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K
aura- ja kasvisbuumi ovat lisänneet virtaa tutki-
mukseen ja tuotekehitykseen. On kehitetty uusia 
tuotteita ja menetelmiä ja hyödynnetty uusia ja 
uusvanhoja raaka-aineita ja valmistustapoja.

Verso Food avasi Kauhavalla huhtikuun alussa uuden 
tuotantolaitoksen, jossa valmistetaan myös raaka-aine-
komponentteja hyödyntämällä patentoituja tuotantome-
netelmiä ja suomalaista härkäpapua. Fazer rakentaa  
Lahteen maailman ensimmäisen kaura- 
ksylitolitehtaan, jonka raaka-aine tulee 
yrityksen omasta tuotannosta. Suomeen 
on syntymässä kaivattua valmistus- ja 
lisäaineteollisuutta.

Fazer-konsernin tutkimusjohtaja Jussi 
Loponen uskoo, että tuotannon sivuvir-
roissa on todella paljon ammennettavaa. 
Niiden kesyttäminen tuotantoon ja yli-
päätään uudet keksinnöt vaativat yhteis-
työtä sekä yritysten sisällä että muiden 
tutkijoiden, yritysten, yhteisöjen ja vai-
kuttajien kanssa. Tarvitaan sekä perus-
tutkimusta että soveltavaa tutkimusta.

Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja Johanna Buchert 
valjastaisi tieteen keinot laajasti käyttöön kestävän  
ruuantuotannon hyväksi. Hän arvioi, että myös uusvan-
hoille menetelmille, kuten fermentoinnille, löytyy uusia 
sovellusmahdollisuuksia.

SokerikeSkuStelu käy edelleen kiivaana etenkin  
verkossa. Suomalaiset elintarvikeyritykset ovat tuoneet 
ja tuovat markkinoille tuotteita, joissa on aikaisempaa 
vähemmän lisättyä sokeria. Suolan kanssa on painittu  
pitkään.

Raisio on vähentänyt tuotteistaan suolaa ja sokeria 
asteittain, jotta kuluttajat tottuvat uuteen makuun. Esi-
merkiksi annospuuroissa on kolme vaihtoehtoa: täysin 
ilman sokeria ja suolaa, maltillisesti lisättynä ja herkku-
versio.

Joissakin Valion juustoissa osa natriumista tai nat-
riumkloridista on korvattu omalla mineraalisuolakeksin-
nöllä ja vähennetty sokeria muun muassa jugurteista. Valio 
ja moni muu elintarvikeyritys on tehnyt ravitsemussi-
toumuksen. Valio on luvannut tuplata maustamattomien, 
sokeroimattomien (ei lisättyjä sokereita) sekä 20−50 pro-

senttia vähemmän sokeria sisältävien tuotteiden yhteis-
määrän 84:stä 168:aan vuodesta 2015 vuoteen 2020 men-
nessä. Viime vuoden saldo oli jo 152.

MaailMa yMpärillä muuttuu. IBM:n tutkijat ovat lis-
tanneet viisi ennustetta, jotka ravistelevat elintarvikealaa 
jo seuraavan viiden vuoden aikana. Näiden vuosien aikana 
maapallon väkiluku ylittää kahdeksan miljardin rajan, 

ja ilmastonmuutos ja rajalliset vesivarat 
asettavat omat reunaehtonsa.

IBM arvioi, että data auttaa viljelyksiä 
kasvamaan: tekoäly pystyy ennustamaan 
tarkasti kasvamassa olevan sadon mää-
rän. Lohkoketjuteknologia takaa entistä 
tuoreempia elintarvikkeita kuluttajille ja 
vähemmän ruokajätettä. Tekoälyanturit 
havaitsevat elintarvikeperäiset patogeenit 
kotona, ja viranomaiset saavat mahdolli-
suuden käyttää miljoonia mikrobeja suoje-
lemaan ruokaamme. Uudet valmistustek-
nologiat ja keksinnöt syrjäyttävät muovin 

käyttöä, ja muovia pystytään myös kierrättämään nykyistä 
paljon nopeammin.

SuoMen ruoka-ala tarvitsee nyt selkeän, yhteisen ruo-
kastrategian. Vuorineuvos, työelämäprofessori Reijo Kar-
hinen kirjoittaa kolumnissa, että Suomen ruokatuotannon 
tuleva suunta huutaa vastuunkantajia, näkemyksellistä 
johtamista ja positiivisempaa ilmapiiriä. Tätä on helppo 
peukuttaa.

Miten tämä toteutuu käytännössä, riippuu etenkin ruo-
kaketjun vastuuhenkilöistä. Itse kukin voi pohtia asiaa 
myös omalla kohdallaan: meillä jokaisella on nyt tekemi-
sen paikka.
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Apulaisprofessori, akatemiatutkija Kirsi 
Mikkosen tutkimusryhmässä selvitetään 
kuusi- ja koivukumin stabilointimeka-

nismeja ja kehitetään sovelluksia.
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M
ediuutisten toimitus valitsi ter-
veystieteiden tohtori Saara Pen-
tikäisen Terveysalan 100 vaikut-
tajaa -listalle viime vuonna. Si-
tä siivitti Pentikäisen väitöskir-

ja Viljatuotteiden rakenteen vaikutus ruoan-
sulatukseen ja aterianjälkeiseen kylläisyy-
teen in vivo ja in vitro -menetelmin tutkittuna. 
Väitöskirja tarkastettiin viime kesäkuussa 
Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa.

Pentikäinen tutki väitöstyössään, miten 
rakenteeltaan erilaiset leivät hajoavat pu-
reskelussa, millaisia yhdisteitä leivistä liu-
kenee sylkeen, ja miten viljatuotteiden ra-
kenne vaikuttaa aterianjälkeiseen kylläisyy-
teen.

Väitöskirjatutkimuksen mukaan ruis-
leivät hajoavat pureskelussa pienemmiksi 
kappaleiksi kuin vehnäleivät, mutta ruislei-
vän tärkkelys hajoaa syljen amylaasientsyy-
min vaikutuksesta vehnäleivän tärkkelystä 
hitaammin. Ruisleivistä liukenee sylkeen jo 
pureskelun aikana erityisesti peptidejä ja 
aminohappoja, vehnäleivästä sokereita.

Tutkimuksen toinen keskeinen tulos oli, 
että koostumukseltaan vastaavat, mutta ra-
kenteeltaan erilaiset täysjyväviljatuotteet 
vaikuttavat kylläisyyteen eri tavoin.

ravitsemusnäkökulma edellä
Saara Pentikäinen työskentelee tutkija-
na Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:n 
Ruokaratkaisut-tiimissä ravitsemusnäkö-
kulma edellä. Alun perin ravitsemustiede ei 
ollut hänelle täysin selkeä opiskeluvalinta. 
Hän oli kiinnostunut biologiasta, psykolo-
giasta ja terveydestä. Ravitsemus kuitenkin 
yhdistää kaikkia näitä näkökulmia.

Kun Pentikäinen valmistui terveystie-
teiden maisteriksi ja ravitsemusterapeu-
tiksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2010, 
hän mietti aluksi ravitsemusterapeutin uraa. 
Hänen opinnäytetyönsä käsitteli lipaasigee-
nien ilmentymistä rasvakudoksessa ylipai-
noisilla henkilöillä. Työssä havaittiin, että 
vyötärölihavuus ja ikä vaikuttavat lipaasi-
geenien ilmentymiseen mahanalueen ihon- 
alaisessa rasvakudoksessa.

Valmistumisen kynnyksellä VTT:n Kuo-
pion toimipisteeseen perustettiin uusi, Ih-
misen hyvinvoinnin mittaamisen tiimi, jo-

Henkilökuva TEKSTI:  Pirjo Huhtakangas

RAVITSEMUSTIETEILIJÄ UNELMATyÖSSÄ

hon haettiin tutkimusharjoittelijaa. Vuoden 
2011 alusta alkaen tehtävä muuttui tutkijan 
työksi VTT:n Espoon yksikössä, jossa Pen-
tikäinen pureutui kylläisyystutkimuksiin. 
Työssään VTT:llä hän on sittemmin nähnyt, 
miten laaja-alainen talo VTT on.

tiedon pitää osua arvoihin
Tällä hetkellä Saara Pentikäistä kiinnos-
taa eniten se, mikä saisi ihmiset muutta-
maan ruokatottumuksiaan terveellisem-
miksi. Yksi keino on tuuppaus, eli terveel-
lisen ruuan hyvä esillepano. Hän pohtii 
kollegojensa kanssa, miten mittaroimalla 
ja havainnoimalla saadaan edistettyä ter-
veellisiä ruokatottumuksia, millaisilla pal-
veluilla pystytään vaikuttamaan ihmisten 
ruokailutottumuksiin, ja miten erilaisia 
ihmisiä voidaan motivoida muuttamaan 
elintapojaan terveellisemmiksi.

− Tiedon pitää iskeä arvoihin, sillä tieto 
sinällään kiinnostaa vain osaa ihmisiä. Me 
elämme omassa kuplassamme, Pentikäinen 
kiteyttää.

Kuluttajana hän liputtaa kestävän kulu-
tuksen puolesta sekä terveyden että ympä-
ristön vuoksi.

− Syön paljon kasvisruokaa ja minimoin 
ruokajätteen määrää. Suosin erityisesti vil-
jatuotteita.

tutkijan työssä  
unelmatyön piirteitä
Nykyinen työ on kansainvälistä. Yhteis-
työtä tehdään muiden tutkimuslaitosten 
ja yritysten kanssa, ja osa työkavereis-
ta on ulkomaalaisia. Työkielenä on usein 
englanti. Tutkijavaihtoon on mahdollisuus 
päästä ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin.

− Pääsen ehkä ensin vuoden alussa vaih-
toon Oxfordiin, jossa on tutkittu muun 
muassa musiikin ja värien vaikutusta ruo-
kailukokemuksessa, Saara Pentikäinen ker-
too.

Hän arvioi, että nykyisessä työssä on 
unelmatyön piirteitä.

− Saan tehdä töitä eri alojen huippuasian-
tuntijoiden kanssa ja olla tekemisissä uusien 
asioiden kanssa. Kuumin tutkimusaihe tällä 
alueella on nyt suolistomikrobien merkitys 
ihmisen hyvinvoinnille sekä fyysisesti että 
psyykkisesti.

Vapaa-aikanaan Saara Pentikäinen lau-
laa työpaikkakuoro Soinnussa. Aikaisemmin 
hän on soittanut viulua ja vähän pianoa ja 
aloittanut nyt sellonsoiton. Musiikin lisäk-
si toinen rakas harrastus on liikunta, muun 
muassa uinti ja lenkkeily.  l

kuluttajana Saara pentikäinen liputtaa kestävän kulutuksen puolesta sekä terveyden että ympäris-
tön vuoksi.

KUva: maria viitanen

R
uoka yhdistää perheitä. Perhei-
den puitteissa on tavanomaista 
kokoontua yhteiseen ruokailu-
hetkeen. Kansallisen ruokaket-

jun tasolla sana yhdessä ei sen sijaan ole 
luonteva ilmaisu. Mieluimmin juuri päin-
vastoin, jopa riidellen. Ainakin sellainen 
kuva välittyy julkisuuteen ja kyllä myös 
minulle tehdessäni pääministeri Sipi-
län antamaa selvitystyötä maataloutem-
me kannattavuuden parantamismahdol-
lisuuksista. Moititaan ja syyllistetään,  
vastakkainasettelu korostuu.

tunniStan yhdekSi juuriSyykSi 
sisäiseen kyräilyyn sen, että ruokaket-
jullamme ei ole tunnistettavaa yhteistä ja 
yhtenäistä tulevaisuudenkuvaa eikä sen 
pohjalta laadittua kansallista tahtotilaa ja 
strategiaa. Yhteisen ymmärryksen puut-
tuminen johtaa sitoutumisen puuttee-
seen. Tällainen näköalattomuus yhdessä 
tuotannon kannattavuuskriisin kanssa on 
johtanut tilanteeseen, jossa monet vah-
vuutemme jäävät hyödyntämättä.

Puhdas, turvallinen ja ainutlaatuisissa 
olosuhteissa tuotettu suomalainen ruoka 
ansaitsisi paremman yhteistyön hengen. 
Tavoitteinamme tulisi olla ylpeys tästä hie-
nosta tuotteesta ja yhtenäinen ruokaketju. 
Emme saa olla itsekkäitä, meidän on teh-
tävä enemmän yhdessä.

Meidän on oltava rehellisiä itsellemme 
ja tunnustettava, että toimintaympäris-
tömme muuttuu vauhdilla. Päivän päät-
teeksi muutosta johtaa kuluttaja. Kulutus-
käyttäytymisen muutos ja globaalisti kas-
vava ruuan kysyntä ovat valtavan voimak-
kaita megatrendejä. Tässä muuttuvassa-
kin viitekehyksessä Suomi voi olla aiempaa 
selvästi parempi menestyjä. Ruuantuotan-
tomme tuleva suunta huutaa vastuunkan-
tajia, näkemyksellistä johtajuutta ja posi-
tiivisempaa ilmapiiriä. Vaativia haasteita, 
mutta eivät kuitenkaan ylivoimaisia.

onKo sUomi  
sUUnnannäyttäjä  
vai ajelehtija?

Kolumni TEKSTI: vuorineuvos, työelämäprofessori Reijo Karhinen
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ruokaketjun toiMintayMpäriStö 
on muun ohessa myös valtavan voimak-
kaassa teknologisessa murroksessa, mikä 
tulee sekä avaamaan alan toimijoille uusia 
ansaintamahdollisuuksia että pakotta-
maan koko ketjun uudistumiseen. Tek-
nologian ohella digitalisaatiossa on kyse 
myös tiedon hallinnasta ja sovitusta tie-
don vaihdannasta. Pohdittavaksi tulevat 
erityisesti tiedonkeruu ja varastointi, tie-
tovirrat ja vaihdanta, tiedon käytön oikeus 
sekä tiedon uudenlaiset käyttötavat.

On varmaa, että uudet, globaalit inno-
vaatiot tulevat haastamaan myös suoma-
laisen ruokaketjun toimintatavat ja ansain-
nan. Tahdonvaltaiseksi kysymykseksi jää, 
onko suomalaisen ruokaketjun rooli tässä 
kehityksessä suunnannäyttäjä vai pelkkä 
ajelehtija.

Koko kansakunnan tasolla vienti on 
hyvinvointimme yksi keskeinen kivijalka. 
Olemme myös globaalisti tunnettu tekno-
logisesta osaamisestamme. Mutta kum-
pikaan näistä kansakunnan vahvuuksista 
ei korostu ruokaketjussamme. Olemme 
todellinen alisuoriutuja elintarvikevien-
nissä. Kannan myös syvää huolta digitali-
saation, tekoälyn, alustatalouden ja avoi-
men datan tarjoamiin mahdollisuuksiin 
liittyvän osaamisemme tasosta ruokaket-
jussamme kokonaisuutena. Meidän on ryh-
distäydyttävä.

MaailMan väeStön kaSvu ja ilmas-
tonmuutoksen vaikutukset luovat painetta 
ruuantuotannon uudistumiselle. Niin 
alkutuotannon, jalostuksen kuin ruuan 
jakelun tulee kehittyä, jotta voimme vas-

tata kasvavaan kysyntään kestävästi ja 
turvallisesti. Innovaatiot ja erikoistuminen 
eivät yksinään ratkaise suomalaisen maa-
talouden kannattavuusongelmaa.

Silti riittävä rohkeus, ennakkoluulot-
tomuus ja oma-aloitteisuus voivat tarjota 
yrittäjäperhekohtaisesti paljon − niin toi-
meentuloa kuin onnistumisen iloa. Food-
tech ja Agritech ovat nimityksiä uusille toi-
mialoille, jotka mullistavat ruuantuotantoa. 
Vertikaaliviljelmien kehittyminen, maata-
louden robotisaatio ja lihan korvaavat pro-
teiinivalmisteet ovat seurausta kehitty-
neistä teknologioista.

Suomella ei ole varaa jäädä kehityksen 
jalkoihin. Monet ruokaketjun sisälle synty-
neet rakenteet ovat suosineet tuotantoläh-
töistä toimintaa. Nykyisen tukijärjestelmän 
koetaan keskittyvän nykyisen tuotannon 
ylläpitämiseen, eikä niinkään kannustavan 
uusien toimintatapojen kokeiluun. Meillä 
tehdään hyvää perustutkimusta, joka luo 
pohjan Foodtech- ja Agritech -alojen kehi-
tykselle, mutta tutkimuskokeiluihin, tutki-
muksen kaupallistamiseen ja uusien yritys-
ten pääomittamiseen tarvitaan lisäpotkua 
ja yhteistyötä.

jotta alkutuotannoSSa voidaan 
siirtyä tuotantolähtöisyydestä kuluttaja-
lähtöisyyteen, on tiedettävä, mitä nykyi-
set kuluttajat haluavat. Tämän tueksi tar-
vitaan dataa ja näkemystä kulutuskäyt-
täytymisestä. Itseasiassa, kiitos päivit-
täistavarakauppamme, Suomi lukeutuu 
maailman kärkimaihin kerätyn asiakas-
tiedon määrässä ja laadussa. Valitetta-
vasti tätä dataa jaetaan vähän ruuan arvo-
ketjussa muille toimijoille.

Asiakastieto olisi arvokas lisä alkutuot-
tajille ja tavarantoimittajille niin tuote- 
kuin palvelukehityksessä. Viime kädessä 
poliittisten päättäjien tulisi luoda riittävä 
paine, jotta nämä asiakastiedot saataisiin 
laajemmin hyödyntämään ruokaketjumme 
liiketoimintapohjan laajentamista.

Suomella ei ole vaRaa 
jäädä keHitykSen 

jalkoiHin.
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Ajankohtaista TEKSTI: ETM, MMM Viivi Wanhalinna

VASTUULLINEN  
SIJOITTAMINEN  
KOROSTUU  
ELINTARVIKEALALLA
institutionaalisten sijoittajien kiinnostus elintarvike- 
sektoria kohtaan on kasvanut. heitä kiinnostaa yhä  
enemmän vastuullinen sijoittaminen.

V
astuullista sijoit-
tamista on tutkit-
tu Helsingin yliopis-
ton monitieteelli-
sessä Responsible In-

vestment and the Food Industry − 
Socio-ethical Reflections -projek-
tissa, joka on maatalous-metsä-
tieteellisen ja teologisen tiede-
kunnan yhteistyöhanke.

Vastuullisessa sijoittami-
sessa tähdätään sijoitusten 
parempaan tuottoon ja pie-
nempään riskiin huomioimal-
la ympäristöön, sosiaaliseen 
vastuuseen ja hyviin hallinto-
tapoihin liittyviä näkökulmia 
eli niin kutsuttuja ESG-näkö-
kulmia (Environmental Social 
and Governance)1. Vastuullinen 
sijoittaja tarkastelee ESG-nä-

kökulmista nousevia riskejä ja 
mahdollisuuksia. Suurinta osaa 
vastuullisista sijoituksista hal-
litsevat institutionaaliset si-
joittajat, kuten eläkesijoittajat, 
vakuutuslaitokset ja sijoituksia 
hoitavat yhtiöt2.

riskejä ja 
mahdollisuuksia
Kaikessa sijoitustoiminnas-
sa haetaan aina tuottoa, myös 
vastuullisessa sijoittamisessa. 
Sijoittaja haluaa välttää riske-
jä, jossa sijoituksen arvo laskee 
tai lainatut varat menetetään. 
Elintarvikeketjun alkupäässä 
realisoituva riski voi heijastua 
jalostavaan portaaseen ja lop-
putuotetta myyvään yrityk-
seen. Siksi elintarvikesektoril-

la ESG-näkökulmia on tarkas-
teltava koko ketjun laajuudel-
ta yksittäisen yrityksen sijaan.

ESG-näkökulmiin liittyviä 
riskejä tarkastellessaan sijoit-
taja kiinnittää huomiota esi-
merkiksi siihen, millaisia vai-
kutuksia ilmastonmuutoksella 
saattaa olla yrityksen toimin-
taan ja miten yritys varautuu 
ilmastonmuutoksen mahdolli-
siin vaikutuksiin.

Ilmastonmuutos voi olla ris-
ki yrityksen kannattavuudelle. 
Sään ääri-ilmiöt vaikuttavat 
satoihin, ja epävarmat sadot 
ovat uhka viljelijän tuloille. Ja-
lostava porras voi kohdata raa-
ka-aineiden vaihtelevat hinnat 
ja saatavuusongelmat. Ilmas-
tonmuutoksen pysäyttämiseen 

tähtäävät muutokset lainsää-
dännössä tai politiikassa voi-
vat tulevaisuudessa hankaloit-
taa joidenkin tuotteiden myyn-
tiä. Ruuan kulutustottumuk-
set muuttuvat myös ilmaston-
muutoksen edetessä.

Suoraan yritysten kannatta-
vuuteen ja markkinaan liittyvi-
en riskien lisäksi sijoittaja voi 
tarkastella yrityksen mainee-
seen liittyviä riskejä. Niitä ovat 
ihmisoikeuksien ja työoikeuk-
sien toteutuminen elintarvike-
ketjussa, tuotantoeläinten hy-
vinvointi, vesiriskien hallin-
ta, tuotteiden ravitsemukselli-
set ominaisuudet ja hyvien hal-
lintotapojen toteutuminen. Ne 
ovat esimerkkejä asioista, joi-
hin vastuullisuusperiaattei-
siin sitoutuneet sijoittajat ovat 
elintarvikeyrityksissä kiinnit-
täneet huomiota.

ESG-näkökulmista nouse-
vat mahdollisuudet elintarvi-
kesektorilla liittyvät vahvasti 
siihen, miten riskit vältetään: 
miten varaudutaan ilmaston-
muutoksen ja luonnonmoni-
muotoisuuden heikkenemisen 
mukanaan tuomiin fyysisiin ja 
lainsäädännöllisiin riskeihin 
ja miten tarjonnalla vastataan 
kuluttajien muuttuviin tarpei-
siin.

Ilmastonmuutos ja ympä-
ristön tilan heikkeneminen 
luovat markkinoita tuotteille, 
jotka on valmistettu ympäris-
töä vähemmän kuormittavin ja 
resursseja vähemmän vaativin 
tuotantomenetelmin. Vastuul-
linen sijoittaja näkee potenti-
aalia yrityksissä, jotka vastaa-
vat kestävän kehityksen tavoit-
teisiin, koska näin voidaan luo-
da uutta ja kannattavaa liike-
toimintaa.

vastuullinen 
sijoittaminen 
käytännössä
Vastuullinen sijoittaja valit-
see salkkuunsa hyvin johdet-
tuja yrityksiä, jotka minimoi-
vat ympäristöön ja sosiaaliseen 
vastuuseen liittyviä riskejä se-
kä hyödyntävät ESG-näkökul-
miin liittyviä mahdollisuuksia.

Sijoittaja voi sulkea salkus-
taan pois yrityksiä tietynlai-

Sijoittajat tarvitsevat paljon 
ESG-näkökulmiin (Environ- 
mental Social and Governan-
ce) liittyvää tietoa yrityksistä. 
On olemassa muutamia julkisia 
indeksejä, joissa elintarvikete-
ollisuuden yrityksiä arvioidaan 

niiden ESG-näkökulmiin liitty-
vän toiminnan perusteella.

The Coller FAIRR Protein Pro-
ducer -indeksi mittaa liha-alan 
yrityksiä yhdeksän eläinproteii-
nin tuotantoon liittyvän ESG- 
riskin hallinnan perusteella.

Access to Nutrition -indek-
sissä arvioidaan sitä, kuinka 
suuret elintarviketeollisuuden 
yritykset huomioivat ravitse-
mukseen ja aliravitsemukseen 
liittyviä näkökohtia toiminnas-
saan.

Corporate Human Rights 
Benchmark arvio ihmisoikeuk-
sien toteutumista, ja Ceres 
muun muassa sitä, miten vesi-
riskejä hallinnoidaan elintarvi-
keteollisuuden yrityksissä.

eSG-tiedon tarve on suuri

seen toimintaan, tuotteisiin tai 
toimialaan liittyvien kriteerei-
den perusteella. Normien nou-
dattamiseen perustuvassa si-
joituskohteiden seulonnassa si-
joittaja valitsee yrityksiä, jotka 
noudattavat kansainvälisiä ih-
misoikeus-, työelämä- ja ym-
päristösopimuksia sekä hyviä 
hallintotapoja. Näitä vastuulli-
sen sijoittamisen lähestymis-
tapoja toteuttaessaan sijoittaja 
pyrkii välttämään muun muas-
sa lapsityövoiman käytön, ym-
päristötuhojen tai korruption 
mukanaan tuomia riskejä.

Suosimisessa ja ”toimialan-
sa parhaat” -lähestymista-
voissa sijoittaja poimii salk-
kuunsa yrityksiä, jotka hallin-
noivat parhaiten ESG-näkö-
kulmia omalla toimialallaan tai 
valmistavat vastuullisia tuot-
teita. Teema- ja vaikuttavuus-
sijoittamisessa sijoitetaan lii-
ketoimintaan, joka vastaa kes-
tävän kehityksen tavoitteisiin.

Teemasijoittamisessa sijoi-
tuksia tehdään tiettyyn kestä-
vän kehityksen teemaan, esi-
merkiksi ruokaturvan paran-
tamiseen. Vaikuttavuussijoit-
tamisessa liiketoiminnan mi-
tattavat vaikutukset kestävään 
kehitykseen ovat keskiössä. 
Vaikuttavuussijoittaminen on 
toistaiseksi pientä verrattuna 
muihin vastuullisen sijoitta-
misen lähestymistapoihin. Si-
joittajat näkevät kuitenkin pal-
jon mahdollisuuksia vaikutta-
vuussijoittamisessa erityisesti 
elintarvikesektorilla.

Sijoittaja pyrkii välttämään 
riskejä ja hyödyntämään mah-
dollisuuksia käyttämällä osak-
keenomistajan valta-asemaa ja 
oikeuksia. Osakkeenomistajana 
sijoittaja voi vaikuttaa yrityk-
sen päätöksentekoon ja vaatia 
yritykseltä toimia esimerkik-
si päästöjen vähentämiseksi, 
eläinten hyvinvoinnin tai ra-
vitsemuksellisten näkökohtien 
parantamiseksi. l

¹ yK:n tukemat vastuullisen sijoitta-
misen periaatteet. https://www.un-
pri.org/pri/what-is-responsible-in-
vestment

² European SRI study 2018. http://
www.eurosif.org

 

KÄyNNISTyy 

E
duskunta hyväksyi tä-
män vuoden valtion 
budjettiin erityisra-
hoituksen RuokaAka-
temian käynnistämi-

seksi. Se on suomalaisille vai-
kuttajille ja päättäjille suunnat-
tu kurssi- ja keskustelufoorumi.

RuokaAkatemia käynnistyy  
luento- ja keskustelupäiväl-
lä elokuussa ja jatkuu syyskuus-
sa kaksipäiväisellä tutustumis-
retkellä ruokajärjestelmän eri 
osa-alueisiin.

Tavoitteena on tarjota päät-
täjille tietoa suomalaisen ruo-
kajärjestelmän toiminnas-
ta, vahvistaa heidän tietämys-
tään suomalaisen ruuan alku-
perästä, jalostuksesta ja kau-
pasta sekä luoda uudenlaista 
vuorovaikutusta ruokajärjestel-
män ja yhteiskunnan toimijoi-
den välille. Työtehoseura käyn-
nistää RuokaAkatemian tiiviis-
sä yhteistyössä maa- ja metsä- 
talousministeriön kanssa.

Suomalaisen ruuan arvos-
tus on kansalaisten keskuudessa 
korkea. On tärkeää, että yhteis-
kunnalliset toimijat perehty-
vät hyvin koko ruokaketjun fak-
toihin ja tulevaisuuden näky-
miin. Akatemiassa voidaan vuo-
ropuhelun ja verkostojen kaut-
ta edistää suomalaista elintarvi-
ketaloutta kaikkia hyödyttäväl-
lä tavalla.

Työtehoseuran toimitusjoh-
taja Juha Ojala toteaa, että Ruo-
kaAkatemia sopii erinomaisesti 
kotimaisesta ruuantuotannosta 
käytävään ajankohtaiseen kes-
kusteluun. Ilmastonmuutokseen 
liittyvät asiat ovat yksi keskei-
nen keskustelunaihe. Lisätietoa 

asiasta tarvitaan kipeästi.
Hanketta ohjaa asiantun-

tijaryhmä, jonka ensisijaise-
na tavoitteena on ohjata hank-
keen toimintaa ja keskustella 
RuokaAkatemian tapahtumien 
teemoista ja painotuksista.

Ohjausryhmän puheenjoh-
tajana toimii ylijohtaja Min-
na Mari-Kaila maa- ja metsä-
talousministeriöstä ja jäseninä 
ovat puheenjohtaja Juha Mart-
tila (MTK), toimitusjohtaja Pia 
Pohja (Elintarviketeollisuusliit-
to), toimitusjohtaja Kari Luo-
to (Päivittäistavarakauppa ry), 
hallintojohtaja Ilkka Laurila 
(Luke), dekaani Ritva Toivonen 
(Helsingin yliopisto), johtaja 
Mari Pantsar (Sitra), pääsihtee-
ri Liisa Rohweder (WWF), toi-
mitusjohtaja Hille Hyytiä (Mo-
tiva), ylijohtaja Leena Ylä-Mo-
nonen (ympäristöministeriö), 
pääsihteeri Juha Beurling (Ku-
luttajaliitto) ja toimitusjohta-
ja Arto Tiitinen (Isku Oy). Oh-
jausryhmää täydennetään ke-
vään aikana.

Ruokajärjestelmän yrityk-
siä toivotaan mukaan toimin-
taan joko kummiyrityksiksi, jot-
ka sitoutuvat toimintaan pitkä-
aikaisesti tai sponsoriyrityksik-
si, jotka osallistuvat toimintaan 
satunnaisemmin, esimerkiksi 
yksittäiseen tapahtumaan. Mu-
kaan lähtevien yritysten kanssa 
pidetään yhteistyöpalavereita, 
keskustellaan ruokajärjestelmän 
tärkeistä kehittämiskohteista ja 
viedään viestiä mahdollisista 
toiveista akatemian teemoiksi.

Hankkeessa toimii myös yh-
teistyötahojen ja viestintään 
osallistujien ryhmä. l

TEKSTI: projektipäällikkö Anna-Maija Kirkkari,  
 RuokaAkatemia, Työtehoseura

elintarvikeketjun alkupäässä realisoituva riski voi heijastua ja-
lostavaan portaaseen ja lopputuotetta myyvään yritykseen. tul-
vat ovat olleet riesana alavilla jokivarsilla ennen kylvökauden 
alkua.

viivi Wanhalinna on ollut tohtori-
koulutettavana helsingin yliopis-
ton Responsible Investment and 
the Food Industry − Socio-ethical 
Reflections (riFiSer) -projektissa 
vuosina 2016−2018. Tällä hetkellä 
hän työskentelee atao oy:ssä 
elintarvikealan asiantuntijana 
vastuullisuus- ja tuoteturvalli-
suusasioiden parissa.
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U
seimmilla meistä on lompakos-
sa lukuisia kanta-asiakas- tai 
asiakasetukortteja. Niiden avul-
la voimme kerätä pieniä etuuk-

sia tai saada yksilöityjä tarjouksia. Yritys 
puolestaan voi käyttää korttiemme avulla 
kerättyjä ostotietoja esimerkiksi valikoi-
masuunnitteluun ja markkinointiviestin-
nän kohdentamiseen. 

