1
2020

kehittyvaelintarvike.fi

Maitoketju
hiilineutraaliksi
Mistä tulevaisuuden
elintarvikepakkaukset
tehdään?
Proteiinimarkkinat
uusjaossa

TUOTANTO, PAKKAUKSET &
MATERIAALITEHOKKUUS
VALMISRUOKATEOLLISUUS

Pääkirjoitus

1/2020

VÄHÄHIILISYYS
OSAKSI ARKEA

KUVA: PAULA AITO

Huomioiko
pakkauksesi
ympäristön ?

K

uka tietää, minkä maiden talous kasvaa nopeimmin
tänä vuonna bruttokansantuotteella mitattuna?
The Economist -lehden ennusteiden mukaan niitä
ovat eteläamerikkalainen Guayana, jonka ranni-

kolla aloitettiin öljynporaus, sisällissodan runtelema
Syyria, jota jälleenrakennetaan vauhdilla, löysän rahapolitiikan Bangladesh, joka kolminkertaistaa

salaattibaareista ja valmisruokahyllyiltä ravitsemuksellisesti tasapainoisia valmisruokia. Monet sopivat myös tuunattaviksi. Valmiista komponenteista saa kuin itse tehtyä ruokaa. Aika on yksi arvokkaimmista resursseista, ja
toisinaan ruuan valmistus halutaan ulkoistaa. Jos ei osaa,
jaksa tai pysty välittämään siitä, mitä syö, on riski päätyä
syömään epäterveellisesti. Kaikki eivät ole samalla viivalla
terveellisiä valintoja tehtäessä.

taloutensa koon vuoteen 2004 verrattuna
ja kiinalaisella rahalla infrastruktuuriin

VALMISRUOKAKETJU ei ole läpinäkyvä kulut-

investoiva Etiopia.
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa elää
noin miljardi ihmistä. Afrikan mantereen
vapaakauppasopimuksen on määrä tulla
voimaan tänä vuonna. Se voi johtaa yhteismarkkinaan, joka on samaa kokoluokkaa
kuin Intia.

ASENTEET RUOKAA
KOHTAAN MUUTTUVAT
NOPEASTI.

30−34-vuotiaita on 606 miljoonaa. Heistä

keihin ja käynnistivät Aasian voimakkaan kehityksen ja
arabikevään väkivaltaisuuksien aallon. Hiilineutraaliutta
on vaikea saavuttaa, jos kulutuksen kasvu jatkuu ja levot-
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VÄHÄHIILISET TOIMINTATAVAT voivat tuoda
Suomelle kilpailuetua, mutta niiden kaupallistaminen vaatii investointeja. Kun laajoista alueista tulee asuinkelvottomia tai työolosuhteilta sietämättömiä, se aiheuttaa muutoksia raaka-aineiden saatavuuteen ja toimitusketjuihin.

logistisia reittejä ja tuotannon sijoittamista pitää miettiä

vien maiden väestöä ulkoistamalla ylikulutusta sinne. Eri-

2

ravintoloista, mutta entäpä, jos ruuan todelli-

TULEVAT SUKUPOLVET kauhistelevat nykyisen elämän-

ennen pidettiin orjia. Samaan aikaan riistämme kehitty-

www.strategic-packaging.com/fi/lataa-raportti

Raaka-aineiden alkuperätietoja on saatavilla

Arvaamattomat tuotanto-olosuhteet heikentävät teolli-

valinnoista tullaan valittamaan. Nyt kauhistelemme, miten

Tiesithän, että aaltopahvi on ympäristöystävällinen ja kierrätettävä
materiaali, joka soveltuu myös elintarvikkeille. Kuluttajat ovat entistä
valmiimpia maksamaan enemmän tuotteista, joiden pakkaus huomioi
kestävän kehityksen vaatimukset. Pahvipakkaus on kierrätettävä,
luonnollisesti hajoava ja luotu kiertotaloudelle. Haluatko olla osa
muutosta kohta kestävämpää tulevaisuutta? Lue lisää:

elintarviketeollisuudessa valmistettua ruokaa.

tomuudet leviävät.

menomme piirteitä. Löysästä moraalista ja huonoista

Vastuullinen pakkaus on tulevaisuuden valinta

loiden tarjoamasta ruuasta on valmisruokaa,

yleistä mielikuvaa valmisruuasta?

nenee, ja elinaika pitenee. Iältään

80-luvulla syntyneet muuttivat sankoin joukoin kaupun-

tien, koulujen, sairaaloiden ja lounasravinto-

set valmistajat tuotaisiin esiin. Parantaisiko se

Maailmanlaajuisesti syntyvyys pie-

suuri osa on kiinalaisia ja intialaisia. Nämä

tajalle. Moni ei tiedä, että suuri osa päiväko-

sen tuotannon kannattavuutta. Raaka-aineiden hankintaa,
uusiksi.
Toivon näkeväni pian, että ryhdytään kansainvälisesti
riittäviin toimiin ilmastonmuutoksen ja terveyden rapistumisen hillitsemiseksi. Ruuan rooli on siinä suuri.

tyisesti me suomalaiset kulutamme luonnonvaroja aivan
liian paljon.
Länsimaissa juuri nuorten kaupunkilaisten keskuudessa
näkyy kasvikunnan tuotteiden ja valmisruuan kasvanut
käyttö. Asenteet ruokaa kohtaan muuttuvat nopeasti. Enää
ei ole kummallista muokata ruokavaliota ympäristöystävälliseksi, siihen on jopa painetta. Tarjolle laitettua kasvisruokaa saa ottaa, vaikkei sitä olisi etukäteen tilannutkaan.

Laura Hyvärinen
päätoimittaja, ETM

Niin nuoret kuin vanhat yksinelävät, kiireisistä perheellisistä puhumattakaan, löytävät kaupan palvelutiskeiltä,

P.S. Kehittyvaelintarvike.fi sivusto on uudistunut. Käyhän katsomassa!
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Kasvihuonetuotannon
hiilijalanjälki puolittui
vuosikymmenessä
Kotimaisen kasvihuonetuotannon
ilmastovaikutus on pienentynyt
56 prosenttia vuodesta 2004 vuoteen
2017, ja sen vesijalanjälki on pieni.

Tuotanto, Pakkaukset & Materiaalitehokkuus

5

TEKSTI: kestävän kehityksen suunnittelija Riina Pursiainen, Valtioneuvoston kanslia

TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

TYÖ KOTIMAISEN RUUAN
PARISSA PALKITSEE
ryhmäpäällikkö Hanna Pere tähtäsi alun perin kaupalliselle alal-

ammattikeittiöissä, koska ammattitai-

KUVA: APETIT

A

petitin pakastetuotteiden tuote-

toista työvoimaa on tulevaisuudessa entistä vaikeampi löytää ja puolivalmisteet

le. Alkutuotanto ja ruoka ovat ol-

tuovat keittiöille myös kustannussäästöjä.

leet aina lähellä hänen sydän-

Pere käyttää myös itse arkisin puolival-

tään, mutta elintarvikealalle päätyminen on

miita ruokia. Ruuanlaitto on jäänyt lasten

sattumien summa.

aikuistuttua arkisin vähemmälle kahden

Käytyään Säkylän lukion hän aikoi pyr-

työssä käyvän aikuisen taloudessa.

kiä kauppakorkeakouluun, mutta tule-

– Viikonloppuisin kotikeittiössä viete-

vien appivanhempien kertomukset heidän

tään aikaa usein ystävien ja perheen kans-

opiskeluajoiltaan muuttivat opiskelupai-

sa kokkaillen ja uusia reseptejä kokeil-

kan Helsingin yliopistoon Viikkiin. Sieltä

len. Viime aikoina perheemme ruokailu on

Pere valmistui elintarviketieteiden mais-

Kolumni

KUKA TAHANSA VOI TEHDÄ
KESTÄVÄN KEHITYKSEN
SITOUMUKSEN

S

yyskuussa 2015 maailman valtioiden johtajat sopivat yhteisestä kestävän kehityksen Agenda2030:sta ja sen 17 kestävän ke-

KUVA: VALTIONEUVOSTO

Henkilökuva

vien viljelytapojen edistäminen ja kestä-

siaan voi muuttaa kolmella vaikeus-

vämmät pakkaukset.

asteella. Voi esimerkiksi vaihtaa riisin

Sitoumus2050 -palvelu yhdisti voi-

kotimaiseen ohraan tai perunaan tai ruo-

mansa Ruokaviraston kanssa ruuan

kajuoman veteen. Voi suosia kotimaisia

hityksen tavoitteesta. Heti toisena on Ei

ravitsevuutta parantavia sitoumuksia

järvikaloja ja lähiruokaa. Kasvisruokaa voi

muuttunut entistä kasvispainotteisem-

nälkää -tavoite. Se ei jää vain aliravitse-

varten. Erillisillä Ravitsemussitoumuk-

kokeilla kasvisruokapäivien ja lihatto-

teriksi vuonna 1995 pääaineenaan elintar-

maksi, mutta yhä edelleen liha, etenkin

muksen kitkemiseen, vaan parantaa ravit-

silla ruoka-alan toimijat parantavat suo-

mien lokakuiden avulla, jos ei halua siir-

vike-ekonomia ja markkinointi.

broileri, ja kala ovat tärkeä osa perheem-

semusta kaikkialla maailmassa. Yksikään

malaisten ruokavalion ravitsemuslaatua

tyä kokonaan kasvis- tai vegaaniruokai-

me ruokavaliota.

maailman maa ei ole saavuttanut tuota ta-

kahdeksassa kategoriassa. Ravitsemus-

lijaksi.

voitetta täysin – ei edes Suomi.

sitoumuksia on tehty yli 50. Niiden avulla

– Lukioikäisenä köyliöläisen maatilan
tyttärenä totesin, etten koskaan jää Satakuntaan, mene maa- ja metsätieteelli-

Hanna Pere uskoo, että valmisruokien suosio
kasvaa sekä koti- että ammattikeittiöissä.

Myös vapaa-aika on tärkeää

Suomelle on alusta alkaen ollut sel-

Myös ruokahävikin vähentäminen

on vähennetty suolan määrää, tarjottu

on jokaisen toteutettavissa. Yksi suosi-

Hanna Pere tunnustaa olevansa hyvin työ-

vää, että kestävän kehityksen tavoittei-

enemmän terveellisiä välipaloja lapsille,

tuimpia tekoja onkin kahvin keittäminen

misiin maanviljelijän kanssa. Kaikki nämä

orientoitunut, mutta iän myötä hän osaa

den saavuttaminen vaatii kaikkien toi-

ja lisätty kasvisruuan tarjontaa huolto-

vain tarvittavan määrän verran. Lieneekö

toteutuivat, joten uskon, että lapsuuden

arvostaa entistä enemmän vapaa-aikaa ja

mijoiden mukana oloa. Vastauksia tähän

asemilla ja kouluissa.

kyseessä maailman kahvirakkaimman

omaa hyvinvointia.

haasteeseen löytyy kestävän kehityk-

seen tiedekuntaan opiskelemaan enkä nai-

perhe kuitenkin vaikutti valintoihini. Työ
kotimaisen alkutuotannon ja ruuan kanssa

– Työni sisältää muun muassa tuote-

– Perhe ja ystävät ovat elämäni tär-

on todella palkitsevaa: voi seistä 100-pro-

ryhmähallintaa ja uutuusprojektien läpi-

keimpiä asioita ja tukipilareita. Järvika-

senttisesti sanojensa takana, Hanne Pere

viemisiä ideasta kaupallistamiseen asti.

laprojektin myötä luontoarvot ovat tulleet

tähdentää.
Opiskelujen jälkeen ura alkoi Huittisten

Valmisruoka on arjen helpottaja

entistä tärkeimmiksi. Ruokailu on sosiaalinen tapahtuma. Ruuan ääressä puidaan

tahansa – yritys, kunta, järjestö, koulu,

Hanna Pere tähdentää, että valmisruoka

päivän tapahtumat ja suunnitellaan tule-

opetti puoli vuotta tuleville rekkakuskeil-

on todellinen arjen helpottaja. Esimerkik-

vat. Ystävät ja hyvä ruoka kuuluvat aina

le englantia ja markkinointia. Valmistumi-

si peruna- ja keittokasviksista, pakaste-

sen jälkeen ensimmäinen työpaikka oli HK

vihanneksista tai kasvispihveistä saa no-

Hänen vapaa-aikansa kuluu myös ur-

Ruokatalossa, jossa Pere työskenteli kuu-

peasti ja helposti terveellisen ja maittavan

heillessa ja luonnossa liikkuessa. Juoksu ja

si vuotta broilerituotteiden tuotepäällik-

aterian.

hiihto ovat hyviä keinoja nollata työasiat

yhteen, Pere vakuuttaa.

könä. Vuonna 2004 Pere siirtyi Apetitille,

– Kotimaista valmisruokaa parjataan

päivän päätteeksi. Lomat hän viettää ys-

jossa hän on tehnyt monipuolisen työuran.

aivan turhaan. Se tarjoaa mahdollisuuden

tävien kanssa matkustellen ja Köyliön ke-

– Työtehtäviini on vuosien varrel-

myös herkutteluun ja naposteluun ter-

sämökillä.

la kuulunut eri tuoteryhmien hallintaa

veys- ja ravitsemusasioita unohtamat-

Opiskelu- ja työuraa miettiviä nuoria

pakasteista kalaan ja heviin, myynti- ja

ta. Valmisruoka voi olla myös ekologista ja

hän kehottaa asettamaan tavoitteet omal-

markkinointivastuita eri myyntisektoreil-

vastuullista, kuten järvikalatuotteet, Pe-

le elämälle: se helpottaa valintoja.

la sekä useita, yksittäisiä projekteja, joista

re listaa.

– Koulu ja opiskelu luovat pohjan työ-

haastavin ja mielenkiintoisin on ollut jär-

Hän uskoo, että valmisruokien kulutus

elämään, mutta käytännön työ opettaa

vikalatuotteiden tuotteistus ja lanseeraus,

kasvaa, sillä vapaa-aika halutaan käyttää

eniten. Kannattaa pitää osaamisensa ajan

Pere sanoo.

arjessa muuhunkin kuin ruuanvalmistuk-

tasalla, eikä pidä pelätä uusiin haasteisiin

seen.

heittäytymistä. Kannattaa hankkia laa-

Tällä hetkellä hän vastaa pihvi- ja pyörykkälinjaston tuotteista ja vientituotteista sekä herneviennistä Italiaan.
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– Valmisruuan ja etenkin puolivalmisteiden käyttö tulee lisääntymään myös

Sitoumus2050 -palvelusta.

SITOUMUS2050 -PALVELUSSA kuka

ammatillisessa oppilaitoksessa, jossa Pere

ja-alaista koulutusta ja kokemusta, Pere
ohjeistaa. l

kansan erityispiirre?

sen yhteiskuntasitoumuksesta ja sen

ministeriö tai yksittäinen ihminen –
voi tehdä oman kestävän kehityksen
sitoumuksen, jossa edistetään yhtä tai
useampaa kestävän kehityksen tavoitetta.

Miksi ruoka on näin keskeisessä ase-

RUOKA ON AVAIN
MONEEN MUUHUN
KESTÄVÄN KEHITYKSEN
KYSYMYKSEEN.

itsestään kiinni!

työssä? Itse arvioisin, että syy on ruuan
henkilökohtaisuudessa. Ruoka on helppo
ymmärtää; jokainen syö useamman kuin
kerran päivässä.
Ruoka on myös avain moneen muuhun kestävän kehityksen kysymykseen.
Se mitä syömme, miten, missä ja kenen

Sitoumukset ovat konkreettisia, mitattavia ja julkisia. Kaikki muu on sitoutujasta

massa Suomen kestävän kehityksen

valmistamana vaikuttaa esimerkiksi köyVuonna 2018 Sitoumus2050 -palvelu

hyyden poistamiseen, tasa-arvoon, bio-

avattiin myös tavalliselle kansalaiselle.

diversiteetin suojeluun maalla ja merellä,

Kestävät elämäntavat -sitoumuksessa

työpaikkoihin, ilmastonmuutoksen tor-

nosta ruokakauppoihin ja ravintoloi-

lasketaan ensin oma hiilijalanjälki, joka

jumiseen ja jopa rauhankysymyksiin. Ei

hin ovat olleet aktiivia koko yhteiskun-

koostuu asumisesta, liikkumisesta, ruu-

ole yhdentekevää, mitä lounaslautasel-

tasitoumuksen viisivuotisen olemassa-

asta ja tuotteiden ja palveluiden kulut-

leen laittaa, tai millaisia tuotteita tarjoaa

olon ajan. Ruokahävikin vähentäminen

tamisesta. Sen jälkeen omaa jalanjälkeä

kuluttajille.

on ollut suosituimpia teemoja. Siihen ovat

lähdetään pienentämään saman jaottelun

sitoutuneet niin yritykset kuin julkiset

mukaisilla teoilla.

Ruokaketjun eri toimijat alkutuotan-

toimijat.
Ruokahävikin vähentämisen lisäksi

RUOKATEOT OVAT OLLEET näissä

suosittuja teemoja ovat olleet esimerkiksi

sitoumuksissa erittäin suosittuja, sillä

kestävä veden käyttö ruuantuotannossa,

niihin on helppo tarttua ilman sen suu-

luomu- ja lähiruuan lisääminen, kestä-

rempia investointeja. Ruokailutottumuk-

Tuotanto, Pakkaukset & Materiaalitehokkuus
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TEKSTI: Sensory and Consumer Research Executive,
E3S Board member 2017−2019 Terhi Pohjanheimo, Aistila Oy

EUROPEAN SENSORY SCIENCE SOCIETYN
VUOSIKOKOUS JA SEMINAARI HELSINGISSÄ

E

KUVA: TERHI POHJANHEIMON KUVA-ARKISTO

uroopan aistinvarai-

PAKKAUS-, ELINTARVIKE- JA MUOVIALAN AMMATTITAPAHTUMAT
MAALISKUUSSA HELSINGISSÄ
PacTec, FoodTec ja PlastExpo

suudesta ja kehityksestä. Pa-

Johtava asiantuntija Paula Es-

Nordic kokoavat alojensa am-

bocon business development

kola Motivasta kertoo, kuinka

mattilaiset 11.−12.3.2020 Mes-

manager Michael Michelsen

alan järjestöt saatiin allekirjoit-

sukeskukseen Helsinkiin. Ta-

ja Teknoksen innovaatiopääl-

tamaan sitoumus yhdessä maa-

lan tuotteensa, ratkaisunsa tai

pahtumakokonaisuus esitte-

likkö Tuomas Aspiala esittele-

ja metsätalousministeriön, ym-

tuotantomenetelmänsä.

sen tutkimuksen yh-

tutkimusta. Tutkimukseen on

lee alan yritysten lisäksi tämän

vät paperista kehitetyn kierrä-

päristöministeriön sekä työ- ja

teisöjen kattojärjes-

osallistunut myös joukko tur-

hetken kiinnostavimmat tren-

tettävän pullon. Erikoistutkija

elinkeinoministeriön kanssa.

tön, European Sen-

kulaisia koululaisia professori

dit ja ottaa kantaa alan tulevai-

Juha-Matti Katajajuuri Luon-

sory Science Societyn

Mari Sandellin vetämässä ai-

suuteen ja vastuullisuuteenkin.

nonvarakeskuksesta

(E3S), vuosikokous ja kaikil-

neiston keruussa Suomessa.

Nordic FoodTech VC:n pe-

kuinka ruokahävikkiä voidaan

Vastuullisuuskilpailun
finaali käydään messuilla

minimoida pakkausten avulla.

Tapahtumakokonaisuuden oma

kertoo,

Finaaliin valitut yritykset
saavat kukin esitellä tuotteensa. Kilpailun tuomaristo valitsee voittajan, joka saa Suomen Messusäätiön myöntämän

le avoin seminaari järjestetään

Lapset-työryhmä on tunnis-

rustajiin kuuluva Lauri Reu-

4.−5. toukokuuta Helsingissä.

tanut elintarvikkeiden raken-

ter luo katsauksen tulevaisuu-

Elintarvikeala on solminut

vastuullisuuskilpailu huipentuu

Samana päivänä Tulevaisuu-

Tapahtuma kokoaa Tieteiden

neominaisuudet yhdeksi tär-

teen ja pohtii, miten rakenne-

Suomen ensimmäisen materi-

PlastExpo -lavalle torstaina 12.3.

den työnantaja -tilaisuudessa

talolle kansainvälisiä aisti- ja

keäksi lasten ruokamieltymyk-

taan kestävää elintarvikealan

aalitehokkuuden sitoumuksen

kello 12, kun kilpailun finaaliin

työnhaun asetelma käännetään

kuluttajatutkimuksen tutkijoi-

siin vaikuttavaksi tekijäksi. Nyt

liiketoimintaa. Toimitusjohta-

vuosille 2019−2021. Tavoittee-

valitut yritykset ja toimijat esit-

ylösalaisin, kun työntekijöiden

ta ja asiantuntijoita yliopistois-

tutkimuksessa selvitettiin kou-

ja Jaakko Korpela EntoCubesta

na on sitoumusten laajenemi-

televät oman vastuullisen pak-

sijaan työnantajat kilpailevat

ta, tutkimuslaitoksista ja teolli-

luikäisten lasten suhtautumis-

kertoo hyönteisruuan tulevai-

nen myös muille toimialoille.

kaus-, elintarvike- tai muovia-

työntekijöistä. l

suudesta. Järjestelyistä vastaa-

ta rakenteeltaan erilaisiin elin-

vat Elintarviketieteiden Seura

tarvikkeisiin. Ensimmäiset jul-

ry ja sen Aistinvaraisen tutki-

kaistut tutkimustulokset osoit-

muksen jaosto (ATJ).

tavat, että Pohjoismaissa (Suo-

5 000 euron palkintorahan.

ELINTARVIKEPÄIVÄ 2020 TARJOAA UUSIA NÄKÖALOJA TULEVAAN
Elintarvikepäivä käynnis- Ville Itälä.

E3S on voittoa tavoittelemat-

mi ja Ruotsi) isompi osuus lap-

Kevään ykköstapahtuma, Elin-

toman organisaatio, joka edis-

sista pitää rakenteeltaan ko-

tarvikepäivä, kokoaa jälleen alan

tyy kaikille yhteisellä semi-

via elintarvikkeita miellyttävä-

vaikuttajat ajankohtaisen tiedon

naariosuudella, jonka päät- joittuvat vuodesta toiseen ar-

nä verrattuna lapsiin Italiassa ja

pariin Finlandia-talolle 12.5. Ta-

teeksi julkistetaan Tähtiteko

Espanjassa. Mieltymys raken-

pahtuma viettää 50. juhlavuot-

2020 -kilpailun voittaja. Lou- maineen, vastuullisuuden ja

teeltaan kovia ruokia kohtaan

taan katsoen ruoka-alan tulevai-

naan jälkeen rinnakkaisohjel- brändin merkitys ruoka-alan

on tutkimuksen mukaan yh-

suuteen monesta näkökulmasta.

missa kuullaan esityksiä tut- toimijoiden menestykselle? Ai-

teydessä suurempaan kasvisten

Elintarvikepäivässä kuullaan

kimuksesta ja innovaatioista, heeseen pureutuu T-Median

lukuisia huippuasiantuntijoi-

elintarviketurvallisuudesta se- toimitusjohtaja Harri Leinikka.

tää globaaleja vesivaroja? Tästä

E3S:ssä on oma työryhmä

ta niin alan johtavista yrityksis-

kä brändeistä ja vastuullisesta

tutkimusprofessori

puhuu tohtorikoulutettava Eli-

markkinoinnista.

Nesli Sözer kertoo, millainen on

na Lehikoinen, Water and Deve-

terveellisiä välipaloja käyttäjälle

lopment Research Group, Aal-

tää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa
kansallisten aistitutkimuksen
yhteisöjen välillä Euroopassa.
Sen jäseniä ovat jäsenmaiden
kansalliset aistijärjestöt, Suomessa Elintarviketieteiden Seura, jota edustaa Aistinvaraisen

E3S johtoryhmän jäseniä yhteiskuvassa Milanon vuosikokouksen yhteydessä toukokuussa 2019. Kuvassa vasemmalta oikealle Carolina Chaya, Spanish Professionals Association of Sensory Science (AEPAS), Espanja, Terhi Pohjanheimo, ATJ, Suomi, Guido Ritter, Deutsch Gesellschaft für Sensorik (DGSens), Saksa, Paula Varela, Norwegian Sensory Association (SSG),
Norja, Erminio Monteleone, Italian Sensory Science, Italia, Betina Piqueras Fiszman, Wageningen University, Hollanti ja Julien Delarue, Société
Française d’Analyse Sensorielle (SFAS), Ranska.

tutkimuksen jaosto. E3S:n jä-

kulutukseen¹.

senmaita ovat Espanja, Hollan-

daan järjestää tapahtumia ja

tunut Suomen tietojen kerää-

myös opiskelijoille ja uran al-

tä kuin sidosryhmistäkin. Ta-

ti, Irlanti, Iso-Britannia, Italia,

toteuttaa tutkimusta.

miseen.

kuvaiheessa oleville, aistitutki-

pahtuman tarkoituksena on ja-

Elintarviketurvallisuudessa

Useat ruoka-alan brändit sivostetuimpien listalle. Mikä on

VTT:n

Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi,

Työryhmiin osallistuminen

PDO- työryhmä (E3S PDO

muksesta kiinnostuneille jäse-

kaa osaamista ja tietoa koko alan

on tärkeää petoksellisen toi- räätälöivä välipalakone.

Saksa, Suomi, Sveitsi ja Tanska.

on avointa kaikille Elintarvike-

working group) perustettiin li-

nille (E3S Student and early sta-

menestykseksi. Mikä parasta,

minnan estäminen. Isoa kuvaa

tieteiden Seuran jäsenille.

säämään tietoa ja yhteisiä käy-

ge research group, E3S-SESRG).

Elintarvikepäivän tuotolla tue-

aiheeseen avaa Europan petos- nen osa vastuullista ruuantuo-

täntöjä nimisuojattujen (Pro-

Ryhmä järjestää webinaareja, ja

taan elintarvikealan tieteellistä

tentorjuntaviraston pääjohtaja tantoa. Miten Suomi voi sääs-

tected Designation of Origin)

jäsenet tapaavat muun muassa

tutkimusta.

tuotteiden aistinvaraiseen ar-

konferensseissa ja julkaisevat

viointiin. Työryhmässä on sel-

kuukauden kirjoituksia E3S:n
kotisivuilla. l

E3S tiedottaa alan työpaikoista, kursseista ja tapah-

listä yhteistyötä tehdään E3S:n

Työryhmissä
mukana suomalaisia
aistitutkijoita

työryhmissä, joissa pureudu-

Koulutustyöryhmän (E3S Edu-

vitetty muun muassa kulutta-

taan vielä syvemmälle alalla

cation working group) tavoit-

jien mielikuvia ja tietoisuut-

tärkeiksi koettuihin ja kiinnos-

teena on koostaa tiedot aistin-

ta PDO-tuotteista ja kehitet-

taviin aihealueisiin.

varaisen arvioinnin yliopis-

ty ohjeistuksia PDO-tuotteiden

Ryhmät keskittyvät koulu-

totason kursseista Euroopan

ominaisuuksien

tukseen, lapsiin, makuherk-

maissa. Kurssitiedot kootaan

Erikoistutkija Tuomo Tupase-

kyyteen, opiskelijoihin, nimi-

vuosittain, ja yhteenvedot ovat

la Luonnonvarakeskuksesta on

suojattuihin tuotteisiin sekä

nähtävillä E3S:n nettisivuil-

osallistunut tämän työryhmän

non-food-kokemuksen aistin-

la (e3sensory.eu/education/).

toimintaan.

varaiseen arviointiin. Työryh-

Elintarvikekemian yliopiston-

Lapset-työryhmä (E3S Child-

missä vaihdetaan ideoita, etsi-

lehtori Oskar Laaksonen Turun

ren working group) on viime

tään yhteisymmärrystä askar-

yliopistosta on jäsenenä koulu-

vuosina toteuttanut kansain-

ruttaviin kysymyksiin ja voi-

tusryhmässä, ja hän on osallis-

välistä kuuden maan vertailu-

tumista yhteisön kotisivuilla
(e3sensory.eu/). Järjestöjen vä-
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arviointiin.

to-yliopisto. l

Vesikysymykset ovat keskei-

Lisätietoja:
etl.fi/elintarvikepaiva

TÄHTITEKO-KILPAILU ETSII VUODEN VAIKUTTAVINTA ELINTARVIKETEKOA

VIITE:
¹ Laureati M. ja muut. 2020. Individual
differences in texture preferences
among European children: Development and validation of the Child Food
Texture Preference Questionnaire
(CFTPQ), Food Quality and Preference,
Volume 80, ISSN 0950−3293.

Vuoden Suomalainen Elintar-

tiin. Palkinnon voi saada ruoka-

lut. Tuotteiden, investointien

vike -kilpailu uudistui lop-

tai juomatuoteinnovaatio, pak-

ja hankkeiden lisäksi olemme

puvuodesta 2019, ja se käy-

kaus, tutkimus tai julkaisu,

saaneet ehdokkaiksi myös ruo-

dään nyt Tähtiteko-nimellä.

markkinointikampanja tai muu

ka-alalla positiivisesti vaikut-

Uudistuneen kilpailun tavoit-

elintarvikealaan liittyvä teko.

taneita henkilöitä, Elintarvike-

elintarvikealan tunnettuutta

useita erilaisia ehdotuksia pal-

doi.org/10.1016/j.foodqual.2019.103828.

sekä tuoda esiin monipuolista

kinnon saajaksi.

teena on lisätä suomalaisen

Kilpailuun on saapunut jo

teollisuusliiton toimitusjohtaja
Pia Pohja iloitsee.
Tähtiteko-kilpailun finalistit

– Olemme olleet iloisia siitä,

valitsee asiantuntijaraati. Voit-

Uudistuneen nimen lisäksi

kuinka monenlaisia ja luovia

taja julkistetaan 12.5. Elintarvi-

kilpailun aihealuetta laajennet-

ehdotuksia kilpailuun on jo tul-

kepäivässä Finlandia-talolla ja

osaamista ja edelläkävijyyttä.

palkitaan 10 000 eurolla.
Mikä teko ansaitsisi tulla palkituksi Tähtitekona? Ehdotuksen voi lähettää 1.3. mennessä
osoitteessa www.lyyti.in/tahtiteko2020. l
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TEKSTI: tohtorikoulutettava Susanna Kujala, tutkimusavustaja Outi Hakala &
professori Hannu Törmä, Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto

kohtainen joka tapauksessa. Alhaisen ja-

elintarvikehankinnoissa työllisyysvaiku-

vaatimattomiksi. Toisaalta ilman esimer-

lostusasteen tuotteiden käytön mahdollis-

tukset jäisivät alle kymmeneen henkilö-

kiksi ruokahankintojen paikallisuusasteen

tavat muutokset kasvattaisivat investoin-

työvuoteen. Sen sijaan Uudenmaan julkis-

nostoa nämäkin myönteiset vaikutukset

tia muutamia prosentteja.

keittiöiden kysynnän kasvu saisi aikaan jo

kohdistuisivat Mäntsälän ulkopuolelle.

Pelkästään suunniteltu keittiöinvestointi saisi aikaan jonkin verran työpaik-

AGROEKOLOGISTEN SYMBIOOSIEN
VERKOSTOSTA TYÖTÄ JA ELINVOIMAA
Agroekologisen symbioosin mallilla voidaan edistää alueen taloutta ja työllisyyttä, mutta
pienessä mittakaavassa tehtyjen muutosten vaikutukset jäävät helposti vaatimattomiksi.

K

estävyys ja ravinteiden kierrä-

koja alueelle, mutta ne olisivat melko ly-

useamman kymmenen henkilötyövuoden
vaikutukset Mäntsälään.

Ruokahankintojen paikallistamisen ja
biokaasuverkoston käynnistämisen edellyttämien investointien aluetaloudelliset vai-

kintojen kasvun edellyttämä elintarvike-

Biokaasuverkoston laajuus
heijastuu aluetalousvaikutuksiin

jalostuksen kehittyminen mahdollistaisi

Mäntsälän alueen potentiaalisten biokaa-

naisesti alueen mahdollisuus tarjota muun

pidempiaikaisten työpaikkojen syntymi-

sulaitosten vaikutukset arvioitiin sekä in-

muassa investoinnin sisältämiä laitteita.

sen Mäntsälään. Tämä merkitsee nykyi-

vestointien että tuotannon osalta. Bio-

Aluetaloudellisia vaikutuksia on mah-

sen jalostuksen lisäämistä ja uutta jalos-

kaasuverkoston toteutumisen edellyttä-

dollista voimistaa esimerkiksi kasvatta-

tustoimintaa.

hytkestoisia. Paikallisten elintarvikehan-

kutukset ovat luonnollisesti lyhytkestoisia. Niiden voimakkuuteen vaikuttaa olen-

mien investointien vaikutus Mäntsälän ta-

malla ruokahankintojen paikallistamisen

Työllisyysvaikutus ei kohdistuisi vain

louteen ja työllisyyteen jäisi pieneksi, sil-

tasoa ja biokaasuverkoston kokoa. Vaiku-

elintarvikkeiden jalostukseen ja maata-

lä esimerkiksi laitoshankinnat kohdistui-

tuksia voidaan vahvistaa myös kehittä-

louteen, vaan näkyisi myös muilla toimi-

sivat kunnan ulkopuolelle. Etenkin raken-

mällä paikallista elintarvikesektoria aiem-

aloilla, kuten kaupan ja kuljetuksen aloil-

nusala hyötyisi hieman investoinnista.

paa monipuolisemmaksi. Lisäksi alueen

la. Samalla elintarvikehankintojen paikal-

Biokaasuntuotanto ja energiaomavarai-

elintarviketarjonnan kasvu mahdollistaisi

tys tulevat esiin useissa ruuan-

listaminen toisi alueelle lisää työtuloja. Se

suuden kasvu vaikuttaisivat positiivisesti

myös kotitalouksien elintarvikekysynnän

tuotantoon ja ruokajärjestelmiin

vilkastuttaisi yksityistä kulutusta ja hei-

Mäntsälän talouteen ja työllisyyteen. Vai-

kautta vaikutusten kasvun. l

liittyvissä strategioissa ja ohjel-

jastuisi koko aluetalouteen.

kutukset tosin jäisivät toiminnan pienuu-

VIITTEET:
¹ Helenius J. ym. 2017. Agroekologinen symbioosi
ravinne- ja energiaomavaraisessa ruoantuotannossa. Ympäristöministeriön raportteja 18/2017. s. 67
² blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/aes-verkosto/
³ helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/aluetaloudelliset-arvioinnit

KUVA: AES-VERKOSTOT -HANKE

missa tärkeinä tavoitteina. Myös

Kuinka paljon esimerkiksi työllisyys pa-

denkin vuoksi melko maltillisiksi varsin-

ruuantuotannon merkitys aluetalouksille

ranisi elintarvikehankintojen paikallista-

kin, kun osa potentiaalisista biokaasulai-

huomioidaan, sillä ruoka-ala on merkittä-

misesta, riippuu paljolti oletuksista. Il-

toksista sijoittuisi kunnan rajojen ulko-

vä työllistäjä Suomessa.

man investointien huomioimista jokaista

puolelle.

Agroekologinen symbioosi (AES) on yk-

paikalliseen ruokaan kohdistettua sadan-

AES-mallilla on mahdollista edistää

si vaihtoehtoinen toimintamalli, jolla py-

tuhannen euron hankintaa kohden työlli-

alueen taloutta ja työllisyyttä, mutta pie-

ritään sekä kestävyyteen, ravinteiden kier-

syys paranisi arvioiden mukaan noin yh-

nessä mittakaavassa toteutettujen muu-

rätykseen, energiaomavaraisuuteen et-

den henkilötyövuoden verran. Mäntsälän

tosten vaikutukset jäävät helposti melko

tä aluetaloutta kasvattavaan toimintaan.
AES-mallilla tarkoitetaan energia- ja ravinneomavaraista, paikallista ruokajärjestelmää, jossa ruoka tuotetaan ja jalostetaan yritysten paikallisena yhteistyönä
siten, että ruuantuotannon ravinnevirrat
kiertävät ja energiaomavaraisuus perustuu
kierrätettävien biomassojen biokaasutuk-

Agroekologiseen symbioosiin perustuvassa ruokajärjestelmässä hajautettu biokaasuntuotanto
ja paikalliset ruokahankinnat mahdollistavat tehokkaamman ravinteiden kierrätyksen ja energiaomavaraisemman ruuantuotannon.

seen (kuva).
Agroekologisten symbioosien toimin-

tukset arvioitiin yleisen tasapainon RegFin

teltiin kahden erilaisen skenaarion kaut-

tamallia on testattu pilottina Palopurol-

-mallilla. Se on Helsingin yliopiston Ru-

ta. Ensimmäiseksi tarkasteltiin tilannetta,

la¹. Ympäristöministeriön kärkihankkees-

ralia-instituutissa kehitetty yleisen tasa-

jossa Mäntsälän kunta alkaisi suosia pai-

sa Agroekologisten symbioosien verkostot

painon malli, jonka avulla voidaan arvioida

kallisia elintarvikkeita. Toisessa skenaa-

(2017−2020) toimintamallia monistetaan

erilaisten taloudessa tapahtuvien muutos-

riossa elintarvikkeiden kysyntä tulisi koko

kunta- ja aluetasolle². Tarkastelu kohdis-

ten vaikutukset alueen työllisyyteen, elin-

Uudenmaan tasolta, mistä osa kohdistui-

tuu Mäntsälän kuntaan ja sen lähialueelle.

tasoon, ostovoimaan yms. Mallissa läh-

si Mäntsälään. Tarkasteluun otettiin kun-

Tälle alueelle mallinnetaan agroekologi-

tökohtana on taloudessa kaikki vaikuttaa

nan alkutuotannon perusteella potentiaa-

seen symbioosiin perustuvaa ruokajärjes-

kaikkeen -periaate, ja se huomioi suorien

lisimmat tuoteryhmät kuten liha, kasvik-

telmää, jossa hajautettu biokaasuntuotan-

vaikutusten lisäksi kerrannaisvaikutuk-

set ja vihannekset, maitotuotteet, mylly-

to ja paikalliset ruokahankinnat mahdol-

set³.

tuotteet sekä leipomotuotteet.

listavat tehokkaamman ravinteiden kier-

Laskelmien perustana ovat hankkeen

Kunnan ja laajemmin Uudenmaan ky-

rätyksen ja energiaomavaraisemman ruu-

muissa osioissa toteutetut suunnitelmat

syntään vastaaminen edellyttäisi elintar-

antuotannon.

potentiaalisesta biokaasuverkostosta ja

vikkeiden jalostuksen lisäämistä Mänt-

julkisista ruokahankinnoista sekä niiden

sälässä, sillä suuri osa tuotteista vaa-

edellyttämistä investoinneista.

tii jonkinasteista jalostamista, jotta nii-

Hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää agroekologisten symbioosien verkostoon perustuvan toimintamallin aluetalou-

tä voidaan hyödyntää julkisissa keittiöis-

ja työllisyyteen on tärkeä apu päätöksen-

Jalostusasteen nosto edellytys
kunnan ruokahankintojen
paikallistamiselle

teon tukena.

Mäntsälän kunnan elintarvikehankinto-

jalostusasteen tuotteita olisi mahdollis-

jen aluetaloudellisia vaikutuksia tarkas-

ta käyttää. Keittiön peruskorjaus on ajan-

delliset vaikutukset. Tieto toimintamallin
vaikutuksista esimerkiksi alueen talouteen

AES-verkoston aluetaloudelliset vaiku-
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sä. Lisäksi Mäntsälän kunnan elintarvike-

Ehdota vuoden
vaikuttavinta
elintarviketekoa!
Elintarviketeollisuusliitto järjestää
Tähtiteko-kilpailun, joka palkitsee
vuoden positiivisimman elintarvikealalla vaikuttaneen teon. Teko voi
olla ruoka- tai juomatuotteeseen
liittyvä uusi tuoteinnovaatio,
pakkaus, tutkimus tai julkaisu,
markkinointikampanja tai muu
elintarvikealaan liittyvä teko.

