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KUVA: MIKA PYYKKÖ

MAAILMA PALAUTUU,
MUTTEI ENNALLEEN
itä tiesinkään koronapandemian vaikutuksista

RISKINARVIOINTIIN panostetaan jatkossa entistä enem-

ihmiskuntaan Kiinan eristäessä kaupunkeja, kun

män. Tuotantoketjuissa verkostoitunut yhteistyö on tätä

aliarvioiden päivittelin ”vain Kiina voi sulkea

päivää, tehotuotanto ei resonoi. Luonnon monimuotoisuu-

ihmisiä noin”. Kirjoitan tätä pääkirjoitusta etä-

den tuhoaminen altistaa ihmiskunnan suoraan tai välilli-

työhuoneessani, enkä saa poistua Uudeltamaalta.
Alaluokilta lähtien mielessäni on kummitellut ajatus
mikrobista, jolla luontoäiti rajoittaa ihmisten lukumää-

sesti erilaisille epidemioille.
Suomalaiset ovat tottuneet vuodenaikojen mukanaan
tuomiin satokauden vaihteluihin. Luonnonvarakeskuksen

rää maapallon kantokykyä hallitakseen.

Singaporessa, Dubaissa, Tokiossa ja Frank-

Ihmiskunta on ymmärtänyt, että tehok-

furtissa tekemissä arktisuusbränditutkimuk-

kaita ja ripeitä toimia ympäristön sääs-

sissa selviää, ettei Suomi ole tunnettu ruoka-

tämiseksi on tehtävä. Onko epärealistista
odottaa, että olemme kääntämässä uuden
sivun kohti vastuullisempaa arkea?
Kaupunkien ilmansaasteet vähenivät
nopeasti, kun liikkuminen väheni. Ilmansaasteet ovat tappaja sekin, vaikka hidas.
Tuleeko arjen normalisoitua vapaa-aikaa

AJATTELUA
PITÄÄ OHJATA
TALOUSKESKEISYYDESTÄ
MERKITYKSELLISYYTEEN.

maa, eikä viljelyn oleteta olevan arktisilla
alueilla edes mahdollista.
Suomen ruokavienti on hienossa kasvussa
ja kansainväliset päätrendit tukemassa tuoteviestejä: puhtautta, resurssiviisautta, turvallisuutta ja terveellisyyttä. Sanat ilman
asiayhteyttä jäävät ontoiksi. Tieto ja ymmärrys tuotteesta ohjaa ostovalintoja.

enemmän, kun etäyhteyksien käytöstä
tulee arkea usealle? Ehkä voimme muut-

LOPPUKÄYTTÄJIÄ voi tuupata kestä-

taa kaupunkien keskustoista kauemmas,

vien elämäntapojen ja parempien valintojen

kun työmatkoihin käytetty aika ei ole
arjen toimivuuden kulmakivi.

pariin. Ideoita voi hyvin ottaa tammikuisen Vegaanihaasteen
toteutuksesta: ravitsemusterapeuttien podcasteja, artistien

KOTIMAISUUSASTE ja omavaraisuus ovat nostaneet

kauppakierrosvideoita, arkeen sopivia reseptejä mobiiliso-

arvoaan, kun rajoja suljetaan, vaikka tavarat kulkevat.

velluksella ja paljon muuta.

Huoli omasta ja tuotantoketjun työntekijöiden terveydestä

Ruohojuuritasolla on paljon liikehdintää. Vaatteiden,

on aito. Vähittäiskaupoista on hamstrattu tuotteita, mutta

nettikaistan ja ruuan kulutusta tulee järkevöittää. Kaikkea

kyse on tainnut olla kotivaran haalimisesta karanteenin

ei tarvitse olla saatavilla aina, mutta kaikilla pitää olla mah-

varalle. Vieroksumme Teksasin varakuvernöörin ajattelu-

dollisuus hyvään elämään. Terveiden elinpäivien loppumi-

tapaa ”oma henki on vanhukselle pieni hinta maan talou-

nen yllättää meistä monet. Odotan aikaa, kun saamme taas

den pelastamisesta”.

nauttia terveellisestä ja maukkaasta ruuasta yhdessä.

Keskittyneeseen asumiseen ja tuotantoon liittyy hyö-

Tässä lehdessä alkaa Lihavuus-juttusarja. Tarkoituksena

tyjä ja riskejä, mutta ajattelua pitää ohjata talouskeskei-

on käsitellä aikamme suurta ruokaongelmaa eri näkökul-

syydestä merkityksellisyyteen. Suomalainen ohjelmisto-

mista. Mitä tulemme oppimaan koronapandemiasta? Elämä

kehitykseen ja palvelumuotoiluun erikoistunut teknolo-

on haavoittuvaa, terveys katoavaa, ja omilla valinnoilla on

giayritys Vincit on kehittänyt mielenkiintoisen planetaari-

vaikutusta.

sen tuotekehityksen työkalupakin: Miten kehittää tuotteita
ja liiketoimintaa vastuulliseksi, läpinäkyväksi yhdistäen
oikeat ihmiset ja rakentaa haluttavaa tulevaisuutta?
Gold&Greenin hankintajohtaja Sirpa Kemppainen
kuvailee tässä numerossa, miten tiivis ja avoin yhteistyö
raaka-ainetuottajien kanssa on siivittänyt menestystä.
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Arktisuus vetoaa
eri tavalla eri maissa

Pohjoisuus tuo ruuan vientiin vahvuuksia, mutta arktisuudesta pitää viestiä eri
tavalla eri maissa. RuoKasvu -hankkeessa
tuoreet, luonnolliset marjakuvat vetosivat kaikissa kohdemaissa: Japanissa,
Arabiemiirikunnissa, Saksassa ja
Singaporessa.

Valmistus- ja lisäaineet & Tuotekehitys

5

TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

TUTKIMUS- JA
KEHITYSPÄÄLLIKKÖ
ON MONESSA MUKANA

R

Elintarviketieteiden Seuran
verkkosivusto www.ets.fi
yhdistyi lehden sivustoon.
Nyt kaikki tiedot löytyvät samasta
paikasta:
KUVA: RAISIO OYJ

Henkilökuva

Otto Kaukoselle tärkeitä asioita ovat perhe, ystävät, terveys, motivoiva työ, koti ja kesämökki.

aisio-konsernissa työskentelevän

lisen vuotta jatko-opiskelijana yliopistolla.

Otto Kaukosen työpäivät täytty-

– Samana syksynä Raisio haki tuoteke-

Raision nykyisessä strategiassa nousee

vät pääosin tutkimus- ja tekno-

hitysosastolleen viljapuolen asiantuntijaa

vahvasti esiin kaurapohjaisten lisäarvo-

logiakehitysprojekteista. Lisäk-

trainee-tehtävään. Laitoin hakemuksen

tuotteiden kansainvälisen liiketoiminnan

si hän auttaa tuotekehitysprojek-

sisään, ja sillä tiellä ollaan edelleen.

kehittäminen.

sa viljanhankinnalle, tuotannolle, laadun-

Yhteistyöverkostot tärkeitä

ko intensiivisesti. Ravintokuidun ja kasvi-

hallinalle ja teollisuusmyynnille.

on selkeä liiketoiminnallinen tavoite.

www.kehittyvaelintarvike.fi

UUDET VERKKOSIVUT
NYT JUTTUJA ON VERKOSSA,
JA PALJON LISÄÄ TULOSSA!

Kaukonen aloitti Raisiolla loppuvuodesta

pohjaisen ruuan suolistovälitteisistä ter-

– Monipuolisen työnkuvan ansiosta

2010 ja oli pari ensimmäistä vuotta asian-

veysvaikutuksista saadaan jatkuvasti uut-

tässä työssä on saanut hyvän kokonaiskä-

tuntijana viljatuotteiden tuotekehityksessä.

ta kansainvälistä tutkimustietoa. Tämä on

Löydät verkosta printistä tuttujen
aihepiirien juttuja:
Tiede & Tutkimus, Talous & Liiketoiminta,
Lainsäädäntö, Tuotekehitys, Pakkaukset,
Tuoteturvallisuus, Raaka-aineet
ja paljon muita.

sityksen tuotantoketjun eri osista ja liike-

– Tein viljapohjaisten välipalatuottei-

etenkin kauratuotteiden osalta potenti-

toiminnan dynamiikasta, vaikka välillä on

den tuotekehitystä ja myös muita projek-

aalinen tutkimusalue, johon Suomessa on

Artikkelit ovat saatavilla ilman maksumuuria.

ollut turhan monta rautaa tulessa saman-

teja sekä työskentelin aika paljon Raision

tartuttu aktiivisesti.

aikaisesti, Kaukonen sanoo.

Ison-Britannian välipalapatukka- ja mu-

teissa ja on asiantuntijatukena muun muas-

Hän kuuluu sekä tutkimus- että tuote-

rotehtaiden tuotekehitystiimien kanssa.

– Kauran kanssa tulee touhuttua mel-

Kasvipohjaisten

tuotteiden

rynnis-

tys perinteisesti eläinperäisten tuotteiden

kehitystiimiin ja toimii linkkinä niiden vä-

Vuonna 2012 Kaukonen aloitti tuoteke-

hallitsemiin kategorioihin on vaikuttanut

lillä. Molemmat tiimit ovat kasvaneet vii-

hityspäällikön tehtävässä ja vastasi 4−5

Kaukosen työhön sekä kuluttaja- että teol-

meisen kahden vuoden aikana, ja niihin

henkilön tiimin kanssa Raision viljapoh-

lisuustuotteiden liiketoiminnassa.

on saatu uutta ja monipuolista osaamis-

jaisten tuotekategorioiden tuotekehityk-

– Erityisen ilahduttavaa ”kauranörtti-

ta vilja- ja Benecol-tutkimuksen ja -kehi-

sestä. Toissa vuonna työnkuva muuttui

nä” on huomata, miten merkittävän ase-

tyksen yhdistymisen ja uusien rekrytoin-

strategisten kehitysprojektien pariin ja

man kaura on tässä kehityksessä saanut.

tien myötä.

tehtävänimike vaihtui tutkimus- ja kehi-

Päätyminen elintarvikealalle oli sattu-

tyspäälliköksi.

Kaukonen tähdentää, että etenkin brändituotteiden

kehitystyössä

kuluttajan

maa. Armeijan jälkeen Kaukonen oli het-

Tutkimus- ja tuotekehitysprojektit to-

ken aikaa työelämässä ja mietti, mitä al-

teutetaan nykyisin pitkälti yhteistyöver-

kaisi opiskella. Hän haki muutamaan kor-

kostoissa. Tutkimuslaitosten ja yliopisto-

– Maku ja rakenne nousevat toki mer-

keakouluohjelmaan, joihin pystyi valmis-

jen lisäksi verkostoissa on usein mukana

kittävään rooliin, mutta myös muilla teki-

tautumaan muun muassa kemiaa ja fysiik-

myös muita palveluntuottajia ja alihank-

jöillä on oma vaikutuksensa. Kuluttajatut-

kaa lukemalla.

kijoita sekä laite- ja raaka-ainetoimittajia.

kimukseen on tarjolla paljon erilaisia työ-

– Hyvän yhteistyöverkoston rakentami-

kaluja tuotetesteistä kattaviin, kuluttajan

maatalous-metsätieteelli-

nen ja tehokas hyödyntäminen on avain-

käyttäytymistä ja kulutustrendien kehitty-

sen tiedekunnan koulutusohjelmiin, jois-

asemassa uusien, innovatiivisten tuottei-

mistä selvittäviin projekteihin. Laajemmat

ta elintarviketeknologia vaikutti yhdel-

den ja konseptien kehityksessä. Ulkopuo-

tutkimukset toteutetaan usein ulkopuolisen

tä mielenkiintoisimmista vaihtoehdoista.

listen yhteistyökumppaneiden lisäksi pro-

asiantuntijakumppanin kanssa.

– Perhetuttavan suosituksesta tutustuin

myös

Kaukonen valmistui elintarviketieteiden
maisteriksi vuonna 2010 Helsingin yliopistosta, jossa hän opiskeli elintarviketekno-

jektit vaativat toki paljon yhteistyötä myös
talon sisällä, Kaukonen tähdentää.

vä ymmärtää kokonaisuutena.

Kuluttajien reaktioista uuteen tuotteeseen ei voi olla täysin varma, vaikka kuluttajatarve olisi etukäteen tunnistettu ja ku-

Tutkimuksella iso merkitys

terin tutkielmansa hän teki kauran vesiliu-

Raisiolla pyritään osallistumaan omalle

– Lanseerauksen jälkeen pitää olla an-

koisen fraktion ominaisuuksista.

toiminnalle tärkeään tutkimukseen, muun

turit erityisen herkällä ja kerätä palautet-

luttajien mieltymyksiä huolellisesti testattu.

Opiskeluaikoina Kaukonen työskenteli

muassa julkisiin yhteishankkeisiin ja seu-

ta kaikin mahdollisin keinoin eri kanavis-

useamman kesän Fazerin Tampereen lei-

rataan kansainvälistä tutkimusta jatku-

ta, kuluttajilta ja kaupalta, koska silloin saa

pomolla ja yhden kesän Fazer Myllyllä Lah-

vasti. Omat projektit ovat yrityksen stra-

kaikkein tarkimman tiedon tuotteen eduis-

dessa. Valmistumisen jälkeen hän oli puo-

tegiaa tukevaa soveltavaa tutkimusta, jolla

ta ja puutteista jatkokehityksen tueksi. l

Kehittyvä Elintarvike 2/2020

Raaka-aineita, pakkauksia, koneita ja laitteita,
laboratoriotarvikkeita ja paljon muuta.
Digihankintaoppaasta löydät
tuotteet ja palvelut helposti.

tuotteesta saama asiakaskokemus on hy-

logiaa pääaineenaan viljateknologia. Mais-
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MITÄ OLET OSTAMASSA
TAI MYYMÄSSÄ?

Haluatko tilata lehden?
Lehtitilaus vuodeksi maksaa 69 € + alv 10 % (oppilaitos 57 € + alv)
Nyt on sopiva hetki liittyä Elintarviketieteiden Seuran jäseneksi,
helposti verkossa!
Ilmoita tietosi ja maksa jäsenyys, näin helppoa se on.
Jäsenyys maksaa 72 € (työelämän ulkopuolella 36 €),
ja sisältää Kehittyvä Elintarvike -lehden vuosikerran ja tapahtumia.

