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L
aboratoriopalvelut ovat keskittyneet, kansainvä-
listyneet ja etääntyneet kauemmaksi asiakkaista. 
Toivottavasti kustannustehokkuus ei aja ruokatur-
van ohi. Se ei synny itsestään, vaan ammattilais-

ten määrätietoisella työllä. Ruokaviraston laboratorio- ja 
tutkimuslinjan johtaja Janne Nieminen tähdentää, että 
kansallisen kriisivalmiuden, turvallisuuden sekä riittä-
vän ja ajantasaisen asiantuntemuksen kannalta on tärkeää 
huolehtia osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä omassa 
maassa.

RuokavIRasto aloIttI vuodenvaihteessa, 
kun Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maa-
seutuvirasto ja osa Maanmittauslaitoksen tie-
totekniikan palvelukeskusta yhdistyivät. Ruo-
kaviraston pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen 
tiivistää, että hallinnollinen muutos ei saa vaa-
rantaa arkityötä. Jatkossa ilmastonmuutos on 
iso haaste uudelle virastolle.

Emeritusprofessori ja Biosafen tieteellinen 
johtaja Atte von Wright nostaa kolumnissaan 
esille yhden ruokaturvallisuuden keskeisen 
kysymyksen: riittävätkö nykyiset analyysi- ja 
laboratoriopalvelut? Virallisten elintarvikelaboratorioiden 
verkosto on jo nyt harva varsinkin Itä- ja Pohjois-Suo-
messa.

Yksi puute analyysipalveluissa on elintarvikekontak-
timateriaalien, erityisesti muovista tehtävien migraatio-
tutkimusten heikko saatavuus. Ylitarkastaja Merja Virta-
nen Ruokavirastosta muistuttaa, että kontaktimateriaalien 
koostumuksella ja ominaisuuksilla on iso vaikutus elintar-
vikkeeseen. Materiaalista siirtyy lähes aina ainakin vähän 
sen ainesosia elintarvikkeeseen.

asIoIta ja IlmIöItä pitää tutkia, jotta voidaan kehit-
tää uutta. Maa- ja metsätalousministeriön tilaama selvi-
tys ruokajärjestelmän tutkimus- ja kehittämisrahoituk-
sesta kertoo karun tilanteen. Suomen tutkimus-, kehitys- 
ja innovaatiorahoitus on laskenut 2010-luvulla ja osunut 
kipeästi ruokajärjestelmän tutkimus- ja kehittämisrahoi-
tukseen. Luonnonvarakeskuksen tekemä selvitys osoittaa, 
että ruoka-ala on saanut murusia tästä rahoituksesta vuo-
sina 2011−2016.

Neuvotteleva virkamies Suvi Ryynänen ja elintarvike- 
ylitarkastaja Minna Huttunen ovat huolissaan tilanteesta 
ja pelkäävät, että Suomen ruokajärjestelmän tutkimus- ja 
kehittämisrahoitus näivettyy ilman pikaisia muutoksia.  
He molemmat ovat elintarviketieteiden tohtoreita ja osaa-
vat arvostaa tutkittua tietoa.

Ryynänen ja Huttunen muistuttavat, että ruokajärjes-
telmä tuottaa Suomen kansantalouteen yhdeksän pro-
senttia arvonlisäyksestä ja maksaa kymmenen prosenttia 

kaikista veroista ja veronluonteisista mak-
suista. He kysyvät, kävisikö Suomeen Ruot-
sin malli, jossa T&K-rahaa kerätään sekä 
elinkeinolta että valtiolta ja jossa hanke-
rahoitukset osoitetaan säätiölle. Suomeen 
sopiva ratkaisu on syytä löytää nopeasti.

YmpäRIstötIetoIsuus vahvIstuu. Esi-
merkiksi kestävänä materiaalina tunne-
tun muovin hävityksestä on tullut ongelma, 
vai muuttuuko se jätteenä osin kysytyksi 
raaka-aineeksi? Elintarviketieteiden Seu-
ran Elintarvikeanalytiikan jaosto järjestää 
Kemian Päivillä 28. maaliskuuta seminaa-

rin Elintarvikepakkauksen moderni muoto. Luonnonvarakes-
kuksen johtava tutkija, Stora Enson innovaatiopäällikkö ja 
VTT:n erikoistutkija kertovat moderneista pakkausmateri-
aaleista ja niiden tuotekehityksestä.

Kemian Päivillä pidetään myös Suomalaisten Kemis-
tien Seuran 100-vuotisjuhlaseminaari, jossa puhuvat myös 
kemian nobelistit Ada E. Younath, Sir J. Fraser Stoddart ja 
K. Barry Sharpless. Kemian Päivien teemoja ovat kiertota-
lous, ympäristökemia, elintarvikekemia, energia, kemian 
opetus, analytiikka, radiolääkeainekemia, laskennallinen 
kemia ja turvallisuus.

Nähdään Kemian Päivillä ja ChemBio Finland 2019 -mes-
suilla 27.−28.3. Helsingissä.

.

Pirjo Huhtakangas

Kirjoittaja on Kehittyvä Elintarvike -lehden toimituspäällikkö ja  
vt. päätoimittaja sekä Elintarviketieteiden Seuran kunniajäsen.
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Kontaktimateriaalien koostumuksella ja 
ominaisuuksilla on iso vaikutus elintar-
vikkeeseen, koska materiaalista siirtyy 
lähes aina sen ainesosia ainakin vähän 

elintarvikkeeseen.
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M
unax Oy:n tuotantojohtaja Pet-
ri Varjonen aloitti opinnot ar-
meijan jälkeen Turun ammat-
tikorkeakoulussa vuonna 2009 
ja valmistui keväällä 2013 bio- 

ja elintarviketekniikan insinööriksi. Lop-
putyö käsitteli herneproteiinin käyttöä 
valmisteessa.

− Olen aina ollut kiinnostunut koneis-
ta ja tekniikasta, mutta myös ruuasta ja sen 
terveysvaikutuksista. Elintarvikealalla koen 
pääseväni toteuttamaan näitä kiinnostuksen 
kohteitani monipuolisesti, hän arvioi.

Jo opiskeluaikana Varjonen työskenteli 
tuotantotyöntekijänä Biofermellä ja toimi 
valmistumisen jälkeen siellä tuotekehittä-
jänä ja tuotantopäällikkönä. Loppuvuodes-
ta 2014 hän siirtyi Munaxille tuotekehittä-
jäksi.

− Toimenkuvaani kuului viedä uusia ka-
nanmunainnovaatioita eteenpäin ja kehit-
tää uutta. Tekniikka ja prosessit veivät men-
nessään ja siirryin tuotantojohtajaksi vuon-
na 2015, Varjonen kertoo.

Tuotantojohtajana hän vastaa tuotannon 
toimivuudesta ja kehittämisestä sekä logis-
tiikasta ja kunnossapidosta. Myös henkilös-
töjohtaminen on iso osa työtä.

− Työssäni olen päivittäin tekemisissä 
kymmenien ihmisten kanssa. Meillä on ta-
lossa tapana sanoa, että oikeat rekrytoin-
nit vievät koko taloa eteenpäin. Kaikkia 
osa-alueita tarvitaan menestymiseen, ja tii-
midynamiikalla on suuri merkitys jaksami-
seen ja tuloksen tekemiseen. Munax työllis-
tää tällä hetkellä 90 ihmistä, joista 60 työs-
kentelee alaisuudessani, Petri Varjonen tar-
kentaa.

Hän sanoo, että Suomen elintarvikeala on 
kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Tä-
mä kehitys ja muutos inspiroivat myös hän-
tä tekemään töitä alan eteen.

− Elintarvikealalla on vielä paljon tehtä-
vää. Olemme myös Munaxilla menneet val-
tavia harppauksia eteenpäin ja kehittäneet 
koko toimialaa tekemällä rohkeita päätök-
siä, Varjonen vakuuttaa.

Henkilökuva TEKSTI:  Pirjo Huhtakangas

KIINNOSTUS RUOKAAN JA TEKNIIKKAAN 
JOHdATTI ELINTARVIKETEOLLISUUTEEN

työssäoppimisella iso merkitys

Petri Varjosen mukaan opinnot antoivat 
hyvät perusteet ja tietouden alasta, mut-
ta yritysympäristössä opiskelijat pääsevät 
kiinni oikeisiin tehtäviin ja pulmiin.

− Paras oppiminen on tapahtunut työs-
sä ja siellä tulleiden haasteiden ja tilanteiden 
kautta, ja niin sen pitääkään olla. Jokaisel-
la yrityksellä on omat tapansa viedä asioi-
ta eteenpäin. Munaxilla olen saanut viedä 
monta hanketta eteenpäin ja käyttää opittua 
hyödyksi, Varjonen sanoo.

Hän on kiitollinen myös siitä, että sai teh-
dä kaikki opintojensa harjoittelujaksot Bio-
fermellä.

− Olen todella kiitollinen silloiselle toimi-
tusjohtajalle Merja Scharlinille häneltä saa-
dusta tuesta ja kannustuksesta opiskeluai-
kana koko elintarvikealaa kohtaan. Hyvällä 
mentorilla on suuri merkitys opiskelijoille, 
ja Merja todella oli sitä!

Petri Varjonen uskoo, että Suomen elin-
tarvikeala kehittyy entisestään. Toimivat 

prosessit, ammattimainen ote ja riittävän 
kehittynyt tekniikka takaavat tuoteturval-
lisuuden, joka näkyy elintarviketeollisuu-
dessa, ammattikeittiöissä, viennissä ja ku-
luttajan lautasella. Uusia asioita pitää kui-
tenkin opetella ja ratkoa uudenlaisia pul-
mia.

Tutkimustiedolla on valtava merkitys yri-
tyksen ja toimintojen kehittymisessä. Petri 
Varjosen mukaan uudet trendit ja tutkimuk-
set ohjaavat hänen työtään koko ajan, mikä 
edellyttää perehtymistä, ideointia ja sitkeyt-
tä viedä asiat loppuun saakka.

Myös henkilökohtaisesti Varjonen te-
kee mielellään asioita, joissa hän näkee 
konkreettisen kädenjäljen. Niitä ovat muun 
muassa pienkorjaukset ja rakentaminen. 
Parhaillaan on suunnitteilla autotallin ra-
kentaminen. Hän harrastaa myös liikuntaa, 
kuten juoksua ja kuntosaliharjoittelua. Myös 
veneily on mieleinen harrastus.

− Merellä ollessa huomaan rauhoittuva-
ni ja kasaavani ajatukseni, Varjonen tiivis-
tää.  l

munaxin tuotantojohtaja petri varjonen on elintarviketieteiden seuran jäsen. hän on ollut muka-
na seuran järjestämällä retkellä ja kokouksissa. seuran toiminta on työn kannalta hyödyllistä muun 
muassa siksi, että seurassa oppii tuntemaan muita elintarvikealan osaajia.

Kuva: Kristian elOluOtO/munax Oy
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V
uoden alussa Elintarviketurvalli-
suusvirasto (Evira), Maaseutuvi-
rasto sekä osa Maanmittauslai-
toksen tietotekniikkapalvelukes-

kuksesta yhdistyivät uudeksi Ruokaviras-
toksi. Tekeillä on myös elintarvikelain ko-
konaisuudistus, johon uuden virastonkin 
synty kytkeytyy.

Lakiuudistuksen tavoitteena on päi-
vittää lainsäädäntö vastaamaan entistä 
paremmin EU-lainsäädännön vaatimuk-
sia, vähentää toimijoille ja valvontaviran-
omaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa 
”vaarantamatta elintarviketurvallisuutta” 
sekä elintarvikelainsäädännön sopeutta-
minen tuleviin aluehallinnon muutoksiin. 
Lakiluonnoksen perusteella maakunnilla 
on keskeinen tehtävä lain toimeenpanossa 
ja valvonnassa. Näiden muutosten tuulien 
pyörteissä on syytä tarkastella uudistusten 
merkitystä elintarvikeanalytiikalle ja kulut-
tajaturvallisuudelle.

uuden elIntaRvIkelaIn mukaan 
Ruokavirasto jatkaisi entisiä Eviran teh-
täviä pienin muutoksin. Esimerkiksi tor-
junta-ainejäämien riskinarviointi siir-
tyisi ehdotuksen mukaan Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastolle (Tukes), joskin nii-
den analytiikka jäisi Ruokaviraston teh-
täväksi. Ruokavirasto olisi Eviran tapaan 
Suomen kansallinen yhteyspiste Euroo-
pan elintarviketurvallisuusviranomai-
seen (EFSA), toimisi keskeisenä kansal-
lisena vertailulaboratoriona ja hyväksyisi 
sekä viralliset elintarvikelaboratoriot että 
omavalvontalaboratoriot.

Päällisin puolin siis muuttuu varsin 
vähän. Suurimmat vaikutukset lienevät 
hallinnollisia kuntien Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusten (ELY) ja Aluehal-
lintovirastojen (AVI) tehtävien siirtyessä 
tulevaisuudessa maakunnille. Uudistuk-
silla pyritään selkeyttämään Ruokaviraston 
ja maakuntien tehtävänjakoa ja luomaan 
siten tehokkuutta ja säästöjä. Joitakin enti-
sen lainsäädännön hyvin yksityiskohtai-

elintarviKelainsäädännön  
ja -valvOnnan uudistuKset  
haaste analytiiKalle

Kolumni TEKSTI: professori (emeritus) Atte von Wright, ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikka & tieteellinen johtaja,  
Biosafe Biological Safety Solutions Ltd
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AjankohtaistaTEKSTI: Katariina Ahonen

M
aailman vesivaran-
tojen pienentyes-
sä veden kierrätys 
on jo välttämättö-
myys. Kolmannes 

maailman väestöstä elää alueil-
la, joilla on niukasti vettä. Suo-
men YK-liiton arvion mukaan¹ 
vuonna 2025 jo kaksi kolmas-
osaa asuu niukkavetisillä alueil-
la. Vaikka Suomessa vettä riittää, 
veden niukkeneminen maail-
malla heijastuu myös Suomen 
teollisuuden toimintaan.

BAT (The best available tech-
nology) antaa ohjearvot siihen, 
kuinka paljon vettä elintarvi-
keteollisuudessa saa hyödyn-
tää. EU:ssa ollaan lisäksi tiu-
kentamassa veden käytön ym-
päristövaatimuksia. Säädöstä ei 
ole vielä julkaistu, mutta sen on 
tarkoitus rajoittaa veden kulu-
tusta ja päästöjä eli ohjata ke-
hittämään vesitehokkuutta ja 
suljettuja kiertoja.

Tuotteiden valmistukseen 
voisi käyttää vähemmän vettä, 
jos vettä kierrätettäisiin, sillä 
puhdasta vettä tarvitsisi ottaa 
vähemmän. Advenin veden- ja 
jätevedenkäsittelyn asiantun-
tija, vesi- ja yhdyskuntatek-
niikan diplomi-insinööri Han-
na Kontturi sanoo, että suo-
malaista elintarviketeollisuut-
ta voisi houkutella kierrätys-
talkoisiin rahan säästöllä tai 
maineen edistämisellä – veden 
kierrätys alkaa olla jo globaali 
trendi, josta on vaikea jättäy-
tyä sivuun.

− Moni yritys maailmalla on 
jo havahtunut veden kierrä-
tykseen, mutta Suomessa siinä 
olisi parantamisen varaa. Vaik-
ka Suomessa ei ole hätää veden 

riittävyydestä, on muistettava, 
että maailmassa 780 miljoo-
nalle ihmiselle vesikriisi on ar-
kipäivää. Globaaleilla markki-
noilla toimiessa vesijalanjäljen 
merkitys kilpailuvalttina kas-
vaa, Kontturi tarkentaa.

Jäteveden käsittelykustan-
nuksien lisäksi myös oste-
tun puhtaan veden määrä pie-
nenee, kun vettä kierrätetään 
prosessissa. Moni elintarvike-
teollisuusyritys käyttää pro-
sessissaan lämmitettyä vet-
tä. Kierrättämällä jo valmiiksi 
lämpimiä virtoja voidaan myös 
vähentää käyttöveden lämmi-
tyskustannuksia. Lämpöä voi-
daan ottaa talteen myös jäte-
vedestä lämmönsiirtimien ja 
lämpöpumppujen avulla.

teollisuudelle 8 000 
miljoonaa kuutiota vettä 
vuodessa

Teollisuus käyttää vettä Suo-
messa noin 8 000 miljoo-
naa kuutiota vuosittain. Täs-
tä makean veden osuus on noin  
2 000 miljoonaa kuutiota. Vet-
tä käytetään teollisuudessa 
muun muassa raaka-aineena, 
jäähdytykseen ja pesuihin sekä 
tuotteiden kuljetukseen. Teol-
lisuus tuottaa 850 miljoonaa 
kuutiota jätevettä vuosittain.

Suomessa suurimpia teol-
lisuuden vedenkäyttäjiä ovat 
massa- ja paperiteollisuus, ke-
mianteollisuus sekä sähkön- ja 
lämmöntuotanto. Kunnallisten 
vesilaitosten jakeleman veden 
suurin teollisuuskuluttaja on 
elintarviketeollisuus.

Elintarviketeollisuusliiton  
mukaan² elintarviketuotan-

käänteisosmoosilla, joka pois-
taa vedestä lähes kaikki viruk-
set, bakteerit, haitta-aineet ja 
muut epäpuhtaudet.

Tällä hetkellä kierrätettyä 
vettä ei uskalleta käyttää Suo-
men elintarviketeollisuudes-
sa tuotteen kanssa kontaktis-
sa olevissa kohteissa ennak-
koluulojen takia. Voi olla, että 
tilanne muuttuu juomavesiva-
rojen vähentyessä ja yleisen il-
mapiirin avartuessa.  l

Lähteet:
¹ https://www.ykliitto.fi/yk70v/ 

ekologinen/vesi

² http://kehittyvaelintarvike.fi/ 
teemajutut/30-vetta-voi-kierrat-
taa-elintarviketuotannossa

³ https://www.waterworld.com/ 
articles/wwi/2016/11/coca-cola-
to-invest-2-3m-into-water-reuse-
plant-scotland.html

⁴ https://www.veoliawatertechnolo-
gies.com/en/media/articles/nestle

nossa käytetään Suomes-
sa keskimäärin kolme kuutio-
ta vettä suhteessa tuotettuun 
tonniin ruokaa, mikä sisältää 
raaka-aineena käytetyn veden 
lisäksi jäähdytysvedet ja muut 
prosessivedet. Myös kaivos- 
ja metalliteollisuus käyttävät 
paljon vettä.

− Isommissa teollisuusyri-
tyksissä on päästy jopa miljoo-
nan euron säästöihin pelkäs-
tään keskittymällä veden kier-
rätykseen. Kierrätyksessä pii-
lee valtava säästöpotentiaali, 
Kontturi tähdentää.

kierrätetty jätevesi 
on laadultaan 
juomakelpoista

Ihmiset suosivat kierrätetty-
jä tuotteita, mutta kierrätet-
tyyn veteen liittyy ennakko-
luuloja. Todellisuudessa vesi 
on laadultaan juomakelpoista 
puhdistuksen jälkeen³,⁴. Veden 
puhdistus viimeistellään usein 

jätevesi sisältää usein lämpö- tai viileäenergiaa sekä arvokkaita raa-
ka-aineita, kuten mineraaleja tai orgaanisia aineita, jotka voitaisiin hyö-
dyntää uudelleen muussa käytössä.

MAAILMAN VESIKRIISI  
HEIJASTUU SUOMEN  
TEOLLISUUTEEN

Kuva: adven

sia määräyksiä karsitaan ja elintarvikea-
lan toimijoille annetaan vapaampia käsiä, 
mutta samalla vastuu turvallisuudesta 
myös entistä selkeämmin siirtyy toimi-
joille.

elIntaRvIketuRvallIsuuden pai-
nottuessa yhä enemmän omavalvontaan 
ja toimijan vastuun korostuessa tulee 
tietenkin miettineeksi elintarvikeket-
jun eri toimijoiden osaamisen ja tietämi-
sen tasoa. Riittääkö hygieniapassin (nyt 
virallistettu nimitys entiselle hygienia-
osaamistodistukselle) saaminen takaa-
maan toiminnan turvallisuuden myös 
vastaisuudessa?

Eräs ruokaturvallisuuden keskeinen 
kysymys on myös nykyisten analyysi- ja 
laboratoriopalveluiden riittävyys. Mitään 
kriisiä ei liene ennakoitavissa, mitä tulee 
tavanomaisten mikrobiologisten ja kemi-
allisten määritysten saatavuuteen. Järjes-
telmä joutuisi tietysti koetteelle kokonaan 
uudentyyppisten uhkien ilmaantuessa. 
Mieleen tulee esimerkiksi 1990-luvun BSE-
kriisi, ns. hullun lehmän tauti, jolloin alku-
tuotannon valvonta joutui uusien ja äkil-
listen haasteiden eteen. Ruokavirastolla on 
tietenkin päävastuu valvonnan ja analyy-
sien ajanmukaisuudesta, ja sen toiminta-
edellytykset on siten turvattava, vaikka se 
maksaisikin.

vIRallIsten elintarvikelaboratorioiden 
verkko on varsin harva varsinkin Itä- ja 
Pohjois-Suomessa. Esimerkiksi laajassa 
Lapin maakunnassa ei nykyisellään ole 
yhtään vaatimukset täyttävää laborato-
riota. Tämä saattaa aiheuttaa paikallisille 

ja pienille yrityksille logistisia haasteita. 
Laboratorioverkon tihentäminen on taas 
kustannus- ja kannattavuuskysymys.

Eräs puute analyysipalveluissa on elin-
tarvikekontaktimateriaaleista, erityisesti 
muoveista tehtävien migraatiotutkimusten 
huono saatavuus. Rutiinina ne eivät tiet-
tävästi kuulu minkään virallisen elintarvi-
kelaboratorion palveluvalikoimaan, joskin 
jotkin kaupalliset laboratoriot ja tullilabo-
ratorio tekevät niitä.

Suomelle tärkeän elintarvikepahvin ja 
-kartongin osalta ollaan tilanteessa, jossa 
puuttuu EU:n erityislainsäädäntö, joten nii-
den elintarvikekelpoisuuden osoittami-
nen perustuu pitkälti teollisuuden omiin 
ohjeistuksiin ja käytäntöihin sekä yleisesti 
seurattuun Saksan Bundesinstitut für Risi-
kobewertung (BfR)-viranomaisen ohjeis-
tukseen.

eu:lla on pYRkImYs luoda oma lain-
säädäntönsä kaikille keskeisille elintar-
vikekontaktimateriaaleille. Suomen on 
syytä seurata kehitystä ja pyrkiä vaikutta-
maan ja varautumaan tuleviin vaatimuk-
siin. Esimerkiksi mahdolliset vaatimuk-
set genotoksisuuden tai hormonihäirik-
köjen testauksesta osana näiden tuottei-
den turvallisuuden varmistusta loisivat 
tarpeita uusille analyyttisille palveluille ja 
valmiuksille.

Nykytilanne näyttää kuitenkin olevan 
hallinnassa, mutta tulevaisuus on tunte-
maton. Käynnissä oleva elintarvikelain-
säädännön ja -valvonnan uudistus tietysti 
tähtää juuri varautumiseen vastaisuuden 
haasteisiin. Sinänsä uudistukset vaikuttavat 
hyviltä ja järkeviltä, ja vuoden 2006 elin-
tarvikelakia olikin jo korkea aika uudistaa. 
Perusteluissa mainittu kustannustehok-
kuuden korostaminen kuitenkin hieman 
epäilyttää. En kannata tuhlailua, mutta 
joskus toiminta tehostuu myös resursseja 
lisäämällä.

tuRvaLLisuuden tuLee 
oLLa ensisiJainen 

tavoite.
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SUOMEN ENSIMMÄINEN  
MATERIAALITEHOKKUUS- 
SITOUMUS ELINTARVIKEALALLE

E
lintarvikealan materiaalitehok-
kuutta vauhditetaan uudella ma-
teriaalitehokkuussitoumuksella. 
Elintarviketeollisuus, päivittäis-
tavarakauppa ja pakkausala ovat 

tehneet yhdessä kolmen ministeriön (MMM, 
TEM ja YM) kanssa elintarvikealan materi-
aalitehokkuussitoumuksen. Se on laatuaan 
ensimmäinen Suomessa. Tavoitteena on vä-
hentää ruuan valmistuksen, jakelun ja kulu-
tuksen ympäristövaikutuksia.

Elintarvikeala on laatinut sitoumuksen 
vuosille 2019−2021. Esikuvana sitoumus-
konseptille on elintarviketeollisuudessa-
kin käytössä oleva energiatehokkuussopi-
mus. Sitoumus on vapaaehtoisuudelle pe-
rustuva toimintamalli, jossa ympäristö-
vastuuta edistetään hallinnon ja elinkei-
noelämän yhteistyönä. Sitoumuksen taus-
talla vaikuttavat muun muassa jätedirek-
tiivin mukainen ohjeellinen elintarvike-
jätteen vähentämisvelvoite, kansallinen 
Agenda 2030 -toimintaohjelma ja YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteet.

Tavoitteena on, että sitoumukseen liit-
tyy ensimmäisen vuoden aikana yritys-
joukko, joka kattaa viidenneksen Elintar-
viketeollisuusliiton jäsenistön liikevaih-
dosta. Myös kaupalla ja pakkausalalla on 
omat liittymistavoitteensa. 

Sitoumuksen toimeenpanoa ja tavoit-
teiden toteutumista seurataan ohjaus-
ryhmässä, jossa on mukana sitoumuksen 
osapuolia. Sitoumuskumppani Motiva Oy 
huolehtii sitoumuksen käytännön hallin-
noinnista. Yritykset liittyvät sitoumuk-
seen Motivan HelpDeskin kautta ja rapor-
toivat sinne toimenpiteistään. HelpDesk 
vastaa myös sitoumuksen tulosten rapor-
toinnista.

parempaa kannattavuutta  
ja kestävyyttä

Tavoitteena on saavuttaa materiaalitehok-
kuustoimilla parempaa kannattavuutta ja 
kestävyyttä sekä lisätä elintarvikeketjun 
toimijoiden ja kuluttajien tietoisuutta ma-
teriaalitehokkuuden mahdollisuuksista. Si-
toumukseen on kirjattu myös toimialakoh-
taisia tavoitteita sekä elintarviketeollisuu-
delle että kaupalle. Ne koskevat kierrätys-
asteen lisäämistä sekä elintarvikejätteen ja 
ruokahävikin määrän vähentämistä.

Kaupan alalle on asetettu selkeät mää-
rämittaiset tavoitteet, mutta elintarvike-
teollisuuden lähtötilanne on monimut-
kaisempi puutteellisen tilastoinnin vuok-
si. Koska elintarviketeollisuuden jätemää-
riä ei seurata ja tilastoida tarkasti, toimi-
ala sitoutuu tuottamaan tämän tiedon it-
se sitoumuskauden alkupuolella ja asetta-
maan tähän tietoon perustuvan vähentä-
mistavoitteen.

Sama koskee elintarvikejätettä ja ruo-
kahävikkiä. Niiden osalta käynnissä on li-
säksi kansallinen hanke, jolla pyritään 
tuottamaan tietoa ja luomaan raportointi-
käytännöt komission asettamaa elintarvi-
kejätteen raportointivelvoitetta varten. Si-
toumuksen avulla tuotettu tieto ja siihen 
liittyvä raportointikäytäntöjen kehittämi-
nen lisäävät osaltaan kansallisia valmiuk-
sia vastata tuleviin materiaalitehokkuuden 
seuranta- ja raportointitarpeisiin.

Yritysten materiaali- 
tehokkuustyö esiin

Sitoumuksen tavoitteena on tehdä näky-
väksi ja lisätä ymmärrystä elintarvikealan 

yrityksissä tehtävästä laaja-alaisesta ma-
teriaalitehokkuustyöstä. Sitoumus ja sen 
mukaiset toimenpiteet ovat elintarvikealan 
keino toteuttaa ja edistää kiertotaloutta. Si-
toumuksen ydin muodostuu siihen liittyvi-
en yritysten toimenpiteistä ja tavoitteista, 
jotka kukin mukaan lähtevä yritys voi mää-
ritellä itselleen. Toimialan tulokset rapor-
toidaan näiden summana. Lisäksi yrityk-
siä kannustetaan kertomaan työn tulok-
sista kestävän kehityksen yhteiskuntasi-
toumuksen Sitoumus2050 -sivustolla.

Materiaalitehokkuus kattaa etenkin 
elintarviketeollisuudessa laajan kirjon 
erilaisia toimenpiteitä, vaikka päähuomio 
kohdistuu usein ruokahävikkiin ja pak-
kauksiin. Sitoumukseen liittyessään yri-
tys voi toteuttaa materiaalitehokkuutta ja 
sitoumuksen mukaisia tavoitteita muun 
muassa seuraavin toimin:
• Tekemällä kehitystyötä olemassa ole-

vien prosessiensa materiaalitehokkuu-
den selvittämiseksi ja tehostamiseksi.

• Ennaltaehkäisemällä ja vähentämällä 
elintarvikejätteen ja ruokahävikin mää-
rää tuote- ja palvelusuunnittelun avulla.

• Luomalla uutta liiketoimintaa tai lisäar-
voa sivuvirroista.

• Lisäämällä henkilöstönsä ja yhteistyö-
kumppaneidensa valmiuksia parantaa 
toiminnan materiaalitehokkuutta.

• Parantamalla yrityksen omaa sekä ku-
luttajien ja muiden sidosryhmiensä tie-
don tasoa materiaalitehokkuudesta.

Lisätietoja:
• motiva.fi/matsit/elintarvikeala

• motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/ 
 materiaalitehokkuuden_sitoumukset

• sitoumus2050.fi 

Ajankohtaista

ELINTARVIKEPÄIVÄ  
7.5. FINLANdIA-TALOSSA

E
lintarvikepäivä kokoaa alan asian-
tuntijat ja vaikuttajat ajankohtai-
sen tiedon äärelle 7.5.2019. Mer-
kittävä muutos aiempaan on ta-
pahtuman uusi pitopaikka: Fin-

landia-talo.
Tänä vuonna Elintarvikepäivän kanta-

vana teemana on vastuullisuus. Kiinnosta-
vat puhujat käsittelevät aihetta niin ravit-
semuksen, ympäristön kuin lainsäädän-
nönkin näkökulmista.

Millaisia ovat suomalaisen ruokaympä-
ristön osatekijät ja ohjauskeinot? Tuoreis-
ta tutkimustuloksista kertoo markkinoin-
nin professori Hannu Saarijärvi, Tampe-
reen yliopiston johtamisen ja talouden tie-
dekunnasta. Parempia valintoja helpote-
taan tuuppaamalla eli valintaympäristön 
valikoimaa ja esillepanoa muuntamalla. 

Tästä kertoo VTT:n ja THL:n tutkija Eeva 
Rantala.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Merja 
Saarinen avaa menetelmiä, joilla ravitse-
mus voidaan ottaa huomioon ruuan ym-
päristövaikutusten arvioinnissa. Vastuul-
linen ruuantuotanto kiinnostaa myös si-
joittajia, mitä valottaa Associate Director 
Tytti Kaasinen Sustainalyticsiltä. Tapah-
tumassa kuullaan myös monia yritysesi-
merkkejä siitä, miten vastuullisuus konk-
retisoituu yrityksissä.

Head of Digital Tomi Sirén Arlalta ker-
too, miten lohkoketjuteknologialla saa-
daan maidontuotantoa läpinäkyvämmäk-
si. Alkuperämaamerkinnät ja tulevan lain-
säädännön tulkinnat askarruttavat var-
masti monia. Lainsäädäntöneuvos Anne 
Haikonen raportoi, löytyykö tulkintoihin 

EU-tason harmoniaa. Entä miten sokerin 
vähentämistä voi markkinoida vastuulli-
sesti väiteasetusta noudattaen? Tätä poh-
tii esityksessään Ruokaviraston ylitarkas-
taja Marjo Misikangas.

Tapahtuman avausosiossa kuullaan 
muun muassa tulevaisuustutkija ja sosio-
kulttuurisen muutoksen eturivin osaajaa 
Ilkka Halavaa.

Elintarvikepäivässä investoidaan tule-
vaisuuteen. Jo pelkästään Elintarvikepäi-
vään osallistuminen on vastuullinen te-
ko, sillä tapahtuman tuotto ohjataan Elin-
tarvikkeiden Tutkimussäätiön apurahoina 
elintarviketeollisuutta tukevaan tieteelli-
seen tutkimukseen.

Lisätietoja:
http://www.etl.fi/elintarvikepaiva-2019

KONTAKTIMATERIAALIOHJE KONE-, LAITE-  
JA MATERIAALIHANKINNOILLE.

E
lintarviketeollisuusliiton (ETL) 
tilaama kontaktimateriaaliohje 
elintarvikealan kone-, laite- ja 
materiaalihankinnoille on tehty 
insinöörityönä Kaakkois-Suo-

men ammattikorkeakoulussa. Se löytyy 
ETL:n kotisivuilta nimellä Kontaktimate-
riaalien lakisääteisten vaatimusten huomi-
ointi elintarvikkeiden valmistuksessa käytet-
tävien koneiden, laitteiden sekä välineiden ja 
käyttötarvikkeiden hankinnassa ja käytössä.

Ohje käsittelee kontaktimateriaalilain-
säädäntöä ja sen asettamia vaatimuksia 
elintarvikealan kone- ja laite- sekä ma-

teriaalihankinnoille ja auttaa omavalvon-
nan toteuttamisessa. Ohjeessa kerrotaan, 
mitä elintarvikealan toimijoiden pitää ot-
taa huomioon kone-, laite- ja materiaa-
lihankintoja tehdessään ja suunnitelles-
saan. Pakkausmateriaaleja tässä ohjeessa 
ei käsitellä.

Elintarvikekontaktissa olevia materiaa-
leja ja tarvikkeita ovat muun muassa elin-
tarvikepakkaukset, tankit, haponkestävät 
teräkset, kuljetinhihnat, tiivistemateriaa-
lit ja voiteluaineet sekä muut aineet, jot-
ka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeen 
kanssa kuten höyry ja paineilma. Höyry-

kattilakemikaalit ja talousvesi ovat ainei-
ta, joihin ei sovelleta kontaktimateriaali-
lainsäädäntöä.

EU:n kontaktimateriaaliasetus on hie-
rarkisesti korkeampi säädös kuin kone-
direktiivi, joten CE-merkki ei yksin rii-
tä dokumentiksi koneen turvallisuudesta. 
CE-merkki ei sellaisenaan vastaa kontak-
timateriaaliasetuksen vaatimustasoa.

Kontaktimateriaaliohjeen päivittämi-
sestä vastaa ETL:n Hygieniaryhmä.
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UUSI LASTENSAIRAALA SAI 
LAHJOITUKSENA UNIIKIT LAUTASET 

U
usi lastensairaala sai lahjoituk-
sena Alive Concept -menetelmäl-
lä uudistetut, uniikit kasvislauta-
set marraskuun lopussa. Kätilö-
opiston ja Lastenklinikan vanho-

ja lautasia koristavat nyt iloisenväriset kas-
viskuviot. Lahjoituksen uudelle lastensai-
raalalle tekivät ruoka- ja ravitsemusalan ke-
hittäjä Margit Kojo sekä taiteilijat Kati Tuo-
minen-Niittylä ja Pekka Paikkari.

Kojo on kasvis- ja vegaaniruokien 
uranuurtaja ja etsii koko ajan uudenlaisia 
tapoja, joilla ruokakulttuuri tehdään nä-
kyvämmäksi.

− Lasten ja nuorten ruokailun kehittä-
minen on valtava haaste, mutta siinä on 
samalla huikeita mahdollisuuksia. Kasvis-
ruuan neljä kertaa pienempi hiilijalanjäl-
ki on myös ympäristöteko, Kojo tähdentää.

Alive Concept -projekti sai alkunsa vuon-
na 2017, kun Margit Kojo pyysi Arabian tai-
deosastoyhdistyksen taiteilijoita mietti-
mään, miten kouluruokailu ja erityises-
ti kasvisruoka saadaan vaikuttamaan hou-
kuttelevammalta. Kati Tuominen-Niitty-
lä ja Pekka Paikkari tarttuivat haasteeseen.

− Käytetyt ja kuluneet lautaset pääty-
vät elinkaarensa lopussa yleensä ongel-

majätteeksi, ja murskataan keraamisik-
si siruiksi. Kehitimme Alive Concept -me-
netelmän, jonka avulla voimme palauttaa 
lautaset ja astiat takaisin käyttöön uuden-
veroisina, Tuominen-Niittylä ja Paikka-
ri kertovat.

Lasten ruokailuun sisältyy makujen li-
säksi silmänruokaa ja visuaalisuutta.

− Siksi halusimme lahjoittaa lastensai-
raalan eri osastoille Alive Concept -mene-
telmällä uudistetut lautaset. Kätilöopiston 
ja entisen Lastenklinikan vanhat kuluneet 

lahjoitetut lautaset ovat käytössä sekä sairaalan osastoilla että opetuskeittiössä.

lautaset koristeltiin kasvisaiheisilla ku-
vioilla ja poltettiin, jolloin ne saatiin uu-
delleen käyttöön ja ilahduttamaan pienten 
potilaiden päivää ruokailunautinnon yh-
teydessä.

Lautaset tulevat lasten ja perheiden 
käyttöön sekä osastoille että opetuskeit-
tiöön, jossa lapsia ja perheitä ohjataan ra-
vitsemukseen liittyvissä asioissa. l

Kuvat: margit KOjO

E
lintarviketuotannossa on raa-
ka-aineiden ja tuotannon lisäk-
si taustalla valtava määrä tietoa, 
tutkimusta ja testausta. Elintar-

viketurvallisuuden ja elintarviketuotan-
non turvaamiseksi tarvitaan jatkuvas-
ti tietoa niin eläin- ja kasvitautitilantees-
ta, hygieniasta tuotannossa kuin esimer-
kiksi siementen itävyydestä ja raaka-ai-
neiden laadusta ja koostumuksesta. Tur-
vallisuuden lisäksi tarvitaan tietoa muun 
muassa ravitsemuksellisesta koostumuk-
sesta, tuotannon eettisyydestä, ympäris-
tövaikutuksista ja alkuperästä. 