• Kilpailun voittaja julkistetaan
Elintarvikepäivässä 12.5. ja
palkitaan 10 000 eurolla.
• Ehdota palkinnon saajaa 1.3. mennessä: www.lyyti.in/tahtiteko2020
• Lisätietoja: www.etl.fi/tahtiteko
• Seuraa kilpailua somessa
#tähtiteko

hankintojen paikallistaminen edellyttäisi keittiöinvestointia, jotta alhaisemman
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Halutaanko maaseutu, joka tuottaa ruokaa

TEKSTI: Pirjo Huhtakangas
KUVAT: PIRJO HUHTAKANGAS

KUVA: PETRI UUSITALO

Luomuviljatilan navetassa on nykyi-

ja jossa on elinkeinot ja palvelut ihmisten

sin luomupuoti ja kahvila-ravintola, jo-

asua, vai syödäänkö leväjauhoa urbaaneis-

ta vuokrataan myös juhlatilaksi. Ravinto-

sa betonibunkkereissa, Helenius kärjistää.

latoiminta on annettu muiden hoidetta-

AES-mallissa tuotetaan ensisijaises-

vaksi. Biokaasun tankkauspistettä käyttä-

ti paikallista ruokaa, joka elvyttää myös

vät pääsääntöisesti yksityisautoilijat, joilla

ruokakulttuuria.

on samalla tilaisuus poiketa asioimaan ti-

− Palopurolla symbioosille oli merkittä-

− Tarkoituksena on lisätä lisäarvotuot-

kaan Palopuron biokaasulaitoksen pää-

teiden tuottamista ekologisesti ja ympä-

omistajaksi: näin alkuinvestointiin riitti

ristöystävällisesti luokitelluista raaka-ai-

rahkeita. Paikallisverkostossa on mukana

neista. Tavoite on monipuolistaa kaura-

ruuantuottajia, ja lähtökohtana on kierrä-

tuotteiden jalostusta ja markkinointia. Ti-

tettävyys ja ympäristöystävällisyys, Hele-

lalla on hiutalointimahdollisuus, mutta

nius summaa.

toistaiseksi muut pienjalostajat valmista-

Hän sanoo, että isot elintarvikejalostajat ovat kehittyneet valtavasti vastuullisuusajattelussa, ja ne pystyvät satsaamaan
Biokaasulaitos sijaitsee peltojen reunassa lähellä Knehtilän tilakeskusta.

Biokaasulla käyvä traktori on avuksi ti- Biokaasun tankkauspistettä käyttälan töissä.
vät pääasiassa yksityisautoilijat.

lakeskuksessa.

vää, että energiayhtiö Nivos Oy lähti mu-

paljon kestävään ruuantuotantoon. Hele-

Knehtilän tuotteita myydään Prismoissa, S-marketeissa ja K-ketjun myymälöissä.

vat tuotteet sopimustuotantona, Markus
Eerola kertoo.

Viljasta kehitetty jalosteita

nius ei näe tässä asiassa ristiriitaa isojen ja

Käytännön työtä Palopurolla

pienten toimijoiden kesken.

Knehtilän tilan luomuviljelijäparikunta

mistetaan pääosin oman tilan luomuvil-

Agroekologinen symbioosi on ravin-

Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola se-

jasta. Granolaa, kaurahiutaleita, tattari-

HYVINKÄÄN PALOPURON PILOTTI LUO
POHJAA KESTÄVÄLLE RUUANTUOTANNOLLE

ne-, energia- ja ilmastotehokas tapa tuot-

kä naapurissa asuva luomuvihannestilan

snäcksiä ja tattarimuroja on myynnis-

taa ruokaa. Tutkijoiden mukaan se voi ol-

isäntä ja tutkija Kari Koppelmäki pohtivat,

sä valtakunnallisesti myös Prismoissa,

la tulevaisuuden kestävän ruuantuotan-

miten AES-mallia voidaan kehittää edel-

S-marketeissa ja K-ketjun myymälöissä.

non malli, mutta biokaasuntuotannon in-

leen. Koppelmäellä on kylän ensimmäinen

Minna Sakki-Eerola oli mukana en-

vestointeja ei voi jättää vain viljelijöiden

luomutila, Knehtilän tila siirtyi luomuun

simmäisessä Suomalainen menestysresep-

vastuulle.

vuonna 2010.

ti -kilpailussa, jonka järjestivät S-ryhmä

− Elintarvikeketjun omista biomassois-

Knehtilän luomutilalla on tehty vuosia

ja Foodwest Oy. Knehtilän Pieni puro -tat-

Hyvinkään Palopurolla on pilotoitu paikallista kestävän ruuantuotannon mallia.
Agroekologisen symbioosin mallissa (AES) maatilat, elintarvikkeiden valmistajat ja
energian tuottajat toimivat paikallisesti yhdessä.

ta tuotettu biokaasu on luonteva fossiili-

työtä viljelysmaan kasvukunnon paranta-

tarituotteet pääsivät finaaliin kilpailussa,

talouden jälkeinen energialähde juuri ket-

miseksi ja kestävän maatalouden hyväk-

jonka voitti Leivon Leipomon Boltsi kau-

jun omille toimijoille. Sitä ei riitä esimer-

si. Työ on saanut myös tunnustusta: WWF

ra-siemenpyörykkä.

kiksi koko liikennesektorin polttoaikeeksi.

palkitsi tilan koko Itämeren ympäristöys-

Kunnalliset energialaitokset voivat vai-

tävällisimpänä maatilana vuonna 2015.

Knehtilän Luomutuote Oy:n tuotteita val-

Kilpailun aikana useammasta tattarituoteideasta jalostui kaksi tuotetta kaupan

kuttaa investoinneillaan merkittävästi

Markus Eerolan mukaan elintarvikkei-

hyllyyn: Naturel tattarimuro ja TattariPip-

maatilojen sivuvirtojen hyödyntämismah-

den jalostuksen pitää olla inhimillisen ko-

puri Snäcks. Kuuden kuukauden aikana pi-

alopuron symbioosin keskus on

dollisuuksiin paikallisesti. Julkiset ruoka-

koista, kun maatilaa hoidetaan perhetila-

ti saada tuote ideasta valmiiksi, joten aika-

Knehtilän noin 400 hehtaarin luo-

palvelut tukevat ravinteiden kierrätykseen

pohjalta. Hän pohtii, mikä on alkutuotan-

taulu oli todella tiukka.

muviljatila, jonka naapurissa si-

perustuvaa maataloutta, jos niiden han-

non osuus ruokajärjestelmässä ja miten

− Kovan kysynnän jälkeen tilauskanta

jaitsevat luomukanala, luomuvi-

kinnat perustuvat paikalliseen tuotantoon

nykyjärjestelmän rinnalle saadaan vaihto-

on tasoittunut ja tuotantoa hiottu entises-

P

hannestila ja biokaasulaitos. Tar-

ja jalostukseen ja ruokahävikin biomassat

ehtoja. Eerola on huolissaan tulevista su-

tään. Tuotteiden valmistus eri paikoissa on

koituksena on saada mukaan yhteistyöhön

hyödynnetään kierrätysravinteina esimer-

kupolvista, jos alkutuotantoa ei saada jär-

haastavaa ja vaatii koko tiimin osallistu-

myös luomuleipomo, joka jalostaisi maati-

kiksi biokaasutuksen jälkeen.

kevällä tavalla kannattavaksi.

mista ja asioihin perehtymistä. Aina tulee

lan viljan leipomotuotteiksi.
Viherlannoitusnurmien sato korjataan
ja toimitetaan yhdessä hevosen- ja kanan-

Hiiliopas maatalousmaan hiilensidonnasta kiinnostuneille

lannan kanssa Palopuron Biokaasu Oy:n
kuivamädätyslaitokseen, josta saadaan
energiaa maatilalle ja biometaania myyntiin. Energiaa syntyy yli oman tarpeen, joten biokaasulaitoksen yhteydessä on tankkausasema. Mädätysjäännös palautuu peltoon lannoitteena.
AES-mallia on tutkittu ja tutkitaan ihmisten ja ympäristön kannalta kestävän
ruuantuotannon kehittämiseksi.
− AES-mallin mittakaava on nykyistä

Naapurukset Markus Eerola (vas.), Kari Koppelmäki ja Minna Sakki-Eerola pohtivat kahvila-ravintolan
terassilla, miten Palopuron konseptia voisi kehittää.

ruuantuotantoa paikallisempi. Iso uutinen

ha Helenius Helsingin yliopistosta kertoo.

on, että suomalainen elintarvikesektori

Hän tähdentää, että myös päästösäästö

voi toimia energiapositiivisesti, eli tuottaa

on valtava, kun ruuantuotantoon yhdiste-

− Tulevaisuuden kestävä yhteiskun-

energiaa yli oman tarpeen, professori Ju-

tään bioenergian tuotanto ja ravinnekier-

ta on sopusoinnussa biosfäärinsä kanssa.

12
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to. Lopputuloksena on ennen näkemättömän ilmastoystävällistä ruokaa.

Tammikuussa ilmestynyt Hiiliopas – katsaus maaperän
hiileen ja hiiliviljelyn perusteisiin on tarkoitettu kaikille
maatalousmaan hiilensidonnasta kiinnostuneille. Yliopistotutkija Jussi Heinonsalon
toimittamassa oppaassa käydään läpi perusasioita maaperän hiilestä, sen varastoista ja prosesseista, mittaustavoista ja siitä, mikä vaikuttaa hiilen varastoitumiseen ja
miten sitä voidaan edistää.
Oppaassa kerrotaan myös

käytännön hiiliviljelystä ja kokeilijoista, hiilimarkkinoista ja
taloudellisista ohjauskeinoista sekä hiilensidonnan lisäämisen haasteista ja mahdollisuuksista.
Oppaan kirjoittajat ovat Ilmatieteen laitoksen, Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijoita
sekä Baltic Sea Action Groupin sisältöjohtaja. Kirjoittajiin kuuluvat muun muassa professori Juha Helenius

(Ruralia-instituutti, Helsingin
yliopisto), professori Markku Ollikainen (Helsingin yliopisto) ja tutkimusprofessori
Kristiina Regina (Luonnonvarakeskus).
Oppaan on kustantanut
Baltic Sea Action Group, ja
siitä tullaan tekemään päivitettyjä painoksia. Opas on ladattavissa osoitteessa carbonaction.org/materiaalit/
tiedejulkaisuja-carbon-action-alustalta/.

Tuotanto, Pakkaukset & Materiaalitehokkuus
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TEKSTI: Eeva Vänskä

Teollisen ekologian toimintamalli elintarvikeketjussa
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Agroekologinen symbioosi.

Paikalliset ja alueelliset kuluttajt,
ravintolat, keittiöt

teet palautetaan vasta mädätysjäännöksenä. Palopuron symbioosissa saadaan merkittävä
energiasato, 280 000 m3 vuodessa, normaalipaineiseksi biometaaniksi laskettuna. Sen energiasisältö on 2 800 MWh vuodessa.
Symbioosin yritysten oma laskennallinen energian käyttö on
1 650 MWh, joten bioenergiaa jää
myytäväksi lähes puolet koko
tuotannosta.
Mädätysjäännöksen käyttö lannoitteena parantaa ravinteiden
kierrätystä ja vähentää lannoituksen elinkaarisesti mitattuja kasvihuonekaasupäästöjä 60

prosenttia verrattuna tavanomaiseen tuotantotapaan, noin
500 hiilidioksidiksi lasketusta
kilosta noin 200 kiloon hehtaaria kohden. Palopuron symbioosin peltoalalle tämä merkitsee
120 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin tavanomaisessa
tuotannossa.
Bionurmeen ja mädätelannoitukseen perustuva tuotantotapa
nostaa maan hiilivaraston kokoa
verrattuna tilanteeseen, jossa pellot olisivat tavanomaisessa tuotannossa. Kun lasketaan mukaan
bioenergian käytöstä muodostuva säästö fossiilisissa päästöissä,
Palopuron symbioosi säästää noin

sen tutkimuksen johtamisesta sekä osasta

turavinne-hankkeen (LARA) ai-

orgaanisten lannoitevalmisteiden turvalli-

kana viisi yritystä on jo hakenut

suuteen ja laatuun liittyvästä analytiikasta.

Laatujärjestelmään hakeutuminen on

Se antaa raamit kierrätyslannoitemarkki-

vapaaehtoista, ja järjestelmää täydenne-

noille ja toivottavasti tulee parantamaan

tään uusimman tutkimustiedon perusteel-

tuotteiden laatukuvaa, turvallisuutta ja

la. Sitoutuminen laatumerkin ylläpitoon

sitä kautta menekkiä. Aika näyttää, miten

merkitsee nykyistä lannoitevalmistelain-

hyvin toimijoita saadaan liittymään mu-

säädäntöä tiukempien kriteerien noudat-

kaan järjestelmään ja millaiseksi laatu-

tamista muun muassa raskasmetallien pi-

merkin lopullinen painoarvo muodostuu.

toisuuksissa. Tiukempien vaatimusten li-

Kierrätyslannoitteen ajatus on siinä, että

säksi tuotteita analysoidaan määräajoin, ja

muun tuotannon sivuvirrasta saadaan raa-

laitosten toimintaa arvioidaan.

ka-ainetta, joka kiertää, jolloin ei tarvitse

an mukaan parempi kuin materiaalin polt-

käyttää neitseellisiä raaka-aineita. Samalla

taminen. Lisäksi orgaanisen materiaalin ja

säästetään ympäristöä ja resursseja.

hiilen määrä maaperässä on vähentynyt.

Kansallinen laatujärjestelmä kierrä-

− Kierrätystuotteet valmistetaan eri-

Biokaasu ry:n sekä Vesilaitosyhdistyk-

laisista sivuvirroista, tähteistä ja jätteistä

sen (VVY) yhteinen tavoite. LARA-hanket-

kiertotalousperiaatteiden mukaisesti. Or-

Kierrätettävissä olevaa fosforia syntyy

LÄHDE:
• Helenius J. ym. 2017. Agroekologinen symbioosi ravinne- ja energiaomavaraisessa ruoantuotannossa. Ympäristöministeriön raportteja
18/2017, s. 67.

ta (2.7.2018−29.2.2020) ovat rahoittaneet

gaanisten lannoitteiden ja kasvualustojen

Suomessa 26 000 tonnia vuodessa. Elintar-

ympäristöministeriö, Sitra sekä yhdeksän

voidaan katsoa kuuluvan kierrätystuottei-

viketeollisuuden sivuvirrat ovat tästä mää-

yritystä.

den kategoriaan, jos ne ovat kiertotalous-

rästä 360 tonnia. Luonnonvarakeskuksen

periaatteiden mukaisesti valmistettuja,

arvion mukaan kierrätettävissä oleva fos-

Maunuksela luonnehtii.

fori voisi kattaa vuosittaisen kasvituotan-

• Heinonsalo J. (toim). 2020. Hiiliopas
– Katsaus maaperän hiilen ja hiiliviljelyn perusteisiin. Baltic Sea Action
Group BSAG & Carbon Action. 60 s.

Ruokaviraston tutkimusjohtaja Liisa Mau-

carbonaction.org/materiaalit/
tiedejulkaisuja-carbon-acrionalustalta/

− Myös kasvihuonetuottajien suunnasta
on ollut kiinnostusta; biokaasu lämmitys-

hitetään jatkossa uusia tuotteita, Minna

tamattomanakin kysyntää, Markus Eero-

energiana kiinnostaa. l

Sakki-Eerola kertoo.

la tarkentaa.
Hän toivoo, että Palopuron konsepti le-

rukoissa pohdittiin, mikä voisi olla sopiva

viää eri tuottajayhteisöihin ja sitä kautta

lisäarvotuote ja miksi suomalaiselle, laa-

saadaan mukaan lisää tiloja ja muita toi-

dukkaalle kauralle ei saada kunnon hintaa.

mijoita. Leipomo voisi jalostaa paikallises-

Kauratuotteet lähtivätkin lentoon, mutta

ta viljasta leipomotuotteita ja isompi yritys

onko tuottajahinta siltikään kohdillaan?

hyödyntää viljan lisäksi esimerkiksi her-

− Suomalainen kaura on laadultaan

nettä ja härkäpapua tuotannossaan.

Ruokaviraston tutkimusjohtaja Liisa Maunuksela sanoo, että yhteistyö tutkijoiden ja lainsäätäjien välillä on tärkeää, jotta kierrätyslannoitevalmisteiden testauskriteerejä voidaan tarvittaessa muuttaa tai tarkentaa.

valmisteille on ollut Suomen Biokierto ja

se jalosteina vientiin, vaikka sillä on jalos-

Kymmenisen vuotta sitten viljelijäpo-

− Suomessa ei ole ennen ollut kierrätyslannoitevalmisteille laatujärjestelmää.

3 000 kiloa (hiilidioksidiksi laskettuna) päästöjä käytössä olevaa
peltohehtaaria kohden.

erinomaista, mutta tavoitteena on saada

Kehittyvä Elintarvike 1/2020

nuksela vastaa työssään viraston tieteelli-

telmä kierrätyslannoitteille. Laa-

tysravinteista prosessoiduille lannoite-

yllättäviä tilanteita, joihin ei ole
 vastaan
aikaisemmin törmätty. Tuotesarjaan ke-

14

S

uomeen on kehitteillä laatujärjes-

nelle kierrätyslannoitetuotteelleen.

Kanala

s a in

KIERRÄTYSLANNOITTEILLE
LAATUJÄRJESTELMÄ
Laatulannoite-merkkiä kymme-

a an

Elintarvikealan on luonnollista ja
tavoiteltavaa olla energiaomavarainen nimenomaan oman bioenergian tuotannon avulla. Energiatuotantoon liittyy typpiomavaraisuus: perustana ovat maan hiilivaroja ja rakennetta ylläpitävät,
typpeä sitovat bioenergianurmet
viljelykierrossa. Järjestelmä tuottaa suurempia viljasatoja kuin perinteiseen viherlannoitukseen
perustuva luomuviljely.
Kestävä typpilannoitus perustuu apilanurmien biologiseen typensidontaan. Agroekologisessa
symbioosissa apilanurmien viherlannoitusnurmea ei kynnetä
lohkolleen, vaan sato korjataan
symbioosin biokaasulaitokseen.
Palopuron symbioosissa toimii
noin 3000 tuoretonnin kuivamädätyslaitos. Peltolohkoille ravin-

a

KUVA: NIVOS OY

KUVA.EEVA VÄNSKÄ

Teollisen ekologian idea on, että yhden yrityksen jäte tai hukkalämpö voi olla toisen yrityksen raaka-aine ja energianlähde. Näiden yritysten on ekotehokasta ja kannattavaa toimia fyysisesti lähekkäin ja muodostaa
ekoteollisia symbiooseja. Elintarvikeketjuun sovellettuna ekoteolliset symbioosit ovat agroekologisia symbiooseja.
Hyvinkään Palopurolla on kehitetty agroekologisen symbioosin pilottia. Alussa tavoitteena oli lisätä bioenergiaomavaraisuutta. Lopulta päädyttiin
malliin, jolla on useita myönteisiä ympäristö- ja elinkeinovaikutuksia.
Symbioosiin liittyi luomuviljatilan, -vihannestilan ja -kanalan
lisäksi energiayhtiö vaiheessa,
jossa energiantuotannon potentiaali alkoi näyttää merkittävältä ja tarvittiin energiantuotannon osaamista. Symbioosi tuottaa ruokaa aiempaa enemmän
tehokkaamman ravinteiden kierrätyksen ansiosta ja energiaa yli
oman tarpeen.

Ajankohtaista

LISÄTIETOJA:
• Koppelmäki K. Biokaasun ja ruuan tuotanto voidaan yhdistää kestävästi. Kehittyvä Elintarvike
6/2019, s. 8−9.
• Kujala S. ym. Agroekologisen symbioosin verkostosta työtä ja elinvoimaa. Kehittyvä Elintarvike
1/2020, s. 10-11.

Resurssit säästyvät

Kierrättäminen on EU:n jätehierarki-

Niitä lisäämällä saadaan ilmastohyötyjen
lisäksi parempia satoja.

non vaatiman määrän Suomessa.

EU-sääntely laajenee
EU-lannoitelainsäädäntö laajenee uuden lannoiteasetuksen myötä koskemaan myös orgaanisia lannoitteita, orgaanisia kivennäislannoitteita, maanparannusaineita, kasvualustoja, biostimulantteja sekä näiden
mekaanisia seoksia. Aikaisemmin on säännelty vain epäorgaanisia lannoitteita ja kalkitusaineita.
Ruokaviraston lannoitejaoston ylitarkastaja Titta Berlin
kertoo, että lannoitevalmisteasetuksessa määritellään turvallisuutta, laatua ja merkintöjä koskevat vaatimukset, jotka
kaikkien lannoitevalmisteiden

on täytettävä.
− Asetuksessa säädetään
myös sallituista ainesosista ja
niitä koskevista vaatimuksista. Ainesosa voi olla lannoitevalmisteen raaka-aine tai sellaisenaan lannoitevalmisteeksi soveltuva aine.
Berlinin mukaan asetuksen
merkitys selvinnee vasta siinä vaiheessa, kun sen soveltaminen alkaa heinäkuussa 2022.
Silloin nähdään, kuinka kattavasti toimijat lähtevät noudattamaan uutta lannoitevalmisteasetusta. Samalla selviää, edellyttävätkö ostajat, että lannoitevalmisteet ovat asetuksen mu-

kaisia, eli niillä on CE-merkintä.
Asetuksen rinnalle jää kansallinen lainsäädäntö, jonka uudistus alkanee tämän vuoden aikana. Kansallisen lainsäädännön
mukaisia tuotteita on mahdollista viedä toiseen jäsenvaltioon
vastavuoroisen tunnustamisen
perusteella. Toimijat voivat vapaasti valita, kumpaa lainsäädäntöä haluavat noudattaa.
− Jätevesilietteet eivät toistaiseksi sisälly uuden asetuksen
aineosiin. Valmisteilla on kuitenkin ainesosaluokkia, jotka sisältävät niitä. Tällaisia ovat esimerkiksi saostetut fosforisuolat

sekä jätevesilietteen tuhkasta
talteen otettu fosfori, Titta Berlin selvittää.
Näiden ainesosaluokkien
odotetaan valmistuvan ennen
kuin asetuksen soveltaminen alkaa. Uuden ainesosaluokan lisääminen asetukseen edellyttää aina laajaa arviointia. Sillä
on tarkoitus varmistaa, että ainesosan käytöstä lannoitevalmisteen raaka-aineena tai sellaisenaan lannoitevalmisteena
ei ole haittaa ympäristölle tai ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle.

Tuotanto, Pakkaukset & Materiaalitehokkuus
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Kierrätyslannoitteiden käytännöissä kehitettävää

Tutkija odottaa, että lähitulevaisuudessa kierrätyslannoitevalmisteita kehitetään nykyistä
väkevöidympään suuntaan, jolloin tuotteiden kuljetus ja saatavuus paranevat. Väkevöinnissä
poistetaan vettä eri tekniikoilla,
jolloin tuotteiden kuljettaminen
helpottuu.
− Vaikka lannoitevalmistajat tekisivät mitä, se ei auta, jos
tuotteita ei saa tai tuotteet eivät myy: kierrätyslannoitteiden

Erikoistutkija Sari Luostarinen sanoo, että kierrätyslannoitevalmistemarkkinoilla tarvitaan lisätietoa,
mutta myös ohjaavaa ja kannustavaa sääntelyä.

tekijöillä pitää olla hyvä tietämys
viljelijöiden tarpeista. Tätä ymmärrystä on vielä syytä kehittää,
Luostarinen sanoo.
Kierrätyslannoitteille tarvitaan toimiva logistiikkaketju ja
varastointi. Tuotteen on lisäksi
oltava levitettävissä helposti ja

 Riskit arvioitava

Kierrätyslannoitteiden raaka-aineena on perinteisesti käytetty lantaa, kasvimassoja tai
elintarviketuotannon sivuvirtoja. Nämä ovat yleisesti hyväksyttyjä kierrätyslannoiteraaka-aineita myös elintarviketeollisuuden kannalta.
Luostarinen arvioi, että puhdistamolietteen käyttö kierrätyslannoitteiden raaka-aineena
tulee vaatimaan vielä lisää tutkimustietoa. Jo voimaan astuneeseen EU:n lannoitevalmisteasetukseen puhdistamojäteliete ei
kuulu, vaan sen osalta tarvitaan
kansallista sääntelyä.
− Kompostointia ja mädätystä
biokaasulaitoksissa käytetään
kierrätyslannoitevalmisteiden
tuotannossa, mutta niiden puhdistamolietepohjaisia tuotteita
eivät esimerkiksi kaikki viljanostajat lannoituksessa hyväksy.

Puhdistamolietteen riskejä voisi
vähentää jatkojalostamalla näitä
valmisteita. Tutkimustyötä tehdään Suomessa ja kansainvälisesti, Luostarinen kertoo.
Hän ymmärtää elintarviketeollisuuden varovaisen kannan
puhdistamolietteen käyttöön.
− Elintarviketuottajan on varmistuttava kierrätyslannoitteen
käytön turvallisuudesta kasvien
viljelyssä ja huomioitava, hyväksytäänkö tuotteet markkinoilla. Jos tuotantoketjussa ei hyväksytä jollain kierrätyslannoitevalmisteella viljeltyjä kasveja,
teollisuus ei voi käyttää sellaisia
tuotteita valmistuksessaan.
Luostarinen kannustaa panostamaan kierrätyslannoitevalmisteiden jalostusasteen nostamiseen etenkin jäteperäisten
massojen ja alueellisten ravinneylijäämien yhteydessä. Vain
näin ravinteita voidaan kestävästi kierrättää.
− Kun typpi ja fosfori saadaan
erotettua, on viljelijän mahdollista lannoittaa täsmällisemmin.
Samalla haitta-aineiden riskinhallinta paranee.

M

oni on todennut viimeisen vuo-

elinkaarivaikutus on? Tästä olisi hyvä

den aikana, että pakkausmate-

saada luotettavaa ja riippumatonta tietoa

riaalit ovat työhistoriani suu-

valintojen tueksi. Kierrätettävyys on aina

rimmassa muutoksessa. Totea-

hyvä asia, mutta kuluttajana mietityttää,

mus on ajankohtainen ja tosi, sillä pape-

miten ja mihin se materiaali kiertää.

ri- ja kuitupakkausten kysyntä ja näkymät

Ammatillinen huoli on, montako kierrä-

ovat muuttuneet radikaalisti viime vuosi-

tyskierrosta itse materiaali voi kiertää,

na. Missä 2000-luvun alussa muovit val-

ennen kuin kierrätettävyys kaatuu omaan

tasivat alaa paperilta, tilanne on nyt päin-

mahdottomuuteensa?

vastainen, ja kaikki paperinen on hyvästä! Vai onko?

tallit, lääkeaineet, mikromuovit ja orgaa-

mialliset ja hygieeniset riskit ovat nous-

paperimateriaalien kehitys on tuonut

Kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmään

niset haitta-aineet, kuten palonestoaineet.

seet esiin aiempaa enemmän.

niille ominaisuuksia, joista aiemmin vain

sisältyvät laatukriteerit auttavat osaltaan

− Riskinarviointi on erittäin tärkeä osa

− Jämähdämme helposti tiettyyn ana-

haaveiltiin. Paperipakkaukset ovat pal-

takaamaan tuotteiden laadun ja turvalli-

laadun varmistusta. Siinä onnistumiseksi

lytiikkaan ja tuudittaudumme tekemään

jon lähempänä muoveja kuin aiemmin.

suuden ympäristölle ja kasveille.

tarvitaan paljon tietoa taustalle sekä ana-

niin kuin ennenkin. Koko ajan pitäisi kui-

On jännittävää, miten kuitupakkauksille

Maunuksela sanoo, että laatujärjestel-

lytiikkadataa. Kierrätyslannoitevalmis-

tenkin olla valppaana, kun maailma muut-

ja papereille on löytynyt muovittomia,

män yksi hyvä puoli on sen joustavuus.

teiden turvallisuuteen ja laatuun liittyvää

tuu ympärillä. LARA-hankkeen seuranta-

kosteuden kestäviä ratkaisuja. Lisäksi

Esimerkiksi mikromuovien testaukseen ei

tutkimusta on viime vuosina ollut kiitet-

kampanjat ja riskianalyysit tuottavat uutta

niille on kehitetty myös rasvankestoa ja

vielä ole olemassa valmista menetelmää,

tävästi sekä kansallisesti että kansainväli-

tietoa tiettyjen yhdisteiden pitoisuuksis-

saumautuvuutta. Uudet materiaalit ovat

mutta sellainen voidaan lisätä laatujärjes-

sesti, Maunuksela kertoo.

ta, ja tarvetta määrittää eri aineita voidaan

Epätietoisuus riskeistä jarruttaa osal-

dardoitu analyysimenetelmä on kehitetty.

taan kierrätyslannoitevalmisteiden laa-

Hänen mukaansa on vaikea vastata, mi-

− Sama koskee niin sanottuja biotestejä,

jempaa käyttöönottoa. Haasteena on myös

kä on hyväksyttävä riskitaso, eli paljonko

se, mitä pitäisi lähtökohtaisesti testata.

tutkimustietoa kierrätyslannoitevalmis-

joiden avulla saadaan yksittäisiä, kemialli-

tarkentaa, Maunuksela sanoo.

sia menetelmiä paremmin selville lannoi-

− Viranomaisvalvonnassa kaikkea ei voi

tevalmisteiden tai maaperän mahdollinen

rutiinisti testata, vaan on valittava, mitä

− Siitä pitää keskustella. Joka tapauk-

myrkyllisyys ja esimerkiksi eri kemikaalien

tutkitaan ja analysoidaan. Laatujärjestel-

sessa maailma on muuttunut siihen suun-

haitalliset yhteisvaikutukset.

män iso hyöty tulee olemaan myös se, et-

taan, että kierrätys ja hiilensidonta ovat

Osalle biotestejä on jo olemassa EU:ssa

tä sen puitteissa tehty analytiikka ja tutki-

entistä tärkeämpiä.

standardimenetelmät, ja esimerkiksi Sak-

mus tuottaa uutta pitkäaikaista seuranta-

EU:n uusi lannoitevalmisteasetus tuli

sassa tällaiset biotestit ovat yleisesti käy-

tietoa kierrätyslannoitevalmisteiden omi-

voimaan kesällä 2019. Uuden lannoiteval-

tössä osana heidän kierrätyslannoitelaa-

naisuuksista.

misteasetuksen soveltaminen alkaa hei-

tujärjestelmäänsä.
Kierrätyslannoitteiden ympärillä on

Mukana muutoksessa

teista pitää olla taustalla.

näkuussa 2022. Lannoitevalmisteasetus
koskee CE-merkittyjä asetuksen mukai-

keskusteltu paljon siitä, voivatko jotkut

Ruokavirastossa on analysoitu esimerkik-

sia epäorgaanisia ja orgaanisia lannoite-

haitta-aineet kiertää kierrätyslannoitteen

si paljon orgaanisia lannoitenäytteitä hai-

valmisteita. l

ja kasvien kautta ruokaketjuun. Tällaisia

tallisten metallien osalta, mutta löydöksiä

aineita ovat muun muassa haitalliset me-

on nykyään vähän. Toisaalta erilaiset ke-

Kirjoittaja on toimittaja.

tulleet markkinoille, ja perinteisiä muoveja on korvattu monella eri ratkaisulla.
Tämäkin on vasta alkua. Silti on hyvä
pitää kirkkaana mielessä, että muoveilla
on edelleen oikeat perusteet laajalle käy-

Kehittyvä Elintarvike 1/2020

OLISI HYVÄ SAADA
LUOTETTAVAA JA
RIIPPUMATONTA TIETOA
VALINTOJEN TUEKSI.
ONKO BIOMATERIAALI nyt kierrätettävää? Oletettavasti ja onneksi uusia ratkaisuja löydetään sitä mukaan, kun ongelmia
kohdataan.
Vuosien ohennusboomin jälkeen tuntuu omituiselta, että materiaaleja paksuntamalla saavutetaan ympäristöys-

tölle.

YKSI SUURI ESTE muutokselle on pak-

materiaalista päästään monomateriaaliin.

kauskonekelpoisuus. Nykyisten koneiden
tulisi toimia joko suoraan tai mahdollisimman pienillä muutoksilla erilaisilla
materiaaleilla, mikä ei ole aina mahdollista. Mutta muutosta on ilmassa.
Toisaalta tuttujen materiaalin korvaaminen uusilla on arveluttavaa, eikä
suinkaan niin yksioikoista kuin viestintä- ja markkinointitulvasta voisi päätellä. Kuluttajana mietin, ovatko uudet,
korvaavat materiaalit sittenkään oikeasti
ympäristöystävällisempiä. Mistä ne tule-

kantilta: mikä on kestävää ja mikä ei?
Samanaikaisesti myös pakkauksettomat
kaupat ovat lisääntyneet, ja lähituotannosta on puhuttu paljon.

ASUMME PERHEEMME kanssa tällä hetkellä Saksassa, jossa Öko-, Bio- ja Natur
-teemat ovat olleet esillä jo vuosikymmeniä. Viime syksynä Saksaa ravisuttivat
kuvat kuivuuteen kuolleista metsistä.
Paljon oli puhetta, että 200-vuotinen
yksipuolinen metsänviljelytoimintamalli
on epäonnistunut ilmastonmuutoksen
takia. Jos paikallisessa metsänviljelyssä
on menty yli, mistä ne hyvät raakaaineet tulevat?
Perheemme valinta on jättää ylipakatut tuotteet ostamatta ja vaikuttaa omalla
käyttäytymisellä. Syksyllä nautimme tyy-

tävällisempi tuote. Viestinnän mukaan

vat, ja mihin ne menevät? Mikä niiden
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PUHEENVUORO

VÄHEMMÄN ON
ENEMMÄN, VAI ONKO?

Muutos ei ole yllätys, koska kuitu- ja

telmäkriteereihin myöhemmin, kun stan-

Teema

KUVA: MARVACO

oikea-aikaisesti. Myös ohjauksen pitää olla linjassa lisääntyvän tutkimustiedon kanssa.
− Kierrätyslannoitevalmistemarkkinoilla tarvitaan lisätietoa,
mutta myös sellaista sääntelyä,
joka ohjaa ja kannustaa kierrätyslannoitteiden tuotantoon ja
käyttöön, Luostarinen kuvaa.

KUVA: SANDER VILL

Nykyisillä kierrätyslannoitemarkkinoilla on tarjolla erilaisia tuotteita, mutta niiden saatavuudessa on suurta vaihtelua.
Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Sari Luostarinen sanoo,
että kierrätyslannoitteiden tuotanto ja käyttö ovat vasta kehittymässä.
− Kierrätyslannoitevalmistajien laatujärjestelmä ja laatumerkki ovat positiivinen asia, joka kertoo alan toimijoiden halusta kehittää tuotteitaan ja sitoutua laatuun tietyillä kriteereillä. Laatujärjestelmää on kuitenkin syytä kehittää edelleen,
sillä vielä on paljon selvitettäviä
asioita koko ravinnekiertokokonaisuuden kannalta.

TEKSTI: hallituksen puheenjohtaja, osakas Kai Lankinen, Marvaco Oy

kierrätyskelpoisuus paranee, kun moniKaiken tämän keskellä itselläni on johtavana ajatuksena, että materiaalin ja
resurssien minimoiminen sekä kierrätys vievät eteenpäin. Mutta vähemmän
on enemmän, vai onko? Miten paksumpi
materiaali on nyt ympäristöystävällisempi!? Markkinoille tulleet uudet PP- ja
PE-pakkaukset ovat yllättävän paksuja.
Muovittomuus on toki hyvä asia,
samoin mikromuovittomuus. Oikea
materiaali oikeassa paikassa on paras, vai
pitäisikö elää kokonaan ilman pakkauk-

tyväisenä hyviä pensasmustikoita ja iloitsin, kuinka rasian kansikalvo oli ohennettu kymmeneen mikroniin. Harmittelin, että pohjatarjotin on edelleen vahva,
ja siinä oli epämiellyttävä lisäpehmuste
suojaamassa marjoja kuljetuksen aikana.
Kaikki oli hyvin, kunnes huomasin, että
mustikat tuotiin kaukaa Etelä-Afrikasta.
Siihen päättyi mustikoiden käyttö. Ristiriitaisia ajatuksia olivat kuljetushiilijalanjälki ja paikallisten tuottajien ja poimijoiden toimeentulo. Läheltä on parempi!
Pakkausten kehitykseen en nykyisessä toimessani suoraan vaikuta, mutta
onneksi sentään niiden painatukseen.
Syksyllä sain viimeisteltyä tohtorinväitöskirjani pakkauspainatuksesta ja löysin
merkittäviä tuloksia myös ekotehokkuuden parantamiseen Expanded Gamut Printing -tekniikalla. Kerron siitä myöhemmin lisää, kun keväällä saan väitöksen
julkistettua.

sia? Tulisiko asioita katsoa vielä toiselta
Tuotanto, Pakkaukset & Materiaalitehokkuus
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TUOTANTO, PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

MAITOKETJU HIILINEUTRAALIKSI LAAJALLA
OHJELMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ
KUVAT: VALIO

Valion tavoitteena on
saada maitoketjunsa
hiilineutraaliksi vuoteen
2035 mennessä.
Tähän yritys tähtää
kunnianhimoisella
ohjelmalla ja yhteistyöllä
muiden yritysten ja
tutkimuslaitosten kanssa.

Hiilinielut ja lannan
hyödyntäminen tehokkaita
keinoja
Tehokkaimpia keinoja vähentää hiilidioksidipäästöjä ovat hiilinielut, sivuvir-

Nousiaisen mukaan tutkimus on merkittä-

Nurmipeltojen hiilensidontaa voidaan

neruokintainnovaatio laskevat metaani-

vää erityisesti hiilinielujen tehostamiseksi.

parantaa hiiliviljelyllä, eli lisäämällä pel-

määrää maitolitraa kohden. Lypsylehmää

– Suomessa on korkeatasoista tutki-

tojen hiilensidontaa muun muassa nur-

kasvatetaan kaksi vuotta ennen maidon-

musta, ja me teemme vastaavaa työtä al-

mikasveilla ja pitämällä pellot kasvipeit-

tuotantoa. Kun lehmä elää pidempään, se

kutuotannossa. Ilmatieteen laitos ja Luon-

teisinä ympäri vuoden. Lisäksi hiiltä sito-

ehtii tuottaa enemmän maitoa, ja päästöt

Viljelijäkoulutuksia ja
hiilidioksidilaskennan
käyttöliittymä

nonvarakeskus ovat tärkeimmät tutki-

via soita voi ennallistaa ja metsittää heik-

maitolitraa kohden pienenevät. Navetoissa

Valion Kohti hiilineutraalia maitoketjua

muslaitoskumppanimme. Pitää ymmärtää

kotuottoisia peltoja, ja kivennäismaiden

voidaan ottaa lämpöä talteen muun muas-

vuonna 2035 -ohjelma on kestänyt reilut

myös se, miten maalajit vaikuttavat hiili-

nurmiviljelyn satotason voi tuplata.

sa maidosta sekä käyttää aurinkopaneeleja

puolitoista vuotta. Viime vuonna käynnis-

ja metaanilla käyviä biokaasureaktoreita.

tyivät maitotilojen hiiliviljelykoulutukset

dioksidipäästöihin, Nousiainen sanoo.

V

pitää olla kaikille osapuolille reilu.

deksan osa-aluetta, joista neljä

– Ongelmaa ei voida kaataa jonkin pie-

kohdistuu alkutuotantoon ja nel-

nen ryhmän harteille, vaan tukea yhteis-

jä jalostukseen. Valio etenee hii-

vastuullisesti.

lineutraaliin maidontuotantoon erityisesti

Valion ohjelmassa alkutuotannon kei-

kolmea reittiä. Nurmipeltoihin sidotaan il-

noja vähentää hiilidioksidipäästöjä ovat

masta nykyistä enemmän hiilidioksidia, lan-

järkevä maankäyttö, tehokas hiilensidon-

nasta tehdään liikenteen fossiilisia polttoai-

ta, päästöjä vähentävät teknologiat tiloil-

neita korvaavaa biokaasua, ja turvepohjais-

la ja sivuvirtojen, etenkin lannan hyödyn-

ten peltojen päästöjä vähennetään.

täminen.