Asiakastietoa on hyödynnetty ensisi-
jaisesti yritysten, ja myös jonkin verran 
asiakkaiden itsensä hyväksi. Mutta voi-
siko näiden korttien avulla kerääntyvästä 
asiakastietomassasta olla myös yhteis-
kunnallista hyötyä? Ja voisivatko yri-
tykset toteuttaa yhteiskuntavastuutaan 
myös luovuttamalla näitä tietoja tutki-
muskäyttöön yleisen hyvän edistämi-
seksi?

loCard on Helsingin ja Tampereen yli-
opiston tutkijoiden ja S-ryhmän yhteinen 
hanke, jossa näitä kysymyksiä yritetään 
ratkoa (www.locard.fi). S-ryhmä on asia-
kasomistajiensa suostumuksella luovut-
tanut tutkijoille 47 000 asiakasomistajan 
yli kahden vuoden päivittäistavaroiden 
ostostiedot. Tiedoista käyvät ilmi ostetut 
tuotteet tarkasti luokiteltuina sekä ostos-
ten paino- ja hintatiedot.

Perusajatuksemme on, että ruokaos-
tosten avulla voisi saada tietoa väestön 
ruokavalion ravitsemuksellisesta laa-

asiaKasetUKortilla 
yhteisKUnnallista arvoa

dusta. Jos tämä onnistuu, voi tietojen 
avulla arvioida myös muun muassa ruo-
kavalion ympäristövaikutuksia. Yhdisty-
neillä kansakunnilla on 17 kestävän kehi-
tyksen tavoitetta, joista ainakin kolman-
neksen toteutumista Suomessa voisi ken-
ties arvioida tällaisen tiedon avulla. Niitä 
ovat muun muassa terveys ja hyvinvointi 
sekä vastuullinen kulutus ja tuotanto.

perinteiSet tavat arvioida väes-
tötason ruuankäyttöä ovat itse täytettä-
vät frekvenssikyselyt ja ruokapäiväkirjat 
sekä haastattelut. Näiden haasteina ovat 
niiden täyttämisen työläys ja siten myös 
korkea hinta, muistivirheet, ruuankäytön 
päivittäisestä ja vuodenaikaisesta vaihte-
lusta johtuva epätarkkuus sekä syömisen 
ali- ja yliarviointi. Asiakasetukortilla taas 
kertyy tietoa ruokaostoksista automaat-
tisesti joka kerta, kun asiakasetukorttia 

käytetään ostosten yhteydessä. Aineisto 
kerääntyy objektiivisesti vuoden ja vuo-
rokauden ympäri. Muistivirheitä ei ole.

Asiakasetukorttiaineistossa on kui-
tenkin omat isot haasteensa, joita pitää 
aluksi oppia ymmärtämään ja hallitse-
maan. Tietoa ei pääsääntöisesti kerätä 
yksilö- vaan ruokakuntatasolla. Niinpä 
pelkästään kortin avulla oleva tieto ei 
määrällisesti kerro samaa kuin yksilöiden 
täyttämät kyselyt tai päiväkirjat.

Ruokakunnat eli kotitaloudet voivat 
keskittää ostoksiaan eri tavoin eri kaup-
paketjuihin. Syömme myös muuta kuin 
kaupasta ostettua ruokaa, esimerkiksi 
työpaikan lounasravintolassa. Lisäksi 
jaamme ruokaostoskoriemme sisäl-
töä myös esimerkiksi lemmikkieläimille. 
Kaupasta ostamamme ruoka ei täysin 
heijasta yksilötason ruokavaliota, ja juuri 
tätä poikkeamaa haluamme aineistosta 
ensimmäiseksi selvittää.

aSiakaStiedon hyödyntäMiSen 
tulee olla tutkimuseettisesti kestä-
vää, läpinäkyvää ja kaikkien osapuolten 
hyväksymää. Omassa tutkimuksessamme 
olemme saaneet tietoon pohjautuvan 
suostumuksen kaikilta meille ostotietonsa 
luovuttaneilta asiakasomistajilta. Lisäksi 
hankkeelle on saatu Helsingin yliopiston 
ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioin-
nin toimikunnan puoltava lausunto.

raaKa-aineet & tUoteKehitys
TEKSTI: professori Mikael Fogelholm & dosentti Maijaliisa Erkkola, Helsingin yliopisto
 professori Jaakko Nevalainen & professori Hannu Saarijärvi, Tampereen yliopisto

Teema 
PUheenvUoro

Vaikka aineistomme on erit-
täin suuri, se on kuitenkin 
vain murto-osa niistä, joille 
S-ryhmä lähetti sähköpostin 
kysyäkseen lupaa tietojen luo-
vuttamiseen tutkijoille. Kolmas 
haasteemme onkin saada sel-
ville, miten valikoitunut tämä 
liki 50 000 tutkittavan joukko 
on verrattuna suomalaiseen 
väestöön.

Olemme myös lähettäneet 
kaikille tutkimukseen osallis-
tuville lyhyen kyselyn, jonka 
avulla olemme saaneet täyden-
tävää tietoa esimerkiksi ostos-
ten keskittämisasteesta, ruo-
kakuntaan kuuluvien lukumää-
rästä ja iästä sekä asiakaso-
mistajan ruuankäytöstä. Tämä 
parantaa mahdollisuuksiamme 
arvioida aineiston hyödynnet-
tävyyttä ravitsemukseen liit-
tyvien teemojen tutkimisessa. 
Tulemme lisäksi vertaamaan 
tuloksia muun muassa Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen 
Finravinto-tutkimuksen tulok-
siin.

oMa viSioMMe on, että 
ymmärrys etukorttiaineistosta 
antaa mahdollisuuksia sekä 
väestö- että yksilötason tutki-
mukseen ja viestintään. Ruo-
kaostoksista kertyvä tieto voi 
tulevaisuudessa ainakin täyden-
tää väestötasolla muilla mene-
telmillä tapahtuvaa ruuankäy-
tön arviointia. Niinpä tiedolla 
voi olla kauaskantoisia terveys-
poliittisia ja terveysviestinnäl-
lisiä merkityksiä. Tiedon avulla 
on myös mahdollista luoda hel-
posti ymmärrettäviä mittareita, 
jotka kertovat itse asiakasomis-
tajille heidän ruokaostostensa 
terveellisyydestä.

Jos pystymme aineiston poh-
jalta arvioimaan luotettavasti 
asiakasomistajan tai kotita-
louden ruuankäytön ravitse-
muksellista laatua, ruokatason 
tietoihin on mahdollista liittää 
myös erilaisia ruuan ympäris-
tövaikutuksia kuvaavia mitta-
reita, kuten hiilijalanjälki tai 
maankäyttö. Myös tämä tieto on 
kuluttajille tärkeää. Samalla sitä 
voidaan käyttää myös ympäris-
töpoliittisessa suunnittelussa, 
seurannassa ja päätöksenteossa.

KUva: tamPereen ylioPistoKUva: veiKKo somerPUro KUva: jonne renvall / tamPereen ylioPistoKUva: veiKKo somerPUro

OSaajiEn ja vaikuttajiEn 
virkEä vErkOStOETS

ANNA LAHJOITUS  
VERKKOSIVUJEN UUDISTAMISEEN!

 Kehittyvä Elintarvike - lehdessä on paljon tietoa, 
jota voi hyödyntää omassa työssään tai opinnäyte- 
työssään.

 Tätä tietoa on voinut selata, tulostaa ja etsiä haku- 
sanalla lehden verkkosivujen lehtiarkistosta.

 Lehtiarkistolla on vuosittain yli 50 000 käyttäjää, 
mutta se vaatii modernisointia, jotta lehtiarkistoa 
olisi helppo lukea ja jakaa kaikilla laitteilla ongelmit-
ta.

 Uudistustyön toteuttamiseen tarvitsemme sinun 
apuasi. Apusi voi olla 20 tai 50 euroa tai mikä sum-
ma tahansa, minkä katsot voivasi lahjoittaa elintar-
vikealalle tärkeän tietolähteen turvaamiseksi. 

Elintarviketieteiden Seura ry on saanut  
Poliisihallitukselta rahankeräysluvan RA/2017/1237 ajalle 30.11.2018–30.11.2019.

Se on voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.  

Lahjoituksen voi tehdä suoraan Seuran tilille:
ETS ry, tili: FI86 8000 1802 1790 94,  
viitenumero: 2018304

Yritykset ottakaa yhteyttä meihin sopiaksenne 
lahjoituksen summasta ja logonne näkyvyydestä:
info@ets.fi tai p. 040 153 4842
Lähetämme yrityksellesi laskun lahjoitukseen  
osallistumisesta.

Kiitos lahjoituksestasi!

tiedolla voi olla 
kauaSkantoiSia 

teRveySPoliittiSia ja 
teRveySvieStinnälliSiä 

meRkitykSiä.

 Mikael Fogelholm Maijaliisa erkkola Jaakko Nevalainen hannu Saarijärvi
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Elintarviketurvallisuusvi-
rasto valtioneuvosto ni-
mitti Luonnonvarakeskuk-
sen pääjohtajan virkaan 
tekniikan tohtori Johanna 
Buchertin viime vuonna. Hä-
nen viisivuotinen pääjohta-
jakautensa alkoi 10.9.2018. 
Sitä ennen Buchert työsken-
teli Luken tutkimusylijohta-
jana elokuusta 2015 alkaen.

Buchert on työskennellyt 
pitkään monissa eri tehtä-
vissä teknologian tutkimus-
keskus vtt Oy:ssä ennen 
siirtymistään Luken tutki-
musylijohtajaksi.

Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön hallinnonalaan 
kuuluvan Luken pääjohta-
ja vastaa tutkimuslaitoksen 
toiminnasta ja kilpailukyvys-
tä, laitoksen kansainvälisen 

toiminnan vahvistamises-
ta ja toiminnan vaikuttavuu-
desta. Lähivuosien tavoit-
teena on vahvistaa Luken 
rahoituspohjaa ja osaamis-
ta niin, että tutkimuslaitok-
sen toiminta kehittyy ja toi-
mintaedellytykset säilyvät 
hyvinä.

johanna Buchert on 
opiskellut kemiantekniikkaa 
teknillisessä korkeakoulus-
sa (nykyisin osa aalto-yli-
opistoa) ja kiinnostunut kol-
legansa, tutkimusprofessori 
Kaisa Poutasen innoittama-
na elintarviketutkimukses-
ta, ruuan rakenteesta ja ma-
kuominaisuuksista. Buchert 
arvioi, että kemian opinnot 
antoivat hyvän pohjan ym-
märtää elintarviketuotan-
non lainalaisuuksia.

tutkimusylijohtajasta pääjohtajaksi

Teema raaKa-aineet & tUoteKehitys
TEKSTI:Pirjo Huhtakangas

TIETEEN KEINOT LAAJASTI KÄyTTÖÖN 
KESTÄVÄN RUUANTUOTANNON HyVÄKSI
luonnonvarakeskuksen pääjohtaja johanna Buchert perää tieteen keinojen laajaa 
hyödyntämistä, jotta ruuantuotanto saadaan kestäväksi ja hiilineutraaliksi.

E
simerkiksi kasvinjalostuksessa 
tieteen keinot pitäisi saada laajas-
ti käyttöön.

− Eurooppalaiset tutkimuslai-
tokset ovat yhtä mieltä siitä, että 

muun muassa geenieditointia pitää hyö-
dyntää. Siinä genomia muokataan, mutta 
ei tuoda vierasta geeniä kasviin, Buchert 
tarkentaa.

Tässä menetelmässä ”geenisaksilla” 
voi poistaa ja lisätä solun omia DNA-jak-
soja. Geenieditointia pidetään mullistava-
na ihmisen perinnöllisten sairauksien hoi-
dossa, ja sitä käytetään myös kasvinjalos-
tuksessa. Monissa tapauksissa editoinnil-
la tuotetaan geenimuotoja, joita voi löytää 
myös luonnosta.

EU:n tuomioistuin päätti heinäkuussa 
2018, että geenieditoidut lajikkeet tulkitaan 
lainsäädännössä GM-lajikkeiksi, eli niiltä 
edellytetään EU:ssa samanlaista riskinar-
viointia kuin siirtogeenisiltä lajikkeilta.

Tiedeyhteisölle päätös oli pettymys, sil-
lä eurooppalaiset kasvinjalostajat eivät voi 
soveltaa geenisaksimenetelmää. Yhdys-
valloissa geenieditointi lasketaan perin-
teiseksi kasvinjalostukseksi.

uusia ja uusvanhoja  
kasveja ja menetelmiä
Suomessa on paljon peltoalaa, joka sovel-
tuu uusien ja uusvanhojen viljelykasvien, 
kuten härkäpavun ja erikoiskasvien, kuten 
kuminan viljelyyn. Valkuaiskasvituotan-
non vahvistamista tutkitaan esimerkik-
si Luken vetämässä ScenoProt-hankkeessa.

− Kasvistuotteiden tarve kasvaa, mutta 
monipuolinen elintarviketuotanto on Suo-
melle paras ratkaisu. Esimerkiksi suoma-
lainen maitotalous voi olla maailman kes-
tävin, Buchert arvioi.

Hän näkee elintarvikealalla paljon vien-
timahdollisuuksia ja potentiaalia kestä-
vään tuotantoon, mutta ne pitää tuotteis-
taa. Myös uusvanhoista menetelmistä, ku-
ten fermentoinnista löytyy uusia sovellus-
mahdollisuuksia.

− Tutkimus ei saa jämähtää paikoilleen, 
vaan pitää katsoa 10−15 vuoden päähän. Jos 
ei ole tutkimusta, ei ole uutta liiketoimin-
taakaan, Buchert tähdentää.

Hän kehuu, että yhteistyö on Suomessa 
erittäin vahvaa koko elintarvikealalla. Sii-
nä ovat mukana yliopistot, ammattikor-
keakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset, 

mutta tutkimusrahoitus kaipaa kohenta-
mista.

tulevaisuuden  
maatalous hiilibisnestä
Tällä hetkellä selvitetään muun muassa 
sitä, miten maaperän hiilensidontakykyä 
voidaan parantaa esimerkiksi turvepel-
loilla ja lannan käsittelyä kehittää niin, et-
tä siitä saadaan kaikki hyvät ainesosat tal-
teen ja kiertoon.

− Tulevaisuudessa maatalous tulee ole-
maan hiilibisnestä, josta saadaan myös 
tulovirtaa. Silloin voi olla pelkästään hii-

lensidontaan valjastettuja peltoja tai samalla alalla voi kasvaa 
nurmea ja puita, Buchert uskoo.

Hiilineutraali ruuantuotanto on saavutettavissa jollakin ai-
kavälissä, mutta sitä ennen tarvitaan tutkimusta.

− Alkutuotanto pitää saada bisnesmoodiin, ja koko elintar-
vikeketjun jalostusarvoa pitää nostaa.

Buchert harmittelee, että Suomesta puuttuu elintarvikeli-
säaineita jalostava teollisuus.

− Metsä- ja maatalouden sivuvirroista on saatavissa myös 
erilaisia komponentteja, kuten ravintokuituja ja luonnollisia 
väriaineita. Esimerkiksi tomaatin, omenan ja perunan kuo-
riainekset ovat mielenkiintoisia sivuvirtoja ruoka- ja pakka-
usteollisuuden kannalta, Buchert vakuuttaa.

Sinisessä biotaloudessa on potentiaalia
Tulevaisuudessa erilaiset sivuvirrat pitää hyödyntää tehok-
kaasti, oli kyseessä puu-, kasvis-, kala- tai siipikarjaraaka-ai-
ne.

− Suomen pitäisi tällä vesimäärällä ja -osaamisella tuottaa 
kotimaista kalaa kuluttajien kysyntää vastaavasti ja hyödyntää 
myös sivuvirrat tehokkaasti. Sinisessä biotaloudessa on paljon 
potentiaalia, Buchert sanoo.

Ylipäätään bio- ja kiertotalous ovat Suomelle iso mahdolli-
suus, jota ei kannata haaskata.

− Meillä on korkea teknologinen osaaminen, prosessiosaa-
mista, hyvä yhteistyökyky ja paljon luonnonvaroja, mistä am-
mentaa.

Suomen pitäisi pystyä hyödyntämään luonnonvarojaan en-
tistä paremmin ja saada niistä tuloja, työllisyyttä, terveyttä ja 
hyvinvointia.

− Pelkkä talous edellä ei voi kuitenkaan mennä eteenpäin, 
vaan tarvitaan kestävyyden ja talouden tasapaino. l

olemme vahvassa etunojassa kansainvälisissä hankkeissa ja eturivin paikalla eu:ssa, luonnonvara-
keskuksen pääjohtaja johanna Buchert arvioi suomalaisen elintarviketutkimuksen asemaa.

KUva: Pirjo hUhaKangas
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Teema raaKa-aineet & tUoteKehitys
TEKSTI:Riitta Ekholm

SOKERIKESKUSTELUSTA 
PUUTTUU MALTTI
Kuluttajien on vaikea tietää, paljonko tuote sisältää lisättyjä sokereita.

P
akkauksiin on EU-ase-
tuksen mukaan mer-
kittävä ainoastaan ko-
konaissokerien mää-
rä. Myslipatukka voi 

johtaa terveellisyydellään har-
haan, sillä siinä on useimmiten 
hedelmien ja pähkinöiden lisäk-
si myös lisättyjä sokereita, ku-
ten sokeria, hunajaa tai sokeri-
siirappeja.

Kun internetin hakukonee-
seen kirjoittaa sanan sokeri, 
joutuu keskelle kiivasta sanan-
vaihtoa sen vaaroista. Ravitse-
muskeskustelun pahikset ovat 
olleet vuodesta toiseen rasva, 
sokeri ja suola. Yhdysvaltalai-
nen ravintotieteilijä Ancel Keys 
ja englantilainen ravintotie-
teilijä John Yudkin kiistelivät 
tiukkaan sävyyn jo 1960-lu-
vulla siitä, mikä ruokavalios-
sa aiheuttaa sepelvaltimotau-
tia. Keys vannoi tyydyttyneen 
rasvan nimeen ja Yudkin sak-
karoosin eli valkoisen pöytä-
sokerin.

Teollisuus piti huolen siitä, 
että sokeri väistyi taka-alal-
le. Se pimitti tutkimustuloksia 
sokerin yhteyksistä sepelvalti-
motautiin ja syöpään. Nyt so-
keri kiinnostaa jälleen niin ku-
luttajia, teollisuutta kuin tutki-
joitakin.

Filosofian tohtori, erikois-
tutkija Niina Kaartinen Ter-
veyden- ja hyvinvoinnin lai-

tokselta (THL) ei lähde kom-
mentoimaan juupas-ei-
päs-keskustelua. Hän tutki 
väitöskirjassaan Hiilihydraatit 
suomalaisten aikuisten ruokava-
liossa muun muassa lisätyn so-
kerin yhteyksiä muuhun ruo-
kavalioon ja terveyteen.

Kaartinen pitää tärkeänä si-
tä, että keskustelussa käyte-
tään oikeita termejä. Kansan 
kielellä puhutaan valkoises-

ta pöytäsokerista, mutta ter-
veyden näkökulmasta lisätyis-
tä sokereista. Niihin kuuluvat 
kaikki sellaisenaan käytetyt tai 
ruuanvalmistuksessa elintar-
vikkeeseen lisätyt sokerit, ku-
ten hunaja, siirapit sekä elin-
tarviketeollisuuden käyttämät 
tärkkelyspohjaiset makeutta-
jat.

− Sokerit ovat yksi hiilihyd-
raattien alaryhmä, jossa ovat 

mukana muun muassa sak-
karoosi, fruktoosi ja glukoosi, 
Kaartinen tiivistää.

Britannialla  
tiukka tavoite
Maailman terveysjärjestö WHO 
antoi vuonna 2015 suosituk-
sen, jonka mukaan lisätty-
jen sokereiden saanti ei saisi 
väestötasolla ylittää kymmen-
tä prosenttia kokonaisenergi-

asta. Esimerkiksi Britanniassa 
on menty pidemmälle: tavoit-
teena on viiden energiaprosen-
tin raja.

− WHO:n tiukemman ehdol-
lisen suositusten taustalla on 
vahva näyttö sokerin ja ham-
maskarieksen välillä, sanoo 
Kaartinen.

Suomessa on arvioitu, et-
tä 68 prosenttia naisista ja 78 
prosenttia miehistä saavuttaa 
kymmenen energiaprosentin 
suosituksen. Arvio on kuiten-
kin epätarkka, sillä seurannas-
sa on käytetty sakkaroosia, li-
kiarvona lisätyistä sokereista.

Kaartisen mukaan on hyvä 
pitää mielessä, että elintarvi-
keteollisuudessa tärkkelyssii-
rappien osuus joissakin tuo-
teryhmissä voi olla hyvinkin 
suuri. Lisäksi elintarvikevali-
koima on kansainvälistynyt, ja 
tuotteet sisältävät glukoosia ja 

yhdysvalloissa lisättyjen sokerien ilmoittaminen pakkauksissa tulee pakollisiksi liikevaihdoltaan suurimmille elin-
tarvikeyrityksille vuoteen 2020 mennessä ja pienimmille vuoteen 2021 mennessä.

fruktoosia, jotka luetaan lisät-
tyihin sokereihin.

Lisäksi sakkaroosia ja muita 
sokereita esiintyy myös luon-
taisesti esimerkiksi hedelmissä 
ja kasviksissa, joiden käytön li-
sääminen on Kaartisen mukaan 
erittäin suositeltavaa.

arkinen ruokavalio 
ratkaisee
Jos lisättyjen sokereiden saan-
ti väestössä on korkea, se voi 
kertoa epäterveellisemmästä 
kokonaisruokavaliosta. Kaar-
tisen väitöskirjan eräs tulos oli 
lisätyn sokerin saannin yhteys 
huonompiin elintarvikevalin-
toihin 25−74-vuotiailla suo-
malaisilla.

− Tämä on terveydellinen 
riski, sanoo Kaartinen.

Hänen mukaansa sokeri ei 
ole toksinen ravintoaine, vaan 
se on luontainen osa ihmisen 

ravitsemusta. Terveyden pe-
rusta on arkisissa, toistuvis-
sa ja tasapainoisissa elintarvi-
kevalinnoissa, ei yksittäisissä 
herkutteluhetkissä.

Tutkimuksissa on selvitet-
ty eniten sokeroitujen juomien 
yhteyttä kroonisiin sairauk-
siin kuten syöpiin, sydän- ja 
verisuonitauteihin sekä kak-
kostyypin diabetekseen. Tämä 
johtuu Kaartisen mukaan siitä, 
että juomien kulutusta on hel-
pompi selvittää kuin koko ruo-
kavaliosta peräisin olevia lisät-
tyjä sokereita.

Suomessa sokeroitujen juo-
mien kulutus ei ole kuitenkaan 
vielä räjähdysmäisen suurta 
verrattuna Yhdysvaltoihin tai 
muihin Euroopan maihin. Vaa-
ra piilee Kaartisen mukaan sii-
nä, että limuista saa helposti 
ylimääräistä energiaa, joka lisää 
lihavuuden riskiä. Niiden juon-

ti on yhteydessä myös passii-
viseen elämäntapaan, joka on 
monen kansantaudin riskitekijä.

Tässä ajassa on paljon eh-
dottomuutta ja takerrutaan yh-
teen tiedonmuruseen kerral-
laan sen sijaan, että pohdinta 
olisi laajempaa. Kaartisen mie-
lestä on hyvä, että teollisuus 
kehittää tuotteitaan terveelli-
simmiksi, mutta kuluttajille ei 
saa jäädä käsitystä, että yksit-
täiset, esimerkiksi terveysvai-
kutteiset elintarvikkeet voisi-
vat korvata kokonaisuudessaan 
terveellisen ruokavalion.

Jatkotutkimuksessa Kaarti-
nen aikoo selvittää lisätyn so-
kerin saantia aikuisväestön 
keskuudessa tarkentaen tä-
mänhetkistä tietoa. l

Kirjoittaja on taloustoimittaja.

KUva: PixaBay

Menestyksen makujen  
rakentaja

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

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

www.maustepalvelu.com 
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leipätuotteissa, eikä palo aihee-
seen ole vieläkään sammunut.

− Voimakassuolaisuuden ra-
jaa on alennettu vuosien varrel-
la. Yksikään leipomo ei halua lei-
mautua voimakassuolaisten lei-
pien tarjoajaksi. Tosin Fazer Ou-
lulaisen alkuperäisessä Jälkiuu-
nileivässä on edelleen 1,6 pro-
senttia suolaa, sanoo Salovaara.

Kuluttajat äänestävät jaloil-
laan myös silloin, jos kokoli-
hassa tai makkarassa suolapi-
toisuus putoaa tietyn rajan alle. 
Lauantai- ja lenkkimakkarois-
sa raja tulee vastaan, kun pitoi-
suus on 1,4 prosenttia painosta.

− Ei ole kysymys enää siitä, 
että maku olisi suolaton, vaan se 
on täysin erilaista tai mauton-
ta. Rajaa etsiessä myös olemassa 
oleva teknologia alkaa olla tien-
sä päässä, sanoo Puolanne.

Niin kauan kuin tekniset in-
novaatiot antavat vielä odot-
taa itseään, Puolanne kehottaa 
siirtämään suolapurkin keit-
tiöstä ruokapöytään. Suolan 
määrä puolittuu, jos sitä lisää 
vasta lautasella. l

Kirjoittaja on taloustoimittaja.

Teema raaKa-aineet & tUoteKehitys
TEKSTI:Riitta Ekholm

SUOMALAISTEN SUOLATIE

S 
uola on veden jälkeen 
halvin raaka-aine. 
Jos se korvataan kilo-
hinnaltaan kymmen-
kertaisella korvik-

keella ja lopputulos on maul-
taan sama tai huonompi, ku-
luttaja kääntää sille selkänsä. 

Suomessa on onnistut-
tu suitsimaan sydän- ja veri-
suonitauteja loistavin tulok-
sin tutkijoiden, elintarvike-
lainsäädännöstä vastaavien ja 
elintarvikkeiden kehittäjien 
ansiosta 1980-luvulta lähtien, 
mutta edelleen 86 prosenttia 
naisista ja 96 prosenttia mie-
histä ylittää suolan suositus-
rajan, viisi grammaa vuoro-
kaudessa, ilmenee Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen Fin-
Ravinto 2017 -tutkimuksesta.

Naisten keskimääräinen 
suolansaanti on tällä hetkel-
lä 6,4 grammaa ja miesten 8,7 
grammaa vuorokaudessa. Ylä-
rajan alittaneita on miehis-
tä ainoastaan kaksi ja naisista 
14 prosenttia. Viisikymmentä 
vuotta sitten naisten nauttima 
ravinto sisälsi 10 grammaa ja 
miesten 13−14 grammaa vuo-
rokaudessa. Alimmillaan suo-
lansaanti on ollut vuonna 2007.

− Suomessa on kerätty tietoa 
suolan saannista jo 1970-luvun 
lopulta lähtien monitoroinnilla. 
Myös samoilta ajoilta on ollut 
käytettävissä ravitsemusseu-
rantaa varten kerätty natrium-
tietokanta, kertoo tutkimus-
päällikkö Liisa Valsta Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitokselta.

Suolan vähentämisessä eri-
tyisen hyvää aikaa on hänen 
mukaansa eletty kolmisenkym-
mentä vuotta sitten. Silloin ra-
vitsemusasiantuntijat piti-
vät yllä keskusteluja liiallisen 
suolansaannin vaaroista. Myös 

teollisuus panosti elintarvikkei-
den suolapitoisuuden vähentä-
miseen enemmän kuin nyt.

− Vähäsuolaisten tuotteiden 
saatavuus ei ole tällä hetkel-
lä yhtä laajaa kuin esimerkik-
si vielä 2000-luvun alussa, sa-
noo Valsta.

Pakkausten ravintosisällöis-
sä otettiin 1990-luvulla käyt-
töön merkinnät vähäsuolainen 
ja voimakassuolainen. Pienel-
lä merkitty teksti jää kuiten-
kin monelta kuluttajalta huo-
maamatta. Valstan mukaan al-
kuperäinen tarkoitus vähentää 
markkinoilta runsassuolaisia 
tuotteita saattaa vesittyä.

− Nyt Suomessa on voimas-
sa EU:n vuonna 2016 asetta-
mat merkinnät voimakassuo-
laisuudesta, jos suolapitoisuus 
ylittää esimerkiksi ruokalei-
vässä 1,1 prosenttia, juustois-
sa 1,4 prosenttia, makkaroissa 
2,0 prosenttia ja valmisruuis-
sa 1,2 prosenttia. Jos suolaa on 
vähennetty 25 prosenttia voi-
makassuolaisuuden alarajasta, 
pakkauksessa voi käyttää Vä-
hennetty suolaa -merkintää.

raja vastassa
Suolalla on lihassa ja leivässä 
monta merkitystä, joista maku 
on tärkeä, säilyvyys ja raken-
ne oleellisia, mutta myös ta-
loudellisen kannattavuuden on 
oltava kuosissa.

− Natriumkloridi on yhdis-
telmä, joka edesauttaa lihan 
oman ja lisätyn veden pidätty-
mistä tuotteeseen aivan erityi-
sellä tavalla. Täydellinen kom-
bo, joka aikaansaa tuotteeseen 
halutun rakenteen ja mehuk-
kuuden, tiivistää emerituspro-
fessori Eero Puolanne Helsin-
gin yliopistosta.

Suolatutkimus veti Puolan-
teen mukaansa heti isosta läh-
tölaukauksesta eli Kansanter-
veyslaitoksen (nyk. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos) vuonna 
1979 järjestämästä suolasemi-
naarista lähtien.

− Aika pian oivalsimme 
myös sen, että suola-aate ei 
myy, jos esimerkiksi vehnälei-
pä maistuu selluloosalta.

Samoilla linjoilla on emeri-
tusprofessori Hannu Salovaara 
Helsingin yliopistosta. Hän on 
väitellyt suolan vähentämisestä 

voimakassuolaisuuden rajaa on 
alennettu vuosien varrella. yksi-
kään leipomo ei halua leimautua 
voimakassuolaisten leipien tarjo-
ajaksi, emeritusprofessori hannu 
Salovaara sanoo.

emeritusprofessori eero puolan-
ne kehottaa siirtämään suolapurkin 
keittiöstä ruokapöytään niin kauan, 
kuin tekniset innovaatiot antavat 
vielä odottaa itseään. Suolan mää-
rä puolittuu, jos sitä lisää vasta lau-
tasella.

vähäsuolaisten tuotteiden saata-
vuus ei ole tällä hetkellä yhtä laajaa 
kuin esimerkiksi vielä 2000-luvun 
alussa, arvio tutkimuspäällikkö lii-
sa valsta terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselta.

