92 prosent-
tiin. Lehden arkistoiminen on 
yleisintä opetus- ja koulutusteh-
tävissä sekä viranomaistehtävis-
sä toimivien jäsenten keskuu-
dessa.

Myös lehden ilmoituksia arvi-
oidaan hyvin myönteisesti. 85 % 
vastaajista lukee lehden ilmoi-
tuksia ja lähes yhtä suuri osuus 
(71 %) kokee saavansa ilmoituk-
sista hyödyllisiä tietoja.

Kiinnostus verkkolehteä koh-
taan on kohtuullista, vaikka hy-

vin kiinnostuneiden osuus (15 
%) jääkin melko vaatimattomak-
si. Verkkolehden osalta toivo-
tuimpia sisältöalueita ovat ajan-
kohtaispalsta ja tapahtumat, 
lehden näköisversion asettues-
sa kolmanneksi toivotuimmaksi. 
Näköislehden kannatus on suu-
rimmillaan nuorimmissa ikäluo-
kissa.

Jarmo Heinonen
puheenjohtaja
Elintarviketieteiden Seura ry
jarmo.heinonen@laurea.fi

PS Kiitokset kaikille jäsenkyse-
lyyn vastanneille: aktiivisuuten-
ne oli todella hyvä ja seura lehti-
neen sai arvokasta tietoa jäl-
leenkehittelyyn. Vastaajien kes-
ken on arvottu sadan euron lah-
jakortti, jonka sai DI Gabriella 
Palin-Holmberg. Lämpimät on-
nittelut!

Elintarviketieteiden Seura juhli 60-vuotistaivaltaan Kalastajatorpalla lokakuussa 2007. Mukana olivat 
muun muassa seuran 2000-luvun puheenjohtajiin kuulunut Mari Sandell (ent. Hakala, oikealla) ja 
seuran nykyisen hallituksen jäsen Kaisu Keskitalo (keskellä).
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-palsta 5/2008Tiina Ritvanen

Elintarviketieteiden Seuran (ETS) 
hallitus

FT, ETL Jarmo E. A. Heinonen
puheenjohtaja
Laurea ammattikorkeakoulu
Vanha maantie 9, 02650 ESPOO
p. 040 536 1437
f. 020 5787 401
jarmo.heinonen@laurea.fi

Elintarviketieteiden Seuran 
toimihenkilöt

FM Tiina Ritvanen
sihteeri
Elintarviketieteiden Seura ry
PL 115, 00241 HELSINKI
p. 0400 805 193
f. (09) 547 4700
sihteeri@ets.fi

MMM Irma Ryynänen
taloudenhoitaja
Elintarviketieteiden Seura ry
PL 115 (Pasilankatu 2)
00241 Helsinki
p. 050 414 8191
f. (09) 547 4700
seura@ets.fi

Aistinvaraisen tutkimuksen 
jaoston (ATJ) johtoryhmä

Ins. Hans Helminen
puheenjohtaja
Keyforce Engineering Oy
Svanströmintie 16 A, 00840 HELSINKI
p. 050 5723357
hans.helminen@keyforce.fi

Elintarvikeanalytiikan jaoston 
(EAJ) johtoryhmä

FT Susanna Eerola
puheenjohtaja
ROAL Oy
PL 57 (Tykkimäentie 15)
05201 RAJAMÄKI
p. 050 373 6612
susanna.eerola@roal.fi

Elintarvikehygienian jaoston 
(EHJ) johtoryhmä

ETM Tiina Partanen
puheenjohtaja
McDonald’s Oy
Paciuksenkatu 29, 00270 HELSINKI
p. (09) 7256 7700, 040 560 7562
f. (09) 7256 7566
tiina.partanen@fi.mcd.com

Itä-ja Pohjois-Suomen jaoston 
(IPSJ) johtoryhmä

FT Anja Lapveteläinen
puheenjohtaja
ETTK, Mediteknia
Kuopion yliopisto
PL 1627, 70211 KUOPIO
p. (017) 163 614, 040 521 2639
f. (017) 162785
anja.lapvetelainen@uku.fi

Prosessiteknisen jaoston (PTJ) 
johtoryhmä

MMM Heikki Manner
puheenjohtaja
Jovant Oy
Räätälintie 2, 07880 LILJENDAL
p. 050 33 82 930
heikki.manner@luukku.com

Turun Elintarviketutkijain Seuran 
(TETS) hallitus

FT Teemu Halttunen
puheenjohtaja
LounaFood
Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
Lemminkäisenkatu 14–18 A
p. (02) 333 6417, 0400 260 390
teemu.halttunen@utu.fi

Elintarviketieteiden Seuran yhteystiedot

Valio laktoositon rasvaton maitojauhe  
– laktoosittomia herkkuja helposti!

Yhä useampi valitsee  
LAKTOOSITTOMAN  
vaihtoehdon

Osoitteesta www.valiokanava.fi 
löydät tiedot tuotteista ja yhteyshenkilöistä.