– Afrikkaan emme lähde puita istut-

– Lannan käsittelyllä biokaasuksi, fos-

tamaan, vaan laitamme ensin oman tuo-

foriksi ja typeksi on hurjan iso myönteinen

tantoketjumme kuntoon, ohjelman vetäjä,

ilmastovaikutus, Nousiainen muistuttaa.

johtaja Juha Nousiainen tähdentää.

na omilla ohjelmillaan Valion lisäksi Atria
Tuottajat, Ilmatieteen laitos, Luonnonva-

Valio ja energiayhtiö Gasum tutkivat
On hyvä muistaa ruuan ravitsemuksellinen näkökulma, kun puhutaan hiilidioksidipäästöistä per
kilo. Kilolla juustoa tai kilolla salaattia on omat
ravitsemukselliset tehtävänsä. Ruokaa tuotetaan ravitsemuksen, ei kilojen takia, johtaja Juha Nousiainen muistuttaa.

rakeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Yara se-

yhteistyömahdollisuuksia, mutta investointipäätöksiä keskitettyjen lannankäsittelylaitosten rakentamiseksi ei vielä ole.
toksen malli voisi toimia. Lisäksi 20 tilalla

– Lannasta voisi tuottaa 2−4 terawat-

reutuvissa tutkimus- ja kehityshankkeissa

tä yhteistyöllä päästään nopeammin eteen-

tituntia energiaa, kun luku on nyt yksi te-

tehdään töitä myös pienempien yritysten ja

päin. Olemme luoneet alustan, johon jokai-

rawattitunti, josta pieni osuus päätyy lii-

tutkimusryhmän kanssa. CARBO-hanke on

nen voi tuoda innovaationsa ja osaamisen-

kenteeseen. Ongelmana on, että lehmät ja

saanut Business Finlandilta 3,5 miljoonan

sa mukaan. Tässä työssä tarvitaan isojen ja

autot ovat eri paikoissa, mutta esimerkiksi

euron tuen kolmivuotiseen, yhteensä noin

pienten yritysten, tutkimuslaitosten ja vi-

metsäkoneissa ja traktoreissa voisi käyt-

kahdeksan miljoonan euron suuruiseen

ranomaisten yhteistyötä, Nousiainen va-

tää biokaasua. Traktorivalmistajat ovat al-

tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuteen.

kuuttaa.

kaneet panostaa tähän, Nousiainen kertoo.

12.3.2020
Messukeskus

Elintarvikealan toimijoilta edellytetään vaatimustenmukaisuuden dokumentointia ja
keskeisessä osassa on materiaalien jäljitettävyys. Materiaalivaatimukset perustuvat
EY:n asetukseen 1935/2004 sekä muihin materiaalikohtaisiin säädöksiin.

yhteisiä laitoksia.
– Ilmastotyö on niin monisäikeistä, et-

Kehittyvä Elintarvike 1/2020

Pohditko, mitä elintarvikekosketukseen joutuvilta materiaaleilta
edellytetään? Tämä koulutus on suunnattu juuri sinulle! Saat
tietoa kuinka testataan ja dokumentoidaan kontaktimateriaalit,
mitä parhaillaan tapahtuu sääntelyssä ja mitä sinulta odotetaan.

Nousiainen arvioi, että 5−8 keskitetyn lai-

Erityisesti nurmen hiilensidontaan pu-



RUOKA
TURVALLISESTI
PAKETISSA
Mitä viranomainen vaatii elintarvikepakkaukselta?

on jo oma lannankäsittelylaitos tai tilojen

kä lukuisa joukko muita toimijoita.
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Tiloilla tehokas rehunkäyttö ja lisäai-

Tavoitteena on nollaenergianavetat.

Hän tähdentää, että pyrkimys hiilineutraaliuteen on iso murros, jossa ratkaisujen

BO-yhteistyöverkostoon. Siinä ovat muka-

Lähes kaikki alkutuotannon ja teollisuuden tuottavuutta parantavat investoinnit kohentavat myös ketjun ilmastotehokkuutta.

vähentäminen ja paremmat teknologiat.

ketjua 2035 -ohjelmassa on kah-

laitoksia ja muita yrityksiä mukaan CAR-

Maito kulkee tilalta meijeriin keskimäärin 77 kilometriä ja
meijeriltä kauppaan 88 kilometriä. Maito ehtii tilalta kuluttajalle noin kahdessa vuorokaudessa. Tehokas logistiikka
tarkoittaa pienempiä päästöjä ja maitohävikkiä.

tojen hyödyntäminen, maaperäpäästöjen

alion Kohti hiilineutraalia maito-

Sen sijaan Valio on kutsunut tutkimus-

Valion maitotilat siirtyivät soijattomaan ruokintaan helmikuussa 2019.
Suomessa lehmät syövät pääasiassa nurmirehua, mutta maailmalla niitä
ruokitaan usein soijalla ja maissilla.

Iltapäivän kestävä koulutus järjestetään FoodTec-messujen yhteydessä. Osallistumismaksu on 390 €/hlö, Suomen Pakkausyhdistyksen jäsenyrityksiltä 360 €/hlö.
Luennoimassa muun muassa:
Katja Heinonen,
Saarioinen
Riitta-Maija Osmonen,
Eurofins Expert Services
Merja Virtanen,
Ruokavirasto

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 

SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY
THE FINNISH PACKAGING ASSOCIATION
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Ilmastonmuutos ja maidontuotanto

Hiilijalanjälki tarkoittaa tuotteen tai toiminnan aiheuttamaa
ilmastokuormaa eli sitä, kuinka
paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren

aikana syntyy. Hiilijalanjälkilaskennassa metaani, typpioksiduuli ja muut kasvihuonekaasut
muutetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi eli yhteismitalliseen
muotoon.
Maidon tärkeimmät ilmastopäästöt ovat pötsikäymisessä
ja lantavarastossa muodostuva
metaani (40−50 %), rehuntuotannossa peltomaassa syntyvä
typpioksiduuli (35−45 %) ja ketjun eri vaiheissa energiantuotannossa syntyvä hiilidioksidi
(10−15 %). Yli 90 prosenttia maidon hiilijäljestä syntyy, ennen
kuin maitoauto ajaa meijeriin.
Hiilineutraali maito tarkoittaa,
että kasvihuonekaasupäästöjä
vähennetään ja sidotaan ilmasta
vähintään sama määrä kuin niitä
syntyy maitotilalla, kuljetuksissa,
tehtaalla ja pakkausten valmistamisessa sekä muualla maidon
matkan varrella.
Suomessa maidontuotanto perustuu nurmeen, eivätkä lehmät
syö ulkomailta tuotua soijaa.
Monivuotiset nurmet ovat yksivuotisia viljelykasveja tehokkaampia hiilinieluja. Suomessa
noin 80 prosenttia naudanlihas-

ta tuotetaan samasta eläimestä kuin maito. Kun samasta eläimestä saadaan sekä maitoa että
lihaa, päästöt maito- ja liha-annosta kohti ovat pienemmät.
Monessa muussa maassa pihvilihan ja maidon tuotanto on erotettu toisistaan.
Lehmän lannasta voidaan
tuottaa biokaasua, joka korvaa
liikenteen fossiilisia polttoaineita. Valio patentoi vuonna 2017
ensimmäisenä maailmassa teknologian, jolla lannasta saadaan
puhdasta vettä sekä fosfori- ja
typpilannoitejakeita. Samalla
voidaan tuottaa biokaasua.
Suomessa syntyy vuosittain
noin 15 miljoonaa tonnia lantaa,
jonka sisältämä energia voitaisiin hyödyntää biokaasuna. Lanta sisältää kasvien tarvitsemia,
arvokkaita ravinteita: typpeä ja
fosforia. Niitä ilman kasvit eivät kasva. Maailman fosforivarat
hupenevat kovaa vauhtia, joten
tarvitaan uusia ratkaisuja ravinteiden kierrätykseen.
Maidon hiilijalanjäljen nollaamisen yksi iso haaste liittyy soista
raivattujen peltomaiden muita
peltoja isompiin päästöihin. Tur-

vemaahan on varastoitunut paljon hiiltä. Kun suo ojitetaan tai
kuivataan pelloksi, turve alkaa
hajota: syntyy päästöjä. Viljelytoimet voimistavat turpeen hajoamista.
Tehokkaimpia keinoja vähentää turvemaiden päästöjä ovat
välttää uusien turvepeltojen raivauksia ja luopua kaikkein huonoimpien turvepeltojen viljelystä. Tähän voidaan päästä esimerkiksi parantamalla kivennäismailta saatavien nurmisatojen tasoa. Uusia tapoja vähentää
turvepeltojen kasvihuonepäästöjä ovat esimerkiksi säätösalaojitus, mahdollisimman kattava
kasvipeitteisyys läpi vuoden ja
uudet viljelytekniikat.
Maidontuotannossa pääosa
pelloista on nurmiviljelyssä. Turvepeltojen osuus Suomen peltopinta-alasta on noin 11 prosenttia.
Maidon osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on pysynyt koko 2000-luvun noin
3−4 prosentissa (Tilastokeskus
2017).

TEKSTI: erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri & tutkija Hanna Hartikainen,
Luonnonvarakeskus

RUOKAOSTOSTEN HIILIJALANJÄLKILASKURIT
KAUPPOJEN KÄDENOJENNUS KULUTTAJILLE

S

uomalaiskauppojen

hiilijalan-

jälkilaskurit ovat kuluttajille hyvä kädenojennus tarkastella omia
ruokavalintojaan. Jatkossa tutkijat kaipaavat hiilijalanjäljen rin-

kasvu ja hyödyntäminen ja teknologinen
kehitys: se haastaa kaupparyhmiä kehittämään asiakkaille uudenlaisia palveluita.
Nämä uudet palvelut tarjoavat nyt apua

nalle muita ympäristöjalanjälkiä sekä koti-

ja työkaluja siihen, miten kuluttajat voi-

maisten tuotteiden ja tuontituotteiden ero-

vat tarkastella ruokaostostensa hiilijalan-

jen selvittämistä.

jälkeä ja pohtia, miten pienentää omaa hii-

Yhä isompi osa kuluttajista on kiinnos-

lijalanjälkeään. Kaupparyhmille on tärkeää

tunut erilaisten elintarvikkeiden hiilija-

olla tukemassa kuluttaja-asiakkaidensa

lanjäljistä. Samaan aikaan ruokaketjut ja
yksittäiset yritykset ovat kehittäneet ketjujaan vähäpäästöisemmiksi ja viestivät
kehitystoimenpiteistä ja tavoitteistaan.

KUVA: SOK MEDIA

vastuullisempia valintoja.
Palvelujen taustalla ovat kanta-asiakaskorteille rekisteröityneet todelliset ruokaostostiedot. Erilaisten tuotteiden ja tuo-

hiilineutraalisuustavoitteet

teryhmien hiilijalanjälkiarvioiden taustal-

ovat pisimmälle vietyjä esimerkkejä tästä.

la on Luonnonvarakeskuksen pitkään ker-

Osalla yrityksistä hiilikompensaati-

tynyt asiantuntemus ja tietoaineistot. Yh-

ot ovat yksi työkalu pakassa. Lihayhtiöt

täältä pyrittiin mahdollisimman yhden-

Tuotteiden

 Elävä Itämeri -säätiön kanssa, ja ne jatku-

tanut näkökulma oli yleinen datan määrän

K-ryhmä on tuonut
asiakkaidensa käyttöön ruokaostosten
hiilijalanjälkimittarin K-Ostokset-palvelussa.

KUVA: K-RYHMÄ

Hiiltä varastoituu ilmakehästä
kasveihin, maaperään, metsiin
ja meriin. Kasvillisuuden ja maaperän hiilinielut ovat tehokkain
ja halvin tapa poistaa hiiltä ilmakehästä. Kasvit pumppaavat hiilidioksidia ilmasta maaperään
yhteyttämällä. Mitä enemmän
on vihreää, yhteyttävää kasviainesta, sitä enemmän hiiltä varastoituu maahan. Monivuotiset
nurmet sitovat yksivuotisia kasveja tehokkaammin hiiltä.
Terve maaperä sitoo ja varastoi hiiltä ilmakehästä ja pidättää
ravinteita tehokkaasti. Samalla
sadot paranevat.
Hiiliviljely tarkoittaa viljelytoimenpiteitä, jotka vähentävät
maatalouden kasvihuonepäästöjä ja/tai lisäävät hiilen varastoitumista maaperään. Viljelijä
voi parantaa maaperän hiilensidontaa esimerkiksi lisäämällä nurmen lajikirjoa ja pitämällä pellot kasvipeitteisinä ympäri vuoden.

Teema

käyttämään viljelytekniikoita, joilla ilmas-

Jalostuksessa tärkeintä
energia- ja materiaalitehokkuus

ta voidaan sitoa peltoihin enemmän hiili-

Maidonjalostuksessa Valion keinoja vä-

ja pikaruokayritykset ovat lisänneet en-

mukaisesti tuotettuihin arvioihin eri tuo-

dioksidia.

hentää päästöjä ovat energiatehokkuuden

tisestään kasvikunnan tuotteiden tarjoo-

teryhmien tai tuotteiden ilmastovaikutuk-

parantaminen ja uusiutuvien energioiden

maa osana tuotevalikoimaansa. Ravitse-

sista. Taustalla on elinkaariarviointitutki-

hyödyntäminen, vähähiilisempi logistiik-

mispalvelualan yritykset ovat muuttaneet

musote ja useat aiemmat tieteelliset tut-

ka, kestävämmät pakkausratkaisut ja ruo-

esimerkiksi hankintojaan ja valikoimiaan

kimukset ja julkaisut sekä kaupparyhmä-

kahävikin pienentäminen.

ja kunnat ovat tehneet linjauksiaan. Esi-

kohtaiset laskennan tarkennukset.

vat tänä vuonna. Viljelijöitä koulutetaan

Kaikki valiolaiset maitotilat saavat tänä
vuonna käyttöönsä nettipohjaisen käyttöliittymän oman tilansa raakamaidon hiilijalanjälkilaskentaa varten. Joulunalusviikolla riippumaton kolmas osapuoli sertifioi laskentamallin ja kehui sitä korkeatasoiseksi. Malli pohjautuu tarkkoihin tila-

Valio otti käyttöön täysin kasvipohjaiset tölkit vuonna 2015. Vuoden
2018 lopussa kaikki harjakattoiset maito-, piimä-, kerma- ja jugurttipakkaukset olivat täysin
kasvipohjaisia.

kohtaisiin lähtötietoihin. Käyttöliittymän

Valio hyödyntää esimerkiksi lämpöak-

merkiksi Helsingin kaupungin tavoitteena

kuteknologiaa varastoimalla höyryä ak-

on puolittaa liha- ja maitotuotteiden kulu-

kuihin muutamassa laitoksessaan. Käy-

tus kaupungin yksiköissä.

tössä on paineistettua biokaasua käyttävä

Tutkimuksellista
kehitystyötä riittää kosolti
S-ryhmän ostetun ruuan hiilijalanjäljen kertovan
laskuri on osa S-mobiilin Omat ostot -palvelua.

Haasteina työssä on muun muassa se, et-

pohjana on Valion ja MTT:n (nykyisin Luke)

ruokinnan optimointi ja peltojen satota-

jakeluauto ja nesteytettyä biokaasua käyt-

yhdessä kehittämä maidontuotantomalli.

son nosto. Laskuri on olennainen työkalu

tävä keräilyauto. Nämä pilottiautot ovat

Tutkimustyö iso parannus
hiililaskurimaailmaan

Valio kehittää mallia lisäämällä seuraavaan

matkalla kohti hiilineutraaliutta, sillä yli

toimineet Nousiaisen mukaan yllättävän

Erilaisten yleisten laskurien ja elämänta-

versioon maaperänielut ja -päästöt.

90 prosenttia maidon hiilijalanjäljestä tu-

hyvin. Virossa kaksi keräilyautoa tankkaa

patestien avulla voi saada muodostettua

hentuneita eivätkä perustu viimeisimpään

saalta osalle elintarvikkeista ei ollut hyvin

lee alkutuotannosta.

biokaasua maitotilalta, mitä pohditaan

yleiskuvan siitä, kuinka paljon eri kulutus-

tutkimustietoon ja ymmärrykseen lasken-

saatavilla luotettavia tieoja.

myös Suomessa.

valinnat kuormittavat ilmastoa. Useim-

nan kehityksestä.

– Vuoden päästä ollaan jo pitkällä. Mal-

tä erilaisista kirjallisuuslähteistä löytyy
hyvin eri tavoin ja menetelmin laskettuja
hiilijalanjälkiarvioita elintarvikkeille. Toi-

lin pitää olla avoin ja läpinäkyvä, ja ha-

Maidon tai muiden ruokien hiilijalan-

lusimme siihen todelliset tuotantoluvut,

jälkilaskennan LCA-malleissa ei ole tois-

Valio vähentää ruokahävikkiä tuotan-

missa laskureissa ruuan osuutta käsitel-

S-ryhmä ja K-ryhmä lähtivät toisistaan

ustuotanto ja sen panostuotanto, elintar-

Nousiainen painottaa.

Tiedoissa on otettu huomioon maatalo-

taiseksi mukana maaperän hiilitasetta eli

nossa, kaupassa ja kotona valmistamalla

lään kuitenkin varsin löyhästi ja yksinker-

tietämättä kehittämään laskureita ruo-

vikkeiden jalostus, pakkaukset ja kuljetuk-

Hiilijalanjälkilaskuri on kehitetty ni-

nurmipeltojen hiilensidontaa ja turve-

tuotteita, jotka auttavat myös kauppaa ja

taistetusti. Usein esimerkiksi ruuan käyt-

kaostosten hiilijalanjäljen mittaamiseksi.

set kaupan portille asti. Tämä oli ensim-

menomaan maitotilojen tarpeisiin. Ti-

peltojen viljelystä syntyviä päästöjä. Hii-

kuluttajia vähentämään ruokahävikkiään.

tömäärätiedot syötetään itse tai ne ovat

Työn taustalla oli kuluttajien selvästi li-

mäinen iso askel työssä. Silti tällä tasolla

la voi sen avulla selvittää tarkasti, mistä

lijalanjälki lasketaan elinkaariarvioinnin

Hävikin pienentämiseksi on mallinnettu 15

yleisiä oletusarvoja, jotka eivät kuvasta

sääntynyt kiinnostus elintarvikkeiden hii-

ostoista kertyviä ilmastovaikutustuloksia

sen tuottaman raakamaidon hiilijalanjälki

(LCA) avulla: ruuantuotannon eri vaiheis-

isovolyymista tuotetta, kuten maito, mai-

todellista kulutusta. Lisäksi eri ruokaryh-

lijalanjälkitietoihin. Ilmastoasiat nousivat

voidaan hyvin pitää vasta suuntaa-anta-

muodostuu ja löytää parhaat tavat pienen-

sa syntyneet kasvihuonekaasut allokoi-

tojuomat, juusto ja voi. l

mien tai tuotteiden hiilijalanjälkilukuar-

voimakkaasti esille kanta-asiakaskyse-

vina. Mahdolliseen jatkoon ja tarkentami-

tää sitä. Keinoina ovat esimerkiksi eläinten

daan lopputuotteille.

vot ovat kovin yleisellä tasolla, usein van-

lyissä. Toinen keskeinen, taustalla vaikut-

seen riittää paljon työtä.
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Teema

TUOTANTO, PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
TEKSTI: erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri & tutkijat Hanna Hartikainen, Inkeri Riipi ja
Kirsi Silvennoinen, Luonnonvarakeskus

ELINTARVIKEJÄTTEEN JA RUOKAHÄVIKIN
SEURANTAJÄRJESTELMÄ RAKENTEILLA
Suomessa on seurattu ruokahävikkiä tähän asti vapaaehtoisesti, mutta vuodesta 2020
lähtien siirrytään EU-vaatimusten mukaiseen seurantaan.

E

KUVA: LUONNONVARAKESKUS

tarvikejätteen määrittämisestä ja raportoinnista.

Suo-

mi aloitti Luonnonvarakeskuksen (Luke) johdolla kansallisen

Ruokajärjestelmään liittyy monia haasteita kannattavuuden
ja kestävyyden näkökulmasta.
Ruuantuotanto kuluttaa luonnonvaroja ja aiheuttaa ympäristövaikutuksia. Ruuan osuus on
Suomessa reilut kolmannes yksityisen kulutuksen ympäristökuormasta ja hiilijalanjäljen
osalta melkein neljänneksen.
Samaan aikaan ruokajärjestelmässä, niin kotitalouksissa

2020

aikana

kuin ruuantuotantoketjussa, jää
hyödyntämättä isot määrät syömäkelpoista ruokaa. Ketjun ruokahävikki vastaa ilmastovaikutukseltaan karkeasti noin
350 000 henkilöauton vuotuisia
ajokilometrejä.
Ruokahävikki ja tähän liittyvä turhan ruuan tuottaminen on
kaikkein tarpeettominta ympäristökuormaa koko yhteiskunnan tasolla. Syötäväksi tai sivu-

tuotteiksi kelpaavien elintarvikkeiden pois heittäminen kasvattaa ympäristövaikutuksia ja
aiheuttaa taloudellista tappiota kuluttajille ja koko maan taloudelle.
Ruokaketjun materiaalivirtojen käytön tehostaminen ja hävikin vähentäminen edistävät
kiertotaloutta ja ruokaketjun kokonaiskestävyyttä. Ruokahävikki kertookin ruokajärjestelmän

tietynlaisesta tehottomuudesta, suunnittelun ja ennakoinnin
haastavuudesta ja kotitalouksissa välinpitämättömyydestäkin, kun ruuantuotannossa käytetyt panokset ja muodostuvat ympäristövaikutukset ovat
syntyneet täysin turhaan ruuan
päätyessä hävikiksi.

ensimmäinen

varten kehitettiin helppokäyt-

netelmää. On tehty kaksi uut-

on kuitenkin nimenomaan alun

versio seurantajärjestelmästä

töinen online-sovellus Lukelo-

ta lajittelututkimusta, yksi laa-

perin syömäkelpoinen hävikki,

ja työkaluista elintarvikejät-

ki2, jonka avulla keittiöhenkilö-

ja kyselytutkimus ja kehitet-

siksi nämä eri luvut kerätään ja

kootut tiedot sisällä soveltuvaa

teen ja ruokahävikin seuran-

kunta pystyi kirjaamaan synty-

ty nettipohjainen Hukka-päi-

raportoidaan kansallisesti erik-

yksityiskohtaista tietoa elin-

taan sekä ohjeistus seurannan

vän jätteen määrät ja tyypit päi-

väkirjakysely, mihin vastasi yli

seen. Komission näkökulmasta

tarvikejätteen määrästä. Tar-

toteuttamiseksi tulevina vuo-

vittäin.

200 kotitaloutta kahden viikon

syömäkelpoisen ruokahävikin

koitus on, että jäsenmaat ra-

sina komission raportointia

aikana. Tuloksista kerrotaan

selvittäminen on ainakin tois-

portoitavat elintarvikejätteen

varten. Tarkastelussa on koko

sa toimipisteissä valmistetus-

vuoden 2020 aikana.

taiseksi vapaaehtoista.

määrän ajantasaisesti vuosit-

elintarvikeketju.

ta, alun perin syömäkelpoisesta

keen tavoitteena on löytää myös

U-komissio on säätänyt asetuksen elin-

Ruokahävikki vastaa ilmastovaikutukseltaan
350 000 henkilöauton vuotuisia ajokilometrejä

Mittauksiin

osallistuneis-

Ruokahävikin seurantahank-

tain. Ensimmäinen raportoin-

Hankkeen tuloksista viesti-

ruuasta noin 16 prosenttia pää-

mistyön keväällä 2018 tiiviissä

ti alkaa jo kesällä 2022. Asia-

tään aktiivisesti niin Suomessa

tyi hävikkiin. Kun mukaan las-

Seurannassa elintarvikejäte ja ruokahävikki

yhteistyössä alan toimijoiden ja

kirjan pääkohdat olivat esillä

kuin kansainvälisesti. Luke oli

ketaan syömäkelvottomat bio-

Komission

määritelmässä

miseksi. Kansallista tiekarttaa

ministeriöiden kanssa.

EU:ssa ensimmäisen kerran jo

esimerkiksi esittelemässä jou-

jätteet, elintarvikejätettä syn-

elintarvikejätteisiin sisällyte-

on laadittu yhdessä alan toimi-

vuonna 2016.

lukuussa 2019 komission Ti-

tyi 21 prosenttia. Asiakasta koh-

tään syömäkelpoisen ruoka-

joiden ja asiantuntijoiden kans-

mes´s up for Food Waste -semi-

ti hävikkiä syntyi keskimäärin

hävikin lisäksi myös syötäväk-

sa työpajassa ja haastatteluin.

naarissa suunnitelmiaan ruo-

90 grammaa. Suurin aiheutta-

si kelpaamattomat elintarvik-

Tiekartan päälinjat on laadittu,

kahävikin seurantajärjestel-

ja oli tarjoiluhävikki: linjastossa

keiden osat, joita ei ole erotet-

ja vuoden 2020 aikana työste-

män toteuttamisesta.

ollut tai sitä varten valmistettu

tu syötäväksi kelpaavista osis-

tään tarkemmat suunnitelmat

seurantajärjestelmän kehittä-

Komission uudessa kiertotalouspaketissa 2015 koros-

keinoja ruokahävikin vähentä-

ennaltaehkäiseminen. Jätedi-

Ensimmäinen
seurantajärjestelmäversio tänä vuonna

rektiivi velvoittaa jäsenmaita

Luken johtaman ruokahävi-

Alkutuotannon osalta on

ruoka. Suurimmat hävikkimää-

ta elintarvikkeen tuotantovai-

tavoitteiden toteuttamiseksi ja

seuraamaan elintarvikejätteen

kin seurantahankkeen (2018–

laadittu suunnitelma elintarvi-

rät syntyvätkin juuri linjastora-

heessa, kuten luut, hedelmien

ruokahävikin puolittamiseksi.

2020) tavoitteena on kehittää

kejäte- ja ruokahävikkitietojen

vintoloissa. Kokonaisuudessaan

kuoret ja kahvinporot.

aiempaa parempia, helppo-

jatkuvan tiedonkeruun toteu-

ravitsemispalvelusektorilla arvi-

Elintarvikejätteenä

tui ruokajärjestelmän osalta
ruokahävikin vähentäminen ja

syntymistä ja toteuttamaan
toimenpiteitä sen rajoittami-

Syötäväksi tai sivutuotteiksi kelpaavien elintarvikkeiden heittäminen pois
kasvattaa ympäristövaikutuksia ja aiheuttaa taloudellista tappiota kuluttajille ja koko maan taloudelle.

seksi. YK on asettanut tavoit-

Hankkeessa tuotetun tiedon
pide-

pohjalta voidaan edistää inno-

käyttöisiä ja EU-yhteensopi-

tusta varten. Ensimmäistä vi-

oidaan syntyvän 78 miljoonaa ki-

tään korjatusta sadosta läh-

vaatioita ja vapaaehtoisia toi-

teeksi ruokajätteen puolitta-

goidun päätöksen1, joka velvoit-

dollista verrata toisiinsa alku-

via tiedonkeruuformaatteja ja

rallista perusvuoden hävikkiar-

loa elintarvikejätettä vuosittain.

tien kaikkea sellaista ruokaa,

mia sekä seurata niiden tulok-

misen vuoteen 2030 mennes-

taa jäsenmaat määrittämään ja

tuotannosta kotitalouksiin asti.

-työkaluja elintarvikejätteen ja

viota varten valittiin indikaat-

Mittauksiin osallistuvien toi-

joka ei päädy syötäväksi tai

sellisuutta hävikin vähentymi-

sä kuluttajatasolla ja kaupoissa

raportoimaan

elintarvikejät-

Säädös valmistui hyvin no-

ruokahävikin seurantaan, kas-

torituotteiksi kansallisesti tuo-

mipisteiden määrää pyritään

hyödynnettäväksi korkean li-

sen myötä. l

sekä ruokahävikin vähentämi-

teen määrän yhdenmukaises-

peasti sen jälkeen, kun lain-

vattaa kansallista osaamista

tantomäärältään merkittävim-

tulevaisuudessa kasvattamaan

säarvon tuotteena tai esimer-

sen ketjun kaikissa osissa.

ti komissiolle. Siellä elintarvi-

säädäntövallan käyttäjät olivat

elintarvikejätteen ja ruokahä-

mät kasvi- ja eläintuotteet. En-

tutkimuksen edustavuuden pa-

kiksi rehuna. Esimerkiksi bio-

Yhteistyössä ja työtä rahoittamassa
ovat olleet tiiviisti maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö,
työ- ja elinkeinoministeriö, Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry sekä näiden jäsenyrityksiä.

EU ja sen jäsenvaltiot ovat

kejätteen mittaamiselle asetet-

päässeet yhteisymmärrykseen

vikin mittaamisesta ja paran-

simmäiset uudet tilakyselyt to-

rantamiseksi. Yhtenä vaihto-

kaasuprosessiin tai kompos-

sitoutuneet YK:n tavoitteeseen.

tiin menetelmälliset ja laadul-

sisällöstä. Taustalla on kasva-

taa ketjun yhteistyötä hävikin

teutetaan vuoden 2020 lopulla

ehtona toimijoiden innostami-

tiin menevät elintarvikejätteet

Komissio laati toukokuussa

liset minimivaatimukset, jotta

nut ymmärrys siitä, etteivät

vähentämiseksi.

osana kansallista satotietoky-

seen voitaisiin käyttää esimer-

luokitellaan elintarvikejätteek-

2019 jäsenmaita sitovan dele-

jäsenmaiden tietoja olisi mah-

nykyiset jätetilastoja varten

selytutkimusta. Näin maatalo-

kiksi vapaaehtoisia raportointi-

si. Komission nykyinen puolit-

ustuottajille ei tule merkittävää

sopimuksia.

tamistavoite koskee kaikkea



Työssä valmistuu vuoden

lisärasitusta kyselystä.
Tutkijoiden näkökulmasta elintarvik-

esimerkiksi vesijalanjäljestä ja rehevöity-

ratkaisu tähän. On mielenkiintoista seura-

keiden hiilijalanjälkitietoihin tulisi saa-

misestä. Lisäksi esimerkiksi kotimaisten

ta, mihin suuntaan palveluita ja niiden tie-

da liitettyä tulevaisuudessa muun muas-

ja tuontituotteiden eroja tulisi tarkastella,

topohjaa lähdetään kaupparyhmittäin ja

Tarjoiluhävikki suurin
ravitsemispalveluissa

sa maankäytön ja maaperän hiilivarasto-

samoin luomutuotteiden ja tavanomaisen

muualla yhteiskunnassa kehittämään. l

jen muutokset. Menetelmällisesti olisi hy-

tuotannon eroja.

vä lähentyä entisestään Euroopan Komis-

Tulevaisuuden visio on, että jokaisen

sion uusinta PEF-ympäristöjalanjälkilas-

tuotteen ja brändin hiilijalanjäljet laske-

kennan ohjeistusta.

taan toimitusketjukohtaisesti ja yhdenmu-

Hiilijalanjäljen rinnalle olisi syytä tuo-

kaisesti suhteessa muihin hiilijalanjälki-

da myös muita ympäristöjalanjälkiä alkaen

arvioihin. EcoModules-palvelu voi olla yksi
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Elintarviketeollisuudesta ja

elintarvikejätettä. Tavoittei-

kaupasta tarvittavien tietojen

den asetantaan palataan vuo-

tiedonkeruutapa suunniteltiin

den 2023 lopulla.

tiiviissä yhteistyössä Elintarvi-

Suomessa on aiemmin kes-

Ravitsemispalveluissa baseli-

keteollisuusliitto ry:n ja Päivit-

kitytty syömäkelpoisen ruo-

LISÄTIETOJA:
• eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN

ne-tutkimusta tehtiin 78 eri-

täistavarakauppa ry:n sekä näi-

kahävikin selvittämiseen. Ko-

tyyppisessä

ravitsemispal-

den jäsenyritysten kanssa, ja

mission vaatimusten mukai-

veluiden toimipisteessä kol-

näiltä osin työssä ollaan jo hy-

sesti kansalliseen seurantaan

• luke.fi/palvelut/osaamisalueet/kiertotalous-ja-kestavyys/ecomodules-palvelu/

men viikon mittausjaksoissa.

vin pitkällä.

sisällytetään nyt myös syömä-

Mukana oli sekä linjasto- että

Kotitalouksien osalta käyte-

kelvottomat osat. Ruokahä-

annosravintoloita. Mittausta

tään kolmea rinnakkaista me-

vikin vähentämisen ytimessä

¹ European Comission 2019. COMMISSION DELEGATED DECISION (EU) …/…
of 3.5.2019 supplementing Directive
2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards a
common methodology and minimum
quality requirements for the uniform
measurement of levels of food waste.
² luke.fi/ravintolafoorumi/lukeloki-2/
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TUOTANTO, PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
TEKSTI: tutkija Frans Silvenius & erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri, Luonnonvarakeskus

n Tomaatti 2004 n Tomaatti2017 n Tomaatit 2017 ei erikoistomaatit

KOTIMAISEN KASVIHUONETUOTANNON
HIILIJALANJÄLKI PUOLITTUI VUOSIKYMMENESSÄ

K

kgCO2-ekv/kg tomaatteja

Teema

7
6
5
4
3
2
1
0

muun muassa puuhakkeella.

rakterisointikertoimesta joh-

Huomattavaa on, että energi-

tuen peräti 91 kertaa korkeam-

anlähteissä tapahtuneen muu-

pi kuin Suomessa: Suomessa 35

toksen lisäksi pinta-alakohtai-

l/kg ja Espanjassa 3 165 l/kg

sen satotason kasvu on vähentänyt ilmastovaikutusta.

Vesijalanjälki Suomessa
huomauttava pieni

Lämpö

Sähkö

Muut
tuotantovaiheet

Total

Tomaatin ilmastovaikutus, kun pelkät tavanomaiset tomaatit huomioidaan,
oli laskenut 61 % vuodesta 2004 vuoteen 2017.

Parantamisen varaa
on vieläkin
Parantamisen varaa on edelleen, vaikka kasvihuonetuo-

Kasvihuonetuotannon vesija-

tanto on onnistunut saamaan

lanjälki laskettiin laajasti kan-

aikaan merkittäviä päästövä-

sainvälisessä käytössä oleval-

hennyksiä. Esimerkiksi tur-

la ISOn AWARE-menetelmällä,

peen käytön vähentäminen

joka ottaa huomioon niin sano-

tarjoaa huomattavia päästö-

tulla karakterisointikertoimella

vähennysmahdollisuuksia. Sen

tuotantomaan vesiniukkuuden

osuus oli tomaatin ilmastovai-

suhteessa käytettyyn vesimää-

kutuksesta 38, kurkulla 7,2 ja

rään, eli veden käytön suhtees-

salaatilla 16 prosenttia.

otimaisen kasvihuo-

toituvan kasvustojätteen jäte-

jan toiminnot ja jakelu. Lisäk-

48 prosenttia kurkun ja 85 pro-

netuotannon ilmas-

huolto ja kierrätys.

si infrastruktuurin, kuten kas-

senttia salaatin tuotannosta.

tovaikutus on pienen-

Tutkimuksen

ulkopuolel-

vihuoneiden, teiden ja kulje-

le rajattiin kaupan ja kulutta-

tusvälineiden rakentaminen ja

den ilmastovaikutus laskettiin

laskenut 81 prosenttia, mut-

tantoketjun hiilijalanjälki pie-

ylläpito jätettiin tutkimuksen

kertomalla energiankulutus-

ta sähkön osuus lisäänty-

neni vähemmän kuin muil-

Kotimaisen tomaatin vesi-

neita käytettiin kuitenkin edel-

tynyt 56 prosenttia
vuodesta 2004 vuo-

teen 2017. Ilmastovaikutus-

KUVA: LUONNONVARAKESKUS

Eri

lämpöenergianlähtei-

sa ympäröiviin vesivaroihin.

Muitakin fossiilisia polttoai-

ulkopuolelle. Koska aiemmissa

määrät niihin liittyvillä kasvi-

nyt 22 prosenttia valaistuksen

la kasveilla, sillä suurempi osa

jalanjälki oli 35 l/kg, kurkun 17

leen: muun muassa tomaatilla

ta voisi vielä pienentää 84 pro-

tutkimuksissa oltiin saatu kes-

huonekaasujen päästökertoi-

energiankulutuksen lisäänty-

energiankulutuksesta on säh-

l/kg ja salaatin 36 l/kg. Suurin

niiden osuus ilmastovaikutuk-

senttia, jos loput turpeet ja fos-

keisenä tuloksena se, että läm-

milla, joissa huomioitiin pol-

misen vuoksi. Ruukkusalaa-

köä kuin tomaatilla ja kurkulla.

osa oli peräisin kastelusta. Sa-

sesta oli 30 ja kurkulla 16 pro-

siiliset polttoaineet vaihdettai-

pö- ja sähköenergiankulutuk-

ton lisäksi koko valmistusket-

tin koko tuotantoketjun muu-

Vihreään sähköön siirtyminen

laatilla muovien osuus oli kah-

senttia käytetystä lämpöener-

siin uusiutuvaan ja sähkö vihre-

set ovat oleellisin tekijä, kes-

jun aikaiset päästöt.

tos vuoteen 2004 nähden oli

vähensi kuitenkin sähköntuo-

deksan prosenttia, koska osa

giasta. l

ään sähköön.

kityttiin erityisesti kasvihuo-

hiilijalanjäljen pienentyminen

tannon osuutta selvästi.

muovista oli peräisin Italiasta,

LÄHDE:
Silvenius, F. ym. 2019. Kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutuslaskenta ja
vesijalanjälki. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 82/2019: 25 s.