TeemaraaKa-aineet & tUoteKehitys
TEKSTI:Riitta Ekholm

TEOLLISUUS ETSII UUSIA 
MAKUKOMPONENTTEJA

H
arva kuluttaja haluaa 
vähemmän suolal-
ta maistuvia elintar-
vikkeita, mutta so-
kerin kanssa tilanne 

on toinen. Teollisuus ja tutkijat 
etsivät yhdessä ja erikseen uusia 
tekniikoita, joilla voitaisiin kor-
vata natriumia.

Raisiolla terveellinen ruo-
ka on osa vastuullisuusohjel-
maa. Sen mukaan vuoteen 2023 
mennessä kaikista tuotteista 
80 prosenttia täyttää Raision 
terveyskriteerit, jotka pohjau-
tuvat muun muassa Sydänlii-
ton Sydänmerkin kriteereihin. 
Nyt on päästy jo 69 prosenttiin.

− Kuluttajat haluavat syö-
dä terveellisesti, ja me kehit-
tämme kokonaisvaltaisesti tä-
hän sopivia vaihtoehtoja. Em-
me korosta niinkään yksittäi-
siä raaka-aineita, vaikka käy-
tännössä sokeri ja suola ovat-

kin tuotekehityksen osalta kes-
keisiä, sanoo kategoria- ja tuo-
tekehitysjohtaja Aino Sivonen 
Raisiolta.

Viljapohjaisissa tuotteis-
sa on Sivosen mukaan tärkeää, 
että kuluttajat löytävät pakka-
usmerkinnöistä tiedon esimer-

kiksi siitä, että luontainen täys- 
jyvävilja on kuidun lähde sekä 
suolan ja sokerin määrät.

Raision tuotteissa maku on 
tärkein asia. Suolaa ja soke-
ria on vähennetty asteittain, ei 
kertarysäyksellä, jotta kulut-
tajat tottuvat uuteen makuun. 

Suolaa ja sokeria on vähennetty 
tuotteissa asteittain, jotta kulutta-
jat tottuvat uuteen makuun, sanoo 
tuotekehitysjohtaja aino Sivonen 
raisiolta.

jos terveellisyyslisä nostaa loppu-
tuotteen hintaa tuntuvasti, kulut-
taja ei ole ehkä valmis maksamaan 
siitä, sanoo tuotekehitysjohtaja tii-
na hämäläinen valiolta.

Esimerkiksi Elovena-annos-
puuroissa on kolme vaihto-
ehtoa: täysin ilman sokeria ja 
suolaa, maltillisesti lisättynä ja 
herkkuversio.

Joissakin tuotteissa soke-
ri tukee kokonaismakua, ja vä-
hentämisen raja tulee vastaan 
herkemmin. Koska osa marjois-
ta on happamia, niiden lisäämi-
nen ei välttämättä merkitse, et-
tä sokeria voidaan vähentää.

Raision pakkausmerkinnät 
ovat EU-lainsäädännön mu-
kaiset eli sokerit ovat osa hii-
lihydraatteja. Useimmissa Elo-
venan annospikapuuroissa li-
sätyn sokerin määrä on ker-
rottu erikseen. Se on EU:ssa va-
paaehtoista.

hintalappu luupin alla
Makutottumuksia ja -mielty-
myksiä ovat laventaneet esi-
merkiksi ulkomailta tuodut 

KUva: valioKUva: veli-matti sivonen

KUva: elina matiKainenKUva: eero roineKUva: thl
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merkintöjä tarkasti. He etsi-
vät kauppojen hyllyiltä muun 
muassa vähemmän sokeria ja 
suolaa sisältäviä elintarvikkei-
ta. Kauppa on vastannut ky-
syntään lisäämällä terveelli-
sempien vaihtoehtojen määrää.

Markkinoilla on menossa 
hyvä terveyskierre, missä ku-
luttajat valitsevat esimerkik-
si vähemmän sokeria sisältä-
viä hilloja, jäätelöitä, muro-
ja, keksejä ja myslejä. Teolli-
suus ja kauppa ovat ottaneet 
tästä viestistä onkeensa ja tuo-
vat jatkuvasti markkinoille ter-
veellisempiä tuotteita.

− Vähemmän sokeria sisäl-
tävien tuotteiden kysyntä on 
ollut reippaampaa kuin vas-
taavilla tavallisilla tuotteilla, 
sanoo valikoimajohtaja Kat-
ja Tapio S-ryhmän vähittäis-
kaupasta.

Pontimena lisätä terveelli-
sempien vaihtoehtojen määrää 
on Tapion mukaan ollut se, et-
tä S-ryhmässä on otettu käyt-
töön Ruokaviraston toiminta-
malliin perustuva ravitsemus-
sitoumus.

Ajanjaksolla 2017−2020 
S-ryhmä on sitoutunut vä-
hentämään sokerin määrää 30 
omien merkkiensä tuotteis-
sa sekä tuomaan valikoimiin 
30 vähemmän sokeria sisältä-
vää tai makeuttamatonta vaih-
toehtoa eri tuoteryhmiin. So-
keria on vähennetty esimer-
kiksi pillimehuissa, kahvijuo-
majauheissa, jugurteissa sekä 
juomissa.

− Kolmessa vuodessa piti 
luoda 20 terveellisempää vaih-
toehtoa markkinoille, ja jo nyt 
valikoimissa on 50 uutta tuo-
tetta, muun muassa lasten ate-
rioita, välipalatuotteita, mehu-
ja ja pikapuuroja, Tapio kertoo.

S-ryhmä haastaa myös ta-
varantoimittajat taklaamaan 
kansantauteja ja tuomaan ter-
veellisempiä vaihtoehtoja 
markkinoille. Suolan ja sokerin 
vähentäminen on Tapion mu-
kaan melkoista tasapainoilua 
maun ja rakenteen osalta.

Salamipizzasta  
karsittu suolaa
Lidl aikoo vähentää sokerin ja 
suolan kokonaismäärää omien 
merkkiensä tuotteista 20 pro-
sentilla vuoteen 2025 mennes-
sä. Kauppaketju julkaisi oman 
ravitsemuslinjauksensa kesäl-
lä 2017.

− Sokerin vähentämisessä 
 panostamme muun muassa 
aamiaismuroihin, jugurttei-
hin, kekseihin, lasten makei-
siin, virvoitusjuomiin ja jää-
telöihin, kertoo ostopäällikkö 
Riikka Nordqvist Lidlistä.

Suolatalkoissa etusijalla 
ovat tuoteryhmät, joita käyte-
tään säännöllisesti, kuten lei-
vät ja sämpylät, liha, makka-
ra sekä leikkeleet, valmisruuat, 
pizzat, kastikkeet, keitot, väli-
palat ja naposteltavat.

− Jugurteissa vähempisoke-
riset vaihtoehdot ovat selkeä 
trendi, ja joidenkin tuotteiden 
kohdalla myynti on kasvanut 
merkittävästi sokerin vähen-
tämisen jälkeen, sanoo Nord-
qvist.

Viime kesänä Lidl otti vali-
koimaansa Soda pops -limut, 
joiden menekki oli sen verran 
hyvä, että tuote on nyt vakio-
valikoimassa. Muroissa sokeri-
pitoisuutta on vähennetty vuo-
desta 2008 lähtien. Resepte-
jä hiotaan Nordqvistin mukaan 
maku edellä.

− Vähennykset tehdään vä-
hitellen, jotta kuluttajat ehtivät 
tottua uuteen makuun, Nord-
qvist tarkentaa.

Salamipizzan suolapitoi-
suutta on vähennetty jo kym-
menen vuoden ajan yhteensä 
27 prosenttia. Suklaamurois-
ta on yhdeksässä vuodessa vä-
hennetty sokeria 25 prosent-
tia. l

Kirjoittaja on taloustoimittaja.

tuotteet. Joskus suola on ollut 
tärkeä makua tuottava tekijä, 
mutta sitä voidaan vahvistaa ja 
aromikkuutta voimistaa myös 
monilla muilla ainesosilla.

− Tuotekehityksessä Valio 
menee maku edellä. Rakennet-
ta pystytään hallitsemaan hy-
vin reseptin ja prosessin me-
netelmillä. Esimerkiksi juusto-
jen lopullista laatua ja aromik-
kuutta säädellään hapatevalin-
noilla, kypsytysajoilla ja resep-
tikoostumuksilla, sanoo tuote-
kehitysjohtaja Tiina Hämäläi-
nen Valiolta.

Valion juustoissa Salaneu-
voksessa, Oltermannissa, Po-
larissa sekä levitteistä Oivarii-
nissa osa natriumista tai nat-
riumkloridista on korvattu Val-
Sa® -mineraalisuolalla.

Suurin osa maidon luontai-
sista mineraalikomponenteis-
ta päätyy valmistuksessa syn-
tyvään heraan, josta mineraalit 
otetaan talteen ja kierrätetään 
takaisin juustonvalmistukseen.

− Tätä raaka-ainetta syntyy 
tuotannossa jatkuvasti, ja pro-
sessoinnista aiheutuvat kulut 
on saatu pidettyä kuosissa, Hä-
mäläinen kertoo.

Kun tuodaan ainesosa joka-
päiväisiin tuotteisiin, hinta ei 
saa Hämäläisen mukaan olla 
käytön esteenä.

− Jos terveellisyyslisä nostaa 
lopputuotteen hintaa tuntu-
vasti, kuluttaja ei ole ehkä val-
mis maksamaan siitä.

Pakkausmerkinnöissä mai-
tomineraalisuola on ilmoitet-
tu ainesosaluettelossa valmis-
tusaineena. Koska myös soke-
rin lähde on kuluttajalle usein 
hämmentävää, Valio ilmoittaa 
vapaaehtoisesti lisätyn sokerin 
määrän erityisesti tuotteissa, 
joissa sitä on vähennetty.

uutena makuna umami
Tutkimusjohtaja Mika Tuomola 
HKScanilta kertoo, että suolai-
seen makutuntemukseen voi-
daan päästä korvaamalla pe-
rinteistä natriumkloridia joko 
toisilla suoloilla tai esimerkiksi 
umamilla, jonka makua esiintyy 
luonnostaan liha-, kala-, kas-
vis- ja maitotuotteissa. Näillä ei 
kuitenkaan saavuteta toivottu-
ja säilyvyyden ja rakenteen ta-
voitteita. Kysyntää on Tuomo-
lan mukaan uudenlaisille tek-
niikoille tai ainesosille.

HKScan oli mukana Luon-
nonvarakeskuksen (Luke) vuon-
na 2015 käynnistyneessä SaltPep 
-tutkimushankkeessa, jossa et-
sittiin elintarviketeollisuuden 
sivuvirroista uusia makukom-
ponentteja, joilla voisi olla myös 
rakenteellista vaikutusta.

Lihatuotteista on Tuomo-
lan mukaan vähennetty suolaa 
jo niin alas, että maku, rakenne 
ja säilyvyys ovat haasteellisia 
saavuttaa. Tämän vuoksi jatko-
tutkimukset ovat tarpeellisia.

Myös Fazer ja Orkla oli-
vat mukana Luken hankkees-

sa. Fazer miettii omassa tut-
kimustiimissä, mitä raaka-ai-
neita ja teknologioita käyttä-
mällä tuotteiden suola- ja so-
keripitoisuuksia on mahdollis-
ta alentaa.

 − Makeisissa ei ole piiloso-
keria, ja se on kuluttajien mie-
lestä hyväksyttävää. Leipä on 
makuaistimukselle herkempi 
asia, tutkimuspäällikkö Kris-
tiina Tuukkanen sanoo.

Sokeria ei voi hänen mu-
kaansa ottaa tuotteesta pois il-
man korvaavaa ainesosaa.

Orkla aikoo vähentää tuot-
teistaan suolaa ja sokeria vuo-
teen 2025 mennessä konser-
nitasolla 15 prosenttia vuoden 

2015 tasosta. Jokainen teh-
das ja yksikkö harkitsevat Ork-
lan vastuullisuuspäällikkö An-
ne Nykäsen mukaan itse, missä 
vähennystarve on järkevintä.

Luonnonvarakeskuksen 
johtava tutkija Anne Pihlan-
to kertoo, että kolme vuot-
ta kestäneen hankkeen jatko-
tutkimuksia varten on haet-
tu EU:lta rahaa. Nyt jo pääs-
tiin hänen mukaansa monella 
osa-alueella eteenpäin, mutta 
testaus teollisessa mittakaa-
vassa puuttuu.

kauppa vastaa huutoon
Terveystietoiset kuluttajat lu-
kevat tuotteiden pakkaus-

vuonna 2016 keskimääräinen suolapitoisuus lidlin paistopisteen leivissä ja 
sämpylöissä oli 1,4 grammaa sataa grammaa kohden. tämän vuoden lop-
puun mennessä tavoitteena on päästä yhteen grammaan.

KUva: lidl
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Teema raaKa-aineet & tUoteKehitys
TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

FAzER LAbIN  
TUTKIMUSTIIMI  
SUOLTAA KEKSINTÖJÄ
fazerin tutkimus- ja innovaatioyksikkö fazer labin  
tutkimustiimi on kehittänyt uusia valmistus-
menetelmiä ja -aineita yhteistyössä fazerilaisten 
sekä tutkijoiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa.  
niitä ovat muun muassa vatsaystävällinen leipäsarja, 
fermentoitu kaurajäätelö ja menetelmä tuottaa 
kauran kuorista ksylitolia.

F
azer Brainhow -tutkimus- ja 
kehitysohjelman tavoittee-
na on lisätä tieteeseen perus-
tuvaa ymmärrystä ravinnon, 
unen sekä psyykkisen ja fyy-

sisen toiminnan vaikutuksesta ihmis-

ten älylliseen suorituskykyyn ja hy-
vinvointiin. Ohjelman ympärillä toi-
mii tutkijoiden, start upien ja yritysten 
avoin innovaatioekosysteemi. Sen yti-
messä on konsernin tutkimusjohtaja, 
ETT Jussi Loponen tiimeineen.

− Fazer Lab vastaa uuden 
liiketoiminnan kehittämises-
tä ja tutkimuksesta tavoittee-
na tuottaa uudenlaisia ulostu-
loja markkinoilla. Kyse ei ole 

Fazer labissa työskentelee viitisentoista asiantuntijaa, 
joista pääosa tutkimustiimissä.

Fazer labin tiimipalavereissa ideoidaan aivoystävällisiä välipaloja kokki-
sotahengessä ja pohditaan tulevaisuuden mahdollisuuksia työpajahen-
gessä.

KUvat: fazer

Meillä pitää olla näkemystä, mihin maailma on menossa ja 
tuoda ulos merkityksellisiä tuotteita tai palveluja viiden 
vuoden päästä. pitää olla hyvät sisäiset, ulkoiset ja kan-
sainväliset verkostot, Fazer labin tutkimustiimin vetäjä 
jussi loponen tähdentää.



perinteisestä tuotekehitykses-
tä, vaan etsimme täysin uu-
denlaisia tuotteita myös uusil-
ta toiminta-alueilta, Loponen 
kiteyttää.

Fazer Lab on tulevaisuuden 
kasvumoottori, jonka siivittä-
mänä konserni aikoo kaksin-
kertaistaa arvonsa muutamassa 
vuodessa. Perusbisneksen oheen 
tarvitaan uusia tukijalkoja.

Loposen mukaan pitää olla 
ymmärrystä, että ruualla on it-
seään isompi merkitys ja tari-
na. Yksi osoitus siitä on Fazer 
Makeisten strategiajohtajana 
työskennelleen Anna Nicolin 
idea kauran kuorista valmis-
tettavasta ksylitolista. Kaura- 
ksylitolitehtaan rakennustyöt 
alkoivat helmikuussa Lahden 
kauramyllyn kupeessa. Fazer 
saa jatkossa oman tuotannon 
sivutuotteesta valmistettavaa 
ksylitolia ja aikoo myös myydä 
sitä maailmalle.

Fazer Labin tutkimustiimin 
uusin keksintö on fermentoitu 
kaurajäätelö, joka tuli myyn-
tiin maaliskuussa. Idea kaura-
jäätelöstä sai alkunsa Fazerin 
sisäisessä innovaatiokilpailus-
sa, johon kaikilla fazerilaisil-
la oli mahdollisuus osallistua. 
Fazerin tutkimustiimin tutki-
jat Miia Viinamäki ja Katarii-

na Rommi osallistuivat kilpai-
luun ja voittivat sen eläviä mai-
tohappobakteereja sisältävällä 
kaurajäätelöllä.

uudenlainen 
innovaatiokulttuuri
Päivi Juolahden vetämä Fazer 
Lab jakaantuu uuden liiketoi-
minnan kehittämiseen ja tut-
kimukseen. Tutkimustiimissä 
puurtaa kymmenisen ammat-
tilaista, joista puolella on ra-
vitsemustiedetausta ja puolel-
la elintarvike- tai bioteknolo-
giatausta. Puolet tiimiläisistä 
on tohtoreita.

Tänä vuonna toista kertaa 
järjestettävä Fazer Innovation 
Challenge on kaikille konserni-
laisille avoin innovaatiokilpai-
lu. Se tuotti viime vuonna sa-
ta uutta tuote- tai palveluide-
aa, joista 24 esiteltiin johto-
ryhmälle. Niistä puolen tusinaa 
päätyi jatkokehitykseen, ja ku-
luttajille myytäviksi tuotteik-
si on tähän mennessä ehtinyt 
kaksi: Fazer Yosa Kaurajääte-
lö ja Fazer Hamppukauraleipä.

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 

Ideat tarvitsevat suojelijansa

Sinun yksinoikeutesi
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Fazer rakentaa kauran kuores-
ta ksylitolia valmistavan teh-
taan Lahteen yhtiön kauramyl-
lyn viereen. Siitä tulee maa-
ilman ensimmäinen ksylitoli-
tehdas, jonka raaka-aine tulee 
omasta tuotannosta. tehdas 
valmistaa useita ksylitolilaatu-
ja, joita voidaan käyttää elin-
tarvike-, kosmetiikka- ja lää-
keteollisuudessa.

kauramyllyn sivutuotteesta 

uusimmalla teknologialla val-
mistettavaa ksylitolia käyte-
tään Fazerin omissa makeis-
tuotteissa, mutta sitä aiotaan 
myös myydä maailmanlaajui-
sesti.

kauran kuori sisältää ksy-
loosia, josta voidaan valmis-
taa ksylitolia. ksyloosia esiin-
tyy useissa kasveissa ja puis-
sa, kuten koivussa, pyökissä, 
maississa ja marjoissa. tällä 

hetkellä kauran kuoria käyte-
tään pääasiassa energiantuo-
tantoon.

Fazer sijoittaa 40 miljoonaa 
euroa Lahden ksylitolitehtaa-
seen. investointi sijoittuu vuo-
sille 2019–2020, ja se synnyt-
tää 30 uutta työpaikkaa. teh-
taan rakennustyöt alkoivat 
helmikuussa.

Yritysstrategian mukaan 
Fazer tavoittelee laajentu-

mista Pohjois-Eurooppaan 
ja Euroopan ulkopuolelle. in-
vestointi Lahteen tukee tä-
tä tavoitetta. kaurankuores-
ta ksylitolia valmistava tehdas 
on osa Fazer Lifestyle Foods 
-liiketoiminta-aluetta. Faze-
rin suunnitelmissa on laajen-
taa ksylitolin valmistusta myös 
ruotsin myllynsä yhteyteen.

kauraksylitolitehdas lahteen

− Fazer Innovation Chal-
lenge synnyttää uutuuksia ja 
luo samalla uudenlaista inno-
vaatiokulttuuria, Jussi Lopo-
nen kiteyttää.

Fazer Labin tutkimustiimi 
tekee töitä kolmella aikajän-
teellä. Lyhyen tähtäimen ho-
risontti on 1−2 vuodessa ke-
hitettävät uutuudet. Noin 3−5 
vuoden aikana tutkittaviin ja 
kehitettäviin keksintöihin voi 
liittyä väitöskirjatutkimuk-
sia etenkin aivo- ja suolisto-
alueelta. Yli viisi vuotta kes-
tävillä hankkeilla tähytään 

heikkoja signaaleja markki-
noilta. Joskus asiat tapahtuvat 
arvioitua nopeammin.

− Aloitin Fazerilla 7,5 vuot-
ta sitten. Silloin arvioitiin, että 
hyönteisruoka tulee Suomeen 
20 vuoden päästä, mutta siihen 
menikin vain kuutisen vuotta, 
Loponen kertoo.

Fazer Labin tutkimustiimi 
tekee yhteistyötä monien toi-
mijoiden kanssa. Gerontologi-
nen ravitsemus Gery ry:n kans-
sa on tutkittu, miten tumma 
suklaa vaikuttaa senioreiden 
tiedolliseen toimintakykyyn. 

simmäisellä jaksolla tavan-
omaista lounasruokaa, toisel-
la jaksolla ”aivoruokakriteerit” 
täyttävää ruokaa. Sen suunnit-
telussa oli kiinnitetty huomio-
ta erityisesti aivojen kannal-
ta tärkeisiin ravintoaineisiin, 
rasvan koostumukseen, suolan 
määrään ja kuitupitoisuuteen.

Brave-tutkimuksen tulok-
set julkistetaan syksyllä pidet-
tävässä seminaarissa. Nokian 
lisäksi yhteistyökumppaneina 
tutkimuksessa olivat Nightin-
gale Health, Työterveyslaitos ja 
Medfiles Oy.

− Teemme omia tutkimuk-
sia, tutkimusyhteistyötä mui-
den kanssa ja olemme muka-
na tutkimusverkostoissa muun 
muassa yliopistojen kanssa. 
Fazer Labin projekteissa teh-
dään vuosittain 4−5 pro gradu 
-tutkielmaa tai väitöskirjoja tai 
niiden osatutkimuksia. Start up 
-yhteistyötä tehdään liiketoi-
minnan kehittämisen puolel-
la, Fazer Labin New Business 
and Open Innovation -tiimis-
sä, Jussi Loponen kertoo.

tutkimus keskittyy 
viljoihin ja sivuvirtoihin
Fazer Labin tutkimustiimi kes-
kittyy tällä hetkellä kauratut-
kimukseen, tekee taikinajuu-
ritutkimusta ja selvittää kas-
vipohjaisten raaka-aineiden 
käyttömahdollisuuksia.

− Kaura ei ole vielä loppuun 
kaluttu raaka-aine, ja se on 
Suomen vahvuus. Meillä on etu-
na omat kauramyllyt Lahdessa 
ja Ruotsissa, jossa ruis tuntuu 
olevan nyt kansallisella tutki-
musagendalla, Loponen kertoo.

Hän muistuttaa, että Fazer 
on myös raaka-ainetalo, ja si-
vuvirtojen hyödyntäminen on 
vahvasti nosteessa.

− Tuotannon sivuvirroissa 
on todella iso potentiaali. Ta-
voitteena on hyödyntää omia 

ja toisten sivuvirtoja sekä estää 
hävikin syntymistä.

Yksi Fazer Labin uusimmis-
ta keksinnöistä on Fazer LO-
FO -jauhonparanne, joka tuo 
lisämahdollisuuksia low-FOD-
MAP-leivontaan ja helpotus-
ta herkkävatsaisille sekä auttaa 
FODMAP-ruokavaliota noudat-
tavia saamaan tarpeeksi kuitua. 
FODMAPit ovat huonosti imey-
tyviä hiilihydraatteja, jotka voi-
vat aiheuttaa herkkävatsaisille 
vatsavaivoja. Fazer Mylly esit-
teli Fazer LOFOn IBA-leipomo-
messuilla Munchenissä viime 
syksynä.

Vehnä ja ruis sisältävät fruk-
taani-nimistä FODMAPia, jo-
ka on yksi mahdollinen selitys 
vatsavaivoille. Fazerin paran-
ne perustuu entsyymiin, joka 
pilkkoo fruktaanin helpommin 
imeytyviksi paloiksi ja vähen-
tää FODMAPien määrää leiväs-
sä.

Fazerin teettämän tutki-
muksen mukaan joka kolmas 
suomalainen kokee saavansa 
ruuasta johtuvia vatsaoireita 
vähintään kerran viikossa. ETT 
Xin Huang Helsingin yliopis-
tosta tutkii Fazer Labin tutki-
joiden kanssa, miten vehnä- 
yliherkkyyttä aiheuttavia omi-
naisuuksia voitaisiin vähentää 
tuotteissa. l

KANSAINVÄLINEN  
PERHEyRITyS

Fazer on kansainvälinen per-
heyritys, joka valmistaa lei-
pomo-, makeis-, keksi- ja 
viljatuotteita, kasvipohjaisia 
aterioita, maidottomia tuot-
teita, mukaan otettavaa ruo-
kaa ja juomia sekä ruokailu- 
ja kahvilapalveluja.

Fazerilla on toimintaa kah-
deksassa maassa ja vientiä 
noin 40 maahan.

Fazer-konsernin liikevaihto 
oli 1,6 miljardia euroa vuonna 
2018, ja yrityksessä työsken-
telee yli 15 000 henkilöä.

1

Fazerin vatsaystävällisen ruisleivän pohjana on FodMap-pitoisuutta alentava erityinen 
taikinajuuri. vatsaystävälliset leivät leivotaan ilman vehnää. niissä on runsaasti kuituja 
ja siemeniä sekä terveellisiä rasvahappoja.

 Kotipalvelun senioriasiakkail-
le suunnattu kotiateriatutki-
mus toteutettiin Porin kaupun-
gin perusturvayksikön kanssa. 
Siinä tutkittiin, miten proteii-
nipitoinen ruoka parantaa se-
niorien elinvoimaisuutta mit-
taamalla muun muassa lihas-
kuntoa tuolilta ylös nousemal-
la. Samalla selvitettiin, paran-
taako proteiinipitoisempi ruo-
ka unen laatua.

Työikäisille on tehty lou-
nasinterventiota osana Bra-
ve-tutkimusta. Nokian työn-
tekijät söivät intervention en-

Fazer yosa kaurajäätelöt ovat fermentoituja ja sisältävät elä-
viä maitohappobakteereja, jotka säilyvät sellaisina myös pa-
kastettuna. Maitohappobakteerit pilkkovat fermentoinnin ai-
kana kauran hiilihydraatteja ja tuottavat maitohappoa, joka 
tekee tuotteesta lempeänhappaman.
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H01compact 

Kompaktikuivain
Tuotekehitykseen ja laboratorioteknologiaan.

Pieni kuivain H01compact soveltuu 
erinomaisesti pienten määrien testaukseen 
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Teema raaKa-aineet & tUoteKehitys
TEKSTI: tutkija Saara Pentikäinen ja tutkimusprofessori Kaisa Poutanen, VTT

PERSONOITU RAVITSEMUS ON TIEDETTÄ, 
TÄSMÄRUOKAA JA SUOSITUKSIA

P
ersonoidun ravitse-
muksen käsite syntyi 
nutrigenetiikan myö-
tä, ja ensin markki-
noille tulivat geenites-

tit ja niihin liittyvät ohjeet ja li-
säravinnesuositukset. Mitä per-
sonoidussa ravitsemuksessa on 
tapahtumassa tieteen ja käytän-
nön sovellusten kannalta?

Jo toistakymmentä vuotta 
sitten ensimmäisen sukupol-
ven nutrigenetiikan tutkimuk-
sen sovellukset etsivät gee-
nejä tai geenin muotoja, jot-
ka vaikuttaisivat merkittäväs-
ti ravintoaineiden fysiologisiin 
vasteisiin tai olisivat tiettyjen 
sairauksien riskitekijöitä. Näin 
pyrittiin kertomaan, mikä oli-
si ”ruokaa sinun geeneillesi”.

Tutkimuksessa on siirryt-
ty yksityiskohdista suurem-
piin kokonaisuuksiin eli tutki-
maan koko genomin ja ruoka-
valion yhteyksiä, koska yksit-
täisten geenien muutokset ani 
harvoin ovat fysiologisen sää-
telyn taustalla. Nutrigenomii-
kasta on laajennettu tutkimus-

ta myös suolistomikrobiomin 
merkitykseen ja metabolo-
miikkaan. Genotyypin lisäksi 
personointi voidaan sitten teh-
dä myös fenotyypin (esimer-
kiksi veren rasva-arvot, pai-
noindeksi) perusteella ottaen 
huomioon ympäristötekijät¹.

Vähemmän tutkittu perso-
noinnin muoto on ”terveelli-

nen ruoka sinun mieltymys-
tesi mukaisesti”, jossa ohjeita, 
tuotteita ja palveluita perso-
noidaan käyttäytymismallien, 
mieltymysten, koettujen es-
teiden ja tavoitteiden pohjalta. 
Se noussee geno- tai fenotyyp-
piin perustuvan personoinnin 
lisäksi tärkeäksi keinoksi ter-
veellisen ruokavalion toteut-

tamisessa. Kyseessä on ikään 
kuin personoitua motivointia ja 
ihmisen elämän- ja syömista-
pojen huomioimista terveelli-
sen ruokavalion räätälöinnissä.

näytöt personoidun 
ohjauksen hyödyistä
Laajassa Predimed -tutkimuk-
sessa vuosina 2000−2012 tar-
kasteltiin Välimeren ruokavali-
on vaikutuksia 7 000 suurentu-
neessa sydän- ja verisuonitau-
tiriskissä olevan henkilön sy-
däntautitapahtumiin ja kuol-
leisuuteen². Tutkimuksessa 
tarkasteltiin erikseen ruoka-
valion vaikutusta henkilöillä, 
joilla oli erityinen geneettinen 
riski sairastua diabetekseen tai 
aivohalvaukseen.

Seuranta-ajan kuluessa ha-
vaittiin, että erityisesti ne hen-
kilöt, joilla oli geneettinen ris-
ki, hyötyivät Välimeren ruoka-
valion noudattamisesta. Tämä 
laaja tutkimus tukee käsitys-
tä siitä, että personoidulla ra-
vitsemuksella voidaan vaikut-
taa välillisten tekijöiden, kuten 

veren kolesterolipitoisuuden, 
lisäksi myös vakaviin sairaus-
tapahtumiin.

Toinen personoidun ravitse-
muksen pioneerihankkeista oli 
vuosina 2011−2015 toteutet-
tu Food4Me -projekti (http://
www.food4me.org/). Siinä oli 
mukana yli 1 200 ihmistä seit-
semästä eri maasta. Osallistu-
jat jaettiin neljään ryhmään, 
joista yksi sai yleistä ravitse-
musneuvontaa ja kolme muuta 
ryhmää sai personoitua ravit-
semusneuvontaa. Personoin-
ti perustui joko henkilön sen-
hetkiseen ruokavalioon, ruo-
kavalion ja fenotyypin yhdis-
telmään tai ruokavalion, feno-
tyypin ja genotyypin yhdis-
telmään. Osallistujien ruuan-
käyttöä, painoa, vyötärönym-
pärystä ja veriarvoja mitattiin 
kolmen ja kuuden kuukauden 
kuluttua.

Tutkimuksessa havaittiin, 
että personoitua ohjausta saa-
neet onnistuivat parantamaan 
ruokavaliotaan kuuden kuu-
kauden seuranta-ajalla. Sillä 
ei kuitenkaan ollut merkitys-
tä, perustuiko personointi vain 
henkilön ruokatottumuksiin 
vai tämän lisäksi fenotyyppi- 
tai genotyyppitietoon³.