Laboratorioilta vaaditaan entistä luo-
tettavampaa, nopeampaa ja herkem-
pää analytiikkaa, spesifimpiä tuloksia, 
monen asian samanaikaista analytiikkaa 
ja asiantuntemusta tulosten tulkinnassa 
samanaikaisesti, kun osa seurannasta 
voidaan automatisoida tai tehdä ken-
tällä. Myös uudet tuotteet kuten hyöntei-
set tai uusien aineiden ja taudinaiheutta-
jien seuranta ja monitorointivaatimukset 
edellyttävät jatkuvaa menetelmänkehi-
tystä.

teknologIan kehItYs ja digitalisaa-
tio näkyvät sekä elintarvikeketjussa että 
laboratorioanalytiikassa. Muutos teknii-
kassa on parantanut analytiikan herk-
kyyttä ja tarkkuutta sekä lisännyt tuo-
tetun mittaustiedon määrää. Tästä hyvä 
esimerkki on kemiallisessa analytiikassa 
HR-MS -tekniikka (korkean erotusky-
vyn massaspektrometria), jossa voi-
daan mitata tuhansia aineita samanaikai-
sesti. Myös DNA -analytiikassa kehitys 
on ollut nopeaa. PCR -tekniikka mul-
listi geenianalytiikan monella sekto-

analytiiKKa ja  
tutKimus Kiinteä Osa 
yhteisKuntaa

kRiisitiLanteessa 
kaPasiteettia  

ei enää Pystytä 
LuoMaan.

rilla 1980-luvulla. Sillä voidaan tunnis-
taa nopeasti taudinaiheuttaja ja selvittää 
myös esimerkiksi bakteerin tyyppi. Nyt 
käyttöön otettava kokogenomisekven-
sointitekniikka (WGS) tuo jälleen uusia 
ulottuvuuksia esimerkiksi elintarvikevä-
litteisten epidemioiden selvitykseen  
ja torjuntaan.

Yhteistä näille molemmille uusille  
analyysimenetelmille (HR-MS ja WGS)  
on mittausdatan valtava määrä. Tieto  
voidaan myös tallentaa, ja siihen voidaan 
palata myöhemmin. Tiedon tuottami-
sen lisäksi sen oikea analysointi, tulkinta 
ja niin sanotun big datan hyödyntämi-
nen on muodostumassa entistä tärkeäm-
mäksi. Samalla muun muassa paikka-
tiedon liittäminen analyysitulokseen luo 
uusia ulottuvuuksia. Tätä tarvitaan esi-
merkiksi tuholaisten tai tautien leviämi-
sen ennustamiseen ja tehokkaaseen tor-
juntaan. Erilaisen tiedon älykäs yhdistely 
tuleekin jatkossa entistä tärkeämmäksi 
koko sektorille.

elIntaRvIkepetosskandaalIen jäl-
keen EU:ssa on lisätty vaatimuksia toi-
mista elintarvikepetosten torjuntaan. 
Laboratoriossa PCR -tekniikan ja DNA 

-viivakoodauksen avulla voidaan tunnis-
taa prosessoiduissa tuotteissa käytetty 
raaka-aine, kuten eläin- tai kasvilaji.

Metagenomiikka ja sen myötä metavii-
vakoodaus mahdollistavat myös moni-
mutkaisten elintarvikkeiden tutkimisen 
ja lähes kaikkien niissä käytettyjen eläin- 
tai kasviperäisten ainesosien tunnista-
misen. Elintarvikkeiden maantieteelli-
sen alkuperän tunnistamiseen voidaan 
käyttää stabiilien isotooppien suhteiden 
mittausta. Samoja tutkimusmenetelmiä 
voidaan käyttää luomun ”luomuisuuden 
varmistamiseen”.

laboRatoRIoalalla tapahtuu jat-
kuvasti keskittymistä kansainvälisiin jät-
teihin. Tässä on paljon tehokkuusetuja. 
Kansallisen kriisivalmiuden, turvallisuu-
den ja riittävän ja ajantasaisen kansallisen 
asiantuntemuksen kannalta on tärkeää 
huolehtia suomalaisen ja Suomessa ole-
van infrastruktuurin ja osaamisen ylläpi-
dosta ja kehittymisestä.

Se on myös suomalaisen elintarvike-
turvallisuuden, tuotannon, teollisuuden 
ja viennin etu. Tämä edellyttää olemassa 
olevaa kapasiteettia, joka voidaan skaa-
lata tarvittaessa. Kriisitilanteessa sitä ei 
enää pystytä luomaan.

Kansalliset lakisääteiset valvonta- ja 
vertailulaboratoriot ovat osa kansallista 
infraa. Lainsäädäntö edellyttää kansal-
lisilta vertailulaboratorioilta osaamista 
ja vertailumittausmenetelmien ylläpitoa. 
Ruokaviraston laboratoriotoiminta ja tut-
kimus ovat osa kansallista infrastruktuu-
ria ja pyrkivät yhdessä koko alan kanssa 
edistämään ruokasektorin kehitystä.

analytiiKKa & valvOnta
TEKSTI: laboratorio- ja tutkimuslinjan ylijohtaja Janne Nieminen, Ruokavirasto

Teema 
puheenvuOrO
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RATKAISUEHdOTUKSIA MAATALOUdEN  
KANNATTAVUUSONgELMIIN

S
elvityshenkilö Reijo Karhisen ra-
portissa on yli 50 ehdotusta maa-
talouden kannattavuuden paran-
tamiseksi. Karhisen mukaan yk-
si keskeinen syy alkutuotannon 

taloudellisiin ongelmiin on yhteisen näke-
myksen puute elintarvikeketjussa.

Karhinen ehdottaa muun muassa, että 
perustetaan keskustelufoorumi, Yhteinen 
Ruokapöytä. Se on tiivis keskusteluryh-

mä, joka koostuisi ruuantuotannosta vas-
taavasta ministeristä sekä alkutuottajien, 
teollisuuden ja kaupan korkeimmasta joh-
dosta ja jota vetäisi ruokaketjusta riippu-
maton, ulkopuolinen henkilö.

Suomi tarvitsee myös maatalouden 
osaamis- ja palvelukeskuksen, johon koo-
taan sellainen maataloushallinnon asian-
tuntemus, joka tukee maatilayritysten vä-
litöntä kehittämistä, johtamista ja opera-

tiivista toimintaa. Raportissa perätään lisää 
tekoja ja johtajuutta myös elintarvikkeiden 
viennin edistämiseen sekä peltoreformia.

Karhisen raportti, Uusi alku – maatalous 
on myös tulevaisuuden elinkeino, pohjautuu 
yli 6 000 verkkokyselyvastaukseen, kuu-
lemisiin ja maakunnallisiin työpajoihin. Se 
on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/UR-
N:ISBN:978-952-453-998-2. l
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Elintarviketurvallisuusvirasto 
(Evira), Maaseutuvirasto (Ma-
vi) ja osa Maanmittauslaitok-
sen tietotekniikan palvelukes-
kusta (Mitpa) yhdistyivät vuo-
denvaihteessa Ruokavirastok-
si. Viraston toiminta on jaettu 
kolmeen päälinjaan, joita ovat 
maaseutu, elintarvikeketju  
sekä laboratorio ja tutkimus.

Ruokavirasto edistää, val-
voo ja tutkii elintarvikkeiden 
turvallisuutta ja laatua, eläin-
ten terveyttä ja hyvinvointia 
ja kasvinterveyttä sekä maa- 
ja metsätalouden tuotantoon 
käytettäviä lannoitteita, re-
huja, kasvinsuojeluaineita, 

maanparannusaineita,  
lisäysaineistoa (siemenet ja 
taimisto) ja raaka-aineita.

Virasto vastaa Euroopan 
unionin maataloustuki- ja 
maaseuturahastojen varojen 
käytöstä Suomessa, toimii  
Suomen maksajavirastona  
sekä hallinnoi EU-tukia ja kan-
sallisia tukia (viljelijä-, hanke-, 
yritys-, rakenne- ja markkina-
tuet).

Ruokavirasto ylläpitää ja 
kehittää maaseutuelinkeino-
hallinnon tietojärjestelmiä, 
sähköisiä asiointipalveluja ja 
toimialan rekistereitä sekä 
tuottaa tietohallinnon palve-

luja mm. maa- ja metsätalous-
ministeriön hallinonalan viras-
toille ja laitoksille.

Ruokavirastolla on noin  
tuhat työntekijää ja 20 toi-
mipaikkaa 18 paikkakunnal-
la. Päätoimipaikka on Seinäjo-
ki. Muut isommat toimipaikat 
sijaitsevat Helsingissä, Loi-
maalla, Kuopiossa ja Oulussa. 
Teurastamopaikkakunnilla eri 
puolilla Suomea on noin sata 
työntekijää lihantarkastusteh-
tävissä.

Ruokavirasto toimii maa- ja 
metsätalousministeriön hal-
linnonalalla. Valtion budjetis-
sa on tälle vuodelle 69,2 mil-

joonan määräraha Ruokavi-
rastolle.

Ruokaviraston pääjohtajana 
työskentelee MMM Antti-Jus-
si Oikarinen. Elintarvikeketjun 
ylijohtaja on ELT Pia Mäkelä, 
laboratorio- ja tutkimuslinjan 
ylijohtaja FT Janne Nieminen 
ja maaseutulinjan ylijohtaja 
MMT Matti Puolimatka. Hallin-
tojohtaja on VT Maria Teirik-
ko ja tietohallintojohtaja DI Ju-
ha Antila.

Lisätietoja:
ruokavirasto.fi

tuhannen työntekijän ja 18 paikkakunnan virasto

ILMASTONMUUTOS JA MAAILMANPOLITIIKKA  
ELINTARVIKEKETJUN ISOJA HAASTEITA

Teema analytiiKKa & valvOnta
TEKSTI:Pirjo Huhtakangas

R
uokaviraston pääjohtaja Ant-
ti-Jussi Oikarinen nimeää ilmas-
tonmuutoksen ja maailmanpoli-
tiikan epävarmuuden ruokajär-
jestelmän megaluokan haasteiksi.

− Ruokajärjestelmä on itse muutosteki-
jä ja sen ytimessä. Tarvitaan uusia avauk-
sia, mikä on Ruokaviraston panos ilmas-
tonmuutoksen hillitsemisessä, Oikarinen 
tiivistää.

Hän muistuttaa, että maaperä on il-
mastonmuutoksen torjunnassa keskeinen, 
koska 95 prosenttia maapallon ruuantuo-
tannosta on peräisin maasta.

− Maaperä on merien jälkeen toiseksi 
suurin hiilen varasto. Myös metsissä maa-
perä on merkityksellinen hiilensidonnassa. 
Pitää käydä keskustelua, missä kohtaa ruo-
kaketjussa ilmastonmuutos voidaan nos-
taa esille. Voisiko hiilensidonnasta mak-
saa maanomistajille, jos sopivia mittarei-
ta löytyy. Jos tehdään päästökauppaa, mik-
si ei myydä hiilioikeuksia, Oikarinen pohtii.

Hän perää ilmastokeskusteluun ja -tal-
koisiin mukaan kaikkia viljelijöistä kulut-
tajiin.

Ruokaviraston pääjohtaja, 
MMM, agronomi Antti-Jussi 
Oikarinen on kotoisin Jyväs-
kylästä, mutta hän muutti työn 
perässä Etelä-Pohjanmaalle  
jo 30 vuotta sitten. Viimeiset 
20 vuotta hän on asunut Ilma-
joella, Seinäjoen rajalla.

Oikarisen ensimmäinen var-
sinainen työpaikka oli maa-
seutuyritysneuvojan tehtävä 
silloisessa maaseutukeskuk-
sessa. Hän kävi neuvotteluja 
tuolloin muun muassa Juus-
toportin ja Pramian perusta-
jien kanssa. Sitä ennen hän 

oli työskennellyt vähän aikaa 
maaseutuasiamiehen sijaise-
na Saarijärvellä.

Lukion jälkeen Oikarinen 
aloitti opinnot Helsingin yli-
opiston maatalous-metsä-
tieteellisessä tiedekunnassa 
pääaineena markkinaekono-
mia ja valmistui maa- ja met-
sätaloustieteen maisteriksi ja 
agronomiksi vuonna 1988. Hän 
vietti 1970-luvun kesät isän 
veljen maatilalla Kainuussa ja 
eli muut ajat kaupunkilaispo-
jan elämää Jyväskylässä.

− 1970−1980-lukujen vihreä 

aalto imaisi nuoria mukaansa.  
Se oli ensimmäinen ympäris-
töherätys. Silloin oli vaikea 
päästä sisään maatalous-met-
sätieteelliseen, Oikarinen 
muistelee.

Hän ei ole ymmärtänyt kos-
kaan kaupungin ja maaseudun 
vastakkainasettelua, sillä niil-
lä on vahva riippuvuussuhde: 
ruoka. Oikarisella on metsätila 
Kainuun Ristijärvellä ja kesä-
mökki Keski-Suomessa Saari-
järvellä.

Oikarisella on kaksi omaa 
lasta, minkä lisäksi hän on ol-

lut kehitysvammaisen, sijoite-
tun lapsen sijaisisäpuoli. Per-
heen lisäksi muita henkilökoh-
taisesti tärkeitä asioita ovat 
metsä, maa ja mökki.

− Olen sanonut työkave-
reille, että hankkikaa intohi-
mon kohde, jotta ette jää tyh-
jän päälle eläkkeellä. Kainuun 
metsätila ja Keski-Suomen 
mökki ovat henkireikiä hek-
tisyydestä. Voisin aivan hy-
vin muuttaa vaikkapa vuodek-
si eräkämppään, Oikarinen to-
teaa.

kaupungin ja maaseudun kasvattama

Ruokaviraston pääjohtaja antti-jussi oikarinen ei ole ymmärtänyt koskaan kaupungin ja maaseudun 
vastakkainasettelua, sillä niillä on vahva riippuvuussuhde: ruoka.

Kuvat: ruOKavirastO

− Kuluttajatottumukset muuttuvat.      Nuo- 
remmat ikäluokat vaikuttavat asioihin 
omilla kulutusvalinnoillaan. Ellei van-
hempi sukupolvi tee muuta, voimme päät-
tää ainakin tutkimushankkeista, joilla voi-
daan pureutua ilmastonmuutoksen hillit-
semiseen, Oikarinen ehdottaa.

valvonnan pitää tuottaa lisäarvoa

Antti-Jussi Oikarinen luotsaa Ruokaviras-
toa, joka aloitti toimintansa vuoden 2019 
alussa. Mitkä asiat muuttuivat, kun Elin-
tarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvi-
rasto ja osa Maanmittauslaitoksen tieto-
tekniikan palvelukeskusta (Mitpa) yhdis-
tyivät Ruokavirastoksi?

− Lyhyellä tähtäimellä ei juuri mikään. 
Sen ei pitäisi näkyä normaalitekemisessä 
heti. Hallinnollinen muutos ei saa vaaran-
taa arkityötä. Toki on uusi virasto ja vies-
tinnällinen ilme, hallinnollisia järjestelyjä 
ja uusia tehtäviä. Pidemmällä sihdillä tu-
hannen henkilön virastolla on laajemmat 
hartiat. Suurimmat odotukset kohdistuvat 
valvonnan yhtenäistämiseen ja tietojär-
jestelmien parempaan hyödyntämiseen, 
Oikarinen summaa.

Helsingissä kaikki toiminta keskittyy 
Viikkiin, entisen Eviran taloon, kun uudis-
tetut tilat myös osalle Mitpan väestä val-
mistuvat syksyyn mennessä. Ruokaviras-
to on myös IT-talo. Näitä tehtäviä hoita-
via, entisiä Maanmittauslaitoksen tieto-
tekniikan palvelukeskuksen työntekijöitä 
on noin 140. Helsingissä ruokavirastolai-
sia on noin 550.

− Pitkän tähtäimen tavoite on parem-
pi asiakaskokemus ja hyödyllinen valvon-
ta. Valvonta ei saa olla taakka, vaan sen on 

tuotava lisäarvoa koko elintarvikeketjuun, 
Oikarinen täsmentää.

EU-perusteinen valvonta on muuttu-
massa niin, ettei yksittäisiä kohteita tar-
vitse käydä katsomassa paikan päällä ”en-
tisessä laajuudessa”. Riittää monitorointi 
satelliittien avulla tai viljelijän ottama va-

lokuva pellosta mobiilisovelluksella, joka 
on sidottu tiettyyn peltolohkoon. Ruokavi-
raston järjestelmässä kuvasta näkee, mitä 
lohkolla viljellään.

− Elintarvikevalvonnassa systeemi ei ole 
varsinaisesti muuttumassa. Tarkastuksia 
tehdään entistä enemmän riskiperustei-
sesti. Tavoitteena on saada kohdennettua 
valvontaa paremmin sinne, missä ongel-
mia on ja saada ongelmat korjattua tehok-
kaammin.

vientitiimille vakituinen rahoitus?

Ruokaviraston päätavoitteita ovat myön-
teinen asiakaskokemus, laadukas ja kes-
tävä ruuantuotanto, kotimainen ja kilpai-
lukykyinen elintarviketuotanto, elinvoi-
mainen maaseutu, elintarvikkeiden vien-
tiedellytysten parantaminen, korkeatasoi-
nen elintarviketurvallisuus sekä eläinten ja 
kasvien terveys.

Ruokaviraston startti vuoden 2019 alus-
sa on pääjohtaja Oikarisen mukaan pul-
mallinen, koska keväällä pidetään edus-
kuntavaalit, alueuudistus on vielä epäsel-
vä, ja EU:n uusi ohjelmakausi on tuomas-
sa muutoksia.

Hän tähdentää elintarvikeviennin mer-
kitystä viraston työssä. Valtaosa entisen 
Elintarviketurvallisuusviraston vientitii-
min tehtävistä on vakinaistettu.

− Vientitiimille on saatu rahoitus täksi 
vuodeksi, mutta jatko on vielä auki. Vienti-
tiimi pitäisi saada mukaan budjettikehyk-
siin, ei erillisbudjetin tai muun väännön 
kautta, Oikarinen perää. l

päätoimipaikka on seinäjoki, työntekijämääräl-
tään suurin helsinki. muut isommat toimipaikat 
sijaitsevat loimaalla, kuopiossa ja oulussa.
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ELINTARVIKETURVALLISUUTTA 
Paremmalla analYtiikalla

Teema analytiiKKa & valvOnta
TEKSTI: tutkija Maria Aarnio, jaostopäällikkö Marjaana Hakkinen, erikoistutkija Satu Hakola,  
 erikoistutkija Saija Hallanvuo, laatupäällikkö Päivi Kähkönen, yksikönjohtaja Anna-Liisa Myllyniemi,  
 jaostopäällikkö Marja Raatikainen, erikoistutkija Maria Simola, erikoistutkija Maija Summa,  
 jaostopäällikkö Eija-Riitta Venäläinen & jaostopäällikkö Annikki Welling, Ruokavirasto

ruokavirasto on kansallinen vertailulaboratorio elintarvike-, rehu- ja lannoiteanalytiikassa 
sekä eläintautien ja zoonoosien diagnostiikassa. tutkimusaloja on yhteensä 41.

K
ansallisen laboration tehtävänä on 
hoitaa tiedonvälitystä EU-vertai-
lulaboratorioista Suomen labora-
torioille ja viranomaisille sekä oh-
jata ja neuvoa valvontaan hyväk-

syttyjä laboratorioita. Vertailulaboratorion 
tutkijat osallistuvat säännöllisesti EU-ver-
tailulaboratorioiden järjestämiin menetel-
mäkoulutuksiin ja menetelmien kehityk-
seen. Tietoa näistä jaetaan sidosryhmäta-
paamisissa, koulutuksissa, Ruokaviraston 
verkkosivuilla ja uutiskirjeissä.

Seuraavia laboratoriokoulutuksia ovat 
Mittausepävarmuus mikrobiologisessa ana-
lytiikassa 18.3.2019 ja Ajankohtaista labora-
toriorintamalla -koulutuspäivä 1.−2.10.2019. 
Trikiinitutkimuskurssi järjestetään tarvit-
taessa.

Vertailulaboratorion tehtävänä on myös 
seurata viralliseen valvontaan hyväksyt-
tyjen laboratorioiden menestymistä päte-
vyyskokeissa ja muissa vertailumittauk-
sissa sekä järjestää vertailuita. Vertailula-
boratorio ohjaa Suomessa käytettyä analy-
tiikkaa antamalla lausunnon laboratorioi-
den nimeämisen yhteydessä menetelmien 
hyväksyttävyydestä viranomaisvalvontaan 
tai lakisääteiseen omavalvontaan. 

Vertailulaboratoriot osallistuvat myös 
kansallisten valvonta- ja seurantaohjel-
mien toteuttamiseen ja suunnitteluun se-
kä avustavat viranomaisia ruokamyrky-
tysten, eläimistä ihmisiin tarttuvien tau-
tiepidemioiden sekä eläin- ja kasvitautie-
pidemioiden selvittämisessä.

Tavoitteena on analysoida yhdellä me-
netelmällä yhä useampia yhdisteitä. Kas-
vinsuojeluainejäämien valvonnassa on jo 
jonkin aikaa ollut käytössä jopa satoja yh-
disteitä sisältäviä monijäämämenetelmiä. 
Myös lääkejäämien analysoinnissa moni-
jäämämenetelmien käyttö on yleistynyt. 
Perinteisesti kemiallisissa analyyseissä 
keskitytään ennalta määritettyjen yhdis-
teiden analysoimiseen.

Lentoaikamassaspektrometrialla (LC-
qTOF) pystytään havaitsemaan yhdisteitä 
ilman vertailuaineita, mikä perustuu yh-
disteiden tarkkaan massaan ja isotooppi-
suhteisiin. Ominaisuutta voidaan hyödyn-
tää esimerkiksi uusien, aiemmin tuntemat-
tomien jäämien analysoinnissa ja laajois-
sa monijäämäseulonnoissa. Pyrkimyksenä 
onkin siirtää LC-qTOF-laitteelle mahdolli-
simman suuri osa lääkejäämävalvonnasta.

Lisäksi tekniikkaa tullaan hyödyntä-
mään home- ja kasvitoksiinien analysoin-
nissa, sillä Ruokavirastossa kerätään tietoa 
myös säätelemättömien ja harvinaisem-
pien toksiinien esiintyvyydestä. Tekniikkaa 
ollaan vasta ottamassa käyttöön Ruokavi-
rastossa, joten tulevaisuus näyttää, mihin 

sitä tullaan hyödyntämään.
Epäorgaanisten kontaminanttien (ku-

ten haitalliset raskasmetallit) ja hivenai-
neiden (mm. rauta, seleeni, kupari ja sink-
ki) kokonaispitoisuuden määrittäminen 

induktiivisesti kytketyllä plasmaspektro-
metrilla (ICP) ja atomiabsorptiospektro-
fotometrilla (AAS) on arkipäivää elintar-
vikeanalytiikassa. Kokonaispitoisuuksilla 
ei voida kuitenkaan riittävän luotettavasti 

Kuva: ruOKavirastO

kokogenomisekvensoinnilla pystytään vertaamaan tarkasti potilaista ja elintarvikkeista eristettyjä 
bakteereita yhteistyössä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (thl, yhteyshenkilö saara salmenlinna) 
kanssa. menetelmän avulla on pystytty aiempaa paremmin selvittämään myös kansainvälisiä epide-
mioita, kuten pakastemaissin välityksellä levinnyttä epidemiaa. epidemiassa ulkomaisesta pakaste-
maissista eristetyt L. monocytogenes -bakteerit olivat hyvin samankaltaisia kuin listerioosiin sairas-
tuneista potilaista eristetyt kannat.

14 potilasta 
1 maissi

Erä A

Erä B

Erä D

Potilas 

Pakastemaissikanta

bakteerikannat viljellään perinteisin menetelmin ennen niiden tarkempaa tyypittämistä.



laajentuvat kemialliset 
menetelmät vierasaineiden 
valvonnassa

Elintarvikkeista analysoidaan Ruokaviras-
tossa vierasaineita, kuten lääke- ja kasvin-
suojeluainejäämiä sekä kontaminantte-
ja. Niillä tarkoitetaan vierasaineita, joita ei 

ole tarkoituksella lisätty elintarvikkeisiin. 
Näitä ovat esimerkiksi hometoksiinit, ras-
kasmetallit ja PAH-yhdisteet (polysykliset 
aromaattiset hiilivedyt). Lainsäädännön 
kehittyessä vaatimukset yhä uusien jää-
mien analysoimiseksi lisääntyvät. Tämä on 
tuonut myös Ruokaviraston kemian labo-
ratoriossa paineita analytiikan kehitykselle.

Arvostatko eniten mausteseosten herkullisuutta, toimitusvarmuutta  
vai maustetoimittajasi kykyä innovoida uusia tuotteita kanssasi?  

Maustepalvelu pystyy tähän kaikkeen – siksi olemme Suomen johtava  
elintarvikekomponenttien asiantuntija ja toimittaja.

Menestyksen makujen  
rakentaja

www.maustepalvelu.com 
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arvioida alkuaineiden terveys- tai ympä-
ristövaikutuksia.

Metallien toksisuus ja biosaatavuus 
riippuu hyvin paljon niiden kemiallises-
ta esiintymismuodosta. Esimerkiksi ar-
seenilla epäorgaaninen arseeni on toksi-
sempi kuin orgaaninen muoto. Vastaavas-
ti elohopealla orgaaninen elohopea (me-
tyylielohopea) on epäorgaanista elohopeaa 
toksisempaa. Siksi on tärkeää pystyä erot-
tamaan ja määrittämään nämä eri muodot.

Ruokavirastossa on käytössä epäorgaa-
nisen arseenin määritykseen nestekro-
matografi -induktiivisesti kytketty plas-
mamassaspektrometrinen menetelmä 
(HPLC-ICP-MS), ja metyylielohopeame-
netelmän kehittämistyö on meneillään. 
Spesiaatioanalyysilla saadaan tarkempi 
kuva alkuaineiden eri muodoista sekä eri 
muotoja tutkimalla tietoa niiden turvalli-
suudesta ja terveysriskeistä.

analytiikka elintarvikepetoksien 
paljastamisessa

Elintarvikepetoksilla tarkoitetaan toimin-
taa, jossa taloudellisen edun tavoittami-
seksi kuluttajaa johdetaan harhaan. Tapo-
ja voivat olla esimerkiksi arvokkaan elin-
tarvikkeen laimentaminen, korvaaminen 
tai alkuperän väärin merkitseminen.

Petosten tutkimiseksi tarvitaan useita 
erilaisia menetelmiä, koska niitä voidaan 
tehdä niin monella tavalla. Jos elintarvik-
keen luonne ja siihen kohdistuvat petokset 
ovat hyvin tunnettuja, menetelmä voi olla 
hyvin spesifinen. Lisäksi tarvitaan yleis-
menetelmiä. Esimerkiksi DNA-viivakoo-
dauksessa ei tarvita etukäteen tietoa elin-
tarvikkeen sisältämästä eläinlajista. Se 
selvitetään monistamalla lyhyt DNA-jak-
so näytteestä ja vertaamalla sen sekvens-
siä geenidatapankkiin tallennettuihin sek-
venssitietoihin eri eläimistä.

Maantieteellisen alkuperän selvittämi-
nen on haastavaa, mutta viime aikoina on 
saatu lupaavia tuloksia analyyseistä, jot-
ka perustuvat elintarvikkeessa olevien py-
syvien isotooppien suhteiden määrittä-
miseen. Esimerkiksi veden raskaiden iso-
tooppien 2H ja 18O suhteellinen osuus sa-
devedessä pienenee päiväntasaajalta na-
voille, mantereiden sisäosiin ja korkeam-
mille paikoille mentäessä. Tämä heijastuu 
eri paikoilla kasvavien kasvien ja niitä syö-
vien eläinten sisältämän veden isotooppi-
suhteisiin.

Tietyn alueen elintarvikkeesta, esimer-
kiksi mansikasta, tehdään isotooppirefe-
renssitietokanta, jonka jälkeen näytteen 

alkuperä voidaan määrittää tutkimalla sen 
sisältämien isotooppien suhde ja vertaa-
malla sitä tietokantaan. Ruokavirastos-
sa ollaan ottamassa pysyvien isotooppien 
analytiikkaa käyttöön, sillä alkuperän li-
säksi eri alkuaineiden isotooppisuhteita 
voidaan käyttää esimerkiksi luomuisuu-
den tutkimiseen.

uusilla analyysimenetelmillä 
tarkkuutta epidemiaselvityksiin

Elintarvikkeiden mikrobiologista turval-
lisuutta voidaan seurata viranomais- ja 
omavalvontatutkimuksin käyttäen ajan 
tasalla olevia, luotettavia laboratoriome-
netelmiä. Viranomaistutkimuksiin tai la-
kisääteiseen omavalvontaan käytetty ana-
lytiikka perustuu standardimenetelmiin 
tai niille vertailukelpoisiksi todettuihin 
vaihtoehtoisiin (pika)menetelmiin.

Vuonna 2017 Euroopan komission toi-
meksiannosta valmistui 15 tärkeimmän  
mikrobiologisen ISO -standardimenetelmän 
kansainvälinen validointitutkimus. Samal-
la muun muassa ruokamyrkytysselvityksis-
sä käytetty stafylokokkien enterotoksiinien 
osoittamismenetelmä sai standardimene-
telmän statuksen. Keskeinen osa elintarvik-
keiden ja rehujen mikrobiologiseen turval-
lisuuteen liittyvistä menetelmistä on siten 
päivitetty ja toimivuustestattu.

Elintarvikepatogeenien aiheuttamien 
tautiepidemioiden tartunnanlähteiden jäl-

jittäminen uusimmilla, taudinaiheuttaji-
en geneettisiä ominaisuuksia analysoivil-
la menetelmillä tuottaa entistä tarkem-
paa tietoa. Tiedon avulla voidaan kohdis-
taa toimenpiteitä elintarvikkeiden mikro-
biologisen turvallisuuden parantamiseksi.

Siinä missä bakteerien osoittaminen 
elintarvikenäytteistä on ollut jo vuosia ru-
tiinia, elintarvikkeiden välityksellä leviä-
vien virusten osoittaminen on saanut ja-
lansijaa vasta viime vuosina. Ensimmäinen 
standardimenetelmä noroviruksen ja he-
patiitti A-viruksen osoittamiseksi pinta-
näytteistä, simpukoista ja kasvistuotteis-
ta julkaistiin vasta vuonna 2017. Viruksen 
osoitus tapahtuu PCR -menetelmällä (po-
lymerase chain reaction, polymeraasiket-
jureaktio). Se kertoo, löytyykö näyttees-
tä tutkittavan viruksen genomia. Liha- ja 
maitotuotteille tai sekaruuille ei edelleen-
kään ole olemassa standardoitua osoitus-
menetelmää.

Ruokavirasto on aloittanut elintarvi-
kevälitteisten virusten analyysipalvelut 
vuoden 2019 alusta alkaen. Alkuvaihees-
sa otetaan vastaan ainoastaan valvonta-
viranomaisten ottamia näytteitä tapauk-
sissa, joissa epäillään elintarvikevälitteistä 
virusepidemiaa. Myöhemmin vuoden 2019 
aikana palveluja laajennetaan myös muil-
le näytteille kuten yritysten omavalvonta-
näytteille ja viranomaisten muille valvon-
tanäytteille. Näytteistä pystytään toistai-
seksi analysoimaan noroviruksen geno-
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Meet the Best
IFFA. Maailman johtavat ammat-
timessut, joiden polttopisteenä 
ovat lihatuotteet. Innovaatioaree-
na, joka esittelee seuraavien 
kolmen vuoden tärkeimmät 
trendit kokonaisista tuotantolai-
tosympäristöistä viimeisimpiin 
teknologiaratkaisuihin. Täällä 
kohtaavat teollisuuden ammatti-
laiset, kauppa ja asiantuntijat – 
ensimmäistä kertaa myös uudes-
sa halli 12:ssa!

www.iffa.com

info@fi nland.messefrankfurt.com

ryhmät I ja II sekä hepatiitti A-virus. Vuoden 2019 aikana 
on tarkoitus pystyttää menetelmä myös hepatiitti E-vi-
ruksen osoittamiseksi elintarvikenäytteistä.

Ruokavirasto tekee virusanalyyseja elintarvikkeil-
le ja pintanäytteille. Elintarvikkeista viruksen osoitta-
minen on pintanäytteitä haastavampaa, koska virukset 
ovat usein epätasaisesti jakautuneina ja virusmäärät ovat 
yleensä kohtalaisen pieniä. Monissa elintarvikkeissa on 
myös PCR-reaktiota haittaavia ainesosia. Vaikka virusten 
osoittaminen elintarvikkeista ei ole helppoa, etenkin epi-
demiatilanteessa näyte kannattaa kuitenkin lähettää tut-
kittavaksi, jos epidemiaselvityksen perusteella aiheutta-
jaksi epäillään vahvasti jotakin tiettyä elintarviketta.

Pintanäytteet ovat hyödyllinen lisä epidemiaselvityk-
sissä. Keittiöstä tai tuotantotiloista otetusta pintanäyt-
teestä löytyvää virusta on voinut levitä myös elintarvik-
keisiin, joita on käsitelty samoissa tiloissa. Henkilökun-
nan sosiaalitiloista löytyvä virus puolestaan kertoo siitä, 
että joku työntekijöistä kantaa virusta ja on voinut levit-
tää sitä myös käsittelemiinsä elintarvikkeisiin.

kokogenomisekvensointi käyttöön 
epidemiaselvityksissä

Ruokavirastossa on otettu taudinaiheuttajabakteerien 
epidemiaselvityksissä käyttöön kokogenomisekvensointi 
(WGS), joka on lisännyt tarkkuutta ja erottelukykyä bak-
teerikantojen vertailuun. Aiemmin käytössä ollut me-
netelmä, pulssikenttägeelielektroforeesi (PFGE), perus-
tui bakteerien pilkotun DNA:n profilointiin ja profiileis-
ta otettujen valokuvien tietokoneavusteiseen vertailuun. 
Epidemiaselvitykset nojasivat käytännössä näiden valo-
kuvien lähettelyyn virastojen ja laitosten välillä.

Kokogenomisekvensoinnissa bakteerien DNA-emäs-
järjestystä verrataan suoraan toisiinsa lukemattomista 
kohdista ympäri genomia. Yleisesti käytetty kirjavertaus 
kuvaa menetelmien eroa hyvin: PFGE on kuin tunnistai-
si kaksi kirjaa samaksi pelkästään vertaamalla niissä ole-
vien lukujen määrää ja pituutta. Kokogenomisekvensointi 
vastaavasti vertailisi kirjoja toisiinsa määrätyiltä sivuilta 
kirjain kirjaimelta.

Kokogenomisekvensoitiin siirtyminen on helpottanut 
sekä epidemioiden että laitoskontaminaatioiden selvittä-
mistä. Viime vuonna menetelmällä tutkittiin viipaloiduista 
lihaleikkeleistä eristetyn Listeria monocytogenes -baktee-
rikannan alkuperää ja havaittiin, että eräässä elintarvike-
tehtaassa yhden lihan viipalointikoneen pintasivelynäyt-
teistä eristetty bakteerikanta oli identtinen elintarvikkeis-
ta eristettyjen kantojen kanssa. Aiemmin käytössä olleen 
tyypitysmenetelmän erottelukyky ei olisi riittänyt tunnis-
tamaan saastutuksen lähdettä tehdastasolle asti.

Kokogenomisekvensoinnin etuihin lukeutuu myös se, 
että tyypityksen lisäksi DNA-sekvenssistä saadaan sa-
malla tietoa esimerkiksi bakteerin taudinaiheuttamis-
kyvystä ja vastustuskyvystä antibiooteille. Aiemmin näi-
den ominaisuuksien selvittäminen vaati omat analyysin-
sä, joiden tekemiseen saattoi kulua useita vuorokausia. 
Kun sekvensointi on kerran tehty ja aineistoa alkaa ker-
tyä, avautuu myös tutkimustyölle paljon aiempaa laajem-
mat mahdollisuudet. l



arseenin spesiaatioanalytiikka vaatii kehittynyttä laitetekniikkaa. kemian yksikössä on käytössä or-
gaanisen ja epäorgaanisen arseenin määrittämiseen nestekromatografi-induktiivisesti kytketty 
plasmamassaspektrometrinen menetelmä (hplC-ICp-ms).

Kuva: ruOKavirastO



20     Kehittyvä Elintarvike  1/2019 Analytiikka &  Valvonta    21

Teema analytiiKKa & valvOnta
TEKSTI: erikoistutkija Johanna Santala, Ruokavirasto

pikku-Rna -sekvensoinnin työvaiheita. aluksi näytteeksi saapuneesta kasvista tai kasvinosasta valitaan sopiva määrä kasvimateriaalia analyysiä varten 
(a ja b). kasvimateriaalista eristetään Rna (C). Rna valmistellaan sekvensointia varten muun muassa kääntämällä se dna:ksi, lisäämällä siihen adapterit 
ja monistamalla näin muodostuneita molekyylejä (d). sekvensointi tehdään syväsekvensointiin sopivalla laitteistolla (e). saadut sekvenssit analysoidaan 
bioinformatiikan keinoin, ja analyysin tuloksena saadaan lista näytteestä löytyneistä viruksista (F).

Kuvat: sari gustafssOn (a ja B) & jOhanna santala (C-f).

KASVIVIRUKSET ESIIN  
PIKKU-RNA-SEKVENSOINNILLA

K
asvin viruspuolustuksen seu-
rauksena syntyvien pienten ri-
bonukleiinihappomolekyylien 
(RNA) sekvensoinnin avulla voi-
daan tunnistaa kerralla kaikki 

kasvissa olevat virukset. Menetelmän käyt-
töönotto kasvinterveyden valvonnassa aut-
taa tulevaisuudessa estämään virusten ai-
heuttamia taloudellisia tappioita.

Kasvivirukset aiheuttavat kasvintuo-
tannossa satotappioita sekä kasvien hei-
kentyvän kasvun että sadon laadun alene-
misen vuoksi. Esimerkiksi kurkun viher-
mosaiikkivirus saattaa tuhota koko kurk-
kukasvuston, jolloin satoa ei saada lain-
kaan. Perunan maltokaarivirus puoles-
taan ei yleensä juurikaan vähennä muku-
lasatoa, mutta mukuloiden pinnalle ja si-

säosiin muodostuu kuoliokaaria, jotka pi-
laavat sadon laadun vaikeuttaen mukuloi-
den käyttöä elintarviketeollisuudessa.

Taloudellisesti tehokkain tapa torjua 
kasviviruksia on ennaltaehkäisy. Virusten 
leviämistä pyritään estämään kasvinter-
veyttä koskevalla lainsäädännöllä, jonka 
nojalla voidaan tarkastaa maahan tuota-
vaa ja markkinoilla olevaa kasvimateriaa-
lia sekä kartoittaa kasvintuhoojien, kuten 
virusten, esiintymistä tuotantopaikoilla. 

Tarkastusten ja kartoitusten yhteydessä 
kasveista otetaan näytteitä, jotka tutkitaan 
virallisissa kasvintarkastuslaboratoriois-
sa. Suomessa tällainen laboratorio on Ruo-
kaviraston Laboratorio- ja tutkimuslinjan 
Kasvianalytiikan laboratorio.

Yksittäistesteistä 
kokonaisvaltaiseen analyysiin

Kasvivirusten tunnistaminen oireiden 
avulla on epäluotettavaa, koska eri virus-
ten aiheuttamat oireet muistuttavat usein 
toisiaan, ja toisaalta sama virus voi aiheut-
taa eri kasvilajeissa ja -lajikkeissa hyvin-
kin erilaisia ja voimakkuudeltaan vaihtele-
via oireita.