Luonnonvarakeskuksen

neiden käyttämään energiaan

Hiilijalanjälki
pienentynyt selvästi

(Luke) tekemässä tutkimuk-

ja siihen, miten se on tuotettu.

sessa laskettiin kotimaisen to-

Tätä tutkimusta varten on-

maatin, kurkun ja salaatin il-

nistuttiin saamaan edustava

mastovaikutus (hiilijalanjälki)

aineisto kotimaisesta kasvi-

ja vesijalanjälki suhteutettuna

huonetuotannosta ja sen ener-

osuus

yhteen kilogrammaan loppu-

giankulutuksista Luonnonva-

tuotetta.

rakeskuksen tilastoista. Mu-

2,0 kgCO2-ekv/kg ja salaatil-

Tomaatin

ilmastovaikutuk-

selle saatiin tulos 2,6 kgCO2poistettiin,

kasvia tuottavia kasvihuone-

tomaatit, tomaatin ilmastovai-

kalkin, lannoitteiden ja torjun-

yrityksiä: pelkkää tomaattia,

kutus oli laskenut 61 prosenttia

ta-aineiden valmistus, kasva-

kurkkua tai salaattia tuottavia

vuodesta 2004. Lämmön osuus

tusruukkujen valmistus ja lop-

yrityksiä pienin poikkeuksin.

oli laskenut 66 ja sähkön osuus

pukäyttö, hiilidioksidin lisäys,

Näin vältyttiin ns. allokointi-

38 prosenttia.

kastelu, sähkön ja lämmön ku-

haasteilta eli tunnuslukujen ja-

Kurkun osalta koko tuotan-

kamiselta tilalla eri viljelykas-

toketjun hiilijalanjälki oli las-

vien kesken. Yhteensä mukaan

kenut vuoteen 2004 nähden 45

saatiin 67 prosenttia tomaatin,

prosenttia. Lämmön osuus oli

kä kasvualustojen ja kompos-
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kiksi joukko kylmäaineita, joilla
on iso säteilypakotepotentiaali
eli tehokkuus. Ilmastovaikutusta
laskettaessa huomioidaan kasvihuonekaasujen erilainen tehokkuus ilmastonmuutoksen aiheuttajana. Esimerkiksi metaanilla on 25 ja dityppioksidilla 298
kertaa voimakkaampi ilmastovaikutus kuin hiilidioksidilla.
Useat brändit ovat määrittäneet tai ovat parhaillaan määrittämässä tiettyjen tuotteiden-

sa hiilijalanjälkiä. Vastaavasti
Luonnonvarakeskuksen johdolla ollaan parhaillaan laatimassa
koko suomalaisen sianlihan- ja
broilerituotannon keskimääräistä hiilijalanjälkeä.
Osa suurista yrityksistä tavoittelee hiilineutraalisuutta tai
ainakin merkittävää koko ketjun kattavaa kasvihuonekaasupäästöjen laskua. Osa yrityksistä suunnittelee tuotantosysteeminsä ulkopuolisia kompensaatioita. Niin sanottuja hiilineut-

neet pääosin ilmaston kannal-

risointikerroin kuin Suomessa.

kön osuus 32 prosenttia.

ta parempaan suuntaan, kun

Espanjalaisen tomaatin vesija-

fossiilisia lähteitä on korvattu

lanjälki oli korkeammasta ka-

Ruukkusalaatin koko tuo-

mioidaan pelkät tavanomaiset

Keskeistä luotettava ja vertailukelpoinen laskenta
Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen tai
palvelun koko tuotantoketjusta
syntyvien kasvihuonekaasujen
määrä ja niiden vaikutusta maapallon ilmaston lämpenemiseen.
Mittari on globaali. Ilmakehään
päätyessään kasvihuonekaasuilla on sama vaikutus riippumatta
siitä, missä maailmankolkassa
päästöt tapahtuvat.
Kasvihuonekaasuista merkittävimmät ovat hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidi (typpioksiduuli). Niiden lisäksi on esimer-

osuus oli pudonnut 42 ja säh-

le 2,7 kgCO2-ekv/kg. Kun huo-

mintoja olivat taimikasvatus,

tuotanto ja loppukäsittely se-

joissa on korkeampi karakte-

kurkulle

kaan otettiin vain yhtä viljely-

Kasvihuonetuotanto on onnistunut
saamaan aikaan merkittäviä päästövähennyksiä, mutta parantamisen varaa on edelleen.

Lämpöprofiilit ovat kehitty-

ekv/kg, kun erikoistomaattien

Ketjusta tarkasteltavia toi-

lutus ja tuotanto, kasvualustan

35 prosenttia, josta lämmön

raaleja tai päästöiltään kompensoituja tuotteita on jo tuotu
markkinoille.
Keskeistä hiilijalanjälkilaskennassa on tiedepohjainen, luotettava ja vertailukelpoinen laskenta, jonka kautta voidaan edetä myös markkinointiväittämiin,
kuten omaehtoisiin ympäristömerkintöihin. Esimerkiksi Juustoportti on tuonut markkinoille Luken hiilijalanjälkilaskentaan
perustuvan vapaan lehmän maidon, jonka päästöt on hyvitetty.

Optimaalinen Prosessin Suorituskyky
Onko Teidän prosessissanne salsaa, salaattikastiketta tai juustoa. Voitte luottaa, että laitteemme suorittaa
optimaalisen tuloksen. Pystymme tarjoamaan täydellisen linjaston sisältäen hygieeniset venttiilit, pumput, kuivurit,
lämmönsiirtimet, homogenisaattorit ja sekoittimet, tämän päivän modernin laiteratkaisun. Suunnittelusta alkaen,
komponenteista räätälöityihin järjestelmiin. SPX FLOW auttaa Teitä käsittelemään ruokalinjastoanne. Tarkastellessa
SPX FLOW:ta huomaatte, että meillä on johtavat tuotemerkit joilla voimme taata luotettavan laitteiston, tuen ja
elintarvikeprosessien asiantuntemuksemme. Käykää tutustumassa meihin osoitteessa www.spxflow.com.
Yhteystietomme Suomessa löydät suomenkielisiltä sivuiltamme www.spxflow.fi.
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TUOTANTO, PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
TEKSTI: Pirjo Huhtakangas
KUVAT: LINKOSUO

Linkosuo ja
vastuullisraportti

Hyvästä tuotantovarmuudesta, siisteydestä ja hävikin pienentämisestä maksetaan koko työvuorolle tulospalkkaa, toimitusjohtaja Timo Jänne
kertoo.

Kehitysjohtaja Suvi Urvikko-Mäkivaaran mukaan merkittävimpiä toimenpiteitä ovat olleet
laaja koulutusohjelma, kehityshankkeet hävikin
pienentämiseksi ja IFS-laatujärjestelmä.

Materiaalikatselmus toi esille hävikin syntypaikat, syyt ja kustannukset sekä keinoja vähentää
hävikkiä prosessin eri vaiheissa, logistiikkapäällikkö Teemu Hämelahti tiivistää.

n

Linkosuon Leipomo Oy:n ja Linkosuon Kahvila
Oy:n vastuullisuusraportti 2018 sisältää laajan
toimenpideohjelman.

n

Vastuullisuusohjelmaa työstettiin EcoRealin
vastuullisuuspalvelujen vetämissä työpajoissa
yhdessä Linkosuon vastuullisuustyöryhmän
kanssa.

n

Tähän mennessä suurimmat saavutukset ovat
toteutuneet ruokahävikin vähentämisessä, tuoteturvallisuudessa ja henkilöstön koulutuksessa.

n

Linkosuo Future -ohjelman koulutuspäiviä on
kertynyt yhteensä 2 000: noin kymmenen päivää
työntekijää kohden.

n

Leipomo on ottanut käyttöön kansainvälisen
IFS-laatujärjestelmän.

n

Yritys on lisännyt merkittävästi leipomotuotteiden
vientiä Kiinaan, Baltiaan, Pohjoismaihin ja muualle
Eurooppaan. Vientituotteita ovat ruis- ja kaurasipsit.

n

Konsernin liikevaihto oli 22 miljoonaa euroa
vuonna 2018, ja viennin osuus leipomon myynnistä
on noin 20 prosenttia.

MATERIAALIKATSELMUKSELLA
ISO HÄVIKKISÄÄSTÖ

L

kä rehti liiketoiminta.

Kahvila Oy:ssa otettiin viime

ta, niiden valmistusprosessit

käytiin läpi Linkosuon leipo-

alan perheyritys Lin-

− Merkittävimmät toimenpi-

syksynä käyttöön ResQ-pal-

hiotaan alusta alkaen tehok-

mon välipalalinjan koko pro-

kosuo on vauhdittanut

teet tähän mennessä ovat olleet

velu, jonka avulla lounasajan

kaiksi, mikä vähentää linjahä-

sessi katselmoijan johtama-

vastuullisuustyötään.

mittavat, ammattitaitoa kehit-

päätteeksi jäänyttä ruokahä-

vikkiä. Hyvästä tuotantovar-

na ja yhdessä henkilökunnan

Leipomon snacks-lin-

tävät koulutusohjelmat koko yh-

vikkiä on saatu vähennettyä 50

muudesta, siisteydestä ja hä-

kanssa. Katselmus toi esiin hä-

jan materiaalikatselmus vuon-

tiössä, kehityshankkeet hävikin

prosenttia, Urvikko-Mäkivaa-

vikin pienentämisestä makse-

vikin syntypaikat, syyt ja kus-

na 2018 tuotti 50 kehitysehdo-

pienentämiseksi ja International

ra paljastaa.

taan työntekijöille tulospalk-

tannukset prosessin eri vai-

tusta, joista parisen kymmentä

Food Standard -laatujärjestelmä

kaa, joka koskee kaikkia työ-

heissa sekä keinoja hävikin vä-

toteutettiin viime vuonna.

tuoteturvallisuuden hallinnas-

vuoron työntekijöitä.

hentämiseen ja tehokkaam-

eipomo- ja kahvila-

Materiaalikatselmus
avasi silmät

Katselmus pohjusti koko yri-

sa, Urvikko-Mäkivaara summaa.

Hämelahti muistuttaa, että

paan toimintaan. Tuloksena

tyksen ensimmäistä vastuul-

Vuoden 2019 vastuullisuusra-

Toimitusjohtaja Timo Jänne

toimintaympäristö on muuttu-

saatiin noin 50 erilaista toi-

lisuusraporttia, jonka keskei-

porttia ei ole vielä koottu, mut-

kertoo, että leipomon välipa-

nut Linkosuon leipomolla huo-

menpide-ehdotusta ja hinta-

siä saavutuksia ovat sata tonnia

ta kehitysjohtajan mukaan hy-

lalinjan materiaalikatselmus

mattavasti 2010-luvulla.

lappu hävikille prosessin eri

viä tuloksia on tulossa sekä lei-

paljasti kovia hävikkilukuja ja

− Merkittävä muutos on ollut

pomosta että kahvilayritykses-

pohjusti leipomon logistiikka-

siirtyminen tuoreleipävalmis-

− Jatkuva hävikin mittaa-

tä esimerkiksi hävikin suitsimi-

päällikön nimeämisen hävik-

tuksesta viljasnacks- ja kuiva-

minen on avainasemassa, ja

seksi.

kimestariksi.

leipävalmistukseen. Tuotanto-

tavoite oli selkeä: 100 000 ki-

vähemmän hävikkiä ja jätteiden
hyötykäyttöprosentti 99,98.

Leipomossa on siirrytty tuoreleipävalmistuksesta viljasnacks- ja kuivaleipävalmistukseen.

Kehitysjohtaja Suvi Urvikko-Mäkivaara Linkosuon Lei-

teellisesti ja viestiä siitä sidos-

pomo Oy:stä kertoo, että koko

ryhmille ja henkilöstölle.

yhtiössä on tehty paljon työtä

Vastuullisuustyön

vastuullisuuden hyväksi.

− Hiilijalanjäljen pienentä-

− Hävikkiä on seurattu vii-

vaiheissa.

prosessin kehittyessä ja jalos-

lon hävikkivähennys vuodessa.

osa-

miseksi on käynnistetty kartoi-

koittain

Suurin

tusasteen kasvaessa oli hyvä

Euroina se tarkoittaa 200 000−

kilotasolla.

alueet on jaettu neljän tee-

tuksia, kuten uusiutuvien ener-

hyöty on, että raaka-ainekilot

ajankohta saada ulkopuolinen

300 000:n säästöä, Hämelah-

− Halusimme koota toimen-

man alle. Ne ovat hyvinvoinnin

gialähteiden selvitys, henkilös-

ovat laskeneet sata tonnia vuo-

arvioija katselmoimaan mate-

ti arvioi. l

piteet raportiksi ja kehittää

edistäminen, ympäristön suo-

tön kehittämisen toimenpitei-

dessa ja koko tuotantoprosessi

riaalitehokkuutta: hävikin syn-

vastuullisuusohjelman,

on tehostunut, Jänne tiivistää.

tyä ja kustannuksia, Hämelah-

jot-

jelu, ylpeys omista tuotteista

tä viedään eteenpäin, ja hävikin

ta voimme viedä asioita eteen-

(kotimaisuus, kestävät pakka-

määrän vähentämiseen on oma

Tätä työtä jatketaan. Kun

päin systemaattisesti ja tavoit-

ukset ja tuoteturvallisuus) se-

toimenpideohjelma. Linkosuon

tuotantoon tulee uusia tuottei-
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ti kertoo.
Materiaalikatselmuksessa
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TUOTANTO, PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
TEKSTI: Eeva Vänskä

tyä siksi, että tilausten hallin-

tuote lähenee parasta ennen

ta ei jostain syystä onnistunut

-päiväystä.

tai hallintaan käytettävää lai-

− Alennukset eivät aina ero-

tetta ei osattu käyttää, Alhon-

tu riittävästi hyllystä, jotta ku-

noro sanoo.

luttajat ne löytäisivät. Lisäk-

Mikä on tehokasta?

YRITYSKETJUISSA VIILATTAVAA
RUOKAHÄVIKIN PIENENTÄMISEKSI

R

uokahävikin

KUVA: TIIA ALKKIOMÄKI

mää-

si kaupat voisivat entistä rohkeammin alentaa hintoja, jol-

Kauppa voi saada paljousalen-

loin tuotteet käyvät paremmin

nusta sen mukaan, kuinka pal-

kaupaksi.

jon tavaraa tilataan. Voidaan

Hyvää on se, että hyllyis-

kysyä, onko tehokkuuden hinta

tä poistettuja tuotteita, joiden

tosiaan ylijäämä. Tutkijan mie-

pakkausten kulma on esimer-

lestä olisi mielenkiintoista tut-

kiksi rutussa, voidaan myydä

kia kaupan näkökulmasta sitä,

edullisesti henkilökunnalle.

mikä oikeastaan on tehokasta.
− Vielä on vallalla ajatte-

rä on pitkälle valinta:

hyödyntää kaupan sisäänos-

lua siitä, että hävikki on väis-

elintarvikeyritysten

tossa, syntyisi vähemmän hä-

tämätöntä, jos kerran halutaan

Alhonnoro mainitsee Faze-

ja kauppojen välistä

vikkiä. Yhtenä esimerkkinä

palvella asiakasta. Mutta asia

rin hävikkikarkkipussin, jossa

ei-inhimillisestä tekijästä hän

muuttuu, jos se käännetään

linjaston viimeisiä, eri näköisiä

mainitsee parasta ennen -päi-

niin, että tavoitteeksi otetaan

karkkeja kerätään pussiin.

jäämää ei juuri synny, väitös-

väykset leivässä.

mahdollisimman pieni hävik-

− Vaikuttaa siltä, että tä-

− Todella harvoin päiväyk-

ki. Emme saisi ottaa hävikkiä

mäntyyppisiä tuotteita halu-

Projektitutkija Lotta Alhon-

sen perusteella pois laitetut

annettuna asiana, johon emme

taan ostaa. Toinen esimerk-

noro väittelee ruokahävikistä

leivät ovat sellaisia, ettei niitä

voisi vaikuttaa.

ki on vanhan leivän hyödyn-

Vaasan yliopistossa 28.2. Hä-

voi enää syödä. Toisaalta ha-

Alhonnoro kritisoi sitä, että

täminen oluenvalmistuksessa.

nen tekemänsä pro gradu -tut-

vainnoimaani kauppaan tu-

kaupat pitävät hyllyissään val-

Mahdollisuuksia voi löytyä yl-

kimus keskittyi ruuan kulutuk-

li säännönmukaisesti leipiä,

tavaa valikoimaa.

lättävän paljon. Kannattaa teh-

seen, joten oli helppo lähteä

joista puuttuu parasta ennen

− Valikoiman laajuus vai-

dä yhteistyötä muiden kanssa,

tutkimaan ruokahävikkiä.

-merkintä. Vaikka leivässä ei

kuttaa hävikin määrään. Voi-

koska silloin voi syntyä toi-

− Tavallaan tuo sana hävikki

ole mitään vikaa, tuote pois-

siko valikoimaa vähän pienen-

mivia uusia ratkaisuja hävikin

on lähtökohtaisesti kyseenalai-

tetaan kaupan hyllyltä mer-

tää? Silti sitä voi olla riittävästi

hyödyntämiseksi.

nen. Mitä jos kutsuisimme sitä

kintäpuutteen vuoksi.

niin, että asiakkaat eivät mi-

sisimme muun nimikkeen, jo-

Pohjanmaalla yhdessä hyper-

Lotta Alhonnoro ehdottaa

marketissa ja useamman hy-

digitaalisen hinnoittelun käyt-

väntekeväisyysorganisaation

töönottoa.

ka kertoisi, että ruoka on vielä
syötäväksi kelpaavaa.

Näkökulmana
havainnointi
Alhonnoro käytti laadullises-

Projektitutkija Lotta Alhonnoro muistuttaa, että kaupan hyllystä poistettu
leipä on harvoin syömäkelvotonta.

tenkään kärsi.

on pitkä prosessi.
− Jos leipä ei kulkeudu muodossa tai toisessa koskaan suu-

− Jos leivän tai muun elin-

hun saakka, se on ympäristölle valtava kuormitus. Ilmasto-

kijät vuorovaikutuksessa kes-

kista tuotteista olisi puuttunut

mukaa, kun tuote vanhenee,

ja kestävyystavoitteiden näkö-

kenään.

päiväys, mutta joistakin kyllä.

hävikki todennäköisesti pie-

kulmasta hävikin hyödyntämi-

nenisi.

nen on mullistava asia.

sa tutkimuksessaan erilaisia

− Ihmisten lisäksi hävikin

Kyseessä on case-tutkimus,

menetelmiä: hän kävi itse ha-

syntyyn vaikuttavat kaupas-

eli havainnoista ei voi suoraan

vainnoimassa ruokaketjua hy-

sa ja leipomossa muun muas-

yleistää, että näin kävisi myös

Alennus ja ideat

Tarkkuutta ja tahtoa

permarketissa ja leipomossa ja

sa käytettävät työkalut se-

muualla.

Joissakin tuotteissa käytetään

Mitä leipomot voisivat tehdä

tutki lisäksi erilaisia aineisto-

kä tekniset välineet, pakka-

Tutkimus kuitenkin paljas-

punaisia alehintalappuja, kun

leipähävikin ehkäisemiseksi?

ja, kuten YLEn arkistoa. Lisäk-

us, esillepano ja muu ei-inhi-

taa, että ruokahävikki on eh-

si hän kävi leipäjonoissa teke-

millinen eli luontoon ja aikaan

kä ajateltua monimutkaisempi

mässä havaintoja.

liittyvät tekijät. Ne on otettava

kysymys, ja hävikkiä on syytä

− Kauppaan kohdistuvas-

huomioon, jos hävikin syntyyn

tarkastella myös siellä, missä

sa ruokahävikkitutkimuksessa

halutaan vaikuttaa, Alhonno-

se syntyy.

on usein haastateltu yrityksen

ro sanoo.
Kaupan tilaukset perustu-

tei juuri ole tehty havainnoin-

vat usein puutteellisiin tie-

tia. Halusin lähestyä aihetta uu-

toihin. Voidaan käyttää edel-

desta näkökulmasta ja selvit-

lispäivien ja -viikon menek-

tää, miten hävikkiä syntyy lei-

kiä tilausmäärien mittarina,

tää kasvavan. Tai jos ihmisillä

− Joskus kaupassa ei ollut

päosastolla.

vaikka menekkiin vaikuttaa

on palkkapäivä, voidaan ostaa

paikalla sellaista henkilöä, jo-

moni asia.

Ruokahävikki-ilmiön syntyyn vaikuttaa koko ruokaketju.

Ruokaviraston ohje ruoka-apuun luovutettavista
elintarvikkeista on tarkoitettu sekä ruoka-apua antaville että välittäville toimijoille ja toimintaa valvoville kuntien elintarvikevalvontaviranomaisille.

EU

Myös Euroopan komission johdolla on käsitelty päiväysmerkintöjä ja esitetty kysymyksiä myös Euroopan Ruokaturvallisuusvirastolle (EFSA). EFSAn vastausten jälkeen edennee myös päiväysmerkintöjen
ohjeiden laadinta EU-tasolla.

− Kysynnän mukaan tuot-

on vähittäiskauppa, jonka pi-

taminen on kaikista tärkeintä.

täisi pystyä tilamaan nykyistä

Jos sitten jotain jää ylijäämäk-

tarkemmin kysyntää vastaava

si, se pitäisi hyödyntää mah-

määrä tuotteita.

dollisimman hyvin.
Kolikon

toisena

− Ruokahävikkikeskusteluspuolena

sa syyllistetään usein kuluttajia

sesti toimi tilauksia tehdessä
tai järjestelmän käyttämisessä on muita ongelmia.

enemmän vaaleaa leipää, kun

ka olisi saanut tehdä muutok-

− Esimerkiksi sää vaikut-

taas ennen palkkapäivää mie-

sia tilaukseen, vaikka sellainen

tyyn eivät vaikuta vain ihmiset,

taa leivän myyntiin. Kuumal-

lellään tarjouksessa olevaa lei-

olisi haluttu tehdä. Toisinaan

vaan ihmiset ja moninaiset te-

la säällä pullan kysyntä näyt-

pää, Alhonnoro kertoo.

taas muutosta ei saatu teh-

Kehittyvä Elintarvike 1/2020

Elintarvikkeiden materiaalitehokkuutta on ryhdytty
tarkastelemaan myös ympäristölainsäädännön näkökulmasta. Elintarvikejätteen määritelmä on tulossa vuonna 2020 osaksi kansallista lainsäädäntöä jätelain uudistuksen myötä.

passa tekniikka ei yksinkertai-

valluksen, että hävikin syn-
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Ruokahävikkiin ei itsessään ole suoraa lainsäädäntöä, mutta elintarviketurvallisuuden näkökulmasta
hävikin vähentämisestä on annettu ohjeita.

On mahdollista, että kau-

työntekijöitä tai johtoa, mut-

Uusi näkökulma synnytti oi-

Ruokalahjoitukset eivät kuulu ruokahävikkiin, koska
tällöin myymättömät tuotteet hyödynnetään ihmisravintona.

Lotta Alhonnoro toteaa, että

tarvikkeen hinta laskee sitä

kautta.

Ruokahävikkiä ovat sellaiset elintarvikemyyntiin
päätyvät ja syötäväksi tarkoitetut jakeet, joita ei
hyödynnetä. Ruokahävikiksi päätyvät elintarvikkeet
kuuluvat elintarvikejätteen määritelmään.

leivän matka pellolta pöytään

− Kyse ei ollut siitä, että kai-

KUVA: EEVA VÄNSKÄ

Viimeinen käyttöpäivä määrittelee tuotteen käytettävyyden elintarviketurvallisuuden näkökulmasta
(erityisesti tuotteet, joissa aistinvaraisesti ei välttämättä pysty arvioimaan syömäkelpoisuutta).

tena.

prosessia voidaan ha-

Alhonnoro teki havaintoja

A

Parasta ennen -päiväys on indikaattori tuotteen laadusta. Kuluttaja voi aistinvaraisesti arvioida tuotteen käytettävyyttä vielä parasta ennen päivän jälkeenkin.

däänkö ylijäämä mahdollisuu-

lutessa muokata niin, että yli-

vaikka ylijäämäruuaksi tai kek-

§

Elintarviketeollisuutta ja kauppaa velvoittaa elintarviketurvallisuutta koskeva lainsäädäntö. Sen tarkoituksena on turvata lähtökohtaisesti se, että myynnissä ei ole tuotteita, jotka eivät ole enää syömäkelpoisia.

− Paljon on kiinni siitä, näh-

Jos kaikki tieto osattaisiin

kirjatutkija sanoo.

Lähtökohtana elintarviketurvallisuus
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Materiaalitehokkuus on jo tätä päivää
Ruokahävikin seuranta on yksi
keino parantaa materiaalitehokkuutta ruokaketjussa. Seuranta on myös osa elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan ja
pakkausalan sekä kolmen ministeriön allekirjoittamaa elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumusta.
Se on vapaaehtoisuuteen pohjaava sitoumus, jolla halutaan vähentää ruokaketjun ympäristövaikutuksia ja luoda uusia hyviä
materiaalitehokkuuden käytäntöjä. Elintarviketeollisuusliiton johtava asiantuntija Anna Vainikainen on ollut laatimassa materiaalitehokkuussitoumusta, ja tuntee
sen hyvin.
− Sitoumus on toimialan omaehtoinen instrumentti, jolla tehdään koko ajan käynnissä olevaa
materiaalitehokkuustyötä näkyväksi. Samalla lisäämme tietoisuutta materiaalien erilaisista
hyödyntämismahdollisuuksista,
ennakoimme lainsäädäntöön tulevia muutoksia ja keräämme raportoitavissa olevaa tietoa.
Materiaalitehokkuuden ja
yleensä kiertotalouden sääntely ja
muut ohjauskeinot tulevat Vainikaisen mukaan todennäköisesti lisääntymään.
− EU:n uudistetun jätedirektiivin myötä jäsenmaat velvoitetaan
seuraamaan ja raportoimaan elintarvikeketjun eri osissa syntyvästä elintarvikejätteen ja ruokahävikin määrästä. Direktiivi tulee panna kansallisesti täytäntöön ensi
heinäkuussa.
Kiertotalous tarjoaa uusia mahdollisuuksia elintarviketuotannossa sivuvirtojen ja tiettyjen jätejakeiden hyödyntämiselle. Ongelmana on käsitteistön moninaisuus
ja vaihtelevat tulkinnat. Tulkintojen yhtenäistämisen ohella elintarvikeperäisiä materiaalivirtoja
koskeva tilastointi tarvitsee myös
uudistamista.
− Tarkempi kuva materiaalivirtojen määristä ja laadusta lisäisi
osaltaan ymmärrystä niiden hyödyntämispotentiaalista, Vainikainen arvioi.
Menossa on esimerkiksi kala-

TUOTANTO, PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
KUVA: NINA KAVERINEN

Elintarviketeollisuusliiton johtava asiantuntija Anna Vainikainen sanoo,
että tuotehävikin vähentämisessä on keskeistä elintarviketeollisuuden
ja kaupan välinen arvoketjuyhteistyö.

tutkimuksia ja -kokeiluja, joissa
hyödynnetään tehokkaasti kalajalosteiden valmistuksessa syntyvät sivuvirrat. Samalla pyritään
kehittämään lisäarvotuotteita niin
sanotuista vähempiarvoisista kalalajeista.
− Niille on tunnistettu monia
potentiaalisia käyttökohteita, kuten lisäravinteet, lemmikinruoka, kosmetiikka ja lääketeollisuus,
Vainikainen sanoo.
Hänen mukaansa on tärkeää
saada käyttöön koko ruokaketjun tuotantopanokset myös materiaalisivuvirtojen kautta. Niiden
hyödyntäminen esimerkiksi biokaasun tuotannossa tuo vaihtoehtoja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvalle energialle. Tähän kannustavat myös monet hallitusohjelmassa mainitut toimet.
− Voi kuitenkin olla tilanteita, että jakeen hyödyntäminen on
lainsäädännön vuoksi tai muista
syistä hankalaa. Hävikin vähentämisessä ja muussa alan sivuvirtoihin liittyvässä työssä ehdoton
reunaehto on elintarviketurvallisuuden varmistaminen ja siihen
liittyvän lainsäädännön noudattaminen.
Esimerkiksi rehuteollisuudessa
ei voida hyödyntää jätestatuksen
saanutta materiaalia. Materiaalina kierrättämisen esteinä voivat
olla myös jakeiden keräämisen ja
kuljettamisen kustannukset sekä
hyödyntämisteknologian puute.
− Jos vaikka suuria määriä

tuotteita pakataan pakkausmerkinnöiltään virheellisiin tai muuten viallisiin pakkauksiin, on melko mahdotonta erotella elintarvike näistä pakkauksista ja toimia
samalla ympäristöystävällisesti ja
kustannustehokkaasti.
Haasteena on tällä hetkellä se,
että materiaalitehokkuusasioita
työstetään alan yrityksissä, mutta liittymisen laajentaminen yhteiseen sitoumukseen vaatii vielä työtä. Seuraavana askeleena on
kannustaa sitoumukseen mukaan
lisää materiaalitehokkuudesta innostuneita yrityksiä.
− Materiaalitehokkuussitoumuksella voidaan pureutua juuri
arvoketjun rajapintojen haasteisiin. Sitoumus tuo uudella tavalla
yhteen elintarviketeollisuuden ja
kaupan toimijoita.
Esimerkkinä Anna Vainikainen mainitsee tuotteiden tilausja toimituskäytännöt sekä pakkaamisen. Materiaalitehokkuussitoumusta voidaan hyödyntää
myös osana kansallista muovitiekarttaa, jonka tarkoituksena on
muun muassa vähentää muovin
käyttöä ja edistää muovipakkausten kierrätettävyyttä.
− Materiaalitehokkuuden arvoketju-ulottuvuus tuo näkyville
pakkauskehityksen synergioita
elintarviketeollisuuden, kaupan
ja pakkausalan toimijoiden välillä.
Tavoitteena on sitoumuksen
asteittainen laajentaminen koske-

maan myös alkutuotantoa ja
horeca-alaa.
Sitoumukseen saadaan koko ajan lisää sisältöä. Sitoumuskaudella edistetään muun muassa
elintarvikejätteen raportointivelvoitteen toimeenpanoa, tarkastellaan elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia sekä edistetään ruokalahjoituksia ja biojätteen vähentämistä alan yrityksissä. Tämän
päälle tulevat yrityskohtaiset toimenpiteet.
− Uskon, että elintarviketeollisuuden ja sen kumppaneiden vapaaehtoiset toimet riittävät: materiaalitehokkuutta viedään koko ajan eteenpäin yrityksissä. Sitoumukseen sisältyvä raportointi
toimii hyvänä työkaluna.
Tuotehävikin vähentämisessä on
keskeistä elintarviketeollisuuden
ja kaupan välinen arvoketjuyhteistyö muun muassa menekinennustamisen kehittämisessä. Kun
tuotehävikkiä uhkaa syntyä, tuoteylijäämät ohjataan ensisijaisesti esimerkiksi ruoka-apuun tai tarjotaan niitä omalle henkilöstölle.
Jos tämä ei ole mahdollista, hyödynnetään ylijäämä joko materiaalina tai esimerkiksi biopolttoaineiden raaka-aineena.
−Kotitalouksissa syntyvän hävikin määrään voidaan vaikuttaa
elintarviketeollisuudessa esimerkiksi erilaisten pakkauskokojen
avulla ja uudistamalla tuotteiden
esillepanoa kaupassa. Kuluttajien
tietoisuutta hävikin ehkäisystä
voidaan parantaa myös lisäämällä
ymmärrystä päiväysmerkinnöistä.
Anna Vainikaisen mukaan kuluttajat ovat osin myös totutettu
siihen, että kaupan hyllyltä löytyy
kaikkea koko ajan.
− Meidän kaikkien on kuluttajina hyvä miettiä, tarvitseeko omaa
lempileipää löytyä kaupan hyllyltä illalla yhdeksältä, eli tiedostaa
omien odotusten ja moralisoinnin
ristiriita. Mahdollisuudet hävikin
vähentämiseen läpi elintarvikeketjun ovat monet, kun niitä vain
osataan hyödyntää.

 vääristä toimintatavoista. Itse

dollisuuksia vaikuttaa hävikin

prosessien rajapinnassa, ja hä-

tahtoa löytyy, saadaan paljon

määrään, Alhonnoro sanoo.

vikin määrä voi kätkeytyä eri-

aikaan. l

tajien lisäksi pitää huomioida

Hänen mielestään on tär-

laisten numeroiden taakse. Kun

Kirjoittaja on toimittaja.

olen lähtenyt siitä, että kulut-

kaikki ketjun osapuolet, kuten

keää

kaupat. Ne ovat organisaatioi-

määrä kaupoissa.

ta, joissa on monipuolisia mah-
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konkretisoida

hävikin

− Johto ei välttämättä ole

hävikin arvo konkretisoituu,

Teema

4RECYCLING-VERKOSTO RAKENTEILLA
MUOVIHAASTEIDEN RATKAISEMISEKSI

4

Recycling on uusi ver-

Biotalouden toimintoja CLIC

kaupan alan tarpeita. Luon-

kansainvälistä yritystä sekä 16

kosto kaikille muovi-

Innovationissa

koordinoiva

nonvarakeskuksen koordinoi-

suomalaista yliopistoa ja tutki-

en kierrätyksestä tai

Laitinen kertoo, että 4Recy-

man Package Heroes -projektin

muslaitosta.

muovia

korvaavista

cling-verkoston kokoaminen

kanssa järjestetään 19.5. yhtei-

Tutkimusyhteistyöllä etsi-

biopohjaisista ratkai-

alkoi vuoden 2019 loppupuo-

nen visiotyöpaja tulevaisuu-

tään ratkaisuja globaaleihin

lella.

den ruokapakkausten kehittä-

ongelmiin,

miseksi.

uutta liiketoimintaa suoma-

suista liiketoimintaa hakevil-

mahdollistetaan

le organisaatioille. Muovihaas-

− Haastavien muovien kier-

teen ratkaiseminen vaatii tiivis-

rätykseen on valmisteltu jo yh-

− Poikkitoimialaisen visio-

laisyrityksille ja kehitetään sa-

tä yhteistyötä. 4Recycling tähtää

teinen tutkimushanke yritys-

työn kautta yritykset saavat

malla osaamista monialaisesti.

yhteiseen visioon, kehitys- ja

ten ja tutkimuslaitosten kans-

arvokasta tietoa tulevaisuuden

− Valmisteltavat tutkimus-,

osaamistarpeiden tunnistami-

sa. Tammikuussa 4Recyclingin

suunnista ja asiakkaiden tar-

kehitys- ja innovaatiohank-

seen sekä tarvittaessa tutkimus-

kick-offissa tunnistettiin myös

peista tuote- ja liiketoimin-

keet ovat avoimia kaikille. Li-

hankkeisiin. Verkoston rakenta-

biokomposiittien kierrätys tee-

nan kehityksen tueksi. Visio-

säksi vaikutamme suomalai-

mista koordinoi voittoa tavoit-

maksi, jota lähdetään tarkem-

työllä voidaan myös tunnistaa

seen ja eurooppalaiseen inno-

telematon CLIC Innovation Oy.

min tarkastelemaan kevään ai-

elintarviketeollisuuden tarpei-

vaatiojärjestelmän ja -instru-

kana, hän toteaa.

ta muovien kierrätykseen, nii-

menttien kehitykseen. Käytän-

Uutta liiketoimintaa haetaan
sekä palveluista että teknolo-

4Recycling tulee tarjoamaan

tä korvaavien biopohjaisten

nössä teemme tutkimusagen-

gian ja uusien materiaalien, ja-

myös brändinomistajille tukea

ratkaisujen löytämiseen sekä

dat jokaiselle kolmelle tee-

losteiden ja kierrätystuotteiden

biopohjaisiin ratkaisuihin siir-

kumppanuuksiin kotimaassa

ma-alueelle ja rakennamme

viennistä sekä koko kierrätys-

tymiseen. Verkoston kokoa-

ja ulkomailla, Laitinen kertoo.

tarvittavat TKI-hankkeet, Tei-

järjestelmän

mista vauhdittaa Business Fin-

kokonaisuuden

kehittämisestä.
− Poikkitoimialainen keskustelu on haluttu saada käyn-

landin myöntämä kasvumoottorirahoitus.

Biotalous-, kiertotalousja energiajärjestelmätutkimusta

tivat kipeimmin yhteisiä toi-

Työpajassa ideoidaan
tulevaisuuden
ruokapakkauksia

menpiteitä ja jotka ovat liike-

Päivittäistavara-alalla pakka-

Erityisinä teema-alueina CLI-

toiminnallisesti kiinnostavim-

usmuovin määrät ovat suuria,

Cissä ovat biotalous, kierto-

pia, Head of bioeconomy Teija

joten 4Recyclingissa on erityi-

talous ja energiajärjestelmät.

Laitinen kertoo.

sesti haluttu tarkastella myös

CLICin omistajina on 30 isoa,

tiin, jotta tunnistetaan hiilen
kierrossa ne kohdat, jotka vaa-

CLIC Innovation Oy koordinoi

ja Laitinen tarkentaa. l

LISÄTIETOJA:
• clicinnovation.fi/project/4recycling/
• www.packageheroes.fi/

yritysten ja tutkimuslaitosten
välistä

tutkimusyhteistyötä.

sen vähentämiseksi halutaan
myös tehdä enemmän. Kun
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TEKSTI: johtava tutkija Anne Pihlanto, erikoistutkija Minna Kahala &
erityisasiantuntija Miitta Eronen, Luonnonvarakeskus

MITTAVA EU-HANKE ETSII
MIKROBI-INNOVAATIOITA RUUANTUOTANTOON
KUVA: MAKMEDIA, ANTTI TÖRMÄLÄ JA VALOKUVAT: LUKE, PARMAN YLIOPISTO, NIOZ JA CTAQUA.

Kestävät mikrobiinnovaatiot voivat tuoda
läpimurtoja tulevaisuuden
ruuantuotantoon.

tään, mikä on paras mikrobikoostumus ja

ta. Luonnonvarakeskus koordinoi SIM-

ton vetämässä työpaketissa, tutkitaan fer-

miten mikrobituotteet tulisi levittää, an-

BA-hankkeessa työtä, jossa sovelletaan

mentoidun rypsi-merilevätuotteen vaiku-

nostella tai lisätä. Viljelykokeet tehdään

aiemmin tuotettua tutkimustietoa elintar-

tuksia koehenkilöiden sokeriaineenvaih-

Italiassa ja Saksassa sekä tavanomaisilla

vikkeiden mikrobeista ja mikrobiomeista

duntaan ja sen metabolisiin piirteisiin,

että luomuviljelmillä. Jos voidaan osoit-

fermentointiprosessien kehittämiseen.

kuten rasva-aineenvaihduntaan ja mata-

taa, että satoa pystytään lisäämään opti-

Fermentoinnin raaka-aineeksi on va-

la-asteiseen systeemiseen tulehdukseen.

moimalla maaperän mikrobiomeja, tulos

littu Euroopassa viljeltäviä täysjyväviljo-

Tämän tutkimuksen odotetaan antavan

olisi läpimurto taistelussa maailman nä-

ja sekä öljy- ja palkokasveja, joiden ravin-

tietoa lihavuuden aineenvaihduntahäiriöi-

länhätää vastaan.

tosisältö on hyvä. Samat kasvit sisältävät

den mekanismeista ja siitä, miten hyödyl-

Tällä hetkellä 90 prosenttia ruuasta

kuitenkin usein luontaisesti myös antinut-

lisiä ja arvokkaita mikrobipohjaisia tuot-

tuotetaan maalla, ja sopivan viljelysalan

rientteja, ravitsemuksellista arvoa heiken-

teita voidaan käyttää tulevaisuudessa.

kasvattaminen on lähes mahdotonta. Me-

täviä yhdisteitä, ja joitakin haitallisia yh-

rien hyödyntäminen ruuantuotannossa

disteitä (mm. fytaatit, tanniinit, proteaa-

on vasta alussa. Hankkeessa selvitetään

si-inhibiittorit, oligosakkaridit, lektiinit

Kestävät mikrobiinnovaatiot käyttöön

hollantilaisen NIOZin (Royal Netherlands

ja härkäpavun visiinit). Mikrobien valin-

SIMBA-hankkeessa arvioidaan alanko-

Institute for Sea Research) johdolla meri-

nan ja optimoidun fermentaatioprosessin

maalaisen Wageningenin yliopiston joh-

mikrobien mahdollisuuksia viljellyn maa-

avulla haetaan ratkaisuja näiden yhdistei-

dolla kehitettyjen mikrobi-innovaatioiden

pinta-alan kasvattamiseen kuivalla maal-

den vähentämiseksi ja vitamiinien tuotta-

kestävyyttä ja käyttöönottoa elinkaariar-

la, vesijättömailla ja levien kasvatuksessa.

miseksi. Hapatteina käytetään pääasiassa

vioinnin menetelmin. Elinkaariarvioissa

maitohappobakteereita.

otetaan huomioon ympäristökestävyys se-

Merilevän käyttö ihmisravinnoksi on
vuosisatoja vanha perinne monissa Aasian

Hankkeessa kehitetään uusia mikrobi-

maissa. Länsimaissa merilevien käyttö

seoksia ja valmistetaan niiden avulla uu-

Hankkeessa kehitetään arvoketjuja va-

on kuitenkin tyypillisesti rajoittunut pai-

sia kasvipohjaisia, fermentoituja tuottei-

lituille kasveille ja kaloille. Suomessa sel-

ikrobit ja mikrobiomit liittyvät

kallisiin perinteisiin käyttötarkoituksiin.

ta. Tuotteiden kehityksessä huomioidaan

vitetään uusien mikrobipohjaisten kalare-

kiinteästi ruokaketjuun. Niillä

Luonnollisten merilevien kerääminen ei

myös lopputuotteen maku, rakenne ja ra-

hujen koko arvoketju. Tavoitteena on ke-

voidaan todennäköisesti edis-

riitä länsimaissa havaitun kasvun tyydyt-

vitsemuksellinen arvo. Hankkeen lopulla

hittää yhteistyössä yritysten kanssa pro-

tää kestävää ruuantuotantoa

tämiseen. Niiden hallittu viljely takaa bio-

prosessien ja tuotteiden kehitys etenee pi-

sessit teolliseen mittakaavaan, jolloin ke-

maailmanlaajuisesti ja ratkoa

massan tasaisen laadun ja vakaan tuoton.

lottimittakaavaan.

hitetyt mikrobituotteet voidaan saada no-

M

kä sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

nykyihmiskuntaa piinaavia ongelmia, ku-

Viimeisimmässä tieteellisessä kirjalli-

ten ilmastonmuutosta ja terveysongelmia.

suudessa korostetaan mikrobiomien mer-

Tutkimus- ja kehitystyötä tarvitaan, jotta

kitystä merilevien viljelyssä, mutta niiden

Ratkaisuja ihmiskunnan
terveysongelmiin?

mikrobien potentiaali ymmärrettäisiin pa-

soveltamista ymmärretään yhä huonosti.