INNOSTUITKO
JUTUSTA?
JAA SE
SOSIAALISEEN
MEDIAAN!
Valmistus- ja lisäaineet & Tuotekehitys
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Kolumni

TEKSTI: ostopäällikkö Ulla Valkama MP-Maustepalvelu Oy

V

iime viikot ovat olleet ostajan

etsiä myös hinnallisesti sopivat ratkaisut

KUVA: MP-MAUSTEPALVELU

OSTAJA ON
TUOTEKEHITYKSEN JA
ASIAKKAAN APUNA
Näytteet matkaavat maailmalta yleensä

työssä kiireisiä: on varmistettu

ja toimittajat. Menekkitiedot ohjaavat

kuriirilähetyksin, jotta ne saadaan

raaka-aineiden saatavuutta ja toi-

myös toimittajavalintaa sekä ostettavan

nopeasti käyttöön. Laadunvalvontamme

mituksia. Koronaviruksen myö-

raaka-aineen kuljetusratkaisuja.

tarkastaa, että uuden raaka-aineen doku-

tä raaka-aineiden menekki on kasvanut,

Lähtötietojen jälkeen oston rooli on

mentointi vastaa omaa laatuvaatimus-

koska kuluttajat laittavat kotona enemmän

etsiä sopivat toimittajat ja raaka-aineet.

tamme. Testaukseen asti menevät vain

ruokaa. Pitkällä tähtäyksellä saatavuuteen

Ensin tarkastamme nykyisten toimitta-

ne raaka-aineet, joiden dokumentointi

voi tulla haasteita eri maiden sisäisten

jien tuotevalikoiman, jolloin toimittaja-

on kunnossa.

rajoitusten vuoksi, mutta myös näissä

valinta voidaan tehdä nopeammin, koska

tilanteissa pyrimme löytämään vaihtoeh-

toimittajan hyväksymisprosessi on jo

ka-aineen soveltuvuuden, muun muassa

toiset ratkaisut.

tehtynä. Monet toimittajat pitävät myös

makuominaisuudet. Tarvittaessa tehdään

tuote- ja trendiesittelyjä, jolloin tiedot

myös lopputuotekokeita. Tuotekehitys-

kaan toimeksiannosta tai tuotekehityk-

arkistoidaan myös myöhempää käyttöä

prosessiin voi liittyä useita näytteitä ja

semme ideasta. Ideoita saadaan myös

varten.

niiden testauksia, ennen kuin näyte on

Tuotekehitysprojekti aloitetaan asiak-

valmis. Nopeimmillaan projektiin voi

raaka-ainetoimittajilta. Ne voivat olla
valmiita ratkaisuja tai vaativat vielä lisäkehitystä, ennen kuin niitä tarjotaan
asiakkaille.
Tuotekehitysprojekti voi olla myös
olemassa olevan tuotteen tuotehuoltoa,
kun halutaan tehdä muutoksia reseptiin.
Tuotekehityksessä pinnalla on nyt aasialainen, erityisesti japanilainen keittiö.

HYVÄ YHTEISTYÖ
VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA
JA TUOTTAA LISÄARVOA
ASIAKKAILLE.

mennä vain päiviä, toisinaan jopa vuosikin.
Hyvä yhteistyö prosessin eri vaiheissa
vähentää kustannuksia ja tuottaa lisäarvoa asiakkaille, kun tuotekehitysyhteistyötä tehdään koko toimitusketjussa.

SAUMATON JA VIIVEETÖN yhteistyö
oston kanssa on tuotekehityksen vink-

Inspiraation lähteenä ovat myös Lähiidän alueen ruuat.

Tämän jälkeen tuotekehitys testaa raa-

kelistä keskeistä projektien onnistumi-

SOPIVAN TOIMITTAJAN ja raaka-aineen

sen kannalta. Projektien aikataulu on

käyttää olemassa olevia raaka-aineita tai

löytyessä lähetämme heille kyselyn, jossa

usein vedetty hyvin tiukalle, jolloin oston

hakea täysin uutta raaka-ainetta tai rat-

pyydetään ehdotuksia projektiin. Samalla

ammattitaitoa ja kontakteja osataan

kaisua. Osto saa tuotekehitykseltä näyte-

ilmoitamme kriteerit, jotka tuotekehitys

arvostaa. Uusien ja joskus vaikeastikin

tilauksen uutta projektia varten. Projek-

on projektin alussa ilmoittanut. Menekki-

löydettävien raaka-aineiden saaminen

tin lähtötiedot ovatkin tärkeässä roolissa,

ennusteisiin perustuen selvitämme tuot-

ajoissa tuotekehityksen käyttöön ei ole

jotta voidaan alusta alkaen etsiä sopiva

teen hintatason ennakoiduille ostomää-

aina helppoa, mutta pääsääntöisesti osto

raaka-aine.

rille.

onnistuu löytämään ratkaisun.

Tuotekehitysprojekteissa voidaan

Raaka-ainenäytteen mukana pyy-

Toinen iso apu tuotekehitykselle on

TÄRKEITÄ TIETOJA ovat muun muassa

dämme tuotetietodokumentit, kuten

toimittajayhteistyön koordinointi ja sitä

raaka-aineen käyttökohde ja laadulliset

ainesosat, mikrobiologiset arvot, aller-

kautta toimittajien uudet ideat ja esitte-

erityisvaatimukset kuten gluteenittomuus,

geenit, ravintoarvotiedot sekä muut

lyt. Toimittajilta saadut trendikatsaukset,

maidottomuus, palmuöljyttömyys tai

raaka-aineen erityisvaatimukset. Tällä

vinkit tulevista lainsäädäntömuutoksista

vegaanisuus. Ostolle tärkeitä tietoja ovat

tavalla varmistuu näytteen soveltuvuus

ja monet muut ajankohtaiset asiat ovat

myös mahdollinen menekki, jotta voidaan

projektiin ja tuotantoomme.

kullanarvoisia tuotekehitykselle.
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Ajankohtaista
KUVA: PIRJO HUHTAKANGAS

TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

kukauppiaiden tilanne on päinvastainen:
myynti on lähes kadonnut, Luoto tiivistää.

KUVA: LAURA HYVÄRINEN

KUVA: PIRJO HUHTAKANGAS

Elintarvikealan kuljetusyrittäjät ry:n noin
300 jäsentä ovat suurimmalta osaltaan 1−2

jien hyvät suhteet ovat auttaneet toimi-

auton yrittäjiä, jotka hoitavat myös eri-

maan joustavasti kriisiaikana.

tyisosaamista vaativia kuljetuksia, kuten

Tuleva satokausi tärkeä
huoltovarmuudelle

maidonkeräilyä ja eläinkuljetuksia.

Alkutuotannon suurimmat huolenaiheet

huoltovarmuustasolla on harjoiteltu yh-

– Maidonkeräilyssä otetaan myös näyt-

ovat työvoimapula, heikkenevä talous-

dessä, miten häiriötilanteissa toimitaan.

teitä, ja rehu- ja eläinkuljetuksissa tarvi-

ja rahoitustilanne sekä suojavarusteiden,

Ei tässä ole lähdetty nollasta liikkeelle,

taan omaa erikoisosaamista, jota on vai-

torjunta-aineiden ja varaosien saanti. Tä-

Luoto huomauttaa.

kea korvata. Pyörät ovat kuitenkin pyöri-

mä selvisi Maa- ja metsätaloustuottajain

neet ympäri vuorokauden, toimitusjohtaja

Keskusliiton (MTK), Svenska Lantbruks-

Seppo Tolonen kertoo.

producenternas Centralförbundin (SLC),

kriisin aikana hyvin osin siksi, että varau-

RUOKAHUOLTO TOIMII YHTEISTYÖLLÄ

E

intarvikeketjun hyvä yhteistyö

tumistoimenpiteitä on tehty jo etukäteen.

Koronakriisi on tarkentanut kuljetta-

– Työvuoroja on jaksotettu niin, että

jien työskentelytapoja. Autot puhdistetaan

Marjanviljelijäin Liiton sekä Suomen Ka-

yhden työntekijän sairastuminen ei pudo-

kuljettajien vaihtuessa, ja terminaaleissa

lankasvattajaliiton yhteisessä tilanneku-

ta koko vuoroa pois töistä. Elintarvikeket-

kuljettajien liikkumista on rajattu.

vakyselyssä maaliskuun lopussa.

jussa on tärkeintä, että henkilökunta pysyy terveenä ja työvoimaa on tarpeeksi.

Kauppapuutarhaliiton,

Hedelmän-

ja

Valtakunnan suljetuilla rajoilla rahti-

Kyselyn mukaan neljäsosa yrityksis-

liikenne ei merkittävästi hidastunut al-

tä on varautunut tuotantopanosten saata-

Luoto painottaa, että ruoka ei Suomes-

kukankeuksien jälkeen. Uudenmaan saar-

vuusongelmiin lisäämällä varastoja, ku-

ta lopu ja sitä riittää kaikille. Kansalaiset

to muusta Suomesta aiheutti maaliskuun

ten polttoainetta, lannoitteita, kemikaale-

ovat totelleet viranomaisten hygieniaoh-

lopussa kitkaa, kun kuorma- ja jakeluau-

ja ja siemeniä. Alle neljäsosa yrityksistä on

jeita kauppakäynneillä, ja kriisin alkuvai-

tot joutuivat jonottamaan henkilöautojen

onnistunut selvittämään varahenkilön sil-

heen hamstraaminen on tasaantunut.

seassa ja kuljettajilta tarkastettiin rahti-

tä varalta, että yrittäjä sairastuu tai joutuu

kirjoja. Uudenmaan sulku purettiin huhti-

karanteeniin.

– Suomalaiset hoitavat ruokaostoksensa nyt suunnitelmallisemmin ja pitkäjän-

kuun puolivälissä.

MTK:n kehitysjohtaja Markus Lass-

teisemmin. Kaupassa käydään harvem-

– Tilanne oli pahin kolmostiellä. On-

heikki kertoo, että töitäsuomesta.fi -pal-

varhaisessa vaiheessa. Tuotannossa esi-

min, mutta ostetaan enemmän kerralla.

neksi asia korjaantui nopeasti, kun oltiin

veluun on palkattu lisää työvoimaneuvo-

takaa, että syötävää ja juotavaa

Eniten kysyttyjä tuotteita on valmistet-

merkiksi käsienpesu- ja desinfiointipis-

Hygieniaohjeita noudatetaan kauppareis-

yhteydessä ministereihin ja poliisijohtoon.

jia auttamaan työtä tarjoavia ja sitä etsi-

riittää Suomessa myös kriisiai-

tu aika ajoin jopa kolmessa vuorossa, mutta

teitä on lisätty, työkierrot lähes lopetettu

suilla, ja ruokaostokset tehdään usein yk-

Raskaalle liikenteelle saatiin oma kaista

viä. Paikallisesti yksi keino saada tuuraa-

kana.

sittemmin kysyntä on hieman tasaantunut.

ja lähikontaktit minimoitu, Leino kertoo.

sin, Luoto kertoo.

ohi sulun; kuljetusten aikataulut ovat tiuk-

ja ovat apuringit, joista voi hälyttää apua

koja, Tolonen tarkentaa.

ryhmäviestillä. Näitä rinkejä on ainakin

Elintarviketeollisuusliiton

helihaa ja broilerisuikaleita, Leino kertoo.

tyy pitää huolta.

– Kaikki taitavat nyt ymmärtää, että

Hän kiittää elintarvikeketjun hyvää yh-

Ruuan jakelu on toiminut koronavirus-

Suomen valkuaisomavaraisuutta voidaan
nostaa, kunhan viljelijät tietävät ajoissa
teollisuuden raaka-ainetarpeet.

kotimaisesta elintarviketuotannosta täy-

teistyötä. Kaupan ja elintarvikevalmista-

– Siitäkin on hyötyä, että järjestö- ja

Kaupan ruokavalikoimat ovat saattaneet Verkkokaupasta on ostettu koteihin ruokaa usein viikoksi kerralhieman supistua, mutta syötävää ja juo- laan. Ostokset on voinut hakea noutopisteestä, tai ne on kuljetettu ostajalle kotiin.
tavaa on riittänyt kaikille.

Pyörät pyörivät ympäri
vuorokauden

– Tilanne Atrialla on rauhallinen, ei-

Atrialla on valmiit suunnitelmat, miten

Myös ruuan verkkokauppa on kasva-

toimitusjohtaja ja Elintarviketeollisuus-

kä raaka-aineen saannissa ole ongel-

tuotannossa menetellään, jos henkilö-

nut valtavasti muutamassa viikossa, vaik-

Hän sanoo, että kuljetusalan pienyrit-

poolin puheenjohtaja Pia Pohja vakuuttaa,

mia. Teemme päivä kerrallaan tarpeelli-

kunta vähenee sairastumisten tai karan-

ka tarjonta ei ole tahtonut pysyä kysynnän

täjillä on venymiskykyä ja yhteistyötah-

Lassheikki perää teollisuusyrityksiä il-

että ruokahuolto toimii edelleen hyvin.

sen määrän tuotteita, Merja Leino tiivis-

teenien vuoksi. Tämä näkyy muun muas-

tahdissa. Verkkokaupassa tuotteet pitää

toa, mutta pääkaupunkiseudun vessapa-

moittamaan hyvissä ajoin omat raaka-ai-

tää tilanteen.

sa supistuvana tuotevalikoimana.

keräillä ja kuljettaa asiakkaille noutopis-

periajoihin olisi tarvittu lisää autoja krii-

netarpeensa. Esimerkiksi valkuaisoma-

teeseen tai kotiin.

sin alkuvaiheessa. Kuljetusyrittäjiä tarvi-

varaisuutta voidaan nyt nostaa ja korvata

taan myös jakamaan ruokakaupan ruoka-

tuontisoijaa ja ulkomaista rypsi- ja rapsi-

kasseja koteihin.

rouhetta kotimaisilla raaka-aineilla.