Perinteisesti viruksia on tunnistettu eri-
laisilla virus- tai virusryhmäkohtaisilla vi-
ruksen perimää monistavilla (polymeraasi-
ketjureaktio, PCR) ja viruksen kuoriproteii-
neja tunnistavilla (entsyymivälitteinen im-
munosorbenttimääritys, ELISA) testeillä, ja 
näytteistä on tutkittu ennalta sovitut tai oi-
reiden perusteella todennäköiset virukset.

Kasveilta on kuitenkin tähän mennessä 
löydetty satoja erilaisia viruksia, joten kaik-
kia kasvia mahdollisesti infektoivia viruksia 
ei ole taloudellisesti järkevää tutkia virus-
kohtaisilla testeillä, eikä satojen testien yl-
läpito laboratoriossa ole käytännössä edes 
mahdollista. Virallisissa kasvintarkastusla-
boratorioissa ylläpidetään testejä lähinnä 
lainsäädännössä mainituille tai muuten eri-
tyisen haitallisille kasviviruksille.

Kasvit tunnistavat kaikki niitä tartutta-
vat virukset RNA-hiljennykseksi kutsutun 
puolustusmekanismin avulla. RNA-hil-
jennyksessä kasvin puolustusmekanismi 
tunnistaa virusperäisiä RNA-rakenteita ja 
pilkkoo niitä lyhyiksi RNA-molekyyleik-
si (pikku-RNA) pyrkien näin estämään vi-
rusinfektion etenemisen. Riippumatta sii-
tä, miten tehokkaasti viruksen lisääntymi-
nen estyy, kasviin kertyy RNA-hiljennyk-
sen seurauksena pikku-RNA:ta kaikista si-
tä infektoivista viruksista.

Kasvista voidaan laboratoriossa eris-

tää siihen kertyneet pikku-RNA:t, joiden 
emäsjärjestys eli sekvenssi voidaan sel-
vittää syväsekvensointilaitteilla. Sekven-
soinnin tuloksena saaduista miljoonista 
lyhyistä sekvenssipätkistä voidaan bioin-
formatiikan keinoin koostaa kokonainen 
viruksen perimä tai osa siitä. Näitä kooste-
sekvenssejä voidaan verrata tietokannois-
sa oleviin virussekvensseihin ja tunnistaa 
kerralla kaikki kasvia infektoivat virukset. 
Lisäksi menetelmällä voidaan löytää tie-
teelle täysin tuntemattomia viruksia.

tieteellisestä tutkimuksesta 
rutiinidiagnostiikkaan

Pikku-RNA:n hyödyntäminen kasvivirus-
diagnostiikassa keksittiin vuonna 2009, ja se 
omaksuttiin laaja-alaisuutensa vuoksi no-
peasti tieteellisen tutkimuksen välineeksi.  
Menetelmän rutiinikäyttö kasvinterveysla-
boratoriossa vaatii kuitenkin parhaiden toi-
mintatapojen määrittämistä, vakioimista ja 

validointia. Näin varmistetaan, että testi 
toimii toistettavasti ja luotettavasti.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
(nykyisin osa Ruokavirastoa) oli jo vuosi-
na 2013−2016 mukana maatilatalouden ke-
hittämisrahaston (Makera) rahoittamas-
sa projektissa, jossa yhdessä Helsingin yli-
opiston ja Luonnonvarakeskuksen kans-
sa selvitettiin pikku-RNA -sekvensoinnin 
käyttökelpoisuutta kasvinterveyden val-
vonnassa. Projektin tärkeintä antia oli me-
netelmän herkkyyden vertaaminen nykyi-
sin käytössä olevaan PCR-menetelmään.

Vertailussa selvisi, että pikku-RNA 
-analyysin avulla voidaan todeta yhtä pie-
niä virusmääriä kuin PCR-menetelmillä. 
Euroopan tieteen ja tekniikan yhteistyö-
ohjelman rahoittamassa Deep Investigation 
of Virus Associated Sequences -hankkeessa 
vuosina 2015−2018 selvitettiin 28 osallistu-
jamaan ja useiden eurooppalaisten kasvin-
tarkastuslaboratorioiden voimin parhaita 
käytäntöjä muun muassa pikku-RNA -ana-
lyysin toistettavuuden ja luotettavuuden 
varmistamiseen. Tulosten pohjalta Euroo-
pan ja Välimerenmaiden kasvinsuojeluor-
ganisaatio EPPO on laatimassa ohjeistus-
ta laboratorioille, jotka haluavat ottaa me-
netelmän käyttöön rutiinidiagnostiikassa.

Ruokavirastossa pikku-RNA -analyy-
sin käyttöönotto alkoi toden teolla viime 
vuonna silloiseen Eviraan hankitun syvä-
sekvensointilaitteen ja perunan viruksiin 
liittyvän Makera -hankkeen (Virukset suo-
malaisessa perunantuotannossa – yleisyys ja 
tartunnan lähteet) myötä.

Hankkeen aikana on tarkoitus selvit-
tää perunantuotannon virustilanne ja va-
lidoida menetelmää kasvintarkastuslabo-
ratorion käyttöön. Tulevaisuudessa pik-
ku-RNA -analyysiä voidaan käyttää esi-
merkiksi vihannes- ja marjakasvien tai-
miaineiston virusvapauden varmistami-
seen ja siten torjua ruuantuotannon mää-
rällisiä ja laadullisia satotappioita. l

pCR- ja pikku-Rna-analyysin eroja

PCR-testi pikku-RNA -sekvensointi

Läpimenoaika  
(josta henkilötyötä)

2−3 vrk (2 tuntia) 5−10 vrk (18 tuntia)

testin hinta/näyte 150 €* 200 €**

Mihin sopii? yksittäisten näytteiden ja näytesarjojen 
testaaminen yksittäisten virusten/ 
virusryhmien suhteen 

näytesarjojen seulonta kaikkien 
kasvivirusten suhteen

Mihin ei sovi? kaikkien mahdollisten virusten  
tutkiminen näytteestä

yksittäisten näytteiden tutkiminen 
nopeasti

Menetelmän vahvuus nopea ja luotettava rutiinityökalu kaikki virukset saadaan testattua 
yhdellä kertaa

Menetelmän heikkous testattavat virukset on valittava 
etukäteen 

Menetelmää ei ole validoitu  
rutiinikäyttöön

*   Ruokaviraston Kasvianalytiikan laboratorion hinnaston mukainen hinta yhtä virusta tai virusryhmää  
     tunnistavalle testille.
** Arvioitu hinta, kun näyte käsitellään osana noin 20 näytteen sarjaa. Menetelmää ei vielä käytetä  
     Ruokavirastossa palvelunäytteiden tutkimiseen.

d e F

a b C

Elintarviketutkimukset omavalvonnan,
viranomaisvalvonnan ja tuotekehityksen tueksi

Kotimainen vesi-, elintarvike- ja ympäristölaboratorio
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Ravitsemuksen osuus ei tarttuvien tautien tautitaakasta

Teema analytiiKKa & valvOnta
TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

KEMIKAALIEN VAARAN JA RISKIN 
käsitteitä Pitää selkeYttää

O
sa kemiallisista yhdisteistä pää-
tyy ravintoon ympäristön kaut-
ta, jotkut lisättyinä paranteina tai 
valmistuksen aikana muodostu-
vina, uusina yhdisteinä. Kemi-

kaalien ominaisuudet vaihtelevat suures-
ti, ja joillakin voi olla myös haitallisia vai-
kutuksia.

Ruokaviraston erikoistutkijan Pertti 
Koiviston mukaan monet kemikaalit saat-
tavat olla vaarallisia sellaisinaan, mutta 
niiden riskit terveydelle eivät välttämät-
tä toteudu, koska pitoisuudet ovat alhaisia 
elintarvikkeissa.

− Turvallisuuden kannalta haitallisim-
pia lienevät prosessissa muodostuvat ke-
mikaalit, kuten akryyliamidi ja PAH-yh-
disteet eli polysykliset aromaattiset hii-
livedyt. Prosessoitu ruoka ei sinällään ole 
sen kummempaa, mutta esimerkiksi pais-
taminen tai savustaminen ovat nykynor-
mein haastavia toteuttaa varsinkin ko-
tiolosuhteissa. Prosessointi taidetaan ym-
märtää myös kemikaalien lisäämisenä 
elintarvikkeisiin. Tätä olisi hyvä selkeyt-
tää, onhan esimerkiksi perunoiden keit-
täminen prosessointia, Koivisto tiivistää.

Yksittäisillä kemikaaleilla ei pystytä 
jäämätasoilla osoittamaan haittoja: usein 
epidemiologian tarkkuus ei riitä, ja altis-
tumistiedot ovat vajavaiset.

− Epidemiologisesti kemikaalien ai-
heuttamaa tautitaakka on vaikea erottaa 
huonosta ravitsemuksesta johtuvasta ter-
veyshaitasta. Toisaalta esimerkiksi hor-
monihäiritsijöille ei ole vielä edes selkeää 
määritelmää. Mitkä yhdisteet ovat jo tun-
nettujen lisäksi merkittäviä ja kuinka voi-
makkaita ne ovat, on hankala asia, Koivis-
to toteaa.

miten turvalliset raja-arvot 
määritellään?

Turvallisen pitoisuuden määritelmää käyt-
tää esimerkiksi Euroopan elintarvikevi-
ranomainen EFSA tehdessään arvioita ke-

mikaaleista. Koiviston mukaan turvallisen 
tai pienimmän haitallisen pitoisuuden tut-
kiminen on haastavaa. Turvallisuuspohjai-
sessa määrittelyssä annos-vaste-suhteen 
määrittely on oleellista. Onnistuneilla koe-
järjestelyillä pystytään johtamaan turvalli-
seksi tunnettu raja-arvo. Yhdisteen tai yh-
distejoukon turvallisuus on testattava, jos 
halutaan kemikaalikohtainen arvio.

− Kaikkia kemikaaleja ei ole tutkittu, 
eikä ole välttämättä järkevääkään tutkia. 
Haasteellista on myös se, että samojenkin 
tutkimusten pohjalta voidaan päätyä eri-
laisiin turvallisiin pitoisuuksiin. Raja-ar-
voja voidaan määritellä alhaisemmiksikin, 
kuten joidenkin torjunta-aineiden koh-
dalla on tehty¹.

Erittäin pienten pitoisuuksien kohdalla 
voidaan käyttää nykyisin TTC-periaatet-
ta (Treshold of Toxicological Concern), jo-
ta EFSA juuri päivittää ja jossa asiantuntija 
voi tulkita hyvin pienen pitoisuuden ole-
van merkityksetön.

− Esimerkiksi syöpävaaralliselle aineelle 
on arvioitu, että 0,15 mikrogrammaa/päi-
vä on haitaton määrä, Koivisto tarkentaa².

Antibioottijäämä tai homemyrkkyta-
paus ei ole yksittäisenä tapauksena akuutti 

terveysvaara. Ruokamyrkytykset taas ovat 
lähinnä bakteerien tai virusten aiheutta-
mia. Kemiallisilla yhdisteillä ei-akuutit 
terveysvaikutukset ovat merkitsevämpiä, 
kuten EFSAn arviointi ympäristömyrkkynä 
esiintyvistä PFOS-yhdisteistä (perfluoro-
yhdisteet3 ), jota käytetään likaa hylkivissä 
pinnoiteaineissa 3, 4.

Yhdisteet ovat akuutisti toksisia eläin-
mallissa pitoisuudella 500 mg/kg, mutta 
terveysvaikutus kolesteroliin havaitaan jo 
paljon pienemmällä pitoisuudella. Akuu-
tisti toksisia pitoisuuksia ei elintarvikkeis-
sa esiinny, ja jäämätasokin on usein mit-
tauskyvyn rajoilla.

− Allergeenien kohdalla pakkausmer-
kinnät ovat tärkeitä. Toisaalta esimerkiksi 
pähkinät ja siemenet voivat sisältää raskas-
metalleja tai homeen muodostamaa afla-
toksiinia, joiden haitat eivät kuitenkaan 
nouse liian korkeiksi suositusten mukai-
sissa käyttömäärissä, Koivisto kertoo.

turvallisuustutkimusta  
lisää suomeenkin

Pertti Koiviston mukaan tilanne näyttää 
kemikaalialtistumisen osalta yleisellä ta-

solla hyvältä, vaikka prosessissa muodos-
tuvat altisteet ovat nousseet enemmän esil-
le. Tanskaan siirtynyt EU:n referenssilabo-
ratorio tullee laajentamaan tutkimusalu-
etta merkittävästi. Aikaisemmin kohtee-
na ovat olleet pääosin PAH-yhdisteet. Suo-
messa Ruokavirasto tutkii haitallisia ainei-
ta lähinnä elintarvikkeiden raaka-aineista.

Myös valmiiden tai prosessoitujen tuot-
teiden tutkimusta voisi jatkaa, kuten on 
tehty EU:n rahoittamassa Total Diet Study 
-hankkeessa.

− Kemikaalien turvallisuustutkimukseen 
pitäisi saada lisättyä kiinnostusta ja osaa-
mista Suomessakin. Esimerkiksi haitallis-
ten aineiden biomonitorointia ravitsemus-
tutkimusten jatkoksi olisi hyvä tehdä, vaik-
ka siinäkin on haasteensa. Muun muas-
sa vuorokausivirtsanäytteestä voisi tehdä 
useita altisteita samasta näytteestä. Myös 
torjunta-aineille altistumisen taso olisi hy-
vä tietää tarkemmin, jotta turha keskustelu 
vaaroista vähenisi, Koivisto sanoo.

Hän perää lisää keskustelua vaaran ja 
riskin ymmärtämiseksi myös nanomate-
riaaleilla. Yksi esimerkki on titaanidioksidi 
(E171), jota käytetään valkoisena pigment-
tinä. Sitä on myös muun muassa aurinko-
voiteissa suojana UV-säteilyä vastaan.

− Myös torjunta-aine glyfosaattiin liit-
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tyvä keskustelu on sekavaa: torjunta-ai-
nevalmistetta ja sen yhtä komponenttia 
(glyfosaatti) on usein vaikea erottaa toi-
sistaan. Toinen esimerkki on sydänlääk-
keen nitrosoamiini. Lääke vedettiin var-
muuden vuoksi markkinoilta. Samal-
la mainittiin, että nitrosamiineja on myös 
makkarassa. Ei nitrosamiini ole sen tur-
vallisempaa makkarassakaan, johon si-
tä muodostuu muun muassa nitriitistä. 
Saanti on kuitenkin vähäistä ja nykykäsi-
tyksen mukaan turvallisella tasolla.

uutta tutkimustietoa tarvitaan

Uutta tietoa kemikaaleista tulee koko ajan 
maailmalta. Suomessa tehdään jonkin ver-
ran hankepohjaista turvallisuustutkimus-
ta, mutta kemikaalien kohdalla toiminta 
on nykyisin vähäisempää. Pertti Koiviston 
mielestä toksikologista kemikaalien tutki-
musta tarvittaisiin edelleenkin, koska hy-
välle riippumattomalle tiedolle on käyttöä.

− Noloa on tässä mielessä Suomen kan-
nalta se, että Euroopan kemikaaliviras-
to on perustettu Suomeen. Koivisto toteaa.

Ruokavirasto (ennen Evira) ei tutki vir-
katyönä haitallisten yhdisteiden haitalli-
suutta, vaan lähinnä seuraa kirjallisuutta 
ja EFSAn raportteja. Valvonta-ohjelmiin 

ei tarttuvien tautien tautitaakka (mm. sydäntaudit, keuhkotaudit, syöpä) ravitsemuksesta alenee 
suomessa, mutta on silti noin 13 prosenttia. tautitaakka kuvaa huonon ravitsemuksen ja ruuan altis-
teiden osuutta menetetystä terveydestä ja menetettyjä elinvuosia koko väestössä. kuva on tuotettu 
kansainvälisestä tautirekisteristä (IHME)⁷, johon valtiot tuottavat taustatietoa⁸.

LÄHdE: GBD Compare, http://ihmeuw.org/4ow6

mahtuu suhteellisen vähän kontaminant-
teja, koska näytevirrat ovat suuria lääke- 
ja torjunta-aineiden valvonnassa. Luon-
nonvarakeskus on kerännyt ruokafakta-
sivulle tietoja altisteista ja seurantaohjel-
mista markkinoinnin tarpeisiin5.

− EFSAn riskinarviointien yhteydessä voi 
olla toive lisätutkimuksista riskinarvioin-
nin tarpeisiin. Osa monitorointisuosituk-
sista on nähtävillä myös maa- ja metsäta-
lousministeriön verkkosivuilta6. EU-maat 
tuottavat monitorointidataa EFSAn käyt-
töön lähinnä projektiluontoisesti. Ruoka-
viraston riskinarviointiyksikössä resurssit 
kemikaaliasioihin ovat myös pienet, mutta 
osaaminen hyvää kemikaali- ja saantitie-
tojen yhdistämisessä, Koivisto summaa. l

Lähteet:
¹ https://mmm.fi/torjunta-ainejaamat 
² https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/  

threshold-toxicological-concern
³ https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/ 

pub/5194
4 https://www.ymparisto.fi/pop
5 https://www.luke.fi/ruokafakta/liha-ja-kala/ 

 laakejaamat-ja-kielletyt-aineet/
6 https://mmm.fi/vierasaineet)
7 https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
8 https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ 

riskinarvio/tautitaakka

Lisätietoja: Risto Laiho, 
+358 400 501091
risto.laiho@pakkaus.com
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TEKSTI: elintarviketoimialan myyntipäällikkö Marianne Rojo, IBM Suomi

LOHKOKETJUTEKNOLOgIA TUO 
noPeutta ja läPinäkYvYYttä 
ELINTARVIKEKETJUUN
lohkoketjuteknologian hyödyntäminen erityisesti ruuan jäljitettävyydessä yleistyy 
kiihtyvällä tahdilla globaalisti.

D
atan määrän räjäh-
dysmäisestä kasvus-
ta huolimatta elintar-
vikealan toimitusket-
jujen ohjauksessa ja 

hallinnassa on edelleen käytössä 
erillisiä ja manuaalisia tietojen-
käsittelyvaiheita. Siirtyminen 
sähköisiin ratkaisuihin ja uusiin 
teknologioihin tulee erottamaan 
alan toimijoita toisistaan. Kil-
pailueduiksi on muodostumas-
sa kyky käsitellä tietoa nopeas-
ti sekä osoittaa pitävästi tuot-
teiden alkuperä ja toimitusket-
jun kulku.

Kuluttajien vaatimukset 
elintarvikealan toimijoita koh-

taan kasvavat vuosi vuodelta. 
Luottamus ruuan tuotantoon 
ja raaka-aineiden alkuperään 
ovat avainasemassa, kun va-
litaan tuotteita, joita erilaisis-
sa kodeissa halutaan kuluttaa. 
Jotkut haluavat luomua, jotkut 
eettisesti valmistettua ruokaa 
ja raaka-aineita ja jotkut lähi-
ruokaa.

Tällaisessa tilanteessa elin-
tarvikealan toimijat voivat 
luoda eroa kilpailijoihin tar-
joamalla radikaalia läpinäky-
vyyttä ruuan alkuperään ja jäl-
jitettävyyteen. Monet kulut-
tajat ovat nykyään uskollisia 
brändeille, jotka mahdollista-

sä tapahtuva ruuan jäljitet-
tävyys on mahdollista jakaa 
helposti myös kuluttajien 
saataville. Suomessa IBM to-
teutti S-Ryhmän käyttöönot-
taman Kuhatutkan, jossa va-
litun kalatuotteen alkuperän 
pystyy jäljittämään vaivatto-
masti pyyntipaikkaan asti.

− Kotimaista-kuhafileen  
tuotepakkauksessa on QR- 
koodi, jonka avulla sekä 
kauppa että siellä asioiva asi-
akas voivat tarkistaa, missä 
ja milloin pakkauksessa ole-
va kuha on pyydetty, IBM:n 
vähittäiskaupan alan asiak-
kuuksista vastaava Tomi Le-
hikoinen kertoo.

miten lohkoketju-
teknologia toimii?

Lohkoketjuteknologiaa on jo 
pitkään hyödynnetty pankki- 
ja rahoitusalalla, mutta elin-
tarvikemarkkinoilla teknolo-
gia on varsin uutta.

IBM:n tarjoamassa, luvi-
tetussa lohkoketjuratkaisus-
sa jokainen ketjun toimija eli 
niin kutsuttu lohko pystyy 
tallentamaan omalta osal-

taan tietoa, jota muut lohkot 
hyödyntävät. Lohkoketjun 
jäljitettävyyden luotettavuus 
perustuu siihen, että kerran 
järjestelmään syötettyä tie-
toa ei voi jälkikäteen muut-
taa, jolloin tieto pysyy koske-
mattomana. Tämän ansios-
ta mahdollisen virheellisen 
informaation lähde saadaan 
heti selville ja voidaan korjata.

Oikein rakennettu lohko-
ketjuratkaisu on avoin kaikille 
toimitusketjuun osallistujille 
loppukäyttäjä mukaan lukien. 
Sitä voi hyödyntää toimialan 
standardien (esim. GS1 EP-
CIS eli Electronic Product Co-
de Information Services) mu-
kaisesti. Se tarjoaa myös vi-
ranomaisille, kuten Ruokavi-
rastolle (ennen Evira), entis-
tä tarkemman reaaliaikaisen 
näkymän elintarviketuotan-
toon: valvonta helpottuu, ja 
byrokratian määrä vähenee.l

LOHKOKETJUTEKNOLOgIAN ETUJA

Läpinäkyvyys: Prosessien kaksisuuntainen 
optimointi voidaan varmistaa ja tarjota näin 
oikeaa tietoa kuluttajille.

Alkuperä: Tuotteen alkuperä ja sijainti toi-
mitusketjussa saadaan selville reaaliajassa.

Tuoreus: Toimitusketjuja voidaan optimoi-
da niin, että ruuan tuoreus pystytään takaa-
maan. Kun kuljetuksen aikana pilaantuvien 
tuotteiden riski on minimissään, ruokajät-
teen määrä vähenee.

Laatu, aitous ja turvallisuus: Tuotteen 
aitous voidaan todentaa, mikä vähentää  
virheitä ja mahdollisuuksia väärennöksiin.

A

kotimaista-kuhafileen tuotepakkauksessa on QR-koodi, jonka avulla 
kauppa ja siellä asioiva asiakas voivat tarkistaa, missä ja milloin pakkauk-
sessa oleva kuha on pyydetty.

lohkoketjuteknologian avulla ruuan jäljitettävyys on entistä helpompaa myös 
kuluttajille.

tomi lehikoinen vastaa vähittäis-
kaupan alan asiakkuuksista.

vat toimitusketjun läpinäky-
vyyden asiakkaille asti.

IBM on rakentanut yhdes-
sä maailman johtavien elin-
tarvikealan toimijoiden kans-
sa (mm. Walmart, Unilever ja 
Nestlé) lohkoketjuteknolo-
giaan perustuvia ratkaisuja, 
jotka auttavat ruuan alkuperän 
todentamisessa ja tuovat läpi-
näkyvyyttä logistiikkaketjuun. 
Lohkoketjuteknologia tarjoaa 
nopean ratkaisun esimerkik-
si siihen, missä päin maail-
maa tavarakuljetus parhaillaan 
kulkee tai mistä se on alun pe-
rin tullut.

Digitaalisessa ympäristös-
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MAKEA PROTEIINI BRAZZEIINI 
LABORATORIOSTA LAUTASELLE

TEKSTI: tutkijatohtori Mirva Saaranen, Oulun yliopisto, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

E
lintarviketeollisuu-
dessa on jo pitkään 
etsitty sokerille kor-
vaajia, mutta täydel-
listä ratkaisua on ollut 

vaikea löytää. Monilla nykyisin 
käytössä olevilla luonnollisil-
la ja keinotekoisilla makeutus-
aineilla on ongelmia makupro-
fiilin, epämiellyttävien sivuma-
kujen, mahdollisten haitallisten 
terveysvaikutusten tai fysikaa-
listen ominaisuuksien takia.

Brazzeiini on luonnossa 
esiintyvä makea proteiini. Se 
on 1000−2000 kertaa makeam-

Brazzeiini on kiinnostava, ominaisuuksiltaan hyvin käyttökelpoinen ja luonnollinen 
vaihtoehto sokerille.

paa kuin sokeri. Elintarvikkei-
siin lisättävillä määrillä sitä 
voidaan pitää käytännössä ka-
lorittomana, ja sen glykeemi-
nen indeksi on nolla.

Brazzeiinin maku on hy-
vin sokerin kaltainen, ja toisin 
kuin monilla muilla makeu-
tusaineilla sillä ei ole metal-
lista, lakritsimaista tai muita 

epämiellyttäviä sivu- tai jälki-
makuja. Lisäksi se kestää hyvin 
kuumennusta ja on erittäin ve-
siliukoinen sekä stabiili laajal-
la pH-asteikolla. Edellä maini-

tut ominaisuudet tekevät braz- 
zeiinista hyvin käyttökelpoisen 
erilaisissa elintarvikkeissa.

Ensimmäisen kerran braz-
zeiinia eristettiin vuonna 1994 
Wisconsinin yliopistossa Yh-
dysvalloissa Länsi-Afrikassa 
kasvavan Pentadiplandra bra-
zzeana Baillon -kasvin hedel-
mästä¹. Paikalliset asukkaat 
ovat käyttäneet kyseistä hedel-
mää jo useita vuosisatoja. Kas-
vin kansankielinen nimi Oub-
li tulee ranskan kielen verbistä 
oublier eli unohtaa, sillä hedel-
mää on käytetty vierottamaan 
lapsia äidinmaidosta. Tarinan 
mukaan maistettuaan hedel-
mää lapset unohtavat palata 
kotiin äitinsä luo.

tutkijaryhmä 
kehitti kannattavan 
menetelmän

Brazzeiini-proteiinin pitoisuus 
itse hedelmässä on hyvin ma-
tala (0,36%)¹, joten sen eristä-
minen suoraan hedelmästä ei 
ole kaupallisesti kannattavaa. 
Kyseinen kasvi kasvaa luon-
nossa rajatuilla alueilla Län-
si-Afrikassa, eikä sitä pystytä 
viljelemään teollisesti. Braz- 
zeiinia ja sen ominaisuuksia 
on tutkittu jo kauan, ja monet 
toimijat ja yritykset ovat yrit-
täneet tuottaa sitä kaupallisiin 
tarkoituksiin useilla eri mene-
telmillä.

Tähän mennessä testatut, 
lupaavimmat menetelmät ovat 
keskittyneet brazzeiinin tuot-
toon geneettisesti modifioi-
duissa kasveissa sekä erilaisis-
sa mikro-organismeissa kuten 
bakteereissa ja hiivoissa. Näillä 
menetelmillä tuotetut määrät 

Brazzeiini

Makea proteiini  
Oubli-kasvin  
hedelmästä

Maku hyvin sokerin 
kaltainen, ei kitkerää 
sivu- ja jälkimakua

1000−2000 kertaa 
sokeria makeampaa

Käytettävillä  
määrillä kaloriton

Kestää  
kuumennusta

Biofermentaatio 
muokatuilla baktee-
reilla mahdollistaa  
kannattavan tuotan-
non

0kcal

Efficient production of 
Brazzein, a natural zero 
calorie sweetener -tut-
kimusprojektin jäseniä 
vasemmalta: professo-
ri lloyd Ruddock, tutki-
jatohtori anna gaciarz, 
tutkimusapulainen Yu-
ko uchida ja tutkijatoh-
tori mirva saaranen. oi-
kealla oulun yliopiston in-
novaatioasiamies maarit 
jokela.

ovat jääneet toistaiseksi liian 
alhaisiksi ollakseen taloudel-
lisesti kannattavia. Oulun yli-
opistossa toimivan tutkimus-
ryhmän kehittämän menetel-
män avulla on nyt mahdollis-
ta tuottaa brazzeiinia tarpeeksi 
suuria määriä, jotta se on kau-
pallisesti kannattavaa.

Professori Lloyd Ruddockin 
johtama tutkimusryhmä on 
jo parin vuosikymmenen ajan 
tutkinut proteiinien laskostu-
mista eli sitä, miten erilaiset 
proteiinit saavuttavat soluissa 
oikean kolmiulotteisen raken-
teensa ja sitä kautta toimivat 
niille ominaisissa tehtävissään 
oikealla tavalla. Tutkimuksen 
pohjalta ryhmässä on kehitetty 
CyDisCo-niminen menetelmä 
(Cytoplasmic Disulfide bond for-
mation in E.coli), joka on myös 
patentoitu².

Menetelmässä laboratorios-
sa tai esimerkiksi elintarvike- 
ja lääketeollisuudessa yleisesti 
käytettäviin bakteerikantoihin 
tuodaan proteiinien laskostu-
mista avustavia tekijöitä muis-
ta organismeista. Nämä tekijät 
auttavat bakteereita muodos-
tamaan proteiinien oikean ra-
kenteen saavuttamiseksi tar-
vittavia rikkisiltoja, joita bak-
teerien solulimassa ei normaa-
listi muodostu. Brazzeiniissa 
näitä rikkisiltoja on neljä, ja ne 
ovat välttämättömiä proteiinin 
oikean rakenteen ja toiminnan 
kannalta.

Biofermentaatiossa baktee-
reissa tuotettu brazzeiini on 
lisäksi saatava erilleen bak-
teerien omista proteiineista ja 
muista tuotantoprosessiin liit-
tyvistä ainesosista. Tätä var-
ten osana projektia on kehitet-

ty helppo ja edullinen puhdis-
tusmenetelmä, jossa käytetään 
vain aiemmin elintarvikkeissa 
käytettäväksi hyväksyttyjä ai-
nesosia. Tähän mennessä braz- 
zeiinin tuotantoa on testattu ja 
optimoitu pienessä mittakaa-
vassa laboratorio-olosuhteis-
sa, mutta kevään aikana me-
netelmää on tarkoitus testata 
myös suuremmassa tuotanto-
tilavuudessa 10−100 litran bio-
fermentorissa.

ei vielä lupaa 
elintarvikekäyttöön

Elintarviketurvallisuusviran-
omaiset eivät ole vielä myön-

täneet lupaa brazzeiinin käyt-
töön elintarvikkeissa, joten 
kaupan hyllyille sitä sisältä-
viä tuotteita ei ihan lähitule-
vaisuudessa ole odotettavissa. 
Brazzeiinia sisältävän hedel-
män käyttö vuosisatojen ajan 
puoltaa sen turvallisuutta elin-
tarvikekäytössä, mutta lupavi-
ranomaisten vaatimat turval-
lisuustestit on vielä läpäistävä.

Brazzeiinin kaupallinen po-
tentiaali on hyvin suuri, sil-
lä markkinoilla ei ole olemas-
sa sellaista makeutusainetta, 
jolla voisi korvata sokerin mo-
nipuolisesti erilaisissa elin-
tarvikkeissa niin, että tuot-
teen maku ei kärsi. Brazzeii-
nin fysikaaliset ominaisuudet 
ja makuprofiili ovat erinomai-
sia; Brazzeiini maistuu sokeril-
ta. Tuotantoa ei ole vielä teol-
lisessa mittakaavassa, mutta 
toivottavasti se on sinne piak-
koin siirrettävissä. Brazzeiinin 
tuotantoon kehitetyn mene-
telmän kaupallistamiseen täh-
täävällä projektilla on Business 
Finlandin myöntämä rahoi-
tus vuoden 2019 kesäkuun lop-
puun asti. l

Lähteitä:
¹ Ming, d. & Hellekant, g. 1994.  

Brazzein, a new high-potency  
thermostable sweet protein from 
Pentadiplandra brazzeana B. FEBS 
Letters 355 (1),106−108.

² Patentit Yhdysvalloissa us9238817 ja 
US20120202245;  
patentti Euroopassa EP2438175

³ https://www.who.int/news-room/
fact-sheets/detail/obesity-and-
overweight 

4 https://stat.luke.fi/ravintotase- 
2017-ennakko-ja-2016-lopulliset- 
tiedot_fi

tutkimuslaboratorion biofermen- 
torissa luodaan optimaaliset, sää-
dellyt olosuhteet muokattujen mi-
krobien kasvulle ja brazzeiinin tuo-
tolle. elintarvike- ja lääketeollisuu-
dessa käytettävät fermentorit ovat 
huomattavasti suurempia ja voivat 
olla tilavuudeltaan jopa 50 000− 
100 000 litraa.

brazzeiini on jopa 2000 kertaa sokeria makeampaa ja erittäin vesi-
liukoista. putkessa olevalla määrällä voitaisiin korvata noin yksi ki-
lo sokeria.

Ylipaino ja sen tuomat haitat 
yksilön terveydelle ja kuormi-
tus yhteiskunnalle kustannuk-
sineen on kasvava maailman-
laajuinen ongelma. Vuonna 
2016 maailman aikuisväestöstä 
39 prosenttia oli ylipainoisia³ ja 
määrä jatkaa nousuaan.

Yksi syy yhä lisääntyvään yli-
painoisten määrään on ihmis-

ten mieltymys makeaan eli so-
keriin. Suomessa sokerin ku-
lutus on laskenut 1970-luvun 
huippulukemista yli 30 pro-
senttia pysyen melko tasaise-
na viimeisen vajaan kymmenen 
vuoden ajan4. Sokerin kulutuk-
sessa maiden välillä on kuiten-
kin suuria eroja ja maailman-
laajuisesti kulutus on jatkanut 

kasvuaan tasaisesti huolimat-
ta tiedossa olevista terveydel-
lisistä haitoista.

Sokerin vähentäminen elin-
tarvikkeista onkin yksi kulut- 
tajien, eri maiden hallintoelin-
ten ja sitä kautta elintarvike- 
alan yritysten yhteisistä tavoit-
teista.

Ylipaino iso ongelma
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KONTAKTIMATERIAALIEN KOOSTUMUKSELLA  
JA OMINAISUUKSILLA  
ISO VAIKUTUS 
ELINTARVIKKEISIIN

E
lintarvike on elinkaa-
rensa aikana koske-
tuksessa useisiin eri 
materiaaleihin ja tar-
vikkeisiin. Näitä ma-

teriaaleja kutsutaan lyhyes-
ti elintarvikekontaktimateriaa-
leiksi tai pelkästään kontakti-
materiaaleiksi. 

Kontaktimateriaalien koos-
tumuksella ja ominaisuuksilla 
on suuri vaikutus elintarvikkee-
seen, sillä materiaalista siirtyy 
lähes aina sen ainesosia aina-
kin vähäisessä määrin elintar-
vikkeeseen. Peruslähtökohtana 
materiaalivalinnoissa pitäisikin 
aina olla käytettävän kontakti-
materiaalin turvallisuus.

Yksinkertaistettuna elintar-
vikekontaktimateriaalia voi-
daan pitää turvallisena, kun se 
on kemiallisilta koostumuksel-
taan ja mikrobiologisilta omi-
naisuuksiltaan sellainen, ettei 
elintarvike muutu ei-turvalli-
seksi ollessaan siihen kontak-
tissa. Viime kädessä elintarvi-
kekontaktimateriaalin turvalli-
suutta arvioidaan siihen koske-
tuksessa olevan elintarvikkeen 
turvallisuuden näkökulmasta.

Kontaktimateriaalista ei saa 
siirtyä elintarvikkeeseen sen 
ainesosia sellaisia määriä, jot-
ka tekisivät elintarvikkeen vaa-
ralliseksi ihmiselle, muuttaisi-
vat elintarvikkeen koostumusta 

sopimattomasti tai sen aistin-
varaisia ominaisuuksia haital-
lisesti. Vaatimustenmukaisuus 
on käsitteenä laajempi. Sillä 
tarkoitetaan kaikkia niitä omi-
naisuuksia, joita on lainsäädän-
nöllä säädetty, mukaan lukien 
elintarvikekontaktimateriaali-
en turvallisuus.

vaatimustenmukaisuus-
ilmoitus kertoo 
turvallisuudesta

Kontaktimateriaaleille, joil-
la on materiaalikohtaista eri-
tyislainsäädäntöä, on kirjat-
tu velvollisuus laatia ns. vaa-
timustenmukaisuusilmoitus, 
jolla materiaalin turvallisuus 
ja muu vaatimustenmukaisuus 
voidaan varmistaa kaupan eri 
vaiheissa.

Asetuksessa 1935/2004 on 
säädetty jäsenvaltioille mah-
dollisuus pitää voimassa tai 
antaa kansallisia säännöksiä 
koskien vaatimustenmukai-
suusilmoitusta. Moni EU-maa 
vaatii laatimaan vaatimusten-
mukaisuusilmoituksen kaikil-
le kontaktimateriaaleille joko 
kansallisessa lainsäädännössä 
tai viranomaisohjeissa.

Suomessa velvollisuus laa-
tia vaatimustenmukaisuusil-
moitus kaikille elintarvike-
kontaktimateriaaleille on kir-

jattu Ruokaviraston valvonta-
ohjeeseen 17018. Ohjeessa on 
kerrottu myös yleiset sisältö-
vaatimukset ko. ilmoitukselle.

kemiallinen turvallisuus 
on pääosassa

Elintarvikekontaktimateriaa-
lin aiheuttama kemiallinen ris-
ki elintarvikkeelle syntyy ma-
teriaalista elintarvikkeeseen 
siirtyvistä ainesosista. Kon-
taktimateriaalivalmistajan on 
tärkeää tunnistaa, onko mate-
riaalista siirtyvien ainesosien 
joukossa sellaisia, joilla on to-
dettu tai joilla epäillään olevan 
ihmisen terveyteen haitallisia 
vaikutuksia.

Kemiallisten aineiden siir-
tymää materiaalista elintar-
vikkeeseen kutsutaan migraa-
tioksi. Migraatio on monimut-
kainen tapahtuma, jonka me-
kanismi vaihtelee materiaa-
likohtaisesti. Materiaaleilla, 
joilla pieni huokoskoko estää 
aineiden siirtymisen materi-
aalin ulkopinnalta sisäpinnal-
le (mm. ruostumaton teräs, lasi 
ja keramiikka), migraatiota ta-
pahtuu pääosin suoraan liuke-
nemalla elintarvikkeen kans-
sa kosketuksessa olevasta pin-
nasta kuten astian sisäpinnas-
ta.

Paperilla ja kartongilla  
migraatio perustuu yleensä 
adheesioon eli aineiden väli-
seen vetovoimaan. Kosteuden 
imeytyessä paperiin sen sisäl-
tämät aineet alkavat siirtyä sii-
tä pois. Muovilla mekanismina 
on yleensä diffuusio, jossa ai-
neet siirtyvät korkeamman pi-
toisuuden puolelta matalam-
man pitoisuuden puolelle pik-
kuhiljaa.

Käytännössä aineita voi siir-
tyä monikerroksisesta materi-
aalista kaikkien eri kerrosten 
läpi elintarvikkeeseen. Esimer-
kiksi painovärit saattavat siir-
tyä usean eri materiaaliker-
roksen läpi pakkauksen ulko-
pinnalta elintarvikkeeseen, jos 
välissä ei ole käytetty estoker-
rosta.