Maailmanlaajuisesti liikalihavuuden ja ai-

Kestäviksi havaittujen mikrobi-innovaa-

remmin. Euroopan unioni satsaa mikro-

Hankkeen päämääränä on löytää optimaa-

neenvaihduntatautien esiintyvyys kas-

tioiden käyttöönotto voisi tuoda läpimurto-

biomitutkimukseen yli 40 miljoonaa euroa.

linen mikrobiyhteisön koostumus merile-

vaa voimakkaasti. Tällä on merkittä-

ja ruokajärjestelmään Suomessa ja maail-

Luonnonvarakeskuksen koordinoima SIM-

vän kestävään tuotantoon.

viä seurauksia sekä yksilöille että tervey-

manlaajuisesti. Maaperän ja merien mikro-

denhuoltojärjestelmille. Tarvitaan ennal-

biomien kestävällä ja tehokkaalla hyödyn-

ta ehkäiseviä strategioita ja hoitoja, jotka

tämisellä voidaan ratkaista suuria yhteis-

on suunnattu sairauksien, kuten metabo-

kuntaa ravistelevia ongelmia aina ruokatur-

Mikrobien avulla voidaan valmistaa ter-

lisen oireyhtymän, varhaiseen vaiheeseen.

vasta ilmastonmuutokseen. Suomalaisille

veellisiä ja turvallisia elintarvikkeita kas-

Erityisesti maha-suolikanava ja suolis-

kuluttajille mikrobi-innovaatioiden käyt-

vimateriaalista. Mikrobit hajottavat hait-

ton mikrobiomi saattaa olla avainasemas-

töönotto voisi tarjota uusia, terveyttä edis-

BA-hanke (Sustainable Innovation of Microbiome Applications in Food System) on

Terveellisiä ja turvallisia
elintarvikkeita fermentoimalla

SIMBA-hankkeen tutkimuskohteet.

osa tätä tutkimuskokonaisuutta.
SIMBA-hankkeessa etsitään mikrobio-

peasti käyttöön koko ruokaketjuun, maaperä- ja meriympäristöistä elintarvikkeiden valmistukseen.

meja, jotka vaikuttavat myönteisesti kasvei-

tokannan, joka on hankkeen jälkeen ylei-

hin, leviin, ihmisiin ja eläimiin. Myönteisi-

sesti saatavilla. Se edistää tutkitun tiedon

Mikrobit ruuantuotannossa
maalla ja merellä

nä vaikutuksina ovat muun muassa kasvien

löytymistä ja helpottaa tutkimuksen edis-

Tällä hetkellä maaperän mikrobiomin vai-

ta-aineita, tuottavat hyöty-yhdisteitä ja

saa tällaisissa interventioissa. Metabolista

täviä elintarvikkeita tai terveystuotteita. l

terveyden, sadon määrän ja laadun parane-

tymistä kentällä.

kutukset maan hedelmällisyyteen ja sa-

parantavat proteiinien hyväksikäyttöä.

oireyhtymää voidaan mahdollisesti hoitaa

LISÄTIETOJA:
simbaproject.eu
@SIMBAproject_EU

minen, lisääntynyt viljelymaa, muutoksiin

Hankkeessa tehtävällä tutkimus- ja ke-

toihin ovat suhteellisen tuntemattomia.

Fermentointi eli hapattaminen on pe-

hitystyöllä edistetään resurssitehokasta,

SIMBA-hankkeessa testataan italialai-

rinteinen tapa valmistaa elintarvikkei-

SIMBAssa kootaan tietokantaa maape-

ilmastokestävää ja kuluttajakeskeistä EU:n

sen ENEAn (Energia Nucleare ed Energie

rän, merien, eläinten, ihmisten ja elintar-

maatalous- ja vesiviljelyjärjestelmää. Yh-

Alternative) johdolla mikrobiyhteisöiden

vikkeiden mikrobiomeista. Bielefeldin ja

teistyötä tehdään niin paikallisella, alueel-

vaikutusta tomaatin, perunan, vehnän ja

Kööpenhaminan yliopistot kehittävät tie-

lisella kuin Euroopan tasolla.

maissin viljelyssä. Tutkimuksessa selvite-

mukautuminen ja terveyden ylläpito.

suolistomikrobeilla.
SIMBA-hankkeessa, Helsingin yliopis-

Mikrobiomit ihmisissä ja ympäristössä
Mikrobiomi-termillä tarkoitetaan monimuotoisia mikrobistoja, joita löytyy laajasti luonnosta.
Ne ovat erittäin tärkeitä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta.
Ihmiskehossa on noin 100 miljardia mikro-organismia. Esimerkiksi suolistossa on vähintään tuhat erilaista bakteerilajia.

32

Kehittyvä Elintarvike 1/2020

Tutkimukset ovat osoittaneet,
että suolistomikrobisto on yhteydessä terveyteen.
Mikrobiomit liittyvät kiinteästi elintarvikeketjuun ja ruokaturvaan, muun muassa terveellisten
ja ravitsevien elintarvikkeiden ja
rehujen valmistamiseen. Maaperän mikrobeilla on suuri merkitys

maan kuntoon ja sitä kautta satotasoihin ja kasvinterveyteen.
Maaperän mikro-organismit
ovat välttämättömiä, ritsosfäärin (kasvien juurten vaikutusalue) laadun, kasvien tautikestävyyden ja ravinnon (esim. typen
sitomisen) kannalta. Maaperän

mikrobiyhteisöt tarjoavat siten
valtavan potentiaalin kestävään
kasvintuotantoon.
Mikrobiomeilla uskotaan olevan suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.
EU panostaa 42 miljoonaa euroa
mikrobiomitutkimukseen vuosina 2018–2022.
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Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto, Helsingin yliopisto
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MISTÄ TULEVAISUUDEN
ELINTARVIKEPAKKAUKSET?
vattamiseksi.

päivänä osin hyvin paikallista ja

Kasvijätteestä valmistetusta etanolista

toisaalta varsin globaalia. Kestä-

tai selluloosasta sekä esimerkiksi mikro-

vän tulevaisuuden luomiseksi pi-

bien tuottamista polyestereistä pystytään

täisi tehdä viisaita päätöksiä. Tarvitsem-

jo nyt tuottamaan uusia materiaaleja.

me materiaaleja, mutta mitkä ovat vaih-

Siksi lyhyellä aikavälillä vaikuttaa siltä,

toehdot?

että pakkausmateriaalien kirjo jopa kas-

Mitä todennäköisimmin, meillä on
tulevaisuudessakin lasi-, metalli-, kuitu-

RUUAN PAKKAUKSEEN TARTTUMISTA
VOI VÄHENTÄÄ MONELLA KEINOLLA

vaa entisestään.

KUVA: VEIKKO SOMERPURO

E

lintarvikkeiden kauppa on tänä

Teema

tarvitsemaan sekä kierrätys- että neit-

R

uuan tarttumista pakkaukseen on

käytetään laajasti sen hyvien ominaisuuk-

muotoilulla ja lisäaineiden yhdistelmillä

tutkittu paljon, mutta tarttumisen

siensa takia. Polyeteeni on edullista, ja sil-

päästään parhaaseen lopputulokseen sii-

syyt ovat jääneet usein epäselväk-

lä on hyvät nesteiden läpäisynesto-omi-

nä, kuinka hyvin ruoka irtoaa pakkauk-

si. Nestemäisten ja öljypitoisten

naisuudet ja matalampi pintaenergia kuin

sesta.

ruokien tarttumiseen pakkauk-

polyeteenitereftalaattilla (PET).

Yhtä keinoa vähentää ruuan tarttumista

sen pintaan vaikuttavat eniten ruuan val-

PE-pinnoitettuun pakkausmateriaaliin

pakkaukseen ja parantaa pakkauksen tyh-

seellisiä materiaaleja kasvavan globaalin

mistusaineet, erityisesti stabilointiaineet, ja

tarttuu vähemmän ruokaa kuin PET-pin-

jentymistä ei ole, koska tarttuminen on il-

ja muovipakkauksia elintarvikkeille.

ten materiaalien tuotannossa on haaste,

kulutuksen tarpeisiin. Mielenkiintoista

reologiset ominaisuudet, kuten viskositeetti

noitettuun. Tarttumattoman materiaa-

miönä monen eri tekijän summa.

Uskon kuitenkin, että näiden materiaalien

johon alalla pyritään vastaamaan. Aika-

on, että kierrätysmateriaaleissa raportti

ja pintajännitys.

lin tärkein ominaisuus onkin matala pin-

käyttömäärien väliset suhteet muuttu-

taulua on kuitenkin vaikea ennustaa nyt,

keskittyy tarkastelemaan erityisesti

vat ajan myötä. Juuri nyt kuitumateriaalit

kun ollaan vielä skaalaamisvaiheessa. Jää

valtaavat lisää markkinaa, kun halutaan

myös nähtäväksi, tulemmeko jonain päi-

korvata kertakäyttöistä muovia. Mutta on

vänä saamaan uuden biopohjaisen mate-

hyvä kerrata muovin määritelmä.

riaalin, jonka tuotanto olisi mahdollista

Muovi on pääosin polymeerimateriaa-

Kapasiteetin lisääminen biopohjais-

Tarttumiseen vaikuttavat myös pak-

taenergia. PETin hyviä ominaisuuksia ovat

metalleja ja varsin vähän muita materi-

kausmateriaalin erityispiirteet, kuten kiin-

muun muassa parempi lämmönkestävyys

aaleja. Suosittelen katsauksen lukemista

teän pinnan vapaan energian määrä, pak-

ja paremmat kaasun läpäisevyydenes-

Pakkauksen tyhjentyminen
parantaa kuluttajien
tyytyväisyyttä

asiasta kiinnostuneille.

kausmateriaalin pintajännitys, hydrofiili-

to-ominaisuudet kuin PE:llä. PETilla on

Ruuan tarttumisella pakkaukseen on suu-

syys (vettä imevä) ja hydrofobisuus (vet-

myös hieman parempi rasvankestävyys.

ri merkitys elintarvikkeen toimitusketjun

samassa mittakaavassa kuin nykyisten

MATERIAALIVALINTOJA OHJAAVAT

lia, joka jossakin prosessin vaiheessa, vir-

tä hylkivä). Rasvaa sisältävän ruuan tart-

Muovien ominaisuuksien parantami-

eri vaiheissa valmistuksesta kierrätykseen.

fossiilisista raaka-aineista valmistettujen

elintarvikealalla vahvasti myös lait ja ase-

tausta hyväksikäyttäen on muotoiltavissa

tumisessa on oleellista pakkauksen sisä-

sessa käytetään lisäaineita esimerkik-

Jos elintarvikepakkaus ei tyhjene kunnol-

materiaalien.

tukset. Erityisesti EU:n kertakäyttömuo-

pinnan karheus ja kiinteän pinnan vapaan

si parantamaan nesteenhylkimisominai-

la, tuotteen laatumielikuva heikkenee. Ku-

vituotteita koskeva direktiivi (ns. SUP-di-

energian määrä. Tarttuminen pakkaukseen

suuksia tai vähentämään kitkaa. Tarttu-

luttajien tyytymättömyys kasvaa, kun osa

rektiivi) vaikuttaa elintarvikealaan lähitu-

on voimakkaampaa, kun pinta on karhea.

misenesto- (anti-block) ja liukastetyyppi-

ruuasta jää käyttämättä.

tuotteeksi. Eli useat niin sanotut muovinkorvaajat ovat tämän määritelmän
mukaisesti myös muoveja. Määritelmä ei
ota lainkaan huomioon sitä, ovatko muovin raaka-aineet uusiutuvista raaka-aineista lähtöisin, tai hajoavatko ne koskaan tai miten. Nyt ratkaisuna on ollut
pidentää muovi-termiä lisäsanoilla tai
puhua biomuovista. Täytyy pysyä tark-

VIISAIMMAN
MATERIAALIRATKAISUN
TEKEMINEN ON
AINA OLLUT VISAISTA.

Kierrätysmuovi on myös mahdolli-

Ruuan irtoamista pakkauksesta voi pa-

siä (slip) lisäaineita käytetään pääasiassa

Pakkaus ei saa olla kierrätykseen laitet-

esiin erilaiset ruokapakkaukset ja muun

rantaa pakkauksen pinnan karheutta vä-

PE-pinnoitteissa, mutta myös PET-pin-

taessa likainen, ja pakkausta huuhdottaes-

muassa take-away-pakkaukset. Ympäris-

hentämällä esimerkiksi etsaamalla, käyt-

noitteissa. Tarttumisenestolisäaineet vä-

sa kuluu puhdasta vettä. Syntyy eettisiä ja

töministeriön julkaisussa esitetään myös

tämällä nanopartikkeleita ja polymeerejä,

hentävät tarttumista pintojen välillä.

ekologisia ongelmia, kun vettä, raaka-ai-

direktiivin tulkinnan haasteita.
Elintarvikepakkaamisen näkökulmasta
tärkeitä ovat luonnollisen polymeerin,

kana, miten viestii, koska määritelmät
eivät ota huomioon näitä asioita.

levaisuudessa: SUP-listauksissa nousevat

KIERRÄTTÄMISEN ROOLI materiaaleja

muovin ja syömävalmiin pakkauksen
määrittelemisen tarve lakia valmistel-

valittaessa kasvaa edelleen. On muistet-

lessa. Kuitumateriaalien käytön kannalta

nen neitseellisen muovin korvaaja. Muo-

tava, että kierrättämisen toteutuksessa on

on erittäin tärkeää saada selväksi, miten

veja on jo nyt korvattu, kuitupakkausten

suuria maakohtaisia eroja jo pelkästään

direktiivissä ”osin” muovia sisältävä

lisäksi, käyttämällä pakkauksissa kier-

Euroopassa ja ennen kaikkea maailman-

tuote määritellään. Jos tätä ei määritellä

rätetystä raaka-aineesta valmistettua

laajuisesti. Se, että kuluttaja esilajittelee

asianmukaisesti, voidaan joutua tilantee-

polyetyleenitereftalaattia (rPET). Sille ei

pakkausmateriaalit, on viestintää ja valis-

seen, jossa muovilla ohuesti päällystetty

ole vielä kovinkaan montaa kilpailijaa,

tusta vaativa toimintatapa, varsinkin jos

kartonkikuppi voi päätyä SUP-kieltolis-

koska muita elintarvikehyväksynnän saa-

pakkausmateriaalien kirjo yhä kasvaa.

talle. Asiayhteyskään ei aina välttämättä

neita kierrätysmateriaaleja ei ole laajalti
saatavilla.

TAHTOTILA MATERIAALIKEHITYKSESSÄ

Kierrättämisessä on meneillään val-

paljasta merkitystä ilman tarkkaa mää-

tava systeeminen muutos teknologisesti,

rittelyä, ja lakia tulkittaessa väärinym-

lainsäädännöllisesti ja asenteellisesti.

märrykselle ei ole tilaa.

Tarvitsemme lisää kapasiteettia ja hyviä
(teknisiä) ratkaisuja, jotka mahdollista-

poliittisiin päätöksiin sisältyy valtavasti

pakkausmateriaalien raaka-aineiden bio-

vat materiaalien kierrättämisen entistä

tiedonhankintaa, erilaisten tarpeiden ja

pohjaisuuden lisäämiseen. Raaka-aine-

viisaammin.

tavoitteiden huomioimista ja tulevaisuu-

OECD:n vuoteen 2060 ulottuva katsaus

den ennakoimista. Tulemme aina tarvit-

ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin säi-

raaka-aineiden ja materiaalien tulevai-

semaan monia materiaaleja, jotka vas-

lyttämisen ja kestävän kehityksen kan-

suudesta ennakoi, että kierrätysmate-

taavat kunkin elintarvikkeen suojan tar-

nalta on epäsuotuisaa käyttää pakkaus-

riaalien käytöstä tulee kilpailukykyinen

peeseen. Viisaimman materiaaliratkaisun

materiaaliksi ruuaksi kelpaavia kasveja

neitseellisten materiaalien käytön kanssa.

tekeminen on aina ollut visaista, eikä se

tai enempää maapinta-alaa niiden kas-

Katsaus esittää, että tulemme itse asiassa

näytä helpottuvan huomennakaan.
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Liukastelisäaineita käytetään kitkan

neita ja energiaa tuhlataan. Pakkaukseen

partikkelit alustaan. Toisaalta pinnan ku-

vähentämiseksi muovikalvon ja paka-

voi jäädä ruokaa tyhjentämisen jälkeen jo-

vioinnilla on mahdollista saada aikaan jo-

tun tuotteen välillä. Huurtumisenestoli-

pa 20 prosenttia alkuperäisestä määrästä.

pa superomnifobinen eli nestettä hylkivä

säaineita (anti-fog) käytetään muokkaa-

Pakkaus on myös tuotteen ja brändin

pinta.

maan pakkausmateriaalin pintajännitystä

tehokkain mainos, ja hyvin tyhjentyvä

erityisesti PE-pinnoitteissa. Pakkausma-

pakkaus lisää asiakastyytyväisyyttä. Pak-

teriaalin pintajännitystä voidaan vähen-

kauksen helppo käytettävyys ja hävitettä-

tää käyttämällä fluoridimateriaaleja kuten

vyys hyödyttävät kuluttajia. l

Paras lopputulos
pintamateriaaleilla ja
lisäaineyhdistelmillä

fluoropolymeereja, fluorotioleja, fluorosi-

Ruuan tarttumiseen voi vaikuttaa pakkausmateriaalin pinnoitteella. Polyeteeniä (PE)

laania tai fluoroplasmaa.
Erilaisilla pintamateriaaleilla, pinnan

kehittyvae

Ohjaustoimiin, lainsäädäntöön ja

suuntautuu joka tapauksessa vahvasti

pohjana tulee hyödyntää sivuvirtoja, sillä

mikrokuvioinnilla tai tiivistämällä nano-

kehittyvaelintarvike.fi

TILAA
LEHTI

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

lintarvike
.fi

Ilmastonm
haastaa uutos
elintarvik
eketjun

KOKO ALAN
RVIKE
ELINTA ATTI- JA
AMM LEHTI
TIEDE

Elintarvi
paremmaketurvallisuutta
lla analytiik
alla
Tutkimu
kaipaa nos- ja kehittämisrah
peita muuto
oitus
ksia

ANALYTIIK
TILAUKSET: toimitus(at)kehittyvaelintarvike.fi

KA & VALV
ONTA

Tuotanto, Pakkaukset & Materiaalitehokkuus

35

MAUSTEILLA

VALMISRUOKATEOLLISUUS

TEKSTI: Ari Virtanen

TEKSTI: puheenjohtaja Nina Westerberg, Elintarviketeollisuusliiton
Valmisruokayhdistys

KAUKOIDÄSSÄ
VALMISRUOKA ON
HUIPPUSUOSITTUA

V

almisruoka voi olla mikroateria,
maksalaatikko tai mummon lihapullat. Aasialaiselle se on jotakin muuta kuin suomalaiselle tai
amerikkalaiselle. Kaikkialla valmisruoka
on kuitenkin syntynyt kaupungistumisen,
teollistumisen, sota-aikojen ja perhekoon
pienenemisen seurauksena.
Kaukoidässä valmisruoka (Home Meal
Replacement HMR) on nyt menestystuote, jolla on kuitenkin pitkät perinteet.

paljon ja ovat halukkaita ostamaan länsi-

misruuista. USA:n maatalousministeriö

maalaisia valmisruokia.

USDA:n arvion mukaan valmisruoka on
Japanissa 95 miljardin dollarin liiketoi-

SUOMELLA ON
HYVÄ MAINE VARSINKIN
JAPANISSA
JA KOREASSA.

Japanissa ja Yhdysvalloissa viimeistään

mintaa.

JOS SUOMESSA ASUVILTA korealaisilta
opiskelijoilta kysyy heidän lempiruokiaan, hernekeitto ja jopa mustamakkara
mainitaan usein suosikkilistalla lettujen
ja kanelipullien lisäksi. Finnairin korealainen lentoemäntä kertoi, että heidän
vakituisia tuliaisiaan ovat Jaffa-keksit,

sota ja nopea teollistuminen veivät nai-

suklaa ja vihreä prinsessakakku. Alepan

set tehtaisiin ja konttoreihin pois hellan

VALMISRUOKAA ON KAHDENLAISTA:

lentoaseman myymälästä aasialainen

äärestä. Valmisruoka, ruokarekat ja pika-

lämmitystä vaille valmista (RTE=Ready

lentohenkilökunta ostaa iltapalaksi tuo-

ruoka yleistyivät.

to Eat) tai puolivalmista (RTC=Ready to

reiden hedelmien lisäksi siemennäkkäriä,

Cook), jossa perinteisen ruoka-annok-

soijajugurttia, linssisipsejä ja suklaata.

Perhekeskeisessä japanilaisessa, kiinalaisessa tai korealaisessa kodissa on ollut

sen raaka-aineet on kerätty pieniin pus-

Suomalaisten valmisruokien myymi-

yksi tai useampi isoäiti ruuan laittajana.

seihin valmiiksi pilkottuina. Japanissa ja

nen Aasiaan on luultavasti vaikeaa, vaikka

Nyt syntyvyys on romahtanut Itä-Aasias-

Koreassa arvostetaan tuoreita raaka-

hernekeitto maistuisikin. Toisaalta aasia-

sa, ja moni nuori haluaa asua omillaan

aineita, mutta ne ovat kalliita. Liha tai

laiset elintarvikeyritykset eivät ole jää-

joko yksin tai puolison kanssa kahden

vihannekset maksavat kaupassa 3−4 ker-

neet kotimarkkinoilleen. Korean suurin

työssäkäyvän sinkun taloudessa.

taa enemmän kuin Suomessa, mutta lou-

valmisruokayritys CJ osti vuonna 2018

nasravintoloissa annoksen saa puoleen

amerikkalaisen Red Baron pakastepiz-

hemmista, lapsista ja isovanhemmista.

hintaan verrattuna Suomeen, ja valmis-

za-tuotemerkistä tunnetun Schwan's yri-

Samalla valmisruoka on yhä suositumpaa,

ruuat ovat vielä halvempia.

tyksen. CJ sai kaupassa 12 000 työntekijää

Yhä harvempi ydinperhe koostuu van-

kun yksin tai kaksin elävillä ei ole aikaa,

Japanissa on menty pisimmälle. Monen

ja kolme miljardin liikevaihtoa ja ennen

ainoa ruokakauppa on metroasemalla

kaikkea jakeluverkoston pakastedump-

alusta lähtien. Nuoret myös matkustavat

oleva lähikauppa, convenience store.

lingeilleen. CJ on myös Korean suurin elo-

Yli 56 000 tällaista 7eleven-, Family-

kuva- ja tv-tuottaja. Elokuvista ja draa-

mart- tai Lawson-pikkukauppaa palve-

masarjoista on varmasti apua elintarvik-

lee ympäri vuorokauden. Niistä saa sekä

keiden markkinoinnissa.

KUVA: ARI VIRTANEN

halua tai osaamista valmistaa ruokaa

valmisruokia että hot dog -kokoisia pieniä, kuumia ruokia. Kylmäkaapissa on

SUOMALAISILLE RAAKA-AINEILLE on

valmiina valmisruokia, joiden annokset

lukuisia mahdollisuuksia Aasiassa. Suo-

tehdään keskuskeittiössä ja kuljetetaan

mella on hyvä maine varsinkin Japanissa

kolme kertaa päivässä kauppaan. Lisäksi

ja Koreassa. Suomalaisen porsaanlihan

on pakasteannoksia ja huoneenlämmössä

ja broilerin hintataso on kilpailukyinen,

säilyviä ruokia kuten keittoja tai valmiiksi

jos otetaan huomioon tuotteiden korkea

keitettyjä riisiannoksia.

laatu verrattuna USA:han, Brasiliaan tai

Pikkukaupoissa on vähintään mikro-

Tokpokki on paksua nuudelia chilikastikkeessa. Se on yleinen korealainen katuruoka, mutta suhteellisen uusi lämmittämistä vaativa valmisruoka.
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Thaimaahan. EU:n ja Japanin sekä EU:n ja

S

uomalaisten valmisruokatottu-

hedelmiä ja kasviksia pitäisi syödä vähin-

mukset ovat kokemassa muutos-

tään puoli kiloa päivässä, ovat monelle jo

ta. Tähän asti valmisruokapuolel-

perustietoa. Tämä näkyy kasvispohjaisten

la ovat menestyneet kovin perin-

valmisruokien myynnin vahvana kasvuna

teiset ruuat. Pinaattiletut sekä maksa- ja

ja paljastaa, että tänä päivänä terveellisessä

makaronilaatikko ovat pysyneet suosiossa

valmisruuassa piilee suuri mahdollisuus.

sukupolvesta toiseen, ja niiden myynti on
tenkin ollut nähtävissä, että nuori sukupolvi vaatii aiempaa enemmän ravinnoltaan, myös kätevästi tarjolla olevalta pikaruualta.
Maku on toki yhä äärimmäisen tärkeää
kuluttajalle, mutta se ei enää ole ainoa

NOPEAN SYÖMISEN
MARKKINA
ON KASVUSSA.

yhä selvemmin aterioimisen helppous ja
nopeus. Taustalla vaikuttavat yhteiskunnan isot trendit. Suomessa jo 76 prosenttia kotitalouksista on yhden tai kahden
hengen talouksia, mikä ohjaa päätöksentekoa yhä yksilöllisempään suuntaan.
Oli kyse sitten pienen lapsen vanhemmista tai yksin asuvasta, uraa rakentavasta nuoresta aikuisesta, aikaa halutaan käyttää yhä vähemmän ruuan laittamiseen pienehkössä keittiössä. Nopean
syömisen markkina on kasvussa, koska
se pystyy antamaan valmiita ratkaisuja

20–25 kiloa vuodessa. Suomalaisten kotitalouksien ruokahävikki vastaa noin
100 000 keskivertohenkilöauton vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.
Ruokayritysten keskeinen tehtävä on
vastata ekologisuusvaatimuksiin. Ruoekologisuus ovat asioita, joihin kuluttaja
kiinnittää huomiota yhä useammin valmisruokaansa valitessaan.
Raaka-aineiden turvallisuus ja niiden
eettisyyden varmistaminen tarkan jäljitettävyyden keinoin ovat yhtä lailla prioriteettilistalla korkealla. Suomalaisille

kriteeri elintarvikkeen ostolle. Pienten
talouksien ruokavalinnoissa korostuvat

ruokaa, eli henkilöä kohden keskimäärin

kahävikin minimoiminen ja pakkausten

jatkanut kasvuaan. Jo hetken aikaa on kui-

hyvä uutinen on, että Suomessa on vasTerveellisyyden lisäksi valinnanvapaus
aterian valitsemisessa on kasvava trendi.
Kuluttajatutkimusten mukaan yksilön
vapaus valita tai koostaa oma ateriansa
on suomalaisille tärkeämpää kuin muiden maiden kansalaisille. Ruokayritykset
ovatkin monipuolistaneet valmisruokien,
etenkin kasvispohjaisten tuotteiden, valikoimaansa ja pitäneet huolen siitä, että
erikoisruokavalioita huomiodaan aiempaa
paremmin. Esimerkiksi salaattibaarien
kasvava suosio selittyy sillä, että kuluttajalle avautuu mahdollisuus tuunata ate-

tuullisia toimijoita, joiden ruokatuotteiden selosteet ovat kunnossa.

DIGITAALISUUS AVAA uusia mahdollisuuksia. Kulutuspäätöksissä on havaittavissa selkeä edistyksellinen trendi, ja
myös yritysten täytyy uudistua. Avainasemassa ovat asiakaskokemusta parantavat
digitaaliset käytännöt. Ne ovat yleistymässä niin valmisruoka- kuin ravintolaja foodservice-aloilla, mutta niitä ei ole
vielä hyödynnetty täysmittaisesti.
Digitaalisuus mahdollistaa keittiön

riastaan juuri omanlaisensa.

ammattilaisille mahdollisuuden keskittyä

ruuan lämmittämisen hankalana.

RUOKAHÄVIKKIÄ tulee pienentää. Valin-

velujen kehittämiseen kuunnellen asia-

NUORET VAATIVAT terveellistä ja eettistä

kuluttajien tarve tehdä eettisesti kestäviä,

hektiseen arkeen – jopa paremmin kuin
perinteiset valmisruuat. Osa kokee jo

ruokaa. Heille ei riitä pelkästään ruuan
nopea saatavuus. Terveys- ja hyvinvoin-

Korean vapaakauppasopimukset auttavat

neet sekä muutama tuoli ja pöytä. Kukaan

nekin hintakilpailukyvyssä. Tanska on jo

ei edes ihmettele, vaikka siellä juo töl-

nyt kasvattanut lihan vientiä.

aiempaa tiedostavampia ruoka-asioissa.

kin olutta samalla, kun syö iltapalaksi

Kirjoittaja on lehden vakituinen avustaja
joka asuu Soulissa.

onkin viime vuosina vähennetty.

kevaihdosta jo neljännes tulee näistä val-

PUHEENVUORO

VALMISRUOKA ON
SUURESSA MURROKSESSA

aaltouuni, kuumaa vettä ja ruokailuväli-

kanankoiven riisillä. Lähikauppojen lii-

Teema

KUVA: TONI TERVO

Maailma

tibuumi näkyy siinä, että kuluttajat ovat
Suolan ja rasvan määrää valmisruuissa
Vallitsevat suositukset, joiden mukaan

nanv apauteen liittyy keskeisesti myös
vastuullisia valintoja, jotka heijastelevat
heidän arvomaailmaansa.
Tutkimusten mukaan kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta noin kolmannes syntyy ruuasta.
Suomessa kotitaloudet heittävät vuosittain roskiin 120–160 miljoonaa kiloa

innovatiivisten ateriaratkaisujen ja -palkasta aiempaa paremmin. Pelkkä tuotteen tai palvelun laadukkuus ei kuitenkaan
riitä: siitä pitää myös osata kommunikoida
oikein. Meillä suomalaisilla on aina ollut
kyvykkyyttä kehittää tuote mahtavaksi.
Tulevaisuudessa vaaditaan sen lisäksi
uskallusta nostaa kertominen tuotteesta
sekä sen edustamista arvoista uudelle
tasolle.

Valmisruokateollisuus
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– Videopuhelujen ja livetubettajien
maailmassa ruoka voi tulevaisuudessa olla

TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

sikkivalmisruokina säilyvät muun muas-

pitkään. Nyt kasvaa voimakkaasti täsmä-

sa tutut laatikkoruuat, mutta Suomessa on

ostaa ruokaa. Ruoka ostetaan entistä val-

hyvinvointi. Lihaa kevennetään possus-

aika vähän tarjontaa etnisille valmisruuil-

miimpana. Esimerkkejä ovat sushi, vegaa-

ta kanaan, leivät ovat kuitupitoisempia ja

le. Maahanmuuttajien reseptejä voisi hyö-

niset valmisruuat ja burgerikeittiöt. Puo-

suklaa tummaa.

dyntää, ja samalla työllistää heitä.

syödä paikan päällä tai ottaa mukaansa.
Ihmisiä kiinnostaa entistä enemmän,
mitä ruoka sisältää. Lisäaineita kaihdetaan. Ruokavalioiden räätälöinti sovitetaan
omaan perimään ja suolistobakteeristoon.

Vuonna 2020 kolme
vahvaa ruokatrendiä

Esimerkki trendiostoskorista voi näyttää tältä.

K

leisen elämän hallinta. Robotiikasta tulee

tietoa päätöksenteon pohjaksi.

arkipäivää. Tulevaisuudessa koittaa myös

di Jungar arvioi, että valmisruo-

– Keskiössä ovat asiakkaat. Minun teh-

työn murros, jossa työn tekeminen muut-

kien suosio kasvaa ja tuotevalikoi-

täväni on tuoda suunnitteluun mukaan

tuu entistä monipuolisemmaksi ja moni

ma laajenee. Kasvisvaihtoehdot ja

asiakkaan ääni: mitä asiakas haluaa pitää

saattaa tehdä töitä samanaikaisesti useal-

vegaaniset valmisruuat yleistyvät, etnisyys

ennallaan, mitä poistaa ja mitä uutta hän

la eri alalla.

lisääntyy, pakasteet tekevät paluun, yhdel-

haluaa, Jungar tiivistää.
Asiakasnäkemystä selvitetään dataan

moilla. Ruokailmiöitä tutkimme joka vuosi.

ja laadukkaat, ravintolatasoiset vaihtoehdot

nojaten ja erilaisilla tutkimuksilla. K-Kylän

Edellinen tutkimus selvitti vuoden 2019 il-

lisääntyvät.

asiakastutkimusryhmässä on mukana

miötä, seuraava tulee vuonna 2021. Teem-

nopeas-

20 000 suomalaista. Tutkimukset voivat

me yhdessä tavarantoimittajien kans-

ti myös valmisruokien tuotekehityksessä,

olla laadullisia tai havainnoivia tutkimuk-

sa kuluttajatutkimuksia, joiden hedelmät

jossa korostuvat raaka-aineiden alkuperän

sia tai perustua kyselyihin. Havainnoinnin

näkyvät käytännön ratkaisuissa kaupas-

läpinäkyvyys, laadukkaat raaka-aineet ja

rooli kasvaa, kun etsitään uusia asioita.

sa. Esimerkiksi kymmenen K-Kylän ku-

näkyvät

valmisruokien tuunausvinkit: valmisruoka voidaan koostaa komponenteista ja viimeistellä kotona.

Nuoret ideoivat
tulevaisuuden ruokaa

maun. Syntyi sokeriton Hartwall Jaffa Vihreä Omena, jota myytiin yksinoikeudella

K-ryhmässä ennakoidaan jatkuvasti tu-

itse tehdyt” -ratkaisut, joiden valmistuk-

levaisuutta, etenkin ruuan kuluttamisen

seen myös kuluttaja voi ottaa osaa vaik-

murrosta. Parhaillaan käynnissä olevassa

kapa printtaamalla paikan päällä 3D:llä.

hankkeessa keskitytään nuorisoon, ja yh-

Syönti saman pöydän ääressä
muuttaa muotoaan

Myös liikkuessa syötävien ruokien inno-

teistyötä on tehty Lähiöfest-koululaistyö-

Saman pöydän ääressä syöminen muut-

vointi on tärkeää, Jungar listaa.

pajojen kanssa.

tuu. Koska ihmisillä on entistä vähemmän

Nuorten ryhmissä korostuvat vastuul-

opiskellut myös psykologiaa. K-ryhmässä

lisuus, vertaisvaihdanta ja oman sirpa-

38

Kehittyvä Elintarvike 1/2020

nos tiskiltä.

ja ruokahifistely kasvaa. Vaikutteita hae-

Jungar muistuttaa, että kaupan valikoi-

taan nyt ammattikokeilta, ja lajikekirjon

mat ovat kasvaneet 2000-luvulla rajus-

tunnistaminen paranee.

ti, mutta kuluttaja päättää, mitä hyllyyn
tymarketissa oli myynnissä vuonna 2006

märtää, että burgeriin tarvitaan rasvai-

noin 10 000 tuotetta, nyt jo yli 30 000 tuo-

ja elämyksellisyys, ja nyt keskitytään hävi-

sempaa naudanjauhelihaa kuin kaalikää-

tetta.

kin ehkäisemiseen.

ryleisiin ja keittoon sopii myös kalkkunajauheliha. Hifistely kansantajuistuu.

Harvaan asutussa maassa verkkokauppaakin tehdään kaupan lattialta. Kaupan

hyvää hävikkityötä. Hävikin ehkäisemi-

Suomalaisista vajaa kymmenesosa on

työntekijä saattaa koota verkkokaupan os-

seen tartutaan myös kodeissa esimerkik-

intohimoisia ruokahifistelijöitä, ja reilu

toksia aamupäivän ja hyllyttää iltapäiväl-

si ennakoimalla tarvittavan ruuan määrää

kymmenesosa harrastaa ruokaa: viides-

lä. Kauppa siirtyy myös lähemmäksi ravin-

tai valmistamalla tähteistä erilaisia ruokia

osa kansasta on ruokaharrastajia. Heidän

tolaa. Siksi tarvitaan lisää ravintolaosaajia

viimeiseen muruseen asti. Mobiilisovel-

joukossaan on kaikenikäisiä ihmisiä, myös

esimerkiksi työssäoppimisen kautta.

luksilla voi seurata omien ostojen kotimai-

perinneruokien sanansaattajia.

Vaikutteita monista
ruokakulttuureista
Heidi Jungar arvioi, että seuraava ruoka-

– Seuraava kymmenen vuoden aikana
ei tule isoja mullistuksia, mutta verkkokauppa kasvaa. Kymmenen vuotta on lyhyt aika isoille muutoksille ihmisten käyttäytymisessä, Heidi Jungar arvioi. l

luttajaa pääsi valitsemaan Hartwall Jaffan

– Tuotekehityksessä on tärkeää ”kuin

Hän on kauppatieteen maisteri, joka on

nos saatetaan ostaa hyllystä ja salaattian-

Elämyksellisyys hakee uutta muotoaan,

– Teemme tutkimusta jatkuvasti eri tee-

lä kädellä syötävien tuotteiden tarve kasvaa,

Trendimuutokset

kasvattaneet suosiotaan. Valmiskeittoan-

va, Jungar kertoo.

ovat tiedostava kuluttaminen, hyvinvointi

– Lisäksi kuluttaja voi valita kaupassa

Jungar on strategi, joka jalostaa tutkimus-

ja vegaanisten valmisruokien odote on ko-

jää. Esimerkiksi Espoon Ison Omenan Ci-

oman tilanteesta.

alan asiakasnäkemysjohtaja Hei-

esimerkiksi salaatti- ja sushibaarit ovat

pitsalajikkeet. Jauhelihassa aletaan ym-

jätteen erittely avaavat silmiä näkemään

-ryhmän päivittäistavaratoimi-

Ihmiset syövät nyt enemmän kalaa, ja

nokset ovat tänä vuonna terveellisempiä,

Tänä vuonna kolme vahvinta ruokatrendiä

suusastetta ja hiilijalanjälkeä. Ne ja bio-

VALMISRUOKIEN KÄYTTÖ
KASVAA JA MONIPUOLISTUU

– Me odotamme, että valmiit ruoka-an-

– Hevissä löydetään porkkana- ja kur-

Kaupat ja ravintolat ovat tehneet paljon

Valtatrendit ujuttautuvat ruokiin muiden alojen kautta. Esimerkiksi kauneuden kaipuu alkoi sisustamisesta. Nyt se näkyy ruokalautasella ja vaikuttaa pakkauksiin moniaistillisesti, asiakasnäkemysjohtaja Heidi Jungar kertoo.

afrikkalaisine karjalanpaisteineen. Suo-

Muutos antaa uusia mahdollisuuksia

livalmiin ruuan markkina kiihtyy. Sitä voi

Kauneuden kaipuu näkyy ruoka-annoksissa.

trendi on fuusiokeittiöiden fuusio aasialais-

sin tuottajille.
Hyvinvoinnin teema on ollut pinnalla jo

luontainen osa näissä tilanteissa.
KUVAT: K-RYHMÄ

tuotteita, joista palautetaan rahaa takai-

K-Ryhmän kaupoissa.

fyysisisiä kohtaamisia, ruualla on nykyis-

Ideat tarvitsevat suojelijansa
Uudet ajatukset tarvitsevat suojaa, jotta niistä voi kasvaa jotain suurta. Meidän tehtävämme on huolehtia oikeuksiesi
toteutumisesta. Kun aineeton pääomasi on turvattu, voit keskittyä täysillä ydinosaamiseesi.
Lue lisää IPR-suojan arvosta yrityksellesi: www.papula-nevinpat.ﬁ

tä suurempi merkitys.