Ylivoimainen maku,  
vähemmän kaloreita

Oikealla annostuksella laktoositon lopputuote

Valio laktoositon voi

Valio laktoositon kermaviili 

Valio Viola salaattijuusto 
kuutioina laktoositon

n Seuran yhteinen syyskokous on 

jo lähellä. Vielä ehdit mukaan, kun 

ilmoittaudut sihteerille pikapikaa 

osoitteeseen sihteeri@ets.fi (kat-

so erillinen ilmoitus).

Luvassa on virallisen asialistan 

lisäksi kiinnostavia alustuksia ja 

keskustelua Suomen elintarvike-

teollisuuden raaka-ainehuollosta 

nyt ja tulevaisuudessa. Tule mu-

kaan 6.11. klo 18.00 Finfoodille!

Jaostojen toimintaa

ATJ vierailee Valiolla 12.11. alkaen 

klo 17.00. ATJ:n seminaari pide-

tään 29.1.2009 otsikolla Kuluttaja 

on kuningas – kuninkaan ajatuk-

set esille, mutta miten” (katso 

erillinen ilmoitus). EHJ suunnitte-

lee ensi kevääksi Viron matkaa.

Jaostot tiedottavat näistä lä-

hemmin Kehittyvä Elintarvike-

lehdessä  sekä seuran sivulla 

www.ets.fi. Pysykää kuulolla!

Pyöräilykelejä toivottaen,
Tiina

Tervetuloa ATJ:n vierailulle Valiolle  

Helsingin Pitäjänmäkeen, Meijeritie 4 

keskiviikkona 12.11. klo 17–

Tutustumme Valion aistittavan laadun toimintaan  
Ulla Suhosen esittelemänä sekä saamme tietoa hajuaistin  
ja laitteiden yhteispelistä Kari Nurmelan esitellessä  
olfaktometria.

Olfaktometri on hajujen tunnistukseen käytetty laite.  
Siinä on kaasunlaimennusyksikkö ja portti, jonka kautta 
näyte virtaa tunnistettavaksi. Tunnistuksen hoitaa ihminen 
aistin varaisesti. Ihminen siis toimii detektorina massa-
spektrometrin rinnalla tunnistettaessa kaasukromatografilla 
analysoituja hajuja .

... niin ja nautimme Valion juustoja

Mukaan mahtuu 25 vierailijaa, joten ilmoittaudu 7.11. 
mennessä osoitteeseen paula.koivisto@helsinki.fi tai  
hans.helminen@keyforce.fi

Aistinvaraisen tutkimuksen 
jaosto ATJ järjestää 
kuluttajatutkimusaiheisen  
seminaarin

torstaina 29. tammikuuta  
Tieteiden  
Talolla Helsingissä.

Seuratkaa ilmoittelua sähköpostitse,  
netissä ja Kehittyvä Elintarvike 
-lehdessä

Kuluttaja on kuningas –

kuninkaan ajatukset esille, 

mutta miten?

Elintarviketieteiden Seura ry:n  
vuoden 2008 syyskokous pidetään
ToRSTaiNa 6.11.2008 Klo 18.00

Finfood – Suomen Ruokatieto ry:llä osoitteessa
Vernissakatu 4, 6. krs (Metsähallituksen talo), Vantaan  
Tikkurilassa.

Ennen kokousta toiminnanjohtaja Tiina lampisjärvi kertoo Finfoodin 
ajankohtaisista asioista, minkä jälkeen paneudutaan aiheeseen

Elintarvikealan raaka-ainehuollon
nykytilanne ja tulevaisuus

Aiheesta alustavat vilja-, maito- ja liha-alan asiantuntijat:

• Koordinaattori Päivi Tähtinen
 vilja-alan yhteistyöryhmä, MMM/Maatalousosasto
• Alkutuotantojohtaja Eeva Brofeldt, Valio Oy
• Alkutuotannon kehitysjohtaja Kalle leino, HKScan Oyj

Ilmoittaudu 3.11.2008 mennessä sihteerille kahvijärjestelyjä  
varten sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@ets.fi
Kokouksen yhteydessä on tarjolla pientä purtavaa.

ETS:n syyskokouksen esityslista
Kokouksen avaus1. 
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta2. 
Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta3. 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen4. 
Esityslistan hyväksyminen5. 
Jäsenasiat6. 
Muut asiat7. 
Kokouksen päättäminen8. 

Tervetuloa!

ETS:n hallitus



Hyvin suunniteltu pakkaus
huomataan. Se tukee

tuotteesi laatuimagoa ja
vahvistaa yrityksesi

brandia.

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

vaihtelevia olosuhteita
sekä itse käyttöä.

Otamme paikkamme vastuullisena
osana tuotantoketjua huolehtien,

että tarvitsemasi pakkaus
on oikeassa paikassa

oikeaan aikaan.

www.scapackaging.fi

Olemme pakkausalan huippuammattilaisia eli
hallitsemme pakkausprosessin alusta loppuun.

Siksi pystymme tarjoamaan turvallisuutta ja laatua.

Aaltopahvilaatikoita Tampereelta jo vuodesta 1911.
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erikoistumisen mahdollisuuksina