Painovärien ainesosia voi 
siirtyä materiaalin pinnalta 
myös ns. set off -ilmiön vaiku-

vastuu elintarvikekon-
taktimateriaalien turvalli-
suudesta ja vaatimustenmukai-
suudesta jakautuu koko toimitus-
ketjulle.

tuksesta. Tällöin painetun ma-
teriaalin painopinnalta siirtyy 
painovärin ainesosia paina-
mattomalle puolelle, kun ma-
teriaalia pinotaan päällekkäin 
tai esimerkiksi kääritään rul-
lalle painamisen jälkeen.

Migraation määrä riippuu 
migratoituvien aineiden ja 
kosketuksessa olevan elintar-
vikkeen fysikaaliskemiallisis-
ta ominaisuuksista. Kemialli-
sen aineen pitoisuus kontakti-
materiaalissa vaikuttaa luon-
nollisesti siihen, paljonko si-
tä voi ylipäätään siirtyä elin-
tarvikkeeseen. On todettu, et-
tä siirtymä on sitä suurempaa, 
mitä pienempi on siirtyvän ai-
neen molekyylimassa. Yli 1000 
Daltonin suuruisen molekyy-
limassan omaavat aineet eivät 
enää siirry helposti.

Elintarvikekontaktimate-
riaalin paksuus ja materiaalin 
tiiveys vaikuttavat myös siirty-
mään. Materiaalin rajapaksuu-
deksi kutsutaan sitä, kun ainei-
den siirtymä ei enää kasva. 

Myös elintarvikkeiden omi-
naisuuksilla on suuri merki-
tys aineiden siirtymään. Tut-
kimuksissa on todettu, että ai-
neiden siirtymä on suurinta 
rasvaiseen ja happamaan elin-
tarvikkeeseen. Migraatio on 
verrannollinen ajan neliöjuu-
reen. Se kasvaa kosketusajan 
alussa nopeasti, mutta tasoit-
tuu kosketusajan loppua koh-
den.

Kosketuspinta-alalla on 
niin ikään vaikutus migraation 
määrään. Migraatio on yleen-
sä suurinta silloin, kun koske-
tuspinta-alan suhde tilavuu-
teen on suurin. Kemiasta tut-
tu sääntö, että samankaltainen 
liuottaa samankaltaista, lisää 
myös siirtyvien aineiden mää-
rää. Esimerkiksi kontaktima-
teriaalissa oleva poolinen aine 
liukenee helpommin poolisiin 
elintarvikkeisiin.

Elintarvikkeen ominaisuuk-
sien lisäksi migraation suuruu-
teen vaikuttaa elintarvikkeen 
lämpötila. Migraation on to-
dettu kasvavan moninkertai-
sesti jokaista 20 °C:n lämpöti-
lan nousua kohden. l

n  EU-asetus 1935/2004 koskee kaikkia elintarvikekon-
taktimateriaaleja, ja siinä on annettu yleiset turvalli-
suusvaatimukset kaikille elintarvikekontaktimateri-
aaleille materiaalityypistä riippumatta. Kontaktima-
teriaaleja koskeva muu EU-lainsäädäntö on annettu 
tämän asetuksen perusteella. Sitä kutsutaan epäviral-
lisesti ns. kehysasetukseksi.

n  Asetus hyvistä toimintatavoista, ns. GMP-asetus 
2023/2006

n  Muoviasetus 10/2011 (EU)

n  Kierrätysmuoviasetus 282/2008 (EU)

n  KTM:n asetus keramiikasta 165/2006

n  KTM:n asetus regeneroidusta selluloosasta 697/2005 

n  Asetus aktiivisista ja älykkäistä elintarvikekontakti-
materiaaleista 450/2009 (EU)

n  Asetus epoksijohdannaisista 1895/2005 (EU) 

n  Asetus bisfenoli-A:sta lakoissa ja epoksipinnoitteissa 
213/2018 (EU) 

n  KTM:n nitrosoamiinipäätös koskien tuttien ja tuttipul-
lojen kumeja 903/1994

n  Kiinasta ja Hongkongista tuotavia polyamidisia 
ja melamiinisia keittiötarvikkeita koskeva asetus 
284/2011 (EU). 

n  KTM:n päätös raskasmetalleista 268/1992

lainsäädännön minimivaatimukset 
elintarvikekontaktimateriaalien 
vaatimustenmukaisuudelle

Ku
va

: p
ir

jO
 h

uh
ta

Ka
ng

as

Opas kierrätyskelpoisen
muovipakkauksen
suunnitteluun

Seuraa ajankohtaista tietoa  
muovipakkausten suunnittelusta  

osoitteessa
www.uusiomuovi.fi/packdesign

Opas kierrätyskelpoisen
muovipakkauksen
suunnitteluun

Seuraa ajankohtaista tietoa  
muovipakkausten suunnittelusta  

osoitteessa
www.uusiomuovi.fi/packdesign

Opas kierrätyskelpoisen
muovipakkauksen
suunnitteluun

Seuraa ajankohtaista tietoa  
muovipakkausten suunnittelusta  

osoitteessa
www.uusiomuovi.fi/packdesign

Opas kierrätyskelpoisen
muovipakkauksen
suunnitteluun

Seuraa ajankohtaista tietoa  
muovipakkausten suunnittelusta  

osoitteessa
www.uusiomuovi.fi/packdesign

Opas kierrätyskelpoisen
muovipakkauksen
suunnitteluun

Seuraa ajankohtaista tietoa  
muovipakkausten suunnittelusta  

osoitteessa
www.uusiomuovi.fi/packdesign

Tilaa opas ja 
seuraa ajankohtaista 

tietoa muovipakkausten
suunnittelusta osoitteessa 

www.uusiomuovi.fi/packdesign

Opas kierrätyskelpoisen
muovipakkauksen
suunnitteluun

Seuraa ajankohtaista tietoa  
muovipakkausten suunnittelusta  

osoitteessa
www.uusiomuovi.fi/packdesign

Opas kierrätyskelpoisen
muovipakkauksen
suunnitteluun

Seuraa ajankohtaista tietoa  
muovipakkausten suunnittelusta  

osoitteessa
www.uusiomuovi.fi/packdesign

Opas kierrätyskelpoisen
muovipakkauksen
suunnitteluun

Seuraa ajankohtaista tietoa  
muovipakkausten suunnittelusta  

osoitteessa
www.uusiomuovi.fi/packdesign

Opas kierrätyskelpoisen
muovipakkauksen
suunnitteluun

Seuraa ajankohtaista tietoa  
muovipakkausten suunnittelusta  

osoitteessa
www.uusiomuovi.fi/packdesign

Opas kierrätyskelpoisen
muovipakkauksen
suunnitteluun

Seuraa ajankohtaista tietoa  
muovipakkausten suunnittelusta  

osoitteessa
www.uusiomuovi.fi/packdesign

Tilaa opas ja 
seuraa ajankohtaista 

tietoa muovipakkausten
suunnittelusta osoitteessa 

www.uusiomuovi.fi/packdesign



Analytiikka &  Valvonta    3130     Kehittyvä Elintarvike  1/2019

Teema analytiiKKa & valvOnta
TEKSTI: tohtorikoulutettava Jenni Kaskela, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 yliopistonlehtori Sari Ollila, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 apulaisprofessori Annukka Vainio, Kestävyystieteen instituutti (HELSUS), Maatalous-metsätieteellinen 
  tiedekunta, Helsingin yliopisto & yliopistonlehtori Janne Lundén, Eläinlääketieteellinen tiedekunta,  
 Helsingin yliopisto
 

ELINTARVIKKEIdEN  
OIVA-VALVONTAA PITÄÄ KEHITTÄÄ

H
elsingin yliopistol-
la on tutkittu elin-
tarvikealan toimijoi-
den, elintarvikeval-
vojien ja kuluttajien 

kokemuksia Oiva-järjestelmäs-
tä maa- ja metsätalousminis-
teriön (Makera) rahoittamas-
sa tutkimushankkeessa vuosina 
2016−2019. Kevään 2018 pien-
ryhmähaastatteluissa oli muka-
na sekä toimijoita että valvojia, 
mutta pienryhmähaastattelujen 
tuloksia ei ole vielä raportoitu.

Vuoden 2018 loppupuolella 
toteutetulla laajalla kuluttaja-
tutkimuksella on pyritty saa-
maan tietoa siitä, miten ku-
luttajat ovat hyödyntäneet Oi-
va-järjestelmän tuloksia ja mi-
ten erilaiset Oiva-raportit vai-
kuttavat kuluttajien asiointi-
aikomukseen. Kuluttajatutki-
muksen tulokset analysoidaan 
kevään 2019 aikana.

Vuoden 2016 lopulla toteu-
tettu elintarvikealan toimijoil-
le suunnattu kyselytutkimus 
järjestettiin yhteistyössä Elin-
tarviketeollisuusliiton, Päi-
vittäistavarakauppa ry:n sekä 
Matkailu - ja Ravintolapalve-
lut MaRa ry:n kanssa. Kyselyyn 
vastasi yhteensä 1 277 elintar-
vikealan toimijaa, joista 247 oli 
elintarviketeollisuuden, 507 
oli tarjoilualalta ja 523 kaupan 
alan edustajia. Näiden eri ryh-
mien näkemykset Oiva-tarkas-

tuksista olivat samansuuntai-
set, mutta vastauksissa ilmeni 
myös joitakin toimialakohtai-
sia eroja. Tarjoilualan edustajat 
olivat monissa asioissa muita 
toimialoja kriittisempiä.

Elintarviketurvallisuus on 
Suomessa yleisesti hyvällä ta-
solla. Eviran raportin  mukaan 
tutkimusvuoden 2016 aikana 
arvosanan oivallinen tai hyvä 
sai 87 prosenttia tarkastetuista 
elintarvikealan huoneistoista. 
Sama hyvä taso välittyi myös 
tutkimuksesta. Vain 28 pro-
senttia kyselyyn vastanneis-
ta ilmoitti huoneistonsa saa-
neen joskus tarkastuksessa ar-
vosanan korjattavaa tai huono, 
mistä seuraa uusintatarkastus. 
Neljä viidestä vastaajasta ko-
ki, että uusintatarkastus teh-
tiin riittävän pian. Elintarvi-
kevalvonnan tarkastustiheyt-
tä piti sopivana 78 prosenttia 
myynnin, 68 prosenttia tarjoi-
lun ja 63 prosenttia teollisuu-
den edustajista.

Tutkimuksen mukaan elin-
tarviketurvallisuuden valvonta 
koetaan tärkeäksi, ja Oiva-tar-
kastustulosten julkistamisen 
uskotaan parantavan epäkoh-
tien korjaamista. Useat toimijat 
pitävät tarkastustuloksen mää-
räytymisperustetta kuitenkin 
huonona, ja monet ovat koke-
neet erimielisyyksiä valvojien 
kanssa Oiva-arvioinneista.

valvonta tärkeää

Vastaajista valtaosa (92 %) nä-
ki, että elintarviketurvallisuu-
den valvonta viranomaistar-
kastuksin on tärkeää. Lisäk-
si yli kolme neljästä vastaajas-
ta koki Oiva-tarkastustulosten 
julkistamisen edistävän epä-
kohtien korjaamista, eli Oivan 
koettiin tehostavan elintarvi-
kevalvonnan vaikuttavuutta.

Toimijoiden vastausten pe-
rusteella Oivan vaikutus ku-
luttajiin saattaa kuitenkin olla 
vähäinen. Varsin moni myyn-
nin ja tarjoilun toimija ei tien-
nyt, ovatko kuluttajat olleet 
kiinnostuneita Oiva-tuloksis-
ta, vaikka ne ovat olleet kulut-
tajien saatavilla jo useita vuo-
sia. Useimmiten näiden alojen 
toimijat vastasivat, että kor-
keintaan yksittäiset kuluttajat 
olivat olleet kiinnostuneita Oi-
va-tuloksista ja vain harvat ar-
velivat, että Oiva-raportti oli-
si vaikuttanut elintarvikehuo-
neistojen asiakasmääriin.

Elintarvikevalvojat arvioivat 
tarkastettavat asiat Oiva-tar-
kastuksilla yhteisten, myös 
toimijoiden saatavilla olevien 
Ruokaviraston (ent. Evira) Oi-
va-arviointiohjeiden mukaan. 
Lähes kaikki vastaajat (96 %) 
kertoivatkin tutustuneensa Oi-
va-arviointiohjeisiin, ja nel-
jä viidestä vastaajasta koki nii-

den selventävän lainsäädän-
nön vaatimuksia. Lisäksi kaksi 
kolmesta vastaajasta koki, et-
tä Oiva-tarkastuksilla keskity-
tään elintarviketurvallisuuden 
kannalta olennaisiin asioihin, 
eikä tarkastuksia pidetty liian 
pintapuolisina. 

Kuitenkin lähes puolet vas-
taajista oli sitä mieltä, että Oi-
va-tarkastuksissa jotkut asiat 
ovat saaneet liikaa huomio-
ta. Näitä ovat esimerkiksi sii-
vousvälineisiin ja siivousväli-
netilaan, henkilökunnan sosi-
aalitiloihin, huoneiston kun-
toon ja siisteyteen sekä oma-
valvontakirjauksiin liittyneet 
seikat. Toimijoista moni mai-
nitsi kokeneensa perusteetto-
mana esimerkiksi vaatimuk-
sen olla säilyttämättä ulko-
kenkiä pukuhuoneen lattialla. 
Myös sellaisten tilojen, joissa 
joko ei säilytetä lainkaan elin-
tarvikkeita tai vain pakattu-
ja elintarvikkeita, kunnossapi-
don pieniin puutteisiin koettiin 
kiinnitettävän liikaa huomiota 
Oiva-tarkastuksissa.

tyytymättömyyttä 
määräytymis-
periaatteeseen

Enemmistö eli noin kolme nel-
jästä vastaajasta koki tarkas-
tustuloksen määräytyneen 
omassa elintarvikehuoneistos-

saan reilusti ja lähes yhtä moni 
vastaaja koki tarkastustulok-
sen kuvaavan elintarvikehuo-
neiston elintarviketurvallisuu-
den tasoa oikein.

Julkaistavassa Oiva-rapor-
tissa esitetään tarkastuksen 
tulos näkyvimpänä yksittäise-
nä hymynaamana. Tarkastus-
tulos määräytyy aina heikoim-
man arvosanan saaneen osa-
alueen mukaan. Osa toimijois-
ta kuitenkin koki tämän arvi-
ointitavan epäreiluksi, ja hie-
man yli puolet vastaajista ko-
ki tarkastustuloksen määräy-
tymisen periaatteen jokseen-
kin tai erittäin huonoksi. Tar-
joilualan vastaajat suhtautui-
vat toimialoista kriittisimmin 
tarkastustuloksen määräyty-
mistapaan.

Tarkastustuloksen määräy-
tymistavan lisäksi valvonnan 
yhdenmukaisuus sai kritiikkiä. 
Toimijoista lähes 60 prosent-
tia piti Oiva-tarkastuksia epä-
yhdenmukaisina kunnan sisäl-
lä ja vielä useampi Suomen eri 
alueiden välillä.

näkemyseroja 
arvioinneista

Hieman yli puolet vastaajista 
kertoi, että erimielisyyksiä Oi-
va-arvioinneista esiintyi val-
vojien kanssa, mutta niitä ker-
rottiin olleen vähän. Ne liittyi-
vät useimmiten yksittäisten ai-
healueiden arviointeihin. Eri-
mielisyydet koskivat yleisim-
min tilojen kunnossapitoa, so-
veltuvuutta tai riittävyyttä sekä 

omavalvontakirjauksia. Elin-
tarviketeollisuusalan vastaa-
jat kertoivat lisäksi erimieli-
syyksien koskeneen erityises-
ti pakkausmerkintöjä, kun taas 
myynnin vastaajista moni oli 
kokenut erimielisyyksiä tilojen 
siisteyden arvioinnista.

Erimielisyyksistä huoli-
matta vuorovaikutus valvojan 
kanssa koettiin useimmiten 
hyväksi. Noin kolme neljästä 
vastaajasta oli sitä mieltä, että 
valvoja on kiinnostunut ja ym-
märtää riittävästi elintarvike-
huoneiston toiminnoista. Noin 
neljä viidestä koki valvojan an-
tamien ohjeiden olevan selkei-
tä ja helposti ymmärrettäviä.

Monet vastaajat (85 %) ko-
kivat, että keskustelu valvo-
jan kanssa Oiva-tarkastukseen 
liittyvistä asioista on helppoa. 
Yli kaksi kolmesta vastaajasta 
oli sitä mieltä, että valvoja pe-
rustelee epäkohtien korjaus-
tarpeen riittävän hyvin. Kui-
tenkin lähes puolet vastaajista 
oli sitä mieltä, että valvoja oli 
vaatinut turhia korjauksia Oi-
va-tarkastuksessa. Toisaalta 
valvojan vaatimat korjaukset 
nähtiin usein myös tarpeelli-
siksi, sillä kaksi kolmesta vas-
taajista näki valvojan vaati-
mien korjauksien parantaneen 
elintarviketurvallisuutta.

Myös neuvonta koettiin vas-
taajien keskuudessa hyödyl-
liseksi. Lähes kolme neljästä 
vastaajasta oli hyötynyt valvo-
jan Oiva-tarkastuksilla anta-
masta neuvonnasta. Elintarvi-

keteollisuuden edustajista 57 
prosenttia ja myynnin edusta-
jista 60 prosenttia koki elin-
tarviketurvallisuuden paran-
tuneen valvojan antaman neu-
vonnan seurauksena, mutta 
tarjoilualalla 54 prosenttia oli 
tästä jokseenkin eri mieltä.

Yli kaksi kolmesta vastaa-
jasta haluaisi lisää neuvon-
taa Oiva-tarkastuksen yhtey-
dessä. Lisää neuvontaa toivoi-
vat etenkin ne vastaajat, jotka 
olivat jo kokeneet hyötyneensä 
neuvonnasta.

oivaa pitää kehittää

Tutkimus toi esille myös Oi-
vaan liittyviä pulmia. Monen 
vastaajan mielestä tarkastus-
tuloksen määräytymisperiaate 
on huono. Tarkastustuloksen 
määräytymistavassa on kui-
tenkin huomioitava toimijoi-
den lisäksi etenkin kuluttajat. 
Heikoimman arvosanan mu-
kaan määräytyvä tarkastustu-
los viestii yksinkertaisella ta-
valla toiminnan vaatimuksen-
mukaisuudesta. Kuluttaja voi 
havaita yhdellä silmäyksellä 
Oiva-raportista, onko raport-
tiin tarvetta tutustua tarkem-
min.

Toimijoiden mukaan tar-
kastustuloksen määräytymi-
nen huonommaksi jopa yksit-
täisen epäkohdan perusteel-
la tuntuu epäoikeudenmukai-
selta. Tarkastustuloksen mää-
räytymisperiaatteen hyväksyt-
tävyyttä saattaisi lisätä se, et-

Oiva-järjestelmää vastaavia 
julkaisujärjestelmiä on käy-
tössä monissa maissa etenkin 
Euroopassa ja Pohjois-Ameri-
kassa sekä esimerkiksi Singa-
poressa. Useissa järjestelmis-
sä elintarviketoimijoiden si-
säänkäynneillä julkaistavassa 
raportissa kerrotaan vain tar-
kastuksen tulos esimerkiksi 
numeroiden, kirjainten, värien 
tai kuvioiden avulla. Hymiöillä 
arviointeja kuvataan Suomen 
lisäksi myös Tanskassa, Nor-
jassa ja Ranskassa.

Tanskalaisessa julkaisujär-
jestelmässä tarkastustulos-
ta kuvaava arvosana määräy-
tyy huonoimman arvosanan 
mukaan kuten Suomessakin. 
Tarkastuksen tuloksen lisäksi 
kaikissa pohjoismaisissa jär-
jestelmissä annetaan tarkas-
tusraportissa myös tarkempaa 
tietoa tarkastuksen sisällöstä.

Ranskalaisessa järjestel-
mässä toimijan sisäänkäyn-
nillä julkaistava raportti antaa 
kuluttajalle tiedoksi vain tar-
kastuksen tuloksen. Ranska-

laisessa ja norjalaisessa jär-
jestelmässä parhaan arvosa-
nan voi saada, vaikka toimin-
nasta löytyisi pieniä puutteita.

Joissakin järjestelmissä, 
joissa parhaan arvosanan voi 
saada pienistä puutteista huo-
limatta, toimijaa voidaan sa-
kottaa puutteiden toistues-
sa. Näin toimitaan esimerkiksi 
Torontossa käytössä olevassa 
DineSafe -järjestelmässä.

Suomessa ja muissa maissa 
viranomaistoiminnan epäyh-
denmukaisuus on herättänyt 

huolta. Yhdysvaltalaisessa tut-
kimuksessa on kuitenkin to-
dettu paritarkastusten sään-
nöllisen käytön lisäävän viran-
omaisvalvonnan yhdenmukai-
suutta. Myös Suomessa val-
vojat ovat pitäneet kokeiltuja 
paritarkastuksia hyödyllisinä. 
Paritarkastuksille osallistuu 
kaksi tarkastajaa, jotka teke-
vät havaintojensa perusteel-
la arviot elintarvikehuoneiston 
toiminnasta ja vertaavat arvi-
ointeja keskenään.

eri maissa erilaisia julkaisujärjestelmiä

tä Oiva-raportissa olisi ilmoi-
tettu huonoimman arvosanan 
saaneiden rivien eli tarkastus-
kohtien määrä tarkastustulos-
ta edustavan arvosanan rinnal-
la. Tieto rivikohtaisista arvo-
sanoista löytyy jo tällä hetkellä 
Oiva-raportista, vaikka tarkas-
tustulosta kuvaavaa arvosanaa 
huomaamattomammin mer-
kittynä. Lisäksi Oiva-raportis-
sa voitaisiin selkeästi ilmaista, 
että tarkastustulosta kuvaava 
arvosana on tarkastuksen alin 
arvosana.

Oiva-järjestelmää voitaisiin 
kehittää toimijoiden näkökul-
masta yhdenmukaistamalla 
Oiva-arviointeja esimerkiksi 
paritarkastusten säännöllisel-
lä ja järjestelmällisellä käytöl-
lä, yhdenmukaistamalla val-
takunnallisesti tulkintoja ar-
vioinneista sekä huolehtimal-
la riittävistä perusteluista epä-
kohtien korjaamisen tarpeel-
lisuudesta. Tutkimuksen mu-
kaan sekä toimijat että valvojat 
näkevät Oivassa olevan haas-
teiden lisäksi merkittäviä hy-
viä puolia, ja molemmilla on 
aitoa halua kehittää Oivaa toi-
mivammaksi. l

Lisätietoja:
jenni.kaskela(at)helsinki.fi

1 Elintarviketurvallisuusvirasto Evi-
ran raportti 2017. Elintarviketurvalli-
suus suomessa 2016, eviran raportti 
3/2017, 66 s.
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P
olyfenolit ovat kasvisten aineen-
vaihduntatuotteita, jotka suojaa-
vat kasvia muun muassa auringon 
haitalliselta UV-säteilyltä ja eri-
laisilta taudinaiheuttajilta. Kasvit 

muodostavat polyfenoleja omiksi puolus-
tusmekanismeikseen. Ne vaikuttavat omalta 
osaltaan myös kasvin väriin ja makuun, esi-

Ravitsemus & Terveys TEKSTI: laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM Katri Suhonen, Ravistamo Oy

PolYfenolit ruokavaliossa
polyfenolit ovat kasvikunnan tuotteista saatavia yhdisteitä, joilla on ihmisten terveydelle 
suotuisia vaikutuksia. Kasvisvoittoinen ruokavalio turvaa myös polyfenolien saannin. 
suomalaiset marjat ovat erinomaisia polyfenolien lähteitä.

merkiksi karvauteen. Mitä tummempi kas-
viksen tai marjan väri on, sitä runsaammin 
siinä on polyfenolisia yhdisteitä.

Polyfenolit ovat fytokemikaaleja kuten 
vaikkapa kasvisterolit ja karotenoiditkin. 
Polyfenolit jaetaan kemiallisen rakenteen-
sa puolesta kuuteen eri alaryhmään, joi-
ta ovat flavonoidit, lignaanit, ligniinit, fe-

noliset hapot, stilbeenit ja tanniinit. Jokai-
nen näistä voidaan jakaa vielä omiin ala-
ryhmiinsä. Polyfenolisten yhdisteisten 
alaryhmistä tutuimpia lienevät lignaanit, 
tanniinit ja flavonoidit.

Lignaaneja on runsaasti muun muassa 
ruisleivässä ja pellavansiemenissä, ja sillä 
on suotuisia vaikutuksia sydänsairauksien 
ja tiettyjen syöpätyyppien, kuten rintasyö-
vän, ennaltaehkäisyssä. Tanniineja on puo-
lestaan yleensä viineissä, sillä niitä on pal-
jon viinirypäleiden kuorissa ja siemenissä.

Flavonoidit jaetaan viiteen alaryhmään, 
joita ovat antosyanidiinit, flavonolit, fla-
vanolit, flavanonit ja isoflavonit. Nykyisin 
tunnetaan tuhansia flavonoideihin lukeu-
tuvia yhdisteitä. Flavonoideja on kaikis-
sa kasvikunnan tuotteissa. Erityisen run-
saasti niitä on kasvisten ja marjojen kuo-
riosissa. Marjat ja hedelmät olisikin hyvä 
syödä sellaisenaan kokonaisina mehujen 
ja hillojen sijaan. Suomalaisista marjoista 
erityisesti marja-aroniassa ja metsämus-
tikassa on hyvin runsaasti flavonoideja, 
antosyanidiineja.

keskeisiä polyfenolien lähteitä

Kasvisten ja marjojen lisäksi polyfenolisia 
yhdisteitä on teessä, kahvissa, kaakaossa 
(suklaassa) ja viineissä.  Vihreässä teessä 
polyfenoleja on runsaammin kuin mustas-
sa teessä, jossa osa yhdisteistä menetetään 
valmistusprosessin myötä. 

Ravitsemuksellisesti parhaita polyfe-
nolien lähteitä ovat kasvikset ja marjat. Ne 
ovat suositeltava osa päivittäistä, terveyttä 
edistävää ruokavaliota myös muun muas-
sa kuidun, vitamiinien ja alhaisen energia-
määrän vuoksi. Sen sijaan suklaan ja vii-
nien runsaaseen käyttöön liittyy terveys-
haittoja, eikä niitä tulisi käyttää usein edes 
polyfenolien saannin toivossa. Kohtuulli-
sesti käytettyinä osana monipuolista ruo-
kavaliota ne sopivat kuitenkin lähes kenen 
tahansa ruokavalioon. Suomalaisten kes-
keisiä polyfenolisten yhdisteiden lähteitä 
ovat kahvi ja tee, viljatuotteet, marjat se-
kä tietyt hedelmät ja kasvikset, erityisesti 
omena ja sipuli.

Polyfenolien määrä kasviksissa vaih-
telee muun muassa kasvupaikan ja va-
lon määrän sekä kasviksen kypsyysasteen 
mukaan. Esimerkiksi Pohjois-Suomen 
yöttömässä yössä kasvaneissa mustikois-
sa antosyaanien määrä on korkeampi kuin 
eteläisen Suomen ”serkuissaan”.

Myös kypsennystavalla on vaikutusta 
polyfenolien lopulliseen määrään. Alhai-
nen kypsennyslämpötila ja vähäinen hap-
pipitoisuus parantavat yleensä polyfeno-
listen yhdisteiden säilymistä tuotteessa. 
Polyfenolit säilyvät paremmin kokonaisis-
sa kasviksissa kuin soseissa. Ihmiselimis-
tössä polyfenolien imeytyminen vaihtelee. 
Toiset yhdisteet imeytyvät erityisen hyvin 
(esimerkiksi soijan isoflavoni) ja jotkin to-
della huonosti (esimerkiksi teen flavanoli).

polyfenolien yhteys terveyteen

Polyfenoleja ei luokitella vitamiinien ta-
paan ravintoaineiksi, vaikka niillä onkin 
huomattu olevan myös ihmisterveydel-
le suotuisia vaikutuksia. Tutkimus polyfe-
nolien merkityksestä terveydelle käy vilk-
kaana.

Flavonoidien terveyttä tukeva vaikutus 
perustuu niiden kykyyn toimia antioksi-
danttina, eli ne estävät elimistölle haital-
listen hapettumisreaktioiden muodostu-
mista. Ne voivat lisätä myös joidenkin ter-
veyden kannalta suotuisten entsyymien 
toimintaa, suojata hermosoluja ja ehkäistä 
jossakin määrin syöpää aiheuttavien kar-
sinogeenien muodostumista. 

Flavonoidien säännöllisellä saannilla on 
huomattu olevan yhteyttä parempaan sy-
dän- ja verisuoniterveyteen sekä alentu-
neeseen syöpäriskiin. Myös aivoterveyden 
kannalta flavonoidit ovat ihmisille suotui-
sia, esimerkiksi muistisairauksien ennal-
taehkäisyssä niiden on nähty suojaavan 
aivoja haitallisilta hapettumisreaktioilta 
ja parantavan aivojen verenkiertoa.

Polyfenolien toimintaa ja merkitystä ih-
miselimistössä ei kuitenkaan vielä täysin 
tunneta. Myöskään hyvin runsaan polyfe-
nolisten yhdisteiden saannin vaikutukses-
ta elimistössä ei tiedetä. Siksi niiden käyt-
töä lisäravinteina ei suositella.

Flavonoidien tai muiden polyfenolisten 
yhdisteiden saannille ei ole asetettu päivit-
täistä tavoiteannosta. Runsaasti polyfeno-
lisia yhdisteitä sisältävä ruokavalio on kas-
visvoittoinen, ja kasvisvoittoisella ruokava-
liolla on huomattu olevan lukuisia positiivi-
sia terveysvaikutuksia. On yhä osin kiistan-
alaista, mitkä näistä vaikutuksista johtuvat 
polyfenolisista yhdisteistä ja mitkä muista 
kasvisten hyvistä ominaisuuksista.

Flavonoidit
– Antisuanidiinit
– Flavonolit
– Flavanolit
– Flavonit 
– Isoflavonit

Fytokemikaalit

Karotenoidit Kasvisterolit Polyfenolit Alkaloidit

Liganaanit Ligniinit Stilbeenit TanniinitFenoliset 
hapot

Orgaaniset 
rikki- ja  

typpiyhdisteet

Fytokemikaalien ja polyfenolisten yhdisteiden jaottelua (mukaellen voutilainen 2012).    

Pelkkien polyfenolien lisäämistä elin-
tarvikkeisiin ei voida suositella, koska po-
lyfenolien määrän saantisuosituksista ei 
ole yksimielisyyttä. Sen sijaan marjojen ja 
kasvisten runsas ja monipuolinen hyödyn-
täminen elintarvikkeissa huomioisi myös 
näiden tärkeiden yhdisteiden saannin mo-
nen muun terveysvaikutuksen ohella.

Elintarvikkeiden valmistusprosessis-
sa tulisi huomioida mahdollisimman hy-
vä flavonoidien ja muiden yhdisteiden säi-
lyvyys eli nopeat valmistus- ja jäähdytys-
menetelmät sekä välttää turhaa soseutta-
mista ja muuta prosessointia. l

Lähteet:
• Arktiset aromit 2015. Mustikan polyfenolit  

kestävät teollisen kuumennuksen.  
https://www.arktisetaromit.fi/sitenews/view/-/
nid/345/ngid/9. 

• Aro A. 2015. Flavonoidien lähteet. 100 kysymystä 
ravinnosta. https://www.terveyskirjasto.fi/ 
terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skr00041

• Aro A. 2015. Flavonoidit. 100 kysymystä ravinnosta. 
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/
tk.koti?p_teos=skr&p_artikkeli=skr00040

• Kozlowska A. ym. 2014. Flavonoids - food sources 
and health benefits. Rocz Panstw Zakl Hig 
65(2):79−85.

• Laatikainen R. 2011. Järjestystä polyfenoleihin. 
https://www.pronutritionist.net/2011/08/ 
jarjestysta-polyfenoleihin/

• Manach C. ym. 2004. Polyphenols: food sources 
and bioavailability. Am J Clin Nutr 79:727–747.

• Manach C. ym. 2005. Bioavailability and  
bioefficacy of polyphenols in humans. I. Review  
of 97 bioavailability studies. Am J Clin Nutr 
81:230−242.

• Voutilainen F. 2012. Vitamiinit ja kivennäisaineet 
sekä muut ravinnon yhdisteet. Kirjassa: Aro A, 
Mutanen M, Uusitupa M. Ravitsemustiede.  
Helsinki: kustannus oy Duodecim, s. 165−167.
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mustikat ja sipuli ovat muiden kasvisten ohella erinomaisia polyfenolien lähteitä.
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Lainsäädäntö TEKSTI:  elintarviketurvallisuusasiantuntija Heidi Määttä, Linnunmaa Oy

ProP 65 velvoittaa varoittamaan 
kuluttajaa YHDYsvaltojen 
ELINTARVIKEMARKKINOILLA

S
afe Drinking Water and Toxic En-
forcement Act of 1986 eli Proposi-
tion 65 -säädös on annettu USA:n 
Kalifornian osavaltiossa 1980-lu-
vulla. Alun perin sillä pyrittiin vä-

hentämään lisääntymiselle vaarallisten, 
syntymävikoja ja syöpää aiheuttavien ainei-
den päätymistä ympäristöön ja juomaveteen 
sekä vähentämään työperäistä tai kulutta-
jatuotteista aiheutuvaa altistumista. Prop 65 
-ohjelmaa hallinnoi Kalifornian osavaltion 
ympäristöviranomaisen alaisuudessa toimi-
va OEHHA -virasto (the Office of Environ-
mental Health Hazard Assessment).

Säädös velvoittaa Kalifornian osaval-
tiota pitämään yllä listaa sellaisista ai-
neista, jotka ovat lisääntymiselle vaaral-
lisia tai aiheuttavat syntymävikoja ja syö-
pää. Aineet voivat olla luontaisesti esiin-
tyviä, synteettisiä, tai niitä voi muodostua 
erilaisten prosessien sivutuotteena.

Tällä hetkellä listattuja aineita on yh-
teensä noin 900, ja niille on annettu tur-
vallisen altistumisen raja-arvoja (Safe 
Harbor Levels). Kaikille aineille turvalli-
sen altistumisen raja-arvoa ei kuitenkaan 
ole määritelty. Altistumisen arvioinnis-
sa on silloin pyrittävä käyttämään apuna 
muuta relevanttia tietoa. 

kuluttajatuotteiden varoitus-
merkinnät tarkentuivat

Kuluttajatuotteiden aiheuttamasta mer-
kittävästä altistumisesta tulee varoittaa 
kalifornialaisia kuluttajia varoitusmer-
kinnöin. Määräys entistä yksilöidymmistä 
varoitusmerkinnöistä kuluttajatuotteissa 
tuli voimaan elokuussa 2018. Sen mukaan 
yleinen varoitusmerkintä ei riitä, vaan vä-
hintään yksi altistusta aiheuttava aine on 
ilmoitettava merkinnöissä.

Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta 
varoitusmerkintävelvollisuus koskee Ka-
lifornian osavaltiossa toimivia kuluttaja-
tuotteiden valmistajia, jakelijoita, myyjiä 

ja maahantuojia. Velvollisuus ulottuu käy-
tännössä myös Kalifornian ulkopuolel-
la toimiviin valmistajiin, koska myyjät ja 
jakelijat useimmiten velvoittavat tuotteita 
valmistavat yritykset tunnistamaan ja il-
moittamaan tuotteiden sisältämät Prop 65 
-aineet sekä arvioimaan, onko niiden ai-
heuttama altistuminen merkittävää. Tar-
vittaessa valmistajan tulee merkitä varoi-
tukset säädöksessä määrätyillä tavoilla. 
Varoitusmerkintöjen tulee olla näkyvillä 
myös myyntipaikassa ja verkkokaupassa.

elintarvikkeet ja kontakti-
materiaalit sääntelyn piirissä

Elintarvikkeissa esiintyy aineita, jotka 
ovat Prop 65 -listalla. Esimerkiksi arsee-
ni ja raskasmetallit voivat kertyä kasveihin 
maaperästä. Näiden luontaisesti tietyissä 
elintarvikkeissa esiintyvien aineiden mer-
kinnöistä on omat ohjeistuksensa. Muun 
muassa riisin osalta on annettu raja-ar-
vot luontaisesti esiintyvän epäorgaanisen 
arseenin pitoisuudelle, minkä perusteella 
varoitusmerkinnän tarpeellisuutta voi ar-
vioida tapauskohtaisesti.

Tiettyihin elintarvikkeisiin prosessoin-
nin aikana muodostuva akryyliamidi vel-
voittaa elintarvikevalmistajat, kuten lei-
pomot, merkitsemään Prop 65 -varoistus-
merkinnät tuotepakkauksiin. Alkoholijuo-
mien valmistajat välttyvät etanolin vaati-
malta varoitusmerkinnältä pakkauksessa, 

mutta ovat velvollisia varmistamaan, et-
tä myynnin yhteydessä varoitus annetaan.

Ravintolassa tai vastaavissa ruuanval-
mistuspaikoissa altistumisesta on kerrot-
tava kylteillä, jos asiakkaat altistuvat myy-
tävän ruuan kautta. Esimerkiksi ranskan-
perunoiden valmistuksessa muodostuva 
akryyliamidi ja alkoholijuomien etanoli on 
huomioitava varoitusmerkinnöissä.

Elintarvikekontaktimateriaaleissa voi 
esiintyä useita aineita, jotka löytyvät Prop 
65 -listalta. Esimerkiksi elintarvikekon-
taktimateriaaleissa käytetty bisfenoli A 
(BPA), tietyt ftalaatit, lyijy ja muut ras-
kasmetallit ovat sellaisia aineita, joiden ai-
heuttama altistus voi edellyttää varoitus-
merkintää tuotteessa.

mitä jos varoitusmerkinnät  
jäävät tekemättä?

Monet valmistajat ovat pyrkineet muut-
tamaan tiettyjen tuotteiden koostumus-
ta välttyäkseen varoitusmerkinnöiltä. Jos 
tuotteista löytyy Prop 65 -listattuja ainei-
ta, mutta varoitusmerkintöjä ei ole, tuot-
teiden myyjä tai valmistaja voidaan haas-
taa oikeuteen. Tällöin yritysten pitää pys-
tyä osoittamaan, että tuotteiden aiheutta-
ma altistuminen ei ole ollut merkittävää. 

Säädöksen rikkominen on rangaista-
vaa, ja siitä maksettavat korvaukset voivat 
nousta jopa satoihin tuhansiin dollarei-
hin. Haastetuksi joutuneet yritykset voi-
vat joutua vetämään tuotteet markkinoilta. 
Yritykset ovat usein päätyneet oikeusjut-
tujen sovitteluun, mutta näissäkin tilan-
teissa taloudelliset menetykset ovat mer-
kittävät. Siksi Yhdysvaltojen markkinoil-
le tuotteita toimittavien on hyvä tunnistaa 
velvoitteet, seurata Prop 65 -listausta se-
kä tuntea erityisen tarkasti omien tuottei-
densa koostumus. l

Lisätietoja:
https://oehha.ca.gov/proposition-65

määräys entistä yksilöidymmistä varoitus-
merkinnöistä kuluttajatuotteissa tuli voi-
maan elokuussa 2018.