Sinun yksinoikeutesi

Tuotanto, Pakkaukset & Materiaalitehokkuus
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Avainpelaajina viljelijät

KUVA: GOLD&GREEN

KUVA: VERSO FOOD

Viljan ja palkokasvin yhdistelmästä syntyy toisiaan täydentävä aminohappokoostumus, sanoo Gold&Green Foodsin toimitusjohtaja Maija Itkonen.

Kun Härkis lanseerattiin, kuluttajamarkkina ja kauppaketjut olivat
valmiina kasvipohjaisille tuotteille, Verso Foodin toimitusjohtaja
Tomi Järvenpää kertoo.

KUVA: ENTIS

Lihankorvikkeen voisi valmistaa
kasviproteiinien ja hyönteisten yhdistelmästä. Sirkat sisältävät runsaasti rautaa, sinkkiä, B12-vitamiinia ja ravintokuituja, toimitusjohtaja
Samuli Taskila Entiksestä toteaa.

KUVA: FAZER

Tuotekehityksessä ei mietitä, mitä
linjalla voi valmistaa, vaan puhtaasti kuluttajien tarpeita, innovaatio- ja
tuotekehitysjohtaja Juhani Sibakov
Fazer Leipomosta sanoo.

PROTEIINIMARKKINAT UUSJAOSSA

E

nää lihansyöntiä ei pidetä itses-

noille alkoi vähitellen ilmestyä kasvipro-

tään selvyytenä, eikä kasvissyön-

teiineja raaka-aineinaan käyttäviä startup-

tiä kummeksuta. Iso massa syn-

peja.

Loppupeleissä markkinoilla jyllää aina kysynnän ja tarjonnan laki. Niin myös kasvivalkuaista sisältävien herneen ja härkäpavun viljelyssä, toteaa MTK:n vilja-asiamies ja Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) puheenjohtaja
Max Schulman.
Pelilaudalla ovat ilmastotietoiset kuluttajat, joiden joukko
on sen verran suuri, että kasviproteiinimarkkinoilla alkaa olla
jo useampia yrittäjiä, kilpailuakin. Avainpelaajina ovat kuitenkin viljelijät.
Hernettä ja härkäpapua oli
pitkään kasvatettu lähinnä rehuksi. Kauan ennen kuin kasviproteiinihype alkoi Suomessa,
Euroopan komissiossa oli Schulmanin mukaan ehditty pohtia,
mikä on valkuaislähteiden tuotantomäärä Euroopassa viljan lisäksi.
Ajatuksena oli korvata tuontisoijaa Euroopassa tuotetuilla valkuaiskasveilla, jos se olisi
taloudellisesti kannattavaa. Piti
ratkaista, mitä lajikkeita kussakin maassa olisi järkevää viljellä
ja minkälainen kasvinjalostus olisi tarpeen.
Nyt herneproteiinin ja härkäpavun satoa on jakamassa sekä

Pitää kehittää uusia kasvinjalostusmenetelmiä, jotta saataisiin uusia
lajikkeita markkinoille, sanoo vilja-asiamies Max Schulman MTK:sta.

rehu- että elintarviketeollisuus,
koska lihaa korvaavien tuotteiden
kysyntä on kasvussa.
– Kaurabuumi siivitti myös kasviproteiinien nostetta. Yhdessä
erinomainen parivaljakko, sanoo
Schulman.
Nyt on hänen mukaansa hyvä pöhinä menossa, mutta myös
monta haastetta selätettävänä.
Jotta elintarviketeollisuus saisi tuotantoonsa puolivalmisteita,
pitäisi investoida alkutuotantoon,
kuten rouhimoihin. Tätä ennen on
varmistettava raaka-ainetuotannon saatavuus.
Härkäpavun ja herneen viljelyalat ovat Scuhlmanin mukaan
nousseet vuosi vuodelta. Tämänhetkistä noin 50 000−60 000 heh-

ja jakeita perunasta. Perunassa
tärkkelys on päätuote, härkäpavussa proteiini.
Kymmenen vuotta sitten yhtiö
alkoi toimitusjohtaja Ossi Paakin
mukaan selvittää, miten se voisi hyödyntää perunatärkkelystehtaan sivutuotteena syntyvää perunasolunestettä. Perunatärkkelystehtaan kylkeen rakennettiin
Finnamyl on investoimassa kuivuonna 2015 proteiinin erotusvurikapasiteettia kevään koeajoa
laitos elintarvikekelpoisen peruvarten, kertoo toimitusjohtaja
naproteiinin saamiseksi.
Ossi Paakki Finnamylistä.
– Tähän saakka proteiini oli
myyty rehuksi, mutta tavoitteena
on nyt myös elintarvikemarkkina,
taaria hän pitää hyvänä alkuna.
Jotta markkinaa syntyisi, pitäisi Paakki taustoittaa.
Koska käyntikausi on vain runvalkuaiskasvien määrässä päästä noin 200 000 hehtaariin. Vien- saat kolme kuukautta ja lopun aikaa prosessi on huollossa ja levostiovi pitää tulevaisuudessa jätsa, syntyi Paakin mukaan ajatus
tää auki, jos kotimaan tarpeeskoeajaa erotuslaitoksessa myös
ta jää yli.
– Toistaiseksi elintarviketeol- palkokasveja.
– Nyt on saatu koetoimintalupa
lisuus ostaa härkäpavun rehuna.
Varsinainen raaka-ainemarkkina härkäpapua varten ensi kevääksi,
on vasta muodostumassa, sanoo Paakki kertoo.
Sekä härkäpapu- että hernepSchulman.
roteiinimarkkinat ovat kasvusPerunatärkkelystä ja -proteiinia sa kotimaan lisäksi myös muualla Euroopassa. Markkinat ovat
Kokemäellä valmistava Finnamyl saattaa jalostaa lähivuosina yhtiölle entuudestaan tuttuja remyös härkäpapuproteiinia. Teh- hupuolelta. Finnamylin härkäpapuproteiinin tuotantotavoite on
taalla on tarkoitus erotella härkäpavusta tärkkelystä, kuitua ja alkuvuosina 200−300 tonnia.
proteiinia. Nyt se seuloo samoKUVA: FINNAMYL

TEKSTI: Riitta Ekholm

KUVA: MTK

Teema

vietiin kaupanhyllyiltä hetkessä.
Noin 50 hengen porukka painaa Järvenpään tehtaalla kolmessa vuorossa. Kun Ta-

tyy kasvispäiviä pitävistä fleksaa-

Gold&Green Foodsin toimitusjohta-

co Bell -ravintola avasi täällä ovensa, Nyh-

Verso Food otti toimitusjohtaja Tomi Jär-

ruokatalo Entiksen toimitusjohtaja Samu-

jista. Liha, kala, kasvikset, vilja ja

ja Maija Itkonen istui kuusi vuotta sit-

tökauraa oli listalla annoksen täytteek-

venpään mukaan viime keväänä ison loi-

li Taskila uskoo, että yhtä lailla hyönteis-

kananmuna pitävät pintansa proteiinin läh-

ten lentokoneessa ja luki artikkelia liha-

si, nyt myös Espanjassa, Portugalissa ja

kan, kun Kavli-konserni osti sen koko osa-

ten käyttö elintarvikkeissa valtavirtaistuu

teinä, vaikka pakkaa pistävät tulevaisuudes-

imitaatioista. Miksi ihmeessä pitäisi syö-

pian myös muualla Euroopassa. Tuote ot-

kekannan. Yrityskauppa siivitti pääsyn uu-

hinnan asettuessa kohdilleen noin viides-

sa uusiksi myös ilmaproteiini ja laboratorio-

dä kanalle maistuvaa keinolihaa, hän ih-

taa parhaillaan jalansijaa Metro-konser-

den omistajan kotimarkkinoille Ruotsiin,

sä vuodessa.

liha.

metteli. Pitkän ja harha-askelillakin tai-

nin tukkuliikkeissä Saksassa.

Norjaan ja Isoon-Britanniaan.

Kun ilmastosta, eläinten hyvinvoinnis-

valletun tien päässä oli sopiva seos kau-

ta tai lihan turvallisuudesta huolestuneiden

raa, härkäpapua, keltahernettä, kylmäpu-

joukko kasvoi tarpeeksi suureksi, markki-

ristettua rypsiöljyä ja suolaa. Nyhtökaura

– Seuraava nuppineula kartalla on Yhdysvallat, sanoo Itkonen.
Kymmenen vuotta sitten perustettu

KUVA: LUKE

Kahden prosentin vegaanimarkkina

Suomi ei ole Euroopan kärkimaita
sen enempää vegetaristeina kuin
lihan kuluttajinakaan, muistuttaa
erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri Luonnonvarakeskuksesta.
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Uusien kasvipohjaisten tuotteiden, kuten Härkiksen ja Nyhtökauran hurjat myynnin kasvuprosentit johtuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkijan Juha-Matti Katajajuuren mukaan
siitä, että bisnes on lähtenyt liikkeelle lähes nollasta.
Kasviproteiinien menekki on
marginaalista verrattuna lihan
kulutukseen. Lihaa korvaavien
tuotteiden ilmestyminen markkinoille ei ole hänen mukaansa toistaiseksi hetkauttanut lihan asemaa ruokatottumuksis-

sa mihinkään. Osa kuluttajista
on saattanut ostaa lihaa enemmän, osa vastaavasti korvannut
lihaproteiinin kasviksilla, kalalla
tai kasviproteiineilla ja jättänyt lihapaketit kauppaan.
Suomalaiset ovat syöneet lihaa
tasaisesti noin 81 kiloa henkeä
kohden vuosina 2016−2018. Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa punaisen lihan kulutus on Katajajuuren mukaan kääntynyt laskuun.
Suomi ei ole hänen mukaansa
Euroopan kärkimaita sen enem-

pää vegetaristeina kuin lihan kuluttajinakaan. Sen sijaan suomalaiset juovat maitoa muita maita
enemmän, mikä selittää kasvipohjaisten juomien, kuten kauramaidon suosion.
Katajajuuri katsoo ruokatottumusten muutoksia kymmenen
vuoden trendeissä. Lihaa korvaavia tuotteita hän ei pidä trendinä, vaan ne ovat tulleet jäädäkseen. Pitkällä aikavälillä lihan kulutus kääntyy hieman laskuun.

– Kun sirkkojen hyödyntäminen ruuas-

Liikevaihdoltaan kuuden miljoonan

sa laillistettiin vuonna 2017, tuotekehitys

euron yhtiö iski neljä vuotta sitten Här-

oli puoliteissä eikä tuotantoketju ollut val-

kis-tuotteellaan riittävän ison kuluttaja-

mis, sanoo Taskila.

ryhmän hermoon, ja viimevuotinen Bea-

Hän on samoilla linjoilla kuin Gold&-

nit-härkäpapusuikale sai niin ikään len-

Greenin Ikonen ja Verso Foodin Järven-

tävän lähdön.

pää siinä, että loppukäyttäjä on tavallinen

– Elintarvikeyhtiöiden tehtävä on luo-

suomalainen kuluttaja, joka löytää kokei-

da tuotteita, jotka vastaavat ihmisten ar-

lemalla ensin matalan kynnyksen tuot-

vomaailmaa, sanoo Järvenpää.

teen. Entiksen osalta se voisi olla maido-

Muutaman prosentin vegaanimarkki-

ton, gluteeniton ja soijaton sirkkaproteii-

na on liian kapea liiketoiminnan näkö-

nijauhe, joka sisältää myös herne- ja kur-

kulmasta. Verso Foodin aikomus on pääs-

pitsaproteiinia.

tä koko perheen ostoskoriin. Säätiöpohjai-

Proteiinilähteenä sirkka on samoissa

nen Kavli jakaa konserninsa voiton hyvän-

lukemissa kuin naudanliha, mutta päihit-

tekeväisyyteen.

tää kalan, kanan ja sianlihan. Ongelma on

Terveyspommina hyönteisshotti

KUVA: SAARIOINEN

KUVA: GOLD&GREEN

KUVA: ENTIS

raaka-aineen kova hinta. Taskila uskoo,
että menekin kasvaessa investoinnit alku-

Kreikkalaissyntyisen Sam Panopouloksen

tuotantoon lyövät leiville, ja homma lähtee

lisätessä pizzaan ananasta vuonna 1962

kunnolla liikkeelle.

vastaanotto oli ristiriitainen. Hyönteis-

KUVA: KALANEUVOS



Sirkkaproteiinijauhetta, kirjolohenmätiä, vegepizzaa ja nyhtökauraa löytyy yhä useammin
suomalaisten ruokakoreista.

Valmisruokateollisuus
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KUVA: APETIT

KUVA: SAARIOINEN

TEKSTI: MMM Heikki Manner

KUVA: HUKKANEN

Suunnannäyttäjinä fleksaajat

den, kahden hengen talouksissa on hä-

keliaakikot, maidottoman vaihtoehdon

nen mukaan nousussa. Keitot ja muut

valitsee vegaanien ja laktoosi-intolerans-

yhden hengen ateriat ovat näissä talouk-

sista kärsivien lisäksi moni suomalainen,

sissa suosittuja.

ja vegetaristien ohella kasvisruuan poimii pari kertaa viikossa lihattomasti syövät fleksaajat, sanoo kaupallinen johtaja
Timo Partola Apetitista.

Apetitin juuret ovat alkutuotannossa, ja hallinnassa on koko
arvoketju. Koetilalla kehitetään
viljelymenetelmiä ja testataan
kasvilajikkeita, sanoo kaupallinen johtaja Timo Partola Apetitista.

Lihan syönti tulevaisuudessa
hieman vähenee, mutta vielä siitä ei ole merkkejä, kertoo innovaatiojohtaja Mirja Lonka Saarioisilta.

– Tähtäin on ensin kotimaan lihankorvikemarkkinoilla
ja sen jälkeen Euroopassa. Myös Japani ja Etelä-Korea kiinnosta-

hapainotteinen, sanoo Lonka.
Yhtiössä kuunnellaan kuluttajan toiveita herkällä korvalla ja tuodaan mark-

Ruoka on vyörynyt tavallisen kulutta-

kinoille vaihtoehtoja eri ryhmille. Pitkäl-

jan arkeen ennennäkemättömällä taval-

lä aikavälillä kuluttajat valitsevat useam-

la sitä mukaa, kun kokeista on tullut tele-

min myös kasvistuotteita.

visio-ohjelmien myötä rokkistaroja, julkkikset julkaisseet keittokirjoja ja vuoden

Kalankasvatus lattianraossa

suurin pudottaja on valittu.

Proteiinikeskustelussa kala on jäänyt ai-

joko tykätään tai sitten ei ollenkaan. Lemaikaan eines kuvasi maaseudulla pellolla
työskentelevien välipalaa, pientä purtavaa.
Nykyisin se on myös suurempaa purtavaa
täydellisine aterioineen.
Nykyeinesten tarina alkoi haudute-

muassa merkintöinä hiilijalanjäljestä ja

kain tapa tuottaa eläinproteiinia. Sadalla
kilolla rehua saa lautaselle 61 kiloa kalaa

netty laatikkoon yli 60 vuotta, sittemmin

tuilla, perinteisillä uuniruuilla ja laatikoilla. Maksaa on teollisesti möyhensinne ovat päätyneet perunat ja juurek-

ja tuotekehitysjohtaja Juhani Sibakov Fa-

pottaa kuluttajan arkea valinnoissa. Ape-

rakeskuksen erikoistutkijan Juha-Mat-

set bataattia myöten, kaalit, makaronit

zer Leipomosta.

titin järvikalapuikko on proteiininlähteenä

ti Katajajuuren mukaan kalojen ja nau-

ja silakatkin. Merkillinen nimi viitannee

Fazer Leipomoiden strategian paino-

hänen mielestään oivallinen. Lisäksi hoi-

danlihan hiilijalanjäljet vaihtelevat. Ka-

laatikkoa muistuttavaan kypsytysastiaan.

piste on viljoissa sekä muissa kasvi- ja

tokalastuksen vuoksi se parantaa järven

lan hiilijalanjälki on noin 2−6, naudanli-

Ruotsin väännöskäännöksissä betala

luonnonmateriaaleissa. Sirkkaleivät ovat

tilaa, ja hiilijalanjälki jää pieneksi.

han 25−50 kgCO2-ekv/kg.

lådan näyttää yhä sitkeästi kulkevan

markkinoita seuraten.
– Kaura on tuotekehityksen keskiössä.

Kasviproteiinin markkina on tiiviis-

Globaalisti kalankasvatus on jo ohit-

nassa on vielä pitkään tekemistä, ennen
– Hyviä proteiinilähteitä ovat edelleen
kasvikset, liha ja kala, Partola muistuttaa.

– Tilanne on kestämätön. Syynä on
tiukka lupien sääntely siitä huolimatta,

roa on tehty todennäköisesti niin kauan

että kalankasvatuksen kuormitus Itäme-

kuin uuneja on ollut olemassa. Idästä

reen on häviävän pieni, sanoo toimitus-

peräisin olevana siitä on käytetty ”karja-

johtaja, kalatalousneuvos Veijo Hukka-

lanpiirakka”-nimeä. Maa- ja kotitalous-

nen Kalaneuvoksesta.

naisten Pohjois-Karjalan piirikeskus haki

hatuotteet ovat keskeisiä HKScanin toi-

täytymistä pidetään silmällä. Kasvissyön-

Yhtiö käsittelee noin 14 miljoonaa ki-

karjalanpiirakalle nimisuojan 2000-luvun

maa ja sähköä hyödyntämällä valmistet-

minnassa, mutta yhtiö haluaa laajentua

ti on Saarioisten syömisen muutoksesta

loa kalaa vuodessa. Tästä kolme miljoo-

alkupuolella, kun osa teollisista valmista-

tu proteiini, jonka hinta on kilpailukykyi-

myös uusiin tuotekategorioihin sekä raa-

vastaavan johtajan Mirja Longan mukaan

naa kiloa on kasvatettua kotimaista kir-

nen soijaproteiinin kanssa jo tällä vuosi-

ka-ainepohjiin. Kuluvan vuoden alku-

kasvanut vuodesta 2016 lähtien, mutta ra-

jolohta ja vajaa neljä miljoonaa kiloa si-

kymmenellä.

puolella kasviproteiinituotteita on tulos-

juja muutoksia ei tilastoissa ole havaitta-

lakkaa ja muita luonnonkaloja. Loppu on

sa ammattikeittiökäyttöön ja myöhem-

vissa.

tuontia vastuullisesti valituilta ulkomai-

min myös vähittäiskauppaan.

silta kumppaneilta ja omilta Ruotsin kasvatuslaitoksilta.
– On järjetöntä tuoda kalaa, kun täällä

KUVA: K-RYHMÄ

Kestosuosikkina lihapullat
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pisoppa, kropsu, rössypottu, tirripaisti,
hillavelli ja mykyrokka/tappaiskeitto

karjalaisen kauravelli -kiesan pohjalta.

va vaihtoehto tulevaisuudessa, mutta hin-

vuoden kuluttua markkinoilla on myös il-

Lihaa korvaavien tuotteiden osuus
lihan kokonaismyynnistä on tällä
hetkellä vasta muutaman prosentin luokkaa, kertoo K-ryhmän tuoretuotteiden osto- ja myyntijohtaja
Janne Vuorinen.

ei ole alettu valmistaa teollisesti. Klimp-

TAIKINAKUORESSA kypsennettyä puu-

Myös Saarioisilla fleksaajien ostokäyt-

Hektinen arki on mannaa valmisruokateollisuudelle. Vajaassa
kymmenessä vuodessa kaupan
hyllyille on tullut entistä laadukkaampia annoksia, kuten sushia
ja intialaisen keittiön luomuksia.
Kauppa käy.
− Tämä ei tarkoita sitä, että
maksa- ja makaronilaatikon tai lihapullien menekki olisi pudonnut, päinvastoin, sanoo K-ryhmän tuoretuotteiden osto- ja
myyntijohtaja Janne Vuorinen.
Valikoiman monipuolistuminen on hänen mukaansa laajen-

nyt suosiolla vähälle suosiolle, kun niitä

eineshyllyssä. Toisaalta nykyinen kau-

tuotteita yhteistyössä. Edelleen liha ja li-

ta aiotaan tutkia muun muassa leipomo-

kein unhon pohjattomaan suohon tai jää-

taakin. Ruislaatikko sopisi nimeksi hyvin.

rää, ilmastoa tai maankäyttöä. Muutaman

Solein-nimisen ainesosan soveltuvuut-

MONI PERINNERUOKA on vaipunut mel-

kypsennysastia vasta laatikkoa muistut-

kuin siitä voi tulla koko kansan ruokaa.

ryhtyneet kehittämään kasviproteiini-

mukana. Mämmin nimeen laatikko-sana

EI TULLUT LIHIKSEN,
VIHIKSEN, JUUSTIKSEN
JA LOHIKSEN RINNALLE
TOUKKISTA.

se on sen sijaan romahtanut. Ainoastaan
kotimaista.

Myös HKScan Oyj ja Hes-Pro Oy ovat

-teemaa.

salla tarkkailemalla myös laboratoriossa
taa Partolan mukaan olla varteenotetta-

festyle Foodsista.

jostain syystä käytetty ”Karjala takaisin”

ei jostain syystä ole pesiytynyt, vaikka sen

raöljy, ja nyt investoidaan kauran kuo-

upin kanssa. Yhtiö on kehittänyt hiilineut-

omaisesti. Maineen palautuksessakaan ei

tanut naudanlihantuotannon. Suomessa

kittuihin kasvipohjaisiin raaka-aineläh-

mitusketjun johtaja Heli Anttila Fazer Li-

tettä onkin käytetty lähinnä mausteen-

sä seurannassa. Yhtiö pysyttelee ajan ta-

18 prosenttia täällä syödystä kalasta on

resta jalostettuun ksylitoliin, sanoo toi-

tekstissä mainita. Maantieteellistä käsi-

pinimiäkin on roiskeläpästä alkaen. Entis-

ruuan alkuperästä, sanoo Partola.

valmistetun lihan tuotekehitystä. Se saat-

raalin proteiinin, joka ei kuormita maape-

ruokakulttuurimme erikoisuudesta

ka lailla paitsioon, vaikka se on tehok-

Viime vuoden lopulla on lanseerattu kau-

minut kumppanuuden Solar Foods -start-

kuin politiikka konsanaan. Tästä

– Megatrendit näkyvät arjessa muun

taa sataprosenttisesti vastuullisesti han-

Tukeakseen näitä tavoitteita se on sol-

aines, jakaa kansaa ja keskustelua

ja neljä kiloa naudanlihaa. Luonnonva-

ruokahävikkiä 50 prosentilla sekä panos-

teisiin vuoteen 2030 mennessä.

E

ines, suomalaisen arkielämän

Elintarviketeollisuuden tehtävä on hel-

nyt Sibakovin mukaan parkkipaikalla,

Fazer-konserni aikoo vähentää päästöjä ja

– Ruokakulttuuri on edelleen hyvin li-

EINEKSEN AINEKSET

ja välipalatuotteissa, kertoo innovaatio-

vat.

Kumppanuudella
proteiinimarkkinoille

Kalansavustamoinvestoinnin myötä yhtiö voi lisätä vientiä muun muassa Aasiaan, toteaa toimitusjohtaja, kalatalousneuvos Veijo Hukkanen Kalaneuvoksesta.

Valmisruokien menekki varsinkin yh-

Gluteenitonta ruokaa syövät muutkin kuin

Pakina

on hyvät, kylmät olosuhteet kalankasva-

tanut valmisruokaa syövien kirjoa.
Kasvispohjaisten ja vegaanisten
tuotteiden osuus korostuu erityisesti naisten, nuorten pariskuntien sekä alle 35-vuotiaiden sinkkujen ostoskoreissa. Naudan- ja
sianliha pitävät vielä pitkään kärkeä valmisruokien pääraaka-ainelistalla, mutta broilerin kysyntä alkaa yltää Vuorisen mukaan
samaan kastiin. Nousussa on
myös kala.
– Kasvis- ja kalavalmisteiden

joukossa olisi tilaa uusille tuotteille, sanoo Vuorinen.
Liha pitää pintansa, mutta pitkässä juoksussa kuluttajien ruokavalio keventyy ja kasvisvaihtoehtojen myynti kasvaa. Tammikuun alussa lanseeratun ruotsalaisen, vegaanisen VegMe -tuotesarjan valmisteet ovat osassa
kauppoja loppuneet.

tukseen, ammattitaitoa ja vain vähän kalatauteja, sanoo Hukkanen.
Yhtiön viime vuoden lopun tehdaslaajennusinvestointi Pohjoismaiden suurimpaan kalasavustamoon nostaa tuotantokapasiteetin yli kaksinkertaiseksi.
– Kotimaisen kalankasvatuksen edistämisellä olisi suuria etuja kestävälle ja
ekologiselle ruuantuotannolle, Hukkanen tähdentää. l

Kirjoittaja on taloustoimittaja ja tuottaja

jista oli tehnyt tästä perinne-eväästä kurjalanpiirakan. Kurjaloittamisessa maidon
tilalle laitettiin ensin maitojauhe, sitten
natriumkaseinaatti ja heraproteiini.
Uudempaa kansanperinnettä on laktoosittoman maitojuoman hyväksyminen valmistusaineeksi, nimisuojan haun
aikoihin piirakat eivät vielä tainneet
aiheuttaa vatsaongelmia. Riisille ei sentään löydetty korviketta, mutta kokonaisten riisinjyvien lisänä käytettiin laarien
pohjalta raavittua pölyä.
Ruisleivän tapaan myös vehnän kuulumisesta piirakoiden kuoritaikinaan on
taitettu peistä. Nimisuojatussa taikinassa
se on mainittu. Suojattomaksi jääneet,
itäistä alkuperää olevat piirakat ovat sittemmin saaneet riisipiirakka-nimen.

tulevat äkkiseltään mieleen. Niitä ei näy
rabuumi vasta perinteestä ammentaakin
Joidenkin mielestä kauratuotteiden
paljous alkaa olla jo riesa. Kauran nimeen
vannovia lohduttaa kuitenkin tosiasia,
että Suomen ulkopuolella on vielä monta
kauraa tuntematonta ihmistä, jotka syövät kaiken maailman kuraa.
1960-luvun vision mukaan ruuan piti
muuttua pillereiksi. Ei tullut minieineksiä, tuli herkuttelu, valkuaisbuumi ja ötökät. Nyt ennustetaan lihakatoa, mutta
tokkopa liha tyystin katoaa.
Hyönteisistä ei laajemmin ollut einesten aineksiksi, ei tullut lihiksen, vihiksen,
juustiksen ja lohiksen rinnalle toukkista.
Turuilla ja toreilla tosin kuuli kiivaimman buumin aikaan, että ei mitään uutta
auringon alla: myllyt ovat jo aikoja sitten
olleet jauhomatobisnekseksessä aikaansa
edellä.
Vaikka Suomi on biotekniikan kärkimaita, mikrobiproteiineja on vielä vähän
einesten aineksina. Suomalaiset ovat
kuluttaneet näihin lähinnä bioteknisesti
tuotettuja OH-ryhmällisiä hiilihydraatteja. Näidenkin perinnejuomiksien suosio

Nimi johtaa kuluttajaa vähemmän har-

laskee, varsinkin nuorison keskuudessa.

haan kuin maantieteellisen alueen sisäl-

Kirjoittaja on Kehittyvä Elintarvike -lehden vakituinen avustaja ja Elintarviketieteiden Seuran
kunniajäsen.

tävä nimi, koska sen Karjala-pitoisuus on
niin olematon, ettei sitä tarvitse pakkaus-
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Teema

KUVA: S-RYHMÄ

KUVA: AMMATTIKEITTIÖOSAAJAT

KUVA: KASVISGALLERIA

S-ryhmän vähittäiskaupan ryhmäpäällikkö Heidi
Salmi odottaa valmisruuan kasvun jatkuvan.

Toiminnanjohtaja Marjut Huhtala Ammattikeittiöosaajat ry:stä kertoo, että puolivalmisteita on
käytetty ammattikeittiöissä pitkään.

Kasvisruokaan painottuvaa valikoimaa ei tarvitse enää selitellä, johtaja Tarja Peltola KasvisGalleria Oy:stä sanoo.

sulje pois tehokkuutta, Huhtala muistuttaa.

VALMISRUOKATEOLLISUUS
TEKSTI: Anu Susi

ARJEN KIIRE OHJAA KULUTTAJAN
VALMISRUOKAHYLLYLLE
Helppous, nopeus ja monipuolistunut tarjonta ovat siivittäneet valmisruuan kysyntää.

P

KUVA: SAARIOINEN OY

äivittäistavarakaupan myynnissä

ta ilmiöistä ja laajeni nopeasti. Samalla tar-

sista. Yksittäispakattu annosruoka tuottaa

valmisruoka on ollut viime vuosina

jonta kasvoi, ja tuotteiden hintataso laski.

pakkausjätettä, mutta vähentää ruokahä-

Saarioisten Anu Bergius arvioi eri ruo-

yksi isoimmista kasvajista. S-ryh-

Tulevaisuudessa kasvisruoka arkipäiväis-

vikkiä. Saarioinen vaihtoi viime syksynä

katrendien näkyvän ravintoloissa eri ta-

män vähittäiskaupan ryhmäpääl-

tynee, ja tarjolle tulee uusia, mielenkiin-

valmisruokapakkausten mustan muovin

voilla ravintolan kohderyhmän mukaan.

likkö Heidi Salmi toteaa, että valmisruuan

toisia raaka-aineita ja tuotteita. Tällöin ei

punaiseen, joka voidaan kierrättää muo-

Myös ravintoloiden ja vähittäiskaupan ra-

myyntimäärä on kasvanut vuosittain vä-

enää puhuta ”lihan korvikkeista”.

vijätteenä ja hyödyntää uusien muovituot-

ja hälvenee. Esimerkiksi kauppojen nouto-

teiden raaka-aineeksi.

tiskeiltä myydään monenlaisia take away

hintään 5–10 prosenttia.

Kuluttajien ikä näyttää vaikuttavan vain

Kasvun myötä markkinoille on tullut uu-

vähän ostotapoihin.

-annoksia.

denlaisia tuotteita, ja ala on houkuttanut

– Valmisruokaa ostetaan kaikissa ikä-

uusia yrityksiä. Kaupassa entistä kattavam-

ryhmissä samassa suhteessa kuin muuta

Ammattikeittiöitä kiinnostavat
lähi- ja kasvisruoka

pi valmisruokahylly on avoinna kuluttajille

päivittäistavaraa.

Toimialapäällikkö Elisa Piesala kertoo, et-

Keittojen ja kasvisruuan suosio on ollut

tä valmisruokamarkkinoista noin 80 pro-

myönteinen trendi kuopiolaiselle, vuon-

senttia on vähittäiskaupan tuotteita ja lo-

na 1999 perustetulle KasvisGalleria Oy:lle.

put palvelutuotteita.

Ammattikeittiötuotteisiin

parhaimmillaan vuorokauden ympäri.

Saarioinen on alan suurin

Elintarviketiedon Tietohaarukka 2019

Valmisruokasektorin Suomen markkina-

-julkaisun mukaan eines- ja valmisruokien valmistuksen liikevaihto oli 383 mil-

Pizza on yksi kasvavista valmisruuan ryhmistä.

joonaa euroa vuonna 2017. Tarkkoja lukuja
on vaikea jäljittää.

Taustalla yhteiskunnan
muutostekijöitä
Kuluttajien kiinnostusta valmisruokaan

Kasvisruuan pioneeri

keskittynyt

johtajan Saarioisen valikoima kattaa lähes

− On hienoa huomata toimijakunnan

yritys laajensi valmisruokiin ja kasvatti
myyntiä vähittäiskaupan tuotemerkeillä,

kaikki valmisruokien tuoteryhmät vähit-

vahva osaaminen tuotekehityksessä. Mo-

laatu on parantunut. Myös kauppojen au-

tuotteet vuonna 2019 kuin vuonna 2013 tai

täiskaupassa sekä ammattikeittiön tuot-

ni valmistaja on paikallinen ja toimittaa

kun perustajat Tarja ja Heikki Peltola myi-

kioloaikojen vapautuminen vuonna 2016

2017, mutta hieman eri järjestyksessä. Val-

teet. Kuluttajille yritys tarjoaa sekä jaet-

tuotteita esimerkiksi koulukeittiöille.

vät yrityksen enemmistöosuuden Juusto-

edisti oletettavasti valmisruuan jo kasvus-

taosa myyntimääristä tulee perinteisistä

tavia että yhden hengen aterioita ja väli-

sa olevaa suosiota.

tuotteista, kuten lihapyörykät, pinaattile-

paloja.

Heidi Salmi kertoo S-ryhmän tutkineen

tut, maksalaatikko ja riisipiirakka.

Puolivalmisteita, kuten kastikepohjia,

portti Oy:lle vuonna 2010.

pyöryköitä, pihvejä ja erilaisia kasvispoh-

– Valmisruoka on suurin nousija noin

– Helposti ajatellaan, että juuri uutuudet

jaisia tuotteita, on käytetty pitkään am-

10–15 prosentin kasvulla viimeisen 5–10

– Kasvua on valmisruuan lähes joka

kasvavat, mutta myös volyymituotteet kas-

mattikeittiöissä. Toiminnanjohtaja Mar-

vuoden aikana. Horeca-tuotteiden osuus

tusten mukaan joustavat aikataulut. Myös

– Kello 21 jälkeisten tuntien ostoskoris-

kategoriassa, mutta isoja kasvun ajurei-

vavat. Esimerkiksi laatikkoruuat ovat suu-

jut Huhtala Ammattikeittiöosaajat ry:stä

on tällä hetkellä noin neljännes, johtaja

usea muu muutos yhteiskunnassa on tu-

sa valmisruuan osuus muusta päivittäista-

ta ovat olleet annosateriat ja ruokasalaa-

ria tuotteita edelleen. Kuluttajia on monen-

kertoo isojen keskuskeittiöiden käyttävän

Tarja Peltola kertoo.

kenut kasvua.

varakaupan myynnistä on suhteessa isom-

tit sekä muut heti syötävät tuotteet, kuten

laisia, myös perinteisen ruuan ystäviä, ke-

niitä yhä enemmän.

pi kuin muulloin.

täytetyt leivät ja kolmioleivät.

hityspäällikkö Anu Bergius muistuttaa.

ruokkii kiireinen arki sekä työn ja harras-

– Työllisyyden kasvun ohella ikäänty-

kulutusmuutoksia omassa datassaan.

Kasvisruokaan painottuvaa valikoi-

Ruokaa valmistetaan monenlaisilla val-

maa ei tarvitse enää selitellä, kuten yri-

minen, kaupungistuminen ja yksin asumi-

S-ryhmän tilastoissa iso muutos val-

Heti syötävyyteen linkittyy helppous ja

Saarioisen tuoteryhmistä erityisesti yh-

mistusmenetelmillä, mikä vaikuttaa tuot-

tyksen alkuvuosina. Raaka-aineista kas-

nen luovat kysyntää valmisruualle, toteaa

misruuan suosiossa tapahtui juuri vuosien

nopeus -trendiin. Se ohjaa eniten valmis-

den hengen ateriat, keitot ja lämmitettävät

teiden valintaan. Cook and chill -menetel-

vistalo käyttää eniten porkkanaa, lanttua,

toimialapäällikkö Elisa Piesala Elintarvi-

2015 ja 2016 taitteessa. Aukioloaikojen pi-

ruuan kulutusta ja kasvua.

puurot, pizzat sekä heti syötävät tuotteet

mässä ruoka valmistetaan keskuskeittiös-

punajuurta, perunaa ja sipulia. Kasvussa

keteollisuus ry:stä.

dentyminen saattoi Salmen mukaan edes-

Lämmitettävät annosateriat ovat tuo-

ovat olleet kasvussa. Uutuuksista muun

sä, kylmennetään nopeasti ja lämmitetään

on punajuuren suosio. Proteiinilisänä esi-

Yhden hengen talouksiin tai perheille

auttaa kasvua, vaikka muutkin syyt lisä-

reempi kasvutrendi. Niiden suosioon liit-

muassa Eväs Power bowlit ovat erilaista-

käyttöpaikassa.

merkiksi kasvispihveissä toimii muodikas

mahdollisuus ostaa valmista ruokaa kau-

sivät kysyntää. Merkittävimpinä kysynnän

tyy yksilölliset tarpeet: halutaan juuri tie-

neet heti syötävien salaattiaterioiden va-

pasta tuo sujuvuutta arjen hallintaan.

kasvun syinä hän pitää helppouden ja no-

tynlaisia aineksia sisältävä ateria. Keitot ja

likoimaa.

– Valikoiman laajentuminen on yksi

peuden trendejä sekä valikoiman ja laatu-

puurot ovat kasvaneet jo pidempään.

kasvun takana oleva asia, toteaa Saarioi-

tason parantumista. Ihmiset myös puhu-

nen Oy:n kehityspäällikkö Anu Bergius.

vat valmisruuasta myönteisemmin.

Ammattikeittiöt haluaisivat Huhtalan

härkäpapu.

mukaan suosia lähiruokaa, mutta käyttöä

Keitot ovat tuotevalikoiman ydin, ja va-

Kuluttajat ovat alkaneet hakea valmis-

rajoittaa riittävän suurten pakkauskokojen

likoima laajenee edelleen. Yritys valmistaa

Vegebuumilla on Salmen mukaan ollut

ruuilta myös monipuolisuutta omaan ruo-

saatavuus. Pienille tuottajille voi olla haas-

myös muun muassa puuroja ja monenlai-

suuri rooli erityisesti valmisruuan vali-

kavalioon, kun niiden laatu ja maine ovat

tavaa myös se, että ruokalistat tehdään

sia ruokakomponentteja. Myös omat val-

Kun elämä ja ruokarytmit monimuo-

– Vuonna 2019 oli myyntimäärissä jo

koiman monipuolistumisessa. Kasvisruo-

parantuneet. Laatutietoisille kuluttajille

hyvissä ajoin, tuotteet kilpailutetaan, ei-

misruokatuotteet ovat tulevaisuudessa

toistuvat, kuluttajilla on tarvetta helpos-

nähtävissä pientä tasaantumista, mikä on

kien myyntimäärät jäävät tavallisesti yhä

Saarioinen on lanseerannut muun muas-

kä listojen ohi juuri tehdä ostoja. Koulu- ja

mahdollisia.

ti ja nopeasti nautittavalle ruualle. Kysyn-

ymmärrettävääkin, kun alla on isot kantalu-

murto-osiin vastaavista liha- ja siipikar-

sa tuorepizzat.

varhaiskasvatuksen ruuanvalmistukses-

Valmisruuan laatu ja maine ovat paran-

tää on lämmitettävien annosten lisäksi heti

vut. Ennakoisin, että kysynnän kasvu jatkuu.

jatuotteista, mutta myynti on moninker-

– Hyvinvointitrendi näkyy yksilöllis-

sa pyritään lisäksi noudattamaan ravitse-

tuneet. Halpaakin ruokaa on, mutta sen

taistunut. Isoja kaupallisia onnistumisia-

tymisenä, erilaisissa ruokavalioissa sekä

mussuosituksia, ja erikoisruokavaliot vaa-

rinnalle on tullut premium-tuotteita, jot-

kin on, kuten Boltsi-pyörykät.

kasvisten suosiossa, kertoo Bergius.

tivat keittiöiltä osaamista. Iltaravintoloil-

ka lähentelevät kotona tehtyä ruokaa. l

Kirjoittaja on maatalous- ja metsätieteiden
lisensiaatti ja freelance-toimittaja.

syötäville välipaloille. Kiireisille asiakkaille heti syötävät tuotteet löytyvät kaupoissa

Tutut tuotteet kaupan top 10:ssä

usein omasta hyllystään.