Koronaviruskriisin vaikutukset elintar-

Salon seudulla ja Pohjanmaalla.

vikealalla ja -teollisuudessa ovat kuiten-

Vähittäiskauppatuotteita tehdään nyt

– Suunnitelmissa on määritelty, mi-

kin kahtiajakoiset. Ruokakaupoille ruo-

aikaisempaa enemmän ja ammattikeittiö-

tä tuotteita tehdään, jos työvoiman saan-

Ruuan verkkokaupan osuus on ollut

kaa ja juomaa valmistavat yritykset toimi-

tuotteita vähemmän, koska hotellit ja ra-

ti vaikeutuu. Näistä on keskusteltu ja kes-

toistaiseksi hyvin pieni, vain puoli pro-

vat vaihtuvan kysynnän olosuhteissa lähes

vintolat ovat sulkeneet toimipaikkojaan tai

kustellaan tiiviisti asiakkaidemme kans-

senttia myynnistä. Luoto ei uskalla pova-

– Tämäkin on onnistunut, ja myös vi-

– Nyt on tarkka paikka, mitä tuleval-

normaalisti, mutta ammattikeittiöalan ky-

tarjoavat vain noutoruokaa.

sa, Leino sanoo.

ta, mitä se on koronakriisin jälkeen, mut-

ranomaiset helpottivat tilapäisesti tilan-

la satokaudella kasvatetaan pelloilla. Re-

ta erilaiset verkkokauppamallit kasvatta-

netta. Nyt ei ole tarvinnut tehdä ennak-

huteollisuudelta kaivataan nopeaa signaa-

vat varmasti suosiotaan. Toisaalta ihmi-

koilmoitusta viranomaisille elintarvike-

lia, mitä siellä tarvitaan, Lassheikki painottaa. l

syntä on romahtanut.

− Muutos food service -tuotteiden me-

Atria Suomen vastuullisuusjohtaja Mer-

nekissä on suuri. Jakelu Atrialla toimii hy-

Henkilökunnan terveys tärkeä

ja Leino vakuuttaa, että suomalaisilla riit-

vin kaikkiin toimituspisteisiin, Leino tar-

Kauppa- ja jakelupoolin puheenjohta-

set saattavat kaivata toistensa pariin poik-

kuljetusten aloittamisesta, Tolonen ker-

tää syötävää.

kentaa.

ja, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitus-

keusolojen jälkeen.

too ja lisää.

– Aluksi kuluttajat hamstrasivat var-

Koronaviruspandemia on vaikuttanut

muuden vuoksi kaikkea. Nyt perheiden

työskentelytapoihin erityisesti terveyden-

ollessa kotona eniten ostetaan helppoon

huollossa ja elintarvikealalla.

ruuanlaittoon liittyviä tuotteita, kuten jau-

– Toimihenkilöt siirtyivät etätöihin

johtaja Kari Luoto kertoo, että tilanne on
kaksijakoinen.
– Vähittäiskaupassa kysyntä on kasvanut kovasti, mutta food service -tuk-

Elintarvikehuoltoalan poolit perustettiin 50 vuotta sitten
Elintarvikehuoltoalan nykymuotoiset pooliorganisaatiot saivat alkunsa vuonna 1968. Huoltovarmuuskeskus perustettiin
1990-luvulla toimeenpanemaan,
edistämään ja koordinoimaan
keskitetysti varautumistoimia.
Nykyinen huoltovarmuusorganisaatio on laaja verkosto,
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jossa ovat mukana valtionhallinto, toimialajärjestöt ja yritykset.
Huoltovarmuuskeskus on asiantuntijaorganisaatio, joka ohjaa
poolien toimintaa.
Elintarvikehuoltoala on yksi huoltovarmuusorganisaation
toimialoista. Siihen kuuluvat alkutuotantopooli, elintarvikete-

ollisuuspooli sekä kauppa- ja
jakelupooli. Elintarvikealan yritykset voivat osallistua myös
muiden poolien toimintaan.
Poolien tärkeimpiä tehtäviä on tukea yritysten jatkuvuudenhallintaa ja määritellä huoltovarmuuden kannalta kriittiset voimavarat oman toimialan

huoltovarmuuden kehittämiseksi.
LÄHDE:
Valmu J. 2020. Elinkeinoelämä osallistuu laajasti huoltovarmuustyöhön
Suomessa. Leipuri 1/2020 s. 20−22.
LISÄTIETOJA:
huoltovarmuus.fi
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Ajankohtaista

TEKSTI: maatalousneuvos Kirsi Heinonen, maa- ja metsätalousministeriö
KUVA: PIRJO HUHTAKANGAS

dittavien strategisten suunni-

tajan aseman parantamisek-

telmien kautta. Myös kalastuk-

si arvoketjussa. Eläinten hy-

sen kestävyyttä tulee parantaa

vinvointia tulisi edistää jou-

ja tärkeitä alueita suojella pi-

lukuussa 2019 hyväksyttyjen,

kaisesti.

Suomen puheenjohtajuuskau-

Tehokkaampaa
kiertotaloutta

Luonnon monimuotoisuuden ja pellolta pöytään -strategioiden esitykset ovat viivästyneet koronavirusepidemian takia myöhempään kevääseen tai jopa
syksyyn.

E

päätelmien mukaisesti.
EU:n pitää edistää maail-

Komissio antoi kiertotalou-

manlaajuisesti eläinten hyvin-

den toimintasuunnitelmansa

vointia kohentavien standardi-

maaliskuussa. Sen tavoittee-

en käyttöä ja tehdä mikrobilää-

na on saattaa markkinoille pit-

keresistanssin vastaista työtä.

kään kestäviä tuotteita ja tar-

Tärkeää on myös pyrkiä vähen-

jota kansalaisille mahdollisuus

tämään kasvinsuojeluaineiden

osallistua jätteiden kierrätyk-

käytöstä ihmisten terveydelle

seen. Kestävän eurooppalaisen

ja ympäristölle aiheutuvia ris-

biotalouden tulee olla keskei-

kejä. Ravinteiden ja lannoittei-

nen osatekijä vihreän kehityk-

den kestävää käyttöä ja turval-

sen ohjelman toteuttamisessa.

lisuutta pitää tehostaa ja anti-

Uusiutuvien luonnonvarojen

EUROOPAN VIHREÄN KEHITYKSEN
TAVOITTEENA ILMASTONEUTRAALIUS

della aikaansaatujen neuvoston

bioottien käyttöä vähentää.

kestävään käyttöön pohjautuva

Panostusta lisätä kuluttajien

talousmalli on kiertotaloutta ja

tietoisuutta omien valintojensa

tarjoaa erinomaiset mahdolli-

vaikutuksista tulee jatkaa se-

suudet kytkeytyä irti uusiutu-

kä vahvistaa ja kehittää toimia

mattomien ja fossiilisten raa-

ruokahävikin pienentämiseksi.

ka-aineiden käytöstä.

Strategiassa mainitaan myös,

Elintarvikkeista ja pakka-

että alkuperämerkinnät muut-

uksista suunnitelmassa to-

tuisivat pysyväksi. Luomutuo-

detaan

kertakäyttöpakkaus-

tantoa on tärkeää lisätä koti-

uroopan komissio jul-

suuntaviivat on annettu, mutta

daan ylläpitää ja vahvistaa ra-

jelusta ja maankäytöstä, mut-

ten korvaaminen kierrätettä-

eläin- ja kasvituotannossa vas-

kaisi joulukuussa 2019

luonnon monimuotoisuuden ja

portoituja kasvihuonekaasujen

ta mahdollisesti myös lannoit-

villä tuotteilla ja pakkausjät-

taamaan kulutuksen ja vienti-

Euroopan vihreän ke-

pellolta pöytään -strategioiden

poistumia. Pääministeri Sanna

teiden ja kasvinsuojeluaineiden

teen vähentäminen. Nämä ovat

mahdollisuuksien kasvua.

hityksen

ohjelman

esitykset viivästyvät koronavi-

Marinin hallitusohjelman ta-

käytöstä.

tuttuja asioita suomalaisille,

Vesivara-asiat kytkeytyvät

(European Green Deal)

rusepidemian takia myöhem-

voitteet menevät EU:n tavoit-

mutta tehtävää riittää laajas-

ravinnekuormituksen vähen-

vastauksena ilmasto- ja ympä-

pään kevääseen tai jopa syk-

teita pidemmälle. Komission

määrällisiä suojelutavoitteita

ti EU-alueella ja kansallisesti.

tämiseen, pohja- ja pintave-

ristöongelmiin. Ohjelman nä-

syyn 2020.

on tarkoitus antaa ensi vuonna

erityisesti metsille. Tässä Suo-

tarkemmat esitykset tavoittee-

mella on metsien maana erityi-

seen pääsemiseksi.

nen rooli. Suojelualueiden mää-

Reilu ja kestävä
ruokajärjestelmä

Kansallinen ruuantuotanto

rää tulisi tarkastella kokonai-

Pellolta pöytään -strategialla

mintasuunnitelmaan. Kestä-

kökulma on ehkä ensimmäis-

Komissio

on

esittämässä

sien luonnollisten toimintojen
palauttamiseen ja vuonna 2021

kana aidon horisontaalinen, eri

Ilmastopolitiikassa
kova tavoite

sektorit läpileikkaava politiikka-

Komissio antoi maaliskuus-

ja oikeudenmukainen siirtymä

suutena suojelualueiden laadun

on osaltaan tarkoitus hillitä il-

vä ruuantuotanto ja luonnon-

ohjelma.

sa Euroopan ilmastolakiehdo-

pitää joka tapauksessa turvata.

parantamisen sekä luonnon-

mastonmuutosta, suojella ym-

varojen käyttö edellyttävät ve-

Tarkoituksena on sovittaa

tuksen, jonka tarkoituksena on

Oikeudenmukaisella siirtymäl-

varojen kestävän käytön kans-

päristöä ja ylläpitää ympäris-

sidirektiivien tavoitteiden saa-

yhteen kestävän kehityksen eri

vahvistaa EU:n tavoitteeksi il-

lä tarkoitetaan kompensaatiota

sa. Suojelutoimet vaihtelevat

tön monimuotoisuutta. Uusien

vuttamista.

ulottuvuudet

mastoneutraalisuus

vuoteen

toimijoille, joille aiheutuu me-

jäsenmaissa. On aivan eri asia

toimenpiteiden ja lainsäädän-

Torjunta-aineita, lannoit-

si kokonaisuudeksi. Tavoit-

2050 mennessä. EU:n ilmas-

netyksiä ilmastotoimenpitei-

asettaa metsien 30 prosentin

nön valmistelussa on huomi-

teita ja antibiootteja käytetään

teena on vähentää kasvuhuo-

toneutraalius saavutetaan, kun

den takia. Suomessa tämä kos-

suojelutavoite Suomelle kuin

oitava yhteisen maatalouspo-

Suomessa hyvin vähän verrat-

nekaasupäästöjä voimakkaas-

raportoidut päästöt ovat enin-

kisi lähinnä niitä kustannuk-

esimerkiksi Alankomaille, jossa

litiikan tavoitteet ja indikaat-

tuna EU-keskiarvoihin. Käyt-

ti, saavuttaa EU:n ilmastoneut-

tään yhtä suuret kuin raportoi-

sia, joita syntyy turpeen ener-

metsät on jo ajat sitten hakattu

torit sekä eri alueiden olosuh-

tömäärät ovat monikymmen-

raalius vuoteen 2050 mennes-

dut poistumat jäsenvaltioissa.

giakäytöstä luovuttaessa. EU:n

ja vähäiset puualueet eivät ole

teet ja tarpeet.

kertaiset eniten aineita käyt-

sä ja pysäyttää luonnon moni-

Hiilineutraaliustavoitteen saa-

yhteinen maatalouspolitiikka

talouskäytössä.

muotoisuuden heikkeneminen,

vuttaminen edellyttää ensisi-

on toinen keskeinen väline il-

Yhteisen

mutta turvata myös alueellinen

jaisesti fossiilisten päästöjen

mastotoimien edistämisessä.

kehitys sekä elinkeinojen, työl-

vähentämistä. Maankäyttösek-

lisyyden ja alkutuotannon toi-

torin poistumilla ja varastoilla,

mintaedellytykset.

uusiutuvien

tä kertaa EU:n olemassaolon ai-

tasapainoisek-

luonnonvarojen

Maiden lähtötilanne
huomioon

laadittavaan nollapäästötoi-

Suomen kannalta esitykset

tävissä maissa lähinnä eteläi-

maatalouspoli-

ovat kannatettavia, jos tavoit-

sessä Euroopassa. Toimeen-

tiikan tavoitteena on suojella

teena on kestävästi tuotettu ja

panoesityksissä pitääkin huo-

luonnon monimuotoisuutta ja

terveellinen ruokajärjestelmä.

mioida käyttömäärien lähtöti-

ekosysteemipalveluja sekä säi-

Kestävän, terveellisen ja koh-

lanne ja suhteuttaa ne kunkin

lyttää elinympäristöjä ja mai-

tuuhintaisen ruuan tulee ol-

maan todettuun tarpeeseen ei-

Ohjelma sisältää myös muun

kestävällä käytöllä ja fossiilis-

EU:n luonnon monimuotoi-

semia. Maataloudessa luonnon

la kaikkien saatavilla, ja ruo-

kä varmuuden vuoksi ajatte-

muassa liikenteeseen ja vaa-

ten raaka-aineiden korvaami-

suusstrategia 2030 on yksi kes-

monimuotoisuuden

katurvallisuuden korkea taso

luun. l

rallisiin kemikaaleihin kohdis-

sella sekä hiilen talteenotol-

keinen osa laajaa vihreän ke-

valtavirtaistuu parhaiten yh-

tuvia

toimenpiteitä. Ilmas-

la ja varastoinnilla sekä muilla

hityksen strategiaa. Se sisäl-

teisen maatalouspolitiikan ja

Pellolta pöytään -strategia

topolitiikan ja kiertotalouden

teknologisilla ratkaisuilla voi-

tää vaatimuksia metsien suo-

sen pohjalta yhteistyöllä laa-

sisältää toimenpiteitä tuot-
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säilyttää jatkossakin.