Mitä Hyötyä on 
yLiMaLkaisesta 

”vaLMistettu eu:ssa” 
-iLMoituksesta?

jälKeä vai järKeä?

PakinaTEKSTI: Heikki Manner 

R
uuan alkuperä pitää ilmoittaa 
yhä tarkemmin. Ravintolan ruo-
kalistoihinkin tulee pian merkin-
nät lihan alkuperästä. Toki moni 

parempi syöttämö ilmoittaa jo nyt, min-
kä tuottajan lihaa käyttää. Mutta suuri osa 
maailmalla liikkuvasta ruuasta on kuiten-
kin bulkkiraaka-aineita, joiden alkupe-
rän ilmoittaminen ei välttämättä hyödytä 
muita kuin tietojärjestelmien toimittajia. 
Kahvista ilmoitetaan yleensä paputyyppi, 
harvoin maanosaa, maata, saati sitten vil-
jelmää. Boikotointia alkuperätieto tieten-
kin helpottaa. 

Hankintaketjun läpinäkyvyys voi myös 
estää väärinkäytöksiä, vaikka sitä on vai-
kea mitata millään valuutalla.

Matkaillessaan maailmalla ruoka jät-
tää kovin vähän jälkiä, paitsi jos pakka-
ukset vuotavat. Ennen tosi elävän ruuan 
aikaan saalista jäljitettäessä sen liikkeistä 
jäi aina jäljet, maahan tai lumeen. Nykyi-
sellä tapettujen kasvisten vegaanikaudella 
jäljitetään salattuja elimiä. Niitä on viime 
aikoina lähtenyt maailmalle Puolasta, 
joka yrittää myös kasvattaa hiilijalan-
jälkeä jatkamalla, ellei peräti lisäämällä 
hiilen käyttöä energian tuotannossa. Sitä 
enää harva yrittää jäljitellä.

nYkYRuualle tarvitaan enemmän ja 
vähemmän järkeviä jäljitysjärjestelmiä, 
omaa ja vieraiden valvontaa. Jokaista raa-
ka-ainetta seuraa merkintä pakkauksessa 
tai bulkkikuormassa liuta asiapapereita. 
Yleensä sitä enemmän, mitä useamman 
maan rajan se ylittää. Paperipaljoudesta 
on useissa tapauksissa siirrytty sähköi-
sesti luettavaan merkintään toivoen, että 

se lisää ruuan kulkeman matkan avoi-
muutta.

ammasta maasta, pakkausten tiedoissa on 
huomioitava kaikki mahdolliset ostomaat, 
tai painatuksia joudutaan uusimaan usein. 
Mehuissa alkuperämaan jäljittäminen kir-
jainvaihtoehtojen avulla on jo arkipäivää. 
Valion maidoissa kirjaimilla sen sijaan jäl-
jitetään tuotteen pakannutta meijeriä.

Kasvimaitojen valmistajat maailmalla 
ovat havahtuneet käänteisen todistami-
sen taakkaan. Niiden on osoitettava, ettei 
raaka-aineen viljelyn tieltä ole hävitetty 
sademetsiä tai ettei raaka-aine ole geeni-
muunneltua. Suomessa sateisia metsiä on 
alkanut syntyä vasta viime vuosina. Met-
siä ylipäätään kaadetaan meillä niin eläin- 
kuin kasvimaidon tuotantoa varten enää 
vähän, eikä asiasta ole edes keskusteltu.

meIllä on eRIlaIsIa halpamerkkejä, 
joista osan alkuperä ilmenee nimestä 
(”kotimaista”). Mutta on liuta tuotteita, 
joissa alkuperä ilmoitetaan vaihtelevasti. 
Mitä hyötyä on ylimalkaisesta ”valmis-
tettu EU:ssa” -ilmoituksesta? Halpamer-
kit eivät koostumukseltaan, maultaan tai 
laadultaan ole useinkaan juuri mainit-
semisen arvoisia. Pitääkö alkuperääkään 
silloin mainita?

Jos ruoka ei ole mistään kotoisin, pi- 
tääkö sen olla jäljitettävissä, siis josta-
kin kotoisin? Tässä ruuan halpuutuksen 
mallimaassa markkinoille voisikin tuoda 
vielä yhden halpamerkin: Ruuan, joka ei 
ole mistään kotoisin ja jonka alkuperä ei 
ole mainitsemisen arvoista. Siinä voisi olla 
järkeä.

Kirjoittaja on Kehittyvä Elintarvike -lehden vakitui-
nen avustaja ja Elintarviketieteiden Seuran kun-
niajäsen.

Merkinnöistä ja massiivisista jäljitys-
järjestelmistä huolimatta moni jäljitte-
lemätönkin ruoka on vaikeasti jäljitettä-
vissä. Puolalaisten salattujen elimien raa-
ka-aine, salatut eläimet, kokivat salatun 
elämän, joka päättyi salaa ylimääräisessä 
yövuorossa. Saateasiakirjat ovat olleet 
luontaisesti uusiutuvaa laatua, ja niissä 
on ollut elettyjä salaimia.

Ruuan alkuperän jäljittäminen lisää 
ruuan hintaa. Ranskassa Carrefour on 
toteuttanut jäljitettävyyden kahdeksassa 
tuoteryhmässä ja investoinut näin tieto-
tekniikan aikana tiedon louhintaan jäl-
jitettävyyden toteuttamiseksi. Suomessa 
keskitytään sen sijaan louhimaan hintoja. 
Kaupan keskusliikkeet ovat kovin vähän 
jäljestäneet jäljitettävyyttä. Broilerinli-
han pakkauksiin on saatu tuottajan jäljet, 
mutta hinta on jäljessä kannattavuudesta. 
Tilakoon kasvu mahdollistaa paremman 
jäljitettävyyden, mutta maidossa ja vil-
jassa taitaa kestää vielä tovin, ennen kuin 
niiden alkuperä tiedetään litran tai jyvän 
tarkkuudella.

kun Raaka-aIneIta ostetaan markki-
natilanteen, sadon tai kadon mukaan use-

kehittyvaelintarvike.fi

verKOssa
• Lehden verkkosivuilla ovat nimityksiä-, tunnustuksia- ja tapahtumia-palstat.
• Lehtiarkisto hakusanatoiminnolla
• Pääkirjoitukset, kolumnit, puheenvuorot, pakinat ja Maailma mausteilla -jutut.
• Sieltä voit laittaa juttuvinkkejä ja antaa palautetta sekä tilata lehden.
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Talous & Markkina TEKSTI:  Analytical Scientist Mika Kaimainen, DelSiTech Ltd &
                    erikoistutkija Eila Järvenpää, Luonnonvarakeskus

ELINTARVIKEVALMISTAJA KULUTTAJAN  
JA VÄRIMARKKINAN VÄLISSÄ

V
alitessaan elintarviketta kulut-
taja yleensä arvioi sen laatua, ra-
vintosisältöä, hintaa, valmistus-
maata sekä esimerkiksi eettisiä ja 
muita aineettomia näkökulmia, 

joita ovat muun muassa reilu kauppa, luo-
mu ja hiilijalanjälki.

Eri tekijöiden tärkeys on erilainen eri ku-
luttajilla. Hinta, ravintosisältö ja valmis-
tusmaa ovat käytännössä aina nähtävil-
lä, lainsäädännön velvoittaessakin. Usein 
myös aineettomat seikat on mainittu, jos 
käytetyt raaka-aineet ja tuotantotapa täyt-
tävät niille asetetut vaatimukset. Sen sijaan 
laadun määrittäminen on hieman hanka-
lampaa, ja usein sitä voi arvioida lähinnä 
ulkonäön ja tuoteselosteen avulla.

Väri on tuotteen ulkonäölle huomattavan 
tärkeä ja helposti havaittava ominaisuus. 
Sen vuoksi elintarvikkeen väri on hyvin tär-
keä tekijä sen laadun arvioinnissa. Ongel-
mana kuitenkin on, että monien elintarvik-
keissa luontaisesti esiintyvien väriaineiden 
pysyvyys on huono varsinkin kuumennusta 
vaativissa valmistusprosesseissa.

neljä isoa luonnollisten 
väriaineiden ryhmää

Valmistaja voi haluta lisätä väriaineita elin-
tarvikkeeseen, mutta nykyisin kulutta-
jat vierastavat lisäaineita, vaikka ne olisi-
vat luonnollisia ja kemiallisesti samoja yh-
disteitä kuin samassa tai muissa elintarvik-
keissa luontaisesti esiintyvät aineet. Myös 
lainsäädäntö rinnastaa värjäävät ainesosat 
väriaineisiin, jos ainesosan pääasiallinen 
tarkoitus on tuotteen värjääminen. Tällöin 
värjäävää ainesosaa, esimerkiksi puna-
juurimehua, koskevat samat puhtausvaa-
timukset kuin vastaavaa väriainetta, tässä 
tapauksessa E162-punajuuriväriä.

Neljä isointa luonnollisten väriaineiden 
ryhmää ovat vihreät klorofyllit, punaiset, 
siniset ja violetit antosyaanivärit, keltai-

set, oranssit ja punaiset karotenoidit ja pu-
naiset, punavioletit ja keltaiset betalaiinit. 
Näiden yhdisteryhmien lisäksi on joita-
kin merkittäviä, yksittäisiä väriaineita ku-
ten kurkumakasvin kellertävä kurkumiini 
ja kokkiniilikuoriaisista saatava punainen 
karmiiniväri.

Klorofyllejä saadaan elintarvikekäyt-
töön vihreistä kasvinosista, antosyanii-
neja viinirypäleistä, monista marjoista ja 
esimerkiksi mustaporkkanasta, karote-
noideja porkkanasta, paprikakasveista ja 
tietyistä levistä ja betalaiineja lähinnä pu-
najuuresta. Mitkään näistä eivät solukosta 
eristettynä väriaineena kestä voimakasta 
valoa, koska niiden biologinen funktio on 
valoenergian kerääminen.

klorofyllit hajoavat 
kuumennettaessa

Klorofyllit hajoavat herkästi kuumennet-
taessa, jolloin rakenteessa oleva magne-
siumioni irtoaa ja väri muuttuu ruskeak-
si. Alhainen pH on tärkeä tekijä tässä re-
aktiossa, ja valitettavasti kasvisolukoi-
den hajotessa kuumennusprosessissa pH 
yleensä laskee. Emäksisissä olosuhteissa 
klorofyllit kestävät kuumennusta suhteel-
lisen hyvin, mutta emäksellä voi olla usein 
muita haitallisia vaikutuksia elintarvik-
keen koostumukseen.

Jos klorofyllejä uutetaan kasvimateri-
aalista väriaineeksi, uuttoliuokseen voi-
daan lisätä pieni määrä kuparisuoloja, jol-
loin klorofylliyhdisteiden magnesiumioni 
korvautuu kupari-ionilla. Syntynyt yhdis-
te kestää kuumennusta huomattavasti pa-
remmin myös happamissa oloissa.

antosyaniinien värisävy  
riippuu ph:sta

Antosyaniinien värisävy riippuu pH:s-
ta. Happamassa ne ovat punaisia, ja pH:n 

noustessa väri muuttuu siniseksi. Antosy-
aniinit ovat myös pysyvimmillään alhai-
sessa pH:ssa ja hajoavat jo lievästi emäk-
sisissä olosuhteissa. Vapaat hydroksyyli-
ryhmät reagoivat pH:n muutoksiin. Anto-
syaniinit, joissa on enemmän metoksiryh-
miä tai molekyyliin kiinnittyneitä sokeri-
ryhmiä, kestävät pH:n muutoksia hieman 
paremmin.

Myös sokeriyksikköihin mahdollises-
ti liittyneet orgaaniset hapot, eli asyloin-
ti, parantavat yhdisteen pysyvyyttä. Täs-
tä syystä mustaporkkanan ja sinisten pe-
runoiden antosyaniinit ovat hieman py-
syvämpiä kuin monien marjojen antosy-
aniinit.

Samat rakenteelliset erot, jotka paran-
tavat antosyaniinien kestävyyttä pH:n 
nousulle, parantavat niiden lämmönkes-
toa. Vesiliuoksissa antosyaniinit muodos-
tavat heikkoja komplekseja keskenään ja 
muiden flavonoidien kanssa prosessissa, 
jota kutsutaan kopigmentoinniksi. Kopig-
mentointi parantaa antosyaniinien pysy-
vyyttä, mikä voi myös hieman vaikuttaa 
tuotteen värisävyyn.

karotenoidit kestävät 
elintarvikeprosesseja

Karotenoidien pääasiallinen hajoamistapa 
on hapettuminen joko entsyymien, hap-
pamuuden, metalli-ionien tai valon vai-
kutuksesta. Koska hapettumisreittejä on 
useita, myös reaktiotuotteet ovat hyvin 
vaihtelevia.

Karotenoidit kestävät melko hyvin usei-
ta elintarvikeprosesseja. Maltilliset läm-
pökäsittelyt aiheuttavat lähinnä kaksois-
sidosten cis/trans-isomerointia, joka ei 
juurikaan vaikuta väriin. Isomerisaatio 
kuitenkin vähentää karotenoidin mahdol-
lista A-vitamiiniaktiivisuutta, koska vita-
miiniaktiivisuus edellyttää trans-kaksois-
sidoksia. Rajut lämpökäsittelyt aiheutta-

vat myös karotenoidien hajoamista haih-
tuviksi yhdisteiksi.

betalaiinit alkavat hajota 
lämmitettäessä

Betalaiinien tärkein lähde on punajuuri ja 
sen punaiset betasyaniinit. Betasyaaneja ja 
-ksantiineja esiintyy myös muissa lähisu-
kuisissa kasveissa. Toisin kuin antosyanii-
nien betasyaniinien värisävy pysyy suh-
teellisen muuttumattomana pH-alueella 
3−7. Happamissa oloissa värisävy muut-
tuu violetiksi ja lievästi emäksisessä sini-
seksi. Hyvin emäksisissä olosuhteissa be-
tasyaniinit hajoavat keltaiseksi betalamii-
nihapoksi, ja sama reaktio tapahtuu myös 
kuumennettaessa.

Betalaiinien pH-optimi on 4−5, eli ne 
soveltuvat antosyaniineja paremmin lie-
västi happamiin elintarvikkeisiin. Beta-
laiinit alkavat hajota lämmitettäessä jo 50 
°C:ssa, mikä rajoittaa niiden käyttöä elin-
tarvikevärinä. Monet betalaiinien hajoa-
misreaktioista tapahtuvat vesiliuoksissa, 

ja kuivaaminen parantaa huomattavas-
ti värin pysyvyyttä jopa kuumennettaessa. 
Väriainekäytössä kuivatulla punajuurijau-
heella on pitkä hyllyikä.

väriaineen liukoisuus  
tärkeä tekijä

Kasvien väriaineet hajoavat myös entsy-
maattisesti kasvisolukoiden vaurioituessa, 
jolloin monissa kasveissa esiintyvät ent-
syymit kuten klorofyllaasi ja erilaiset oksi-
daasit pääsevät kosketuksiin väriaineiden 
kanssa. Tätä voidaan ehkäistä pikaisel-
la höyrykäsittelyllä, joka estää entsyymi-
toiminnan, mutta aiheuttaa vain hieman 
hävikkiä väriaineille. Varsinaista hyötyä 
käsittelystä saadaan vain elintarvikkeil-
le, jotka eivät vaadi jälkeenpäin kuumen-
nusta.

Väriainekäytössä yksi tärkeä tekijä on 
väriaineen liukoisuus. Klorofyllit ja karo-
tenoidit ovat rasvaliukoisia, kun taas an-
tosyaniinit ja betalaiinit ovat vesiliukoisia. 
Klorofyllejä voi muuttaa hieman vesiliu-

koisempaan muotoon katkaisemalla mo-
lekyylissä olevan pitkän hiilivetyketjun, 
fytolin, mutta muuten väriaineiden liukoi-
suuksien muokkaus on hankalaa.

Tämän vuoksi väriaineen lisääminen 
tiettyihin elintarvikkeisiin voi vaatia vaik-
kapa emulgointia, jolla öljy- ja vesifaasit 
saa sekaisin tuotteessa. Hyvä esimerkki 
tästä ovat virvoitusjuomat, joita värjätään 
rasvaliukoisilla karotenoideilla. Tuot-
teen ikääntyessä nesteen pinnalle alkaa 
kerääntyä erottunutta rasvafaasia, jonka 
mukana myös väri siirtyy pintaan.

Väriaineita ja värillisiä jakeita kauppaa-
vat toimijat voisivat ehkä nykyistä parem-
min kertoa, millaiset liukoisuusominai-
suudet heidän tuotteillaan on, miten py-
syvä väri on, ja mitä käsittelyjä ne kestävät 
tai eivät kestä. Heillä usein on tietoa so-
veltuvista väreistä myös yhdistettynä uu-
sien raaka-aineiden tai elintarvikeproses-
sien kanssa sekä eri seikkojen vaikutuksis-
ta värien sävyyn tai pysyvyyteen. Myyjä tai 
markkinoija on vastuussa raaka-aineiden 
toimivuudesta ja lainmukaisuudesta. l

kotimaisissa elintarvikeraaka-aineissa ja -sivutuotteissa on värejä monipuolisesti

varsinaissuomalaiselta pellolta koo-
tun samettikukkasadon terälehtiä kui-
vattuna.

punajuuriväri e162 valmistetaan nimensä mukaisesti punajuurista.

porkkananjalostuksen sivutuote sopii väri- ja 
kuitukomponenttien raaka-aineeksi.

sivuvirroista eristettyjen värien säilyvyyskokeen värinmittaus-
näytteet mika kaimaisen väitöskirjatyöstä ” stability of natural 
Colorants of plant origin” (turun yliopisto, 2014).
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Aija Viitaniemi on tehnyt 
pitkän uran elintarvikealla ja 
suorittanut monia tutkintoja. 
Viimeisin niistä on yrittäjän 
ammattitutkinto vuonna 2017. 
Sitä ennen hän valmistui elin-
tarviketieteiden maisteriksi 
vuonna 2013 markkinoinnin 
koulutusohjelmasta.

Vuonna 2009 Viitaniemi 
valmistui restonomiksi ja sai 
vuonna 1990-luvun alkupuo-
lella pedagogisen pätevöity-
misen ammatillisesta opet-
tajakorkeakoulusta Jyväs-
kylästä. Nykyiseen työhönsä 
hän haki oppia ammattiopisto 
Liviasta opiskelemalla ruoka-
hyönteisten kasvattamista ja 
käyttöä kevätkaudella 2018.

Viitaniemi on työskennellyt 
opettajana ja lehtorina amma-
tillisissa oppilaitoksissa sekä 
kokkina ja keittiömestarina. 
Hän laskee työskennelleensä 
kokkina ja keittiömestarina 
yhteensä noin 13 vuotta ja 
opetusalalla yli 20 vuotta 
pääsääntöisesti pääkaupunki-
seudulla.

Viitaniemi asui lapsuu-
tensa maalaistalossa Oriveden 
Eräjärven rannalla. Kiinnostus 
ruokaan lähtee jo lapsuuden-
kodista.

− Äiti ja äidinäiti olivat lois-
tavia kokkeja ja kuuluja mauk-
kaasta ruuastaan. Olen ollut 
itsekin innokas ruuanlaittaja ja 
leipoja, Viitaniemi kertoo.

Hänen intohimonaan on 

hyvien raaka-aineiden sekä 
keitto- ja leivontataidon 
lisäksi rakkaus ruuan esille 
laittoon.

− Tavoitteena ovat 
yksinkertaiset, selkeät maut. 
Tärkeintä on, miten kypsentää 
ruuan. Jos kala on kuivaa, vika 
on useimmiten hellan ja kokin 
välissä.

Myös yrittäjyys on verissä. 
Viitaniemi halusi jo 19-vuoti-
aana perustaa ensimmäisen 
yrityksensä, pitserian, Orive-
delle. Kului kuitenkin peräti 
kahdeksan vuotta, ennen kuin 
ensimmäinen pitseria ilmestyi 
Oriveden raitille.

− Olen aina ollut työnar-
komaani, olipa kyse opetus-
työstä tai yrittämisestä.

Hän nimeääkin yrittämisen 
harrastuksekseen liikunnan, 
puutarhanhoidon ja matkailun 
lisäksi.

Viitaniemi petraa amma-
tillista osaamista myös 
yhdistystyössä: hän on muun 
muassa Elintarviketieteiden 
Seuran Elintarvikehygienian 
jaoston johtoryhmän jäsen. 
Vuonna 2004 hän sai Suomen 
Keittiömestarit ry:n ammatti-
kunnan kultaisen Gordon Bleu 
-tunnuksen. Nyt Viitaniemi 
on kutsuttu Hämeen ammat-
tikorkeakoulun hallinnoiman 
Hämeestä hyönteiskeskus – 
HämIncent -hankkeen ohjaus-
ryhmään.

pitkän linjan ammattilainenTalous & Markkina TEKSTI:  Pirjo Huhtakangas

ruokaHYönteistuotteita 
SUOMALAISISTA  
RAAKA-AINEISTA

K
eittiömestari ja ravin-
tola-alan ammatilli-
nen opettaja Aija Vii-
taniemi toi markki-
noille suomalaiset jau-

hopukintoukat syksyn kynnyk-
sellä 2018. Idea omasta yrityk-
sestä syntyi alun perin vuonna 
2015: Viitaniemi tutki opiskeli-
joiden kanssa, mitä ihmiset syö-
vät tulevaisuudessa. Virallises-
ti yritys, ChefBug Oy Ltd, aloit-
ti toimintansa syyskuussa 2018.

Aija Viitaniemi hyödyntää 
yrittäjänä keittiömestari- ja 
opettajaosaamistaan sekä mo-
nipuolisia opintojaan. Hän on 
kehittänyt hyönteistuoteper-
heen Suomessa kasvatetuis-
ta ruokatoukista yhdessä var-
sinaissuomalaisen toukkakas-
vattajan kanssa.

Yrityksen toimialueena on 
koko Suomi ja erityisesti pää-
kaupunkiseutu, mutta ostajia on 
tasaisesti ympäri maata. Myös 
isompia määriä on mahdolli-
suus tilata muun muassa ra-
vintoloihin. Yritys tarjoaa myös 

koulutuspalveluja, ja suunnitel-
missa ovat pop up -kahvilapal-
velut ja -tapahtuma sekä juhla-
palvelu ja tilavuokraus.

ChefBug on mukana Eräjär-
vi ja lähiseutu Suomeen ja maa-
ilmalle -matkailuhankkees-
sa, jossa on jo sovittu matkai-
lutapahtumista yrityksen toi-
mitiloissa. Myös ruokahyön-
teismaustatuksia on jo pidetty 
muun muassa alkutuottajille ja 
yliopistoväelle.

− On ollut menoa siitä asti, 
kun liikeidea putkahti mieleen, 
Viitaniemi tunnustaa.

Viitaniemen tärkeä yhteis-
työkumppani on eteläsuoma-
lainen maatila, jossa on terveys- 
tarkastajan tarkastamat tilat 
sirkkakasvatusta varten. Touk-
katuotteilla oli aluksi vain nel-
jän kuukauden myyntiaika, nyt 
kuusi kuukautta. Sirkat säily-
vät oikein pakattuina ainakin 
seitsemän kuukautta. Hyön-
teistuotteet pussitetaan ja pa-
kataan omissa elintarvikehuo-
neistotiloissa.

kotimaisuus on iso valtti

Viitaniemen mielestä suoma-
laiset ovat hyönteiskasvatuk-
sen ja -valmistuksen edelläkä-
vijöitä.

ötökkäkokiksi itseään tituleeraava aija viitaniemi hyödyntää yrittäjänä pit-
kää keittiömestari- ja opettajakokemustaan.

Chefbugin reseptipankista löytyvät ohjeet monenlaisiin hyönteisruokiin, kuten suklaatoukkakekseihin, ötökkä-siemennäkkäriin, sirkkalihamurekkeeseen, 
ötökkäiseen munakasrullaan, sirkkagranolaan ja jälkiruokiin.

− Täällä on upea koulutus ja 
tietämystä, mutta ei vielä tut-
kintotavoitteista hyönteisalan 
koulutusta, vaan lyhytkoulu-
tuksia. Näyttää siltä, että Suo-
messa me muutamat harvat 

Ku
va

: C
he

fB
ug

osaamme tämän homman. Ko-
timaiset tuottajat ovat iso valtti 
Suomelle, hän tähdentää.

Tällä hetkellä hyönteisten 
kasvatus hoituu kuitenkin pää-
osin käsin laatikoissa. Suomeen 
tarvittaisiinkin laatikkokasva-
tuksen tilalle tai oheen auto-
matisoitua hyönteiskasvatusta. 
Kiinassa hyönteisiä kasvate-
taan isoissa tehtaissa, ja Kau-
koidässä on käytetty jo vuosia 
robottitekniikkaa.

− Intohimo yrittäjyyteen ja 
hyönteisruokaan innostavat. 
Saan toteuttaa omia ajatuk-
siani. Raaka-aineen ja tuot-
teiden mikrobiologinen laatu 
ja maukkaus ovat elintärkeää, 
Viitaniemi tiivistää.

Toukat elävät noin 27 asteen 
lämmössä viiden sentin vilja-
pehkussa. Ne syövät innokkaas-
ti jatkuvasti saatavilla olevaa ra-
vintoa, viljaa ja kasviksia, joista 
ne saavat myös vettä. Kasvatus-
jakso kestää 5−6 viikkoa.

− Ihmiset heräilevät kestä-
vään ruuantuotantoon, kun il-
mastonmuutos etenee ja hyön-
teisruuasta tulee valtavir-
taa, mutta tarvitaan työtä lä-
hellä kuluttajia: maistatuk-
sia. Hyönteisruoka on ehdot-
tomasti tulevaisuuden vaihto-
ehto. Sekä pieniä että isoja toi-
mijoita ja erilaisia liikeideoita 
tarvitaan, mutta koko proses-
si vaatii vielä paljon tutkimis-
ta, Viitaniemi toteaa. l
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Tapahtumia TEKSTI: Advisor Elina Iso-Oja, Business Finland

SUOMALAINEN RUOKA JA JUOMA 
PARRASVALOISSA SAKSASSA
suomi teki historiaa lähtiessään 
pääyhteistyökumppaniksi kansainväliselle 
grüne Woche -ruokamessulle 
ensimmäisenä pohjoismaana koko 
messujen historiassa.

K
umppanimaasopi-
muksen messujen 
kanssa allekirjoitta-
nut Maa- ja metsä-
taloustuottajain Kes-

kusliitto MTK vastasi hank-
keen järjestelyistä yhteistyös-
sä maa- ja metsätalousminis-
teriön, suomenruotsalaisia vil-
jelijöitä edustavan SLC:n se-
kä Business Finlandin kanssa. 
Hankkeen tukena olivat alueel-
liset ruoka- ja matkailuhank-
keet sekä MTK-Varsinais-Suo-
mi. Viestinnän, ohjelman ja ta-
paamisjärjestelyjen tukena oli 

lisäksi Suomen Saksan suurlä-
hetystö.
Projektijohtaja Klaus Hartikai-
sen mukaan messuille osallistui 
80 suomalaista ruoka- ja mat-
kailuyritystä, jotka täyttivät 
kokonaisen messuhallin. Suo-
men hallissa esittäytyvät omi-
na alueosastoinaan Saimaan 
alue, Pirkanmaan, Hämeen ja 
Keski-Suomen yritysten muo-
dostama läntinen Järvi-Suomi, 
Pohjois-Karjala, Lounais-Suo-
mi ja Kainuu. Lapin yritykset 
olivat esillä yhteisellä Lapland 
Food Club -brändillä.

Suomen osaston Villistä luon- 
nosta -teema todettiin hy-
vin onnistuneeksi. Hartikaisen 
mukaan osastolla vieraili pal-
jon saksalaista mediaa. Suomi 
sai hyvin näkyvyyttä Saksassa 
jo ennen messuja muun muassa 
hyvin onnistuneiden, Suomeen 
suuntautuneiden lehdistömat-
kojen ja Suomen Saksan edus-
tuston aktiivisuuden ansiosta. 
Lukuisat TV- ja radiokanavat, 
sanomalehdet ja ruoka-alan 
ammattimediat kertoivat ark-
tisesta suomalaisesta ruuasta 
nostaen esille villiä ja puhdas-

ta arktista luontoa.
MTK selvitti myös messu-

kävijöiden näkemyksiä mes-
suosaston kävijäkyselyn avul-
la. Kyselyyn vastanneista sak-
salaiskuluttajista 81 prosent-
tia piti Suomen messuosas-
toa erittäin hyvänä tai hyvänä. 
Vastanneista 70 prosenttia sa-
noi, että messuosasto ja näky-
vyys kumppanimaana ovat he-
rättäneet mielenkiinnon suo-
malaisia ruoka- ja juomatuot-
teita kohtaan. Puolella vastan-
neista heräsi myös mielenkiin-
to matkustaa Suomeen lomalle.

suomi oli tänä vuonna pääyhteistyökumppani kansainvälisellä grüne Woche -ruokamessuilla berliinissä. suomen hallissa riitti vilinää.



villistä luonnosta -teemaa hyödynnettiin myös Food from Finlandin toteut-
tamissa kuluttajakampanjoissa pohjois-saksassa.

suurlähettiläs Ritva koukku-Ronde (kesk.) avasi suomi-viikot berliiniläi-
sessä laatutavaratalo kadeWessä yhdessä tavaratalon johtajan timo We-
berin (oik.) ja tähtikokki sauli kemppaisen (vas.) kanssa.

Kuvat: Bernhard ludeWig
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tuotteita esiteltiin  
myös ammattiostajille

Business Finlandin Food from 
Finland -ohjelman järjesti Grü-
ne Woche -messun yhteydessä 
ammattiostajatapahtuma Suo-
men suurlähetystössä Berlii-
nissä, jossa saksalaiset am-
mattiostajat ja media pääsi-
vät tutustumaan suomalaisiin 
elintarvikkeisiin ja juomiin. Ti-
laisuuden avasi maa- ja metsä-
talousministeri Jari Leppä, joka 
korosti erityisesti suomalaisen 
ruuan puhtautta ja tuotannon 
vastuullisuutta.

Grüne Woche -messut oli jää-
siidereitä valmistavalle Kuura 
Cider Oy:lle onnistunut koke-
mus monin tavoin. Messuil-
la tuli paljon erilaisia potenti-
aalisia kaupallisia kontakteja 
ravintoloilta, tukkureilta, ta-
pahtumajärjestäjiltä ja toimit-
tajilta. Messujen myötä saa-
tu julkisuus poiki uusia yhtey-
denottoja myös kotimaassa.

− Jo pelkkä mukanaolo 
messuilla nosti yrityksemme 
profiilia ja uskottavuutta. Mes-
sujen aikana saimme paljon 
arvokasta asiakaspalautetta 
uudella markkinalla. Saksalai-
set ovat hyvin rehellisiä mieli-
piteissään. Opimme myös, mi-
ten tuotetta kannattaa brän-
dätä Saksassa, kertoo toimi-
tusjohtaja Petri Halmetoja.

Hänen mukaansa Food 

from Finlandin järjestämä os-
tajatapahtuma oli hyvä ja juh-
lallinen avaus messurupea-
malle.

− Esittäytyminen eri sidos-
ryhmille on arvokasta, kun ky-
seessä on pieni ja vielä varsin 
tuntematon yritys. Tavaratalo 
KaDeWen Suomi-valikoimassa 
mukanaolo on meille mainio 
referenssi, Hametoja toteaa.

Hänen silmäänsä miellyt-
ti myös se, että omat tuotteet 
olivat kivasti esillä ja erottui-
vat muusta tarjonnasta.

− Pidämme tätä hieno-
na mahdollisuutena testa-
ta tuotetta uudella markki-
nalla. Uskomme, että Berlii-
ni ja valitusti muu Saksa voi-
vat olla Kuuralle hyviä ja po-
tentiaalisia markkina-alueita 
niche-tuotteillemme.

messumatka kannatti

Saksalaiset ammattiostajat 
pääsivät maistelemaan muun 
muassa loimulohta, kaura- ja 
ruispohjaisia aamiais- ja väli-
palatuotteita, makeisia, marja- 
ja vihannestuotteita, juustoja, 
lihatuotteita, suomalaista hu-
najaa sekä pienpanimo-oluita 
ja muita alkoholijuomia. Vie-
raita hemmoteltiin lisäksi ruo-
kalähettilään, keittiömestari 
Kim Palhusin luomuksilla.

Illan aikana elintarvike- 
ja juomavalmistajat pääsivät 
kuulemaan saksalaisten kau-
pan alan ammattilaisten miet-
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teitä tuotteistaan ja pohjusta-
maan liikesuhteita.

− Yhdessä illassa tapasi to-
si paljon ostajia ja yhteistyö-
kumppaneita. Tilaisuus oli hy-
vin järjestetty, totesi Mustan 
Virran Panimo Oy:n toimitus-
johtaja Petteri Vänttinen.

Ammattiostajatapahtuma tu- 
kee Food from Finland -ohjel-
man tavoitteita kasvattaa suo-
malaista ruoka- ja juomavien-
tiä Saksaan. Food from Finlan-
din johtaja Esa Wrangin mu-
kaan Saksaan on tähän asti vie-
ty pääasiassa raaka-aineita ja 
private label –tuotteita, mutta 
tavoitteena on nostaa merkki-
tuotteiden viennin osuutta.

kuluttajakampanjoilla 
laatutavaratalojen 
hyllyille

Suomalaista ruokaa ja juomaa 
tuotiin vahvasti esille myös Food 
from Finland -ohjelman kulut-
tajakampanjoissa, jotka toteu-
tettiin tammi-helmikuun vaih-
teessa eri puolilla Pohjois-Sak-
saa yhdessä Visit Finlandin kans-

sa. Kuluttajakampanjoiden ta-
voitteena on saada suomalaisia 
tuotteita saksalaisten vähittäis-
kauppojen valikoimiin.

Berliinissä ja Hampurissa 
suomalaisia tuotteita oli saa-
tavilla KaDeWe- ja Alsterhaus- 
laatutavarataloissa, joissa yli 
20 suomalaisen elintarvike- 
ja juomavalmistajan tuotteita 
maistatettiin ja myytiin saksa-
laisille kuluttajille. Suomi-vii-
kot avattiin juhlavasti Berliinin 
KaDeWe-tavaratalossa, jos-
sa berliiniläisen Savu-ravinto-
lan omistaja, tähtikokki Sauli 
Kemppainen valmisti maiste-

luannoksia suomalaisten val-
mistajien tuotteista avajais-
vieraille ja medialle. 

Suomi-tuotteilla kampan-
joitiin myös saksalaisen vähit-
täiskauppa- ja noutotukkuketju 
CITTIssä Kielissä, Flensburgissa 
ja Lyypekissä. Food from Finland 
-ohjelma on tehnyt yhteistyötä 
CITTI- ketjun kanssa jo vuodes-
ta 2016 alkaen toteuttaen useita 
suomalaisten tuotteiden kam-
panjoita ketjun myymälöissä.

Messuilla esillä olleiden suo-
malaistuotteiden saatavuutta 
lisättiin myös yhteiskampan-
jalla erikois- ja gourmet-tuot-

teisiin erikoistuneen lieferello.
de -verkkokaupan kanssa. Se on 
avannut Suomi-tuotteille oman 
Finland-shopin jo vuonna 2017 
yhteistyössä Business Finlan-
din kanssa. Lieferello-verkko-
kaupan listattua messutuotteita 
valikoimaansa tuotteita on saa-
tavilla Saksassa myös jatkossa.

Food from Finland -ohjel-
man Saksan vähittäiskaup-
pa-aktiviteeteista vastaa Li-
li Lehtovuori. Hänen mukaan-
sa suomalaiset elintarvikkeet ja 
juomat ovat nyt ensimmäistä 
kertaa näin laajasti esillä Sak-
sassa. Food from Finland jat-
kaa yhteistyötä valikoitujen 
vähittäiskauppaketjujen kans-
sa ja avaa uusia kumppanuuk-
sia. Seuraavaksi on vuorossa 
20 yrityksen tuotteiden esitte-
ly EDEKA Nordin kauppiaspäi-
villä, jossa kauppiaat saavat ti-
lata tuotteita omiin myymälöi-
hinsä. Grüne Woche -kumppa-
nuusmaa ja villistä luonnosta 
-teema näkyy Saksassa myös 
messujen jälkeen EDEKA Nor-
din tapahtumassa sekä tulevis-
sa kuluttajakampanjoissa. l



AVARAA JA ANKEAA
Suomen osasto Grüne Woche 

-messujen hallissa 10.2 oli avara 
ja valoisa, mutta ankea, kun ver-
taa vaikka Saksan osavaltioiden 
tai slaavilaisten maiden osastoi-
hin. Teema ”Aus der Wildnis” jäi 
arvoitukseksi, kun yritykset oli 
ryhmitelty kahden leveän käytä-
vän varrelle niin, että läpi pääsi 
menemään mahdollisimman no-
peasti. Villistä luonnosta oli ko-
vin vähän merkkejä.

Esittelytiskit oli rakennettu 
yleisön eteen muuriksi niin, et-
tä esittelijöiden piti erikseen vai-
vautua tulemaan yleisön sekaan! 
Eikö teemaan olisi sopinut pa-
remmin suomalainen metsä, jos-
sa vieraat olisivat joutuneet sa-
moilemaan ja samalla kokemaan 
”villin luonnon” elämyksiä?

Osastolla esitetty musiikki 
osin alleviivasi tunnelmaa. Vaik-
ka slaavilaiseen perinteeseen 
kuuluu melankolia, toisenlainen 
esimerkki sen hyödyntämises-
tä olivat Ukrainan osaston baa-
buskat ja Unkarin czardas, jotka 
esityksillään suorastaan villitsi-
vät yleisön ja saivat osaston ti-

katen täyteen joka kerta. Lato-
tanssit humpan, jenkan ja tangon 
tahdissa, hiihto suomalaiskan-
salliseen tyyliin tai osaston kier-
tävä letkajenkka yleisöä mukaan 
vedettynä olisi ollut paikallaan. 
Kolmen miljoonan euron satsa-
ukseen nähden lopputulos oli vii-
leän haalean vaatimaton – juu-
ri niin suomalainen! Altian ”Vod-
ka villagessa” oli kuitenkin hyvää 
yritystä.

hyötyvätkö pienet 
yritykset?
Suomalaisia näytteilleasettajia 
oli vajaa sata, joista suurin osa 
oli pieniä, liikevaihdoltaan alle 
miljoonan euron yrityksiä. Suu-
rempia oli vain muutama. Hyvä 
sinänsä, että yrityksiä oli saatu 
värvättyä niin paljon, mutta he-
rää kysymys, mitä hyötyä niille 
tulee osallistumisesta olemaan. 
Saadaanko näiden yritysten vo-
lyymilla Suomen maataloustuot-
teiden vienti nousuun muuta-
man vuoden kuluessa? Euroopan 
markkinat ovat suuret. Riittää-

kö pienten yritysten kapasiteetti, 
jos vaikkapa Aldi tai Lidl sattuu 
tilaamaan? Vaikutelmaksi jäi, et-
tä moni oli lähtenyt mukaan, kun 
pääsi ulkomaille edullisesti.