S-ryhmän valmisruokien top 10:ssä oli-

Vegebuumi lähti muutama vuosi sitten

Kasvisruuan suosio heijastaa myös ku-

la on hankinnoissa enemmän joustovaraa.

vat Heidi Salmen mukaan pitkälti samat

lentoon nyhtökauran ja Vihiksen kaltaisis-

luttajien huolta ruuan ympäristövaikutuk-

– Kestävän kehityksen hankkeet eivät

Kehitystä on vauhdittanut se, että ruuan
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Ravitsemus & Terveys

TEKSTI: laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM Katri Suhonen, Ravistamo Oy

VALMISRUOKIEN KANSANTERVEYDELLINEN MERKITYS ISO

V

KUVA: TIMO TURKKA, HKSCAN FINLAND OY

sa, kuten lounasravintoloiden

Valkoisen riisin ja pastan si-

sekä koulujen, sairaaloiden,

jaan valmisaterioissa on hyvä

terveyskeskusten ja päiväko-

suosia täysjyväisiä vaihtoeh-

tien keittiöissä. Joukkoruokai-

toja, jotta tuotteiden kuitutaso

lu muodostaa suuren osan suo-

saadaan ravitsemussuositus-

malaisten ruokailuista.

ten mukaiseksi. Patongit, wra-

Vuonna 2018 jokainen suo-

pit, piirakat ja vastaavat tuot-

malainen söi keskimäärin 130

teet tulisi valmistaa täysjyvä-

kodin

ateriaa,

jauhoista. Myös puurot ovat

joista julkiset ruokapalvelut

kasvava valmisruokatuoteryh-

tarjosivat noin puolet. Kattavaa

mä. Niissäkin tulisi suosia kui-

tietoa ei ole saatavilla, kuinka

tupitoisia viljoja ja leseitä. Kas-

suuren osuuden valmisruuat

visten runsas käyttö parantaa

muodostavat joukkoruokailu-

tuotteiden

ulkopuolista

ravitsemuksellis-

almisruoka on käsit-

tutkimuksessa kasvissuikaleet

aterioista. Se tiedetään, et-

ta laatua ja lisää samalla niiden

teenä laaja eikä lain-

oli rajattu valmisruokien ulko-

tä valmisruuilla on merkittävä

kuitumäärää.

kaan yksiselitteinen.

puolelle.

rooli joukkoruokailussa.

män mukaan valmis-

teettämän kyselytutkimuksen

tarkkaa tietoa valmisruokien

Kasvisten osuus voi
jäädä liian pieneksi

ruokia ovat elintarviketeollisuu-

mukaan reilu kolmannes suo-

ravintoarvoista.

Kuluttajien

Ruuan heikko ravitsemukselli-

den valmistamat valmisateriat

malaisista syö valmisruokia vä-

terveellisten valintojen tuek-

nen laatu voi altistaa paino-on-

tai aterian osat, kuten pyörykät.

hintään viikoittain ja yli 90 pro-

si olisi hyvä jakaa tätä tietoa

gelmille tai suojaravintoainei-

Esimerkiksi säilykkeet ja pakas-

senttia ainakin silloin tällöin.

Suppean

Saarioisten

määritel-

2018

Teollisuuden toimijoilla on

myös ravintolassa tarjottavan

den puutteelliseen saantiin. Jos

Valmisruokien käytön tut-

valmisruuan yhteydessä. Ruo-

ruokavalio koostuu yksinomaan

kiminen ja vertaileminen on

kaketjun hankintojen läpinä-

valmisruuasta, kasvisten osuus

määritelmän

hankalaa, koska valmisruu-

kyvyyden voisi ulottaa myös

jää usein niukaksi, energianva-

teet rajautuvat tämän määritelmän ulkopuolelle.
Laveamman

vuonna

mukaan valmisruoka on hel-

an määritelmä ei ole vakiin-

ravintolassa tarjottavaan val-

jetta kuitataan napostelulla pit-

posti valmistettavien, nopeas-

tunut. Kuluttajat eivät tunnis-

misruokaan.

kin päivää, ja vitamiinien saan-

ti nautittavien ruokien yleisni-

ta valmisruuaksi kaikkia käyt-

mitys, joka huomioi ruuan jat-

tämiään valmisruokia. Saa-

kojalostamisen helppouden ja

rioisten vuonna 2013 teettä-

mukavuuden. Tällöin valmiiksi

män kyselytutkimuksen mu-

Keinoja valmisruokien
ravintoarvon
parantamiseen

pilkottu, maustettu tai kypsen-

kaan kuluttajat eivät nimittäisi

Valmisruokien kirjo ja niiden

sinkin jos ateriakokonaisuut-

netty ruoka-aine lasketaan val-

esimerkiksi pakastekasviksia

ravitsemuksellinen laatu on

ta täydentää kasvisten avul-

misruokien ryhmään.

tai makkaroita valmisruuik-

vaihtelevaa. Markkinoille on

la. Valmisruoka voi turvata joi-

si, vaikkakin noin 4,4 miljoo-

tullut valmisruokia, joiden ra-

denkin kuluttajien riittävän ra-

naa suomalaista käyttää vi-

vitsemuksellisiin kriteereihin

vinnonsaantia, jos omat ruuan-

hannessekoituksia osana ruu-

on kiinnitetty aiempaa enem-

laittotaidot tai -mahdollisuudet

riat (laatikot, keitot ja muut

anvalmistusta. Myös riisipii-

män huomiota: suolaa on vä-

ovat puutteelliset. Silloin val-

vastaavat

rakkaa on monen vaikea miel-

hennetty, rasvan laatua pa-

misruoka voi olla ainoa vaih-

sen mukaan suomalaiset os-

tää valmisruuaksi, vaikka se on

rannettu, kasvisten määrää li-

toehto päivän lämpimäksi ate-

vank-

tivat vuonna 2016 valmisruo-

suosittu valmisruoka.

sätty ja punaista lihaa korvat-

riaksi. Valmisruuat voivat myös

sekä liha-, kala- ja kasvispoh-

ka rooli suomalaisessa ruo-

kia hieman alle 50 kiloa hen-

houkutella kokeilemaan sellai-

kakulttuurissa.

Valmisruuan

kilöä kohden vuodessa. Eniten

la proteiineilla.

sia tuotteita, jotka muutoin jäi-

ja pyörykät sekä kasvis- ja pe-

käyttö on monelle osa arkis-

niitä käyttivät yksin asuvat, 45

Valmisruoka tärkeää
myös joukkoruokailussa

tu muilla, usein kasvipohjaisil-

jaiset aterian osat kuten pihvit
runapakasteet. Myös osa ravin-

ta ruuanvalmistusta. Kulutta-

vuotta täyttäneet miehet. Huo-

Valmisruokia käytetään laa-

dänmerkki-kriteerit täyttäviä

toloista tarjoaa teollisuudessa

jatutkimuskeskuksen selvityk-

mioitavaa on, että kyseisessä

jasti myös joukkoruokailus-

valmisruokia, mutta valitet-

Elintarvikealan toimijoiden

tavasti monessa valmisruuas-

on hyvä tunnistaa vastuunsa

sa on edelleen suosituksia kor-

suomalaisten kansanterveyden

keampi suolapitoisuus ja pal-

vaikuttajina. Suuri osa koulu-

jon kovaa rasvaa. Mausteiden ja

jen ja päiväkotien tarjoamas-

yrttien sekä happamien maku-

ta on valmisruokaa, mikä antaa

jen, kuten tomaatin ja sitruu-

elintarvikealan toimijoille mer-

nan avulla voidaan lisätä ruuan

kittävän roolin lasten ja nuor-

maittavuutta ja vähentää suo-

ten ravitsemuksessa. Koululai-

lan tarvetta. Rasvahappokoos-

sen pitää saada kolmasosa tar-

tumusta voidaan parantaa kor-

vitsemastaan ravinnosta kou-

vaamalla eläinperäiset rasvat

lulounaalta. l

Valmisruokia ovat sekä annospakatut että kaupan palvelutiskistä ostettavat valmisate-

Valmisruuat ovat erinomaisia arjen ruokahuollon helpottajia. Vaihtoehtoja
löytyy jokaisen kokkaajan tarpeisiin.

ateriakokonaisuu-

det), ruokaisat salaatit, makkarat, pitsat, pasteijat ja piirakat

valmistettua valmisruokaa.
Valmisruuilla

on

Parempaa terveyttä kuluttajille yritysten ravitsemussitoumuksilla
Moni elintarvikealan toimija on
allekirjoittanut ravitsemussitoumuksen, jonka tavoitteena
on kannustaa alan toimijoita parantamaan ruokavalion ravitsemuslaatua ja edistämään ravitsemusvastuullisia toimintatapoja. Ravitsemussitoumuksen
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sisällöt kumpuavat kansallisista ravitsemussuosituksista esitettyihin muutostavoitteisiin,
esimerkiksi suolan tai sokerin
käytön vähentämiseen tai rasvan laadun parantamiseen. Sitoumuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten terveyttä

ravitsemuksen keinoin.
Monet valmisruokavalmistajat ovat tehneet ravitsemussitoumuksen ja sitoutuneet vähentämään etenkin suolan määrää ja lisäämään kasvisten käyttöä. Myös pienemmät pakkauskoot ja Sydänmerkki-tuotteiden

valikoiman laajentaminen on
mainittu tehtyjen sitoumusten
listalla. Jo tehtyjä sitoumuksia
voi tarkastella sitoumus2050.fi
-sivustolla.

Markkinoilla on lukuisia Sy-

kasvipohjaisilla vaihtoehdoilla.

ELINTARVIKEALAN VAHVA OSAAJA
Koko tuotantolinja räätälöitynä
þ

Suunnittelu ja projektinjohto

þ

Kuljettimet ja siilojärjestelmät

Kuluttajan on mahdollista

þ

Sekoittajat ja myllyt

þ

syödä terveellisesti myös val-

Metallinilmaisimet

þ

Levypakastinjärjestelmät

þ

Röntgentarkastuslaitteet

þ

Monipäävaa’at

þ

Pesukoneet

þ

Nostimet ja kippauslaitteet

þ

Desinfiointilaitteet

nissa voi olla puutteita.

misruokia käyttämällä, var-

 Mottisenkatu 3, 67700 Kokkola  020 728 0680
 info@mesmec.fi  www.mesmec.fi

Tavataan FoodTec-messuilla Helsingissä
11.–12.3. osastollamme 3a29!

sivät syömättä, kuten vegaaninen ruoka.

JTJ-SALES
Koneet, laitteet ja tarvikkeet
elintarviketeollisuudelle.
Soita 020 7780 510
jtj@jtj-sales.fi | www.jtj-sales.fi

Tuotanto, Pakkaukset & Materiaalitehokkuus

47

Talous & Liiketoiminta

TEKSTI: Advisor Vilma Rissanen, Business Finland
tus myymällä tuotetta suoraan yksittäisille myymälöille.
KUVA: LIISA JALONEN

Uudet kulutustottumukset
muokkaavat markkinaa

RUOTSISTA KASVUA
ELINTARVIKEVIENTIIN
Ruotsi on loistava
vientimarkkina monelle
suomalaiselle elintarvikeyritykselle.

L

äheisen sijainnin sekä rakenteel-

lipalatuotteiden kysyntää. Helppojen ja

Myös luomu on jo pitkään ollut kasvus-

terveellisten välipalatuotteiden katego-

Ruotsalaiset kuluttajat ovat yleises-

sa Ruotsissa. Elintarvikkeiden kokonais-

ria on kasvussa, ja kilpailu kovenee uusien

ti hyvin trendi- ja bränditietoisia, min-

myynnistä luomun osuus on noin kym-

tuotelanseerauksien myötä.

kä vuoksi konseptointi ja markkinointiin

menen prosenttia. Tietyissä tuotekatego-

Business Finlandin Food from Finland

panostaminen on Ruotsissa erityisen tär-

rioissa luomun voi sanoa olevan jopa stan-

-ohjelma auttaa suomalaisia elintarvi-

keää. Jos esimerkiksi pakkaus ei puhuttele

dardi.

keyrityksiä pääsemään kansainvälisille
markkinoille. Ruotsi on tärkeä kohdemaa,

keilevatkin mielellään uutta ja ovat usein

Kestävä pakkaus ja terveelliset
välipalat kiinnostavat

trendien edelläkävijöitä.

Kestävä kehitys näkyy yhä enemmän myös

suille. Food from Finlandin toiminta Ruot-

elintarvikkeiden pakkauksissa, joita uu-

sissa jatkuu myös tänä vuonna. l

Kuluttajien kasvava huoli ympäristös-

positiivisesti ruotsalaisen kuluttajan ostopäätökseen. Esimerkiksi Coopin Tuk-

on suurempi muutos.

holman kuluttajayhdistyksen tutkimuk-

sa. Näiden tuotteiden odotetaan edelleen
kasvavan ja saavuttavan noin 34 prosentin

teollisuusliiton (ETL) ja Tullin tilastojen

osuuden vuoteen 2025 mennessä.

mukaan vuoden 2019 ensimmäisen puomiljoonaa euroa, mikä on 16,6 prosenttia

Foodservice -sektorilla
mahdollisuuksia

enemmän kuin samalla aikavälillä vuotta

Ruotsalaiset kuluttavat yhä enemmän ra-

aiemmin.

vintoloissa. Tästä johtuen foodservice

liskon elintarvikevienti Ruotsiin oli 164,4

Suomalaiset tuotteet myös näkyvät ruot-

-sektori on viime vuosina kasvanut päivit-

salaisessa arjessa. Moni tuntee hyvin Valion

täistavarakauppaa nopeammalla tahdilla

ja Fazerin kaltaiset suuryritykset, joiden ju-

ja haastaa päivittäistavarakaupan johtavia

gurtit, leivät ja makeiset ovat ruotsalaisten

ketjuja. Ammattikeittiöala tarjoaakin mie-

päivittäisiä herkkuja. ETL:n ja Tullin tilas-

lenkiintoisia kasvumahdollisuuksia RuotFood from Finland -ohjelma osallistui Malmön
Nordic Organic -messuille marraskuussa 2019.
Siellä olivat esillä esimerkiksi Toripihan smoothiet.

sissa. Kehitystä vauhdittavat muuttuvat
kulutustavat, ruokakauppojen siirtyminen tarjoamaan ravintolapalveluita ja ravintoloiden laajentaessa elintarvikkeiden
myyntiin ja herkkukauppaan.

Myös alkoholijuomat kuuluvat suurimpiin

Kilpailu Ruotsin elintarvikemarkkinal-

yksittäisiin vientiryhmiin.
tulla noin 18 prosentin markkinaosuudel-

la on kovaa, ja jalan saaminen oven väliin

la sekä osuuskauppaperiaatteella toimi-

voi olla pitkä ja haastava prosessi. Pitkä-

va Coop, jolla on noin 17 prosentin osuus

jänteisyyden lisäksi vienti Ruotsiin vaatii

Ruotsin ja Suomen päivittäistavarakaupal-

markkinasta. Muita päivittäistavarakau-

aktiivista myyntiä ja paikallista läsnäoloa

la on monia yhtäläisyyksiä. Kaupan raken-

pan toimijoita Ruotsissa ovat Bergendahls

esimerkiksi yhteistyökumppanien, kuten

ne on Ruotsissakin keskittynyttä, minkä

ja Lidl.

maahantuojien ja jakelijoiden kautta.
katto-

Suurten ketjujen kanssa neuvotelles-

kinavaltaa. Markkinajohtaja on kauppias-

järjestö DLF:n mukaan päivittäistavara-

sa on hyvä muistaa, että ostaja pitää saada

vetoinen ICA, jonka markkinaosuus on

kaupan ketjujen myynti oli vuonna 2018

vakuuttuneeksi tuotteen menekistä. Apu-

noin 52 prosenttia.

yhteensä 266,5 miljardia kruunua eli yli

na voi käyttää esimerkiksi olemassa ole-

Kakkospaikasta kilpailevat Axfoodin

25 miljardia euroa. Ruotsin valtion omis-

vaa myyntidataa. Aloittelevalle toimijalle

Hemköp- ja Willys -ketjut yhteenlaske-

tamalla Systembolagetilla on päivittäis-

voi olla järkevää aloittaa markkinan valloi-
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vuoteen 2030 mennessä.

Ruotsissa enää vain trendi, vaan kyseessä

ten elintarvikkeita Ruotsiin. Elintarvike-

vuoksi suurilla toimijoilla on paljon mark-

kasvussa, vaan ne ovat lisänneet myös vä-

den kulutustottumukset ovat Ruotsissa lä-

elintarvikemarkkinaa. Kasvisruoka ei ole

Suomesta viedään arvomääräisesti eni-

Keskittynyt
päivittäistavarakauppa

mennessä ja saavuttavan lihan myynnin

ympäristöystävällisemmiksi.

jossa ohjelma on järjestänyt aikaisemmin
ostajatapaamisia ja osallistunut alan mes-

¹ PLAST – förpackingar med konsumenterna för en
hållbar realition till PLAST. 2018. KFS Rapport, s. 22

konaismyynnistä päivittäistavarakaupas-

konseptien testaamiseen ja kehittämiseen.

vat sekä jugurtit ja muut maitovalmisteet.

-sektorin ja valmiiden ruokaratkaisujen

taisen markkinakoon lisäksi elintarvikkei-

tin vahvuisten alkoholijuomien myyntiin.

noin 28 prosenttia elintarvikkeiden ko-

ja meijerituotteet, kuten voi ja maitoras-

mukset eivät näy ainoastaan foodservice

suurta kuin kanan myynnin vuoteen 2025

Ympäristöystävällinen pakkaus vaikuttaa

minnan kasvuun sekä tuotteiden ja

mukavuudenhaluisten

kasvisvaihtoehtojen myynnin olevan yhtä

ti kulutusvalinnoissa ja mullistaa myös

omien tuotemerkkien osuuden olevan

ja

markkina. Läheisen sijainnin ja kaksinker-

tavarakaupassa monopoli yli 3,5 prosen-

joaa oivat mahdollisuudet liiketoi-

Kiireisten

yrityksille monella tapaa houkutteleva

distetaan

Ruotsin tilastokeskus arvioi kaupan

kategorioita Ruotsiin ovatkin juuri suklaa

tä muovista.

den 2019 aikana 50 kaupan omaa tuotet-

tä ja omasta terveydestä näkyy vahvas-

kaltaisuuksien vuoksi Ruotsi tar-

tojen mukaan elintarvikeviennin suurimpia

sesta, joka on valmistettu kierrätettäväs-

si markkinajohtaja ICA lanseerasi vuo-

ruotsalaisten muuttuneet kulutustottu-

päädy ostoskoriin, vaikka ruotsalaiset ko-

listen ja kulttuurillisten saman-

valmis maksamaan enemmän pakkauk-

tuotteiden myynnin kasvuun. Esimerkik-

ta kasvisruokakategoriassa. Ketju odottaa

ruotsalaista ja tuote tuntuu oudolta, se ei

KUVA: VILMA RISSANEN

sen¹ mukaan 81 prosenttia kuluttajista on

kaupan ketjua investoivat lihaa korvaavien

Ruotsi on suomalaisille elintarvikealan

hellä suomalaisia kulutustottumuksia.

Suomesta Ruotsiin suuntautuvassa elintarvikeviennissä suurimpia, yksittäisiä
tuoteryhmiä ovat meijerituotteet.

Kaikki kolme johtavaa päivittäistavara-

Päivittäistavarantoimittajien

Luomme luottamusta ja turvallisuutta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien sertifiointi (ISO 22000 ja FSSC 22000)
Laatu- ja työturvallisuusjärjestelmien sertifiointi (ISO 9001 ja ISO45001)
Ympäristö- ja energiatehokkusjärjestelmien sertifiointi (ISO14001 ja ISO50001)
Muut elintarvikealan sertifioinnit (IFS, BRC, SQMS, UTZ, KRAV, Global G.A.P, BRC)
Rehuturvallisuusjärjestelmien sertifiointi (FAMI-QS, Europe Soya, GTP ja GMP+)
Kestävän kalastuksen ja kalanjalostuksen sertifiointi (MSC & ASC)
Gluteenittoman tuotteen merkki ja sertifiointi (AOECS)
Vierasesineiden tunnistuslaitteiden tarkastus
Paine- ja nostolaitteiden tarkastus
Mittauslaitteiden kalibrointi ja varmennus
Valmispakkausten e-merkintä
Elintarvikealan koulutukset

Tarkastuksen, testauksen, sertifioinnin ja teknisen konsultoinnin laatutalo Inspecta on nyt nimeltään Kiwa Inspecta.
Suomessa asiakkaitamme palvelevat yli 700 asiantuntijaamme kantavat vastuun kiinteistöjen ja teollisuuden laadun ja
turvallisuuden varmistuksesta ja laatutoiminnan varmennuksesta yrityksissä. Meitä on auttamassa yli 4600 Kiwa-kollegaamme maailmalla, joten kykenemme toimittamaan entistäkin suurempia projekteja ja palvelemaan kattavammin
kansainvälisiä asiakkaitamme.

Kehittyvä Elintarvike 1/2020

Kiwa Inspecta

Tuotanto, Pakkaukset & Materiaalitehokkuus

Lisätietoa: www.kiwa.com/fi

Asiakaspalvelu: 010 521 600, fi.asiakaspalvelu@kiwa.com
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TEKSTI: Eeva Vänskä

vaa tehdä jotain, mutta emme

riaatteena maksaa riittävästi

juurella, sokerilla ja sitruuna-

halunneet perustaa yksittäisiä

tehdystä keruutyöstä.

hapolla. Pullotuksen yhteydes-

yrityksiä. Osuuskunta tuntui

KUVAT: EEVA VÄNSKÄ JA ARKTISET AROMIT RY

hyvältä vaihtoehdolta.

Juhlapuolukka-juoma on
maustettu ruusujuurella, joka
säilyttää hyvin puolukan oman
maun.

Käytetyistä marjoista ei mene mitään hukkaan. Kuoriosa kuivataan ja rouhitaan myslimäiseksi tuotteeksi
pellavan kanssa, tai siitä tehdään marjajauhetta.

Puolukkaa kerätään Suomen luonnonmarjoista eniten.

Kotimaiset marjat ovat parasta superfoodia: ravintorikkaita, puhtaita ja ympäristöystävällisiä.

S

uomessa kerätään eni-

kaista suomalaista kohti. Val-

muroseoksissa ja etenkin juo-

ten kaupallisesti tär-

taosa marjoista jää keräämät-

ma-alalla.

keitä marjoja, eli puo-

tä, jopa yli 90 prosenttia. Joka

Harmillisen suuri osuus

lukkaa, mustikkaa ja

toinen suomalainen marjastaa,

marjoista menee kuitenkin

lakkaa. Arktiset Aro-

mutta yhä useampi vain omiin

vientiin

tarpeisiin.

Partasen mielestä marjojen

mit ry:n toiminnanjohtaja Bir-

jalostamattomana.

gitta Partanen kertoo, että puo-

– Suomalaisia pitäisi saada

lukkaa kerätään kuitenkin eniten.

innostettua keräämään marjo-

– Puolukkaa saadaan metsis-

ja myös kaupalliseen käyttöön.

– Tähän olisi tarpeen si-

tä vuosittain kolmesta yhteen-

Emme voi pitkällä tähtäimellä

joittaa julkista riskirahaa, sil-

toista miljoonaa kiloa, tosin

laskea sen varaan, että saam-

lä yritysten resurssit ovat ra-

vuosi 2018 oli puolukan osal-

me tänne ulkomaalaisia poi-

jallisia ja marjabisnes on ris-

ta todella heikko ja kaupallinen

mijoita. Voimme yhteistuumin

kialtista satovaihteluineen ja

keruu jäi noin kahteen miljoo-

ja -voimin saada marjoista hy-

talteenottohaasteineen.

naan kiloon.

vinvointia koko kansalle.
Partanen

Mustikkaa kerättiin viime
vuonna lähes kuusi miljoonaa
kiloa kaupalliseen käyttöön. Lakan osuus on näitä keruumääriä selvästi pienempi, ja vaihtelee 100 000 ja 250 000 kilon vä-

AapaLappi-osuuskunta osakas Eija
Koponen on toinen osuuskunnan keskeisistä taustavoimista. Hänellä on
kädessään pullo Juhlamustikkajuomaa, joka on maustettu väinönputken juurella.

On hyvä erottaa toisistaan
kaupallinen kerääminen, suoramyynti ja kotitarvepoiminta.

toisaal-

tomasti saada nostettua.

Läheltä Lapista

ta marjastuksen tuomiin si-

AapaLappi-osuuskunta

vutuloihin, mutta eritoten ke-

toiminut Kemijärvellä vuo-

ruun ja käytön hyvinvointivai-

desta 2013 alkaen. Yritys val-

kutuksiin.

mistaa

paikallisista

nontuotteista elintarvikkeita,
muun muassa juomia, rouhei-

oidaan olevan lähes kolme ker-

viisumeilla 2 500 poimijaa. Il-

ta, suoloja, siirappeja ja hillo-

taa kaupallista keruuta suu-

man viisumia tulevista poimi-

ja. Osakas Eija Koponen ker-

rempaa.

joista ei ole tarkkoja tilastoja.

too, että pohjalla oli ensim-

Marjoja on alettu yhdistel-

mäinen paikkakunnalla jär-

Edellä mainituissa luvuissa ei

Kaikki metsään

lä ilahduttavasti eri raaka-ai-

jestetty luonnonvaratuotta-

ole mukana suoramyyntiä eikä

Partanen arvioi, että huonona-

neisiin ja tuotteisiin. Ne lisää-

ja-koulutus.

kotiin poimittuja marjoja.

kin satovuonna luonnonmar-

vät houkuttelevuutta esimer-

– Mietimme kurssilais-

joja kypsyy noin sata kiloa jo-

kiksi smoothieissa, puuro- ja

ten kanssa, että olisi muka-

– Kotitarvepoiminnan arvi-
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lihappoa.

joka on ollut tukemassa meitä

kehitysyksikköä,

hinnan mukaan, joskus ylikin.

et-

yrittäjinä. Yksikkö investoi lait-

Tällä varmistamme, että saam-

tä juomien teossa on hyvä ol-

teisiin niin, että meillä on hy-

kiaan yrittäjiä on osuuskun-

me puhtaita ja laadukkaita raa-

la enemmän kuin kaksi ihmistä.

vät toimintaedellytykset myös

nassa kahdeksan.

ka-aineita.

Soppela

kommentoi,

– Kolmella ihmisellä pul-

jatkossa.

– Nuoremmille osakkaille

Yrittäjät kertovat, että sato-

lotuksen saa tehtyä kahdes-

on tullut perhettä ja elämänti-

vaihtelut vaikuttavat raaka-ai-

sa päivässä, kahdella ihmisel-

muun muassa tuorepuristin,

lanne on muuttunut, joten täl-

Tuotantotiloista

löytyvät

neiden saatavuuteen.

lä menee kauemmin. Käymme

yleiskone, kuivuri ja vakumoin-

lä hetkellä lähinnä minä ja Ei-

– Kolmisen sataa kiloa mar-

pullottamassa juomat ammat-

tilaite, ja pihalla on käytös-

ja vedämme toimintaa, Soppe-

joja kuitenkin saa aina jostain.

tikoululla lyhyen matkan pääs-

sä sekä pakastekontti että kui-

la selvittää.

Jos ei itse saa kerättyä, niin sit-

sä. Mäskin siirto on joka kerta

vurikontti, kullanarvoinen lisä

Väkeä ei ole riittävästi mar-

ten välikäsien kautta. Satovaih-

aikamoinen operaatio, Soppe-

luonnontuotteita hyödyntäväl-

jojen, yrttien ja muiden luon-

telut vaikuttavat lähinnä tuo-

la luonnehtii.

le yritykselle. Yritystoiminnan

nontuotteiden keruuporukak-

tannon kannattavuuteen, Eeva

si.

Liisa Soppela kertoo.

Kerrallaan syntyy 400−500
pullon erä eli noin 250 litraa

laajenemisen esteenä on lähinnä työntekijöiden puute.

juomaa. Juhlapuolukkaa val-

– Pitää olla täysipäiväisiä te-

parempi keruuverkosto. Täl-

Puolukkaa olkaa hyvä

mistuu noin kolme erää vuo-

kijöitä, ennen kuin uskallamme

lä hetkellä viisi ihmistä kerää

Juhlapuolukka-juoma oli en-

dessa, minkä lisäksi pullotetaan

lähteä lisäämään markkinoin-

kaikki käyttämämme aines-

simmäinen tuote. Se on ruu-

Juhlamustikka-juomaa.

tia. Tuotteista menestyminen ei

osat. Marjoja saamme tarvit-

sujuurella maustettua kuohu-

Puolukkajuoman raaka-ai-

varmasti ole kiinni, ostajia löy-

taessa myös toiselta osuus-

juomaa, joka maistuu vahvasti

neet muodostavat noin yhdek-

tyy kyllä, Eija Koponen toteaa. l

kunnalta sekä paikalliselta

puolukalta. Hapokkuus ja ma-

sän prosenttia tuotteen hinnas-

kauppiaalta, Soppela sanoo.

keus on hyvässä tasapainossa.

ta. Pakkaamiseen menee noin

Kaikkiaan AapaLappi käyt-

Ensin marjat kylmäpuris-

30 prosenttia hinnasta, ja lop-

tää noin kolmesataa kiloa

tetaan, minkä jälkeen tehdään

pu kuluu tilavuokriin ja työhön.

marjoja vuosittain. Eija Ko-

siivilöinti. Neste pastöroidaan

AapaLappi toimii kaupun-

ponen lisää, että heillä on pe-

ja lopuksi maustetaan ruusu-

gin vuokratiloissa. Eija Kopo-

Mitä jos
maailmassa ei olisi
lainkaan pakkausjätettä,
hiilidioksidipäästöjä ja
tyhjiä ajoneuvokilometrejä?

Kirjoittaja on toimittaja.
LISÄTIETOJA:
arktisetaromit.fi/fi/tapahtumat/marjakaveri-kampanja/

Jakamistalouden edelläkävijä CHEP on osa kansainvälistä
Brambles Groupia. Brambles käynnisti viime vuonna Zero
Waste World -ohjelman, jonka kunnianhimoisena tavoitteena
on yhteistyössä valmistajien ja jälleenmyyjien kanssa poistaa
kokonaan pakkausjätteet, hiilidioksidipäästöt ja tyhjät
ajoneuvokilometrit. Kuulostaako mahdottomalta?
Ehkä, mutta mahdotonta se ei ole.

Yhteistyöllä kohti kestävämpää maailmaa
Olemme jo nyt saavuttaneet merkittäviä tuloksia
ja säästäneet:

2

miljoonaa
tonnia
hiilidioksidia

luon-

Viime vuonna Thaimaasta

kaupungin

Toinen osakas Eeva Lii-

on

tuli marjayritysten kutsumina

lillä. Viime vuonna lakkoja kerättiin vain 73 000 kiloa.

viittaa

jalostusastetta pitäisi ehdot-

maksamme vähintään päivän

– Pitää kiittää Kemijärven

sä mäskiin lisätään vettä ja hii-

sa Soppela kertoo, että kaik-

– Meillä pitäisi olla vielä

MARJOJEN JALOSTUSTA PITÄÄ LISÄTÄ

– Siitä mitä keruutamme,

nen kertoo, että tilat ovat hyvät.

1,7 2,6 1,3 1,7
miljoonaa
kuutiometriä
puutavaraa

megalitraa
vettä

miljoonaa
tonnia
kiinteää
jätettä

miljoonaa
puuta

Nämä säästöt saavutettiin korvaamalla kertakäyttöiset
pakkaukset uudelleenkäytettävillä. Niitä jaetaan, korjataan
ja käytetään uudelleen koko toimitusketjussa.

CHEP on 60 eri maassa toimiva toimitusketjujen
asiantuntija. Yli 300 miljoonan uudelleenkäytettävän ja
standardikokoisen vuokrattavan kuljetusalustansa avulla
CHEP auttaa asiakkaitaan parantamaan omia toimitusketjujaan. Lue lisää: www.chep.com

Olethan sinäkin mukana tavoittelemassa
kestävämpää maailmaa?

Vain yhdessä onnistumme.

Tuotanto, Pakkaukset & Materiaalitehokkuus
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Lainsäädäntö

TEKSTI: Elina Pahkala

EUROOPAN KOMISSIO KÄSITTELEE
USEITA VIERASAINELAINSÄÄDÄNNÖN
MUUTOSEHDOTUKSIA

P

KUVA: MMM

annukahvista, savusi-

keisiin tärkkelyspitoisia ruokia

tällä hetkellä näiden hometok-

kuumennettaessa.

siinien raja-arvojen tiuken-

Akryyliamidia koskeva ase-

nuksista ja uusien raja-arvojen

tus (EU) 2017/2158 on hyvä

asettamisesta. Tiettyjen tuon-

esimerkki vähentämistoimen-

tielintarvikkeiden, kuten kui-

piteisiin keskittyvästä sään-

vattujen hedelmien ja pähki-

telystä. Kaikkein tärkeintä on

nöiden, on havaittu olevan eri-

varmistaa oikeanlaiset toi-

tyisen alttiita hometoksiineille.

menpiteet valmistuksen aika-

Näitä elintarvikkeita valvotaan

na, koska kyseessä on proses-

tehostetusti rajatarkastuksilla.

sissa syntyvä vierasaine. Elin-

Viljaan voivat homeiden li-

tarvikkeille on toistaiseksi voi-

säksi iskeä myös sienitau-

massa vain suuntaa-antavia

dit. Komissiossa ovat työn al-

vertailuarvoja. Sitovia enim-

la enimmäismäärät torajyvä-

mäismääriä tullaan kuitenkin

sienen saastuttamissa jyvissä

lähitulevaisuudessa

asetta-

esiintyville alkaloideille, ergot-

maan vauvoille ja pikkulapsille

alkaloideille. Nämä alkaloidit

tarkoitetuille elintarvikkeille.

voivat pilata erityisesti ruis-

toiminnan seurauksena, kuten

Kasvirasvojen ja öljyjen raf-

lakasta ja ruisleivästä

pääasiallisesti teollisesta toi-

finointiprosessissa voi syn-

Kasveissa toksiineja voi olla

keskustellaan parhail-

minnasta peräisin olevat diok-

tyä haitallisia estereitä, jois-

myös luonnostaan. Nämä tok-

laan EU:ssa. Kaikista

siini- ja PCB-yhdisteet. Ko-

ta enimmäismäärä on asetet-

siinit toimivat kasvissa yleen-

näistä elintarvikkeis-

missio valmistelee dioksiini-

tu tai tullaan asettamaan gly-

sä luontaisena torjunta-ainee-

ta voi löytyä haitallisia vierasai-

ja PCB-yhdisteille asetettu-

sidyyliestereille ja 3-MCPD:lle

na tuholaisia vastaan, mut-

neita: kahvista akryyliamidia tai

jen enimmäismäärien tiuken-

ja sen estereille.

ta elintarvikkeisiin asti niitä ei

furaania, savusilakasta PAH-yh-

tamista. Nämä yhdisteet ovat

disteitä ja ruisleivästä alkaloide-

toivota päätyvän. Usein luon-

olleet ongelmallisia Itäme-

tyä varsinkin savustetuista

taisten toksiinien määrää pys-

ja. Onneksi useimmat haitalliset

ren kaloissa, mutta pitoisuudet

tuotteista. Suomi on hakenut

tytään vähentämään elintarvi-

aineet tunnetaan ja niiden mää-

ovat vuosien saatossa vähenty-

poikkeusta PAH-yhdisteiden

keprosessien aikana. Luontai-

rää voidaan hallita myös enim-

neet merkittävästi.

enimmäismääristä perintei-

sista toksiineista keskustelus-

sesti savustetuille liha- ja ka-

sa komissiossa ovat esimer-

latuotteille yhdessä kymme-

kiksi syanogeeniset glykosidit

nen muun jäsenvaltion kanssa.

aprikoosinsiemenissä, karvas-

Vierasaineita voi muodostua

Poikkeushakemusten käsitte-

mantelissa ja pellavan sieme-

elintarvikkeiden

valmistus-

ly on jatkunut pitkään, mut-

nissä sekä erukahappo sina-

prosessissa yleensä raaka-ai-

ta toivottavasti komissio saa

pinsiemenistä valmistetuissa
tuotteissa.

Prosessissa syntyvät
vierasaineet

Euroopan komissiossa on
tällä hetkellä käsittelyssä useita vierasaineisiin liittyviä lain-

Viljaan voivat homeiden lisäksi iskeä myös sienitaudit.

säädännön muutosehdotuksia.

voi

Ympäristövierasaineet

kapa kananmuniin. Ympäris-

kellä komissiossa on valmiste-

neita kuumennettaessa. Näis-

asian päätökseen vuoden 2020

Vierasaineita voi siirtyä maa-

töperäiset vierasaineet voivat

lussa päivityksiä kadmiumia ja

tä prosessivierasaineista esi-

aikana.

perästä tai ilmasta kasveihin ja

olla maaperässä luonnostaan

lyijyä koskevaan sääntelyyn.

merkkinä on paljon keskus-

eläimissä niiden ravinnon mu-

olevia vierasaineita, kuten

kana lihaan tai maitoon ja vaik-

maaperän metallit. Tällä het-

Vierasaineet

voivat

Vieraalla aineella tarkoitetaan
asetuksen (ETY) 315/93 mukaan
ainetta, jota ei ole tarkoituksella
lisätty elintarvikkeeseen, mutta
jota elintarvikkeessa kuitenkin
esiintyy jäämänä elintarvikkeen
tuotannon, teollisen tuotannon,
jalostuksen, valmistuksen, käsittelyn, käärimisen, pakkaamisen, kuljetuksen tai varastoinnin seurauksena tai ympäristön
saastumisen vuoksi. Ulkopuoliset aineet, kuten hyönteisten
jäänteet tai eläinten karvat eivät
kuulu asetuksessa tarkoitettuihin vieraisiin aineisiin. Vierasaineita voidaan luokitella sen perusteella, miten ne ovat päätyneet elintarvikkeisiin.
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Tietyille vierasaineille on
annettu asetuksessa (EY)
1881/2006 enimmäismäärät eli
vierasaineiden raja-arvot. Enimmäismäärät asetetaan
tasolle, joka on riittävän tiukka
kuluttajaturvallisuuden saavuttamiseksi, mutta saavutettavissa noudattamalla hyviä maatalouskäytäntöjä ja tuotantotapoja.

telua herättänyt akryyliami-

nusprosessissa

syntyä

vikkeeksi käytetystä kasvis-

tyä ympäristöön myös ihmis-

di, jota muodostuu elintarvik-

myös furaania, josta komis-

ta, vaan elintarvikkeen jouk-

sio on julkaissut monitoroin-

koon päätyneistä rikkakasveis-

tisuosituksen. Tarkoituksena

ta. Tästä esimerkkinä ovat rik-

on kerätä tietoa eri elintarvi-

kakasvien mukana teelehtien

keryhmien pitoisuuksista tu-

joukkoon joutuneet pyrrolit-

levia enimmäismääräkeskus-

sidiinialkaloidit. Pyrrolitsidii-

teluja varten.

nialkaloideille enimmäismää-

Kaikkein haitallisimpien vierasaineiden osalta mitään turvallisuuteen perustuvaa rajaa ei
voida asettaa. Tällöin noudatetaan ns. ALARA-periaatetta, eli
pitoisuuksissa on pyrittävä niin
alas kuin kohtuudella on mah-

dollista. Kaikkein herkimmille
kuluttajaryhmille, kuten imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuille ruuille on asetettu tiukimmat
raja-arvot.
Enimmäismäärien taustalla on yleensä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen
EFSAn vierasaineelle laatima
riskinarviointi. Riskinarvioinnin
pohjana käytetään jäsenvaltioiden ja yritysten EFSAn tietokantaa toimittamia analyysituloksia.
Vierasaineita on usein tehokkainta vähentää niin aikaisessa
vaiheessa kuin mahdollista. Tämä onnistuu esimerkiksi hyviä
maatalouskäytäntöjä tai tuotantotapoja noudattamalla.