Valmistus- ja lisäaineet & Tuotekehitys

13

Teema

PUHEENVUORO

VALMISTUS- JA LISÄAINEET & TUOTEKEHITYS

VALMISTUS- JA LISÄAINEET & TUOTEKEHITYS

TEKSTI: tutkimusprofessori emerita, Senior Advisor Kaisa Poutanen, VTT

TEKSTI: Laura Hyvärinen

O

KUVA: PAULA BERGQVIST, VTT

KUNNIANHIMOA
TUOTEKEHITYKSEEN
n kehittelyä ja kehittämistä. Tuo-

tuvat raaka-aineet ovat kaiken perusta.

mikrobien avulla kiihtyy. Myös monien

tevariaatioiden tuottamista ja

Lisäarvo kuitenkin muodostuu jatkoja-

terveysvaikutuksien vuoksi käytettyjen

uusia markkinoita luovia innovaa-

lostuksessa, jossa tarvitaan myös apu-

aineiden, kuten ksylitolin valmistuksessa

tioita. Markkinoita puolustavia ja

ja lisäaineita. Uudet kasvi-ingredientit,

bioprosessoinnilla on keskeinen osa.

markkinoita luovia uutuuksia. Mitä tarkoi-

ainesosat, ja mikrobien tuottama eläin-

Käymis- ja entsyymireaktiot ovat keskei-

tamme, kun puhumme tuotekehityksestä?

proteiini ovat esimerkkejä valmistusai-

siä myös raaka-aineiden toiminnallisten
ominaisuuksien räätälöinnissä.

Ruoka on päivittäistavaraa, yksi har-

neista, jotka ovat suuren kansainvälisen

voista asioista, joita todella tarvitsemme.

kiinnostuksen ja myös sijoitustoiminnan

Sen myynti perustuu kuluttajan päivit-

kohteina. Niihin kohdistuu suuria odo-

myös kiertotalouden myötä. Kun raaka-

täisiin, pieniin valintoihin. Olemme

tuksia, koska niiden avulla voidaan vas-

aineet halutaan hyödyntää paremmin ja

tottuneet syömään tietyllä tavalla, ja

tata ihmisten ja yhteiskunnan odotuksiin

siirrytään jätteettömiin tuotantoproses-

kuitenkin kaipaamme vaihtelua. Niinpä

ympäristön kannalta hyvistä ruokavaih-

seihin, luokittelu, rikastaminen ja erot-

uusien tuotevariaatioiden kehittäminen

toehdoista.

taminen mahdollistavat usean tuotteen
talteenoton yhdestä raaka-aineesta. Kas-

on lähes elinehto − ellei oteta huomioon

viproteiineja sisältävien jakeiden kehitty-

ikonisia kansanvälisiä brändejä, joiden

minen ja käyttö lihaa korvaavissa tuot-

menestys edellyttää tuotteen muuttumattomuutta. Kausimaut, pakkauskoot
ja reseptivariaatiot pitävät myyntiä yllä.
Harmittavasti tuntuukin siltä, että
paljon tuotekehitysenergiaa käytetään tuotemuunteluun, ja varsinaisia
kehitysharppauksia nähdään vähem-

MUUTTUVA MAAILMA
ON AVOIN UUSILLE
RUOKARATKAISUILLE.

teissa on tästä hyvä esimerkki.
Ruuan jakelutapojen muuttuminen ja
monipuolistuminen ovat sekä haaste että
mahdollisuus pakkauksille ja pakkausmenetelmien kehittymiselle. Viestintä tuottajan ja kuluttajan välillä lisääntyy ja on
palvelullistumisen keskeinen elementti.

män. Todella uuden kehitys voi mullistaa

Tieto tuotteen osana voi myös olla tärkeä

tapamme syödä ja vaikuttaa sekä ihmi-

kilpailutekijä.

sen että ympäristön terveyteen. Se myös
avaa uusia markkinoita ja antaa etumat-

Erotusteknologioiden merkitys kasvaa

Elinympäristö on muuttumassa

kaa kilpailijoihin nähden. Millä eväin se

nopeasti. Tämä merkitsee kuluttajaky-

UUTUUSTUOTTEIDEN KEHITYSSYKLI

tehdään?

synnän muuttumista. Heikkojenkin sig-

on tyypillisesti lyhyt, kuten tuotevariaa-

naalien ja tulevien tarpeiden tunnistami-

tioiden elinikäkin. Todella uusien tuottei-

nen on keskeistä tuotekehityksen kan-

den kehittäminen edellyttää teknologian

sanovat huippukokit. Teollisen ruuantuo-

nalta. Ympäristöön, ilmastoon ja kansan-

ja osaamisen lisäksi näkemystä, uskal-

tannon kehittymisen moottori on uusissa

terveyteen liittyvät asiat luovat poliittisia

lusta ja pitkäjänteisyyttä. Luovuutta ja

teknologioissa ja valmistusaineissa.

ja sosiaalisia reunaehtoja. Mitä parem-

villejäkin ideoita unohtamatta! Menes-

Uudet valmistus- ja apuaineet, teolli-

min niiden vaikutukset eri tuoteryhmiin

tystarinoiden takana on yleensä usean

nen biotekniikka ja erilaiset kuumennus-,

hahmotetaan, sitä paremmat lähtökohdat

vuoden sinnikäs, tavoitehakuinen, eri

jäähdytys- ja pakkausteknologiat ovat

tuotekehityksellä on onnistua. Tässä on

osaamisia yhdistävä työ.

luoneet pohjan nykyiselle elintarviketeol-

monialaisen tutkimusyhteistyön paikka.

RAAKA-AINEET JA TAITO ratkaisevat,

lisuudelle. Valmistusaineet ovat kansain-

Suomessa on jo hyviä esimerkkejä tuoteryhmiä uudistaneista innovaatioista,

välisesti kasvava ja uudistuva elintarvi-

BIOTEKNIIKAN HISTORIA on ruuan-

kuten monet kaurapohjaiset tai biotekni-

kesektorin osa. Suomessa tällä toimialalla

valmistuksen historiaa. Biotekniikka on

sesti tuotetut uudenlaiset ruuat ja valmis-

on viime vuosikymmenet ollut valitetta-

tärkeässä asemassa myös uusien tuot-

tusaineet. Tavoitteet korkealle − muut-

van hiljaista.

teiden kehittämisessä. (Eläin)proteiinin,

tuva maailma on avoin uusille ruokarat-

makuaineiden ja rakenteen tuottaminen

kaisuille!

Korkealaatuiset, prosessointiin sovel-
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Teema

KUMPPANUUS LUO PERUSTAN
HANKINTAKETJULLE
Gold&Green Foodsin hankinnan ydintä on avoin yhteistyö pääraaka-ainetoimittajien kanssa.

T

KUVAT: GOLD&GREEN

oimittajayhteistyö ja sen ylläpitäminen, vuosisopimukset,
uusien raaka-aineiden etsintä, laatuasiat auditointeineen,
markkinaseuranta, logistiik-

kasopimukset ja pakkausmateriaalien
kehittymisen seuranta täyttävät hankintajohtaja Sirpa Kemppaisen työpäivät talon sisäisten palaverien ja materiaaliprosessin seuraamisen lisäksi.
Hankintaorganisaatio tekee tuotekehityksen kanssa yhteistyötä tuotteen suunnittelusta lähtien.
– Ensin etsitään ja sitten valitaan sopivia raaka-aineita. Pitää löytää sopivat raaka-ainetoimittajat, jotka pystyvät vastaamaan kysyntään myös myyntivolyymien
kasvaessa. Muutoin ollaan uudelleen saman etsintätyön alussa. Kun työ tehdään
huolellisesti alkuvaiheessa, riskit materiaalien kanssa saadaan minimoitua, kuvailee Kemppainen.
Raaka-ainetoimittajat ovat ajoittain
myös mukana tuotekehityspalavereissa,
ja he ovat tehneet salassapitosopimukset.
– Yhteistyö toimii kumpaankin suuntaan. Toimittajat kertovat, mitä heiltä
on tulossa, vaikka se ei ole vielä julkista.



Hankintajohtaja Sirpa Kemppainen on rakentanut Gold&Greenin hankintaketjun, joka perustuu läheiseen yhteistyöhön toimittajien kanssa.

Hankintaketjun rakentaja
Hankintajohtaja Sirpa Kemppainen aloitti työt Gold&Greenillä 4,5 vuotta sitten ja oli mukana
jo ensimmäisen tuotteen suunnittelussa Lauttasaaren toimistolla. Sitä ennen hän työskenteli Gold&Greenin perustajiin kuuluvan Maija Itkosen edellisessä yrityksessä, PowerKississä,

hankintatehtävissä ennen toimintojen siirtoa pois Suomesta
yrityskauppojen myötä.
Teknologiayhtiö PowerKissiin
Kemppainen siirtyi entisen kollegansa vanavedessä Nokialta ensimmäisten isojen irtisanomisten yhteydessä vuonna
2009. Siellä Kemppainen työs-

kenteli erilaisissa hankinnan
projekteissa 20 vuotta. Koulutukseltaan Kemppainen on
Oulun teknillisestä opistosta
vuonna 1988 valmistunut tietotekniikan insinööri.
Elintarvike- ja teknologia-alan
hankinta on pääpiirteissään samanlaista. Kemppainen kertoo,

että oppi sukkelasti elintarvikehankinnan lainalaisuudet, kuten
ymmärryksen orgaanisen tuotteen satokauden ja kasvukauden vaihteluista raaka-aineessa ja parasta ennen -päiväyksen.

Valmistus- ja lisäaineet & Tuotekehitys
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ei valmisteta, koska omaa brändiä halutaan

teiinin kysyntä kasvaa maailmalla vauh-

vahvistaa.

dilla, vinkkaa Kemppainen.

Raaka-aineita ja koneita muokataan yhdessä toimittajien kanssa prosessiin sopivaksi.

avataan omia kehityssuunnitel Samoin
mia toimittajille. Jos joku raaka-aine löy-

kuin oltiin tilanteessa, että ostetaan re-

tyy vasta messuilta, joku muu on jo saanut

– Koko ajan on uskottu siihen, että tuo-

kallinen.
tanto tulee olemaan isoa ja tehdas toimin-

etumatkan, valottaa Kemppainen.
Raaka-aineeseen saatetaan etsiä jotain
uutta ominaisuutta tai viilata sitä omaan
prosessiin parhaiten sopivaksi. Kemppainen kiittelee toimittajia ja heidän uskoaan
tuotteeseen jo ennen kaurahypetystä.

nassa: ollaan tekemässä volyymituotetta,
muistelee Kemppainen.

Tuotanto, tuotekehitys ja myynti
tärkeitä sidosryhmiä

Gold&Greenin pääkumppanit ovat kul-

maahantuojilta. Joustavuus ja saatavuus on

rustuu ennusteisiin. Kaupat tilaavat tuot-

keneet mukana alusta lähtien. Tuotan-

niiden hankinnassa tärkeää. Tilauksia teh-

teet pari päivää ennen toimitusta. K- ja

to aloitettiin Järvenpäässä maaliskuus-

dään vain muutaman viikon tarpeisiin. Eri-

S-ryhmiltä saadaan myyntiennusteet nel-

sa 2016. Tärkeä osa nyhtökauratuotteiden

tyisesti uusien tuotteiden kohdalla ei tiedä,

jäksi kuukaudeksi valikoimajaksoittain. Ne

brändiä ovat pohjoismaisuus ja puhtaus, ja

miten myynti lähtee liikkeelle. Tätä varten

perustuvat aiempaan myyntiin ja siihen,

ne ulottuvat osaksi hankintaa.

toimittajilla on puskurivarastoa.

miten laaja maantieteellinen jakelu on. En-

– Toimittajilla pitää olla laatujärjestel-

nusteet tarkentuvat, mitä pidempään ky-

mä ja kyvykkyys tuottaa tarvittavia mää-

seinen tuote on ollut markkinoilla.

riä raaka-aineita ja pakkausmateriaa-

Vientimaiden raakaainevaatimukset vaihtelevat

leja, ja hinnan pitää olla kohdillaan, kertoo

Allergeenilistat vaihtelevat maittain. Esi-

Kemppainen.

merkiksi Amerikassa niin sanottu pähkitodistukset pitää myös toimittaa Amerikan

nusteiden pohjalta sopimukset vuodeksi

Raaka-aineen tärkeydestä riippuen teh-

lainsäädännön mukaisesti.

kerrallaan.

dään esimerkiksi toimintajärjestelmän

Soijattomuus on tuotteiden kilpailuvalt-

– Kaikki pääraaka-aineet ostetaan suo-

auditointeja perustuen FSSC 22000:een

ti, ja toimittajien pitää pystyä toimittamaan

raan raaka-ainetoimittajilta ilman väli-

(Food Safety System Certification).

raaka-aineet ilman ristikontaminaatiota.

käsiä. Tuotteiden pääraaka-aineet tulevat

– Tarkastuslista auditoinnilla on joka

Myös suola kuuluu huomioitaviin raaka-ai-

kaikki hernettä lukuun ottamatta Pohjois-

tapauksessa pitkä, GFSI-standardin mu-

neisiin. On maita, joihin suolassa ei saa ol-

maista.

kainen (Global Food Safety Initiative), hy-

la jodia ollenkaan (Japani), jodioitu suola

myilee Kemppainen.

vaatii erityisluvan (Norja), tai viranomai-

sia. Kauraproteiinijauho ostetaan Skandi-

Gold&Greenin toimintaa auditoivat sen

set suosittelevat jodin käyttöä (Suomi). Esi-

piikkiä. Tuotanto ei ole tasaista toimintaa,

naviasta, sillä sitä ei valmisteta Suomessa.

asiakkaat omien kriteeristöjensä mukai-

merkiksi japanilaiset saavat jodia merile-

muistuttaa Kemppainen.