Personoidun ravitsemuk-
sen tutkiminen jatkuu kiivaa-
na. Sveitsin liittovaltion tek-
nologian tutkimuslaitoksen 
(EPFL) laboratorio on ottanut 
mukaan kehitystyöhön vapaa-
ehtoisia kansalaisia, jotka ke-
räävät tietoa ruokavaliostaan, 
liikunnasta ja nukkumises-
ta sekä mittaavat verensoke-
riaan jatkuvatoimisella mitta-
rilla. Lisäksi osallistujien suo-
listomikrobisto tutkitaan. Työ 
tuottaa uutta tietoa yksilölli-
sistä verensokerivasteista eri-
laisiin aterioihin, erilaisissa ti-
lanteissa.

Vastaavaa tutkimusta teh-
dään myös Israelissa Weiz-
mann -instituutin vetämässä 
Personalized Nutrition -projek-
tissa (http://personalnutrition.
org), jonka pohjalta on synty-
nyt kaupallinen DayTwo-pal-
velu.

Monet ensimmäisen suku-
polven nutrigenetiikan diag-

nostiikkayritykset ovat jo lo-
pettaneet toimintansa. Uusia 
palveluyrityksiä syntyy kui-
tenkin koko ajan (Taulukko). 
Niiden personointi perustuu 
DNA-testeihin sekä myös suo-
listomikobistoon ja erilaisiin 
terveyden biomarkkereihin tai 
fysiologiseen tilaan. Useimmat 
palvelut antavat ravitsemus-
suosituksia, vihjeitä ja ohjei-
ta. Niiden vaikuttavuudesta on 
niukasti tietoa.

personointi ruoka-alan 
yritysten valttikortiksi?
Nestlé ilmoitti jo useita vuo-
sia sitten panostavansa ter-
veysvaikutteiseen ruokaan ja 
personoituun ravitsemukseen, 
ja Nestlé Institute of Health 
Sciences tekee monipuolista 
tutkimusta tällä alueella. 

Viime syksynä yhtiö tiedot-
ti uudesta Nestlé Wellness Am-
bassador- ohjelmasta Japanis-
sa. Siinä ihmiset voivat teh-
dä kotitestein esimerkiksi ko-
lesterolin tai diabeteksen ris-
kin arviointia ja lähettää kuvia 
syömästään ruuasta saadak-
seen suosituksia ja lisäravin-

personoidussa ravitsemuksessa hyödynnetään henkilön yksilöllisiä omi-
naisuuksia, kuten genotyyppiä tai mieltymyksiä yksilöllisten ravitsemus-
ohjeiden, tuotteiden tai palveluiden räätälöintiin.

Personointi on yksilöllistyvän maailman suuri trendi myös ruuassa ja ravitsemuksessa.

teita. Jälkimmäiset ovat esi-
merkiksi tietyn koostumuksen 
omaavia juomajauheita (tee ja 
smoothie) tai vitaminoituja vä-
lipaloja.

Myös Campbell Soup on il-
maissut uskovansa personoi-
tuun ravitsemukseen ja on 
esimerkiksi investoinut Ha-
bit-palveluun, jonka se kuiten-
kin juuri äsken myi suolisto- 
mikobistoanalytiikkaa tarjo-
avalle Viomelle.

Ranskassa on käynnistet-
ty kansallisen elintarvikete-
ollisuusliiton (ANIA), Rans-
kan Ruoka ja terveys -säätiön 
(FFAS) ja GS1-järjestelmän yh-
teistyöhanke kaupallisten elin-
tarvikkeiden digitaalisen tieto-
kannan ja siihen pohjautuvien 
kuluttajasovellusten kehittä-
miseksi. Sen yhtenä tavoittee-
na on saada ihmisiä räätälöi-
mään ruokavaliotaan tuottei-
den viivakoodiin perustuvan 
Nutriscore-palvelun avulla.

Personointi on joka tapauk-
sessa yksi nykyisistä ruuan ja 
syömisen trendeistä. Myös yk-
sittäisiä tuotteita voidaan per-
sonoida sekä sisällön, muodon 

Personoidulla ravitsemuksella 
tarkoitetaan lähestymistapaa, 
jossa hyödynnetään henkilön 
yksilöllisiä ominaisuuksia yk-
silöllisten ravitsemusohjeiden, 
tuotteiden tai palveluiden rää-
tälöintiin. Personointi voi pe-
rustua ravintoaineiden aikaan-
saamiin erilaisiin fysiologisiin 

vasteisiin tai erilaisiin käyttäy-
tymismalleihin, mieltymyksiin, 
koettuihin esteisiin ja tavoit-
teisiin⁴.

Oletuksena on, että yksilöl-
le suunnatut, hänen tarpeen-
sa huomioivat ohjeet, tuotteet 
ja palvelut ovat tehokkaampia 
ravitsemuksen ja terveyden 

edistäjiä kuin yleiset ohjeet.
Personoidun ravitsemuksen 

sovelluksia tukevat kehittyvät 
mittausteknologiat, joilla saa-
daan reaaliaikaista tietoa eri-
laisista fysiologisista terveyt-
tä ennustavista muuttujista 
(esimerkiksi suolistomikrobis-
to, fyysinen aktiivisuus, stres-

si) sekä laskennan työkalut, joi-
den avulla pystytään louhimaan 
merkityksellistä tietoa suuris-
ta tietomassoista ja muunta-
maan sitä käytännön toiminta-
ohjeiksi. 

Mitä personoitu ravitsemus on?

että pakkauksen osalta. Perso-
noinnissa kuluttaja voi osallis-
tua tuotteen suunnitteluun tai 
antaa taustatietonsa tuotteen 
valmistamiseksi. Mieltymyk-
siin, elämäntapaan tai arvoihin 
perustuvalla tuotteiden räätä-
löinnillä on paljon potentiaalia 
myös yleisten ravitsemussuo-
situksen ”personoidussa tulk-
kauksessa”. Söisivätkö ihmiset 
mielellään helposti ja ilahdut-
tavalla tavalla tarjottua ruo-
kaa, jonka he tietäisivät edis-
tävän hyvinvointiaan? l

VIITTEET:

¹ Mathers, J. C. 2017. Nutrigenomics in 
the modern era. Proceedings of the 
Nutrition Society, 76(3), 265-275.

² Konstantinidou, V. ym. 2014. Perso-
nalized nutrition and cardiovascular 
disease prevention: From Framing-
ham to PREDIMED. Advances in Nut-
rition, 5(3), 368S-371S.

³ O'Donovan, C. b. ym. 2017. Knowing 
your genes: does this impact beha-
viour change? Proceedings of the 
Nutrition Society, 76(3), 182-191. 

⁴ Ordovas, J. M. ym. 2018. Personali-
sed nutrition and health. BMJ, 361, 
bmj-k2173. 

     taulukko. esimerkkejä personoitua ravitsemusneuvontaa antavista digitaalisista palveluista.

Palvelun nimi Personoinnin perusta Personoidut palvelut Nettisivu

DNAfit dna terveysvalmennusta,  
ateriasuunnitelmia ja reseptejä

www.dnafit.com 

dayTwo Suoliston mikrobiomi 
HbA1c ja muita veren  

biomarkkereita

Ruokasuosituksia  
verensokerin hallintaan

www.daytwo.com

EasydNA laktoosi-intoleranssiin ja 
keliakiaan liittyvät  

geenimutaatiot 

Ruokasuosituksia  
ja neuvontaa

https://www.easydna.co.uk

Habit dna 
aterianjälkeinen metabolia 

(verikoe) 
aktiivisuustaso 

Pituus, paino, vyötärönympärys

Ruokasuosituksia, reseptejä, 
listoja sopivimmista ruuista 

ruokaryhmittäin

www.habit.com

InsideTracker veren biomarkkerit  
(albumiini, kolesteroli, CRP jne.)

Ravitsemus-, liikunta-  
lisäravinne-  

ja elämäntapasuosituksia

www.insidetracker.com 

Lumen metabolian hetkellinen tila 
(hengitysilma)

tietoa siitä,  
käytetäänkö energianlähteenä 

pääasiassa rasvaa vai  
hiilihydraatteja

www.lumen.me 

millionFriends verensokerin vaihtelu (14 pv) 
Suoliston mikrobiomi

Ravitsemussuosituksia www.millionfriends.de

Nutrigenomix dna Ravitsemussuosituksia www.nutrigenomix.com 

OmE Health dna 
Suoliston mikrobiomi 

veren kolesterolipitoisuus 
verenpaine

Ravitsemusvalmennusta www.ome.health

KUva: UnsPlash / PaBlo merchán montes
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KANANMUNASTA VOI TULLA  
SUOMELLE TÄRKEÄ VIENTITUOTE

K
ananmuna on moni-
muotoisin yksittäinen 
raaka-aine keittiös-
sä. Sen voi valmistaa 
sellaisenaan keitetty-

nä, paistettuna ja munakkaissa, 
mutta kananmunaa tarvitaan 
myös pastan, täytekakun ja jää-
telön valmistuksessa. Nopea vil-
kaisu reseptitietokantaan listaa 
tuhansia reseptejä, joissa käyte-
tään kananmunaa.

Kananmuna on myös edul-
linen raaka-aine. Edullisim-
millaan kananmunia myydään 
suomalaiskaupassa alle 15 sen-
tin kappalehintaan. Kalleim-
piakin, luomurehua syövien 
ja vapaasti liikkuvien kanojen 
munia, saa 45 sentin kappale-
hintaan.

Kananmuna on siitä erikoi-
nen ruoka-aine, että se sisäl-
tää sekä proteiinia että välttä-
mättömiä aminohappoja ja vi-
tamiineistakin kaikkia paitsi 
C-vitamiinia1. Ravitsemuksen 
lisäksi kananmunaa on käy-
tetty kauan leipomotuotteissa 

verrattuna yhden kananmunan 
viikossa syöviin5.

Runsaankaan syönnin (yk-
si kananmuna päivässä) ei ole 
todettu lisäävän sydäninfark-
tin eikä Alzheimerin taudin ris-
kiä edes riskiryhmillä6. Hank-
keessa selvitetään ravitsemuk-
sen vaikutusta keski-ikäisillä 
miehillä, ja siitä on julkaistu jo 
noin 500 tieteellistä artikkelia. 
Lisää tuloksia on vielä tulossa 
aina 2020-luvulle saakka.

Kananmunakeskustelu ei ole 
kuitenkaan hiljentynyt tyystin. 
Osassa yhdysvaltalaisia tutki-
muksia on kananmunan ko-
lesterolin ja sydän-ja verisuo-
nitautien välillä löydetty kor-
relaatio. Esimerkiksi lähes  
30 000 amerikkalaista koske-
nut kuuden viime vuosien tie-
teellisen julkaisun meta-ana-
lyysi paljastaa korrelaation 
keltuaisen kolesterolin ja sy-
dänkuolemien yhteydessä2. 
Vaikka vuoden 2015 ravitse-
mussuositukset ja samalla ka-
nanmunan vapautus rajoituk-

keitetyn kananmunan ja voin sekoitus 
munavoi on tunnettu lähinnä Suomes-
sa ja virossa. 

voileipä eli "smörgos" tai "open sand-
wich" on hyvin pohjoismainen ilmiö. 

kananmunia myydään myös valmiiksi kei-
tettynä joko kuorineen tai valmiiksi kuo-
rittuna. kananmunat on pakattu yleensä 
vakuumiin tai suojakaasuun.

kananmuna on tyypillinen 
osa myös sushiannosta.

  taulukko 1. kananmunan valkuainen, keltuainen, maito ja soijamaito. kananmuna on hyvä proteiinin lähde. 

Energia, 
Kcal/100g

Kosteus 
g/100g

Proteiinit 
g/100g

Rasvat 
g/100g

Hiilihydraatit 
g/100g

Tuhka 
g/100g

Valkuainen (1) 47 87.3 10.8 <0.5 <0.5 0.7

Keltuainen (1) 347 48.8 16.4 31.3 3.6 1.6

Maito (9) 67 87.4 3.3 3.8 4.8 0.7

Soijamaito (9) 46 90.8 3.6 2.0 3.1 0.4

  taulukko 2. Merkittävimmät kanamunatuotteet

Nimi Sisältö Käyttö

Kananmunamassa Pastöroitu nestemäinen aseptisesti pakattu tuote, jota 
säilytetään joko jääkaappilämpötilassa tai pakasteena. 

joissain maissa myös kuluttajatuote. 

Lentoyhtiöt, muu Horeca-ala munakas  
ym. tuotteet ja leipomotuotteet 

Valkuaismassa Pastöroitu nestemäinen aseptisesti pakattu tuote, jota 
säilytetään joko jääkaappilämpötilassa tai pakasteena. 

useissa maissa myös kuluttajatuote.

leipomoteollisuus esim. marenki, 
voidaan käyttää myös ravitsemuslisänä, 

koska siinä on paljon proteiinia eikä 
rasvaa ja hiilihydraatteja. 

Keltuaismassa Pastöroitu nestemäinen aseptisesti pakattu tuote, jota 
säilytetään joko jääkaappilämpötilassa tai pakasteena.

majoneesi, jäätelö

Kananmunajauhe Spraykuivaimella valmistettu jauhe leipomotuotteet, retkeily

Valkuaisjauhe Spraykuivaimella valmistettu jauhe Proteiinivalmisteet

Keltuaisjauhe Spraykuivaimella valmistettu jauhe majoneesi, leipomoteollisuus

Keitetty kananmuna keitetty ja pakattu kananmuna tai keitetty, kuorittu 
ja pakattu kananmuna. Pakattu vakuumiin tai suoja-

kaasuun. 

Sellaisenaan HoReCa-  
tai kuluttajakäyttöön 

Keitetty kananmunan 
valkuainen

keitetty valkuainen. Fitness ja kehonrakentajat,  
salaateissa proteiinin lähteenä

sista perustuvat 350 000 ame-
rikkalaista koskeneisiin tut-
kimuksiin, keskustelu jatkuu 
USA:ssa kiihkeänä.

On vaikea päätellä, kuin-
ka merkittäviä ovat yhdysval-
talaistutkimukset esimerkiksi 

suomalaisille. Vaikutus tervey-
teen saattaa olla hyvinkin eri-
lainen, jos aamupala koostuu 
Amerikan keskilännen peko-
ni-kananamuna-hashbrownin 
yhdistelmästä tai kananmuna 
on osa runsaasti vihanneksia 

ja marjoja sisältävää pohjois-
maista ruokavaliota. Kanan-
munan ja punaisen lihan ko-
lesterolin lisäksi tyydyttyneet 
rasvahapot vaikuttavat sydän-
kuolemiin8. Kolesterolin lisäk-
si kananmunan keltuaisesta 

stabiloimassa varsinkin kak-
kujen ja leivonnaisten raken-
netta.

Apuaineena kananmunaa on 
käytetty niin viinin kuin juus-
tonkin valmistuksessa. Kanan-
munan valkuaisesta eristetty 
lysotsyymi on antimikrobinen 
entsyymi, jota käytetään juus-
toissa edelleen. Siihen nähden, 
miten monipuolinen raaka-ai-
ne kananmuna on, siitä on kir-
joitettu suhteellisen vähän, ei-
kä siitä ole juurikaan kirjoitet-
tu kokonaisia kirjoja niin kuin 
monesta muusta ruoka-ai-
neesta. 

kananmuna  
on päässyt pannasta?

Kautta läntisen maailman ka-
nanmuna katosi jo kertaalleen 
ruokasuosituksista, koska pe-
lättiin keltuaisen sisältämää 
kolesterolia. Keltuaisessa on 
1255 mg kolesterolia 100 gram-
massa ja yhdessä 53 grammaa 
painavassa kananmunassa 
noin 80 mg kolesterolia¹.

Vuonna 2015 kananmuna pa-
lasi ruokasuosituksiin USA:ssa, 
kun todistettiin riittävästi, et-
tei ruuan sisältämä kolesteroli 
vaikuta suoraan ihmisen veren 
kolesterolitasoon². Suomes-

sa kehotetaan rajaamaan ka-
nanmunien käyttö 3−4 munaan 
viikossa, koska osalla väestös-
tä on taipumus korkeaan koles-
teroliin, eikä mekanismia sen 
kohoamiseen tunneta varmuu-
della³. Käypähoitosuositus ra-
joittaa keltuaisten määrän kah-
teen viikossa sellaisilla potilail-
la, joilla on korkea kolesteroli4.

Itä-Suomen yliopiston käyn-
nissä oleva KIHD -tutkimus 
(The Kuopio Ischaemic Heart Di-
sease Risk Factor Study) on to-
dennut riskin sairastua 2-tyy-
pin diabetekseen 41 prosenttia 
pienemmäksi niillä, jotka syö-
vät neljä kananmunaa viikossa 

KUvat: ari virtanen
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löytyvät monet hyvät kompo-
nentit: ihmiselle välttämättö-
mät aminohapot ja kaikki vita-
miinit C-vitamiinia lukuun ot-
tamatta1.

japanilainen syö 330 
munaa vuodessa
Vuonna 2018 julkaistussa puo-
len miljoonan kiinalaisen ja 
yhdeksän vuotta kestäneen 
tutkimuksen mukaan henki-
löillä, jotka ilmoittivat syö-
vänsä kananmunan päivittäin, 
oli 18 prosenttia pienempi ris-
ki kuolla sydänsairauteen ja 28 
prosenttia pienempi riski kuol-
la aivoverenvuotoon. Japani-
laisessa, kliinisessä kaksois-
sokko- ja kontrollinäytetut-
kimuksessa tutkijat todisti-
vat, että kananmunan valku-
aisen proteiinit vähensivät 12 
viikon aikana selvästi vyötäröl-
le kertynyttä rasvaa verrattuna 
kontrolliryhmään ja herapro-
teiinia syöneeseen ryhmään7.

Japani on suurimpia kanan-
munan kuluttajia. Niitä menee 
noin 330 kanamunaa henkilöä 
kohden vuodessa8. Suomes-
sa kulutus on alle EU:n kes-
kiarvon, hiukan yli 12 kg eli 
noin 210 kanamunaa vuodessa, 
mutta määrä on ollut loivassa 
kasvussa9.

Keitetyt kananmunan val-
kuaiset ovat jokaisen fit-
ness-mallin ja kehonrakenta-
jan perusruokaa, koska valku-

aisessa ei ole rasvaa (eikä si-
ten kolesteroliakaan) ja hiili-
hydraattejakin hyvin vähän. 
Toisaalta suurin osa aminoha-
poista ja vitamiineista on ras-
vaa sisältävässä keltuaisessa, 
joka on myös hinnaltaan sel-
västi valkuaista arvokkaam-
pi fraktio. Valkuaista saa jo nyt 
suomalaisesta kaupasta myös 
tölkissä. Ehkä muutkin tölkki-
munat saapuvat myös kotikeit-
tiöihin, leipomoissa ja ammat-
tikeittiöissä ne ovat jo yleisty-
neet.

Suomalaiset kanan-
munat ovat puhtaita
Kaikki suomalaiset kananmu-
nat ovat vapaita eläintaudeis-
ta, salmonellasta ja antibioo-
teista. Mitä kauemmaksi men-
nään etelään tai varsinkin Aa-
siaan, sitä runsaampaa ja jo-
kapäiväisempää antibioottien 
käyttö on. Antibiootteja syöte-
tään kanoille usein varmuuden 
vuoksi. Kanojen stressaantues-
sa ne sairastuvat ja nokkivat 
toisiaan. Siksi monissa mais-
sa myös kanojen nokat typis-
tetään.

Suomalaisilla eläintiloilla 
on lähdetty siitä, etteivät ka-
nat stressaannu, nokkia ei ty-
pistetä eikä antibiootteja käy-
tetä. Eläinten hyvinvointi ote-
taan suomalaisilla tiloilla hyvin 
vakavasti. On ilahduttavaa, että 
avoimuus, kuten yleisön mah-

dollisuus vierailla tiloilla, on li-
sääntynyt Suomessa.

Kananmuna on edullinen 
terveysruoka, josta voi hyvin-
kin tulla Suomelle tärkeä vien-
tituote tulevaisuudessa. Maa-
ilman puhtain ilma, vesi ja 
niukka kasvinsuojeluaineiden 
käyttö ovat hyvä perusta, mut-
ta osaava tuottaja on kaikkein 
tärkein voimavara myös kana- 
lanpidossa.

Maailman puhtaimmille ka-
nanmunille on varmasti kasva-
va kysyntä tulevaisuudessa, jos 
suomalaiset osaavat samalla 
viestiä sen vahvuuksista. Suu-
ret kanamunan viejämaat, ku-
ten USA, tukevat kanamunien 
mittavaa markkinointia tär-
keimmillä markkinoilla Japa-
nissa, Etelä-Koreassa ja Mek-
sikossa10. Myyntiargumenttina 
on puhtaus eläintaudeista. Eh-
kä suomalaisten pitäisi vies-
tiä rohkeasti ja yksiselitteises-
ti, esimerkiksi näin: ”Suoma-
laisen kananmunan voi syö-
dä raakana, muista en olisi niin 
varma”. l
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TERVEySPOMMI VAI EI?
northwesternin yliopiston kuu-
den tutkimuksen yhteenveto 
(19.3.2019) on nostattanut pie-
noisen myrskyn toteamalla, et-
tä kiistatta kananmunan syönti 
lisää riskiä sydäntauteihin. vas-
ta pari vuotta lehdet ovat kautta 
maailman päästäneet kananmu-
nan pannasta ja todenneet, että 
ilman kolesterolipelkoa kanan-
muna on varsinainen terveys-
pommi.

nyt maaliskuussa JAMA -leh-
dessä julkaistu yhdysvaltalais-
tutkimus (Zhong et al., associa-
tions of Dietary Cholesterol or 
Egg Consumption With incident 
Cardiovascular Disease and Mor-
tality) sanoo sydäntautien li-
sääntyvän, mitä enemmän ka-
nanmunia syö. Miksi eri tutki-
muksissa ja eri maissa tehdyissä 
tutkimuksissa päätelmät voivat 
olla hyvinkin erilaisia?

korealaisella EtBS-radio-
asemalla haastateltiin 27.3.2019 
northwestern -tutkimuksen pää-
tutkijaa Mr. Zhongia. Hän puolus-

ti tiukasti omaa tutkimustaan. 
Huolellisesti (29 500 potilasta, 
17,5 vuotta) tehty tutkimus var-
mastikin kaikin puolin, totesi toi-
mittaja Alex Jensen. Hän kuiten-
kin haastoi tutkijaa siitä, miksi 
puolen miljoonan ihmisen kiina-
laistutkimus päätyi viime vuonna 
päinvastaiseen tulokseen.

tutkija Zhong sanoi, että kii-
nalaistutkimuksessa ei käytet-
ty standardimenetelmää, kun ky-
syttiin ihmisten ruokavaliota. it-
seasiassa kaikissa populaatio-
tutkimuksissa on samanlainen 
haaste: koehenkilöiltä kysytään 
kerran kuukaudessa tai kerran 
vuodessa, mitä he syövät päivit-
täin. Paras olisi tietysti punni-
ta kaikki ruoka, mutta se on vai-
keaa.

Suorassa lähetyksessä Zhon-
gilta kysyttiin myös, onko järke-
vää syödä 12 kananmunanval-
kuaista päivässä. Siihen hän ei 
osannut vastata tämän tutki-
muksen perusteella. amerikka-
laiset laskevat yhdessä "large" 

Kommentti

kananmunassa olevan 186 mg 
kolesterolia. kolesterolin mää-
rä riippuu toki ainakin keltuaisen 
koosta.

Yhdysvalloissa syödään vuo-
dessa noin 280 kanamunaa per 
ihminen. tämä on selvästi enem-
män kuin Suomessa (210), mutta 
vähemmän kuin japanissa 330. 
väestön ruokavalio on varmasti 
hyvin erilainen näissä kolmessa 
maassa, ja niin on kananmunan 
laatukin. japanilaiset panosta-
vat paljon kananmunien laatuun, 
koska he syövät ne usein raakoi-
na riisin seassa. Suomessa laa-
tuun on panostettu siirtymällä 
häkkimunista vapaan kanan mu-
niin, eikä Suomessa ole salmo-
nellaa kanoissa.

Olisi mielenkiintoista verra-
ta Suomen, japanin ja uSa:n 
kananmunatutkimuksia. Onko-
han sittenkin jollakin muulla ruo-
ka-aineella tai kananmunalaa-
dulla vaikutusta siihen, miten ko-
lesteroli imeytyy. tai vaikuttaa-
ko koehenkilön lihavuus tai muu 

terveydentila kolesterolitasoon?
Sydäntautikuolleisuus oli 

Suomessa maailmanennätys-
luokkaa, mutta viime vuosikym-
meninä ruokavalion muutoksil-
la ollaan saatu ihmeitä aikaan. 
itä-Suomen kHiD -seurantatut-
kimus tuottaa varmasti lähivuo-
sina paljon uutta tietoa myös ka-
nanmunan terveellisyydestä.

northwestern yliopiston tut-
kimusryhmän edustaja professo-
ri Norrina Allen on hänkin jo jois-
sakin haastatteluissa lieventänyt 
kantaansa ja todennut, että lisä-
tutkimuksia tarvitaan. tavallisel-
le kananmunan syöjälle mikään 
ei ole selkeää, mutta nykytiedon 
valossa suomalaisen terveydelle 
on hyväksi syödä kohtuudella ka-
nanmunia. jos hakee erityises-
ti proteiinia ravintoonsa, kanan-
munan valkuainen on erityisen 
hyvä valinta.

ari virtanEn

rooman kansalainen athe-
naus kirjoitti noin 200 aD päi-
vällistapahtumasta roomas-
sa. Miesryhmän keskustelu 
suuntautui jälkiruuan tarjoilun 
yhteydessä parhaisiin kakku-
resepteihin. antiikin kreikka-
laiset tuottivat jo tuhat vuotta 
ennen ajanlaskun alkua mas-
satuotantona hunajaa vientiin, 
jota tarvittiin erilaisissa ”chee-
secake” -resepteissä. 

Yksi ruokailijoista mainitsi, 
että paras hunajajuustokakku 
on Samokselta. toinen ruokai-
lija kehui syöneensä samos-
laista juustokakkua muotis-

ta. kakun herkullinen resep-
ti koostui munasta, hunajas-
ta ja erittäin hienosta vehnä-
jauhosta.

kanan ja kananmunien 
käyttö ruokana aasiassa oli 
vuonna 400−200 ennen ajan-
laskun alkua huomattava pa-
rannus proteiinin ja välttämät-
tömien aminohappojen saan-
tiin Euroopassa. 

roomalaisten sotilaiden 
mukana muualle Eurooppaan 
levinnyt kanatarhaus ja kanan-
munat ruokana muodostuivat 
tärkeäksi. vedellä laimennet-
tu viini, leipä, juusto, hunaja, 

kuivatut hedelmät ja kanan-
munat olivat tyypillinen varak-
kaan henkilön aamupala roo-
man vallan aikana. Esimerkiksi 
Suomessa vasta 1800-luvulla 
lehmistä saatiin maitoa ja sa-
malla proteiinia ihmisille sekä 
voita vientiin. Lehmiä ja muu-
takin karjaa pidettiin tiloilla 
yleensä viljelyksillä tarvittavan 
lannoitteen vuoksi.
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jo muinaiset roomalaiset…
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KUUSI- JA KOIVUKUMI SOPIVAT 
ELINTARVIKKEIDEN STAbILOINTIAINEIKSI

H
avupuiden pääasial-
linen hemiselluloosa, 
galaktoglukoman-
naani, muistuttaa 
rakenteeltaan ylei-

sesti elintarvikkeiden stabiloin-
tiaineina käytettäviä guarkumia, 
johanneksenleipäpuujauhetta ja 
konjac-glukomannaania. Hel-
singin yliopiston tutkimuksissa, 
Suomen Akatemian rahoittamat 
MESTA- ja EMPOWER- hankkeet 
sekä Jane ja Aatos Erkon säätiön 
rahoittama WOODLIPS-hanke, 
on havaittu, että galaktogluko-
mannaani voisi olla kiinnostava 
ja toimiva kotimainen elintarvi-
kehydrokolloidi – kuusikumi. Se 
voisi korvata esimerkiksi arabi-
kumin erilaisissa tuotteissa¹-².

Kuusikumia on puun pai-
nosta noin 20−30 prosenttia. 
Se koostuu hiilihydraateista, 
joiden mukana on ligniinis-
tä peräisin olevia fenolisia yh-
disteitä. Tämänhetkisen tiedon 
mukaan kuusikumi ei pilkkou-
du ruuansulatuksessa, vaan se 
toimii ravintokuituna.

Myös pääosin glukurono- 
ksylaanista koostuva lehtipuun 
hemiselluloosa on kiinnostava 
uusi raaka-aine. Lehtipuissa he-

Teollisten investointien 
projektointi ja 

GMP-suunnittelu
www.elomatic.com

Food 
GMP
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integraatiot

Muutos
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Hyödyke
järjestelmät

Tuotannon 
tehostaminen

Talo
tekniikka
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Puu on Suomessa tärkeä luon-
nonvara ja elinkeinon lähde. 
Puuta ei ole kuitenkaan aina 
osattu käyttää taloudellisesti 
ja tehokkaasti, vaan aikaisem-
min siitä hyödynnettiin lähinnä 
selluloosa jalostettujen tuot-
teiden raaka-aineena.

Selluloosa muodostaa hie-
man alle puolet puun painos-
ta. Suuri osa muista puun pää-
komponenteista, ligniinistä 
ja hemiselluloosista, on pilk-
koontunut, poltettu energiak-
si tai poistunut puunjalostus-
teollisuuden prosessiveden 
mukana.

Myös sahateollisuudesta  
syntyvät puru ja hake ovat 

merkittäviä sivutuotteita. Me-
netelmät ovat kehittyneet vii-
me vuosikymmenten aktiivi-
sen tutkimuksen tuloksena: 
nykyisin hemiselluloosiakin 
osataan kerätä talteen. tarvi-
taan vielä arvokkaita loppu-
tuotteita, joissa hemiselluloo-
sia voidaan hyödyntää, jotta 
niiden talteenotto teollises-
sa mittakaavassa olisi kannat-
tavaa.

kaikkien puun arvokompo-
nenttien hyödyntäminen olisi 
kiertotaloutta ja materiaalite-
hokkuutta korostavien strate-
gioiden toteutusta parhaim-
millaan!

puun arvokomponentit hyötykäyttöön

roolissa, sillä ne toimivat an-
tioksidantteina.

Kuusi- ja koivukumi eivät 
nosta vesiliuoksen viskositeet-
tiä etenkään melko pienillä pi-
toisuuksilla, minkä takia ne so-
veltuvat hyvin prosessoitavak-
si. Kuusi- ja koivukumi ovat 
hieman pinta-aktiivisia, eli ne 
madaltavat veden pintajänni-
tystä, mikä johtuu fenolisten 
yhdisteiden ja hiilihydraatti-
en yhteisvaikutuksesta. Kuusi- 
ja koivukumin toiminnalliset 
ominaisuudet sijoittuvat pie-
nimolekyylisten pintajännitys-
tä alentavien aineiden (surfak-
tanttien) ja suurimolekyylis-
ten, viskositeettia kasvattavien 
hydrokolloidien välimaastoon.