Sieltä täältä kuului komment-
teja, että ”nämähän ovat kulut-
tajamessut, ei täällä ole ammat-
tiostajia”, joita vientikontaktien 
solmimiseksi tarvitaan. Missä 
väärinkäsitys lieneekin sitten ta-
pahtunut, mutta Grüne Woche 
on aina ollut suuren yleisön ku-
luttajamessu, saksalaista mark-
kinahumua, johon viime vuosi-
na on sisältynyt myös ammatti-
laispäivä.

messuille pitää 
valmistautua hyvin
Ammattilaispäivän ja koko mes-
sutapahtuman hyödyntäminen 
vaatii valmistautumista ja tai-
toa – varsinkin kielitaitoa. Vaikka 
saksalaiset ostajat usein puhu-
vatkin englantia, parhaat mah-
dollisuudet kauppoihin on osaa-
malla ostajien kieltä.

Suuri osa Suomen osastojen  

esittelijöistä puhui englantia. 
Joukossa oli onneksi Saksasta 
pestattuja opiskelijoita ja siellä 
asuvia suomalaisia. Kun valmis-
tautumiseen oli aikaa vuosi, oli-
si ehtinyt järjestää vaikka usei-
ta eri tason saksan kielikursse-
ja ja opetella myyntipuhe sak-
saksi. Valmistautumisesta kieli 
myös se, että monelta osastol-
ta loppuivat myytävät ja esitel-
tävät tuotteet kesken. Noin 400 
000 kävijän messuille kannattaa 
varata enemmän kuin lavakuor-
ma tuotteita.

Jostakin toki on aloitettava, 
pientenkin yritysten. Nettikaup-
pa on mahdollisuus vientiinkin. 
Toimitettavat erät suoraan ku-
luttajille ovat silloin kohtuuko-
koisia. Toivotaan, että edes näi-
tä tulee tämänkertaisen Grüne 
Wochen satsauksen tuloksena.

heIkkI manneR, mmm

Kirjoittaja on Kehittyvä Elintarvike 
-lehden vakituinen avustaja ja Elin-
tarviketieteiden Seuran kunniajäsen

Kommentti

Food from Finlandin järjestämässä ostajatapahtumassa esiteltiin suoma-
laista ruokaa ja juomaa saksalaisille ammattiostajille ja medialle.
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Tiede & Tutkimus TEKSTI: neuvotteleva virkamies, ETT Suvi Ryynänen,  
 maa- ja metsätalousministeriön tieto- ja tutkimusyksikkö &
 elintarvikeylitarkastaja, ETT Minna Huttunen,  
 maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston elintarviketurvallisuusyksikkö

RUOKAJÄRJESTELMÄN TUTKIMUS- JA 
KEHITTÄMISRAHOITUKSEEN MURUSIA 
vuosina 2011−2016



suomen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen kehitys on ollut lasku- 
suunnassa 2010-luvulla. tämä on osunut kipeästi ruokajärjestelmän tutkimus- ja 
kehittämisrahoitukseen, selviää luonnonvarakeskuksen tekemästä selvityksestä.

T
ekesin (nyk. Busi-
ness Finland) rahoi-
tusta on leikattu to-
della huomattavas-
ti, mutta esimerkik-

si yliopistojen rahoitus ei ole it-
se asiassa vähentynyt juurikaan. 
Sen sijaan valtion tutkimuslai-
tosten budjettia on leikattu ra-
justi: noin kolmanneksella. Sa-
maan aikaan Suomen Akatemian 
rahoitus on kasvanut, kun suu-
rin osa tutkimuslaitoksilta lei-
katusta rahoituksesta kanavoi-
tiin Suomen Akatemian perus-
tettuun Strategisen rahoituksen 
neuvottelukuntaan.

Tämä on osaltaan vaikut-
tanut myös ruokajärjestelmän 
rahoitukseen, sillä alan tutki-
muslaitoksiin kohdistettu leik-
kaus ei ole suinkaan palautunut 
samalle sektorille. Osasyynä on 
ollut se, että Strategisen tutki-
muksen neuvoston aiheissa on 
ollut varsin vähän ruokajärjes-
telmään liittyviä tutkimusai-
heita hakukuulutuksissa.

Tähän on onneksi tulos-
sa muutos, sillä valtioneuvos-
to päätti, että yksi vuoden 2019 
teema-alueista on Kohti kestä-
vää, terveellistä ja ilmastoneut-
raalia ruokajärjestelmää. Toise-
na on Innovatiiviset materiaalit 

ja palvelut resurssiviisauden ja 
kestävän kehityksen edistäjinä, 
mikä sopii esimerkiksi pakka-
us- ja logistiikka-alalle.

Tilastokeskuksen mukaan  
(https://findikaattori.fi/fi/90) 
vuonna 2017 tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnan menot 
nousivat ensimmäisen kerran 
vuoden 2011 jälkeen. Kasvua oli 
niin julkisella sektorilla (8 %) 
kuin yrityksissä (3 %) ja kor-
keakoulusektorillakin (5 %).

Ruoka-alan 
tutkimusrahoituksen 
osuus pieni

Suomessa ruokajärjestelmän 
tutkimukseen, kehittämiseen 
ja innovaatioihin käytetty jul-
kinen rahoitus on ollut vuo-
sina 2011−2016 yhteensä noin 
162 miljoonaa euroa, jolla on 
rahoitettu lähes 930 hanket-
ta. Alkutuotanto ja elintarvikkeet 
-osien rahoitukset ovat olleet 
suurimmat (alkutuotanto 32 % 
ja elintarvikkeet 46 %), muiden 
osuudet selvästi pienemmät. 
Tutkimusaloista Innovaatiot 
ja yhteistyö -osuus kokonais-
rahoituksesta on ollut 50 pro-
senttia, seuraavina Ravitsemus 
ja terveys sekä Ilmasto ja kestä-

Ruoka- 
järjestelmän  

osa

Hanke 
 lkm

Keski- 
arvo €

Keski- 
hajon-

ta €

Min € Max € Summa €

elintarvikkeet 338 202 832 267 823 1 000 2 149 000 68 557 177

alkutuotanto 390 150 896 166 444 1 000 1 102 000 58 849 502

Jätevirrat 25 367 522 823 950 20 500 4 233 765 9 188 051

Logistiikka 60 138 723 142 110 2 638 564 308 8 323 383

kuluttajat 69 114 570 130 406 5 500 780 000 7 905 339

Pakkaus 29 261 259 364 126 4 000 1 400 000 7 576 525

Jakelu 11 149 864 126 572 49 900 500 000 1 648 500

taulukko 1. Rahoituksen jakautuminen ruokajärjestelmän osiin.

kuva 1. Ruokajärjestelmän rahoituksen jakautuminen eri tutkimusaloihin 
vuosina 2011−2016.

	alkutuotanto 10 928 086 € (31.4%)
	elintarvikkeet 17 833 552 € (51.2%)
	Jakelu 500 000 € (1.4%)
	kuluttajat 5 512 894 € (15.8%)
	Logistiikka 48 700 € (0.1%)

	alkutuotanto 3 320 070 € (24.9%)
	elintarvikkeet 7 810 026 € (58.7%)
	Jätevirrat 2 077 986 € (15.6%)
	kuluttajat 5 512 894 € (15.8%)

	Jakelu 626 500 € (0.8%)
	Jätevirrat 796 800 € (1.0%)
	kuluttajat 1 945 528 € (2.3%)
	Logistiikka 8 085 347 € (9.7%)
	Pakkaus 5 570 025 € (6.7%)

	elintarvikkeet 38 501 145 € (46.2%)

	alkutuotanto 27 743 872 € (33.3%)

	alkutuotanto 16 857 474 € (55.0%)
	elintarvikkeet 4 412 455 € (14.4%)
	Jakelu 522 000 € (1.7%)
	Jätevirrat 6 313 265 € (20.6%)
	kuluttajat 346 918 € (1.1%)
	Logistiikka 189 337 € (0.6%)
	Pakkaus 2 006 500 € (6.5%)

34 197 949 € (20.6%)

83 647 213 € (50.4%)

13 308 081 € (8.0%)

34 823 231 € (21.0%)

TUTKIMUSALA RAHOITUS RUOKAJÄRJESTELMÄN OSARAHOITUS

ilm
as

to 
ja 

ke
stä

vyy
s

innovaatiotja yhteistyö
kiertotalous ja

resurssitehokkuus

Ravitsemus

ja terveys

RUOKAJÄRJESTELMÄN OSA TUTKIMUSALARAHOITUS

58 849 502 € (36.3%)

68 557 177 € (42.3%)

1 648 500 € (1.0%)

J 9 188 051 € (5.7%)

7 905 339 € (4.9%)

8 323 383 € (5.1%)

7 576 525 € (4.7%)

alk
utu

ota
nto

Pakkaus
Logistiikka

kuluttajat

Jätevirrat
Jakelu

	ilmasto ja kestävyys 346 918 € (4%)
	innovaatiot ja yhteistyö 1 945 528 € (25%)
	kiertotalous ja resurssitehokkuus 100 000 € (1%) 
	Ravitsemus ja terveys 5 512 894 € (70%)

	ilmasto ja kestävyys 2 006 500 € (26%)
	innovaatiot ja yhteistyö 5 570 025 € (74%)

	ilmasto ja kestävyys 189 337 € (2%)
	innovaatiot ja yhteistyö 8 085 347 € (97%)
	Ravitsemus ja terveys 48 700 € (1%)

	ilmasto ja kestävyys 522 000 € (32%)
	innovaatiot ja yhteistyö 626 500 € (38%)
	Ravitsemus ja terveys 500 000 € (30%)
	ilmasto ja kestävyys 6 313 265 € (69%)
	innovaatiot ja yhteistyö 796 800 € (9%)
	kiertotalous ja resurssitehokkuus 2 077 986 € (23%)

	Ravitsemus ja terveys 17 833 552 € (26%)

	kiertotalous ja resurssitehokkuus 7 810 026 € (11%)

	innovaatiot ja yhteistyö 38 501 145 € (56%)

	ilmasto ja kestävyys 4 412 455€ (6%)

	innovaatiot ja yhteistyö 27 743 872 € (47.1%)

	Ravitsemus ja terveys 10 928 086 € (18.6%)
	kiertotalous ja resurssitehokkuus 3 320 070 € (5.6%)

	ilmasto ja kestävyys 16 857 474 € (28.6%)

elintarvikkeet

kuva 3. Ruokajärjestelmän eri osien rahoituksen jakautuminen neljään tutkimusalaan.

kuva 2. Ruokajärjestelmän tutkimusalojen rahoituksen jakautuminen ruokajärjestelmän osiin.

Rahoittaja Projektien 
kokonais-

määrä

Rahoituksen 
kokonaismäärä 

€

% osuus 
koko rahoi-

tuksesta 

tekes 307   83 972 974   50,6

Maaseutuvirasto 242 31 259 095   18,8 

suomen akatemia 61 22 839 685   13,7 

Maa- ja metsätalousministeriö 147 19 030 054   11,5 

euroopan aluekehitysrahasto eakR 52    3 962 358   2,4 

sosiaali- ja terveysministeriö 11 1 760 000   1,1

Raision tutkimussäätiö 80 1 178 000   0,7 

euroopan sosiaalirahasto esR 17   1 142 429   0,7

sitra 7 525 013   0,3 

ympäristöministeriö 4 306 866   0,2

yhteensä 928 165 976 474 100 

taulukko 2. Rahoittajien kokonaispanostukset tutkimukseen ruokajärjestel-
mässä ja rahoitettujen hankkeiden kokonaismäärä vuosina 2011−2016.

vyys, joiden molempien osuus 
on ollut 21 prosenttia (tauluk-
ko1−2, kuva 1). Kuvissa 2 ja 3 on 
kuvattu rahoituksen jakautu-
minen ruokajärjestelmän osit-
tain ja aloittain.

Ruokajärjestelmän rahoitus 
on vaihdellut vuosien 2011 ja 
2016 aikana noin 20 ja 37 mil-
joonan euron välillä (kuva 4). 
Keskimäärin vuosittainen pa-
nostus on ollut 27 miljoonan 
euron tasoa. Erityisen suuria 
rahoitustason heilahduksia on 
ollut alkutuotannon tutkimuk-
sessa, jossa erot ovat olleet jopa 
kolminkertaisia noin kuudesta 
lähes 20 miljoonaa euroon, se-
kä jätevirtojen tutkimuksessa, 
jossa erot ovat olleet rahalli-
sesti pienempiä, mutta silti yli 
20-kertaisia. Trendi on näky-
nyt myös aluerahoittajien pa-
nostuksissa. EU:n rahoituskau-
den vaihtuminen (uusi kausi 
2014−2020) näkyy selvästi ra-
hoituksessa.

Tekes (nyk. Business Fin-
land) on ollut selvästi suurin 
ruokajärjestelmän rahoitta-
ja: sen osuus on lähes 51 pro-
senttia kokonaisrahoitukses-
ta. Maaseutuviraston osuus on 
noin 19 prosenttia ja Suomen 
Akatemian vajaat 14 prosenttia. 
Ministeriöistä suurin rahoitta-
ja on ollut maa- ja metsätalo-

Kuva 4. Ruokajärjestelmän eri osien rahoitus vuosina 2011−2016.
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 usnimisteriö noin 12 prosen-
tin osuudella. Muiden rahoit-
tajien osuudet ovat olleet sel-
västi pienempiä.

Suomen suurimpien tut-
kimusrahoittajien eli Tekesin 
ja Suomen Akatemian rahoi-
tus ruokajärjestelmään on ol-
lut masentavan pieni kaikesta 
tutkimusrahoituksesta: Tekes 
käytti vuosien 2011−2016 vä-
lisenä aikana alle kolme pro-
senttia ja Suomen Akatemia 
vain noin prosentin hankera-
hoituksestaan ruokajärjestel-
män tutkimushankkeisiin.

Rahoitus vaihtelee  
eu-maiden kesken

EU:n jäsenmaissa tehdyssä sel-
vityksessä on kvalitatiivinen 
osuus, jossa on kartoitettu, 
millaisia ruokaan liittyviä poli-
tiikka- ja strategiadokument-
teja jäsenmailla on, onko kan-
sallista biotalousstrategiaa, ja 
millaisia ovat kansallinen tut-
kimusrahoitus, tutkimuspoli-
tiikka ja -ohjelmat.

Vastauksia saatiin 17 maas-
ta. Kaikilla vastanneilla mailla 
on maatalouspolitiikka, mut-
ta ruoka- ja ravitsemustur-
van huomioiva terveyspolitiik-
ka vain 13 vastanneella maalla 
ja ruoka- ja ravitsemusturvan 
huomioiva ilmastopolitiikka 14 
maalla. Monet dokumentit ovat 

maan omalla kielellä, ja eng-
lanninkielistä materiaalia ei ole 
saatavilla. Lisäksi selvitykses-
sä on jouduttu pohtimaan, mi-
ten vastauksia saadaan yhteis-
mitallisiksi.

Kvantitatiivisen osuuden 
ensi vaiheen kyselyyn ehti mu-
kaan 11 maata: Suomen lisäksi 
mukana olivat Belgia, Espanja, 
Irlanti, Itävalta, Liettua, Ro-
mania, Ruotsi, Tanska, Unkari 
ja Viro. Muut työryhmässä mu-
kana olevat maat vielä kerää-
vät tuloksiaan niin, että vuo-
den 2019 alkupuolella saadaan 
laajempi kuva.

Vaihtelu eri maiden ko-
konaisrahoituksen välillä on 
suurta. Painotukset eroavat 
niin ruokajärjestelmän osien 
kuin tutkimusalojen välillä. Li-
säksi eri maiden jaottelut eivät 
kaikista yrityksistä huolimatta 
menneet samalla tavoin. Esi-
merkiksi Suomi oli kartoituk-
sen ensimmäinen pilottimaa. 
Suomen vastauksissa elintar-
viketurvallisuutta ei ole jaotel-
tu erikseen, joten se ei nou-
se esille samoin kuin toisilla 
mailla.

Useimmiten alkutuotan-
to on suurin rahoituksen saa-
ja kaikista ruokajärjestelmän 
osioista, mutta Suomessa pro-
sessointi nousee suurimmak-
si. Mielenkiintoista on kui-
tenkin huomata, että Tans-

ka käytti ruokajärjestelmän tutki-
musrahoittamiseen yhdessä vuo-
dessa (2014) jonkin verran enemmän 
(noin 176 miljoonaa euroa) kuin Suo-
mi kuudessa vuodessa! Tämä näkyy-
kin muun muassa siinä, miten suuri 
ruoka-alan viejämaa Tanska on Suo-
meen verrattuna. Sen sijaan Ruotsin 
rahoitus ei suuresti poikkea suoma-
laisesta. l

Artikkeli perustuu Luonnonvarakeskuksen 
selvitykseen Ruokajärjestelmän tutkimuk-
seen, kehittämiseen ja innovaatioihin käytet-
ty rahoitus ja sen jakautuminen ruokajärjes-
telmän eri osiin Suomessa, jonka Luke teki 
vuonna 2017.

Luonnonvarakeskus (Luke) 
selvitti maa- ja metsätalous-
ministeriön pyynnöstä vuosien 
2011−2016 ruokajärjestelmän 
kansallisen tutkimusrahoituk-
sen suuruuden ja jakauman 
järjestelmän eri osille. Työn 
taustalla oli maataloustut-
kimuksen pysyvän komitean 
SCAR:n (Standing Committee 
on Agricultural Research) stra-
tegisen Food Systems -työryh-
män alkuun panema selvitys 
eri maiden ruokajärjestelmän 
t&k-rahoituksesta.

Selvitystä varten kerättiin 
julkisia rahoitustietoja Teke-

siltä (nyk. Business Finland), 
Suomen Akatemialta mukaan 
lukien Strategisen tutkimus-
neuvoston rahoittamat hank-
keet, maa- ja metsätalous-, 
sosiaali- ja terveys- sekä ym-
päristöministeriöltä, alue-
rahoittajilta (ELY-keskuk-
set, Maaseutuvirasto, Euroo-
pan aluekehitysrahasto EAKR 
ja Euroopan sosiaalirahasto 
ESR), Raision tutkimussäätiöl-
tä ja Sitralta.

Hankkeet on jaoteltu ruoka-
järjestelmän eri osiin: alkutuo-
tanto, elintarviketeollisuus/ 
prosessointi/elintarvikkeiden 

laatu, pakkaus, logistiikka, ja-
kelu (kauppa), kuluttajat ja jä-
tevirrat mukaan lukien ruo-
kahävikki. Ruokajärjestelmän 
hankkeet on jaoteltu myös tut-
kimusaloittain, jotka ovat: ra-
vitsemus ja terveys, innovaati-
ot ja yhteistyö, ilmasto ja kes-
tävyys sekä kiertotalous ja re-
surssitehokkuus. Taulukois-
sa ja kuvissa elintarviketeol-
lisuus/prosessointi/laatu ym. 
ovat nimellä elintarvikkeet.

Hankkeiden luokittelu ruo-
kajärjestelmän eri osiin ja tut-
kimusaloihin ei ollut kaikkien 
hankkeiden kohdalla helppoa, 

sillä etenkin suuret hankkeet 
kattavat monta ruokajärjestel-
män osaa. Useissa aluekehi-
tyksen hankkeissa taas oli ta-
voitteena useamman ruoka-
ketjun osa-alueen kehittämi-
nen. Nämä hankkeet on luo-
kiteltu pääasiassa elintarvi-
keosioon. Osa hankkeista on 
jäänyt myös luokittelematta. 
Hankkeet on luokiteltu rahoi-
tuspäätösvuoden mukaan.

Selvitys on luettavissa SCAR:n  
sivuilta osoitteessa https://
scar-europe.org/index.php/ 
food-main-actions/mapping

Ruokajärjestelmän tutkimus- ja kehittämisrahoitus Suomessa 2011−2016

SUOMEN RUOKAJÄRJESTELMÄN  
t&k -raHoitus näivettYY  
ILMAN MUUTOKSIA

Suomen ruokajärjestelmän t&k 
-rahoitus on ollut varsin pientä, 
kun verrataan sen osuutta suur-
ten tutkimusrahoittajien koko-
naisrahoitukseen. Rahoitus on 
ollut vähäistä myös siihen näh-
den, että ruokajärjestelmä tuot-
taa tällä hetkellä Suomen kan-
santalouteen yhdeksän prosent-
tia arvonlisäyksestä, maksaa 
noin kymmenen prosenttia kai-
kista veroista ja veroluonteisis-
ta maksuista ja on merkittävä in-
vestoija. Suomalainen elintarvi-
keteollisuus nojaa vahvasti ko-
timaiseen raaka-aineeseen, ja 
ruokajärjestelmä työllistää noin 
340 000 henkilöä (13 % maan 
työllisistä).

Tutkimus- ja kehittämisra-
hoitus parantaa kilpailukykyä ja 
Suomen kansantaloutta muun 
muassa kauppatasapainoa ko-
hentamalla. Tällä hetkellä ruoka-
ketjuun liittyvä tuonti on paljon 
vientiä suurempaa. Vuonna 2017 
Suomen elintarvikeviennin arvo 
oli 1,621 miljardia euroa ja elintar-
viketuonti 4,688 miljardia euroa.

Suomessa on potentiaalia  
nykyistä suurempaan vientiin, 
etenkin kun vertaa tilannetta 
esimerkiksi Ruotsiin tai Tans-
kaan. Kansainvälistyvä kauppa 
ja digitalisaatio muuttavat pe-
rinteisiä malleja, ja kuluttajalle 
moni tuote on parin klikkauksen 
päässä. Suomen ruokajärjestel-
män pitäisi pysyä mukana täs-
sä kilpailussa, ja siihen tarvitaan 
t&k -panostuksia.

Ruotsin malli suomeen?
Ruokajärjestelmässä tarvitaan 
monenlaista t&k -rahoitusta pe-
rustutkimuksellisesta omaan 
tuotekehitykseen asti. Mitä so-
veltavampiin hankkeisiin men-
nään, sitä enemmän pitäisi mu-
kaan saada myös elinkeinoa. 
Koska kestävän ruuantuotan-
non ongelmat ovat hyvin moni-
naisia, tarvitaan myös monitie-
teistä tutkimusta, johon tarvi-
taan mukaan ”perinteisten” alan 
tutkijoiden lisäksi muiden alojen 
osaajia.

Kuinka tällaisia monitieteisiä 
hankkeita voisi rahoittaa, kun ne 
putoavat herkästi eri sektorei-
den väleihin? Voisiko Suomeen 
sopia Ruotsin malli, jossa elin-

keinolta kerätään pientä rahoi-
tusta, ja sitä kautta saadaan alal-
le t&k-rahoitusta?

Ruotsissa myös valtio tukee 
tätä elinkeinolta kerättyä ruoka-
järjestelmätutkimusrahoitusta 
omalla osuudellaan. Näin on saa-
tu koottua jopa kymmenen mil-
joonan euron potti, jonka jakami-
sessa elinkeino on mukana. Han-
kehakemukset osoitetaan Ruot-
sissa Stiftelsen Lantbruksforsk-
ning -säätiölle. Rahoittajat valit-
sevat aiehakemuksista ne, jotka 
vaikuttavat lupaavimmilta ruoka-
järjestelmän kannalta. Jatkoon 
päässeistä hankkeista tehdään 
varsinaiset hankehakemukset, 
joista valitaan parhaat. Näin var-
mistetaan sekä hankkeiden mer-
kityksellisyys ja käyttökelpoi-
suus että taso.

Tällä hetkellä Suomen sovel-
tavammassa rahoituksessa, esi-
merkiksi maa- ja metsätalous-
ministeriön t&k -rahoitukses-
sa vaaditaan, että yritykset ovat 
mukana rahoittajana. Ruotsin 
mallin mukaisella järjestelyllä 
yritykset ovat jo antaneet panos-
tuksensa. Tämän rahoitusjärjes-
telmän luominen voi tulla ajan-
kohtaiseksi hyvinkin pian, sillä 
maa- ja metsätalousministeriön 
ruokajärjestelmään suuntaama 
rahoitus (noin 12 % koko ruoka-
järjestelmän rahoituksesta) voi 
vähentyä hyvinkin radikaalisti, 
jos Maatilatalouden kehittämis-
rahasto Makeran pääoma vähe-
nee nykyistä tahtia. Silloin nykyi-
senkaltainen, nimenomaan käy-
täntöön suuntaava t&k -rahoi-
tus pienenee entisestään, mikä 
varmasti vaikeuttaa alan kehit-
tämistä.

Kestävän ruokajärjestelmän 
kehittäminen ja ruoka-alaan liit-
tyvien innovaatioiden ja työpaik-
kojen täysimääräinen hyödyntä-
minen vaativat tuekseen tutki-
musta. Tutkimus- ja kehittämis-
panostusten tulee olla laaja-alai-
sia ja kattaa koko ruokajärjestel-
mä. Laaja-alaiseen lähestymi-
seen tarvitaan yhteiskunnan mo-
nien toimijoiden panosta ja kaik-
kien hallinnonalojen yhteistyötä.

Suvi RyynÄnEn
MINNA HUTTUNEN

Kommentti

mikä on sCar ja fooD sYstems?

SCAR (Standing Committee on Agricultural 
Research) on EU:n pysyvä maataloustutki-
muksen komitea, jonka tehtäväkenttä on ny-
kyisin laajentunut kattamaan käytännöllises-
ti katsoen koko biotalouden sektorit.

Komissio kuuntelee SCAR:n kantoja erityi-
sesti kaikissa biotalouden tutkimukseen liit-
tyvissä asioissa, mutta myös mm. komission 
biotalousstrategian päivityksessä.

SCAR:n työ näkyy parhaiten tulevaisuuskat-
sauksissa sekä erilaisten työryhmien kautta. 
Yksi strategisista työryhmistä on Food Sys-
tems, jossa on mukana 21 EU:n tutkimusalu-
een maata.

21

VAHVAA KUNNOSSAPITOA
Hyvä kumppani on paikalla kun rattaat pysähtyvät. 

Me pidämme ne liikkeessä.

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

jänteisesti tehden parhaamme tuotantosi jatkuvuuden 
varmistamiseksi. Sinun menestyksesi on meidän  

tavoitteemme.

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

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

· KUNNOSSAPITOPALVELUT 
· VERSTASPALVELUT

Elintarvikevalvonnan ulkopuoliset  
asiantuntijapalvelut – tule mukaan!
Olemme kokoamassa  elintarvikelain 36 §:n mukaista valvonnan  
ulkopuolista asiantuntijapankkia. Tule mukaan kasvavaan  
joukkoomme! Ilmoittautumalla mukaan sinut ja tietosi, kuten  
erityisasiantuntemuksesi ja kiinnostuksen kohteesi, lisätään  
asiantuntijalistallemme. Et sitoudu vielä mihinkään, mutta sopivan 
toimeksiannon tullessa kysymme halukkuuttasi osallistua.

Tarjoamme sinulle
• vankan ammatillisen ja 

käytännön tuen  

• yhteiset, selkeät linjaukset 
ja mahdollisuuden pohtia 
asioita yhdessä

• koulutus/ neuvottelu- 
päivät eri aihepiireistä

• mahdollisuuden syventä-
vään jatkokoulutukseen ja 
erikoistumiseen

Hyödyt tästä:
• ammatillinen osaamisesi  

paranee   
• tuot omaan organisaatioosi 

uusia, laadukkaita ajatuksia ja 
toimintatapoja

• saat vaihtelua arkiseen  
työhön

• saat uusia mahdollisuuksia 
alalla toimimiseen

• kilpailukykyinen palkkaustaso 
räätälöidään koulutuksesi ja 
osaamisesi mukaan

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja ilmoita
• nimi, ammatti, koulutustausta ja työkokemus lyhyesti
• erityisosaamisesi/minkä tyyppisestä työstä olisit kiinnostunut 
• kuva

www.envirovet.fi 
info@envirovet.fi 

outi.lepisto@envirovet.fi 
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 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkeli

sellua sYötäväksi
mikrokiteisellä selluloosalla on elintarvikkeissa laajat käyttömahdollisuudet.

S
elluloosa on käytännöllisesti kat-
soen ehtymätön, uusiutuva ja 
ekologisesti kestävä materiaa-
li. Sitä on käytetty jo kymmeniä 
vuosia elintarvikkeissa pääasias-

sa stabilointi- ja sakeutusaineina käytettä-
vien mikrokiteisen selluloosan (MCC) ja ke-
miallisesti modifioitujen selluloosajohdan-
naisten (esim. karboksimetyyliselluloosa, 
CMC) raaka-aineena.

Monipuolisista käyttömahdollisuuk-
sista huolimatta selluloosapohjaiset sta-
bilointiaineet tunnetaan elintarviketeolli-
suudessa varsin huonosti, ja niiden käyttö 
elintarvikkeissa on jäänyt vähäiseksi. Nii-
den osuus on vain noin kolmen prosent-
tia elintarvikehydrokolloidien maailman-
markkinoista erilaisten tärkkelysten halli-
tessa markkinoita noin 70 prosentin osuu-
della.

Kiinnostus mikrokiteisen selluloosan 
(MCC) käyttömahdollisuuksien uudelleen 
arvioimiseksi on herännyt Aalto-yliopis-
tossa tehdyn uuden valmistusmenetelmä-

keksinnön myötä. MCC:tä voidaan valmis-
taa AaltoCellTM -menetelmällä aikaisem-
paa pienemmällä kemikaalimäärällä sel-
lutehtaissa, kun sitä on perinteisesti tuo-
tettu erillisissä, suhteellisen pienissä tuo-
tantoyksiköissä.

Tällä menetelmällä Kemijärvelle suun-
nitellun Boreal Bioref -biojalostamon 
on määrä valmistaa perustuotteena ole-
van liukosellun ohella vuosittain 35 000− 
37 000 tonnia MCC:tä, mikä vastaisi noin 
viidesosaa maailmanmarkkinoista. Alem-
mat tuotantokustannukset ja mahdolli-
sesti halvempi hinta loppukäyttäjälle saat-
tavat lisätä MCC:n käyttöä ja avata koko-
naan uusia käyttömahdollisuuksia.

Kaakkois-Suomen ammattikorkea-
koulun (Xamkin) kuitulaboratoriolla on 
Savonlinnassa pilottilaitteisto, jolla voi-
daan valmistaa MCC:tä AaltoCellTM-mene-
telmällä. Tutkimuksen kohteena ovat MC-
C:n uudet käyttömahdollisuudet. Käyn-
nissä on muun muassa hanke yhteistyössä 
Luonnonvarakeskuksen kanssa. Siinä sel-

vitetään MCC:n käyttöä märehtijöiden re-
hun ainesosana. MCC:n elintarvikekäyttöä 
on selvitetty laajassa kirjallisuuskatsauk-
sessa.

monipuoliset toiminnalliset 
ominaisuudet

Mikrokiteinen selluloosa (MCC) on puh-
distettua selluloosaa, jota saadaan, kun 
selluloosakuituja käsitellään mineraali-
hapoilla. Happokäsittelyssä kuidun mo-
lekyylirakenteen heikommin järjestynei-
tä osia (amorfista ainesta) poistuu, ja jäl-
jelle jää suurina pitoisuuksina kuidun ki-
teistä osaa. Kiteinen materiaali kuivataan 
puhtaaksi hienojakoiseksi MCC-jauheek-
si tai prosessoidaan yhdessä vesiliukoisen 
muun hydrokolloidin, esimerkiksi karbok-
simetyyliselluloosan, kanssa kolloidisek-
si MCC:ksi. Kolloidisissa seoksissa liukoi-
sen hydrokolloidin osuus on yleensä 8−12 
prosenttia.

MCC ei liukene veteen, mutta sekoitet-
taessa MCC-partikkelit jakautuvat tasai-
sesti nestefaasiin, eli dispergoituvat muo-
dostaen pysyviä suspensioita ja geelejä. 
MCC-partikkelien hienousasteen kasva-
essa lopputuloksen stabiilisuus paranee. 
Kolloidisten MCC-laatujen sisältämä liu-
koinen hydrokolloidi helpottaa dispergoi-
tumista ja parantaa suspension tai geelin 
pysyvyyttä. Sopivan, liukoisen hydrokol-
loidin valinta ja prosessointi MCC:n kans-
sa tuottaa kolloidiselle MCC:lle sellaisia 
spesifisiä ominaisuuksia, joita ei saada ai-
kaan, jos näitä ainesosia lisättäisiin erik-
seen elintarvikkeeseen.

MCC:tä lisätään käyttötarkoituksesta 
riippuen tuotteisiin yleisimmin 0,1−5 pro-
senttia ainesosien painosta. Kolloidisen 
MCC:n lisäys tapahtuu useimmiten veteen 
sekoitettuna dispersiona. Dispergoitues-
saan veteen liukenemattomat mikroki-
teet muodostavat liukoisen hydrokolloidin 

myötävaikutuksella lujan, kolmiulottei-
sen verkoston. Eri ainesosien kombinaa-
tiosta riippuvan verkostorakenteen omi-
naisuudet vaikuttavat kunkin kolloidisen 
MCC-laadun ominaisuuksiin ja sen vaiku-
tuksiin elintarvikkeessa.

Erilaisten MCC-laatujen spesifiset, toi-
minnalliset ominaisuudet antavat mah-
dollisuuden käyttää MCC:tä elintarvikkeis-
sa hyvin monipuolisesti: suspensioiden, 
emulsioiden ja vaahtojen stabilointiin, ras-
van korvaamiseen ja rasvan kaltaisen suu-
tuntuman tuottamiseen, tuotteen lämpös-
tabiilisuuden parantamiseen tai pakas-
tus-sulatus-stabiilisuuden parantamiseen.

Elintarvikekäytössä MCC on luokitel-
tu lisäaineeksi (E 460), mutta sen käyt-
tömäärälle ei ole asetettu ylärajaa (quan-
tum satis -periaate). Käyttö on sallittu lä-
hes kaikille elintarvikkeille, joihin lisäai-
neita saa käyttää.

Puhdasta MCC-jauhetta käytetään eni-
ten lääketeollisuudessa tablettien valmis-
tukseen. Elintarvikkeissa sen käyttömah-
dollisuudet ovat melko rajalliset. Kolloi-
disia MCC-laatuja on sen sijaan räätälöi-
ty monenlaiseen käyttöön. Esimerkkejä 
käyttömahdollisuuksista on listattu ohei-
seen taulukkoon. Eri käyttötarkoituksiin 
soveltuvia MCC-jauheita ja kolloidisen 
MCC:n variaatioita on kaupallisina tuottei-
na markkinoilla lukuisa määrä. Suomes-
sa MCC-pohjaiset tuotteet ja niiden omi-
naisuudet tunnetaan kuitenkin huonosti.

uutta tutkittavaa terveys- 
vaikutteisuudessa

MCC ja selluloosajohdannaiset ovat sula-
matonta ravintokuitua, jotka eivät imeydy 

mikrokiteinen selluloosa (mCC) on puhdistettua selluloosaa, jota saadaan, kun selluloosakuituja käsi-
tellään mineraalihapoilla.

esimerkkejä mCC-jauheiden ja  
kolloidisten mCC-laatujen  
käyttömahdollisuuksista elintarvikkeissa

Leipomo- ja konditoriatuotteet  
• runsaasti energiaa sisältävien ainesosien  
   korvaaminen leivonnaisissa (esim. MCC-CMC) tai           
   alhaisen kosteuspitoisuuden täytteissä  
   (esim. hienojakoiset MCC-jauheet)

Lihavalmisteet 
• rasvan korvaaminen ja kiinteyden parantaminen  
  keittomakkarassa ja jauhelihatuotteissa  
  (esim. MCC-CMC)

Juustot 
• rasvan korvaaminen (esim. MCC-guarkumi) 
• paakkuuntumisen estäminen juustoraasteilla   
   (MCC-jauhe)

Majoneesit, kastikkeet, ruokakermat 
• emulsion stabilointi, sakeutus, rasvan  
   korvaaminen (esim. MCC-CMC) 
• instant-kastikkeiden ja -juomien komponenttina;  
  nopea ja vähäistä sekoitusta vaativa  
  peptisoituminen, valmiin tuotteen stabilointi ja  
  sakeutus (esim. MCC-iota-karrageeni)

Jälkiruokatuotteet  
• sakeuttaminen, vaahdon stabilointi, rasvan  
  korvaaminen (esim. MCC-pinta-aktiivinen aine) 
• jäätelöllä ja jäädytetyillä jälkiruoilla myös  
  ilmasolujen yhdistymisen ja jääkiteiden kasvun  
  (lämpöshokin) estäminen (esim. MCC-CMC-karra- 
  geeni)

Juomat 
• partikkelien sakkautumisen estäminen esim.  
  kaakao-, hedelmä- tai proteiinijuomissa  
  (esim. MCC-guarkumi) 
• lämmönkestävyyden parantaminen uHt-tuotteille  
  (esim. MCC-CMC-tärkkelys)

mikrokiteisen selluloosan elintarvikekäyttöä sel-
vitettiin euroopan unionin aluekehitysrahas-
ton rahoittamassa hankkeessa selluloosa ja sel-
luloosajohdannaiset elintarvikkeissa.

Kuva: manu elOahO

kehittyvaelintarvike.fi

tiLaa  
Lehti

Tilaus 69 €/vuosikerta,  
oppilaitokset 57 €/vuosikerta + ALV 

Elintarviketurvallisuuttaparemmalla analytiikalla

kehittyvaelintarvike.fi

ANALYTIIKKA & VALVONTA

Ilmastonmuutos  haastaaelintarvikeketjun

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus
kaipaa nopeita muutoksia

KOKO 

ELINTARVIKEALAN 

AMMATTI- JA 

TIEDELEHTI

TILAUKSET:   toimitus(at)kehittyvaelintarvike.fi
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Tervetuloa messuille!

ruuansulatuselimistössä. Ne eivät vaikuta 
ihmisen sokeri- ja rasva-aineenvaihdun-
taan, ja ne ovat hyväksi suolistoterveydelle.

Sulamattomien ravintokuitujen pre-
bioottivaikutuksia on tutkittu varsin vähän. 
Selviä viitteitä kuitenkin on, että selluloo-
sajauhe ja MCC, toisin kuin selluloosasta 
modifioidut johdannaiset, fermentoituvat 
ainakin osittain paksusuolessa ja tuotta-
vat hyödyllisiä, lyhytketjuisia rasvahappo-
ja. Ne tuottavat myös vähemmän haitallisia 
kaasuja kuin inuliinin tai guarkumin kaltai-
set liukoiset kuidut. Siten MCC:llä saattaa 
olla käyttömahdollisuuksia minimaaliset 
haittavaikutukset omaavana prebioottina.