Härkäpapuproteiini on osin suomalaista ja

sesti. Toimittajilta vaaditaan laatujärjes-

västä muutenkin paljon. l

Kasvu ja tuotevariaatiot tuovat haas-

rypsiöljy on Suomessa valmistettua, kelta-

telmä ja sertifikaatteja, jotta tuotteen voi-

teensa. On vaikea tietää, mistä tulee suo-

herneproteiini tulee Ranskasta. Suomessa

daan ilmoittaa olevan soijaton ja vegaani-

sikkituote. Kun saadaan iso asiakas, kas-

ei valmisteta herneproteiinia. Hernepro-

nen ja ettei siihen ole käytetty geenimuun-

Juttu on osa kasviproteiinit-juttusarjaa.

vuun tulee hyppäys.
Alihankintana valmistetut wrapit ja
minihampurilaiset ovat jääneet pois tuo-

ja tuki ovat olleet arvokasta. Ihan alussa

tuotetta, ja samalla valmistetaan pilotti-

tannosta, koska niiden kysynnän ei nähty

eriä. Tuotteeseen voi tulla raaka-aine-

kasvavan odotetulla tavalla.

teet olisi valmistettu alihankintana, mutta

muutoksia. Hankintaorganisaatiossa on

– Alihankintavalmistus ei ole Gold&

raaka-aineiden hankintaan se ei olisi vai-

opittava tasapainoilemaan ja ymmärtä-

Greenin ydinliiketoimintaa. Edelleen tuk-

kuttanut.

mään, mitä tuotekehityksessä on menos-

kujen kautta tehdään teollisuusmyyntiä

Skaalautuvuus on ollut taustalla ko-

sa, ettei jotakin osteta liikaa, jos tuot-

ja myydään raaka-ainetta nyhtökaura-

ko ajan. Oli tärkeää löytää kumppani, jo-

teen valmistus yllättäen loppuu tai resep-

tuotteisiin, jotka menevät toisten brändi-

ka voi alkuun toimittaa pieniä eriä, ennen

ti muuttuu.

en tuotteisiin. Kaupan merkeille tuotteita

Gold&Green Foods tänään

Kehittyvä Elintarvike 2/2020

tai vähintään tehdään riskinarviointia.

va, onko tulossa kampanjoita ja kysyntä-

pohdittiin myös vaihtoehtoa, jossa tuot-
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nälista on pidempi kuin EU:ssa. Allergeeni-

Kumppanien kanssa tehdään myyntien-

– Kaurajauho ja -lese ovat suomalai-

Tuotantoa rakentaessa kehitetään vielä

Gold&Greenin nyhtökauratuotteita
on myynnissä Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa ja Amerikassa.

Pääraaka-ainetoimittajia auditoidaan

– Myynnin ennusteita on kuunnelta-

– Raaka-ainetoimittajien osaaminen

Gold&Green Foods Oy on kasvava, kansainvälistyvä yritys.
Vuonna 2019 liikevaihtoa oli noin
viisi miljoonaa euroa, ja työntekijöitä on noin 70. Paulig-konserni osti 51 prosenttia Gold&Greenin osakkeista lanseerausvuonna 2016. Tuotteita ovat
Nyhtökaura® ja siitä valmistetut
pyörykät, pihvit sekä uusi käyttövalmis Delikaura™ eri tavoin
maustettuina.
Kun tuotanto aloitettiin neljä vuotta sitten maaliskuussa,
Suomessa oli helppoa päästä
vähittäiskauppaan. Tuote on ollut koko ajan haluttu, ja sen ympärille on syntynyt hypetystä.
Palkintoja tuote on saanut puo-

Tuotekohtaisia raaka-aineita ostetaan

Gold&Greenin raaka-ainehankinta pe-

Pääraaka-aineet
hankitaan vuosisopimuksilla

Raaka-aineiden hankinnassa tehdään tiiviisti töitä tuotekehityksen, tuotannon ja myynnin kanssa, jotta oikeita raaka-aineita on käytettävissä sopivia
määriä. Kuvassa on tuotekehityspäällikkö Maija-Leena Smart.

neltuja raaka-aineita.

len tusinaa: muun muassa Vuoden Suomalainen Elintarvike
2017, Vuoden Ruokailmiö 2016 ja
Best New Protein Food 2016.
Maailma ja ruokailutottumukset muuttuvat, ja kasviperäiselle
proteiinille on kysyntää. Tuotteita on vähittäiskaupassa Suomen
lisäksi myynnissä Hollannissa
Albert Heijn -ketjussa. Tietoisuus tuotteesta leviää Hollannissakin hyvin, koska tuotteet
saivat Gekozen Product van het
jaar 2020 -palkinnon sekä Horecava innovation Award 2020
-palkinnon Hollannin suurkeittiömessuilla.
Espanjassa Pulled Oats®

-tuotteet ovat myynnissä Taco Bell -ketjussa. Englannissa tuotteet ovat olleet useammassa suurkeittiöketjussa viime
vuodesta lähtien. Helmikuussa
2020 on tehty sopimus globaalin markkinajohtajan, yhdysvaltalaisen ammattikeittiöjakelijan Syscon kanssa. Nyhtökaura-tuotteet pääsevät myyntiin
sen Cutting Edge Solutions -ohjelman kautta amerikkalaisiin
ammattikeittiöihin.
Gold&Greenin pääkonttori
on Arabianrannassa Helsingissä ja tuotantolaitos Järvenpäässä. Ulkomaiden myyntitoiminnot
ovat yhteisiä Pauligin kanssa.

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

Valmistus- ja lisäaineet & Tuotekehitys
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– Tällä hetkellä kuluttajat

TEKSTI: Riitta Ekholm

ELINTARVIKEYRITYKSET KULUTTAJAN PULSSILLA

kä digitalisaatio ja teknologian

arvostavat vastuullisuutta, ter-

kehittyminen.

veyttä, hyvinvointia, helppout-

musten muutokset kotimaassa

Ruokatottu-

ta sekä aitoutta, luonnollisuut-

ja esimerkiksi Lontoossa, Yh-

ta ja elämyksellisyyttä. Leivän

dysvalloissa ja Aasiassa valot-

ostokriteereissä painavat ko-

tavat kuluttajan mieltymyksiä.

timaisuus, lisäaineettomuus ja

Tuotekehityksessä raaka-

runsaskuituisuus, Fazer Leipo-

aineiden saatavuus ja korkea

moiden tutkimuspäällikkö Jo-

laatu ovat keskiössä. Tuoteke-

hanna Koskenkorva summaa.

hitys on monivaiheinen pro-

Fazer Leipomoilla on useita

sessi, johon liittyy monessa

tuotekehityshankkeita käyn-

kohtaa kohderyhmien osallis-

lintarvikeyritykset ovat

nissä samanaikaisesti. Tarve

tamista erilaisilla menetelmil-

hyvin kartalla kulut-

uuteen tuotteeseen nousee ku-

lä.

tajien arvomaailmas-

luttajaymmärryksestä.

E

KUVA: FAZER LEIPOMOT

KUVA: LIDL

KUVA: KOTIPIZZA

– Prosessissa konseptia hio-

raus pizza-alalla on jotakuin-

muassa useita asen-

taan talon sisällä tuotekehitys-

kin haastavaa, sillä lähes jo-

nemittauksia. Monella on käy-

ja markkinointitiimien kes-

kaisella on oma erityinen kes-

tössä myös omaa tutkimusta.

ken, testataan houkuttelevuut-

tosuosikkinsa,

– Nopea ja ketterä tiedonke-

ta kuluttajien keskuudessa se-

muistuttaa.

ruu on muuttuvassa maailmassa

kä sparrataan myyntiä ja asia-

yhä keskeisempää. Siksi Hart-

kasta.

Asiakastietoa,
tutkimusta ja
trendiseurantaa

työkaluja ja tapoja luoda ymmärrystä markkinasta, kuluttajasta ja kuluttajan tarpeista ja
arvostuksista, tutkimus- ja kehityspäällikkö Maija Ankkuri

Fazer Leipomoilla on useita tuotekehityshankkeita käynnissä samanaikaisesti, tutkimuspäällikkö Johanna Koskenkorva kertoo.

Analysoimme vahvasti omaa dataa
ulkopuolisen tiedon lisäksi, Kotipizzan asiakaskokemusjohtaja Johanna Kuosmanen sanoo.

Jokainen Lidl-maa tekee päätökset valikoimasta omien asiakkaiden
näkökulmasta, Lidlin osto-osaston
johtaja Thomas Heinrichs kertoo.

Hartwallilta kertoo.
KUVA: HARTWALL

Näppäriä ja notkeita tapoja
tähän ovat esimerkiksi digitaalinen tiedonkeruu, kuluttajapaneelit ja kuluttajien osallistaminen yhteisten ideointi- ja kehitystyöpajojen kautta.

Kuosmanen

Pitkät sopimussuhteet
ovat tärkeitä
Lidlin konsepti perustuu omiin
tuotteisiin. Noin 75 prosenttia
valikoimasta on omia merkke-

Kotipizza hyödyntää tiiviis-

jä, joita täydennetään teolli-

ti omaa asiakasdataansa, kuten

suuden tuotteilla. Kun on tun-

käyttäytymistä verkkokaupas-

nistettu tarve täydentää vali-

sa, ostopolkuja ja klikkauksia,

koimaa, tärkein kriteeri uudel-

jotta se tavoittaa asiakkaat oi-

le tuotteelle on laatu.

keaan aikaan, oikeilla viesteillä
ja oikealla tuotteella.
– Omaa osaamista hyödyn-

ka-aineet, makuvariantit se-

netään eri datalähteiden yhdis-

kä suola- ja sokeripitoisuu-

tämisessä ja varsinaisissa ana-

den, Lidlin osto-osaston joh-

tiivisesti, sillä ne luovat ikkunaa

lyyseissa. Talon sisällä on omaa

taja Thomas Heinrichs kertoo.

tulevaan ja mahdollistavat si-

tutkimusosaamista ja vahva

Lidl arvostaa valmistajien

ten ennakoivan, tulevaisuuteen

panostus jatkuvaan seurantaan.

kanssa pitkiä sopimussuhtei-

suuntaavan tekemisen ja suun-

Tällä tavalla on löytynyt eväitä

ta. Keskustelu ja vuorovaiku-

nittelun. Trendeistä seurataan

uusille tuotteille ja tuoteyhdis-

tus tavarantoimittajien kanssa

niin globaaleja mega- ja kulut-

telmille, Kotipizzan asiakasko-

on avointa.

tajatrendejä kuin konkreetti-

kemusjohtaja Johanna Kuos-

sempia tuote- ja pakkaustren-

manen tarkentaa.

– Merkittäviä ruokaan ja juo-

Tutkimus- ja kehityspäällikkö Maija Ankkuri (vas.) palaverissa kollegojen kanssa Hartwallilla.

maan vaikuttavia trendejä ovat

– Suomessa noin 40 prosenttia yhteistyöstä on jatku-

Jatkuvana työkaluna on seu-

nut jo yli kymmenen vuotta.

rantatutkimus, jolla yhtiö saa

Vuonna 2018 jo 57 suomalaista

business-

brändikriittis-

tavarantoimittajaa sai myytyä

ja

tällä hetkellä muun muassa ter-

sia, joihin Hartwall suoma-

te testataan huolellisesti niin

seuraamalla isoja trendejä ja il-

tä tietoa suhteutettuna tavoit-

tuotteitaan myös kansainväli-

veys ja hyvinvointi, vaivatto-

laisten juomisen asiantunti-

idean, konseptin, pakkauksen

miöitä, jotka ovat tärkeitä yhti-

teisiin. Tuote testataan ennen

sille kollegoillemme 24 maa-

muus, elämyksellisyys, aitous

jana erityisesti haluaa vastata,

ja kuin nesteenkin osalta.

ön bisneksen kannalta. Työka-

markkinoille tuloa ravintolois-

han, Heinrichs sanoo.

ja paikallisuus sekä kestävä ke-

Ankkuri sanoo.

luina on myös omaa kuluttaja-

sa, aidoissa tilanteissa myytä-

Monet Suomeen rantautu-

ja markkinatutkimusta.

vänä ja markkinoitavana tuot-

neet trendit ovat näkyneet en-

teena tietyn seurantajakson

sin muualla Euroopassa, mutta

ajan.

jokainen Lidl-maa tekee pää-

hitys.

– Jokaisen tärkeän tuotelan-

Isona suomalaisena juoma-

seerauksen onnistumisen ta-

Vaikka globaalit trendit an-

talona Hartwall katsoo tehtä-

keena on sekä osaava tuoteke-

Fazer Leipomoilla on kump-

tavat hyvin suuntaa ja näkymää

väkseen kehittää juomakate-

hitys että satojen suomalaisten

paneina kotimaisia ja ulkomai-

tulevaan, aina on huomioitava

gorioita ja suomalaisten juo-

kuluttajien arviot ja palaute.

sia toimijoita. Käytettävissä on

Suomen markkinan ja suoma-

makulttuuria, ei pelkästään

laisen kuluttajan erityispiirteet.

omia brändejä. Omaa tuote-

– Suomalaisilla on omanlai-

kehitystä ja tuoteinnovointia

Monenlaisia työkaluja
ja omaa tutkimusta

siaan kulutus-, juoma- ja ma-

tukee järjestelmällinen inno-

kutottumuksia sekä arvostuk-

vaatioprosessi, jossa uusi tuo-
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Näiden lisäksi globaalit tren-

myös kauppojen omaa myynti-

diraportit

ja

tulevaisuuden

dataa kuluttajien ostokäyttäy-

skenaariot näyttävät kulutta-

tymisestä sekä nettipohjainen

jan käyttäytymisen muutoksen

Fazer Leipomot hankkii tietoa

työkalu, jolla pystyy ripeästi

suuntaa. Megatrendeistä tape-

kuluttajien käyttäytymisestä

keräämään palautetta.

tilla ovat ilmastonmuutos se-

Turvallisuus

Food
GMP

Järjestelmien
integraatiot

Kemikaalit
Talotekniikka

Muutoshankkeet

Teollisten
investointien
projektointi ja
GMP-suunnittelu

CELEBRATING 50 YEARS
OF ENGINEERING

www.elomatic.com

– Reseptiikan osalta määrittelemme muun muassa raa-

Hartwall seuraa trendejä ak-

dejäkin.

Automaatio
ja IT

Hyödykejärjestelmät

– Uusien tuotteiden lansee-

ta seuraamalla muun

wall kehittää jatkuvasti erilaisia

Materiaalija energiatehokkuuskatselmoinnit

Foodwest antaa vauhtia elintarvikealan
toimijoille.
Foodwestin uusi pilottitehdas täyttää
tuotekehityksen toiveet ja tarjoaa
ketterän kasvualustan suomalaiselle
elintarvikebisnekselle.
Ota yhteyttä tai tutustu nettisivuilla:
myynti@foodwest.fi
0401750259
www.foodwest.fi

tökset valikoimasta omien asiakkaiden näkökulmasta. l

Kirjoittaja on taloustoimittaja ja tuottaja.
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miettiä,

− Tämä toistuva testaus jat-

mitkä ovat todellisia innovaa-

kuu läpi innovaatioprosessin

TEKSTI: Riitta Ekholm

tioita, joiden avulla rakenne-

parantaen merkittävästi lan-

taan ehkä mielikuvaa inno-

seerauksen tuloksia. Työkalul-

vatiivisesta brändistä tai val-

lamme muun muassa elintar-

mistajasta. Jos haluaa ymmär-

vikealan yritykset voivat tes-

tää syömistä, pitää ymmärtää

tata tuote- ja palveluideoita,

myös ostamista, on Seppälän

pakkausdesigneja sekä mai-

motto.

nonnan ratkaisuja innovaa-

Yritykset

VALTTIKORTTEJA TARINA JA
KULUTTAJAN YMMÄRTÄMINEN

– Tuote pitää nähdä ja kokea
myymälässä oikeassa kategoriassa sekä ostajan että kuluttajan silmin.