Eristysmenetelmistä ja puh-
distusprosesseista riippuen tal-
teen voidaan kerätä erilaatuista 
kuusi- tai koivukumia räätälöi-
tyihin käyttötarkoituksiin. Hel-
singin yliopiston tutkimus kes-
kittyy sekä stabilointimekanis-
mien selvittämiseen että sovel-
lusten kehittämiseen. Sovellus-
testejä on tähän mennessä tehty 
muun muassa juotavalla jogur-
tilla ja kaurajuomalla.

Myös kuusi- ja koivukumin 
aistinvaraista profiilia on tut-
kittu ja tunnistettu näille puu-
pohjaisille stabilointiaineille 
ominaiset väri-, haju- ja ma-
kuominaisuudet ja miten eris-
tysmenetelmät ja puhdistus-
prosessit vaikuttavat niihin.

Jotta hemiselluloosia voidaan 

jatkossa käyttää ruuassa, niille 
täytyy tehdä uuselintarvikesel-
vitys. Kuusikumia käsittelevässä 
laajassa kirjallisuuskatsaukses-
sa ei löydetty viitteitä turvalli-
suusriskeistä, mutta lainsää-
dännön vaatimia kattavia teste-
jä ei ole toistaiseksi tehty.⁴

Suomalainen teollisuus nä-
kee aiheen kiinnostavana ja lu-
paavana. Fortum on yhteis-
työssä Helsingin yliopiston 
Food Materials Science -tutki-
musryhmän kanssa lähtenyt 
kehittämään koivukumin ja 
viljanolkien hemiselluloosien 
jatkojalostusta. l
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apulaisprofessori, akatemiatutkija kirsi Mikkosen tutkimus-
ryhmässä selvitetään sekä stabilointimekanismeja että kehi-
tetään sovelluksia.

kuusikumi soveltuu hyvin emulgointiin ja emulsioiden stabilointiin.tuotemalleja kuusikumista: juotava jogurtti, kaurajuoma ja ihovoide.

miselluloosia on 25−35 prosent-
tia. Ksylaaneja tulee ravintoon 
nykyisinkin luontaisesti viljojen 
mukana. Viljoissa ksylaaneja on 

niin jyvissä, kuorissa kuin oljis-
sakin. Koivun ksylaani – koivu-
kumi – toimi Helsingin yliopis-
ton testeissä tehokkaana emul-
sion stabilointiaineena³.

Puun komponenttien käyttö 
ruuassa ei ole täysin uusi aja-
tus. Moni muistaa pettuleivän, 
mutta muitakin puuperäisiä 
ainesosia tai lisäaineita syö-
dään. Näistä esimerkkejä ovat 
mikrokiteinen selluloosa, sel-
luloosajohdannaiset, ksylito-
li, vanilliiniaromi, puuhartsien 
glyseroliesterit ja puiden ste-
ryylit ja stanolit.

Menetelmiä ja 
sovelluksia tutkitaan
Kuusikumin ja koivukumin 
ominaisuudet soveltuvat erin-
omaisesti emulgointiin ja 
emulsioiden stabilointiin. Ne 
stabiloivat emulsioita sekä fy-
sikaalista hajoamista että ke-
miallista hapettumista vas-
taan. Kuusi- ja koivukumin si-
sältämät ligniiniperäiset feno-
liset yhdisteet ovat tärkeässä 
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SUOMEN, SAKSAN JA ISRAELIN OPISKELIJAT 
KEHITTIVÄT MIKROLEVÄTUOTTEITA

H
elsingin yliopisto jär-
jesti viime vuonna 
ensimmäistä kertaa 
Food Solutions Master 
Class -projektikurs-

sin, jonka tarkoituksena oli tu-
tustuttaa opiskelijat mikrole-
vään raaka-aineena ja luoda uu-
si mikrolevää sisältävä elintar-
vikeinnovaatio. Projektikurssia 
tuki EIT Food (Euroopan inno-
vaatio- ja teknologiainstituutti).

Sen tavoitteena on tuoda 
Euroopan kuluttajat, yrityk-
set, tutkijat ja opiskelijat yh-
teen luomaan innovatiivisia ja 
ekologisia elintarvikeratkai-
suja. Vuoden kestäneellä kan-
sainvälisellä kurssilla oli kol-
me viiden opiskelijan jouk-
kuetta Suomesta, Saksasta ja 
Israelista.

Kurssin alkupuolisko kes-

kittyi kirjallisuuteen perehty-
miseen ongelmalähtöisen op-
pimisen kautta. Kirjallisuus tu-
tustutti opiskelijat raaka-ai-
neen haasteisiin ja mahdolli-
suuksiin, ja samalla ideoitiin 

tulevaa tuotetta. Maaliskuussa 
Suomen joukkue matkusti Sak-
saan aloitustapaamiseen, jossa 
jokainen ryhmä esitteli ideoi-
taan tuote-pitchauksilla ja sai 
niistä rakentavaa palautetta. 
Tässä vaiheessa Suomen ryh-
män tuotteeksi valikoitui spi-
rulina- ja kaurapohjainen vä-
lipalatuote.

Heinäkuussa, spirulina-raa-
ka-aineen saavuttua Helsingin 
yliopistolle, Suomen joukkue 
pääsi aloittamaan tuotekehi-
tyksen laboratorion puolella. 
Syksy hujahti nopeasti erilaisia 
tuotekehityksellisiä haastei-
ta ratkoessa ja liiketoiminta-
suunnitelmaa kehittäessä. Jou-
lukuun määräaikaan mennes-
sä ryhmä oli saanut ratkaistua 
suurimmat haasteet, ja syksyn 
pienehkö epätoivo oli jo vaih-

tunut tyytyväisyyteen. Ryh-
mä esitteli tuotteen ja brändin 
kurssin lopputapahtumassa Is-
raelissa joulukuun alussa.

Suomen joukkue kehitti fer-
mentoidun, kaura- ja spiruli-
napohjaisen, lusikoitavan väli-
palatuotteen. Se sisältää paljon 
proteiinia, sillä markkinoilla 
on vielä hyvin vähän vegaani-
sia, runsasproteiinisia välipa-
lavaihtoehtoja. Lopputulok-
sena syntyi tuote, joka sisäl-
si noin 11 prosenttia proteiinia. 
Proteiinista hieman alle puolet 
oli peräisin spirulinasta. 

pulmallinen raaka-aine
Raaka-aineena spirulina tar-
josi ratkaistavaksi monenlai-
sia ongelmia, joista selkeim-
mät haasteet olivat sen väri ja 
ominaismaku. Spirulinajauhe 

on intensiivisen tummanvih-
reää, jopa siniseen vivahtavaa. 
Koska runsaspigmenttinen si-
nertävänvihreä väri ei ole ta-
vanomaisimmasta päästä mo-
nissakaan elintarvikkeissa, sen 
sopivuus kehitettävään tuot-
teeseen piti huomioida heti al-
kuvaiheessa.

Spirulinan voisi kuvailla 
maistuvan esimerkiksi meren-
pohjalta, akvaariolta tai kala-
maiselta, minkä lisäksi käsit-
telemättömässä levässä mais-
tuu vahvasti umami ja karvaus. 
Ryhmä pohti, millaiset maut 
toimisivat spirulinan haasta-
van makuprofiilin kanssa yh-
dessä ja sitä peittäen.

Tummat ja voimakkaat sekä 
raikkaat maut, kuten kaakao, 
kahvi, salmiakki, omena, sit-
ruuna ja inkivääri olivat vaih-
toehtoina pitkään. Värin puo-
lesta oli valittava voimakaspig-
menttisiä ja tummia värejä tai 
vihreyteen ja tummuuteen as-
sosioitavia raaka-aineita. Ryh-
mä pyrki saamaan aikaan myös 
riittävän makeuden tunteen il-
man suuria, lisättyjä sokeri-
määriä.

Yllättävä haaste spirulinan 
käyttämisessä oli sen vaikutus 
tuotteen rakenteeseen. Opis-
kelijaryhmä selvitti, missä vai-
heessa spirulinajauhe kannat-
taa lisätä muiden raaka-ainei-
den sekaan. Spirulinaa esikäsi-
teltiin ylikriittisellä hiilidiok-
sidiuutolla ja tutkittiin, miten 
se muuttaa leväsolun ominai-
suuksia ja mikä vaikutus sil-

Mikrolevät ovat yksisoluisia le-
viä, joista elintarvikekäytössä 
ovat tällä hetkellä vain Arthros-
pira sp. (käytetään tavallisesti 
nimitystä Spirulina) ja Chlorella 
sp. -sukuihin kuuluvia lajeja. Oi-
keastaan siniviherlevänä pidet-
ty Arthrospira sp. luokitellaan 
fylogeneettisesti kuuluvaksi 
syanobakteereihin.

Mikrolevien käyttö elintar-
vikeraaka-aineena kiinnostaa 
kasviperäisyyden, korkean pro-
teiinipitoisuuden ja hyvien ras-

vojensa vuoksi. kuivattu spi-
rulinajauhe sisältää yli 50 pro-
senttia proteiinia, ja kalojen 
sisältämät monityydyttymät-
tömät rasvahapot (EPa, DHa) 
ovat pääosin peräisin mikrole-
vistä.

Mikroleviä voidaan käyttää 
elintarvikkeissa sellaisenaan, 
tai niistä voidaan eristää yhdis-
teitä, joita voidaan lisätä elin-
tarvikkeisiin sekä farmaseut-
tisiin ja kosmeettisiin tuottei-
siin. Lisäksi mikroleviä voidaan 

käyttää biopolttoaineena. tällä 
hetkellä mikroleviä käytetään 
paljon ravintolisänä jauheena 
tai kapseleina. toistaiseksi mi-
krolevien käyttöä elintarvik-
keissa hankaloittaa niiden voi-
makas väri ja maku.

Luonnossa mikrolevät tuot-
tavat noin puolet ilmakehän 
hapesta ja käyttävät tehok-
kaasti hiilidioksidia hiilen läh-
teenään. Merissä niitä on ar-
violta 500 000 eri lajia. tähän 
mennessä vain murto-osa la-

jeista on tunnistettu, vaikka 
tutkimusta uusista levälajeista 
ja niiden käytöstä tehdään mo-
nissa alan yrityksissä ja tutki-
muslaitoksissa.

Mikrolevää voidaan tuottaa 
avoaltaissa tai suljetuissa jär-
jestelmissä. Suurimmat mikro- 
levän tuottajamaat ovat kii-
na, indonesia ja Etelä-korea ja 
Euroopassa irlanti, ranska ja 
alankomaat.

Mitä on mikrolevä?

lä on tuotteen rakenteeseen ja 
makuun. Uutto poisti levästä 
rasvoja ja haihtuvia yhdisteitä, 
mikä sai sen maistumaan neut-
raalimmalta: karvaus hävisi 
kokonaan, ja merellinen maku 
laimeni huomattavasti.

Ryhmä tutki myös eri keit-
to- ja fermentointiaikojen vai-
kutusta tuotteen aistinvarai-
siin ominaisuuksiin. Tarpeeksi 
pitkillä keitto- ja fermentointi-
ajoilla tuotteelle saatiin haluttu, 
lusikoitava rakenne. Myös oi-
kean makumaailman saavutta-
minen vaati lukuisia koemais-
toja ja makuaineiden suhtei-
den viilaamista. Näiden vaihei-
den jälkeen syntyi kaurapohjai-
nen, spirulinapitoinen ja paljon 
proteiinia sisältävä välipala, jo-
ka myös maistui hyvältä.

innovatiivinen tuote
Joulukuussa Suomen opis-
kelijaryhmä matkusti Israe-
liin päätösseminaariin esitte-
lemään lopullisen tuotteensa 
tuomaristolle ja muille jouk-
kueille. Ryhmä sijoittui kol-
manneksi, mutta tuote sai tuo-
maristolta myös innovatiivi-
simman tuotteen maininnan. 
Miinusta tuli siitä, että uutto-
prosessi ei ole vielä teollises-
ti skaalautuva, minkä lisäk-
si tuotteen aistinvaraiset omi-
naisuudet kärsivät kuljetuksen 
aikana.

Ensimmäiseksi sijoittui is-
raelilaisjoukkue mikroleväfa-
lafeleilla, ja toiseksi tuli Saksan 
tiimi kasvipohjaisella ”makka-
ralla”. Kilpailullisesti olisi voi-
nut olla järkevämpää ottaa pie-

nemmän riskin tuote kehitte-
lyyn, mutta innovatiivinen ja 
haastava tuote oli oppimisen ja 
itsensä kehittämisen kannalta 
erinomainen valinta.

Vuoden mittainen kurssi 
mahdollisti laajan perehtymi-
sen tutkittavaan aiheeseen, ja 
alkuvuoden kirjallisuuteen sy-
ventyminen helpotti projektin 
käytännön töiden etenemis-
tä syksyllä. Suomen joukkue 
ehti kokea vuoden aikana niin 
onnistuneita läpimurtoja kuin 
vastoinkäymisiäkin. Kokonai-
suudessaan kurssi opetti tuo-
tekehitystä käytännössä an-
toisalla tavalla, ja kansainväli-
syyden mukanaan tuomat hy-
vät ja huonot puolet avarsivat 
opiskelijan näkökulmaa.

Korvaamattomana apuna oli 
ryhmän ohjaaja, tutkijatohtori 
Minnamari Edelmann, minkä 
lisäksi tukea ja ohjeistusta tar-
josivat yliopistonlehtorit An-
na-Maija Lampi, Tuula Son-
tag-Strohm ja Sari Ollila, elin-
tarvike-ekonomian opiskeli-
ja Emma-Riikka Kero ja monet 
muut asiantuntijat Helsingin 
yliopistolta sekä senior mana-
ger Kristiina Tuukkanen ja se-
nior manager Katariina Rommi 
Fazerilta. l

Kirjoittajat ovat maisterivaiheen opis-
kelijoita Helsingin yliopiston Elintarvi-
ke- ja ravitsemustieteiden osastolla.

ennen päätösseminaaria Suomen joukkue ehti tutustua israelin nähtävyyksiin. ryhmäkuvassa vasemmalta oikealle ovat anni pitkänen, Mia koivistoinen, 
tiina Sirkjärvi, riina Siira ja emmi jokinen.

Spirulinan runsaspigmenttinen 
tummanvihreä väri aiheutti haas-
teita kaura- ja spirulinapohjaisen 
välipalan tuotekehityksen alkuvai-
heessa.

päätöstapahtumassa oli mahdollisuus maistaa saksalaisten kehittämää 
kasviperäistä ”makkaraa” ja israelilaisten tekemiä mikroleväfalafeleja.

KUva: emmi joKinen

KUva: minnamari edelmann
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KyRÖ DISTILLERy NOJAA 
JATKUVAAN TUOTEKEHITyKSEEN

K
yrö Distilleryn tuo-
tannosta noin 60 pro-
senttia myydään koti-
maassa, loput 30 vien-
timaassa. Muutamas-

sa vuodessa entiseen Kyrön-
maan osuusmeijeriin perustettu 
tislaamo on vakiinnuttanut ase-
mansa ja hamuaa lisää kasvua.

Kun ensimmäisten viskierien 
kypsymistä odoteltiin vuonna 
2014, alettiin valmistaa giniä. 
Kasvu kiihtyi kertarysäyksel-
lä vuonna 2015, kun yritys voit-
ti International wine and spirit 
-kilpailun gin&tonic -sarjan. 
Kansainvälisen kilpailun jär-
jesti International Wine & Spirit 
Competition. Sen jälkeen kesti 
yhdeksän kuukautta päästä toi-
mituksissa tilausten tahtiin.

Gin-huoneessa maseroin-

tisäiliöissä muhii valmistuvaa 
giniä. Makua tuo 16 eri yrttiä ja 
kukkaa, valtaosa tislaamon lä-
hiympäristöstä saatuja. Muka-
na on esimerkiksi koivunleh-
ti-, mesiangervo- ja tyrnitis-
lettä antamassa makua.

Brändivastaava Mikko Kos-
kinen sanoo, että seuraavaksi 
haetaan kasvua viskillä.

− Maku on Kyrö Distilleryssä 
kaikki kaikessa. On monia teitä, 
miten hyvään makuun pääs-
tään, mutta yksi johtotähtem-
me on ollut koko ajan rehelli-
nen hifistely, eli teemme mah-
dollisimman hyvistä raaka-ai-
neista juomaa, jota kulutta-
ja haluaa nauttia maun vuoksi.

Keskeiset henkilöt maus-
sa onnistumisessa ovat olleet 
päätislaaja Kalle Valkonen ja 

tuotekehittäjä Marttaleena 
Ruohomaa. Alusta saakka aja-
tuksena on ollut tehdä tuottei-
ta puhtaasta rukiista niin, että 
makua on reilusti.

− Emme ole halunneet ali-
arvioida kuluttajaa poistamalla 
makua, siis tekemällä tuotteis-
ta ”helpompia”, Mikko Koski-
nen linjaa.

Ruis on temperamenttisin 
vilja tislata: se kuohuu, kun si-
tä tislatessa kiehuttaa. Jos tis-
lausprosessia ei osaa, alkutis-
le palaa kiinni ja täyttää putket. 
Myös Kyrö Distilleryssä kävi 
alussa niin parikin kertaa.

− Yleensä viskiä tehdään 
ohrasta, jonka kuoriosa toimii 
suodattajana, mutta rukiissa ei 
ole kuoriosaa. Emme kuiten-
kaan käytä mitään suodattajaa, 

vaan puhdas ruispuuro menee 
tislauspannuun asti. Tämä tar-
koittaa sitä, että ruisviskin te-
koprosessia joutuu säätämään 
tiukasti verrattuna ohraviskin 
tekoon.

Rukiin temperamenttisuus 
heijastuu myös makuun, sil-
lä jälkimaussa on lämmittävää 
pippurisuutta.

ruisviskillä maailmalle
Koskisen mielestä suomalai-
sella ruisviskillä ei aluksi ollut 
uskottavuutta.

− Ensin piti luoda neste ja ta-
rinat, jotta voitiin luoda uskot-
tava tuote. Suomi on ollut enem-
män vodkamaa, joten piti tehdä 
monta juttua, ennen kuin aja-
tusmallia pystyttiin muutta-
maan.

Kesällä 2019 valmistuu uu-
si viskitislaamo toiseen raken-
nukseen. Entistäkään laitteis-
toa ei pureta, vaan siinä on tar-
koitus ajaa erikoiseriä.

− Uskomme sekä ginin et-
tä viskin nousuun. Aiomme ol-
la vuonna 2022 maailman tun-
netuin ruistislaamo. Tavallaan 
henkistä kattoa laajenemiselle 
ei ole asetettu, mutta emme aio 
missään vaiheessa tinkiä laa-
dusta.

Mikko Koskinen sanoo, että 
kansainvälisesti suomalaisella 
viskillä on vielä uskottavuuden 
kanssa tekemistä.

− Esimerkiksi Saksassa suo-
malaiset tuotteet kyllä kiin-
nostavat, mutta että ruista? 
Sen olemme matkan varrella 
oppineet, että tarinamme tulee 
näyttää vähän eri valossa ul-
komailla kuin täällä Suomes-
sa. Muualla kiinnostaa muun 
muassa luonto ja skandinaa-
visuus, täällä vetää ajatus kan-
sallisesta rukiista ja ylpeydestä.

Vientiä ei voi tehdä onnis-
tuneesti konttorilta. Siksi yksi 
tislaamon perustajajäsen, Jou-
ni Ritola, muutti perheineen 
Amerikkaan avaamaan mark-
kinoita.

Koskinen muotoilee, että 
vaikka vähän jo osataan, vielä 
on valtavasti opittavaa.

− Viskin osalta ollaan hy-
vässä alussa, mutta valtavasti 
työtä on vielä edessä tuotanto-
prosessin, nesteiden ja brän-

din osalta. Tärkeää on jatku-
va tuotekehitys ja jatkuva liike. 
Kansainvälisesti pitää olla par-
haimpia, ellei paras, ja se edel-
lyttää lisää opettelua ja työtä.

Menestyksen kulmakiviä ovat 
seikkailuhenkiset perustajat, 
tinkimätön tuotanto ja tuoteke-
hitys, kokonaisvaltainen brän-
däys ja design sekä kaikki tari-
nassa mukana olleet ihmiset.

tietoa ja taitoa
Kun yrityksessä suunnitellaan 
uutta tuotetta, tuotekehityksen 
alusta asti pitää miettiä käy-
täntö ja skaalaus. Ei riitä, että 
on hyvä neste, vaan pitää osata 
suunnitella tuotanto, pakkaus, 
markkinointi, kanavastrategia 
ja myynti, ja kaikki yhtä aikaa.

− Uuden ryhmän tuotteessa 
joutuu miettimään vielä enem-
män. Sellainen tuote on uusi 
laktoositon kermaliköörimme, 
jonka tekemiseen haimme yh-
teistyökumppanin ulkopuolel-
ta, tuotantopäällikkö Jani Kuja-
la kertoo.

Dairy creamissa tislaamo 
vastasi tuotekehityksestä ja 
hoitaa tislauspuolen. Foodwest 
sekoittaa lopputuotteeksi ker-
man, joka tulee Maitokolmion 
Toholammin meijeristä. Suo-
messa ei ole ollut kermaliköö-
rin valmistusta tuoreesta ker-
masta. Suomalaisia liköörejä 
kyllä löytyy, mutta niihin tila-
taan pohja muualta.

− Toinen mielenkiintoinen 
tuoteryhmä ovat ready to drink 
-tuotteet (RTD) eli long drin-
kit. Sellainen on esimerkik-
si uusi Gin&Juice -juoma, jota 
myydään vierailijoille vain tis-
laamosta. RTD-valikoima tulee 
laajenemaan tulevaisuudessa.

Nopeassa kasvussa on ollut 
myös haasteensa. Esimerkik-
si ruista on saatu hyvin tarpeen 
mukaan, mutta muun muas-
sa pakkausmateriaalien saata-
vuuksissa on ollut pulmia ko-
vimman kasvun kuukausina.

Tynnyrivahvuista viskiä tuo-
tettiin viime vuonna 130 000 
litraa. Kesällä 2019 valmistuva 
laajennus tarjoaa nykyistä kol-
me kertaa suuremman kapasi-
teetin toimia. l

Kirjoittaja on toimittaja.
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kyrö distillery sijaitsee vanhassa ky-
rönmaan osuusmeijerissä, jonka jo-
kainen kolkka on otettu hyötykäyt-
töön. tynnyreiden säilytysolosuhteet 
ovat ihanteelliset vanhoissa kylmä-
tiloissa.

tuotekehittäjä Marttaleena ruohomaa on vastan-
nut muun muassa kermaliköörinesteen kehittä-
misestä.

päätislaaja kalle valkonen on perehtynyt ruistisleen saloihin 
ja vastaa yrityksessä nesteen laadusta.

kaikki yrityksen käyttämä ruis 
on kotimaista, ja suuri osa tu-
lee paikallisilta tuottajilta. yhdes-
sä suursäkissä on 750 kiloa viljaa, 
ja yhteen mäskäykseen sitä kuluu 
650 kiloa.

KUvat: eeva vänsKä
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Ravitsemus & Terveys TEKSTI: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Kaisa Kähkönen, Ravistamo Oy

RUOKAMIELTyMyKSET 
OHJAAVAT VALINTOJA

N
autinto on tärkeä 
osa syömistä ja ruo-
kaa. Nautintoa tuo-
vat ruuat vaihtelevat 
kuitenkin ihmisestä 

ja tilanteesta toiseen. Mitkä te-
kijät ohjaavat ruokamieltymyk-
siä ja niiden seurauksena syn-
tyvää nautintoa? Kuinka ruoka-
mieltymykset kehittyvät?

Syömisen tuoma nautinto on 
ihmiselle tärkeä ominaisuus, 
joka osaltaan pyrkii huolehti-
maan riittävästä ravitsemuk-
sesta. Useimmiten syömisva-
linnat tehdään tunneperustai-
sesti sen mukaan, millaises-
ta ruuasta pitää. Kunkin ruu-
an nautinnollinen arvo riippuu 
ihmisestä, joka sitä syö, eikä 
ruuasta itsestään. Näin saman 
ruuan antama nautinto vaih-
telee merkittävästi ihmisestä 
toiseen. Länsimaissa ruokien 
tuomaa nautintoa pidetään jo-
pa merkittävimpänä ruokava-
lioita määrittävänä tekijänä. 

Kokemus ruuasta miellyttä-
vänä tai epämiellyttävänä syn-
tyy monien vaikutusten ja ih-
misen käyttäytymisen seu-
rauksena. Siihen vaikuttavat 
muun muassa geeniperimä, 
äidin ruokavalio raskauden ai-
kana, lapsena saatu ruokakas-
vatus ja ympärillä oleva ruoka-
kulttuuri. Suuri osa ruokamiel-
tymyksistä on ruokakokemus-
ten tuomaa ja muokkaamaa, 
jolloin ruokaan ja syömiseen 
yhdistyvät myös erilaiset tun-
teet ja muistot.

Ruuan tuoma mielihyvä ja 
nautinto syömishetkellä vaikut-
tavat vahvasti syömispäätöksiin. 
Ihmiset ovat oppineet himoit-

semaan runsasenergisiä ruokia, 
joita aikaisemmin oli harvoin 
tarjolla. Nykyisessä länsimai-
sessa ruokaympäristössä tämä 
ominaisuus on haaste, sillä sil-
mien eteen osuu päivittäin jopa 
satoja syömään, kokeilemaan, 
maistamaan ja nauttimaan ke-
hottavia ruokaviestejä.

On helppo siirtää syrjään 
ajatus siitä, miten ihmisten 
valinnat vaikuttavat pitkällä 
aikajänteellä, koska syömisen 
hetkellä syntyvä mielihyvän ja 
nautinnon tunne ohjaavat va-
lintoja. Myös fysiologinen tila 
vaikuttaa ruuan nautittavuu-
teen. Nälkäisenä ruoka koetaan 
nautinnollisempana. Nälkään 
syöminen herättää voimak-
kaamman ja palkitsevamman 
mielihyvän tunteen. 

aistit antavat  
tietoa ruuasta
Tietoa ympärillä olevasta ruo-
kamaailmasta saadaan kaik-
kien aistien, haju-, maku-, 
kuulo-, tunto- ja näköaistin, 
välityksellä. Tärkein työväli-
ne maistamispäätösten teossa 
on näköaisti. Sen avulla tarkas-
tellaan ruuan väriä, rakennet-
ta ja muotoa, ja ruoka joko tun-
nistetaan tai ei. Tutut, tunnis-
tettavat ruuat tulevat toden-
näköisemmin syödyiksi. Eri-
tyisesti kasvisten, marjojen ja 
hedelmien kohdalla erikseen, 
tunnistettavina paloina tarjo-
tut herkut kelpaavat todennä-
köisimmin kuluttajille.

Makuaisti antaa tärkeää tie-
toa ruuan ominaisuuksista. 
Makuaistin osalta enää ei pu-

huta niin vahvasti vain vii-
destä perusmausta, makeasta, 
suolaisesta, happamasta, kar-
vaasta ja umamista, vaan eri 
lailla karvaista, makeista, hap-
pamista ja niin edelleen. Myös 
rasvainen on noussut maku-
aistiin liittyväksi ominaisuu-
deksi. Maistamisessa myös 
syljellä on tärkeä rooli makujen 
kuljettajana. Kuivassa suussa 
ruoka maistuu erilaiselta kuin 
kosteassa suussa.

Aistit toimivat synergiassa 
toistensa kanssa ja täydentävät 
toisistaan tulevaa tietoa. Lo-
pulta maistaminen on monen 
aistin tuoman tiedon summa, 
jossa yhdistyvät maku-, tun-
to-, näkö-, haju- ja jopa kuu-
loaistin tuomat viestit.

ruokamieltymykset 
alkavat kehittyä 
varhaislapsuudessa
Ruokamieltymykset säilyvät 
hämmästyttävän samankaltai-
sina lapsuudesta aikuisuuteen. 
Tämän vuoksi varhaislapsuu-
den monipuolisilla ruokakoke-
muksilla ja myönteisellä ruo-
kailuilmapiirillä on merkittävä 
vaikutus ruokailutottumuksiin 
ja ruokavalioon myöhemmin 
elämässä. Lapselle muodostu-
viin ruokamieltymyksiin vai-
kuttavat vahvasti vanhempien 
ruokamieltymykset ja ruoka-
valio sekä ruuan tarjoamisen 
tavat.

Aikuiset, erityisesti van-
hemmat, luovat omalla toi-
minnallaan ja esimerkillään 
lapselle helposti samaistutta-
van roolimallin. Monipuolis-
ten ruokamieltymysten kehit-
tymiseksi lapsille tulisi tarjota 
jo lapsena laaja kirjo erilaisia 
ruokakokemuksia painottaen 
erityisesti ruokia, joiden tiede-
tään edistävän terveyttä.

Lapsilla on luontainen miel-
tymys makeaan. Yleensä lapset 
pitävät voimakkaammin ma-
keista mauista kuin aikuiset, 
mutta mieltymys makeaan vä-
hentyy yleensä nuoruudessa. 
Lapset pitävät karvaita makuja 
yleensä luontaisesti epämiel-
lyttävinä. Mieltymys karvai-
siin ja karvauden maistaminen 
vaihtelevat kuitenkin lasten 
välillä. Karvautta maistavissa 
makureseptoreissa on geneet-
tisiä eroja, jotka saavat mais-
tamaan karvautta eri asteisina.

Karvauden maistaminenkin 
muovaantuu iän myötä niin, 
että herkkyys karvauden mais-
tamiseen vähenee siirryttäes-
sä lapsuudesta aikuisuuteen. 
Herkkyys karvauteen ja vah-
va mieltymys makeisiin ma-
kuihin haastavat useiden ruo-
ka-aineiden, kuten kasvisten ja 
marjojen, syömään oppimista. 

ruoka kiinnostaa  
lapsia luontaisesti
Lapset ovat luontaisesti kiin-
nostuneita ruuasta ja syömi-
sestä. Tämä kannattaa hyö-
dyntää ja antaa lapselle itsel-
leen aktiivisempi rooli ja suu-

rempi vaikuttamisen mahdol-
lisuus ruokapöydässä. Kiin-
teiden ruokien syömistä vas-
ta aloittelevalle lapselle ruuat 
ja ruokamaailma kokonaisuu-
dessaan ovat pääosin tunte-
mattomia.

Lapsella on varhaisia maku-
kokemuksia ruuista äidin koh-
dusta ja rintamaidosta. Vasta 
aloittaessa kiinteiden ruokien 
syömistä ruuat alkavat saada 
tiedostettuja ominaisuuksia, 
ja maut ja sanat yhdistyvät eri 
näköisiin, rakenteisiin ja ni-
misiin ruokiin. Kun lapsi vas-
ta tutustuu ruokamaailmaan, 
hänelle on hyvä nimetä tarjol-
la olevia ruokia, jolloin ruokaan 
yhdistyy yhä enemmän myös 
erilaisia sanoja. Varhaislapsuus 
tarjoaa erinomaisen mahdolli-
suuden tutustuttaa lapsi moni-
puoliseen, kiehtovaan ruoka-
maailmaan ja luoda koko per-
heelle tervettä, innostunutta ja 
positiivista suhdetta ruokaan ja 
syömiseen.