Kirjallisuudesta löytyy melkoinen jouk-
ko MCC:n elintarvikekäyttöön liittyviä 
tutkimushavaintoja, jotka vaatisivat li-
säselvityksiä. Sellaisia ovat esimerkiksi 
MCC-tuotteiden hyödyntäminen oleogee-
lien valmistuksessa, mikrokapseloinnissa 
tai vaikkapa niiden estovaikutuksesta syö-
pävaarallisten yhdisteiden (HAA) synty-
miseen jauhelihapihvien paistossa. Oleo-
geelit ovat tyydyttymätöntä rasvaa sisäl-
tävistä öljyistä valmistettavia geelimäisiä 
tuotteita, jotka tuottavat elintarvikkee-
seen lisättynä kovia rasvoja muistuttavan 
rakenteen ja suutuntuman. l

Lähde:
Turkki P. 2018. Selluloosa ja selluloosajohdannai-
set elintarvikkeissa. Xamk tutkii 7. Kaakkois-Suo-
men ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:IS-
Bn:978-952-344-115-6.
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Tiede & Tutkimus TEKSTI: lehtori, projektipäällikkö Tiina Tuovinen, Tuottava ja tehokas ammattikeittiö -hanke & 
TKI-asiantuntija Merja Ylönen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

AMMATTIKEITTIÖLAITTEET 
teHokkaaseen käYttöön
ammattikeittiölaitteet sisältävät nykyisin suuren määrän älytoimintoja, joiden tarkoitus 
on yksinkertaistaa, tehostaa ja helpottaa ruuanvalmistusta ammattikeittiössä.

Ä
lytoimintoja ovat esimerkiksi 
laitteiden valmiit prosessit. Nii-
den avulla ruoka kypsyy mehe-
väksi, kun uunin lämpötila, kos-
teus ja kypsennysaika ovat opti-

maalisia. Ammattikeittiölaitteisiin voidaan 
ohjelmoida myös ammattikeittiön omia val-
mistusprosesseja ja ajastaa ne aloittamaan 
ruuanvalmistus aamulla ennen henkilökun-
nan saapumista.

Ammattikeittiöt ovat päivittäisen ruoka-
tuotannon ohella myös tuotekehityskeitti-
öitä. Keittiöissä voidaan kuumentaa ja kyp-
sentää ruokia yhdistelmäuuneilla eri tavoin, 
eri kypsennysprosesseja käyttäen ja kokeil-
la, millä tavoin valmistettuna saadaan laa-
dultaan mahdollisimman hyvä lopputulos.

Ruuasta arvioidaan ulkonäköä, raken-
netta ja makua. Lisäksi tavoitteena on saa-
da ruuan painohäviö pysymään mahdolli-

simman pienenä ja ehkäistä ruuan kiinnit-
tymistä valmistusastiaan kuumennuksen 
aikana, eli kehittää eri ruokalajeille sopi-
va valmistusprosessi, jolla päästään vaadi-
tun ruuan laadun kannalta haluttuun lop-
putulokseen.

Halutun laadun saavuttaminen tar-
koittaa käytännössä useita kokeilukerto-
ja ja valmistusprosessin hiomista kerras-
ta toiseen. Ruuan loppusisälämpötilaa ja 
uunissa olevaa kosteuden määrää voidaan 
muuttaa ja kokeilla laitteen valmiita kyp-
sennysprosesseja.

Tuotekehitystä on hankala tehdä nor-
maalin ruuanvalmistuksen ohessa. Kehit-
tämistyö onkin hyvä sovittaa käytössä ole-
vaan ruokalistaan niin, ettei ylimääräisiä 
ruokia tarvitse valmistaa turhaan. Tuote-
kehitystyö vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja 
huolellista muistiin kirjoittamista kokei-
lun eri vaiheissa, jotta ei tehtäisi turhia ko-
keiluja. Toisaalta kehittämistä vie eteen-
päin halu päästä aina vain parempaan lop-
putulokseen. Tuotekehitys onkin jatkuvaa 
työtä, jota on hyvä tehdä systemaattisesti 
ja pitäen tavoite kirkkaana mielessä.

astianpesuprosessia voi kehittää

Ammattikeittiöissä astianpesu tapahtuu 
pääsääntöisesti koneellisesti. Astianpe-
suprosessi on keittiötyön fyysisesti ras-
kaimpia toimintoja, koska sen aikana as-
tioiden siirtelyä ja nostoja tulee paljon. 
Työn fyysisyyteen vaikuttavat oleellises-
ti käytettävissä olevat laitteet ja välineet. 
Siksi astianpesuprosessin toiminnoil-
la on suuri merkitys työn ergonomiaan ja 
ajan hallintaan. Oikeaoppisella toiminnal-
la voidaan vaikuttaa myös veden ja sähkön 

Ammattikeittiöiden työnteki-
jöille yksi mahdollisuus tehdä 
hyvinvoinnin tilaa kuvaava tut-
kimus on Hyvinvointianalyy-
si FirstBeat® -mittaus. Mitta-
us perustuu sydämen sykeväli-
vaihteluun, ja sillä voidaan tut-
kimusten mukaan selittää mi-
tattavan kehon toimintaa ja eri-
tyisesti palautumista erilaisis-
ta sisäisistä ja ulkoisista vaati-
muksista (stressitekijöistä).

Työ ammattikeittiöissä on 
usein nopeatempoista ja fyysi-
sesti rasittavaa, ja työhön liit-
tyy nopeita päätöksiä, tark-
kuutta ja huolellisuutta. Mit-
tausten tarkoituksena on ha-
kea vastauksia oman työn 

kuormittavuudesta ja siitä pa-
lautumisesta sekä antaa hen-
kilökohtaisia ohjeita ja työn 
kuormitustekijöiden vähentä-
miseen ja muun muassa liikun-
taan, vapaa-aikaan ja lepoon.

Kun selvitettiin kahden am-
mattikeittiön henkilöstön työ-
hyvinvoinnin tilaa FirstBeat® 
-mittauksin, tulokset olivat se-
kä alku- että loppumittauk-
sissa samansuuntaisia. Työ-
päivän aikaista palautumista 
ei työstä juurikaan tapahtunut, 
vaikka henkilöstölle toteutet-
tiin lukuisia ergonomia- ja työ-
hyvinvointitoimenpiteitä. Mit-
tauksissa oli nähtävissä ha-
vaintoja kuitenkin siitä, että 

työntekijät osaavat ja pystyvät 
palautumaan vapaa-aikana il-
taisin ja viikonloppuisin. Ilta-
päiväunet, liikunta, lukeminen 
ja TV:n katselu rentouttivat ja 
palauttivat elimistöä rasitta-
vista työtehtävistä.

Mittaukset tehtiin 60 työn-
tekijälle. Niihin suhtauduttiin 
myönteisesti, ja monelle tu-
lokset olivat joko vahvistusta 
oman hyvinvoinnin tukemiseen 
tai ”silmiä avaava kokemus” sii-
tä, miksi ja miten olisi syytä 
hoitaa itseään huolellisemmin.

Mittausten palautekeskus-
teluissa tuli esille myös mer-
kittävää yksilöllistä terveys-
käyttäytymisen muutosta. Ar-

violta viisi työntekijää pudotti 
painoa yhteensä 50 kg. Tupa-
koinnin lopetti puolestaan nel-
jä henkilöä. Mittaukset koet-
tiin erittäin myönteiseksi me-
netelmäksi arvioida omaa hy-
vinvointia sekä kannustavaksi 
ja luotettavaksi menetelmäk-
si tukea oikeiden valintojen te-
kemistä hyvinvoinnin kehittä-
misessä.

MARJA-LIISA LAITINEN 
fysioterapeutti  
TKI-asiantuntija   
Kaakkois-Suomen  
ammattikorkeakoulu

hyvinvointianalyysi työhyvinvoinnin tukena

kulutukseen.
Astianpesun seurannan lähtökohtana 

voi olla toiminnan tarkastelu työn ergo-
nomian kannalta, mutta seurannan aikana 
on luonteva tehdä huomioita myös muusta 
astianpesuun liittyvästä toiminnasta. Ke-
hitettäviä asioita voivat olla kontaktiajan 
hyödyntäminen paremmin, turhan siir-
telyn ja korien kantamisen vähentäminen 
astioiden palautuslinjastossa, apuvälinei-
den käyttö siivouksessa ja tätä kautta rasi-
tuksen vähentäminen. Lisäksi tehtäväku-
vien ja yhteisten toimintatapojen kirjaa-
minen voivat olla kehittämiskohteita.

Rasitusta helpottavia 
toimenpiteitä

Hartioiden ja selän rasitusta voidaan vä-
hentää käyttämällä vaunuja siirtämisessä. 
Siksi vaunuja on hyvä olla tarpeeksi ja eri-
laisia tarpeen mukaan, kuten lautas-, ta-
so-, lasikori-, tarjotin- ja korivaunuja. Sa-
malla ylimääräiset askeleet vähenevät, ja 
työ helpottuu.

Astioiden palautuslinjastossa rasitusta 
saadaan vähennettyä välttämällä turhaa 
kurottelua. Astioita ei tarvitse koko ajan 
siirrellä koreissa. Tarvittaessa voidaan ve-
tää astiakoreja lähemmäksi itseä ja sen 
jälkeen tehdä tarvittavat korjausliikkeet. 
Yleisenä ohjeistuksena onkin hyvä pitää, 
että annetaan astiakorien täyttyä ja tarvit-
taessa ohjataan ja opastetaan toiminnassa. 
Tarjotinvaunut helpottavat tarjottimien 
siirtämistä astianpesuun. Tarjottimia ko-
reihin ladottaessa saadaan käsien rasitus-
ta ja kiertoliikkeitä vähemmäksi, kun ote-
taan tarjotinvaunu viereen ja ladotaan siitä 
tarjottimet astianpesukoriin.

veden ja sähkön kulutusta  
voi vähentää

Veden käyttöön on hyvä kiinnittää huo-
miota. Juoksevan veden käyttöä astioiden 
esipesun ja siivouksen aikana tulisi välttää. 
GN-vuokia pestäessä hyvänä ohjeena on 
kaapia vuuat ruokajäämistä hyvin esimer-
kiksi muovisella leipurinlastalla, huuh-
della astiat ja laittaa astianpesualtaaseen 
alassuin odottamaan konepesua. Vuo-
kien täyttäminen vedellä on tarpeetonta. 
Siivouksessa pulloihin tehdyt valmiit pe-
suaineliuokset vähentävät veden kulutus-
ta, pesuainetta ja rasitusta.

Oikeaan työskentelykorkeuteen pitää 
kiinnittää huomiota. Astioita puhdistet-
taessa apuna voidaan käyttää tasovaunu-
ja, pöytätasoa tai toista vuokaa korokkeena 
pesualtaan pohjalla. Jos käytössä on rae-
pesukone, kaavitaan astioista vain irtolika 
ennen raepesuun laittoa.

Veden ja sähkön kulutusta voidaan vä-
hentää myös pesuajan eli kontaktiajan 
määrittämisellä. Lisäksi energiaa voidaan 
säästää valitsemalla oikea kori astiatyypin 
mukaan, pesemällä täysiä koreja, välttä-
mällä astioiden pesua etukäteen ja juokse-
van veden käyttöä, seuraamalla pesutank-
kien lämpötiloja ja pitämällä astianpesu-
kone puhtaana. l

Artikkeli perustuu Kaakkois-Suomen ammatti-
korkeakoulun (XAMK) Tuottava ja tehokas ammat-
tikeittiö -hankkeeseen, jonka tavoitteena oli tuo-
da konkreettista hyötyä ammattikeittiötyöntekijöi-
den työhön ja arkeen. Hankkeen kesto oli 1.3.2016–
28.2.2018, ja sitä rahoitti etelä-savon elY-keskus 
Euroopan sosiaalirahastosta.

Ruuan kypsennysprosessin hiominen optimaaliseksi 
voi vaatia useita kokeilukertoja.

työskentelyergonomiaan on hyvä kiinnittää huomio puhtaita as-
tioita vastaanotettaessa. erilaisten vaunujen käyttö helpottaa 
työtä astianpesupisteessä.

esimerkki ammattikeittiötyöntekijän Firstbeat-mittaustuloksista.

Kuvat: merja ylönen



Analytiikka &  Valvonta    5352     Kehittyvä Elintarvike  1/2019

HANKINTAOPAS
aaKKOsOsa

H
A

N
K

IN
TA

O
PA

S

Kehittyvä Elintarvike -lehden 
hankintaopas tarjoaa tietoa 
elintarvike alan laite-, palvelu- 
ja raaka-ainetoimittajista. 

kYsY lisää leHtemme ilmoitus mYYnnistä:
Janne Murtomaa, puh. 050 377 0333, janne.murtomaa@mediabookers.fi

Hannu Pyykkö, puh. 050 2250, hannu.pyykko@mediabookers.fi

kehittyvaelintarvike.fi

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

ATAO OY
Vantaankoskentie 14     
01670 Vantaa
Puh.010 231 0080 
www.atao.fi

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

AURAPRINT OY
PL 131
20101 TURKU
Puh. 0207 917 700
Fax 0207 917 650
email: asiakaspalvelu@auraprint.fi
www.auraprint.fi

BANG & BONSOMER
GROUP OY
PL 93 (Itälahdenkatu 18 A)
00210 HELSINKI
Puh. (09) 681 081
www.bangbonsomer.com

BEDIKA OY
PL 92 (Hiekkakiventie 7)
00701 HELSINKI
Puh. (09) 41355300
email: info@bedika.fi
www.bedika.fi

BEMIS VALKEAKOSKI OY
PL 70
37601 VALKEAKOSKI
Puh. 0207 51 3100
Fax 0207 51 3309
email: valkeakoski@bemis.com
www.bemis-europe.com

BERNER OY
Agentuuriosasto
Hitsaajankatu 24
00810 Helsinki
Puh. 0207 91 4332
email: agentuuritilaukset@berner.fi
www.berner.fi/agentuuri

BONNE JUOMAT OY
Mäntynummentie 8
08500 LOHJA
Puh. (019) 382 233
email: etunimi.sukunimi@bonnejuomat.fi
www.bonnejuomat.fi

BUSCH VAKUUMTEKNIK OY
Sinikellontie 4
01300 VANTAA
Puh. (09) 774 6060
Fax (09) 774 60 666
email: info@busch.fi
www.busch.fi

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

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

aromit, värit

CONDITE OY
PL 51 (Lisenssikatu 5)
21101 NAANTALI
Puh. (02) 436 5900
Fax (02) 435 6950
email: info@condite.fi
www.condite.fi

CORTEX OY
Kutojantie 5
02630 ESPOO
Puh. (09) 7590 770
Fax (09) 7590 7799
email: cortex@cortex.fi
www.cortex.fi

DOSETEC EXACT OY
Vaakatie 37
15560 NASTOLA
Puh. (03) 871 540
Fax (03) 871 5410
email: info@dosetec.fi

www.dosetec.fi

DUNI OY
Äyritie 8 A
01510 VANTAAi
puh. (09) 8689 810
etunimi.sukunimi@duni.com
www.duni.fi

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

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

FARMIMUNA OY
Kulmalankuja 30
32500 ORIPÄÄ
Puh. (02) 763 6890
Gsm 040 502 1003
email: sirkka.isotalo@farmimuna.fi
www.farmimuna.fi

FLINKENBERG OY AB
Mikkelänkallio 3
02770 ESPOO
Puh. (09) 859 911
email: chemicals@flinkenberg.fi
www.flinkenberg.fi

FOODWEST OY
Vaasantie 1 C
60100 SEINÄJOKI
Puh. 040 161 5443
www.foodwest.fi

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

GIVAUDAN INTERNATIONAL SA
sivuliike Suomessa
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
Puh. +46 (0) 46 23 5800
Fax +46 (0) 46 211 4330
www.givaudan.com

HAGSON-PROVITEK OY
PL 74
02631 ESPOO
Puh. (09) 439 3070
email: etunimi.sukunimi@provitek.fi
www.provitek.fi

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

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

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

INFORMA OY
Tillinmäentie 1 B
02330 Espoo
Puh. +358 207 208 200
email informa@informa.fi
www.informa.fi

JAUHETEKNIIKKA OY
Alasuutarintie 22
48400 KOTKA
Puh. (05) 2184 270
Fax (05) 2184 290
email: mail@jauhetekniikka.fi
www.jauhetekniikka.fi

KARI NEVALAINEN OY
Vierikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh. 0400 494 224
www.karinevalainen.fi

KIILTOCLEAN OY
PL 157
20101 TURKU
Puh. 0207 710 400
Fax 0207 710 402
www.kiiltoclean.fi
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KOMETOS OY
PL 97 (Keskustie 23)
61801 KAUHAJOKI
Puh. 020 757 1400
e-mail: mailbox@kometos.com
www.kometos.com

 /kometos-oy

KLÜBER LUBRICATION NORDIC A/S 
c/o Azets Insight Oy
Elielinaukio 5 B
00100 HELSINKI
Puh. 0207 497 970
email: klueber.fi@sk.klueber.com
www.klueber.com

LAIHIAN MALLAS OY
Länsitie 372
66400 LAIHIA
Puh. (06) 475 2111
Fax (06) 476 2555
email: mallas@laihianmallas.fi
www.laihianmallas.fi

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

LIARK OY
Harjuviita 20-22 B 

02110 ESPOO
Puh. 040 705 3159
email: sirpa.lindroos@liark.fi

 

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

LINEPACK OY
Lehtikatu 28
33340 TAMPERE
Puh. myynti 010 338 000
Puh. huolto 010 338 001
myynti@linepack.fi
huolto@linepack.fi
www.linepack.fi

LINSEED OY
Pellavakuja 3
61850 KAUHAJOKI
Puh. 040 775 8918
email: info@linseed.fi

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

MEDFILES OY
PL 1450
70701 Kuopio
puh. 020 744 6800
email: non-drugs@medfiles.eu
www.medfiles.eu

MEDIQ SUOMI OY
PL 115
02201 ESPOO
Puh. 020 112 1500
Fax 020 112 1501
email: etunimi.sukunimi@mediq.com
asiakaspalvelu@mediq.com

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

MP-MAUSTEPALVELU OY
www.maustepalvelu.com

MULTIVAC OY
Posliinitehtaankatu 5
04260 KERAVA
Puh. 0207 921 300
Fax 0207 921 371
email: multivac@fi.multivac.com
www.multivac.com

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

PACK COMPANY OY
Teollisuustie 12
65610 MUSTASAARI
Puh. (06) 322 7300
www.packcompany.fi

PIRKANMAAN
LAATUETIKETTI OY
Keskitie 3
33470 YLÖJÄRVI
Puh. 010 440 3900
Fax 010 440 3909
email: etunimi.sukunimi@laatuetiketti.fi
www.laatuetiketti.fi

RAVATEK OY
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
Puh. (09) 681 8430
Fax (09) 675 877
email: ravatek@ravatek.fi
www.ravatek.fi

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

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

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

SEALED AIR OY
Sentnerikuja 2
FI-00440 HELSINKI
Cryovac:
(09) 4241 1130
email: cryovac.finland@sealedair.com
www.sealedair.com

SEFO-KONSULTOINTI
Lapinlahdenkatu 23
00180 HELSINKI
Puh. 050 563 5811
email: marja.laukkanen@ 
sefo-konsultointi.fi
www.sefo-konsultointi.fi

SOFTWARE POINT
Metsänneidonkuja 6
02130 ESPOO
Puh. (09) 4391 320
email: sales@softwarepoint.fi
www.softwarepoint.com

SUOMEN COBRA SYSTEMS OY
Asesepänkuja 3
00620 HELSINKI
Puh. (09) 7288 340
Fax (09) 7288 3434
email: suomen@cobrasys.fi
www.cobrasys.fi

TANKKI OY
Oikotie 2
63700 ÄHTÄRI
Puh. (06) 510 1111
Fax (06) 510 1200
www.tankki.fi

 

TOKAP SERVICE OY
Nietostie 3
01390 VANTAA
p. 044 076 6685
www.tokap.fi

TT-TÄRYLAITE OY
Kehänreuna 4
02430 MASALA
Puh. (09) 755 2730
email: info@tarylaite.fi
www.tarylaite.fi

UNIVAR OY
Äyritie 12
01510 VANTAA
Puh. 040 161 5052
email: etunimi.sukunimi@univar.com
www.univar.com/emea

VAAKATALO OY
Vestonkatu 11
33580  TAMPERE
PUH. 020 73 51 500
email: info@vaakatalo.com
www.vaakatalo.com

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

R. ÖSTERLUND OY AB
PL 99 (Laippatie 19 B)
00811 HELSINKI
Puh. (09) 586 8170
email: contact@osterlund.
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MP-MAUSTEPALVELU OY
– mausteet ja mausteuutteet
– aromit ja arominvahventeet
– fosfaatit
– sakeuttamisaineet
– muut elintarvikelisäaineet ja seokset

UNIVAR OY
– elintarviketeollisuuden raaka- ja
 lisäaineet

VESANTTI OY
– Wiberg-mausteseokset

R. ÖSTERLUND OY AB
– aromit ja konsentraatit
– elintarvikevärit
– värjäävät elintarvikkeet
– emulgointi- ja sakeuttamisaineet
– kaakaotuotteet
– hedelmäjauheet ja -palat
– vihannestuotteet
– juomapohjat
– lakritsiuutteet
– makeutusaineet

PAKKAAMINEN

AURAPRINT OY
– tarrat, etiketit ja kääreet

BEMIS VALKEAKOSKI OY
– vakuumi- ja suojakaasupakkauslami-

naatit elintarviketeollisuudelle

DUNI OY
– pakkauskoneet ja suljentakalvot
– GN-mitoitetut ja take-away rasiat 
– räätälöidyt pakkausratkaisut

FAERCH PLAST A/S
– CPET-, AMPET-, APET-, PP- ja  

skinpack- rasiat

HAGSON-PROVITEK OY
– muovi- ja maustekuoret
– prosessi- ja pakkauskoneet
– hygienialaitteet
– mausteseokset

INFORMA OY
– etiketit, tarrat, kääreet ja tulostustar-

vikkeet
– merkintä- ja tiedonkeruujärjestelmät 

teollisuuteen
– huolto- ja ylläpitopalvelut

MULTIVAC OY
– pakkaus- ja etiketöintikoneet

PIRKANMAAN LAATUETIKETTI OY
– painetut ja blanco etiketit ja tarrat
– liimapaperinauhat ja liitospaperit
– käsiapplikaattorit ja pöytätelineet

RAVATEK OY
– pakkauskoneet  ja -järjestelmät
– avosuisten pussien ja säkkien suljenta
– ompelu-, liimaus- ja saumauslaitteet
 ja tarvikkeet

SEALED AIR OY – CRYOVAC
– pakkausratkaisut 
– Darfresh-skinpakkaukset
– kutistepussit
– pakkauskalvot ja -laminaatit 

RAAKA-AINEET

RAAKA-AINEET

BONNE JUOMAT OY
– aidot hedelmä-, marja- ja 

vihannessoseet ilman lisättyä sokeria, 
ilman säilöntä- ja lisäaineita

– mehut, nektarit ja välipalajuomat
- lähdevedet Lohjanharjun lähteestämme
– Uutuus! Pikahyydykejauhe vegaani

– aromit, värit

CONDITE OY
Leipomo ja elintarviketeollisuuden 
raaka-aineet ja aineosat

FARMIMUNA OY
Gmo-vapaasta tuotannosta:
– Farmimuna-kuorimunat
– kananmunamassat
– muut munajalosteet

LAIHIAN MALLAS OY
– erikoismaltaat
– tummat ja vaaleat mallasuutteet
– pakkauspalvelu

LEIPURIN OYJ
– asiantuntijuutta, suomalainen kumppan 

jo yli 100 vuoden ajan
– ratkaisut leipomo- ja konditoriatuottei-

siin,elintarviketeollisuuteen sekä out of 
home –tarpeisiin

– leipomoteollisuuden raaka-aineet
– elintarviketeollisuuden maku- ja r 

akenneaineet
– gelatoratkaisut
– tuote- ja valikoimakehitys
– reseptit
– tuotantolaitteet ja palvelut

 

LIHEL OY
– mausteet ja mausteseokset
– valmistus- ja lisäaineet
– fosfaatit
– marinadit ja marinadiseokset
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt seokset

LINSEED OY
Suomen korkealuokkaisimmat
pellavaraaka-aineet ja asiantuntemus

MP-MAUSTEPALVELU OY
– valmistus- ja lisäaineet 
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt  

seokset

ROQUETTE NORDICA OY
– natiivit ja modifioidut tärkkelykset
– tärkkelyssiirapit
– poliolit (xylitoli, sorbitoli, maltitoli ja 

mannitoli)
– proteiinit
– kuidut
– proteiinit
– kuidut

SOPIMUSPAKKAAMINEN

PACK COMPANY OY / NOVELPACK OY 
– Monipuolinen valikoima kuivien tuot-

teiden sekoittamiseen ja rahtipakkaa-
miseen

SUUNNITTELU, KEHITYS,  
KONSULTOINTI

 
ENVIROVET OY

– elintarviketurvallisuuden auditoinnit
 ja koulutukset

   

FOODWEST OY
– kuluttajaymmärrys 
– tuotekehitys
– elintarvikelainsäädäntö
– valmistus 
– kaupallistaminen
– jakelu

LIARK OY
-  arkkitehtisuunnittelu ja 
   pääsuunnittelijatehtävät

MAKERY OY
– kuluttaja- ja markkinaymmärrys
 Suomessa ja kansainvälisesti
– konsepti- ja tuotekehitys
– elintarvikelainsäädäntö

MEDFILES OY
– elintarvikelainsäädäntö
– tutkimus&kehitystyö
– kliiniset tutkimukset

NET-FOODLAB OY
- BRC Food, FSSC ja IFS-konsultointi
- Gap-auditoinnit
- HACCP- ja auditointikoulutukset
- sähköinen EDOC-omavalvonta
- säilyvyystutkimukset

RE GROUP
– asiantuntijapalvelut
– projektijohtopalvelut 
– tuotantotekniikka ja logistiikka 
– arkkitehtuuri ja rakennetekniikka 
– LVIA- ja sähkötekniikka 
– kylmätekniikka

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY
– elintarvikealan kehityspalvelut
– ympäristöteknologian palvelut

SEFO-KONSULTOINTI
– Elintarvikehygienian perusteet-kirja, 

muut oppimateriaalit usealla kielellä
– hygieniakoulutukset ja hygieniapassi- 

     testit usealla kielellä

VOITELUAINEET

FUCHS OIL FINLAND OY
– Cassida elintarvike-
   laatuiset voiteluaineet

KLüBER LUBRICATION NORDIC A/S
– elintarvikehyväksytyt voiteluaineet
– teollisuuden voiteluaineet

HANKINTAOPAS
tuOteryhmäOsa
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ANNOSTELUJÄRJESTELMÄT
JA VAA’AT

DOSETEC EXACT OY
(VAAKAKOSKINEN)
– punnitus- ja annostelujärjestelmät
– säiliövaa’at
– lattiavaa’at
– pöytävaa’at

KOMETOS OY
– komponenttiannostelijat
– nesteannostelijat
– rasianpurkajat

MULTIVAC OY
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at

VAAKATALO OY
- laaja valikoima vaakoja
- anturit ja punnituskomponentit
- varaosat ja huolto

ATK-LAITTEET JA
-JÄRJESTELMÄT

SOFTWARE POINT
Laboratorion tiedonhallintajärjestelmiä 
laadunvarmistukseen, tuotekehitykseen ja
palveluanalytiikkaan– LabVantage LIMS

SUOMEN COBRA SYSTEMS OY
– ALPHA MANAGER -toiminnanohjaus
– elintarviketeollisuuden ja -tukkujen 

 logistiset kokonaisratkaisut
– CSB-ohjelmistojen edustus

KEMIKAALIT, KEMIALLISET
TUOTTEET JA

HYgIENIARATKAISUT

HYGIENELAB FINLAND OY
– Dycem-hygieniamatot
– UVC-pinta- ja ilmahygieniaratkaisut
– Aktiivihappi-ilmahygieniaratkaisut

KIILTOCLEAN OY
– elintarviketeollisuuden pesu- ja 

desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakartoitukset ja -koulutukset

KONEET, LAITTEET,
MUU VARUSTUS

AMMERAAL BELTECH OY
– elintarviketeollisuuden hihnat

OY ATLAS COPCO
KOMPRESSORIT AB
– kaasu- ja paineilmakompressorit,
jälkikäsittelylaitteet, typpigeneraattorit
sekä alipaine-, energiantalteenotto-,
energiansäästö- ja etävalvontaratkaisut

BEDIKA OY
– elintarviketeollisuuden koneet
– pakkauskoneet ja –materiaalit

BUSCH VAKUUMTEKNIK OY
– tyhjiöpumput

CORTEX OY
– leipomo- ja pakkauskoneet
– merkintälaitteet
– pakkausmateriaalit

JAUHETEKNIIKKA OY
– jauheiden annostelulaitteet
– nesteiden annostelulaitteet
– suursäkkien tyhjennyslaitteistot
– raaka-aineiden annostelujärjestelmät

KARI NEVALAINEN OY
tuotemerkinnän koneet ja laitteet
– etikettitulostimet
– aplikaattorit
– käsimerkintälaitteet
– etiketit, tarvikkeet

LINEPACK OY
- Pakkauskoneet
- metallinilmaisimet
- merkintälaitteet
- vaaát
- ruoka-annostelijat
- kuljettimet

MEKITEC OY
– laadunvalvontajärjestelmät

MULTIVAC OY
– pakkauskoneet
– etiketöintikoneet
– siivutuskoneet
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at
– metallinilmaisimet
– röntgenlaitteet
– robotiikka

TANKKI OY
– säiliöt, sekoittimet, hoitotasot

TT-TÄRYLAITE OY
– RST tärymoottorit ja PI-täryt
– tärykuljettimet ja -seulat
– täryputket – pölynhallintaan
– siilotäryt

VESANTTI OY
– lihavalmiste- ja valmisruokateollisuu-

den koneet

KUNNOSSAPITO

TOKAP SERVICE OY
Elintarviketeollisuuden kunnossapitoa

LAADUN- JA  
TUOTETURVALLISUUDEN  

HALLINTAJÄRJESTELMÄT JA 
VASTUULLISUUSPALVELUT

ATAO OY
- Hallintajärjestelmä- ja tuoteturvallisuus-

konsultointi, vastuullisuuspalvelut
-ISO 22000, 9001, 14001, 45001, FSSC, IFS 

ja BRC laadinta

UMBRELLA INTERACTIVE
- Omavalvonta, elintarviketurvallisuus- 

järjestelmä digitaalisesti
- Mobiilikirjaukset: valvontakohteissa,  

todennuksista
- ISO 22000, 9001, 14001, 45001 ja  

FSSC 22000 laadinta 

LABORATORIOTUOTTEET

MEDIQ SUOMI OY
– hometoksiinimääritykset (mm. DON)
– allergeenimääritykset
– mikrobiologiset reagenssit
– elintarvikkeiden testikitit
– elatusainekeittimet ja 

maljanvalulaitteet
– laboratoriolaitteet ja –tarvikkeet

NET-FOODLAB OY
- hygieniatestit
- allergeeni- ja homemyrkkytestit
- Hygiena -luminometrit
- mikrobispesifiset ATP-testit
- Biosystems Food Analyzer (Enzymatic/

Chemical)

MAUSTEET, AROMIT,
MUUT LISÄAINEET

BANG & BONSOMER GROUP OY
– sakeutus- ja hyytelöimisaineet
– proteiinit
– kuidut
–  aromit
– makeuttajat
– luontaiset säilöntäaineet
– kasvirasvat
– juustojauheet

BERNER OY
AGENTUURIOSASTO
-elintarvikeraaka- ja lisäaineet
- värjäävät elintarvikkeet
- gluteenittomat raaka-aineet
-meri-, vuori-,vakuumi- ja erikoissuolat
- hedelmämehutiivisteet ja -pyreet

CALDIC FINLAND OY
– elintarviketeollisuuden raaka- ja
lisäaineet
– räätälöidyt seokset
– pakkaamispalvelut

OY CELEGO AB
– aromit
– luonnolliset väriaineet
– makeutusaineet
– stabilisointiaineet
– lesitiini
– kuidut
– vitamiiiniseokset
– mehukonsentraatit
– säilöntäaineet
– muut lisäaineet

FLINKENBERG OY AB
- Aromit, värit, öljyt, kuidut
- Funktionaaliset raaka-aineet 

GIVAUDAN INTERNATIONAL SA
SIVULIIKE SUOMESSA
– aromit

HUNAJAYHTYMÄ OY
– kotimaista ja ulkomaista hunajaa
elintarviketeollisuudelle

IMCD FINLAND OY
– valmistus-, lisä- ja apuaineet, mm.
– aromit
- entsyymit
– stabilointiaineet
- emulgointiaineet
- proteiinit
- rasvajauheet 
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ETS

Biosafe tarjoaa eritYisanalYtiikkaa

Kannattajajäsen
TEKSTI:  Pirjo Huhtakangas

www.ets.fi
OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN 
viRkEÄ vERkOSTOETS

ETS Kannattajajäsenet

Kronfågel Oy

ETS:N  
KANNATTAJAJÄSENEdUT

Kannattajajäsenestä tehdään esittelyjut-
tu Kehittyvä Elintarvike -lehteen.

Kannattajajäsen saa seuran kotisivuilta 
linkin omille kotisivuilleen.

Kannattajajäsen saa yhden Kehittyvä Elin-
tarvike -lehden vuosikerran jäsenmaksua 
vastaan ja halutessaan lisäksi 1−5 kestoti-
lausvuosikertaa 50 % alennuksella.

Kannattajajäsenten edustajat saavat 25 % 
alennuksen seuran järjestämiin, maksulli-
siin tapahtumiin.

E
lintarviketieteiden Seuran (ETS) 
uusi kannattajajäsen Biological 
Safety Solutions Ltd, Biosafe, tar-
joaa mikrobiologian, toksikolo-
gian ja molekyylibiologian tutki-

muspalveluja ja konsultointeja.
Yritys on perustettu vuonna 2014 täyttä-

mään lähinnä EU-lainsäädännön edellyt-
tämiä vaatimuksia selvittää tuotteiden tur-
vallisuus ennen myyntiluvan myöntämistä. 
Keskeisiä liiketoiminta-alueita ovat rehun 
lisäaineet, entsyymit, elintarvikemikrobit, 
biopestisidit ja elintarvikepakkausmateri-
aalit, mutta asiakkaina on ollut myös muun 

ja, professori Sirpa Kärenlampi.
Biosafen hiljakkoin järjestetty joukko-

rahoituskampanja sujui hyvin: yritys saa-
vutti osakeannissa tavoitteensa ja keräsi 
kasvuun tarvittavan osakepääoman.

− Saimme lähes 150 uutta osakkeen-
omistajaa. Laaja suomalainen omistus 
on meille erinomainen kannustin. Olem-
me hyvässä kasvuvaiheessa. Tavoittee-
na on nostaa liikevaihto noin viiteen mil-
joonaan euroon vuoteen 2023 mennessä. 
Tämän toteuttamiseksi tarvitsimme uut-
ta pääomaa.

asiakkaita yli 20 maassa

Viennin osuus Biosafen liikevaihdosta on 
noin 90 prosenttia. Asiakkaita on yli 20 
maasta, pienistä yrityksistä suuriin glo-
baaleihin toimijoihin. Tärkein vientialue 
on Eurooppa, mutta Intia, Kiina ja Yh-
dysvallat kasvattavat tasaisesti osuut-
taan. Kansainväliset asiakkaat ovat pää-
sääntöisesti rehun lisäaineiden ja elintar-
vike-entsyymien tuottajia. Euroopan ko-
missio on hyväksynyt monia tuotteita, joi-
den turvallisuutta Biosafe on selvittänyt.

− Esimerkkinä asiakkaiden tarvitse-
mista palveluista on tuotanto-organis-
mista vaadittava koko genomin kattava 
DNA-sekvenssi, josta analysoidaan mah-
dolliset toksiini- ja antibioottiresistenssi-
geenit ja virulenssitekijät. Lisäksi varmis-
tetaan, ettei mikrobista löydy epätaval-
lista antibioottiresistenssiä tai toksiinien 
tuottoa. Geneettisesti muunnetuilla orga-
nismeilla tuotetuista lisäaineista varmis-
tetaan, ettei lopputuotteissa ole tuotan-
to-organismia tai DNA:ta, kertovat labo-
ratorionjohtaja Jouni Heikkinen ja tutki-
muspäällikkö Pauliina Halimaa.

Biosafe osallistuu lisäksi yhä useam-
min yritysten tuotekehitykseen seulomal-
la mikro-organismien joukosta lupaavia 
ehdokkaita.

Kotimaan asiakkaiden kirjo on moni-
nainen. Tällä hetkellä pakkausteollisuus ja 
biotalouden spin off -yritykset ovat suu-
rin ryhmä. Tuoteturvallisuus on ensisijai-
sena tarpeena myös kotimaan asiakkailla.

kierrätyslannoitteissa 
huolenaiheita

Rehun lisäaineen hyväksyminen on EU:ssa  
tarkasti säädelty prosessi, jossa markki-
noille saattajan tulee selvittää tuotteen 
turvallisuus kohde-eläimille, kuluttajille, 
työntekijöille ja ympäristölle.

Euroopan elintarviketurvallisuusviran-
omainen (EFSA) on laatinut ohjeistot vaa-
dittavista tutkimuksista, ja sen asiantunti-
jat myös arvioivat nämä tutkimukset. Eu-
roopan komissio myöntää myyntiluvan 
vain turvallisiksi todetuille tuotteille.

Kierrätyslannoitteisiin ja erityisesti yh-
dyskuntajätteisiin liittyy useita huolen-
aiheita. Näitä ovat erityisesti kemialliset 
epäpuhtaudet kuten raskasmetallit ja mik- 
robiologiset riskit kuten samanaikaisesti 
monille antibiooteille resistentit baktee-
rit. Nykyinen EU-lainsäädäntö ei huomioi 
näitä riskejä riittävästi, koska pääpaino on 
ollut kivennäislannoitteissa.

− Valmisteilla oleva lannoiteasetus pyr-
kii edistämään erityisesti talousjätteen 
lannoitekäyttöä ja luomaan tällaisille lan-
noitteille turvallisuuskriteerit. Asetuksen 
valmistelu on loppusuoralla. Kun se tu-
lee voimaan, saadaan aikanaan käytännön 
kokemuksia sen soveltuvuudesta ja toimi-
vuudesta esimerkiksi Suomen olosuhteis-
sa, Atte von Wright selventää.

Elintarvikelainsäädännön kokonaisuu-
distus puolestaan kohdentaa valvontaa sin-
ne, missä riskit ovat suurimmat. Jos se va-
pauttaa valvontaresursseja oikeisiin koh-

teisiin, pitäisi turvallisuuden parantua. 
Lainsäädännössä huomioidaan entistä tar-
kemmin muun muassa elintarviketoimi-
jan luotettavuus sekä uudet elintarvikkeet 
ja markkinointikanavat.