Räjähtänyt valikoima kaupan hyllyllä on hämmentävä kokemus.

K

KUVA: KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS

voivat

KUVA: CAMBRI

KUVA: MARKETING CLINIC

uluttaja voi vastustaa

tioprosessin eri vaiheissa, sanoo Holttinen.
Yhtiöllä on tällä hetkellä yli
50 asiakasta Pohjoismaissa,

Kuluttaja valitsee tuotteen

Hollannissa ja Yhdysvalloissa.

hinnan ja maun perusteella,

Testaaja voi tavoittaa työkalulla

ostaja ehkä pakkauksen. Täs-

noin sata miljoonaa kuluttajaa

sä yhtiöt menevät usein vi-

globaalisti. Käyttäjän ei tarvit-

kasuuntaan, koska ne rajaavat

se itse olla konseptisuunnitte-

näkökulman liian kapeaksi.

lun tai markkinointitutkimuk-

eläinten tehotuotan-

Rajat ovat hämärtymässä

sen asiantuntija, vaan syöttä-

toa, mutta napata ka-

kaupassa myytävien ruokien ja

mällä tuoteidean tai arvolupa-

napaketin

altaasta.

ravintoloiden välillä. Kumpaan

uksen tarinana, kuvina tai vi-

Tietoa ei puutu, tul-

kuuluu annos salaattibaaris-

deoina, työkalu ehdottaa kulut-

ta. Seppälä näkee food servicen

tajille suunnattuja kysymyksiä.

kinta on haastavampi rasti.
Tarina ja ymmärrys kulut-

pikemminkin tapana käyttäy-

tajan kokemuksesta ovat nyt

tyä kuin jakelukanavana.

Helposti tulkittavat tulokset
ovat Holttisen mukaan valmiit

valttikortteja, joita taitavat

– Se kasvaa nopeammin

jopa tunneissa, mutta 80-pro-

elintarvikevalmistajat pitävät

kuin vähittäiskauppa. Ruotsis-

senttisesti seuraavana päivä-

hyppysissään. Sanojen ja nu-

sa on kauppoja, joiden myyn-

nä. Työkalu soveltuu yhtä lailla

meroiden sekamelska voi olla

nistä 30 prosenttia on heti syö-

innovoinnin alkumetreillä kuin

myös tuotteiden valmistajille

tävää ruokaa, sanoo Seppälä.

kampanjasuunnittelun tai pak-

hämmentävää.
Se mitä suuhusi pistät, kertoo, millainen olet. Kysymys ei
ole pelkästään lääkärin raportista, vaan kunkin lokeroimisesta sekasyöjiin, kasvissyöjiin, vegaaneihin ja fleksaa-

Sosiaalinen media on hyvä väline
yrityskuvan ja tuotteiden menekin
seuraamisessa, mutta ennustamisessa ja uusien trendien metsästämisessä kehnompi, tutkija Mikko
Jauho Kuluttajatutkimuskeskuksesta sanoo.

jiin, osa-aikaisiin kasvissyöjiin. Yhtiöiden kompastuspiste

ja kuin jauhelihaa, Jauho arvioi.

Brändi ei ole sankari, vaan kuluttaja, FMCG:n (Fast-Moving Consumer
Goods) parissa työskennellyt Karoliina Seppälä Marketing Clinicistä kiteyttää.

Unohdettu kauppa

Yhtiö valmistelee hypoteesit kumpuavasta tarpeesta markkinoilla ja
mahdollisista arvolupauksista. Testit varmistavat oikean päätöksen,
Cambrin toimitusjohtaja Heli Holttinen tiivistää.

Puuttuva
päätöksentekokyky
Yli puolet tuotelanseerauksis-

riville

sessa. Järjestelmällisyys tuottaa hänen mielestään tulosta.
–

Kaupan

on

pysyttävä

ta epäonnistuu. Cambri on is-

vaihtuvien trendien kintereil-

kenyt tähän kipukohtaan ke-

lä, sanoo KTT Outi Somervuori

hittämällä yritysten käyttöön

Cambrista.

digitaalisen konseptitestausViimeiselle

kaushahmotelmien testauk-

Testauksella

yhtiö

pys-

kertyy

työkalun. Yhtiön perustaja ja

tyy hänen mukaansa varmis-

on hallita hajallaan olevaa tie-

Kun yksi yhtiö tuo markki-

Ruokatuotteen kehittämises-

tuottoa, kun ajattelumallis-

toimitusjohtaja Heli Holttinen

tamaan, kannattaako päätök-

toa ja koota niistä kartta, joka

noille kädestä vietävän tuot-

sä on pohjana monta eri näkö-

sa siirrytään pohtimaan, miten

on väitellyt asiakaslähtöisestä

seen lanseerata tuote luot-

auttaa suunnistamisessa os-

teen, muut seuraavat perässä.

kulmaa: yrityksen oma tavoite,

asiat tehdään eikä ainoastaan,

konseptisuunnittelusta.

taa. Tulokset ovat olleet apuna

toskoreihin.

Näin on käynyt muun muas-

vähittäiskauppa ja loppukäyt-

mitä tehdään.

Kuluttaja on Helsingin yli-

sa lihaa korvaavien tuotteiden

täjä, ajattelee pitkään ruuan ja

– Innovaatioiden pitää ol-

taan kohderyhmissä joko liian

opiston Kuluttajatutkimuskes-

kanssa. Jauhon mielestä elin-

FMCG:n (Fast-Moving Consu-

la tiiviisti sidoksissa yhtiöiden

harvoin tai myöhään. Yhtiöil-

Hidas markkinatutkimus on

kuksen tutkijan Mikko Jauhon

tarvikeala on notkea reagoin-

mer Goods) parissa työsken-

strategioihin, sanoo Seppälä.

tä on usein liian vähän kulut-

historiaa. Crowst lupaa 300 vas-

mukaan monella tavalla tulkit-

nissa muutoksiin.

nellyt Karoliina Seppälä Mar-

Tuotteen vetovoimaa testa-

myös, kun yhtiöt ovat tarjonneet tuotteita kauppiaille.

Hyvänä esimerkkinä hän

tajaymmärrystä, ja ideoita on

tausta puolessa tunnissa. Yhtiö

mainitsee yritysten sisäiset

lähdetty toteuttamaan kevein

on kuluttajien pulssilla reaaliai-

– Kuluttaja käyttää tuotetta,

innovaatiokiihdyttämöt, jot-

perustein ilman mahdollisuut-

kaisesti valitulla paikkakunnal-

den menekin seuraamisessa,

mutta ostaja valitsee sen hyl-

ka puskevat nopeassa tahdis-

ta perääntyä.

la muun muassa ruokakaupois-

deiksi. Nyt menossa oleva kas-

mutta ennustamisessa ja uu-

lylle. Näiden ymmärtämises-

sa uusia ideoita markkinoille.

Menestyvät innovoijat toi-

vis- ja vegaanivaihe saattaa

sien trendien metsästämisessä

tä syntyy bisnes. Perinteisil-

Kyky tehdä päätöksiä tuotteen

mivat Holttisen mukaan kuten

jäädä pysyväksi, vaikka lihan

kehnompi, sanoo Jauho.

lä massavalmistajilla on vai-

lanseerauksesta on bisneksen

tutkijat: Ne rakentavat hypo-

Crowst hyödyntää palve-

Somen, median ja kaupan-

keuksia pysyä kaupan ja kulut-

ydintä.

teesit kuluttajatarpeista ja tuo-

lussaan paikkatietoa, geofen-

tava otus. Karppaus- ja hyön-

– Sosiaalinen media on hyvä

teisbuumit jäivät hänen mie-

väline yrityskuvan ja tuottei-

lestään lyhytaikaisiksi tren-

syönti ei olekaan toistaiseksi

keting Clinicistä.

hyllyjen perusteella esimerkik-

tajan vauhdissa. Sijoittajat, ra-

nä-

tekonsepteista, jotka vastaavat

cing-teknologiaa. Yhtiö voi

si vegaanisuus näyttäisi Jauhon

hoittajat ja milleniumshoppa-

kee kolmella tasolla: nykyiset,

näihin tarpeisiin. Sen jälkeen ne

testata esimerkiksi kampan-

1996 jälkeen syntynyt Z-suku-

mukaan lyöneen trendinä läpi,

rit antavat rahansa pienille ja

uudet ja tulevat. Kaikkein tär-

ketterästi ja nopeasti testaavat

jan ennen julkaisua sekä nähdä

polvi ovat suunnannäyttäjiä ja

mutta väestökyselyjen mukaan

aidoille tuotteille ja brändeille,

keintä on pitää huoli nykyisis-

ideat kuluttajilla, oppivat tulok-

myymälätoteutuksen kulutta-

saattavat valita lautasilleen jat-

se on vielä suhteellisen margi-

pitkään myös tutkijana työs-

tä tuotteista ja tuoda niihin jo-

sista ja optimoivat arvolupaus-

jan silmin. l

kossakin pikemmin munakoiso-

naalista.

kennellyt Seppälä sanoo.

takin uutta.

taan tulosten perusteella.

Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja
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Seppälä

viesteillä, mikä toimii ja miksi.

– 1980-luvun milleniaalit ja

vähentynyt.

Innovaatiot

sa. Kuluttajat kertovat mobiili-
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semaa luotaavissa nuorisobarometreissa

Ennen konkreettisten ratkaisujen ra-

huoli ympäristön tilasta on viime vuosi-

kentamista aihetta tarkasteltiin ja ideoi-

TEKSTI: Senior Scientist Janne Laine, Principal Scientist Anu Seisto & Design Lead Anu Nousiainen, VTT

na korostunut. Ruokavalio on ollut paljon

ta kehitettiin monivaiheisesti eri näkö-

esillä tapana vaikuttaa omilla valinnoil-

kulmista. Mukana olivat esimerkiksi ku-

la ympäristön tilaan, ja useilla nuorilla on

vitteellisten mutta todenmukaisten hen-

selvästi tahtoa vaikuttaa ympäristön ti-

kilöhahmojen kuvailu ja näiden hahmojen

laan positiivisesti.

tarpeisiin vastaavien ideoiden hahmot-

SEURAAVAN SUKUPOLVEN RUOKATUOTTEET JA
-PALVELUT SYNTYVÄT KULUTTAJIEN KANSSA
Kuluttajien ruokakokemuksen ymmärtäminen on avain tulevaisuuden
menestyksekkäisiin ruokatuotteisiin ja -palveluihin.

Kattavaa tutkimustietoa nuorten tai

telu sarjakuvallisella tarinankerronnalla.

muidenkaan kuluttajaryhmien asenteis-

Trendikorteilla verryteltiin ja venytettiin

ta lihansyöntiin tai vastaavasti kasvisruo-

omaa ja yhteistä ajattelua ja rakennettiin

kavalioon ei kuitenkaan ole olemassa Suo-

visiota siitä, mitä tulevaisuus voisi olla.

messa tai maailmanlaajuisesti. Valtakun-

L

biologialuokan

suunnittelijoina, valokeilassa. Asiantun-

lervon taloustutkimus PTT ennustaa kulu-

tijat olivat jatkuvasti heidän käytössään

tuksen kääntyvän laskuun Ruotsissa viime

vastaamassa kysymyksiin, ja palvelumuo-

vuosina tapahtunutta kehitystä seuraten.

toilijat varmistivat kaiken sujuvuuden.

Vastaavasta käänteestä maailmanlaajui-

KUVAT: JANNE LAINE

lukion

oppilaat olivat tekijöinä, tulevaisuuden

nut kasvu on vastikään pysähtynyt, ja Pel-

sesti ei voida kuitenkaan puhua, eikä tren-

ihansyönti ja usein sen vasta-

Haukilahden

nan tasolla lihan kulutuksen pitkään jatku-

di ole vielä yleiseurooppalainenkaan.