Lopulta ihmisten mielite-
ot liittyvät harvoin siihen, mi-
tä ruokaa he tarvitsevat. Sen si-
jaan useimmiten on kyse siitä, 
mitä he haluavat syödä ja mis-
tä ruuista he pitävät. Länsimai-
nen yltäkylläinen ruokaympä-
ristö on omiaan edistämään 
ruokavalion koostumista yhä 
vähemmän ihmisen ravitse-
muksellisten tarpeiden perus-
teella ja yhä enemmän hetkessä 
syntyvien aistittavien nautin-
tojen ja mielihyvän mukaan. l
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• Suomela, J. ym. 2012. Children's he-
donic response to berry products: 
Effect of chemical composition of 
berries and hTAS2R38 genotype on 
liking. Food Chem. 135:1210–1219.

• Mennella, J.A ym. 2015. The sweet-
ness and bitterness of childhood: In-
sights from basic research on taste 
preferences. Physiology & Behavior 
152:502–507.

• Scaglioni S. ym. 2018. Factors in-
fluencing children's eating beha-
viours. Nutrients 10:706.

ruuan aistittavat ominaisuudet kuten värikkyys, kiinnostava muoto ja suuhun sopiva koko houkuttelevat maista-
maan ja syömään.

KUva: anni lehtonen / ravistamo oy
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   iQ-Check® PCR-kitit
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PyRkimyS edulliSeen 
oStokSeen ja aHneuteen 
on vaRmaan Rakennettu 
iHmiSkunnan geeneiHin.

raa’an Pelin raaKa-aineet

PakinaTEKSTI: MMM Heikki Manner 

H
alpa, halpuutettu, halvin. Tänä 
ruuan arvon alentamisen kul-
ta-aikana kaupan valikoimaan 
kelpuutetaan vain halpuutet-

tu ja halpuutetaan jo kerran kelpuutettu. 
Elintarvikkeiden valmistamisesta on tul-
lut raakaa peliä. Raaka-aineet eivät saa 
maksaa mitään, raaka työ ei senkään ver-
taa, valmis tuote ei mitään, vaikka se olisi 
raaka. Valmiilla ruualla pitää olla raa’as-
ti raaempi raain hinta. Kallein raakataan 
raa’asti pois.

Raaka-aineet matkailevat maailmalla 
raakoina. Hedelmät poimitaan kauko- ja 
lähemmissäkin maissa raakoina. Appel-
siinit, sitruunat ja greipit vihertävät läh-
tiessään, banaaneista puhumattakaan. 
Tomaatitkaan eivät ole punastuneita. 
Loppusijoituspaikkaansa ne saapuvat 
enemmän ja vähemmän epämääräisesti 
kypsyneenä tai raakana ja maultaan vink-
sahtaneena.

MiStä näitä raakoja ilMiöitä oikein 
tulee? Epäreilua kauppaa ja ravinto-opil-
lista hämäystä. Kaikella on hintansa, 
mutta pyrkimys edulliseen ostokseen ja 
ahneuteen on varmaan rakennettu ihmis-
kunnan geeneihin. Ja kysyttäessä, totta 
kai, jokainen vastaa haluavansa mahdol-
lisimman halpaa. Vastaus on selvä kysy-
mättäkin.

Sen sijaan raakoja hedelmiä ja vihan-
neksia tuskin kukaan haluaa, mutta sitä ei 
ole kysyttykään. Raa’asti tarkasteltuna sii-

näkin taitaa olla raaka totuus, hinta takana. 
Viljely etämaissa on halpaa. Raakojen 
hedelmien hävikki maailmanympärimat-
kalla on pieni, vaikka ne tulisivat aluksella, 
jossa on raakapurjeet.

lisuuden on tarjottava kuluttajille uusia 
elämyksiä joka päivä. Tuotekehityksellä 
on paineita. Ei riitä, että tarjotaan silloin 
tällöin hivenen uusia aineita.

Elämykseksikään ei riitä, että jugurtissa 
tai wienerissä on tänään keltainen hillo ja 
huomenna punainen. Eläimykset, kuten 
raakamakkara eivät enää kelpaa. Nyt on 
oltava raakoja kasvisperäisiä kasvaimia, 
jotka kypsinä muistuttavat eläinperäisiä 
sisälmyksiä.

Raakaravinto ei sinänsä ole mitään 
uutta; leivässä oli jo 150 vuotta sitten puo-
let petäjäistä. Myös raakatislaus osattiin 
jo tuolloin. Tarkalleen ottaen raakapuusta 
tehty pettu tai raakaviljasta tislattu pon-
tikka ei ole raakaa, vaikka maistuu koko 
lailla raa’alta. Uudempi ilmiö sen sijaan on, 
että raa’an viinan kulutus laskee, eikä mai-
tokaan ole enää aitoa raakamaitoa: se on 
kokonaan melkein raakaa kauraa.

Leipomot tekevät nykyisin raakapa-
kasteita, mutta ovat ne jo perinteisesti-
kin osanneet valmistaa raakoja leipiä. Tätä 
seuraavaa muotidieettiä odotellessa naut-
tikaamme raakakypsytetyistä elämyksistä 
ja raaoissa oloissa raatamalla tuotetuista 
raa’asti halpuutetuista raa’oista kasvik-
sista.

Kirjoittaja on lehden vakituinen avustaja ja Elintarvi-
ketieteiden Seuran kunniajäsen.

Ennen kaukohedelmiä sai vain kyp-
sinä poimittuina säilykkeinä. Nyt niitä saa 
raakoina poimittuina turhakkeina. Taan-
noin vain liha raakakypsytettiin. Kun kas-
vistuotteiden pitää muistuttaa lihaa, niin 
nekin kypsytetään raakaversioina.

Raaka ilmiö tunnetaan toki kotimaas-
sakin. Kesäisin käy kilpa siitä, kuka tyh-
jentää ensin parhaat marjamaat, ja silloin 
peli on raakaa muuallakin kuin hillapitäjä 
Ranualla. Metsissä saatetaan käyttää raa-
kaa voimaakin. Mutta onneksi marjoja on 
vaikea raakakypsyttää, ja on keksitty väri-
erottelijat: ne tyrkkäävät raa’asti syrjään 
vihreät, raa’at mustikat ja puolukat.

SyöMinen Muuttuu ajan saatossa. 
Viime aikojen myöhempiä villityksiä ovat 
vegaanius ja paleosyöminen. Myös teol-

TEKSTI: Ari VirtanenMaailma 
maUsteilla

mUUmilaaKsossa 
oPittUa
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M
uumilaaksossa on totuttu seu-
raamaan, kuinka naapuri Han-
hivaarassa on menestytty niin 
auto- kuin tekstiilibisneksessä. 

Hanhivaaralaiset liittyivät muumilaakso-
laisten kanssa Euroopan Unioniin samaan 
aikaan, ja nuo taitavat hanhet lisäsivät het-
kessä elintarvikemyyntiään miljardeilla. 
Muumilaaksossa ollaan hitaampia kääntä-
mään kelkkaa, mutta kun se käännetään, 
niin vauhti on kova.

kaikki tunnuStavat, että elintarvi-
kekaupan mielenkiintoisin alue on nyt 
Itä-Aasia eli tarunhohtoinen Kaukoitä, 
johon eurooppalaiset kauppakomppaniat 
ovat suunnanneet myyntiponnistelujaan 
jo yli sadan vuoden ajan. Homerien maan 
Springfieldin, Amerikan Yhdysvaltojen, 
elintarvikeviennin suurimmat vientimaat 
ovat nekin Kiina, Japani ja Etelä-Korea. 
Suomalainen elintarvikevienti on ottanut 
pieniä, mutta määrätietoisia askeleita. 
Suunta on hyvä.

Aasian suurimmilla elintarvikemes-
suilla Foodexissa Tokiossa 5.−8.3. riitti taas 
vipinää. Food from Finland -vientiohjelma 
osallistui kuudetta kertaa messuille ja tällä 
kertaa vierekkäisellä osastolla Ruotsin ja 
Tanskan kanssa. Tanskan vienti Kaukoi-
tään on 10−20 kertaa suurempaa kuin Suo-
men tai Ruotsin. Tanskalaista possua, kek-
sejä ja maitotaloustuotteita on myynnissä 
kaikissa isommissa ruokakaupoissa.

vierekkäiSiä SuoMen ja ruotSin 
osastoja oli mielenkiintoista verrata. Suo-
men osastolla oli kymmenkunta yritystä. 
Suomalaiset osallistujat olivat maistiai- 
sista päätellen pieniä ja innovatiivi-
sia: luomu-vodkasnapsi, vähäsokeriset 
mehut ja murot, kookosvegaanijuusto ja 
porsaan poskipala pekonilla maustet-
tuna. Suomalaisille tuttu leipäjuusto lak-
kahillolla, gluteeniton olut, mustikalla 
maustettu hunaja tai suomalaisen metsän 
tuoksuinen tee ovat aasialaisille osittain 
tuttuja, mutta sopivasti uusia makuja.

Ruotsalaisten osasto oli avoin iso keit-
tiö, jossa Ikea tarjosi näkyvästi lihapul-
lia ja muita tuttuja vetonaulojaan. Suuri 
ruotsalainen Lantmännen esitteli useita 
tuotteitaan mukaan lukien Finncrisp, 
joka ei ollut ainoa suomalaisväri osas-
tolla. Paulig, Polarica ja Luomunokka 
osana Polar Wingsia olivat nekin käytävän 
toisella puolella. Tämä ehkä kertoo siitä, 
että monet elintarvikeyritykset ovat sekä 
suomalaisia että ruotsalaisia ja siitä, että 
suomalaiset yritykset ovat huomattavan 
aktiivisia Aasian markkinoilla.

MetSä-niMinen puiSto avattiin vuo-
den 2018 syksyllä puolentoista tunnin 
matkan päähän Tokiosta luonnonkauniin 
järven rannalle. Se koostuu elintarvikkeita 
ja designia myyvistä kahviloista ja kau-
poista. Monet epäilivät hankkeen järke-
vyyttä jo sen sijainnin takia, mutta yhtenä 
keväisenä lauantaina Metsässä oli 16 000 
kävijää.

Maaliskuussa 2019 saman pienen järven 
rannalle avattiin Muumilaakso, jossa yhdis-
tyy kaunis ulkoilualue, Naantalin Muumi-
maa ja Tampereen Muumimuseo. Hank-
keen vetäjät arvioivat varovasti saavansa yli 
miljoona kävijää vuodessa. Itse en ihmette-
lisi, jos kävijöitä olisi lähemmäs kaksi mil-
joonaa. Metsään on ilmainen sisäänpääsy ja 
Muumilaaksoon maltillinen 1 000 jeniä  
(8 €) lapsilta ja 15 000 jeniä (12 €) aikuisilta. 
Voi vain arvailla, kuinka monta Muumi-
mamman lettua laaksossa paistetaan.

kaikki Myynti alkaa pieneStä lava 
kerrallaan kuljetuksesta. Yksikään tuote ei 
myy itse itseään, vaan ensimmäisen lavan 
myymiseen on tarvittu paljon työtä. Vienti 
kasvaa nopeasti, jos edes osa Muumilaak-
son yli miljoonasta kävijästä ostaa purkin 
suomalaista hilloa tai korealaisen leipo-
mokahvilaketjun 3 500 toimipisteen kukin 
puoti myy edes yhden sulatejuustopurkin 
tai muropaketin päivässä.

Elintarvikeviennissä kysytään itseluot-
tamusta, kunnianhimoa ja sitkeyttä. Eikä 
ole pahitteeksi, jos ystävystyy asiakkaan 
kanssa. Kaukoidässä ystävä ostaa ystävältä, 
vaikka hinta ei olisikaan se halvin.

Kirjoittaja on lehden vakituinen avustaja.

kaukoidäSSä yStävä 
oStaa yStävältä.

japaniin avatusta Muumilaaksosta löytyvät muun muassa tuttu talo ja venevaja.
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Talous & Markkina TEKSTI:  projektipäällikkö Tiina Luoma, Food from Finland, Business Finland Oy

TERVEyS JA HyVINVOINTI KASVAVIA 
TRENDEJÄ LÄHI-IDÄSSÄ
terveelliset elämäntavat ja terveellinen ruoka ottavat koko ajan enemmän jalansijaa 
myös lähi-idässä, mikä näkyy myös eri kauppaketjujen tarjonnassa.

E
rityisesti tuoreiden 
salaattien myynti on 
kasvanut, samoin nii-
den ohella myytä-
vien lisukkeiden, ku-

ten kastikkeiden, mausteiden ja 
yrttien käyttö. Myös terveellisiä 
hiilihydraatteja sisältävät tuot-
teet jatkavat kasvuaan. Esimer-
kiksi kauraa käytetään lisukkee-
na eri ruuissa kuten pastassa ja 
keitoissa lisäämään hyvien hii-
lihydraattien määrää.

Ramadanin pyhä kuukausi 
on merkittävä osa Saudi-Ara-
bian ja Yhdistyneiden Arabi-
emiirikuntien kalenteria. Ra-
madanin aikana kuluttajat ha-
luavat yhä enemmän nopei-
ta ja helppokäyttöisiä aterioi-
ta, koska muslimien odotetaan 
paastoavan aamusta auringon-
laskuun. Tämä tukee valmii-
den aterioiden ja välipalojen 

kysyntää. Ramadan on tärkeä 
ajanjakso valmistajille, jakeli-
joille ja vähittäiskaupan kana-
ville.

halal oleellinen osa  
lähi-idän ruokakulttuuria
Valtaosa Saudi-Arabian ja Yh-
distyneiden Arabiemiirikun-
tien väestöstä on muslimeja, 
joten halal-ruoka on oleellinen 
osa näitä kulttuureita. Islamin 
käsitykset siitä, mikä ruoka on 
halal, ovat samankaltaisia kuin 
juutalaisten käsitykset salli-
tusta ruuasta eli kosherista.

Islamilaisessa kulttuurissa 
ei käytetä alkoholia, eli elintar-
vikkeet eivät saa sisältää alko-
holia. Tämän lisäksi halal-ruo-
ka ei saa olla valmistettu veres-
tä, sianlihasta tai petoeläinten 
lihasta. Sianlihan välttäminen 
tarkoittaa myös monien elin-

tarvikkeiden sisältämiä eläin-
peräisiä lisä- ja valmistusai-
neita, kuten sianosista valmis-
tettua liivatetta tai rasvayhdis-
teitä. Ruokaviraston sivuilta 
löytyy listaus erilaisista eläin-
peräisistä lisä- ja valmistusai-
neista.

Tämän lisäksi islamilaisessa 
ruokakulttuurissa on kiellettyä 
syödä lihaa, jota ei ole teuras-
tettu halal-oppien mukaises-
ti. Suomen lainsäädäntö mah-
dollistaa uskonnollisista syistä 
noudatettavan teurastustavan, 
jossa verenlasku aloitetaan sa-
manaikaisesti eläimen tain-
nuttamisen kanssa. Uskon-
nollisista syistä noudatettava 
teurastustapa on sallittua vain 
teurastamossa, joissa on läs-
nä Ruokaviraston tarkastus- 
eläinlääkäri.

Perinteisessä halal-teuras-

tuksessa eläimen pää käänne-
tään teurastuksen ajaksi kohti 
Mekkaa, ja teurastuksen aika-
na lausutaan rukous.

Sosiaalinen media 
kasvattaa rooliaan
Sosiaalisen median merki-
tys kasvaa koko ajan myös 
Lähi-idässä, ja se on tärkeä 
markkinointikanava elintar-
vikkeiden tuottajille.

Tutkimuksen mukaan jopa 
99 prosenttia Yhdistyneiden 
Arabiemiirikuntien väestöstä 
käytti sosiaalista mediaa vuon-
na 2018. Saudi-Arabiassa mää-
rä oli alhaisempi, 32 prosenttia. 
Tärkein kanava molemmissa 
oli Facebook, mutta erityisesti 
Saudi-Arabiassa Instagram on 
nousemassa miesten suosioon, 
ja naiset suosivat Snapchatia.

Monella yrityksellä sosiaa-

linen media on oleellinen osa 
yrityksen strategiaa.

Vuonna 2018 tuli voimaan 
sekä Yhdistyneissä Arabiemii-
rikunnissa että Saudi-Arabias-
sa viiden prosentin arvonlisä-
vero elintarvikkeille. Muutos 
hillitsi kuluttajien ostointoa. 
He miettivät nyt tarkemmin, 
mitä ostavat. Tästä huolimatta 
kuluttajat ovat halukkaita pa-
nostamaan laadukkaisiin elin-
tarvikkeisiin, vaikka hinta on 
nyt hieman korkeampi.

ruokailutottumukset 
länsimaistuvat
Lähi-itä teollistuu, kaupun-
gistuu ja länsimaistuu nopeas-
ti, mikä näkyy myös perinteis-
ten ateria-aikojen muutok-
sin erityisesti aamiais- ja illal-
lisajoissa, koska kuluttajilla ei 
ole enää aikaa ja energiaa iso-
jen aterioiden valmistamiseen.

Tämän vuoksi kuluttajat 
ovat yhä riippuvaisempia hel-
posti nautittavista elintarvik-
keista, kuten pika-aterioista ja 
valmisaterioista. Muutos on jo 

Gluteenittomien tuotteiden valikoimaa Saudi-arabiassa. Finn Springin edustajat esittelemässä tuotteitaan paikallisille ostajille Gulfood 
2019 -messuilla dubaissa.

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.spxfl ow.com. 
Yhteystietomme Suomessa löydät suomenkielisiltä sivuiltamme www.spxfl ow.fi . 

Optimaalinen Prosessin Suorituskyky 

tapahtunut teollisuusmaissa. 
Yhä hektisempien aikataulu-
jen myötä Lähi-idän kuluttajat 
omaksuvat käyttöönsä elintar-
vikkeita, jotka vaativat vähem-
män valmistamista ja aikaa.

Muuttuva elämäntyyli tuo 
eri brändeille mahdollisuuden 
tuottaa entistä helppokäyttöi-
sempiä elintarvikkeita samalla, 
kun tuetaan muita alueen ku-

luttajiin vaikuttavia suuntauk-
sia, kuten terveellisyyttä, toi-
mivuutta ja vastinetta rahalle. 
Brändien tulisi valmistaa help-
pokäyttöisiä, terveellisiä ja laa-
dukkaita tuotteita, jotta ne sai-
sivat jalansijaa ja säilyttäisivät 
markkinaosuutensa alueella.

Suomalaisia elintarvike- ja 
juomateollisuuden yrityksiä ar-
vostetaan laajasti. Suomalaiset 
viljatuotteet, erityisesti suoma-
laiset kauratuotteet, ovat tun-
nettuja puhtaudestaan, laadus-
taan ja korkeasta ravinnearvos-
taan. Puhtaan ilman, maaperän 
ja veden vuoksi myös luonnon-
tuotteiden, kuten marjojen ky-
syntä kasvaa koko ajan.

Food from Finland avaa 
lähi-idän markkinoita
Osana Business Finlandia toi-
miva Food from Finland -ohjel-
ma on ollut mukana vuosittain 
järjestettävissä Dubain Gulfood 
-messuilla vuodesta 2017 läh-
tien. Vuosien mittaan mukana 
on ollut laaja kirjo suomalaisia 
elintarvikealan yrityksiä: muun 

muassa Valio, Helsingin Myl-
ly, Finn Spring, Roberts, Huna-
jainen SAM, Raisio, Kiantama, 
Fazer Makeiset, Hikiän Hunaja, 
VEEN Waters, L’uomunokka ja 
Polar Spring.

Ne edustavat suomalai-
sen elintarvikealan huippua 
– puhdasta ja turvallista ruo-
kaa, jota voi suurella ylpeydel-
lä markkinoida Lähi-idässä ja 
tukea terveellisempiä elämän-
tapoja ja hyvinvointia. l

LÄHTEET:
• Ruokaviraston listaus eläinperäisis-

tä lisäaineista: https://www.ruoka-
virasto.fi/yritykset/elintarvikeala/
valmistus/yhteiset-koostumusvaati-
mukset/elintarvikeparanteet/lisaai-
neet/elainperaiset-valmistus--ja-li-
saaineet/ 

• Euromonitor: www.euromonitor.com 

• Digital Marketing Community: htt-
ps://www.digitalmarketingcommu-
nity.com/ 

• Ruokaoivallus: https://ruokaoival-
lus.fi/ 

n väkiluku noin 33 miljoonaa
n Muslimeja 100 %
n Elintarvikkeiden tuonti 80 %

yhdistyneet  
arabiemiirikunnat
n väkiluku noin 9 miljoonaa
n noin 200 eri kansallisuutta
n Muslimeja 76 %
n kristittyjä 9 %
n Muut uskonnot, joista pääosa 
 hinduja ja buddhalaisia 15 %
n Elintarvikkeiden tuonti 90 %

saudi-arabia
KUva: jUKKa-PeKKa inKinenKUva: annaleena soUlt
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 Oulun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-ala
 erikoistutkija Anna-Liisa Välimaa, tutkija Kirsi Korhonen &  
 tutkimusprofessori Toivo Muilu, Luonnonvarakeskus

KULUTTAJAT HANKKIVAT LAADUKKAITA 
RAAKA-AINEITA SUORAAN TUOTTAJILTA
reKo-toimintamallin merkitys lähiruuan 
myyntikanavana säilyy tai jopa kasvaa 
tulevaisuudessa, mutta kasvu edellyttää 
toimintamallin ja tuottajien toiminnan 
kehittämistä.

S
yksyllä 2018 REKO- 
lähiruokaryhmä Ou-
lun tuottajille ja ku-
luttajille suunnatul-
la kyselytutkimuk-

sella kartoitettiin muun muassa 
myytävien tuotteiden jalostus-
asteen kehitystä sekä toiminta-
mallin tulevaisuudennäkymiä ja 
kehitystarpeita. Tuottajakyse-
lyyn saatiin 12 vastausta ja ku-
luttajakyselyyn 78 vastausta.

Tuottajakyselyn tulokset  
antoivat viitteitä siitä, että raa-
ka-aineiden osuus kokonais-
myynnistä on laskussa. Kyse-
lyyn vastanneista tuottajis-
ta yli puolet myy tällä hetkel-
lä tuotannostaan 80 prosenttia 
tai enemmän raaka-aineena. 
Suurin osa raaka-ainemyyn-
nin vähentämistä suunnitte-
levista tuottajista (n=7/12) on 
lisäämässä valmiiden jalos-
teiden tarjontaa. Lisäksi pie-
ni osa tuottajista ilmoitti lisää-
vänsä välituotteiden ja loppu-
tuotteiden myyntiä. Ainoas-
taan yksi tuottaja ilmoitti ai-
kovansa kasvattaa raaka-aine-
myynnin osuutta välituotteen 
kustannuksella seuraavan vii-
den vuoden aikana. Jalostusas-
teen nostolla tuottajat hakevat 
myyntitulojen kasvua ja pa-

rempaa kannattavuutta.
Samaan aikaan, kun tuottajat 

suunnittelevat jalostusasteen 
nostoa, kuluttajista 87 pro-
senttia ennakoi kasvattavan-
sa raaka-aineiden osuutta elin-
tarvikeostoksistaan. Tärkeim-
piä kuluttajien ostopäätökseen 
vaikuttavia tekijöitä olivat koti-
maisuus, turvallisuus, alkupe-
rän jäljitettävyys ja prosessoi-
mattomuus.

Näissäkin vastauksissa ko-
rostuivat laadukkaita raaka- 
aineita suosivat kuluttajatren-
dit. Myös aiemmissa tutkimuk-
sissa on todettu, että lähiruo-
kaan sitoutuneiden kuluttajien 
tärkeimpiä arvoja ovat ruuan 
laatu, tuotantoketjun läpinä-
kyvyys sekä sosiaaliset ja ym-
päristövaikutukset. Lähiruo-
kaan sitoutuneet kuluttajat ovat 
myös valmiita näkemään vaivaa 
saadakseen arvomaailmaansa 
vastaavaa ruokaa.

lähiruokaryhmien 
käyttö kasvaa
Sekä tuottajat että kulutta-
jat ennakoivat lisäävänsä RE-
KO-lähiruokaryhmien käyttöä 
tulevaisuudessa. Tuottajien il-
moittamia syitä REKOssa myy-
miseen olivat tuotteen ja yri-

tyksen tarinan välittyminen ku-
luttajalle, näkyvyyden hankki-
minen yritykselle (osana mark-
kinointia) sekä REKO-myynnin 
vaivattomuus sekä siitä saatava 
parempi kate.

Pienille tuottajille REKO se-
kä muu suoramyynti ja lyhyet 
jakeluketjut ovat väylä aloittaa 
myynti pienillä tuotantoerillä. 
Ne myös mahdollistavat eri-
laisten kokeiluerien ja tuote-
variaatioiden menekin testaa-
misen ja vapaamman hinnoit-
telun. Toisaalta oma suora-
myynti ja lyhyet jakeluketjut 
edellyttävät tuottajalta mark-
kinointi- ja myyntiosaamista, 
koska yrittäjä vastaa itse kulut-
tajien löytämisestä.

Kyselyn mukaan kulutta-
jat haluavat lisätä ostosten te-
kemistä myös torilta ja suoraan 
tiloilta. Tämä on looginen tulos: 

pääsääntöisesti raaka-aineena 
tai vähän prosessoituna myytä-
vän lähiruuan kuluttajat arvos-
tavat mahdollisuutta varmistaa 
tuotteen alkuperä suoraan tuot-
tajalta. Lähiruokatarjontaan ku-
luttajat toivoivat enemmän kas-
viksia sekä tuoretta kalaa ja li-
haa.

Sekä tuottaja- että kulut-
tajakyselyiden vastausten ja 
muiden aiheeseen liittyvien 
tutkimusten perusteella RE-
KO-toimintamallin merkitys 
lähiruuan myyntikanavana tu-
lee säilymään tai jopa kasva-
maan tulevaisuudessa. Kasvu 
edellyttää kuitenkin toiminta-
mallin ja tuottajien toiminnan 
kehittämistä, jotta lähiruokaa 
suosivien kuluttajatrendien 
tarjoama potentiaali saadaan 
konkretisoitumaan myynniksi.

Tuottajien ja kuluttajien vas- 

tauksissa tärkeimpinä RE-
KO-lähiruokaryhmä Oulun ke-
hitystarpeina nousivat esiin 
tuottajien myynnin ja mark-
kinoinnin kehittäminen se-
kä tuottajien välinen yhteistyö 
näillä osa-alueilla.

toimintamallia  
pitää kehittää
Sekä tuottajien että kuluttajien 
mielestä REKO-toimintamallin 
tilausjärjestelmä tarvitsee jon-
kin verran kehittämistä. 

Nykyinen Facebook-ryhmäs-
sä toimiva järjestelmä, jossa ku-
luttajat ilmoittavat tilauksensa 
tuottajan myynti-ilmoituksen 
alle, ei ole kaikilta osin toimi-
va. Kuluttajilla on hankaluuksia 
huomata kaikki myynti-ilmoi-
tukset, ja useita tilauksia teke-
vät kuluttajat eivät näe tilauk-
siaan kootusti yhdestä paikas-
ta. Tähän voisi auttaa Rekor-
der-verkkopalvelu, joka tarjoaa 
tuottajille ja kuluttajille ilmaisen 
lomakkeen tilausten hallintaan.

Omia koulutus- ja tuki-
palvelutarpeita arvioidessaan 

aion kasvattaa eläinperäisten tuotteiden osuutta 
ruokavaliossani.

aion kasvattaa lähiruuan osuutta ruokaostoksissani.

aion kasvattaa kasvisruuan osuutta ruokavaliossani.

aion jatkossa ostaa nykyistä suuremman osan elintar-
vikkeista raaka-aineena (esim. tuoreet vihannekset ja 
marjat, tuore kala ja liha).

aion kasvattaa luomuruuan osuutta ruokaostoksissani.

aion jatkossa ostaa nykyistä suuremman osan 
elintarvikkeista jatkojalostettuina tuotteina (esim. 
pakasteet, puolivalmisteet, einekset).

täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa

vastaajien lukumäärä
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Kulutustottumusten muutos (n=78)

kuluttajat toivovat rekon valikoimaan muun muassa tuoreita ja laaduk-
kaita kasviksia.

tuottajat nostivat tarpeelli-
simmiksi myynti- ja markki-
nointiosaamisen. Jonkin verran 
tarvetta ilmeni myös vienti- ja 
tuotekehitysosaamisessa. Ylei-
sellä tasolla tuottajien koulu-
tus- ja tukipalvelutarpeet vai-

kuttivat aika vähäisiltä.
Kiinnostavimmiksi yhteis-

työmuodoiksi muiden yrittä-
jien kanssa tuottajat mielsivät 
yhteisen myyntikanavan ja yh-
teismarkkinoinnin. Myös lo-
gistiikkatoimintojen yhdistä-

minen esitettiin kiinnostava-
na. Logistiikan yhdistäminen 
helpottaisi tuottajien osallis-
tumista useampaan REKO-ja-
koon, kun tuotteet matkaavat 
paikalle toisen tuottajan kyy-
dissä. l
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Lisätietoja: Risto Laiho, 
+358 400 501091
risto.laiho@pakkaus.com
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Pakkaamisen reunaehdot
Pakkaussuunnittelu
Markkinointiviestintä
Pakkausvaihtoehdot
Kehittyvät pakkausmateriaalit 
Teollinen pakkaaminen
Pakkausalan näkymät
ja paljon muuta!

SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY
THE FINNISH PACKAGING ASSOCIATION

Kurssi koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, joiden aikana 
käydään läpi kaikki pakkauksiin ja pakkaamiseen liittyvät asiat 
ja paljon muuta. Luennoitsijoina toimivat alan parhaat 
asiantuntijat, ja kurssilla käydään myös tutustumassa alan 
yrityksiin. 

Kurssin ajaksi jakaudutaan ryhmiin ja tarkoituksena on 
toteuttaa uudenlainen pakkausinnovaatio ryhmäläisten 
kanssa. Palautteen perusteella osallistujien mielestä parasta 
on verkostoituminen hyvien tyyppien kanssa sekä 
ajankohtainen ja kattava opiskelumateriaali.
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Tapahtumia TEKSTI: Pirjo Huhtakangas & Laila Seppä

ELINTARVIKEKETJU TEKEE TyÖTÄ 
KESTÄVÄN RUUANTUOTANNON HyVÄKSI
elintarviketieteiden seuran aistinvaraisen arvioinnin jaoston kevätseminaarissa 
pureuduttiin kestävän ruuantuotannon keinoihin.

viljelijä ei ole ongelma, vaan ratkaisu: hiilen palauttaminen maahan on keino kääntää ilmastonmuutos.

T
utkija Mikko Immonen Helsin-
gin yliopistosta on selvittänyt 
väitöskirjatyössään, miten leipo-
mosivuvirtoja voi kierrättää. Hän 
muistutti, että ruokahävikki on 

maailmanlaajuisesti iso eettinen ongelma 
800 miljoonan ihmisen kärsiessä aliravit-
semuksesta, unohtamatta taloudellisia tap-
pioita ja ympäristöhaittoja.