− Viranomaisten välinen tiedonkulku 
helpottuu, jolloin lainvastainen toiminta 
havaitaan helpommin. Viranomaisilla pi-
täisi olla tilanne entistä paremmin hallin-
nassa.

tutkimus perustuu yhteistyöhön

Biosafen kannalta järkevin tapa on toimia 
yhteistyössä yliopistojen ja muiden tutki-
musyhteisöjen kanssa. Kun tutkimusra-
hoituksen saaminen useimmiten edellyt-
tää yritysyhteistyötä, Biosafen kumppa-
nuus parantaa mahdollisuuksia myöntei-
seen ratkaisuun.

− ETS on elintarvikealan toimijoiden 
merkittävin yhdysside. Kehittyvä Elintar-
vike -lehti käsittelee monia yritystäm-
me kiinnostavia asioita ja trendejä ja toi-
mii hyvänä tiedotus- ja julkaisukanavana 
molempiin suuntiin, kiteyttävät Biosafen 
tutkimusammattilaiset.

Heidän mielestään ETS:n ison maan-
tieteellisen kattavuuden vuoksi Kehittyvä 
Elintarvike on foorumi, joka pystyy tavoit-
tamaan kaikki alasta kiinnostuneet.

− Siksi sen tason säilyttäminen ja edel-
leen kehittäminen ovat erityisen tärkeitä. 
Lehti voisi kenties vieläkin tehokkaammin 
täyttää aukon vastaavien ammattilehtien 
ja Tiede-lehden välillä. l

muassa kosmetiikka- ja lääkealan yrityksiä.
Biosafe on hyvin asiantuntijavaltainen, 

sillä lähes puolet henkilöstöstä on tohto-
reita.

− Vahvuutemme on nimenomaan laajo-
jen aineistojen käsittelyssä ja tulkinnassa 
sekä tulosten jalostamisessa selkeiksi ra-
porteiksi. Tieteellinen osaaminen koros-
tuu myös, kun etsitään keinoja hyvinkin 
erilaisten näytteiden luotettavaan analy-
sointiin. Emme kilpaile rutiinianalytiikas-
sa, vaan tarvittaessa ostamme ne palvelut, 
kertovat tieteellinen johtaja, professori 
Atte von Wright ja tieteellinen asiantunti-

biosafen tieteellisen tiimin muodostavat tieteellinen johtaja, emeritusprofessori atte von Wright (vas.), tieteellinen asiantuntija, 
professori sirpa kärenlampi, tutkimuspäällikkö pauliina halimaa ja laboratorionjohtaja jouni heikkinen (oik.).
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ETS TEKSTI:   laboratoriomestari Jutta Varis, Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto

PienPanimo ja ruokaHYönteis-
KASVATTAMO RETKIKOHTEINA

ETSTEKSTI:   tiedotusvastaava Kaisu Mälkiä, Turun Elintarviketutkijain Seura

teHoa tYönHakuun 
-MENTOROINTI TURUSSA

E
lintarviketieteiden Seuran Ais-
tinvaraisen tutkimuksen jaos-
ton syysretkellä 15.11.2018 tutus-
tuttiin Espoon Otaniemessä si-
jaitsevien olutpanimo Fat Lizard 

Brewing Companyn ja ruokahyönteiskas-
vatusteknologiaa kehittävän EntoCube Oy:n 
toimintaan. Osa retkeläisistä poikkesi vielä 
illastamassa Ravintola Fat Lizardissa, jossa 
saa nauttia sekä Fat Lizard -oluita että En-
tocuben kotisirkkoja.

Fat Lizard Brewingin liiketoimintasuun-
nitelmana oli alkujaan humoristisesti val-
mistaa olutta niin paljon myyntiin, että ku-
lut saadaan katettua, ja loppu juodaan it-
se. Fat Lizard on valmistanut amerikkalais-
tyylisiä tuoreoluita vuodesta 2015 lähtien. 
Toiminta on laajentunut kasvavan kysyn-
nän myötä autotallipanimosta yli 300 000 
litran vuosituotantoon. Otaniemessä pani-
mo on toiminut vuoden 2017 pääsiäisestä 
alkaen. Panimo työllistää jo kymmenkunta 
henkilöä, ja vuonna 2018 panimon yhtey-
teen avattiin oma panimokauppa.

Sisäänkäynnin löytäminen oli Lämpö-
miehenkujan koulutyömaan keskellä hie-
man hankalaa, mutta 21 retkeläistä saatiin 
mukaan kierrokselle. Panimolle oli juuri 
toimitettu kaksi uutta käymistankkia, joil-
la piti kiireesti päästä valmistamaan jou-
luoluita: myös panimon sisällä oli työmaa-
meininkiä, kun uutta laitteistoa valmistel-
tiin toimintakuntoon.

olutta puhtaasta vedestä  
ja itse jauhetuista maltaista

Eero Kukko, yksi yrityksen neljästä pe-
rustajajäsenestä, veti esittelyn läpi suju-
valla supliikilla, ja Oregonista kotoisin ole-
va oluenpanija Jesse King esitteli proses-
sit. Fat Lizardin oluiden perusraaka-aineet 
ovat yksinkertaiset. Maltaat ovat pääosin 
kotimaisia, ja ne jauhetaan itse haluttuun 
partikkelikokoon. Vesi on erinomaista ve-
sijohtovettä, mutta oluiden tyyli säädetään 
amerikkalaiseksi lisäämällä veteen suolo-
ja, jotka vaikuttavat makuyhdisteiden ir-
toamiseen maltaista. Lisäksi käytetään 
erilaisia hiivoja ja humalalajikkeita.

Laboratorioanalyyseistä vastaa tunti-
työntekijänä kemian opiskelija. Maltaiden 
sokeripitoisuuden määritys on tärkein ke-
miallisesti tehtävä analyysi, ja pH:ta tark-
kaillaan ja säädetään maitohapolla. Tuo-
tekehityserät tehdään 20 litran tankeis-
sa. Toisen vaiheen tuotekehitystankki on 
600-litrainen, ja tuotantomittakaava al-
kaa 2 000 litran tankeista.

Mittakaavasta toiseen siirtymisessä on 
omat haasteensa, koska lämpötila ja pro-
sessin kesto vaikuttavat merkittävästi olu-
en makuun. Prosessin lämpötilaa sääde-
tään ± 0,5 °C:n tarkkuudella, jotta tuot-
teen maku pysyisi erästä toiseen samana. 
Aistinvaraisella arvioinnilla on tärkein osa 
olutprosessin laadunvalvonnassa.

Arviointipaneeli kokoontuu joka toinen 
viikko arvioimaan tuotteita. Tuotanto-
näytteitä arvioidaan maistamalla ja hais-
tamalla. Mäskäyksen jälkeinen vierteen 

keitto on tarkkaa. Epätoivotut yhdisteet 
pitää haihduttaa pois, mutta toivotutkin 
yhdisteet haihtuvat helposti. Vierrettäkin 
maistellaan, vaikka oluen makua siinä ei 
vielä ole. Eero Kukko muistutti, että olu-
en valmistaminen on kuitenkin pääasiassa 
odottelua ja tankkien pesua.

Pienpanimo panostaa rentoon yritysku-
vaan ja jenkkityyliin. Maltaat säilötään es-
teettisessä siilossa, ja kuvaukselliset pani-
molaitteistot ovat kiiltävää rosteria. Nimi 
ja logo valittiin, koska niistä irtosivat par-
haimmat naurut.

Fat Lizardin vihreä, puulaitainen klas-
sikko Chevrolet tai jenkkityylinen Ford 
L8000 herättävät huomiota katukuvassa. 
Panimo toimittaa oluensa itse ravintoloi-
hin ja kauppoihin, jolloin olut on taatus-
ti tuoretta. Kumppanina on ravintola Fat 
Lizard, joka toimii samalla testilaborato-
riona uutuustuotteille.

sirkkojen siritystä design 
Factoryllä

EntoCube Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kor-
pela saatteli retkeläiset Otaniemen Design 
Factorylle tutustumaan hyönteiskasvatuk-
seen. Lyhyellä kävelymatkalla aukeni näi-
den kolmen yrityksen yhteistyökuviokin. 
Hyönteiskokkina profiloitunut Topi Kaire-
nius on mukana Fat Lizard -ravintolassa, 
ja yritykset tekevät aktiivisesti yhteistyötä.

Jaakko Korpela ja markkinointivastaa-
va Jonas Aaltio kertoivat hyönteistalouden 
sopivan hyvin maailman megatrendeihin 
ja vastaavan ilmastonmuutoksen vaati-

miin haasteisiin. Lihantuotantoon rin-
nastettuna hyönteistuotannosta saadaan 
enemmän ruokaa vähemmillä resursseil-
la. Hyönteistuotanto on myös huomatta-
vasti siistimpää ja hajuttomampaa, kuin 
muu eläintuotanto.

Hyönteisiä ei kasvateta enää Otaniemen 
toimipisteessä. Samu-sirkkatuotteiden 
kotisirkat ovat kotoisin EntoCuben serti-
fioiduilta tiloilta. Retkeläiselle oli kuiten-
kin tuotu pyynnöstä nähtäväksi sirkkalaa-
tikko, jossa siritteli seitsemän viikon ikäi-
siä Jamaikankenttäsirkkoja. Sirkat kuoriu-
tuvat munasta viikossa ja kasvavat syönti-
kokoon viidessä viikossa.

Sirkkojen muovisissa kasvatuslaati-
koissa pidetään rei’itettyjä kananmuna-
kennoja, joiden sokkeloissa sirkat mielel-
lään piileskelevät. Yhdessä kasvatuslaa-
tikossa mahtuu kasvamaan 2 000−5 000 
sirkkaa, mikä tarkoittaa noin 1,7 kilon tuo-
tantomäärää. Rehuhyötysuhde on sirkka-
taloudessa hyvä: kilo täysikasvuisia koti-
sirkkoja on syönyt noin 1,7 kiloa rehua.

EntoCuben sopimuskasvattajien sirkat 
syövät sirkoille jalostettua viljapohjais-
ta sirkkarehua. Hyönteiskasvatuksessa on 
testattu myös Fat Lizardin olutmäskiä, jo-
ka maistui erityisen hyvin jauhopukin tou-
kille. Hyönteiset voisivat syödä lähes mi-
tä tahansa elintarviketeollisuuden sivuvir-
taa, mutta elintarvikekäyttöön tarkoitettu-
jen hyönteisten rehu on käsiteltävä säily-
vään ja hygieenisesti turvalliseen muotoon.

Sato kerätään ennen kuin sirkat ovat 
luoneet viimeistä kertaa kuorensa. Ken-
not ravistellaan, jolloin kuolleet sirkat pu-
toavat kyydistä. Elävät tarttuvat tiukasti 
kennoon ja siirretään puhtaassa laatikos-
sa kylmäkäsittelyyn. Hyönteiset vajoa-
vat horrokseen ja kuolevat pakastettaes-
sa. Osa sirkoista myydään suoraan pakas-
tettuna, osa paahdetaan ja pussitetaan eri-
laisiksi Samu-sirkkatuotteiksi kuten sirk-
kapähkinöiksi ja sirkkagranolaksi. Lisäksi 
muun muassa Fazerin hyönteisruokatuot-
teet ovat luoneet mahdollisuuksia ja nor-
malisoineet hyönteisruokaa tehokkaasti.

Miltä sirkka sitten maistuu? Paahdet-
tu sirkka on maultaan pähkinäinen, raken-
teeltaan rapea ja raajojen hapsutus hallit-
see suutuntumaa. Pähkinäsekoitukseen ko-
tisirkka istuu makunsa puolesta ihan mu-
kavasti.

EntoCubella uskotaan vankasti hyön-
teistalouden tulevaisuuteen. Sirkkafar-
mausta pidetään hyvänä sivuelinkeinona 
maataloudessa, ja Suomessa ollaan alan 
edelläkävijöiden joukoissa. l

Lisätietoja:
cheers@fatlizard.beer
jonas@entocube.com

T
ehoa työnhakuun -mentorointita-
pahtuma kokosi yhteen reilut kol-
mekymmentä opiskelijaa ja viisi 
mentoria Turussa marraskuussa 
2018. Sen järjesti Turun Elintarvi-

ketutkijain Seura TETS.
Mentoreina olivat tehtaanjohtaja Sari 

Miettinen-Rantala Suomen Nestlé Oy:l-
tä, tuotekehityspäällikkö Jorma Suon-
tama Raisio Oyj:ltä, tuoteturvallisuus ja 
-laatuasiantuntija Terhi Lindman Condi-
te Oy:ltä, toimitusjohtaja Mikko Roberts 
Robertsilta ja laboratoriopäällikkö Ter-
hi Pohjanheimo Funktionaalisten elintar-
vikkeiden kehittämiskeskuksesta.

Tapahtumassa opiskelijat kiersivät pien-
ryhmissä vuorotellen kunkin mentorin luo-
na. Keskusteluissa mentorit kertoivat itses-
tään, antoivat vinkkejä työnhakuun ja ja-
koivat kokemuksiaan opiskelusta ja työ-
elämästä. Opiskelijat pääsivät kysymään 
mentoreilta myös omia kysymyksiään.

Tapahtuma sai opiskelijoilta myönteis-
tä palautetta. Erityisesti osallistujat pitivät 
siitä, että mentoreina oli taustaltaan erilai-
sia henkilöitä. Kiitosta tuli myös siitä, et-
tä opiskelijat saivat lisätietoa Turun seudun 
elintarvikealan yrityksistä ja kuulivat eri-
laisista tarjolla olevista työmahdollisuuk-
sista. Kiinnostavaa kuultavaa ja kysymyksiä 
olisi riittänyt enemmänkin. Aikakin tuntui 
kuluvan vikkelään, ja kehotus mentorin 
vaihtoon tuli aina turhan nopeasti.

käytännön vinkkejä työnhakuun

Työnhakuun annettiin myös konkreettisia 
vinkkejä. Muun muassa omaa työkoke-
musta kehotettiin arvostamaan, oli se mi-
tä tahansa. Tärkeää on myös lukea tarkas-
ti, mitä työpaikkailmoituksessa haetaan ja 
pyrkiä vastaamaan siihen, eikä käyttää sa-
maa hakupohjaa kaikkialle.

Omia vahvuuksia kannattaa korostaa. 
Jos työkokemusta ei ole vielä paljoa, ha-
kemuksessa voi kertoa omista tavoitteis-
taan. Mentorit muistuttivat, että ennen 
työhaastattelua on tärkeää tehdä koti-
läksyt huolellisesti eli tutustua etukäteen 
haettavaan yritykseen. Olennaista on ker-
toa myös se, miksi haluaa juuri kyseiseen 
yritykseen töihin.

Illan aikana tuli monesti esille, että 
elintarvikeala on Suomessa erittäin pie-
ni, ja kontaktit ovat äärimmäisen tärkei-
tä. Siksi olikin upeaa olla mukana järjestä-
mässä tapahtumaa ja edesauttaa opiskeli-
joita tutustumaan työelämän huippuosaa-
jiin. Oli hienoa kuulla, että monenlaisilla 
taustoilla pääsee erilaisiin tehtäviin: ei ole 
olemassa vain yhdenlaista polkua työelä-
mään ja elintarvikealan osaajaksi.

TETS järjestää varmasti samankaltaisia 
tapahtumia myös jatkossa, sillä palautteen 
perusteella kysyntää on! l

etm mariia leskelä tutustui jenkkityyppiseen 
olutkattilaan.

seitsemän viikon ikäinen jamaikankenttäsirkka 
(Gryllus assimilis).

opiskelijat 
kuuntelivat 
tarkasti, mi-
tä yksi mento-
reista, toimi-
tusjohtaja mik-
ko Roberts (ta-
kana keskellä), 
kertoi.
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ETS TEKSTI:   Eerika Vuorinen

TETSILLÄ  
VIININMAISTELUILTA

M
arraskuun puolessa välissä joukko 
Turun Elintarviketutkijain Seuran 
(TETS) jäseniä kokoontui maiste-
lemaan Ainoa Wineryn suomalai-

sia marjaviinejä Turussa. Paola ja David Co-
hen muuttivat Suomeen kymmenen vuotta 
sitten töiden perässä tarkoituksenaan asua 
täällä vain vuoden verran. He olivat innok-
kaita viinintekijöitä Yhdysvalloissa ja ha-
lusivat jatkaa harrastustaan Euroopassakin 
ajatuksena, että saisivat helposti hyviä ry-
päleitä Etelä-Euroopasta.

Tämä ei kuitenkaan onnistunut Suo-
messa, mutta he päättivät kokeilla pai-
kallisia raaka-aineita, metsämarjoja. En-
simmäiset kokeiluerät eivät oikein onnis-
tuneet, mutta seuraavana vuonna Cohenit 
päättivät soveltaa rypäleviinitekniikoita 
marjoille. Usein marjaviinit tehdään pu-
ristamalla mehu, johon mahdollisesti li-
sätään sokeria ja tasapainotetaan pH, ja 
sitten fermentoidaan. Rypäleviineissä pe-
rusperiaatteena on, että hedelmät murs-
kataan ja massa fermentoidaan. Prosessin 
yksityiskohdat riippuvat lajikkeesta.

Muutaman vuoden jälkeen Paola ja Da-
vid Cohen tajusivat, että heidän Suomes-
sa tekemänsä marjaviinit ovat paljon pa-
rempia kuin heidän Yhdysvalloissa val-
mistamansa rypäleviinit. Merkittävin ero 
oli raaka-aineiden laatu. Rypäleistä par-
haimmat menevät suurille viinitiloille, ja 
harrastajille myydään heikompilaatuisia 
rypäleitä. Suomessa he saavat ensiluok-
kaisia marjoja, jotka ovat täynnä aromeja.

Nykyään Ainoa Wineryn raaka-aineet 
halutaan hankkia mahdollisimman poh-
joisesta, sillä tekijät ovat huomanneet eron 
kasvupaikkojen välillä. Myös vuosittais-
ta vaihtelua on marjojen välillä. Käytetyis-
tä raaka-aineista vain kaksi on viljeltyjä – 
vadelma ja punajuuri. Loput tulevat suo-
raan metsistä.

kansainvälisiä tunnustuksia
Ainoa Wineryn viinit ovat saaneet kansain-
välistä tunnustusta. Vuonna 2016 Kalifor-
nian International Eastern Wine Competition 
-kisassa Sametti-mustikkaviini voitti kul-
taa ja Valokki-lakkaviini hopeaa. Tämä on 
huikea saavutus, sillä Sametti on ensim-
mäisen suomalainen viini, joka on saanut 
kultasijan kansainvälisessä viinikilpailussa!

Ainoa Wineryn tähän asti arvostetuin 
tunnustus on tullut vuotta myöhemmin 
Pariisissa kansainvälisessä Vinalies -viini-
kilpailussa. Tällöin Vaapukka-vadelmajäl-
kiruokaviini palkittiin kultamitalilla. Raati 
arvioi sen paremmaksi kuin tuhannet rypä-
leviinit. Näiden lisäksi palkintosijoja on tul-
lut myös kilpailuissa Australiassa, Saksas-
sa, Ranskassa ja jälleen Kaliforniassa vuon-
na 2017.

tuotekehitys vaatii 
kärsivällisyyttä
Viinien tuotekehitys alkaa yleensä idean 
saamisen jälkeen sen pyörittelyllä ja koe-
erien tekemisellä kotikeittiössä. Cohenien 
mukaan ideoita syntyy helposti, mutta 
vaikeinta on löytää aikaa niiden testaami-
seen. Isommat erät tehdään Hämeen am-
mattikorkeakoulun tiloissa Hämeenlin-
nassa, jos koe-erä osoittautuu toimivak-
si. Omat tilat ovat suunnitteilla, jolloin ko-
keiluja voisi tehdä useampia rinnakkain ja 
testata eri marjoja kunnolla.

Viineissä makujen muodostuminen vaa-
tii aikaa, joten koe-erien valmistumisessa 
kestää yleensä kuukausia. Suurin osa Ainoa 
Wineryn viineistä kypsytetään terästynny-
reissä, jolloin marjojen omat aromit pääse-
vät loistamaan. Poikkeuksena ovat mustik-
kaviinit Sametti ja Silkki, jotka kypsytetään 
tammitynnyreissä, joissa on tammilastuja. 
Näin viineihin tarttuu lisää tanniineja.

Ainoa Wineryn tarina on mielenkiintoi-
nen. On hienoa huomata, miten ennakko-

silkki, kuiva mustikkaviini:
Sopii etenkin riistalihan kanssa. Maku oli 
tanniininen, muistutti punaviiniä, mutta 
mustikan aromi tuli silti esille. Hyvä ensim-
mäinen maistatusviini, sillä se ei ollut odo-
tetun makea, vaan yllättävä marjaviini.

valokki-jälkiruokaviini (lakka):
Kuin olisi syönyt tuoreita lakkoja! Voima-
kas ja hyvä lakan maku, alkoholi ei maistu-
nut yhtään läpi.

sametti-jälkiruokaviini 
(mustikka):
Jälkiruokaviiniksi ei makea, vaikka sisäl-
tää sokeria 150 g/l. Tanniininen, mutta ta-
sapainoinen.

kaamos, mausteinen  
puolukka- ja hunajaviini:
Glögimäinen, maistettiin kylmänä, mutta 
toimii myös lämmitettynä. Selkeän puo-
lukkainen, hyvä vaihtoehto perusglögille.

elo-punajuuriviini:
Yllättävin maistatusviini, joka hieman 
epäilytti alkuun. Tuoksu hieman maamai-
nen / multainen, väri kauniin punainen ja 
maku muistutti sherryä. Aromien kehitty-
minen vaatii noin vuoden, sillä heti käymi-
sen jälkeen viini maistuu melkein mudalta.

Lisätietoja:
www.ainoawinery.com
www.facebook.com/ainoawinery

maistetut viinit ja 
pöytäraadin arviot

luulottomasti Paola ja David Cohen ovat 
tarttuneet erilaisiin raaka-aineisiin. Kat-
sotaan, mitä kaikkea päästään maistele-
maan tulevaisuudessa. Cohenit vihjasivat 
jo, että tyrniviini on ainakin työn alla! l

Kirjoittaja on Turun Elintarviketutkijain Seuran hal-
lituksen jäsen.

viinejä maistelivat juustojen ja piparien kanssa muun muassa opiskelija 
nora logren (vas.), Fm miia kaartinen, dI eerika vuorinen, dI niina kelan-
ne, opiskelija teemu koivisto ja dI niko markkinen.

ETSTEKSTI:   Annakaisu Kuokkanen

teHoa tYönHakuun 
-MENTOROINTI-ILTA KUOPIOSSA

E
lintarviketieteiden Seu-
ran (ETS) Tehoa työnha-
kuun -mentorointikier-
tueen tilaisuus pidettiin 

29.11.2018. Kuopiossa. Sen jär-
jesti ETS:n Itä- ja Pohjois-Suo-
men jaoston (IPSJ) Kallavesj-ra-
vintolassa. Mentorointi-ilta ve-
ti paikalle yli kaksikymmen-
tä Itä-Suomen yliopiston ra-
vitsemustieteen opiskelijaa se-
kä alueella työskenteleviä alan 
alumneja.

Aiemmin IPSJ on pitänyt 
kaksi opiskelijoille suunnattua 
tapahtumaa työnhakuteemal-
la. Latu auki työelämään -ti-
lauudessa helmikuussa 2017 
käytiin läpi työnhakusalkkua ja 
kuultiin mielenkiintoisia ura-
tarinoita. Toinen tilaisuus oli 
huhtikuussa 2018 pidetty Lou-
nastreffit, jossa kuultiin vasta-
valmistuneen alan opiskelijan 
rekrytointikokemuksia. Kuo-
piossa marraskuussa pidetyn 
mentorointi-illan teemana oli 
tutkijaura.

tutkijan ura vei voiton

Illan aloitti ETS:n esittelyl-
lä ja IPSJ:n terveisillä jaoston 
puheenjohtaja Kati Väkeväi-
nen. Esittäytymisten jälkeen 
mentorit kertoivat iltapalan lo-
massa omista työuristaan saa-
den aikaan mukavasti keskus-
telua ja kysymyksiä. Mentorei-
na olivat ravitsemusterapeutit 
Maria Lankinen ja Jenni Lappi.

Maria Lankinen aloitti illan 
ohjelman kertomalla, kuin-
ka opintojen alussa kliininen 
näkökulma työssä oli hänel-
le hyvin tärkeää. Hän päätyi-
kin työharjoitteluun Kuopioon  
ETTK:lle (Elintarvikkeiden ter-

sa kehittäen elintarvikesekto-
ria Pohjois-Savossa. Tutkijau-
ra ei ollut opintojen alussa täh-
täimessä, vaan hän päätyi sille 
opintojen loppuvaiheessa syn-
tyneen kiinnostuksen myötä.

Opintojen aikana Lappi te-
ki osa-aikatöitä Vaasan lei-
pomolla ja oli harjoitteluvaih-
dossa Australiassa. Molemmis-
ta on ollut apua myöhemmällä 
uralla ja erityisesti työnhaku-
tilanteissa.

Harjoitteluvaihdosta mukaan 
tarttui hyvä kielitaito ja työstä 
elintarviketehtaassa kokemus-
ta siitä, mitä käytännön työ teh-
taassa on. Opintojen ja opinnäy-
tetyön jälkeen Lappi syventyi 
väitöskirjatyöhön, joka käsitte-
li täysjyväviljoja ja viljakuituja.

Lappi on ollut mukana aktii-
visesti myös Ravitsemustera-
peuttien yhdistyksessä ja teh-
nyt koulutuskeikkoja alan ta-

pahtumissa. Hän on työsken-
nellyt myös laatuasiantuntija-
na Pakkasmarjat Oy:ssä, mutta 
palasi yliopistouralle tutkijak-
si. Nyt Lappi on vetovastuus-
sa Ruokalaakso -hankkeessa 
ja kokee voivansa yhdistää uu-
della tavalla jo olemassa olevaa 
tietoa ja verkostojaan.

Illan aikana opiskelijat sai-
vat tiiviin paketin tietoja ra-
vitsemustieteen opintojen jäl-
keisestä uravaihtoehdoista ja 
etenkin tutkijan uran mahdol-
lisuuksista. Aika monelle iltaan 
osallistuneelle opiskelijalle 
tutkijan ura oli yksi vaihtoeh-
to, joten kaikki kokemus ja tie-
to oli tervetullutta. Illan aika-
na puhuttiin myös jatko-opin-
noista ja väitöskirjan merki-
tyksestä työuralla. l

Jutun kirjoittaja on Itä- ja Pohjois- 
Suomen jaoston johtoryhmän jäsen.

veysvaikutusten tutkimuskes-
kus), ja tutkimustyö alkoi kieh-
toa aivan erityisellä tavalla.

Kaupallistamisen näkökul-
maan tutkijan työssä Lanki-
nen tutustui ensimmäistä ker-
taa VTT:llä. Hän koki kuiten-
kin akateemisen näkökulman 
itselleen luontevammaksi ja 
palasi Itä-Suomen yliopistoon 
tutkijaksi. Lankinen on tehnyt 
siellä väitöskirjatyön ja tut-
kijauraa muun muassa me-
tabolomiikan parissa. Nykyi-
sellään hän tekee paljon töitä 
myös opiskelijoiden kanssa ja 
ohjaa vuosittain lukuisia opin-
näytetöitä.

Opiskelijoita kiinnosti, mil-
laisia opintoja Lankinen eri-
tyisesti arvostaa, ja mitä oli-
si työuralla tarvinnut, jos oli-
si osannut ennakoida opinto-
jen aikana. Koska Lankinen on 
opiskellut ravitsemustiedet-
tä, hän olisi kaivannut tutki-
jan urallaan laboratorio-osaa-
mista. Toki laboratoriotyötä 
on työn kautta oppinut, mut-
ta perusta olisi ollut hyvä saa-
da jo opintojen aikana. Myös 
tilastotieteeseen ja elintar-
vikeprosessiosaamiseen olisi 
kannattanut syventyä enem-
män. Opiskelijoita kiinnosti-
vat myös tutkijan uraan liitty-
vät taloudelliset tekijät kuten 
työn jatkuvuus, rahoitusläh-
teet ja palkkataso.

monipuolinen 
työkokemus tärkeää

Illan toinen mentori Jenni 
Lappi työskentelee tällä het-
kellä Savonia-ammattikor-
keakoulussa projektipäällik-
könä Ruokalaakso -hankkees-

kuvassa etualalla vasemmalla on projektipäällikkö jenni lappi ja oikealla 
mentorointitilaisuuteen osallistunut essi korkala.

Kuva: annaKaisu KuOKKanen
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Ruostumatonta automaatiota
vaativiin kohteisiin.

www.beckhoff.com/stainless-steel
Beckhoff tarjoaa automaatiotuotteet vaativiin ympäristöihin mm. elintarvike-, juoma-, 
pakkaus- ja lääketeollisuuden koneisiin ja laitteisiin. Ruostumattoman teräskoteloinnin 
ansiosta tuotteet täyttävät tiukat hygienia- ja puhdastilavaatimukset:

• Ruostumattomat sileäpintaiset IP65-suojausluokan operointipaneelit ja paneeli-PC:t 
ovat saatavilla 12-, 15-, tai 19-tuuman kokoisina.

• EHEDG-sertifioidut AM8800 RST-koteloidut servomoottorit ja vaihteet suojausluo-
kassa IP 69K. Moottoreissa on käytössä 'One Cable'-teknologia, joka yhdistää takai-
sinkytkentäsignaalit standardiin moottorikaapeliin, jolloin kaapelointikustannukset 
laskevat oleellisesti. Moottorit ovat saatavilla vääntömomenteille 1-16.7 Nm. 

• Ruostumattomat I/O-moduulit EtherCAT-liitynnällä ja IP67-suojausluokalla kattavat 
laajan I/O-signaalivalikoiman.

www.beckhoff.fi | info@beckhoff.fi | p. 020 7423 800

Lisätietoja:

Lari Lahdensuu 
Beckhoff Automation Oy 
Elintarvike ja pakkaus 
Puh. 020 7423 842 
l.lahdensuu@beckhoff.fi 

ETS ets-palsta
TEKSTI:  vt. toiminnanjohtaja Minna Mustakangas 

SEMINAAREJA JA  
MENTOROINTILAISUUKSIA  
KEVÄTKAUdELLA

E
lintarviketieteiden Seu-
ran (ETS) kevätkauden 
kalenterissa on ainakin 
kaksi seminaaria ja kak-

si mentorointitilaisuutta sekä 
vuosikokous maaliskuussa.

Aistinvaraisen tutkimuk-
sen jaosto (ATJ) järjesti ke-
vätseminaarin Maistuisiko tu-
levaisuus? Seminaarissa kuul-
tiin, millaisista raaka-aineis-
ta maailmanparantajan ruo-
ka valmistetaan ja miten se 
markkinoidaan. Vastauksia tu-
levaisuuden haasteisiin tarjo-
sivat muun muassa SoilFoods, 
Gold&Green, Valio, Ravintola 
Loop sekä Helsingin ja Turun 
yliopisto. Seminaari järjestet-
tiin Tieteiden talolla Helsin-
gissä 5.2. Seminaariin osallis-
tui yli 60 henkilöä eri puolilta 
Suomea.

Elintarvikeanalytiikan jaos-
to järjestää 28.3. Kemian Päi-
villä Helsingin Messukeskuk-
sessa seminaarin Elintarvike-
pakkauksen moderni muoto. Li-
sätietoa seminaarista ja Kemi-
an Päivistä löytyy osoittees-
ta https://kemianseurat.fi/ke-
mia/kemian-paivat-2019/

vuosikokous 26.3. 
helsingissä
ETS:n vuosikokous järjestetään 
Tieteiden talolla Helsingissä 
26.3. klo 16 alkaen. Tilaisuudes-
sa Fazerin tutkimusjohtaja Jussi 
Loponen kertoo, miten yritykset 
hyödyntävät tutkimusta liike-
toiminnassaan. Lisäksi kuullaan 
Sebastian Hielmin näkökulma 
ajankohtaiseen aiheeseen, vai-
kuttaako tieteellinen tutkimus-
tieto lainvalmistelussa?

Kaikille seuran jäsenille lä-
hetetään kutsu vuosikokouk-
seen sähköisesti. Seuran vuo-

sikokouksen jälkeen kuusi seu-
ran jaostoa pitää omat vuosi-
kokouksensa: Aistinvaraisen 
tutkimuksen jaosto, Elintarvi-
keanalytiikan jaosto, Elintar-
vikealan talous- ja markkina-
jaosto, Elintarvikehygienian 
jaosto, Prosessitekninen jaos-
to ja Vilja-alan jaosto.

mentorointikiertue 
seinäjoella
Seuran Tehoa työnhakuun 
-mentorointikiertue jatkuu 
maaliskuussa Seinäjoella. En-
simmäinen mentorointitilai-
suus järjestetään bio- ja elin-
tarvikeinsinööriopiskelijoille.  
Huhtikuussa vuorossa on tilai-
suus agronomiopiskelijoille ja 
syksyllä tapahtuma restono-
miopiskelijoille.

elintarvikepäivä 7.5. 
Finlandia-talossa
Elintarvikepäivä järjestetään tä-
nä vuonna 7.5. Paikkana on en-
simmäistä kertaa Finlandia-ta-
lo. Ajankohta ja paikka kannat-
taa merkitä jo nyt kalenteriin. 
Elintarvikepäivän ohjelma löy-
tyy osoitteesta http://www.etl.
fi/elintarvikepaiva-2019.

Elintarvikepäivän järjestää 
Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö 
yhdessä Elintarviketeollisuuslii-
ton kanssa. Elintarvikepäivän 
tuotolla tuetaan alan tieteellistä 
tutkimusta. ETS:llä on edusta-
ja tutkimussäätiön hallituksessa.

uusia jäseniä seuraan
Vuoden 2018 lopussa saim-
me seuraan neljä uutta hen-
kilöjäsentä. Uudet henkilöjä-
senet ovat Roni Tähti, Laura 
Varjotie, Jaakko Räkköläinen 
ja Marko Rantaniemi. Lämpi-
mästi tervetuloa kaikille!

Aika:     28.3.2019
Paikka: Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki

Elintarvikepakkauksen moderni muoto

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN 
viRkEÄ vERkOSTOETS

ELINTARVIKEANALYTIIKAN JAOSTO JäRJESTää 
KEMIAN PäIVILLä 2019 SEMINAARIN

www.ets.fi

9.30– 9.35 AVAUS 
 Session puheenjohtaja, erikoistutkija Eila Järvenpää, Luonnonvarakeskus
9.35–10.10 TURVALLINEN JA VAATIMUSTENMUKAINEN PAKKAUS 
  – MISTä ASIOISTA SE KOOSTUU? 
 ylitarkastaja Merja Virtanen, Evira/Ruokavirasto
10.15–10.35 TuoTe osana pakkausTa − elinTarvikepakkauksen uusi Tarina 
 johtava tutkija Pekka Saranpää, Luonnonvarakeskus
10.40–11.00 UUSIUTUVA PAKKAUS 
 Senior Manager Innovation Maria Holopainen, Stora Enso Oyj
 TAUKO 
11.30–12.05 ELINTARVIKEPAKKAUSTEN TULEVAISUUS:  
 EKOLOGISET PAKKAUSMATERIAALIT JA -RATKAISUT 
 Senior Scientist Heidi Peltola, VTT Oy
12.10–12.45 INNOVAATIOITA SELLULOOSASTA – ELLEN MACARTHUR  
 FOUNDATIONIN PALKITSEMA VTT:N PAKKAUSRATKAISU 
 Research Scientist Anna Tenhunen, VTT Oy
12.45−12.50 YhTeenveTo
ympäristötietoisuuden kasvaessa on alettu kiinnittää huomiota erityisesti muoviin. 
kestävänä materiaalina sen hävityksestä onkin tullut ongelma. siksi on tärkeää 
pohtia, mihin muovia käytetään, ja olisiko sille vaihtoehtoja. elintarvikealalla muovi 
on mahdollistanut erinomaisen hygienian ja tuotteiden käyttöiän kasvun, mutta onko 
muovin voittokulku tullut tiensä päähän?

Lisätietoa: https://kemianseurat.fi/kemia/kemian-paivat-2019/

Aika:     26.3.2019 klo 16−18.30
Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Miten tutkimustietoa hyödynnetään liike- 
toiminnassa ja lainsäädännön valmistelussa?

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN 
viRkEÄ vERkOSTOETS

ELINTARVIKETIETEIdEN SEuRA RY:N (ETS) 
VuOSIKOKOuS 2019

www.ets.fi

16.00 ILMOITTAUTUMINEN JA KAHVITARJOILU
16.30 MITEN YRITYKSET HYöDYNTäVäT TUTKIMUSTIETOA  
 LIIKETOIMINNASSAAN? 
 Tutkimusjohtaja Jussi Loponen, Fazer-konserni
16.50 VAIKUTTAAKO TIETEELLISESTI TUTKITTU TIETO  
 LAINSÄÄDÄNNöN VALMISTELUSSA? 
 Elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, Maa- ja metsätalousministeriö

17.10 VUOSIKOKOUS

18.00 JAOSTOJEN VUOSIKOKOUKSET
ets:n jäsenet saavat vuosikokouskutsun sähköpostitse lähempänä ajankohtaa.

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja 

sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjan tarkasta-

jan ja kahden ääntenlaskijan 
valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja 
päätösvaltaisuuden toteami-
nen

5. Esityslistan hyväksyminen
6. Vuoden 2018 toimintakerto-

muksen hyväksyminen
7. Vuoden 2018 tilinpäätöksen 

vahvistaminen

8. Vastuuvapauden myöntämi-
nen

9. Uusien hallituksen jäsenten 
valinta

10. Puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan valinta

11. Seuran puheenjohtajan ja  
varapuheenjohtajan palkkioi-
den vahvistaminen

12. Tilintarkastajan valinta
13. Jäsenasiat
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen
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Endress+Hauser Oy
Robert Huberin tie 3 B
01510 Vantaa
Puhelin 020 1103 600

info@fi.endress.com
www.fi.endress.com
www.kenttavayla.fi

Turvallinen valinta elintarviketeollisuuden 
mittausratkaisuihin
Endress+Hauser on elintarviketeollisuuden luotettu kumppani. Toimitamme 
mittausratkaisuja elintarvikeprosessin turvallisuuden ja luotettavuuden yhä 
tiukentuviin vaatimuksiin.

Ratkaisumme auttavat kasvattamaan kustannustehokkuutta ja lisäämään tuot-
tavuutta. Tarjontaamme kuuluvat kaikki liitynnät, materiaalit, pinnoitteet ja 
erityiskäsittelyt, joita prosessissasi vaaditaan sekä kentänhallintaan liittyvät 
työkalut ja palvelut.

Sovellukset:

CIP-pesut, pastörointi ja aseptiset käyttökohteet, liuoksen pitoisuus, säiliöiden pinnan-
korkeus (siilot, prosessi- ja varastosäiliöt), kiinteät massat ja nesteet,  varastojen seu-
ranta ja inline-laatumittaukset. Tuotevalikoimastamme löytyvät kaikki tarvitsemasi 
instrumentit.

Vuosikymmenten kokemuksella autamme asiakkaitamme nostamaan tehokkuutta ja 
tuotantoa sekä minimoimaan tuotehävikkiä.

Yksi kumppani kaikkiin mittauksiin
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