Lukiolaiset jakautuivat viiteen ryhmään
Tässä tulevaisuuden palvelussa vaihtoehtoiset
proteiininlähteet ovat yhtä hyvin saatavilla kuin
eläinperäisetkin. Kasvi- ja eläinperäisiä proteiininlähteitä ei enää tiukasti eroteta toisistaan
kaupan hyllyillä tai kuluttajien ajatuksissa. Värikoodien perusteella kuluttajan on helppo valita
sopiva proteiinituote.

muotoilemaan ratkaisuja tulevaisuuden
palveluiksi omista kiinnostuksen kohteistaan lähtien. Näihin kuuluivat esimer-

kohtana nähty kasvisruokava-

Miksi syömme lihaa tai kasviksia?

lio nauttivat näkyvää mediajul-

Trendien lisäksi on kiinnostavaa ja hyö-

kisuutta osana vielä pitkään jat-

dyllistä yrittää nähdä kuluttajakäyttäyty-

kuvaa ilmasto- ja ympäristökes-

misen taustalla olevia ajatusmalleja: ruo-

kustelua. Asenteet lihaa ja yleisemminkin

kavalintoihimme vaikuttavia usein alita-

ruokaa kohtaan näyttäisivät olevan no-

juisia asenteita, uskomuksia, arvoja, vai-

maailman ymmärtäminen ovat kuiten-

sovellus sekä sivuvirtojen hyödyntäminen

peassa muutoksessa. Tuoretta tutkimus-

kutelmia, motivaatioita ja rooleja. Nämä

kin avain tulevaisuuden menestyksekkäi-

täysin muiden kuin ruokatuotteiden val-

tietoa on kuitenkin rajallisesti, eivätkä ku-

rakennuspalikat ovat vahvasti mukana

siin ruokatuotteisiin ja -palveluihin. Mi-

mistuksessa.

luttajien kyselyissä ilmaisemat ympäris-

monimutkaisissa ruokakokemuksissa.

ten esimerkiksi kestävän kehityksen nä-

Erityismaininnan sai ryhmä, joka kehitti

Ruokakulttuureissa on alueellisia ero-

kökulmien voimistuminen vaikuttaa tule-

ideaa proteiinilähteiden tasa-arvoisuudes-

töhuolet ole toistaiseksi näkyneet merkittävästi ostoskäyttäytymisessä.

kiksi eläinten hyvinvointi ja keinot viestiä asiasta kuluttajille ja erityisesti koululaisille, kuluttajatiedon hyödyntäminen
suoraan valmistusprosessin ohjaamisessa,
terveellisten ruokavalintojen tekoa auttava

ja. Viimeaikaisista kansainvälisistä tut-

vaisuuden liharuokakokemuksiin, ja mi-

ta. Ryhmä päätyi toteuttamaan prototyypin

Merkkejä muutoksesta on ilmassa, mut-

kimuksista on saatu vihjeitä syistä, joi-

ten tämän pitäisi näkyä ruokatuotteissa ja

kaupan hyllystä, jossa kaikki proteiinit oli-

ta niiden tarkempaa merkitystä ja vaiku-

den takia nuoret aikuiset joko syövät lihaa

-palveluissa?

vat tarjolla samassa hyllyssä värikoodattu-

tusta on vaikea arvioida ja ennakoida ja ku-

säännöllisesti tai eivät syö. Tutkimukset

Palvelumuotoilussa asiakkaan koke-

luttajien mielenliikkeitä usein vaikea ta-

antavat näkemystä erilaisista ajatteluta-

mus ja nopeat kokeilut usein rajatun koh-

voittaa. Murrosvaiheessa ruuantuottajille

voista kasvissyöjien sekä vähän, kohtuul-

deryhmän kanssa ovat keskiössä. VTT to-

Tutkijoille ja asiantuntijoille tapahtuma

lisesti ja paljon lihaa syövien välillä.

teutti yhdessä Espoon Haukilahden luki-

tuotti paljon lisää ymmärrystä sekä hyvin-

ja kauppiaille on erityisen tärkeää olla ajan

Tämä ryhmä pohti taustalla näkyvän sarjakuvan ja henkilön kautta usein kärjistynyttäkin liha- ja kasvisruuan vastakkainasettelua ja ideoi, miten uudenlaisilla ruokasuosituksilla ja sitä tukevilla myymäläratkaisuilla päästään monipuolisempaan, terveellisempään ja kestävämpään proteiinilähteiden
käyttöön.

na siten, että kuluttajan olisi helppo valita
valmistamaansa ruokaan sopiva tuote.

Kasvissyöjät ilmaisevat usein eläin-

on biologian kurssilaisten ja Atrian kanssa

kin konkreettisia ja potentiaalisia tuote- ja

ten hyvinvointiin ja makuun liittyviä syi-

nopean prototypoinnin ja luovan yhdessä

palveluideoita. Myös lukiolaisilta ja hei-

tä olla syömättä lihaa. Erityisesti paljon li-

tekemisen hengessä kaksipäiväisen ma-

dän opettajaltaan saatu palaute oli hyvin

Tulevaisuusmuotoilu eli tulevaisuuden

haa syövät pitävät lihankulutustaan nor-

keathon-tapahtuman, jossa ideoitiin uu-

myönteistä. Erityisesti osallistujia inspi-

ruokatuotteiden ja -palveluiden ideoin-

maalina eivätkä yksinkertaisesti ajattele

den sukupolven ruokatuotteita ja -palve-

roi yhdessä tekeminen, käytännön ryh-

ti ja muotoilu yhdessä asiakkaiden kanssa

asiaa paljoa. Kahden ääripään väliltä löy-

luita. Tärkeää oli myös moneen soveltuvan

mätyötaitojen oppiminen sekä mahdolli-

hermolla, ymmärtää asiakkaiden muuttuvia arvoja ja kokemusmaailmaa sekä kehittää niitä vastaavia tuotteita ja palveluita.

Ruoka osa identiteettiä,
ongelmia ja ratkaisuja

omaa identiteettiä ja viestitään siitä muille.

tyvät kohtuudella lihaa syövät tyypillisesti

lähestymistavan ja menetelmien kehittä-

suus päästä konkreettisesti sisään palve-

Yhdelle voi olla erityisen arvokasta, että

välttelevät punaista lihaa. Heitä motivoi-

minen erityisesti tulevaisuuden kulutta-

lumuotoilun maailmaan aidossa liiketoi-

akkaiden kanssa ideoimalla saadaan hy-

Ruokakokemus on tunnetusti moniaistil-

ruoka tuntuu tutulta ja turvalliselta, kun

vat terveys- ja ympäristönäkökulmat sekä

jat huomioiden. VTT:n palvelumuotoili-

mintaympäristössä. l

vin konkreettisesti tuntumaa siitä, miten

linen. Ruuan tuoksu vaikuttaa suoraan sen

toinen etsii uusia ja kiehtovia makuelä-

halu vaihtelevaan ruokavalioon.

joiden suunnittelemaa ja vetämää tapah-

ruokatuotteet näyttäytyvät heidän koke-

makuun. Samoin suutuntuma, ruuan vä-

myksiä. Joku miettii enemmän ruuan ra-

Terveys mainitaan syynä sekä säännöl-

musmaailmassaan ja mitkä asiat tuovat

ri ja muut visuaaliset ominaisuudet sekä

vitsevuutta ja terveysvaikutuksia, toinen

liselle lihansyönnille että sitä vastaan. Tä-

arvoa heidän ruokakokemukseensa. Sa-

esimerkiksi ympäristön äänimaailma ovat

omaa ympäristöjalanjälkeä.

mä viittaa suhteellisen yleiseen terveysmo-

Ydinajatuksena makeathonissa oli in-

malla saadaan uusia raikkaita, kuluttaji-

merkittävä osa ruokakokemusta. Ne voivat

Joskus päällimmäisenä tarpeena on

tivoituneeseen ajattelutapaan, jossa lihaa

nostaa osallistujia miettimään valitun ai-

en kokemusmaailmasta kumpuavia ideoi-

vaikuttaa makuaistimukseen, kuten kek-

saada pahin nälkä pois helposti, nopeasti

halutaan syödä kohtuudella, mutta ei liikaa.

healueen haasteita eri näkökulmista ja ke-

ta tulevaisuuden tuotteista ja palveluista.

seliäissä kokeellisissa tutkimuksissakin on

ja edullisesti. Toisinaan nautiskellaan hy-

osoitettu.

vässä seurassa, ehkäpä osoitetaan omaa

on oiva tapa napata nämä kaksi arvokasta kärpästä yhdellä iskulla. Yhdessä asi-

tumaa tarkkailivat myös Cambridgen yliopiston tutkijat.

hittää niihin luovia ratkaisuja. Oleellista oli

statustakin. Tai mehevät lihapullat vaan

Palvelumuotoilulla uusia
tuote- ja palveluideoita

maistuvat niin hyviltä.

Ruokakokemukset ovat monimutkaisia,

en kokemusmaailmaa. Myös Atrian asian-

Tämän päivän nuoret varttuvat ja muo-

eikä kuluttajien asenteisiin ole helppo

tuntijat kokivat keskustelut nuorten kans-

tai tiedostamatta, hillitysti tai korostetus-

dostavat identiteettiään keskellä vilkasta

päästä konkreettisesti kiinni pelkästään

sa tapahtuman merkittävänä antina konk-

veluja nuorten näkökulmasta ja yhdessä

ti, ruualla ja ruokavalinnoilla omaksutaan

ilmastonmuutos- ja ympäristökeskus-

kyselytutkimuksella. Kuluttajien ruoka-

reettisten ja raikkaiden tuote- ja palvelui-

heidän kanssaan.

tiettyjä rooleja yhteisössä, rakennetaan

telua. Suomalaisten nuorten mielenmai-

kokemuksen ja laajemmankin kokemus-

deoiden ohella.

Nuoriso on eturintamassa lihankulutuksen ja kasvissyönnin asennemuutok-

Laajemmin katsottuna ruokakokemuk-

sessa. EIT Food MAKEit -tutkimushank-

seen vaikuttavat myös henkilön yksilöl-

keessa tarkasteltiin tulevaisuuden liha-

liset tarpeet, arvot ja asenteet. Tietoisesti

ruokatuotteita ja laajemminkin ruokapal-
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seurata ajattelua prosessin aikana ja oppia
empaattisesti ymmärtämään osallistuji-
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VALMISTUS- JA LISÄAINEET & TUOTEKEHITYS
TEKSTI: projektipäällikkö Jenni Lappi, Ruokalaakso-hanke
KUVAT: RAIJA TÖRRÖNEN, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

marja Oy:n ja SavoGrow’n osaamista mar-

toistuvana haitallisena verensokeriai-

jatuotteiden tuotekehityksestä sekä ruo-

neenvaihdunnan säätelylle.

kateknologia-alan startup -yritys Probi-

Mustaherukan on osoitettu tasapainot-

Marjapilotissa tehdyn tuotekehityksen ja

tat Oy ja ravitsemustieteen osaamista ko-

tavan nautitusta sokerista johtuvaa veren-

kliinisen ateriakokeen tuloksilla on merki-

timaisen kvinoan hapattamisesta. Tuot-

sokerin vaihtelua, kun mustaherukkaa on

tystä jatkossa terveyttä edistävien, musta-

teessa käytettiin hapatettua kvinoapohjaa,

syöty 150 g annoksena sokeripitoisena so-

herukkaa sisältävien elintarvikkeiden tuo-

mikä toi tuotteeseen miellyttävän ja kuoh-

seena tai nektarina. Tämä annoskoko on

tekehityksestä. Sokerin käyttö tuotteissa

kean rakenteen.

kuitenkin ollut iso käytettäväksi kulutta-

tekee mustaherukasta miellyttävämmän

jatuotteissa.

makuista, ja mustaherukka on maultaan

Mustaherukkasoseen ja mustaherukkavälipalatuotteen

Mustaherukkasoseesta valmistettiin terveelliseksi välipalaksi soveltuva tuote.

Koehenkilöiltä otettiin verinäytteitä mustaherukan
vaikutusten todentamiseksi.

TUOTEKEHITYS JA TERVEYSVAIKUTUKSET
NOSTAVAT RAAKA-AINEIDEN JALOSTUSARVOA
Pohjois-Savossa yhdistettiin marjatuotteiden tuotekehitysosaaminen kuluttajatutkimukseen ja terveysvaikutusten osoittamiseen ja saatiin lisättyä mustaherukan
vetovoimaisuutta terveyttä edistävissä elintarvikkeissa.

P

ohjois-Savossa sijaitsevan, elin-

misen mahdollisuuksia voidaan edistää

tarvike- ja ravitsemussektoria

asiantuntijaosaamisella.

edustavan Ruokalaakso-ekosys-

Raaka-aineesta kuluttajia
miellyttäväksi tuotteeksi

teemin toimintamalli tukee hyvinvointia edistävien elintarvik-

tuotekehityksessä

Marjapilotin ateriakokeilla haluttiin sel-

hyödynnettiin Ruokalaakson toimijoista

vittää, aiheuttaako mustaherukan syönti

koottua asiantuntijaraatia sekä kotimais-

75 g annoksena samankaltaisen hyödylli-

Mustaherukkavälipalatuotteessa ja -so-

ta ja kansainvälistä kuluttajaraatia. Kulut-

sen vaikutuksen aterianjälkeisen verenso-

seessa käytetyt lisätyn sokerin määrät oli-

tajatestejä tehtiin sekä Savonia-ammatti-

kerin vaihtelun tasaamiseen kuin aiemmis-

vat kohtuullisia, ja tuotteet sopivat hyvin

korkeakoulun Future Food -yksikön että

sa tutkimuksissa käytetty 150 g annos. Toi-

ravitsemussuositusten mukaiseen ruo-

Itä-Suomen yliopiston Kansanterveystie-

saalta haluttiin selvittää, säilyykö vaikutus,

kavalioon. Mustaherukan syönnin myötä

teen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön

kun mustaherukka syödään osana kehitet-

ruokavaliosta saadaan runsaammin mus-

aistinvaraisen arvioinnin tiloissa.

tyä mustaherukkavälipalatuotetta.

taherukan luontaisesti sisältämiä kuituja,
C-vitamiinia ja polyfenoleja. Laajennetut

vitettiin kuluttajia miellyttävä mustahe-

toista tutkittavaa nautti satunnaisessa jär-

tuotekehitysmahdollisuudet ja lisääntynyt

rukkasoseeseen lisättävä sokerin määrä.

jestyksessä neljää eri koetuotetta, joiden

terveysnäyttö toivottavasti lisäävät koti-

Tuotekehitystä suunnattiin mustaheruk-

imeytyvän hiilihydraatin määrä oli täs-

maisen marjan kysyntää ja sen jalostusta

katuotteen rakenteen ja maun optimoi-

mätty samaksi (31 g/annos). Imeytyvään

erityyppisiksi elintarvikkeiksi.

miseksi aistinvaraisen asiantuntijaraadin

hiilihydraattiin laskettiin tuotteiden sisäl-

Mustaherukalla pilotoitua Ruokalaak-

(n=7) useissa testaustilanteissa antamilla

tämä lisätty sokeri sekä luontaiset sokerit.

son ydintoimintaa pystytään jatkossa

Koetuotteina olivat mustaherukkaso-

suuntaamaan myös muiden kotimaisten

Lopullinen tuotevariantti kliinisiin ate-

seen ja mustaherukkavälipalatuotteen li-

raaka-aineiden jalostusarvon nostami-

riakokeisiin valittiin laajan, tuotteen eri

säksi sokerivesi (verrokkina) ja mustahe-

seksi. Ruokalaakson monipuolinen toimi-

ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia

rukkatuotteen tuotepohja (toisena ver-

joiden verkosto mahdollistaa tutkimustie-

selvittäneen kuluttajatutkimuksen (n=95)

rokkina). Koetuotteiden nauttimisen jäl-

don hyödyntämisen elintarvikkeiden tuo-

avulla. Kuluttajatutkimuksella saatiin tie-

keen tutkittavilta otettiin kolmen tunnin

tekehityksessä. l

toa myös tuotteen suuntaamisesta mark-

aikana verinäytteitä, joista analysoitiin

kinoille ja sopivalle kohderyhmälle.

verensokerin (glukoosi) ja insuliinin pi-

kehitysehdotuksilla.