Euroopan komissio, kansainvälisiä elintarvikestandardeja laativa Codex Alimentarius sekä
elintarviketeollisuuden ja tuottajien järjestöt ovat julkaisseet
useita ohjeita vierasaineiden
vähentämiseksi ruokaketjun eri
vaiheissa.
LISÄTIETOJA:
• fao.org/fao-who-codexalimentarius/
committees/committee/relatedstandards/en/?committee=CCCF
• ec.europa.eu/food/safety/chemical_
safety/contaminants/catalogue_en
• etl.fi/aineistot/ohjeet.html

voi

siinit eivät ole peräisin elintar-

Kasvien vierasaineet

riä asetettaessa on pyritty varmistamaan, että pitoisuuksia

Vierasaineita voi muodostua

voidaan vähentää hyvillä maa-

myös luonnossa. Erilaiset ho-

talouskäytännöillä. l

meet voivat muodostaa hometoksiineja sopivissa olosuhteissa. Tunnetuimpia ovat Aspergillus-homeiden tuottamat
aflatoksiinit ja okratoksiinit
sekä viljoissa esiintyvät Fusarium-punahomeen

toksiinit

kuten trikotekeenit deoksinivalenoli ja T2/ HT2.
Komissiossa keskustellaan

LISÄTIETOJA:
mmm.fi/vierasaineet
terhi.virtanen(at)mmm.fi
Kirjoittaja työskentelee erityisasiantuntijana maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusyksikössä. Hän on virkavapaalla
1.1.−30.5.2020.

Hyödyke
järjestelmät

Turvallisuus

Food
GMP

Järjestelmien
integraatiot

Kemikaalit
Muutos
hankkeet

Talo
tekniikka

Teollisten investointien
projektointi ja
GMP-suunnittelu
www.elomatic.com
ELINTARVIKETIETEIDEN SEURAN
ELINTARVIKEHYGIENIAN JAOSTO

Veden laatu, käsittely
ja turvallisuus

Aina kasvien luontaiset tok-

Elintarvikkeiden kuumen-

pää-

Mikä on vierasaine?

Automaatio
ja IT

satoa.

löy-

mäismäärien avulla.

PAH-yhdisteitä

Materiaali
ja energia
tehokkuus
katselmoinnit

Aika:

20.4. Olut tasting ja get together -illallinen
21.4. Seminaari
Paikka: Hartwall, Lahden tehdas
• VEDEN LAADUN MERKITYS JA VARMISTAMINEN JUOMATEOLLISUUDESSA
Panimomestari, laatupäällikkö Hannele Alakarhu, Hartwall
• VEDEN LAADUN MERKITYS JA VARMISTAMINEN HIIVAN VALMISTUKSESSA
Assistant Plant Manager Sten Erm, Suomen Hiiva Oy / Finnish Yeast Ltd
• ELINTARVIKETEOLLISUUS VESIHUOLTOLAITOKSEN ASIAKKAANA
Toimialapäällikkö Elisa Piesala, Elintarviketeollisuusliitto ry
• VESILAITOKSEN LAADUNVARMISTUS
(puhuja varmistuu myöhemmin)
• VESIVÄLITTEISET EPIDEMIAT SUOMESSA
Epidemiologieläinlääkäri Ruska Rimhanen-Finne, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lisätietoja tapahtumasta ja
ilmoittautuminen osoitteessa:
lyyti.in/EHJ_vesiseminaari

ETS

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN
VIRKEÄ VERKOSTO
www.ets.fi
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TEKSTI: elintarviketeknologian maisteriopiskelija Elli Pulkkinen, Helsingin yliopisto

HELSINGIN YLIOPISTON OPISKELIJAT VOITTIVAT
LIHAHYBRIDIEN KEHITTÄMISKILPAILUN

K

uuden hengen poik-

KUVAT: JASMIN BRANDES

interpack

Mikä lihahybridi?
Suomessa lihahybridejä on
nähty erityisesti lihavalmisteissa, kuten pyöryköissä ja pihveissä. Esimerkiksi HKScanin
PoPo -jauheliha on lihahybridi,
jossa 25 prosenttia porsaanlihasta on korvattu porkkanalla.

Lihahybridit ovat jalostettuja lihatuotteita, joista tietty prosenttimäärä lihasta on korvattu kasvikunnan tuotteilla. Tuotteen hiilijalanjälkeä voidaan
pienentää, kun lihan osuutta vähennetään. Lihahybrideillä voidaan lisätä kasvisten kulutusta.

muutoksia markkinassa on vii-

sekä liiketoimintasuunnitel-

opis-

me vuosina tapahtunut. Selvisi,

man laatimisesta. Tiimin oh-

kelijatiimi Helsingin

että kasvispainotteista ruoka-

jaajina toimivat yliopistonleh-

yliopiston maatalo-

valiota noudattavien kulutta-

tori Laila Seppä ja tutkijatoh-

usmetsätieteellises-

jien määrä on kasvussa, mutta

tori Luigi Pomponio.

kitieteellinen

tä tiedekunnasta voitti FoodMio

terveellisille ja helppokäyttöi-

Tiimiläisille oli tärkeää, että

-kilpailun marraskuussa 2019.

sille lihatuotteille on myös ky-

he kehittäisivät aidosti innova-

Kurssimuotoinen haastekilpailu

syntää. Helppouden ja terveel-

tiivisen tuotteen, sillä elintar-

oli osa Euroopan EITFood -han-

lisyyden lisäksi kuluttajat ar-

vikealalla 77 prosenttia uusista

ketta. Sen tarkoituksena on lisä-

vostavat valmiita välipaloja ja

tuotteista on kopioita tai linja-

tä innovaatiota ja tarjota alus-

valmisaterioita kiireisen arjen

laajennuksia1. Tiimi halusi luo-

toja, joilla voidaan luoda uutta

tukena.

da tuotteen, joka sopisi vallit-

liiketoimintaa ja tuotekehitystä

Välipalatrendi inspiroi opis-

seviin trendeihin ja olisi täysin

kelijatiimin kehittämään lihaa

uusi tuote suomalaisilla mark-

Kilpailuun osallistui Helsin-

sisältävän välipalan perinteis-

kinoilla.

gin yliopistosta kaksi kuuden

ten kuivalihojen ja salamitik-

Härkäpavuissa on korkea

kujen ohelle. Markkinoille ei

proteiinipitoisuus, ja ne sisäl-

ole vuosikymmeniin tullut täy-

tävät hitaasti vapautuvia hii-

sin uusia tuotteita, vaikka kui-

lihydraatteja, ravintokuitua ja

valihamarkkinalla on havaitta-

B-vitamiineja. Tämän vuok-

vissa muutoksia käsityövaltai-

si ne ovat oiva lisä kuivaliha-

sempaan tuotantoon.

tuotteeseen, jonka tarkoitus on

elintarvikealalle.

hengen joukkuetta, Saksasta
kaksi joukkuetta ja Espanjas-

Helsingin yliopiston opiskelijat Xiaocui Han ja Chong Xie FoodMio -kilpailun voittanut härkäpapua sisältävä kuivavalmistamassa härkäpapua sisältävää kuivalihatuotetta. lihatuote.

ta ja Israelista yhdet joukkueet.
Vuoden 2019 kilpailun isännöi Helsingin yliopisto. Kurs-

elintarvikkeita, kuten levää tai

teluun. Kurssi huipentui lop-

hyönteisiä.

pugaalaan Helsingissä mar-

lihahybridituotteensa Viikissä.

silaisten tehtävänä oli kehit-

Tuotekehitysprosessin ai-

raskuun lopussa, jolloin opis-

tää lihahybridituotteita, jotka

kana käytiin läpi tuotekehi-

kelijat Madridin autonomises-

Uusille lihatuotteille
on tilaa markkinoilla

hyödyntäisivät elintarviketeol-

tyksen eri vaiheita konsep-

ta yliopistosta, Hohenheimin

Tuotekehitys aloitettiin tar-

lisuuden sivuvirtoja, kasvipoh-

toinnista aistinvaraiseen tut-

yliopistosta ja Technionin yli-

kastelemalla

jaisia raaka-aineita tai uus-

kimukseen ja pakkaussuunnit-

opistosta Israelista esittelivät

ta Suomessa, ja minkälaisia

lihavalmistei-

www.kehittyvaelintarvike.fi

TEEMAT JA ILMESTYMISPÄIVÄT
1/2020

27.2.
TUOTANTO, PAKKAUKSET &
MATERIAALITEHOKKUUS
VALMISRUOKATEOLLISUUS
Lisäjakelu:
PacTec, FoodTec & PlastExpo
11.−12.3. & Gastro 11.–13.3.

2/2020

3/2020

4/2020

tarjota kuluttajalle proteiinipitoinen välipala herkullisessa
muodossa.

Haasteesta syntyi härkäpapua

Bites voitti kilpailun, koska

sisältävä kuivalihasnack Bi-

sen nähtiin voivan luoda uutta

tes, joka on saanut inspiraatio-

kysyntää kuivalihamarkkinoil-

ta makumaailmaansa aasialai-

la, se on trendikäs ja valmis ko-

sesta keittiöstä. Kilpailun voitti

konaisuus suomalaisille mark-

Team Beanify, johon kuuluivat

kinoille.

elintarviketeknologian mais-

FoodMio -ratkaisukilpailu

teriopiskelija Elli Pulkkinen,

oli erinomainen oppimisko-

bioekonomian maisteriopis-

kemus elintarviketeollisuuden

6/2020

kelija Jonathan Gaddis, liha-

tuotekehityksen eri vaiheis-

teknologian maisteriopiskelija

ta. Opiskelijoiden mielestä on
tärkeää, että elintarvikealalla

30.4.

11.6.

3.9.

29.10.

10.12.

Jasmin Brandes sekä elintar-

VALMISTUS- JA
LISÄAINEET &
TUOTEKEHITYS

KONEET, LAITTEET &
LOGISTIIKKA
JUOMATEOLLISUUS

ANALYTIIKKA &
TUOTETURVALLISUUS
KASVISTEOLLISUUS

DIGITALISAATIO &
ROBOTIIKKA
KALATEOLLISUUS

KOULUTUS,
KONSULTOINTI &
VIENTI

viketeknologian jatko-opiske-

järjestettäisiin enemmän kil-

lijat Yaqin Wang, Chong Xie ja

pailuja yhteistyössä yritysten

Xiaocui Han.

ja opiskelijoiden kanssa. Par-

Lisäjakelu:
Elintarvikepäivä 12.5. &
tuotekehityspäälliköt

Lisäjakelu:
Elintarviketeollisuus 9.−10.9.
& tehtaanjohtajat

Lisäjakelu:
Laatu- ja
laboratoriopäälliköt

Varaa paikka ilmoituksellesi seuraavaan lehteen 1.4.2020 mennessä.
ILMOITUSMYYNTI: Janne Murtomaa 050 377 0333 janne.murtomaa@mediabookers.fi
			
Hannu Pyykkö 050 2250 hannu.pyykko@mediabookers.fi
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5/2020

KO
ELINTAR KO
VIK
AMMATT EAL AN
ITIEDELE JA
HTI

Härkäpapua sisältävä
kuivalihasnack voitti

Kehittyvä Elintarvike 1/2020

Lisäjakelu:
Tehtaanjohtajat

Lisäjakelu:
HR-päälliköt & vientijohtajat

He ottivat lihahybridihaas-

haimmillaan nämä kilpailut

teen vastaan kurssin aloitusta-

luovat uusia innovaatioita. l

pahtumassa Hohenheimin yli-

1

opistolla Stuttgartissa maaliskuussa 2019. Tiimillä oli koke-

PROCESSING & PACKAGING

Fuller, G. 2011. New Food Product
Development. From Concept to
Marketplace. CRC press. 3rd ed.

musta lihatutkimuksesta, vilja- ja palkokasveista, startup
-yrityksistä,

pitchaamisesta
Lisätietoja saat edustajalta Suomessa:
INTERFAIR, Messukeskus
PL 21 _ 00521 HELSINKI
Tuotanto, Pakkaukset & Materiaalitehokkuus
puh. 040 450 3250
interfair@messukeskus.com _ www.messukeskus.com
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Haarukassa

TEKSTI: projektipäällikkö Leena Viitaharju & tohtorikoulutettava Susanna Kujala,
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Sekä keittiöhenkilökunnan että asiakkaiden asenne lähiruokaa kohtaan on kuitenkin kunnossa. Kysyntä ja tarjonta pitäisi saada paremmin kohtaamaan.

JULKISTEN KEITTIÖIDEN LÄHIRUOKAHANKINTOJEN ALUEELLISET EROT KASVANEET
Julkisten keittiöiden hankintojen kotimaisuusaste vaihtelee maakunnittain noin 70
prosentista 95 prosenttiin.

Elintarvikehankinnat vaikuttavat
talouteen ja työllisyyteen
Julkisten keittiöiden elintarvikehankintojen kohdistamisella on vaikutuksensa
muun muassa alueiden talouteen ja työllisyyteen. Kyselyyn vastaajat olivat melko yksimielisiä siitä, että lähiruuan suosiminen lisää oman alueen työllisyyttä.
Yleisen tasapainon RegFin-mallilla
(Regional model for Finland) laskettujen
vaikuttavuusarvioiden perusteella lähi-

H

KUVA: PIRJO HUHTAKANGAS

ruuan käytön muutoksilla voi olla mer-

tuutti toteutti vuoden 2019 syk-

Elintarvikkeista keskimäärin 16
prosenttia omasta maakunnasta

syllä maa- ja metsätalousmi-

Kyselyn tulosten mukaan omasta maakun-

maakunnan julkiskeittiöiden lähiruuan

nisteriön rahoituksella valta-

nasta ostetaan keskimäärin 16 prosenttia

käytön kasvu kyselyiden mukaisesti on

kunnallisen kyselyn suomalai-

julkiskeittiöiden elintarvikkeista, mikä on

tarkoittanut miljoonien eurojen ja kym-

sille julkisen sektorin hankintarenkaille ja

suunnilleen sama osuus kuin vuonna 2013

menien henkilötyövuosien myönteis-

-yksiköille osana Julkiskeittiöiden lähiruoan

(15 %). Suurempia muutoksia lähiruoka-

tä vaikutusta alueen talouteen ja työlli-

käytön muutos ja sen aluetaloudelliset vaiku-

hankintoihin ei näyttäisi tulleen. Toisaalta

syyteen. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaal-

tukset -hanketta. Kyselyllä selvitettiin elin-

kotimaisuusasteessa on koko maan tasolla

la kyselyiden mukainen kasvu lähiruuan

tarvikehankintojen alueellista jakautumis-

havaittavissa hieman suurempaa muutos-

käytössä tarkoittaa arvion mukaan lähes

ta, julkisen sektorin näkemyksiä lähiruuasta

ta. Vuoden 2013 kyselyn perusteella koti-

kolmen miljoonan euron ja noin neljän-

ja koettuja esteitä sen hankinnalle¹. Lisäksi

maisuusaste oli noin 78 prosenttia, kun se

kymmenen henkilötyövuoden positiivis-

selvitettiin, onko lähiruuan käytössä tapah-

nyt on noin 83 prosenttia.

ta vaikutusta.

elsingin yliopiston Ruralia-insti-

tunut muutoksia vuonna 2013 tehtyyn vastaavaan kyselyyn verrattuna².
Uuden kyselyn tulosten perusteella lähiruokaa hankitaan melko vaihtelevasti eri
maakunnissa. Omasta maakunnasta han-

Suomessa käytetään vuosittain noin 350 miljoonaa euroa julkisiin elintarvikehankintoihin ja valmistetaan noin 400 miljoonaa ruoka-annosta.

kittujen elintarvikkeiden osuus vaihtelee
yhdestä prosentista 47 prosenttiin. Kor-

kinnoissa näyttäisivät kasvaneen, sillä lä-

keimmat oman maakunnan osuudet elin-

hiruuan osuudet vaihtelevat nyt selkeästi

tarvikehankinnoissa ovat Satakunnassa

enemmän kuin aikaisemmin.

kittäviä vaikutuksia alueiden talouteen
ja työllisyyteen. Parhaimmillaan yhden

Tulosten perusteella myöskään luomun

Lähiruuan systemaattinen hankin-

osuus elintarvikehankinnoista ei ole juu-

ta ja käyttö julkisella sektorilla on ensi-

rikaan muuttunut vuoteen 2013 verrattu-

sijaisesti arvovalinta ja vaatii poliittis-

na. Se on edelleen noin viisi prosenttia tai

ta tahtotilaa. Puheet ja toimet eivät jul-

jopa hieman sen alle, mutta luomun osuu-

kisella sektorilla välttämättä kohtaa no-

den uskotaan tuplaantuvan vuoteen 2025

pealla aikataululla. Jos kunnassa halu-

mennessä.

taan sitoutua lähiruuan käyttämiseen ja

Vastauksissa tuli esiin, että yksi selkeä

sen lisäämiseen, asia pitää kirjoittaa esi-

este tai haaste lähiruokahankinnoille on

merkiksi hankintastrategiaan, joka vel-

ja Etelä-Pohjanmaalla, joissa myös koti-

Kotimaisuusasteissa hajonta on pysynyt

tarjonnan puute tai tarjonta vääränlaises-

voittaa hankinnoista vastaavia teke-

maisuusaste on korkeimpien joukossa, yli

suunnilleen samoissa osuuksissa. Omas-

sa muodossa. Monen yrityksen tarjoamat

mään elintarvikeostot useammin pai-

90 prosenttia. Kotimaisuusaste vaihte-

ta maakunnasta yleisimmin hankituissa

tuotteet on suunniteltu lähinnä vähittäis-

kallisesti. Määrärahat tuskin kasvavat,

lee maakunnittain noin 70 prosentista 95

tuotteissa korostuvat melko samat tuot-

kauppaa varten, eivätkä ne ehkä suoraan

mutta kokonaisvaltaisella hankintapro-

prosenttiin.

teet kuin aikaisemmin, eli leipä ja muut

sovellu julkiskeittiöiden käyttöön. Esimer-

sessin, ruuan valmistuksen, reseptiikan

leipomotuotteet, kasvikset ja marjat, mut-

kiksi esikäsittely- tai jalostusaste voi olla

ja sesongit huomioivalla suunnittelul-

ta myös liha- ja maitotuotteet.

vääränlainen tai pakkauskoot liian pieniä.

la lähellä tuotetun ruuan lisääminen on

Vuonna 2013 toteutetun kyselyn tuloksiin nähden alueelliset erot lähiruokahan-

NELI- JA VIISIVÄRITARROJA
TULOSTIMELLA
Uusilla LED-tekniikkaa hyödyntävillä Pro Series
-tulostimilla voi tulostaa ammattitasoisia etikettejä 4- ja 5-värisenä tekstuurille sekä PE-,
PP- ja PET-muoville, joita voi olla sekä valkoisena että läpinäkyvänä. Etiketit kestävät kulutusta, UV-säteilyä ja kosteutta, ja ne voivat olla tarkoitettu mm. ulkokäyttöön tai kylmätiloihin.

KOTIMAISTA KAURAÖLJYÄ

Lisätietoja: karinevalainen.fi

Lisätietoja: fazer.com

VALO24H -SARJAAN
UUSI TUOTE
Linseed Oy on tuonut Valo24h -tuotesarjaan uutuuden, joka sisältää paahdettua, rouhittua suomalaista
pellavaa, vadelmaa ja granaattiomenaa. Tuote on gluteeniton, soijaton, laktoositon, lisäaineeton ja täysin kasviperäinen. Kaikilla Valo24h tuotteilla on Hyvää Suomesta -merkki.

Lisätietoja: valo24h.fi

Julkisen sektorin elintarvikehankintoihin käytetään Suomessa vuosittain noin 350 miljoonaa euroa. Tuolla rahamäärällä tuotetaan noin 400 miljoonaa ruoka-annosta. Yleisesti
ottaen suomalaiset arvostavat
kotimaista ruokaa ja kokevat
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sen turvalliseksi.
Työtä lähiruuan lisäämiseksi
julkisissa ammattikeittiöissä on
tehty viime vuosina paljon kehittämishankkeissa. Myös valtioneuvosto on huomioinut lähiruuan muun muassa periaatepäätöksissä ja hallitusohjel-

missa viimeisen kymmenen
vuoden aikana.
Asian eteen tehdyn työn perusteella voisi olettaa, että lähiruuan käyttö julkisella sektorilla olisi viime vuosina lisääntynyt, ja sitä myötä olisi saavutettu myönteisiä vaikutuksia alue-

talouteen.
Tietoa viime vuosien kehityksestä eri maakunnissa tai varsinkaan sen aluetaloudellisista
vaikutuksista ei kuitenkaan ole
ollut saatavilla.

VIITTEET:
1
Viitaharju L. ym. 2020. Lähiruoka puheissa ja
teoissa – Julkiskeittiöiden lähiruoan käytön muutos vuosien 2013 ja 2019 välillä. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 201.
2

Viitaharju L. ym. 2014. Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 118.

Julkaisut ovat ladattavissa osoitteessa helsinki.
fi/fi/ruralia-instituutti/julkaisut

SIRKKAPROTEIINIJAUHETTA
Hyönteistalo Entis on tuonut markkinoille ENTIS
PROTEIN POWER -proteiinijauheen, joka sisältää proteiinin lisäksi runsaasti rautaa, sinkkiä, B12-vitamiinia ja ravintokuitua. Jauhe on valmistettu sirkoista
sekä herne- ja kurpitsaproteiinista.

Lisätietoja: entis.fi

UUSI MONITOIMIPUSSI

mahdollista. l

350 miljoonan euron markkina

Fazer Alku Kauraöljy sopii käytettäväksi oliivija rypsiöljyn tapaan. Se soveltuu annosten viimeistelyyn sekä monipuolisesti ruuanlaittoon,
leivontaan ja paistamiseen. Kauraöljy on pakattu 250 millilitran lasipulloon.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN PILLI
Stora Enso ja Sulapac ovat kehittäneet uusiutuvan ja biohajoavan pillin. Sen raaka-aineena on käytetty mm. puuta ja kasvipohjaisia sidosaineita. Materiaali on mikromuoviton ja täysin biohajoava. Pilli soveltuu nykyisiin jätehuoltojärjestelmiin, ja se on suunniteltu kierrätettäväksi teollisessa kompostoinnissa.

Lisätietoja: storaenso.com, sulapac.com

Stasher on ensimmäinen itsestään
sulkeutuva, ilmatiivis ja muoviton pussi maailmassa. Sen
voi laittaa suoraan
pakastimesta liedelle, uuniin, mikroon, kiehuvaan veteen ja astianpesukoneeseen. Pussi on
valmistettu ensiluokkaisesta silikonista, joten
se sopii mm. leipomiseen, sous vide -kypsentämiseen sekä keittämiseen ja pakastamiseen.

Lisätietoja: stasherbag.com

Tuotanto, Pakkaukset & Materiaalitehokkuus
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HANKINTAOPAS
AAKKOSOSA
Kehittyvä Elintarvike -lehden
hankintaopas tarjoaa tietoa
elintarvikealan laite-, palveluja raaka-ainetoimittajista.
KYSY LISÄÄ LEHTEMME ILMOITUSMYYNNISTÄ:
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

OY ATLAS COPCO
KOMPRESSORIT AB
Itäinen Valkoisenlähteentie 14 A
01380 Vantaa
Puh. 020 718 9200
email: kompressori.fi@fi.atlascopco.com
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
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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

BRENNTAG NORDIC OY
Äyritie 16
01510 VANTAA
(09) 5495 640
www.brenntag.com/finland/
www.brenntag-food-nutrition.com/en/
BUSCH VAKUUMTEKNIK OY
Sinikellontie 4
01300 VANTAA
Puh. (09) 774 6060
Fax (09) 774 60 666
email: info@busch.fi
www.busch.fi
CALDIC FINLAND OY
Lars Sonckin kaari 16
02600 ESPOO
Puh. 020 741 5992
email: info@caldic.fi
www.caldic.fi
OY CELEGO AB
Eteläinen Salmitie 1
02430 MASALA
Puh. (09) 348 6900
Fax (09) 853 2100
email: info@celego.fi
www.celego.fi

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

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 VANTAA
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 A/S
Saunamäentie 22 A
02770 Espoo
Puh. 0400 010 270
email. pet@faerch.com
www.faerch.com
FLINKENBERG OY AB
Mikkelänkallio 3
02770 ESPOO
Puh. (09) 859 911
email: chemicals@flinkenberg.fi
www.flinkenberg.fi

FOODWEST OY
Kärryväylä 4
60100 Seinäjoki
Åkerlundinkatu 2A
33100 Tampere
Kauppakeskus Kaari
Kantelettarentie 1
00420 Helsinki
Puh. 040 1615443 / Kunnas (tj)
Puh. 040 1750259 / Kärki (myynti)  
email: myynti@foodwest.fi
email: etunimi.sukunimi@foodwest.fi
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

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

KIILTOCLEAN OY
PL 157
20101 TURKU
Puh. 0207 710 400
Fax 0207 710 402
www.kiiltoclean.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

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
KOMETOS OY
PL 97 (Keskustie 23)
61801 KAUHAJOKI
Puh. 020 757 1400
e-mail: mailbox@kometos.com
www.kometos.com
/kometos-oy
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

MEDFILES OY
PL 1450
70701 Kuopio
puh. 020 744 6800
email: non-drugs@medfiles.eu
www.medfiles.eu
MEDIQ SUOMI OY
Riihitontuntie 7 D
02200 ESPOO
Puh. 020 112 1500
Fax 020 112 1501
asiakaspalvelu@mediq.com
www.mediq.fi

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

LIARK OY
Harjuviita 20-22 B
02110 ESPOO
Puh. 040 705 3159
email: sirpa.lindroos@liark.fi
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
JOSPAK OY
Tiilenlyöjänkatu 5
30100 Forssa
puh. 050 3855610
email: etunimi.sukunimi@jospak.com
www.jospak.com

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

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

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

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

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

MP-MAUSTEPALVELU OY
www.maustepalvelu.com

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
Hiekkatie 4 B 15
33470 YLÖJÄRVI
Puh. myynti 010 338 000
Puh. huolto 010 338 001
myynti@linepack.fi
huolto@linepack.fi
www.linepack.fi

MULTIVAC OY
Posliinitehtaankatu 5
04260 KERAVA
Puh. 0207 921 300
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

SEALED AIR OY
Sentnerikuja 2
FI-00440 HELSINKI
Cryovac:
(09) 4241 1130
email: cryovac.finland@sealedair.com
www.sealedair.com
SEFO-KONSULTOINTI
00180 HELSINKI
Puh. 050 563 5811
email: marja.laukkanen@
sefo-konsultointi.fi
www.sefo-konsultointi.fi

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

HANKINTAOPAS
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AMCOR FLEXIBLES EMEA
– VALKEAKOSKI
PL 70
37601 VALKEAKOSKI
Puh. 0207 51 3100
email: bemis.valkeakoski@bemis.com
www.amcor.com

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

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.com

SOFTWARE POINT
Metsänneidonkuja 6
02130 ESPOO
Puh. (09) 4391 320
email: sales@softwarepoint.fi
www.softwarepoint.com
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TUOTERYHMÄOSA
ANNOSTELUJÄRJESTELMÄT
JA VAA’AT
DOSETEC EXACT OY
(VAAKAKOSKINEN)
– punnitus- ja annostelujärjestelmät
– säiliövaa’at
– lattiavaa’at
– pöytävaa’at

KOMETOS OY
– komponenttiannostelijat
– nesteannostelijat
– rasianpurkajat

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

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

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

TT-TÄRYLAITE OY
– RST tärymoottorit ja PI-täryt
– tärykuljettimet ja -seulat
– täryputket – pölynhallintaan
– siilotäryt
VESANTTI OY
– lihavalmiste- ja valmisruokateollisuuden koneet

KUNNOSSAPITO

BUSCH VAKUUMTEKNIK OY
– tyhjiöpumput

KIILTOCLEAN OY
– elintarviketeollisuuden pesu- ja
desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakartoitukset ja -koulutukset

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

CORTEX OY
– leipomo- ja pakkauskoneet
– merkintälaitteet
– pakkausmateriaalit

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

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

LAADUN- JA
TUOTETURVALLISUUDEN
HALLINTAJÄRJESTELMÄT JA
VASTUULLISUUSPALVELUT

UMBRELLA INTERACTIVE
- Omavalvonta, elintarviketurvallisuusjärjestelmä digitaalisesti
- Mobiilikirjaukset: valvontakohteissa,
todennuksista
- ISO 22000, 9001, 14001, 45001, FSSC,
IFS ja BRC laadinta

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

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

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

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

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

TOKAP SERVICE OY
Elintarviketeollisuuden kunnossapitoa

LABORATORIOTUOTTEET

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

MAUSTEET, AROMIT,
MUUT LISÄAINEET

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

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

LIARK OY
- arkkitehtisuunnittelu ja
pääsuunnittelijatehtävät
LEIPURIN OYJ
– Asiakaslähtöinen, innovatiivinen ja luotettava kotimainen kumppani jo yli 100
vuoden ajan
– Monipuoliset ratkaisut artesaanileipomoille, teollisille leipomoille, elintarviketeollisuudelle sekä food service-toimijoille
– Raaka-aineet, maku- ja rakenneaineet
– Tuote- ja reseptikehitys
– Tuotantolaitteet- ja palvelut
– Gelato-jäätelökoneet ja raaka-aineet
– Leipomokahvilakonseptit

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

BONNE JUOMAT OY
– aidot hedelmä-, marja- ja
vihannessoseet ilman lisättyä sokeria,
ilman säilöntä- ja lisäaineita
– mehutiivisteet ammattikeittiöille myös
bag-in-box- pakkauksissa
– mehut, nektarit ja välipalajuomat
- lähdevedet Lohjanharjun lähteestämme
– vegaaninen pikahyydykejauhe

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

MEDFILES OY
– elintarvikelainsäädäntö
– tutkimus&kehitystyö
– kliiniset tutkimukset

LIHEL OY
– mausteet ja mausteseokset
– valmistus- ja lisäaineet
– fosfaatit
– marinadit ja marinadiseokset
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt seokset
LINSEED OY
Suomen korkealuokkaisimmat
pellavaraaka-aineet ja asiantuntemus

NET-FOODLAB OY
- BRC Food, FSSC ja IFS-konsultointi
- Gap-auditoinnit
- HACCP- ja auditointikoulutukset
- FINAS-akkreditoitu laboratorio
- säilyvyystutkimukset

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

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

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY
– elintarvikealan kehityspalvelut
– ympäristöteknologian palvelut
ROQUETTE NORDICA OY
– natiivit ja modifioidut tärkkelykset
– tärkkelyssiirapit
– poliolit (xylitoli, sorbitoli, maltitoli ja
mannitoli)
– proteiinit
– kuidut
– proteiinit
– kuidut

SEFO-KONSULTOINTI
– Elintarvikehygienian perusteet-kirja,
suomi, ruotsi, englanti, arabia, espanja,
venäjä, kiina, thai, turkki ja viro

VOITELUAINEET

SUUNNITTELU, KEHITYS,
KONSULTOINTI
FUCHS OIL FINLAND OY
– Cassida elintarvikelaatuiset voiteluaineet
ENVIROVET OY
– elintarviketurvallisuuden auditoinnit
ja koulutukset

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

HUNAJAYHTYMÄ OY
– kotimaista ja ulkomaista hunajaa
elintarviketeollisuudelle

JOSPAK OY
- kuituspakkausvuoat

RAAKA-AINEET

AMCOR FLEXIBLES EMEA
– VALKEAKOSKI
– vakuumi- ja suojakaasulaminaatit
elintarviketeollisuudelle

GIVAUDAN INTERNATIONAL SA
SIVULIIKE SUOMESSA
– aromit

INFORMA OY
– etiketit, tarrat, kääreet ja tulostustarvikkeet
– merkintä- ja tiedonkeruujärjestelmät
teollisuuteen
– huolto- ja ylläpitopalvelut

HANKINTAOPAS

HANKINTAOPAS

MULTIVAC OY
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at

KONEET, LAITTEET,
MUU VARUSTUS

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

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

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

DUNI OY
– pakkauskoneet, rasiat ja suljentakalvot
– ekologiset kertakäyttötuotteet
FAERCH A/S
– CPET-, AMPET-, APET-, PP- ja
skinpack- rasiat

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

BRENNTAG NORDIC OY
– elintarviketeollisuuden lisä- ja
raaka-aineet
– elintarviketeollisuuden kemikaalit
– vedenkäsittelyn kemikaalit

– aromit, värit

CONDITE OY
Leipomo ja elintarviketeollisuuden
raaka-aineet ja aineosat

KLÜBER LUBRICATION NORDIC A/S
– elintarvikehyväksytyt voiteluaineet
– teollisuuden voiteluaineet
FOODWEST OY
– ideointi
– kuluttajaymmärrys, markkinatutkimus
– tuotekehitys
– konseptikehitys
– sopimusvalmistus / -pakkaaminen
– laatu, vastuullisuus ja elintarvikelainsäädäntö
– tuotetietopalvelu (pakkausmerkinnät,
synkka, jamix)
– ravitsemusasiantuntijapalvelut
– Food Service asiantuntijapalvelut

Tuotanto, Pakkaukset & Materiaalitehokkuus
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ELINTARVIKETIETEIDEN SEURAN
AISTINVARAISEN TUTKIMUKSEN JAOSTO (ATJ)
JÄRJESTÄÄ EUROPEAN SENSORY SCIENCE
SOCIETYN (E3S) SYMPOSIUMIN

Taste of Creativity
Aika: 5.5.2020 klo 9-16
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
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ETS-PALSTA

Turun

TEKSTI: toiminnanjohtaja-päätoimittaja Laura Hyvärinen

Elintarviketutkijain

Seura toimii Elintarviketieteiden
Seuran alueseurana. TETSin vuosikokous ja vierailu Pernod Ricard
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DESIGNING PRODUCTS TO MEET CONSUMERS EXPECTATIONS
Director Sensory and Consumer Insights EAME Katja Tiitinen
Symrise

muksen jaosto (ATJ), Elintarvi-

vuosia ja otetaan paremmin käyttöön

to (EHJ).

keanalytiikan jaosto (EAJ), Elin-

etäosallistumismahdollisuuksia.

LOUNASTAUKO

kinajaosto (ETMJ), Prosessitek-

Johtoryhmiin etsitään
uusia jäseniä

nisen jaosto (PTJ) ja Vilja-alan

Jaostojen

tulevaisuustyöpajassa

mää 9. European Sensory Science

ORGANIC FOOD CONSUMERS AS SENDERS AND
INTERPRETERS OF PRO-SOCIAL STATUS SIGNALS?
Professor Harri Luomala
School of Marketing and Communication
University of Vaasa

jaosto (VAJ) sekä alueellisesti

huolehdittiin myös jatkuvuudesta.

Societyn (E3S) symposiumia. Oh-

toimintaa järjestävät Itä- ja Poh-

Elintarviketieteiden Seuran hallituk-

jelma on äärimmäisen kiinnos-

jois-Suomen jaosto, Pohjanmaan
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tään uusia jäseniä, myös opiskelija-
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tekehityksen parissa työskentele-

Jäsenistä 13 prosenttia teki va-

kiksi osallistumalla vuosikokouk-

ville. Tapahtumista on tässä leh-

FOODTASTE FINLAND
– INDIVIDUAL DIFFERENCES IN SENSORY PERCEPTION
Professor in Sensory food science Mari Sandell ,
University of Helsinki & University of Turku

paaehtoistyötä seurassa, käytän-

seen 25.3. Altialla. Tapahtumasta on

dessä ilmoitukset.

NEW PRODUCTS COMING TO MARKET:
WHO IS READY TO ACCEPT THEM?
Professor Hely Tuorila University of Helsinki
FINDING THE INSIGHT
Head of Consumer Insight Kevin Deegan, Valio

tarvikehygienian jaosto (EHJ),
Elintarvikealan talous- ja mark-

Kaikille avoin Taste of Creativity
-seminaari järjestetään 5.5. Helsingissä osana Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston (ATJ) järjestä-

Tulevia tapahtumia on jatkossa entistä kätevämpi tarkastel-

KUTSU ELINTARVIKETIETEIDEN SEURA RY:N
VUOSIKOKOUKSEEN

la lehden uudistettujen verkko-

FLASH PRESENTATIONS (OPEN CALL FOR STUDENTS)

Kulutustottumusten muuttuminen ja trendit juoma-alalla

osoitteessa kehittyvaelintarvike.fi

KAHVITAUKO

Aika: 25.3.2020 klo 15.45 alkaen
Paikka: Altia Oyj:n pääkonttorilla Helsingin Ruoholahdessa

lisäksi myös ammattitapahtumia

CONSUMER-LED EMOTIONAL LEXICONS DEVELOPMENT:
PROS AND CONS
Associate professor Carolina Chaya
Universidad Politécnica de Madrid
MULTISENSORY EATING ENVIRONMENT
Research professor Anu Hopia
University of Turku

Ilmoittautuminen: lyyti.in/ETS_E3S
ATJ järjestää E3S:n vuosittaisen kaksipäiväisen symposiumin
4.5. tutusmiskierroksen oopperaan ja avoimen verkoistumisillallisen.
5.5. järjestetään kaikille avoin, englanninkielinen seminaari.
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ETS KANNATTAJAJÄSENET

(Kaapeliaukio 1, Helsinki)

KLO 15.45 ILMOITTAUTUMINEN JA KAHVIT
KLO 16.05 YRITYSVASTUULLISUUDEN TIEKARTTA OSANA TUOTEKEHITYSTÄ JA MARKKINOINTIA
tuotekehityspäällikkö, ETM Laura Koivisto
KLO 16.30 MUUTTUVAT KULUTUSTOTTUMUKSET JUOMA-ALALLA &
KATSAUS JUOMA-ALAN TRENDEIHIN
tuotekehityspäällikkö, ETM Laura Männistö ja
vanhempi asiakasnäkemyspäällikkö, VTM, restonomi YAMK Milla Sorsakivi
KLO 17.30 ELINTARVIKETIETEIDEN SEURA RY:N VUOSIKOKOUS
KLO 18 – 18.30 JAOSTOJEN VUOSIKOKOUKSET
AISTINVARAISEN TUTKIMUKSEN JAOSTO (ATJ)
ELINTARVIKEANALYTIIKAN JAOSTO (EAJ)
ELINTARVIKEHYGIENIAN JAOSTO (EHJ)
PROSESSITEKNISEN JAOSTO (PTJ)
VILJA-ALAN JAOSTO (VAJ)

Ilmoittautumiset osoitteessa: lyyti.in/ETSvuosikokous_Altialla
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OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN
www.ets.fi
VIRKEÄ VERKOSTO

sivujen

ETS:N
KANNATTAJAJÄSENEDUT

tapahtumakalenterista

Sieltä löytyy seuran tapahtumien

Kannattajajäsenestä tehdään
esittelyjuttu Kehittyvä Elintarvike -lehteen.

Suomesta ja ulkomailta.

Uusia jäseniä seuraan

Kannattajajäsen saa seuran
kotisivuilta linkin omille kotisivuilleen.

Olemme saaneet ilahduttavan
paljon uusia jäseniä viime kuukausina. Tervetuloa mukaan Anne Piispa, Hannele Suvanto, Ma-

Kannattajajäsen saa yhden
Kehittyvä Elintarvike -lehden
vuosikerran jäsenmaksua vastaan ja halutessaan lisäksi 1−5
kestotilausvuosikertaa 50 %
alennuksella.

ri Hannuksela, Antti Nummela,
Viivi Mattlar, Ella Pennanen, Iisa
Vesala, Pauliina Pystynen, Juuso
Kumpulainen, Sara Koivisto, Tia
Heikkinen, Elli Pulkkinen, La-

Kannattajajäsenten edustajat vovat osallistua ilmaisiin tapahtumiin ja saavat 25 % alennuksen seuran järjestämiin,
maksullisiin tapahtumiin.

ri Pihlanjärvi, Arto Sivula, Stig
Holmberg, Suvi Martikainen, Ia
Ahl, Annika Ikonen, Emmi Vuorela, Kaisa Somerpalo, Theresa Natri, Heini Itkonen ja Jenni
Lappi. l
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