Helsingin yliopistossa vuonna 2016 teh-
dyn kyselyn mukaan 5−10 prosenttia leipo-
motuotannosta päätyy Suomessa hävikkiin 
ennen vähittäismyyntiä. Kyselyn perus-
teella leipomojätettä hyödynnetään eniten 
bioetanolin tuotannossa (61 %). Seuraavi-
na tulevat kompostointi (18 %) ja rehukäyt-
tö (16 %). Mädätyksen ja muun biojätteen 
osuus on parisen prosenttia kunkin.

Immonen on tutkinut, sopiiko ylijää-
mäleipä kierrätettäväksi leivontaraa-
ka-aineeksi sellaisenaan tai hyödyntäen 

veltaminen laboratoriosta teolliseen mit-
takaavan on parhaillaan käynnissä, mutta 
tutkimus jatkuu edelleen.

Soilfoodin toimitusjohtaja Eljas Jokinen 
kertoi, mitä kestävässä ruuantuotannos-
sa pitää aidosti huomioida. Asiaa voi tar-
kastella monelta kantilta. Niitä ovat muun 
muassa tuotantopanoksien ja maankäy-
tön kestävyys, hiilikierto ja sadon ravin-
teikkuus.

Jokinen perää tarttumaan kiertotalou-
den mahdollisuuksiin. Hänen mukaansa 
viljelijä ei ole ongelma, vaan ratkaisu: hii-
len palauttaminen maahan on ainoa keino 
kääntää ilmastonmuutos.

ruokavallankumous on ovella
Tutkimuskoordinaattori Laura Forsman 
Turun yliopistosta kertoi, että ruokaval-
lankumous voi olla yhtä iso muutosteki-
jä kuin maanviljelyn aloittaminen 10 000 

vuotta sitten. Iso kysymys on, miten ku-
luttajat saadaan syömään uudella tavalla.

FoodiEX-hankkeessa etsitään ja jalos-
tetaan uusia ruokaraaka-aineideoita huo-
misen lautasille. Suunnittelu- ja vetovas-
tuu ovat Turun yliopiston Funktionaalis-
ten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksel-
la, ja sitä rahoittaa Business Finland. Mu-
kana on yhteistyöyrityksiä, asiantuntijoi-
ta, ruokavaikuttajia ja keittiömestareita.

Ensin hankkeessa on mietitty, mitä ih-
miset syövät luonnosta vuonna 2027. Fors-
manin mukaan kaikki kiteytyy kuluttajako-
kemukseen: Miltä jauhomato tuntuu suussa 
tai kuusenkerkkä maistuu, ja miltä tuntuu 
porkkanan kuorista valmistettu illallinen.

Työpajoissa on selvitetty, millaisia ko-
kemuksia raaka-aineet synnyttävät, seu-
rattu tutkimustiedon avulla ruuan mo-
niaistista polkua vatsaan ja hyödynnet-
ty tieteellistä ymmärrystä siitä, miten ha-
lukkuus syödä uusia ruokia syntyy. Näi-
den eväiden kanssa monialainen kehitys-
tiimi ryhtyi ”hommiin” keittiössä. Tulok-
sina syntyi muun muassa rouhituista jau-
homadoista valmistetut, karjalanpiirakkaa 
muistuttavat Waltoset, mummolan puu-
tarhamuistoja kielellä herättelevät mus-
taherukan lehtisokeri ja -suola sekä kuk-
kakaalista, sen lehdistä ja kaurakermasta 
valmistettu jäätelö.

Seuraavassa vaiheessa konseptit tes-
tataan kuluttajilla Suomessa, Ruotsis-
sa, Ranskassa ja Espanjassa. Tarkoituk-
sena on kehittää elintarviketeollisuuteen 
uudenlainen tuotekehitys- ja kaupallis-
tamisprosessi, jolla taklataan kestävien 

ruokaratkaisujen kehittämisen haasteita. 
Avainasioita ovat moniaistinen kulutta-
jaymmärrys sekä vaikuttajamarkkinoijien 
ja asiantuntijoiden osallistaminen proses-
siin yhteiskehittämisen keinoin.

Soluviljelmiä ja kuusikumia
Elintarvikeratkaisut-tutkimustiimin pääl-
likkö Emilia Nordlund VTT:ltä kertoi so-
luviljelmistä ja niiden mahdollisuuksis-
ta maistuvan ruuan tuotannossa. Soluvil-
jelmät sinänsä eivät ole uusi asia. Esimer-
kiksi yksisoluproteiini Pekiloa tuotettiin 
jo 1970-luvulla rehuksi metsäteollisuuden 
sivuvirroista.

Soluviljelmillä voidaan tuottaa joko so-
lumassaa tai jotakin komponenttia, kuten 
aromiyhdisteitä tai entsyymejä. Viljelmien 
skaalautuvuus on yleensä hyvä, eli tuotan-
non kokoluokkaa on helppo kasvattaa pi-
lot-vaiheesta suurempaan mittakaavaan. 
Uusien tuotteiden kohdalla on selvitettä-
vä, koskeeko uuselintarvikelainsäädän-
tö niitä.

Apulaisprofessori Kirsi Mikkonen Hel-
singin yliopistosta kertoi kuusikumin 
mahdollisuuksista elintarvikekäytössä ot-
sikolla ”Puusta ruokaan: kuusikumi sta-
bilointiaineena”. Kuusikumia eli galak-
toglukomannaania saadaan uuttamalla 
puusta, esimerkiksi metsäteollisuuden si-
vuvirroista kuuman veden avulla. Kuusi-
kumi muistuttaa rakenteeltaan guarkumia 
ja johanneksenleipäpuujauhetta.

trendit vaikuttavat brändeihin
CEO Jaakko Kaminen Welmu Internatio-

nalista totesi puheessaan ”Mitä pakka-
uksesi viestii brändisi arvomaailmasta?”, 
että kuluttajat muuttavat maailmaa, mut-
ta brändeillä on paljon valtaa. Kaminen 
muistutti, että valtamerien muovilautat 
löydettiin jo 1980-luvulla, mutta vasta so-
me nosti ne kaikkien tietoisuuteen. Herät-
täjinä ovat olleet erityisesti muovijätteen 
vuoksi pinteeseen joutuneet villieläimet.

Siirtyminen pois muovin käytöstä on 
ollut hidasta, kunnes viime aikoina pak-
kasmateriaali on alkanut ohjata kuluttaji-
en ostopäätöksiä. Brändit eivät halua nä-
kyä tuotteineen ympäristön ongelmina. 
Näin pakkauksen ja pakkausmateriaali-
en vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat kas-
vaneet somemaailman ansiosta. Ne, jotka 
lähtivät muutokseen edelläkävijöinä, otta-
vat lopulta myös suurimman hyödyn.

Concept Manager Aino Kiviranta Gold 
&Greeniltä kiteytti kasviproteiinin kaupal-
listamisen haasteet seuraavasti: ”Tulevai-
suutta ei voi luoda kopioimalla olemassa 
olevaa”. Nyhtökauran synty ajoittui lois-
tavasti megatrendien risteykseen, kasvei-
hin perustuvan elämäntyylin kasvuun. Sa-
maan ajankohtaan osui myös proteiinibuu-
mi, elämysruokailu ja kestävän kehityksen 
läpilyönti.

Nyhtökauran valtteina voi pitää sitä, et-
tä sen käyttötapa on helppo ja tuttu ja se on 
täysin luonnollisista raaka-aineista teh-
ty lisäaineeton kaurapohjainen proteiini. 
Alusta alkaen Nyhtökauralle tavoiteltiin 
paikkaa lihatuotteiden viereltä. Ei ole lii-
oiteltua sanoa, että Nyhtökaura herätti ve-
gehyllyn henkiin. l

leipomotuotannosta päätyy Suomessa hävik-
kiin ennen vähittäismyyntiä 5−10 prosenttia.

fermentointia ja entsyymejä. Tähän men-
nessä hyväksi todettujen menetelmien so-
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Tiede & Tutkimus TEKSTI: ryhmäpäällikkö Tuomo Tupasela, erikoistutkija eila järvenpää &  
 tutkimusassistentti Rina Bragge, Luonnonvarakeskus
 yliopettaja Maritta Kymäläinen & yliopettaja Tuija Pirttijärvi,  
 Hämeen ammattikorkeakoulu

PUUTARHATUOTANNON KUIVATUILLA 
SIVUVIRROILLA OLISI KÄyTTÖÄ

P
uutarhatuotannon uusi kiertotalous 
-hankkeessa (ArvoBio) on havaittu, 
että kuivatuille puutarhatuotan-
non sivuvirroille löytyisi käyttöä 
ja kysyntää erilaisissa tuotesovel-

luksissa. Yleisen näkemyksen mukaan kui-
vausta pidetään kuitenkin kalliina, ja epä-

tietoisuutta on myös kuivauksen vaikutuk-
sista tuotelaatuun.

ArvoBio-hankkeen demonstraatioko-
keissa kuivattiin tukusta tuottajalle pa-
lautunutta elintarvikelaatuista, kulutta-
japakkauksiin pakattua ylijäämäporkka-
naa ja puutarhamarjatuotannon vihreitä 

sivujakeita. Vihreät kasvinosat, kuten va-
delman ja mansikan lehdet sekä versot ja 
rönsyt kerättiin marjasadon korjuun jäl-
keen. Kumpikin raaka-aine oli Kanta-Hä-
meen alueelta.

Porkkanat raastettiin karkeaksi juures-
ten pilkkomiseen tarkoitetulla suurkeittiö- 
laitteella. Marjakasvien versot ja lehdet 
käytettiin mahdollisimman kokonaisi-
na, mutta käytännöllisyyden takia osittain 
katkottuna. Materiaalit valittiin niin, että 
porkkana mallintaa juuresten ja perunoi-
den sivujakeiden kuivausta (kuorineen tai 
ilman) ja marjakasvien osat muun muas-
sa yrttien tai muiden vihreiden kasvinosien 
kuivausta.

vertailussa lämminilma- ja 
alipainekylmäkuivaus
Demonstraatiokuivauksessa käytettiin 
pientuotantoon ja pilotointiin soveltuvia 
kuivauslaitteita, joissa on erilainen kui-

vausmekanismi. Lämmintä ilmaa kier-
rättävään ja vettä kondensoivaan elintar-
vikekuivaimeen (Vege Dryer 100, kuivai-
men teho 1,6 kW) voidaan asettaa maksi-
mikuivauslämpötilan lisäksi tavoitekos-
teus. Käytössä olleen alipainekylmäkui-
vaimen (Edwards Freeze Dryer, kuivaimen 
teho 1,2 kW) eräkapasiteetti on noin kaksi 
kiloa materiaalia, eli noin viidesosa läm-
minilmakuivaimen kapasiteetista.

Kuivausajat ja muut parametrit on esi-
tetty oheisessa taulukossa. Siihen on las-
kettu myös eräkohtainen kuivauksen kus-
tannus huomioiden vain laitteiden käyt-
tämä sähkö. Esimerkiksi lämminilmakui-
vaimen ilma voidaan lämmittää energia-
tehokkaammin muun muassa kuivaukses-
ta kerätyn tai muun prosessin hukkaläm-
möllä, lämpöpumpuilla tai vesipattereilla. 
Luonnonvarakeskuksen laitteessa oli käy-
tössä suora sähkö.

Kylmäkuivaimen sähkönkulutukseen ja 
kuivaustehoon vaikuttavat eniten alipaine-
pumpun teho ja alipaineen ylläpidon ener-
giatehokkuus, mitkä poikkeavat huomatta-
vasti eri laitteissa ja laitekoossa. Myös kui-
vaimen täyttöaste vaikuttaa kustannukseen.

Porkkanaraasteen kuivauksessa kumpi-
kin laite oli lähes täynnä. Vihreät, ”ilma-
vat” kasvinosat vievät massaan nähden 
enemmän tilaa, eikä kuivaimia saatu täy-
tettyä materiaalitehokkaasti. Esimerkiksi 
lämminilmakuivauksissa porkkanaraas-
teen ja vihreän materiaalin määräsuhde oli 
noin 10:1. Porkkanan kuivaushinta märkä-
painoa kohden oli noin 1/10 vihreistä kas-
vinosista, kun kuivausaika oli melko sama.

käyttökohteita selvitetään  
lisää ennen satokautta
Luonnonvarakeskuksen aistittavan laadun 
testauksen perusteella vihreillä materiaa-
leilla on potentiaalia esimerkiksi aromaat-
tisina haudukkeina tai muussa mauste- tai 
aromikäytössä. 

Osa aromiyhdisteistä on hyvin herkästi 
haihtuvia. Muun muassa materiaalia pilkot-
taessa aistittava tuoksu muuttuu nopeasti, 
mutta se voidaan ottaa talteen esimerkik-
si tislaamalla. Kuivattujen materiaalien laa-
tu on riittävä muun muassa vihreälle teelle 
määriteltyyn mikrobiologisen laatuun ver-
rattuna. Erilaisia käyttökohteita selvitetään 
lisää ennen seuraavaa satokautta.

materiaali Kuivantyyppi märkäpaino 
(g)

Kuivausaika (h) Kuivapaino (g) Kuiva-aine 
(%)

Hinta/kuivaus 
(€)

Hinta märkäpaino 
(€/kg)

Hinta kuivapaino 
(€/kg)

Porkkanaraaste vege dryer 100 7050 18 720 90 3,5 0,5 4,9

Porkkanaraaste edwards Freeze dryer 2052 48 233 88 7,1 3,5 30

lehdet ja versot vege dryer 100 784 20 290 94 3,9 5,0 14

lehdet ja versot edwards Freeze dryer 164 20 56 95 3,0 18,0 52

taulukko. porkkanaraasteen ja puutarhamarjaversojen kuivausdemonstraation eräkohtaiset massamäärät ja erien kuivausprosessin laskennallinen kus-
tannus käytettäessä kahta eri kuivaustekniikkaa. Sähkön hintana laskuissa on käytetty 12,3 c/kWh. lämminilmakuivauksen (vege dryer 100) lämpötila oli 
+40 °C ja alipainekylmäkuivauksen (edwards) -40 °C. työ- ja investointikustannuksia ei ole huomioitu tässä laskelmassa.

Elintarvikejärjestelmän kes-
tävyyteen ja kannattavuuteen 
voidaan vaikuttaa käyttämäl-
lä kaikki raaka-aineet mahdolli-
simman täydellisesti. Sivutuot-
teille etsitään kierrätysvaihto-
ehtoja ja käyttömuotoja jäte-
hierarkian mukaisesti, eli en-
sin hyödynnetään materiana ja 
vasta sitten energiana. Esimer-

kiksi arvojakeiden talteenoton 
jälkeen loppuosa käytettäisiin 
ravinnekierrätyksen mahdollis-
tavaan biokaasutuotantoon. 

tuoreen elintarvikemateri-
aalin hyötyä arvojakeina hei-
kentää se, että materiaali alkaa 
nopeasti pilaantua kasvi- tai 
eläinsolukon rikkoutuessa pro-
sessin eri vaiheissa. Sivutuot-

teen hyödyntämisketjun alkuun 
pitääkin lisätä jokin säilymistä 
parantava keino, jos materiaa-
lia ei käsitellä samassa paikas-
sa tai kohtuullisessa ajassa. Li-
säksi kuljetuksen ja varastoin-
nin aikana rakennevesi voi ir-
rota solukosta tuoreen massan 
oman painon puristuksessa.

kiertotalousprosesseja ko-

keilevissa ja pilotoivissa hank-
keissa pitää ensin ratkaista 
raaka-aine- ja toimijakohtai-
sesti, miten raaka-aine säilyy 
jatkokäsittelyyn asti hyvälaa-
tuisena. useissa vaihtoehdois-
sa materiaalin kuljetus ja jatko-
käyttö helpottuvat, jos mate-
riaalin vedenaktiivisuus on al-
hainen.

Sivutuotteet käyttöön

pakkaskuivaus
lämminilmakuivaus

kahdella menetelmällä kuivattuja ja muovipusseissa +15 °C:ssa säilytettyjä mansikanlehtiä. keräys ja kuivaus on tehty heinäkuussa 2018. 
kuva on otettu kahdeksan kuukauden säilytyksen jälkeen.

kasviskuivuri
kylmäkuivuri

kylmä- ja lämminilmakuivauksessa juureksista 
tulee myös ulkonäöltään erilaisia.

Maljamenetelmin määritetty porkkana-
raasteiden mikrobiologinen laatu ei muut-
tunut lämminilmakuivauksen aikana. Kyl-
mäkuivauksessa mikrobien kokonais-
määrä sekä enterobakteerien ja homeiden 
määrät vähenivät. Voidaankin sanoa, että 
mikrobiologinen laatu parani hieman.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
kokoamassa Fineli-tietokannassa kuiva-
tun porkkanan karotenoidipitoisuus on 
noin 1 g/kg. Sama tulos saatiin kylmäkui-
vauksen jälkeen porkkanaraasteesta. Läm-
minilmakuivauksessa osa karotenoideista 
oli hapettunut ja hajonnut ja kokonaispi-
toisuus alentunut noin 40 prosenttia.

Finelin mukaan kuivattu porkkana si-
sältää vesiliukoisia ja liukenemattomia 
kuituja yhteensä yli 200 g/kg ja sokerei-
ta noin 440 g/kg. Koska kumpaankin de-
monstraatiomateriaaliin imeytyy helpos-
ti kosteutta ja ne ovat mikrobien näkökul-
masta ravintorikkaita, pakkausmateriaa-
lin ominaisuuksiin ja säilytystilojen suh-
teelliseen kosteuteen kannattaa kiinnittää 
huomiota. Valolta suojaaminen estää ka-
rotenoidien haalistumisen. l
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Tiede & Tutkimus TEKSTI: hygieenikkoeläinlääkäri Karoliina Kettunen, Helsingin kaupungin  
 ympäristöpalvelut, elintarviketurvallisuusyksikkö
 elintarvikevalvonnan yliopistonlehtori Janne Lundén &  
 ympäristöterveydenhuollon valvonnan yliopistonlehtori Mari Nevas,  
 Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto,  
 Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

VAIKUTTAVA JA yHDENMUKAINEN 
VIRANOMAISVALVONTA TÄRKEÄ RUUAN 
TURVALLISUUDEN VARMISTAMISESSA

T
ehokas ja riskiperus-
teinen elintarvikkei-
den viranomaisval-
vonta on tärkeää ku-
luttajien terveyden 

suojelemisessa. Vaikuttavalla 
ja yhdenmukaisella valvonnal-
la turvataan myös elintarvike- 
alan toimijoiden toimintaedel-
lytyksiä ja ehkäistään elintarvi-
kealan vääristynyttä kilpailua ja 
petoksellista toimintaa. Valvon-
nan kulmakivenä on toimijoi-
den neuvonta, mutta tarvittaes-
sa viranomaisen on puututtava 
epäkohtiin antamalla kehotuk-
sia toiminnan korjaamiseksi tai 
ryhdyttävä hallinnollisiin pak-
kokeinoihin, kuten antamaan 
määräyksiä tai kieltoja.

Valvontatoimenpiteitä vali-
tessaan viranomaisen on otet-
tava huomioon epäkohdan 
luonne, toistuvuus ja vaikutus 
elintarviketurvallisuuteen se-
kä toimijan valvontahistoria ja 
omavalvonnan taso. Käytetty-
jen valvontamenetelmien ris-
kiperusteisuuden, vaikuttavuu-
den ja yhdenmukaisuuden tut-
kiminen sekä elintarvikealan 
toimijoiden näkemysten kar-
toittaminen valvonnasta ja sen 
merkityksestä auttavat kehit-
tämään ja yhtenäistämään val-
vontaa.

Helsingin yliopiston eläin-
lääketieteellisen tiedekunnan 
elintarvikehygienian ja ympä-
ristöterveyden osastolla val-
mistuneessa väitöskirjatyös-
sä selvitettiin elintarvikeval-
vonnan riskiperusteisuutta, 

vaikuttavuutta ja yhdenmu-
kaisuutta. Tutkimuksessa tar-
kasteltiin elintarvikelain mu-
kaisten hallinnollisten pakko-
keinojen käyttöä analysoimal-
la kunnallisten elintarvike-
valvontaviranomaisten vuosi-
na 2008−2011 tekemiä pakko-
keinopäätöksiä, toteuttamal-
la valvojille kyselytutkimus ja 
haastattelu sekä analysoimal-
la huonon Oiva-arvion vuonna 
2014 saaneiden vähittäismyy-
mälöiden ja tarjoilupaikkojen 
Oiva-tarkastuspöytäkirjoja.

Lisäksi selvitettiin liha-, ka-
la- ja maitoalan laitosten toi-
mijoiden näkemyksiä kunnal-
lisen valvonnan merkityksestä 
ja yhdenmukaisuudesta.

pakkokeinot tarpeellisia, 
toimintatavoissa 
kehitettävää
Tutkimuksen perusteella pak-
kokeinojen käyttö oli perustel-
tua ja tarpeellista, sillä suurim-
massa osassa pakkokeinota-
pauksia toiminnassa oli useita 
elintarviketurvallisuuden kan-
nalta kriittisiksi luokiteltu-
ja epäkohtia. Valvojat korosti-
vat riskiperusteista harkintaa 
pakkokeinoihin ryhtymisessä. 
Suurimmassa osassa tapauksia 
toimijalle oli annettu kehotus 
korjata epäkohdat ennen pak-
kokeinoihin ryhtymistä.

Riskiperusteisuus ilmeni 
myös siinä, että kriittisiksi luo-
kitelluissa epäkohdissa pakko-
keinoihin ryhdyttiin pikemmin 
ja pakkokeinoprosessin kesto 

oli lyhyempi kuin vähemmän 
kriittisissä epäkohdissa. Jois-
sakin tapauksissa pakkokeino-
jen käyttöä edelsivät useat te-
hottomat kehotukset, ja muu-
tamissa tapauksissa pakko-
keinoprosessi venyi huomat-
tavan pitkäksi ennen epäkoh-
tien korjaantumista.

Valvojat kokivat pakkokei-
nojen käytön työlääksi ja hi-
taaksi. Eräissä yksiköissä pak-
kokeinoja ei ollut käytetty lain-
kaan, ja linjaukset Oiva-arvioi-
den antamisessa ja pakkokei-
noihin ryhtymisessä vaihtelivat 
yksiköiden ja valvojien välil-
lä. Yksiköissä, joissa pakkokei-
noja oli käytetty, oli useammin 
käytössä käytännön työkaluja 
pakkokeinojen käyttöön, kuten 
toimintaohjeita ja mallipohjia. 
Tutkimuksessa nousikin vah-
vasti esille valvojien toive käy-
tännönläheisestä koulutuksesta 
pakkokeinojen käyttöön.

valvonta tärkeää, mutta 
ei aivan tasapuolista?
Kyselyyn vastanneet laitos-
toimijat kokivat viranomais-
valvonnan merkitykselliseksi 
yrityksensä elintarviketurval-
lisuuden kannalta ja arvioivat 
valvonnan laadun yleisesti hy-
väksi. Toimijat olivat tyytyväi-
siä valvojan ammattitaitoon ja 
kykyyn kiinnittää tarkastuksil-
la huomiota olennaisiin asioi-
hin sekä kokivat yhteistyön 
valvojan kanssa hyväksi. Kui-
tenkin suurin osa toimijois-
ta koki, ettei valvonta ole yh-

denmukaista, ja pieni osa ko-
ki valvonnan olleen jopa mie-
livaltaista.

Oiva-tarkastusten keskitty-
minen pikkuseikkoihin ja val-
vojien väliset tulkintaerot he-
rättivät toimijoissa huolta. Pie-
net 10−49 työntekijän yritykset 
suhtautuivat erityisen kriitti-
sesti valvonnan tasapuolisuu-
teen sekä vaatimusten ja val-
vontatoimenpiteiden merki-
tyksellisyyteen. Hyväksi koet-
tu yhteistyö valvojan kanssa oli 
yhteydessä toimijoiden myön-
teisiin näkemyksiin valvonnan 
laadusta ja hyödyllisyydestä 
sekä nykyisen tarkastustihey-
den sopivuudesta.

haasteena yhden-
mukaisuus ja tehokkuus
Tutkimuksen perusteella elin-
tarvikkeiden paikallinen viran-
omaisvalvonta on tärkeää elin-
tarvikelainsäädännön vastais-
ten epäkohtien korjaantumi-
seksi ja sitä toteutetaan pää-
sääntöisesti riskiperusteises-
ti. Toistuvat kehotukset ennen 
pakkokeinoihin ryhtymistä an-
tavat viitteitä siitä, ettei val-
vontatoimenpiteitä aina toteu-
teta riittävän nopeasti tai että 
ne eivät ole kyllin tehokkaita.

Aineistossa havaitut toistu-
vat ja vakavat epäkohdat osoit-
tavat myös, että vaikka suurin 
osa elintarvikealan toimijois-
ta hoitaa asiansa mallikkaas-
ti, pienellä osalla on toistuvia 
vaikeuksia noudattaa lainsää-
däntöä ja varmistaa toimintan-

sa elintarviketurvallisuus.
Toimijat kokivat valvonnan 

tärkeäksi toimintansa kehittä-
misen kannalta ja olivat tyyty-
väisiä valvojan ammattitaitoon 

ja yhteistyöhön valvojan kanssa. 
Kuitenkin valvonnan tasapuoli-
suus eri valvojien ja valvontayk-
siköiden välillä sekä Oiva-arvi-
oiden yhteneväisyys herättivät 

toimijoissa huolta. Erityisesti 
pienten toimijoiden tukeminen 
ja riittävien resurssien turvaa-
minen laadukkaan valvonnan 
ja ammattitaitoisen neuvonnan 

varmistamiseksi on jatkossakin 
tarpeen elintarviketurvallisuu-
den takaamiseksi. l

Tiede & TutkimusTEKSTI: TkT Tommi Kumpulainen, Turun yliopiston  
 Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus

TUOREUS JA ALKUPERÄ RUUAN  
LISÄARVON LÄHTEINÄ KULUTTAJILLE

N
ykypäivänä syömisestä haetaan 
myös elämyksiä ja nautintoja, 
jotka täydentävät arkisia koke-
muksia. Ruuasta on tullut myös 
väylä itseilmaisuun ja henki-

lökohtaisten arvojen esiintuomiseen. No-
pean tiedonvälityksen ja paremman saata-
vuuden vuoksi ruokatrendit muuttuvat no-
peaan, mutta kaksi asiaa on säilyttänyt ve-
tovoimansa muutoksen keskellä: tuoreus ja 
lähellä tuotettu ruoka.

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen tu-
lokset osoittavat selvästi, että tuoreudel-
la on aistittavissa olevia ominaisuuksia, 
jotka nimenomaan vahvistavat positiivis-
ta kokemusta. Vaikka tuoreutta, tai aina-
kin elintarvikekelpoisuutta voidaan säilyt-
tää pidempään, on teknologian hyödyntä-
misellä selvästi negatiivinen vaikutus tuo-
reuden kokemiseen.

Kuluttajat havaitsevat tuotteiden välillä 
selvän eron, kun tuote on käsitelty jo pal-
jon ennen tarjoamista. Mielenkiintoisena 
yksityiskohtana nousi esiin se, että kulut-
tajat vaikuttivat tottuneen siihen, että tar-
jolla olevat tuotteet olivat jo menettäneet 
tuoreutensa. Tämä ilmeni siten, että voi-
makkain reaktio tuotelaatuun syntyi sil-
loin, kun tarjottiin tuoreita tuotteita, joi-
den havaittiin selvästi poikkeavan tavan-
omaisista. Tuoreutta voidaan mitata hyö-
dyntämällä erilaisia analyyttisiä mene-
telmiä, mutta ne ovat aina tuotekohtai-
sia. Kaikkein oleellisin tuoreuden mittari 
on kuluttajan kokema tuoreus ja sen ko-
konaisvaltainen ymmärtäminen.

alkuperän tuottama arvonlisä  
ei ole itsestäänselvyys
Usein alkuperän ja etenkin lähellä tuote-
tun ruuan oletetaan lisäävän automaatti-
sesti sen houkuttelevuutta, mutta tutki-
mus osoitti sen riippuvan kuluttajan iästä, 

sukupuolesta ja tuotetyypistä.
Teini-ikäisten keskuudessa ainoastaan 

pojille ruuan alkuperällä vaikutti olevan 
merkitystä, ja se nosti merkittävästi toden-
näköisyyttä valita lähellä tuotettuja kasvik-
sia. Tytöt taas käyttivät poikia enemmän 
kasviksia, mutta hieman yllättäen heidän 
valinnoissaan alkuperällä ei ollut vaikutus-
ta. Aikuisväestön keskuudessa naiset pitivät 
leivän läheistä alkuperää selvästi tärkeäm-
pänä kuin miehet, kun taas miehille lähellä 
tuotettu liha on tärkeämpää.

Tulosten perusteella vaikuttaakin sil-
tä, että kun kyseinen tuoteryhmä koetaan 
yleisesti tärkeäksi tai houkuttelevaksi, pai-
notetaan myös sen alkuperää tavanomaista 
enemmän. Kaikissa tuoteryhmissä tuottei-
ta ei kyetä erottamaan toisistaan ainoastaan 
aistittavien ominaisuuksien avulla, jolloin 
valintoja voidaan tukea tarjoamalla tietoa 
tuotteen alkuperästä.

Aiemmissa tutkimuksissa on jo saatu 
selvää näyttöä siitä, että tuotteesta tarjot-
tu tieto nostaa odotuksia ja vaikuttaa vä-
lillisesti jopa tuotteen aistittaviin ominai-
suuksiin. Alkuperän tuottamaa arvonlisää 
ei kuitenkaan voida pitää itsestäänselvyy-
tenä, vaan kuluttajaryhmien käyttäytymi-
nen ja mieltymykset on tunnettava erittäin 
tarkkaan.

epäitsekkäät kokevat saavansa 
ruuan alkuperästä lisäarvoa
Tutkimusta syvennettiin kuluttajien arvo-
maailman vaikutuksen ymmärtämiseen, 
koska se toi esiin selviä ryhmiä, joiden ar-
vostukset vaihtelivat ruuan alkuperän osal-
ta. Yleisesti epäitsekkään arvomaailman 
omaavat yksilöt kokevat saavansa ruuan 
alkuperästä lisäarvoa. Aikuisväestön osalta 
myös konservatiivinen arvomaailma oli si-
doksissa siihen, että lähellä tuotettu ruoka 
tuottaa lisäarvoa kokemukseen.

Konservatiivisuus yhdistyy usein perin-
teiden kunnioittamiseen ja olemassa olevan 
tuotannon säilyttämiseen, jota halutaan tu-
kea. Tuntemalla ihmisen arvomaailma voi-
daan ennustaa jossakin määrin esimerkiksi 
hänen ruokavalintojaan. Kaikille ruuan al-
kuperä ei ole tärkeää. Esimerkiksi henkilöt, 
jotka pitävät tärkeänä henkilökohtaisen ase-
mansa parantamista, eivät tyypillisesti ar-
vosta lähiruokaa kovinkaan korkealle.

tuoreus vetoaa turvallisuus-
hakuisiin ja nautiskelijoihin
Tuoreudella ja lähiruualla on monia yhtäläi-
syyksiä, koska ne molemmat viittaavat joko 
lyhyeen fyysiseen välimatkaan tai siihen, et-
tä tuote on mahdollisimman lähellä sen al-
kuperäisiä ominaisuuksia. Kumpaakin kä-
sitettä voidaan täydentää tuotteeseen liit-
tyvällä tiedolla, mutta niillä on yksi tärkeä 
ero: kuluttaja pystyy havaitsemaan tuoreu-
den jo pelkästään aistittavien ominaisuuk-
sien perusteella.

Myös suhtautumisessa tuoreuteen löytyy 
kaksi toisistaan eroavaa ryhmää. Niistä toi-
nen arvostaa ainoastaan tuoreuden tiedol-
lista puolta ja toinen päinvastoin tuoreuden 
aistittavia ominaisuuksia. Tuoreus vetoaa 
sekä turvallisuushakuisiin että aistinautin-
toja, kuten makua ja miellyttävää rakennetta 
arvostaviin. Lähiruoka nähdään enemmän-
kin mahdollisuutena tukea kotiseudun elin-
keinoelämää ja yhteisöä omilla valinnoilla. 
Lähiruoka on enemmän eettinen valinta, jo-
ka tuottaa ennen kaikkea moraalista tyyty-
väisyyttä ja nostaa sitä kautta koettua laa-
tua. l

LÄHDE:
Kumpulainen T. 2018. The Complexity of Freshness and 
Locality in a Food Consumption Context. Väitöskirja. 
Turun yliopisto, 70 s.



Raaka-aineet & Tuotekehitys    5150     Kehittyvä Elintarvike  2/2019

HANKiNTAOPAS
aaKKososa

H
A

N
K

iN
TA

O
PA

S

Kehittyvä Elintarvike -lehden 
hankintaopas tarjoaa tietoa 
elintarvike alan laite-, palvelu- 
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Fax 0207 710 402
www.kiiltoclean.fi
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KOMETOS OY
PL 97 (Keskustie 23)
61801 KAUHAJOKI
Puh. 020 757 1400
e-mail: mailbox@kometos.com
www.kometos.com

 /kometos-oy

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

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

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

LIARK OY
Harjuviita 20-22 B 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

MP-MAUSTEPALVELU OY
www.maustepalvelu.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

UNIVAR OY
– elintarviketeollisuuden raaka- ja
 lisäaineet

VESANTTI OY
– Wiberg-mausteseokset

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

PAKKAAmINEN

AURAPRINT OY
– tarrat, etiketit ja kääreet

BEMIS VALKEAKOSKI OY
– vakuumi- ja suojakaasupakkauslami-

naatit elintarviketeollisuudelle

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

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

skinpack- rasiat

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

INFORMA OY
– etiketit, tarrat, kääreet ja tulostustar-

vikkeet
– merkintä- ja tiedonkeruujärjestelmät 

teollisuuteen
– huolto- ja ylläpitopalvelut

MULTIVAC OY
– pakkaus- ja etiketöintikoneet

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

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

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

RAAKA-AINEET

RAAKA-AINEET

BONNE JUOMAT OY
– aidot hedelmä-, marja- ja 

vihannessoseet ilman lisättyä sokeria, 
ilman säilöntä- ja lisäaineita

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

– aromit, värit

CONDITE OY
Leipomo ja elintarviketeollisuuden 
raaka-aineet ja aineosat

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

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

LEIPURIN OYJ
– asiantuntijuutta, suomalainen kumppan 

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

siin,elintarviketeollisuuteen sekä out of 
home –tarpeisiin

– leipomoteollisuuden raaka-aineet
– elintarviketeollisuuden maku- ja r 

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

 

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

LINSEED OY
Suomen korkealuokkaisimmat
pellavaraaka-aineet ja asiantuntemus

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

seokset

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

mannitoli)
– proteiinit
– kuidut
– proteiinit
– kuidut

SOPImUSPAKKAAmINEN

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

teiden sekoittamiseen ja rahtipakkaa-
miseen

SUUNNITTELU, KEHITYS,  
KONSULTOINTI

 
ENVIROVET OY

– elintarviketurvallisuuden auditoinnit
 ja koulutukset

   

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

LIARK OY
-  arkkitehtisuunnittelu ja 
   pääsuunnittelijatehtävät

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

MEDFILES OY
– elintarvikelainsäädäntö
– tutkimus&kehitystyö
– kliiniset tutkimukset

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

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

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY
– elintarvikealan kehityspalvelut
– ympäristöteknologian palvelut

SEFO-KONSULTOINTI
– Elintarvikehygienian perusteet-kirja, 

muut oppimateriaalit usealla kielellä
– hygieniakoulutukset ja hygieniapassi- 

     testit usealla kielellä

VOITELUAINEET

FUCHS OIL FINLAND OY
– Cassida elintarvike-
   laatuiset voiteluaineet

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

HANKiNTAOPAS
tUoteryhmäosa
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ANNOSTELUJäRJESTELmäT
JA VAA’AT

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

KOMETOS OY
– komponenttiannostelijat
– nesteannostelijat
– rasianpurkajat

MULTIVAC OY
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at

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

ATK-LAITTEET JA
-JäRJESTELmäT

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

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

 logistiset kokonaisratkaisut
– CSB-ohjelmistojen edustus

KEmIKAALIT, KEmIALLISET
TUOTTEET JA

HYGIENIARATKAISUT

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

KIILTOCLEAN OY
– elintarviketeollisuuden pesu- ja 

desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakartoitukset ja -koulutukset

KONEET, LAITTEET,
mUU VARUSTUS

AMMERAAL BELTECH OY
– elintarviketeollisuuden hihnat

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

BEDIKA OY
– elintarviketeollisuuden koneet
– pakkauskoneet ja –materiaalit

BUSCH VAKUUMTEKNIK OY
– tyhjiöpumput

CORTEX OY
– leipomo- ja pakkauskoneet
– merkintälaitteet
– pakkausmateriaalit

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

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

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

MEKITEC OY
– laadunvalvontajärjestelmät

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

TANKKI OY
– säiliöt, sekoittimet, hoitotasot

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

VESANTTI OY
– lihavalmiste- ja valmisruokateollisuu-

den koneet

KUNNOSSAPITO

TOKAP SERVICE OY
Elintarviketeollisuuden kunnossapitoa

LAAdUN- JA  
TUOTETURVALLISUUdEN  

HALLINTAJäRJESTELmäT JA 
VASTUULLISUUSPALVELUT

ATAO OY
- Hallintajärjestelmä- ja tuoteturvallisuus-

konsultointi, vastuullisuuspalvelut

UMBRELLA INTERACTIVE
- Omavalvonta, elintarviketurvallisuus- 

järjestelmä digitaalisesti
- Mobiilikirjaukset: valvontakohteissa,  

todennuksista
- ISO 22000, 9001, 14001, 45001, FSSC,  

IFS ja BRC laadinta

LABORATORIOTUOTTEET

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

maljanvalulaitteet
– laboratoriolaitteet ja –tarvikkeet

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

Chemical)

mAUSTEET, AROmIT,
mUUT LISäAINEET

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

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

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

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

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

GIVAUDAN INTERNATIONAL SA
SIVULIIKE SUOMESSA
– aromit

HUNAJAYHTYMÄ OY
– kotimaista ja ulkomaista hunajaa
elintarviketeollisuudelle

IMCD FINLAND OY
– valmistus-, lisä- ja apuaineet, mm.
– aromit
- entsyymit
– stabilointiaineet
- emulgointiaineet
- proteiinit
- rasvajauheet 
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www.ets.fi
OSaajiEn ja vaikuttajiEn 
virkEä vErkOStOETS

ETS Kannattajajäsenet

Kronfågel Oy

ETS:N  
KANNATTAJAJÄSENEDUT

kannattajajäsenestä tehdään esittelyjut-
tu kehittyvä Elintarvike -lehteen.

kannattajajäsen saa seuran kotisivuilta 
linkin omille kotisivuilleen.

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

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

ETS TEKSTI:  ETM Kaisu Mälkiä

TETSIN VUOSIKOKOUS NESTLéN 
LASTENRUOKATEHTAALLA TURUSSA

T
urun Elintarviketutkijain Seu-
ran väki kokoontui 13. helmikuu-
ta Suomen Nestlé Oy:n Turun las-
tenruokatehtaalla yritysvierailun 
ja vuosikokouksen merkeissä.

Turun lastenruokatehdas on ainoa teh-
das Suomessa, jossa lastenruoka tehdään 
lasipurkkiin. Tehtaalla valmistetaan esi-
merkiksi suomalaisille tunnettuja brände-
jä, Pilttiä ja Bonaa, sekä uudempaa Natur-
Nes-tuotesarjaa. Lastenruokaa myös vie-
dään muun muassa muihin Pohjoismaihin, 
Venäjälle ja Sveitsiin.

Tehtaanjohtaja Sari Miettinen-Rantala 
esitteli Nestléä sekä kertoi Turun tehtaan 

TPM (Total Performance Management) 
-toimintamallista. Se tarkoittaa kokoel-
maa menetelmiä, joilla saadaan vähennet-
tyä tuotantoprosesseissa syntyvää hävik-
kiä. Tehtaalla toimii useita erilaisiin asioi-
hin keskittyviä asiantuntijaryhmiä, joil-
la on omat menetelmänsä hävikkien mi-
nimointiin.

raaka-ainehankinta  
vaatii tarkkuutta
Kansainvälisessä osto-organisaatiossa 
työskentelevä Jussi Hautala kertoi, miten 
lastenruuan vaatimukset eroavat muis-
ta elintarvikkeista. Lastenruokaa kos-
kee huomattavasti tiukempi lainsäädäntö 
kuin elintarvikkeita yleensä, koska on kyse 
kaikkein pienimmistä ja herkimmistä ku-
luttajista.

Muun muassa kasvinsuojeluaineilla ra-
jana on 10 µg/kg, eli käytännössä jäämiä 
ei hyväksytä ollenkaan. Lisäksi esimer-
kiksi raskasmetalleilla, mykotoksiineilla, 
dioksiineilla, PCB-yhdisteillä ja nitraatil-
la on omat tiukemmat raja-arvonsa. Las-
tenruokalaatuisten raaka-aineiden han-
kinta on hyvin haastavaa ja tarkan toimit-
tajayhteistyön tulos. Raaka-aineita ana-
lysoidaan erittäin paljon – lopputuotteita 
unohtamatta.

Erittäin tärkeä asia lastenruuan valmis-
tuksessa on myös vierasesineiden hallinta, 

johon Nestléllä panostetaan hyvin paljon. 
Kukaan ei halua löytää vierasesineitä elin-
tarvikkeista. Etenkin pienille lapsille vie-
rasesineet voivat aiheuttaa erittäin vaka-
via seurauksia, sillä he eivät itse osaa ker-
toa, jos suuhun pääsee jotakin sinne kuu-
lumatonta.

Mielenkiintoisten puheenvuorojen jäl-
keen kokousväki kävi tehdaskierroksella, 
jossa nähtiin, miten lastenruokaa tehdään. 
Raaka-aineita esikäsitellään, esimerkik-
si sortataan, siivilöidään, sekoitetaan ve-
teen, kuutioidaan, viipaloidaan, jauhe-
taan ja esikeitetään, minkä jälkeen ruo-
kaa valmistetaan neljässä suuressa katti-
lassa, tölkitetään lasipurkkeihin ja lämpö-
käsitellään.

tetSillä 60-vuotisjuhla 
loppuvuodesta
Kokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin DI Niko Markkinen ja muiksi hal-
lituksen jäseniksi aiemmasta hallituksesta 
DI, FM Eerika Vuorinen, ETM Kaisu Mäl-
kiä ja DI Laura Aaltonen. Lisäksi hallituk-
seen valittiin FM Heli Sihvonen ja FM Jo-
hanna Jokioja.

Kokouksessa keskusteltiin TETSin 
60-vuotisjuhlista, joita juhlitaan loppu-
vuodesta 2019. Juhlia edeltää seminaari, ja 
iltajuhlaa juhlitaan Turussa. Juhlien yksi-
tyiskohdat ovat vielä osittain työn alla. Jär-

jestelyjä helpottamaan perustettiin juhla-
toimikunta, jonka puheenjohtajaksi valit-
tiin Eerika Vuorinen. Kaikki TETSin jäse-
net ovat tervetulleita juhlatoimikuntaan, ja 
juhlatoimikunnan toiminnasta kiinnostu-
neet voivat ilmoittautua Eerikalle (eerika.
vuorinen(at)gmail.com).

Vuosikokouksessa jaettiin stipendit hy-
vin tehdyistä opinnäytetöistä Turun yli-
opistosta valmistuneille Mikael Fabri-
tiukselle diplomityöstä Determination of 
vitamin K from fermented foods ja Oluwa-
seun Samsonille diplomityöstä The fun-
damental effect of ingredients on the pasting 
and retrogradation properties of tapioca and 
cornstarch in excess and limited water sol-
vation medium. Molemmat stipendien saa-
jat pitivät kokouksen jälkeen kiinnostavat 
esitykset omista töistään. l

Kirjoittaja on TETSin rahastonhoitaja ja sihteeri.Hän 
työskentelee Nestlén lastenruokatehtaalla laatuasi-
antuntijana.

kokousväki pääsi myös tehdaskierrokselle: kai-
su Mälkiä (vas.), heli Sihvonen, laura aaltonen, 
leena aalto, johanna jokioja, Mikael Fabri-
tius, niina kelanne, niko Markkinen ja Mika kai-
mainen.

KUva. niKo marKKinen
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ETS TEKSTI:   vanhempi tutkija / erityisasiantuntija Gun Wirtanen Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti /  
 Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 koulutuskoordinaattori Katja Perttu, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
 projektipäällikkö Karri Kallio & lehtori Jarmo Alarinta Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 vt. päätoimittaja Pirjo Huhtakangas, Kehittyvä Elintarvike / Elintarviketieteiden Seura ry

TEHOA TyÖNHAKUUN -MENTOROINNIT 
JALKAUTUIVAT ETELÄ-POHJAMAALLE

ETS
TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

VEDENKÄSITTELyN NÄKyMÄT 
KOHTUULLISEN VAKAAT

E
lintarviketieteiden Seuran Te-
hoa työnhakuun -mentorointiti-
laisuudet jalkautuivat Etelä-Poh-
janmaalle. Ensimmäinen mento-
rointitapahtuma pidettiin Seinä-

joella Atrian Itikanmäen toimitiloissa yh-
teistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 
kanssa maaliskuun alussa.

Joukko ammattikorkeakoulussa bio- ja 
elintarviketekniikan insinööreiksi opiskele-
via ja muutama Seinäjoen yliopistokeskuk-
sessa (UCS) tutkimuksen parissa työsken-
televä henkilö sai rautaisannoksen työnha-
kuvinkkejä Atrian, Valion, Fresh Servantin, 
Juustoportin ja Ruokaviraston mentoreilta.

Heitä olivat laatujohtaja Seija Pihlajavii-
ta, henkilöstön kehittämispäällikkö Kaija 
Ketola-Annala ja henkilöstön kehittämis-
asiantuntija Tytti Isokangas Atrialta, mak-
suyksikön johtaja Tuomas Rouhunkoski ja 
lakimies Kirsi-Maria Heinonen Ruokavi-
rastosta, henkilöstöpäällikkö Jukka Linti-
lä Valiolta, henkilöstöpäällikkö Paula Bod-
backa Fresh Servantilta ja henkilöstöpääl-
likkö Aki Sundell Juustoportilta.

Mentorointiin sisältyi paikallisten jär-
jestäjien ryhmän suunnittelema ja toteut-
tama ennakkotehtävä: laatia työhake-
mus johonkin viidestä mentoriyritykses-
tä. Opiskelijat saivat tehtävästä henkilö-
kohtaisen palautteen ja tapasivat ryhmis-
sä kaikki päivän mentorit. Niiden jälkeen 
oli vielä mahdollisuus esittää kysymyksiä 
mentoreille.

opiskelijat toivovat lisää 
mentorointitilaisuuksia
Mentorointitapahtuman päätteeksi opis-
kelijoilta pyydettiin palautetta mento-
roinnin hyödyistä, ja miten he parantaisi-
vat sen toteutustapaa ja sisältöä. Opiskeli-
joilta kysyttiin myös, ovatko he työsken-
nelleet elintarviketeollisuudessa tai muis-
sa elintarvikealan työpaikoissa sekä miten 

elintarvikealan yritykset voisivat helpottaa 
opiskelijoiden työ-, kesätyö- ja harjoitte-
lupaikkojen saantia.

Opiskelijoiden mielestä Seinäjoella pi-
detyn mentorointitapahtuman parasta an-
tia olivat ryhmäkeskustelut mentoreiden 
kanssa. Yleisistä esityksistä he saivat tie-
toa yrityksistä ja mentoreiden urapoluista 
sekä ryhmäkeskusteluista arvokasta tietoa 

ensimmäinen tehoa työnhakuun -mentorointitilaisuus pidettiin Seinäjoella 7. maaliskuuta atrian iti-
kanmäen toimitiloissa.

L
aboratoriotuotteiden tuotepäällik-
kö Anne Rantala HyXo Oy:stä kuvaa 
vedenkäsittelyn näkymiä Suomes-
sa kohtuullisen vakaiksi. Huomiota 
kiinnitetään tällä hetkellä haitallis-

ten aineiden, kuten lääkejäämien ja mikro- 
muovien poistamiseen.

Elintarviketieteiden Seuran uusi kan-
nattajajäsen, HyXo, on 50-vuotias per-
heyritys, joka tarjoaa ratkaisuja, tuottei-
ta ja palveluita vedenkäsittelyyn, prosessi- 
mittauksiin ja laboratorioiden analyysi-
tarpeisiin.

Rantalan mukaan elintarviketeollisuu-
dessa tulee lähinnä varmistua mahdol-
listen poikkeustilanteiden hallintaan, jos 
yritykset käyttävät kunnallista verkosto-
vettä. Näitä ovat muun muassa putkirikot 
ja kontaminaatiot.

− Näihin voidaan varautua esimerkik-
si UV-desinfioinnilla, mittauksilla ja suo-
datuksilla laitoskohtaisen harkinnan mu-
kaisesti. Lisäksi pitää varautua siihen, et-
tä vettä ei ole aina saatavissa verkostosta, 
Rantala tarkentaa.

HyXon tuotevalikoima kattaa veden-
käsittely-, prosessi- ja laboratoriolaitteet 
sekä prosessimittarit. Yritys tuo maahan 
ja valmistaa sekä yksittäisiä laitteita että 
laitekokonaisuuksia. Päämiehiä on yli 20 
maassa. Lisäksi yhtiöllä on koko Suomen 
kattava huoltopalveluverkosto.

Yrityksen liikevaihto on noin 18 mil-
joonaa euroa vuodessa, ja työntekijöi-
tä on tällä hetkellä 56. HyXo Oy on osa 
HyXo-yhtiöitä, joihin kuuluu myös mit-
tausalan asiantuntijayritys Oleinitec Nor-
dic AB Ruotsissa.

laaja asiakaskunta
HyXon tärkeitä laboratorioasiakkaita ovat 
tutkimuslaitokset, analyysipalveluja tuot-
tavat laboratoriot, elintarviketeollisuuden 
laadunvalvontalaboratoriot sekä veden-
puhdistuslaitokset ja jätevedenpuhdista-
mot.

− Elintarvikealan laboratorioiden mer-

kitys on kasvanut Hyxo Oy:ssa viime vuo-
sina, ja laboratoriolaitevalikoimaamme on 
aktiivisesti kehitetty vastaamaan elintar-
vikealan analyysitarpeita ajatellen. Mer-
kittävä, uusi elintarvike- ja rehuanalytiik-
kaan erikoistunut päämiehemme on sak-
salainen Gerhardt. Sen valikoimasta löytyy 
useita elintarvikkeiden ja rehujen koostu-
muksen analysointiin soveltuvia laitteita, 
Anne Rantala kertoo.

Verkostoituminen alan toimijoiden 
kanssa ja mahdollisuus osallistua ajan-
kohtaisia teemoja käsitteleviin tapahtu-
miin olivat tärkeimmät syyt liittyä Elintar-
viketieteiden Seuran kannattajajäseneksi.

− Seura on minulle henkilökohtaisesti 
tuttu entuudestaan, sillä olin henkilöjäse-
nenä seurassa useita vuosia aina opiske-
luajoista alkaen. Aiemmin olen osallistu-
nut seuran järjestämiin seminaareihin. Nyt 
emme ole vielä toistaiseksi olleet tapahtu-
missa mukana, mutta mielellämme otam-
me tulevaisuudessa osaa niihin. l

tuotepäällikkö anne rantala hyXo oy:stä on ol-
lut aikaisemmin elintarviketieteiden Seuran 
henkilöjäsen. nyt yritys on seuran kannattaja-
jäsen.

työhakemuksen tekoon ja työhaastatte-
luun valmistautumiseen.

Opiskelijat toivovat, että yritykset 
markkinoisivat itseään ja työpaikkoja 
enemmän opiskelijoille ja hyödyntäisi-
vät tässä työssä paremmin myös sosiaa-
lista mediaa. Haastattelukutsu työpaik-
koihin olisi heidän mielestään hyvä saa-
da mahdollisimman nopeasti, jottei odo-
tellessa ehdi luvata töihin toiseen paik-
kaan, vaikka juuri tämä yritys ja tehtävä 
kiinnostaisi.

toinen mentorointitilaisuus 
pidettiin huhtikuussa
Huhtikuussa paikallisryhmä järjesti toi-
sen Tehoa työnhakuun -mentorointita-
pahtuman Seinäjoella. Se oli suunnattu 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun agro-
logiopiskelijoille ja tekniikan opiskeli-
joille sekä yliopistokeskuksen opiskeli-
joille, jotka ovat kiinnostuneita työllistä-
mään itsensä lähitulevaisuudessa maata-
lousalalle.

Tapahtumassa oli järjestäjien lisäk-
si mukana MTK-Etelä-Pohjanmaa, At-
rian A-Tuottajat ja A-Rehu, MSK Group, 
Valtra ja Ruokavirasto, joiden asiantunti-
jat kertoivat uratarinoitaan ja sparrasivat 
osallistujia työnhaussa. Alkusyksystä pi-
detään kolmas mentorointitilaisuus res-
tonomeiksi valmistuville opiskelijoille.

paikallisryhmästä 
paikallisjaostoksi pohjanmaalla
Mentorointitapahtumien käytännön jär-
jestelyistä huolehtinut paikallisryhmä on 
perustamassa Seinäjoelle Elintarviketie-
teiden Seuran paikallisjaoston. Perusta-
miskokous pidetään Seinäjoella syys-lo-
kakuussa, mistä ilmoitetaan seuran jä-
senille sähköposteihin tulevalla kutsulla 
sekä seuran uutiskirjeessä ja kotisivuilla.

Jaoston tehtävänä tulevat alussa ole-
maan vuotuiset vierailut paikallisissa yri-
tyksissä ja mentorointikierroksen jatka-
minen yhdessä paikallisyritysten kanssa. 
Restonomimentoroinnin jälkeen kierros 
alkaa alusta. Lokakuun lopussa mento-
rointitilaisuus järjestetään bio- ja elin-
tarviketekniikan opiskelijoille, marras-
kuun lopussa agrologeille ja maaliskuun 
alussa restonomeille.

Ensimmäisestä mentorointitapahtu-
masta viisastuneena tiedetään, että uu-
si kierros pitää toteuttaa ennen kuin vii-
meisen vuoden opiskelijat siirtyvät työ-
harjoitteluun. Näillä mentorointitilai-
suuksilla luodaan lisäarvoa opiskelijoil-
le, jotta he löytävät Elintarviketieteiden 
Seuran hyvänä verkostoitumisfoorumina 
ennen siirtymistään työelämään. l

KUva: hyxo oy

KUva: Pirjo hUhtaKangas

Kannattajajäsen

kehittyvaelintarvike.fi

verKossa
• Lehden verkkosivuilla ovat nimityksiä-, tunnustuksia- ja tapahtumia-palstat.
• Lehtiarkisto hakusanatoiminnolla
• Pääkirjoitukset, kolumnit, puheenvuorot, pakinat ja Maailma mausteilla -jutut.
• Sieltä voit laittaa juttuvinkkejä ja antaa palautetta sekä tilata lehden.
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ETS ets-Palsta
TEKSTI:  vt. toiminnanjohtaja Minna Mustakangas 

Hunajan ainutlaatuinen 
entsyymitoiminta ja moni-
puolinen sokerikoostumus 
parantavat elintarvikkeiden 

ominaisuuksia. 

Hunaja vahvistaa muiden 
 ainesosien makua, vähen-

tää  tuotteiden hapettumista, 
 helpottaa ruskistumista ja 

 edistää säilyvyyttä ja tuoreutta. 

Makeuttajana hunajaa 
tarvitaan vähemmän 

kuin sokeria. 

Hunaja on luonnontuote, joka on enemmän kuin makeutta. Enemmän kuin 
mielikuva terveellisestä tuotteesta. Enemmän kuin energian lähde. Se on 
raaka-aine, joka antaa tuotteellesi lyömättömiä etuja.

Hunaja-alan ammattilaisina autamme sopivien 
ratkaisujen löytämisessä ja toimitamme hunajan 
käyttövalmiina sopivissa toimituserissä. 

Pyydä tarjous alan makeimmalta toimittajalta.

Hunajayhtymä Oy
toimitusjohtaja Aapo Savo
aapo.savo@hunaja.fi
050 330 8592
www.hunaja.fi

Luonnollista makeutta vuodesta 1969

TUTKIMUSTIETOA HyÖDyNNETÄÄN LIIKE-
TOIMINNASSA JA LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELUSSA

E
lintarviketieteiden Seuran 
(ETS) vuosikokous järjestet-
tiin Tieteiden talolla Helsin-
gissä 26.3. Tilaisuudessa Fa-
zer-konsernin tutkimusjohtaja 

Jussi Loponen piti esityksen, miten Fa-
zer hyödyntää tutkimustietoa liiketoi-
minnassaan. Lisäksi maa- ja metsäta-
lousministeriön elintarviketurvallisuus-
johtaja Sebastian Hielm kertoi, vaikut-
taako tutkimustieto lainsäädännön val-
mistelussa.

Seuran puheenjohtajaksi valittiin KtaO 
Taru Karikoski ja varapuheenjohtajaksi 
ETM Marina Häggman. Hallituksen jäse-
nistä erovuorossa olleen TkT Juhani Siba-
kovin tilalle valittiin TkL Marjatta Vahva-
selkä. Vuosikokoukseen osallistui 28 hen-
kilöä.

Seuran vuosikokouksen jälkeen kuusi 
jaostoa (ATJ, EAJ, EHJ, ETMJ, PTJ ja VAJ) 
piti vuosikokouksensa.

Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto IPSJ 
järjesti oman vuosikokouksensa Kuopi-
ossa 27.3. Vuosikokous aloitettiin tutus-
tumalla RPS Brewing Oy:n toimintaan. 
Ohjelmassa olivat panimokierros ja yri-
tysesittely.

Turun Elintarviketutkijain Seuran 
vuosikokous järjestettiin 13.2. Suomen 
Nestlé Oy:n tiloissa Turussa.

pakkausaiheinen seminaari 
kemian päivillä
Elintarvikeanalytiikan jaosto järjesti 28.3. 
Kemian Päivillä Helsingin Messukeskuk-
sessa seminaarin Elintarvikepakkauksen 
moderni muoto. Seminaarin ajankohtai-
nen aihe kiinnosti, sillä paikalle tuli run-
saasti osallistujia: 200 henkilön sali oli 
lähes täynnä.

Mentorointikiertue jatkuu
ETS:n Tehoa työnhakuun -mentorointiti-
laisuudet jalkautuivat Etelä-Pohjanmaal-
le. Ensimmäinen mentorointitapahtuma 
pidettiin Seinäjoella Atrian Itikanmäen 
toimitiloissa yhteistyössä Seinäjoen am-
mattikorkeakoulun ja Helsingin yliopis-
ton Ruralia-instituutin kanssa 7.3.

Toinen Tehoa työnhakuun -mentoroin-
titapahtuma järjestettiin Seinäjoella 11.4. 
Se oli suunnattu Seinäjoen ammattikor-
keakoulun agrologiopiskelijoille ja tek-
niikan opiskelijoille sekä niille yliopisto-
keskuksen opiskelijoille, jotka ovat kiin-
nostuneita työllistämään itsensä lähitu-
levaisuudessa maatalousalalle.

elintarvikepäivä  
7.5. Finlandia-talossa
Elintarvikepäivä kokoaa alan ammatti-
laiset yhteen jälleen tänä keväänä. Vuo-
tuinen huipputapahtuma on tiistaina 7.5. 

Finlandia-talossa. Tapahtuman teemana 
on vastuullisuus. Päivään voi ilmoittau-
tua osoitteessa http://www.etl.fi/elintar-
vikepaiva-2019.

uusia jäseniä seuraan
Alkuvuoden aikana olemme saaneet seu-
raan lisää uusia henkilöjäseniä. He ovat 
Jari Mäkelä, Joni Viitala, Ilkka Kotanen, 
Karri Kallio, Sari Ollila ja Elisa Arte. Läm-
pimästi tervetuloa kaikille! l

I Love RuokatiedeI Love Ruokatiede
1000 tarinaa1000 tarinaa

Tule ja kutsu jäseneksi
Elintarviketieteiden seuran jäsenet kertovat, että seura on  
 * Hieno mahdollisuus verkostoitua
 * Kanava etsiä tietoa
 * Väylä tutustua alaan 

Lisätietoja kampanjasta: www.ets.fi/jaseneksi

I Love RuokatiedeI Love Ruokatiede
1000 tarinaa1000 tarinaa

Tule ja kutsu jäseneksi
Elintarviketieteiden seuran jäsenet kertovat, että seura on  
 * Hieno mahdollisuus verkostoitua
 * Kanava etsiä tietoa
 * Väylä tutustua alaan 

Lisätietoja kampanjasta: www.ets.fi/jaseneksi

OSaajiEn ja vaikuttajiEn  

virkEä vErkOStOETS

Minna Mustakangas, KTM
vt. toiminnanjohtaja

Elintarviketieteiden Seura ry
PL 115 (Pasilankatu 2),  
00241 Helsinki
minna.mustakangas(at)ets.fi
info(at)ets.fi
www.ets.fi

facebook.com/EtSry/
(FB-ryhmä jäsenille:  
Elintarviketieteiden Seura ry)

@EtS_ry
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PUNNITSEMISEN
UUSI ÄLYAIKA

on alkanut!

Vallitsevien
olosuhteiden

huomiointi

Staattisen
sähkön poisto

Intuitiivinen
kosketuskäyttöliittymä

myös suomenkielellä

Ota yhteyttä ja siirry tulevaisuuteen.
www.teopal.fi

Monipuoliset
liitännät

Asiakaspalvelu: (09) 8190 560
asiakaspalvelu@teopal.fi

Katso esittelyvideo
skannaamalla tämä koodi.

Elektroninen
vesivaaka

olosuhteiden

kosketuskäyttöliittymä
myös suomenkielellä

Ota yhteyttä ja siirry tulevaisuuteen.

Monipuoliset
liitännät

Automaattinen
viritys

ja linearisointi