Mustaherukka ylläpitää
tasaista verosokeritasoa

toisuudet.
Kliiniset ateriakokeet osoittivat, että 75 g mustaherukkaa hidasti imeytyväs-

Mustaherukasta valmistetun soseen ja sa-

tä hiilihydraatista aiheutuvaa verensoke-

man verran (75 g) mustaherukkaa sisältä-

rin nousua ja ylläpiti tasaisempaa veren-

vän välipalatuotteen vaikutuksia aterian-

sokeritasoa aterian jälkeen. Tämä aterian-

jälkeiseen verensokerin säätelyyn selvitet-

jälkeistä verensokerin vaihtelua tasaava

sallisesti. Toimintamallia on kehitetty Ruo-

mustaherukasta terveellinen, maistuva ja

tiin kliinisissä ateriakokeissa Itä-Suomen

vaikutus säilyi, kun vastaava määrä mus-

kalaakso-hankkeessa, jossa verkoston eri

houkutteleva välipalatuote. Tuotekehityk-

yliopistossa. Aterialla nautitun sokerin ai-

taherukkaa nautittiin osana kehitettyä vä-

toimijoiden osaamista hyödynnettiin vuo-

sessä hyödynnettiin kuluttajatutkimuksen

heuttamaa verensokerin nopeaa nousua ja

lipalatuotetta. Tulokset julkaistaan kan-

den 2019 aikana marjapilotissa.

menetelmiä hankkimalla tietoa kuluttaji-

siitä seuraavaa nopeaa laskua alle paasto-

sainvälisessä tieteellisessä julkaisusarjas-

Marjapilotin tavoitteena oli edistää tie-

en näkemyksistä etenkin mustaherukan

tason pidetään pitkällä aikavälillä ja usein

sa kevään 2020 aikana.

teellisen tutkimustiedon hyödyntämistä

miellyttävyydestä ja tuotteen hyväksyttä-

sena tavoitteena oli saada lisäarvoa koti-

Kuluttajatestit toteutettiin aistinvaraisen arvioinnin tiloissa.

maisille marjoille. Aluksi arvioitiin, mille

vyydestä.
Tuotteet valmistettiin Suonenjoella
Kehitysyhtiö SavoGrow’n koevalmistustiloissa. Ensin kokonaisesta mustaheru-

marjalle voisi olla tulevaisuudessa parhaat

todentamisessa. Mustaherukan puoles-

kasta valmistettiin rakenteeltaan miellyt-

edellytykset saada terveysväite ja tunnis-

ta puhuivat myös elintarvikkeita jalosta-

tävää mustaherukkasosetta, joka sovel-

tettiin olemassa oleva tutkimusnäyttö an-

vat yritykset, joille viljelty mustaherukka

tuu käytettäväksi sellaisenaan ja aines-

tosyaanipitoisten marjojen vaikutuksesta

on helpommin saatavilla oleva raaka-aine

osana marjatuotteissa. Seuraavaksi kehi-

aterianjälkeiseen verensokerin säätelyyn.

kuin esimerkiksi luonnonvarainen mus-

tettiin Itä-Suomen yliopiston ravitsemus-

Hyödyntämällä asiantuntijoiden ja ra-

tikka. Pohjois-Savossa on myös herukan

tieteen opiskelijatyönä uudenlainen, väli-

vitsemustieteen tutkijoiden osaamis-

viljelyn keskittymä, minkä vuoksi mus-

palatuotteeksi soveltuva mustaherukka-

ta päädyttiin käyttämään mustaherukkaa

taherukka sopi hyvin esimerkiksi alueel-

tuote. Mustaherukkavälipalatuotteen val-

tuotekehityksessä ja terveysvaikutusten

lisesta raaka-aineesta, jonka hyödyntä-

mistuksessa hyödynnettiin myös Pakkas-
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kaa vieroksuville kuluttajille.

Kliinisissä ateriakokeissa 26 vapaaeh-

Tuotekehityksen tavoitteena oli kehittää

toimijoiden osaamista yhdistämällä. Toi-

houkuttelevampaa muutoin mustaheruk-

Räätälöityjen makutestien avulla sel-

keiden tuotekehitystä alueellisesti ja kan-

uusien marjatuotteiden tuotekehityksessä

Tavoitteena kasvattaa
raaka-aineiden jalostusarvoa

Ruokalaakso-hanke
Ruokalaakso-hankkeessa
(2018−2020) Pohjois-Savossa on luotu aktiiviseen yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia elintarvikesektorin kehittämiselle.
Toimintamallin pilotoinnin
lisäksi hankkeessa pystyte-

tään proteiinien hyväksikäytettävyyden ja suoliston terveyden osaamisympäristöjä,
joilla vastataan elintarviketeollisuuden ja tutkimuksen
ajankohtaisiin tarpeisiin.
Yritysten ja muiden toimijoiden elintarviketeknologis-

ta osaamista lisätään täydennyskoulutuksella.
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VALMISTUS- JA LISÄAINEET & TUOTEKEHITYS
TEKSTI: tieteellinen johtaja, emeritaprofessori Sirpa Kärenlampi, Biosafe Oy & Itä-Suomen yliopisto

KUVAT: FAZER

sia bakteereja ja yhdisteitä ku-

senvaltioiden asiantuntijoille

ten biogeenisiä amiineja, glu-

pikaiseen, alustavaan arvioin-

teenia, lektiinejä, akryyliami-

tiin. Tämän jutun kirjoittajal-

dia, syanogeenisia glykosideja,

le niitä siunaantui 50 laatikol-

glukosinolaatteja ja proteaa-

lista. Vuonna 2015 EFSAan tu-

si-inhibiittoreita. Gluteeni pil-

li yli 300 elintarvike-entsyy-

kotaan viljatuotteista proteaa-

mihakemusta. Kun yhteisistä

seilla. Asparaginaasilla vähen-

periaatteista päästiin sopuun,

netään akryyliamidin muodos-

näistä hakemuksista on arvioi-

tusta kypsennetyissä elintar-

tu lähes 80, ja loppujenkin ar-

vikkeissa aistinvaraisen laadun

viointi on käynnissä.
EFSAn yhteenvedosta sel-

kärsimättä.
Tulossa on innovatiivisia li-

viää, että valtaosaan hake-

sättyjen ja endogeenisten ent-

muksista kaivataan lisätieto-

syymien inaktivointistrategioi-

ja. Komission entsyymiluettelo

ta, joilla vähennetään haitalli-

odottaa edelleen julkaisemista.

sia vaikutuksia tai estetään ak-

Neuvottelua käydään siitä, mi-

tiivisuus, kun entsyymi on teh-

tä tapahtuu entsyymeille, jotka

tävänsä tehnyt. Menetelmiä on

ovat tulleet markkinoille täl-

testattu muun muassa endo-

lä välin.

geeniseen peroksidaasiin, joka

Fazer innovaattorina

osallistuu kypsymiseen ja aromin muodostukseen, tuoreisiin
LOFO-entsyymiä koodaava geeni on eristetty tietyn hapantaikinan
maitohappobakteerien genomista.

hedelmiin ja kasviksiin värivir-

LOFO-entsyymi poistaa leivästä tehokkaasti fruktaaneja.

heitä aiheuttavaan polyfenolioksidaasiin sekä eltaantumista

Leipomotuotteet on ennustettu
Fazerin LOFO-entsyymi soveltuu tavanomaiseen leivän valmistukseen. Ainoa ero on leivän alhaisempi FODMAP-pitoisuus, maku ja rakenne eivät
muutu.

aiheuttavaan lipoksygenaasiin.

UUSIA ENTSYYMEJÄ JA ELINTARVIKESOVELLUKSIA TULOSSA KÄYTTÖÖN
Entsyymien maailmanmarkkinat ovat kasvusuunnassa kaikilla käyttöalueilla

V

suurimmaksi elintarvike-entsyymien kasvusektoriksi. Fazer on kehittänyt, patentoinut
ja kaupallistanut maailman en-

Uusia entsyymien immo-

syymejä käytetään siipikarja-

ja polysakkarideista. Ympäristö

simmäisen entsymaattisen rat-

bilisaatiomenetelmiä kehite-

tuotannossa. Kasvun arvioi-

kiittää, koska fosforin, kiven-

kaisun low-FODMAP leivon-

tään jatkuvasti. Niillä pyritään

daan kohdistuvan etenkin ka-

näisten ja aminohappojen saa-

taan. FODMAPit (fermentoitu-

parantamaan saantoa ja ent-

lojen ja lemmikkieläinten ruo-

tavuus paranee fytaasien an-

vat oligo-, di-, monosakkaridit

syymien uudelleenkäyttöä se-

kintaan.

siosta.

ja polyolit) ovat muun muassa

kä poistamaan entsyymi tuot-

Entsyymimarkkinoiden kas-

teesta jatkuvan hydrolyysin py-

vua vauhdittavat huolet ravin-

säyttämiseksi tai mahdollisten

teiden riittävyydestä, eläin-

EFSAssa entsyymihakemusruuhka

vehnässä ja rukiissa esiintyviä,

ongelmien kuten allergiariskin

ten terveydestä ja ympäristös-

Elintarvike- ja rehuentsyymien

eliminoimiseksi. Immobilisoi-

tä. Eläintuotannon kustannuk-

hyväksynnästä vastaa EU:ssa

Fazerin LOFO-entsyymi pe-

dulla lysotsyymillä on hajotet-

siin voidaan vaikuttaa paran-

Euroopan komissio, ja turval-

rustuu havainnolle, että fruk-

tu tehokkaasti Oenococcus oeni

tamalla ravinteiden vapautu-

lisuuden arvioi Euroopan elin-

taani, eikä niinkään glutee-

-maitohappobakteeri valko- ja

mista, rehun muuntosuhdetta

tarviketurvallisuusviranomai-

ni, aiheuttaa oireita ”glutee-

punaviinistä.

ja eläinten kasvua.

nen (EFSA). Entsyymien käy-

niherkillä” ihmisillä, joilla ei

Rehuissa tarvitaan
aktiivisia entsyymejä

Entsyymeillä voidaan pa-

töstä rehuissa säädettiin vuon-

ole keliakiaa. Entsyymi alentaa

rantaa suoliterveyttä vaikut-

na 1993, elintarvikkeissa vuon-

FODMAPien määrää vaikutta-

tamalla rehun viskositeettiin

na 2008.

matta leivän makuun tai raken-

huonosti sulavia yhdisteitä, jotka aiheuttavat suolisto-oireita
monille herkkävatsaisille.

ihreät ratkaisut ete-

hitys jatkuu edelleen, kun sekä

kasveista. Perinteiset entsyy-

teaasia on testattu juoksuttee-

nevät

ja

tietämys että tekniikat edistyvät

mit eivät useinkaan kestä teol-

na juustonvalmistuksessa sekä

globaali liiketoimin-

vauhdikkaasti. Tavoitteena on

lisia prosesseja, joten ekstre-

proteiinien pilkkomiseen me-

ta lähestyy kymmen-

tehdä entsyymeistä spesifisem-

motsyymejä etsitään ääriym-

hun ja viinin kirkastuksessa.

tä miljardia euroa.

piä, kestävämpiä, tehokkaam-

päristöistä. Haluttuja ominai-

Uusien entsyymien lisäksi

Elintarvike- ja rehuteollisuu-

ja mikrobiekologiaan esimer-

Kun Suomi liittyi EU:hun

teeseen. Samaan perustuu Fa-

Suomi on ollut kehityksen etu-

pia ja helposti käsiteltäviä. Pro-

suuksia ovat muun muassa ak-

näköpiirissä on uusia elintar-

dessa käytetään paljolti samo-

kiksi vähentämällä sulamatto-

vuonna 1995, Kasvintuotannon

zerin vatsaystävällinen ruislei-

linjassa ja on edelleen tukevasti

sessien pitää olla ”luonnollisia”,

tiivisuus alhaisessa lämpöti-

vikesovelluksia. Ravintotiheää

ja entsyymejä. Elintarvikkeista

mien aineiden ja ravitsemuk-

tarkastuskeskuksessa oli yht-

pä, jossa työn tekevät tietyt ha-

mukana kehityksessä. Suomes-

katalyyttien biohajoavia, loppu-

lassa, hyvä lämmön- ja suo-

ruokaa saadaan hajottamal-

poiketen rehujen entsyymien

sellisesti epäedullisten anti-

äkkiä satoja laatikollisia mikro-

pantaikinan maitohappobak-

sa entsyymejä elintarvike- ja

tuloksen vihreämpi ja ympäris-

lankesto, aktiivisuus entistä

la entsyymeillä kiinteät kas-

on tarkoitus olla aktiivisia re-

nutrienttien määrää ja tuotta-

organismi- ja rehuentsyymi-

teerit, jotka sisältävät luontai-

rehukäyttöön valmistavat Roal

töjalanjäljen pienempi. Elintar-

laajemmalla pH-alueella sekä

vikset ja vapauttamalla ja tii-

hussa ja eläimessä. Eniten ent-

malla paikan päällä prebiootte-

hakemuksia. Ne jaettiin eri jä-

sesti LOFO-entsyymiä. l

Oy (Associated British Foods) ja

viketeollisuuden tuotekehittäjil-

entsyymien toimintaa estävien

vistämällä ravinteet. Tuottei-

DuPont Nutrition & Biosciences

le on luvassa uusia välineitä näi-

inhibiittoreiden sieto.

den mekaanisia ominaisuuksia

(entinen Genencor Internatio-

den tavoitteiden toteuttamiseen.

vahvasti,

Lihan rakennetta ja makua

parannetaan esimerkiksi tärk-

Monipuolisia
käyttömahdollisuuksia

on voitu parantaa mureutta-

kelyksen haaroittaja- tai haa-

malla se jääkaapin lämpöti-

ranpurkuentsyymeillä. Trans-

lassa uudella, kylmässä aktii-

glutaminaaseilla parannetaan

Entsyymeistä

prosenttia

visella proteaasilla. Alhaisessa

leivän, juuston tai lihan raken-

la runsaasti, ja niitä käytetään

tuotetaan homeissa, 26 pro-

lämpötilassa toimiva mäskäys

netta, aistinvaraisia ominai-

jo nyt lähes kaikkiin elintarvik-

senttia bakteereissa ja neljä

on osoittautunut kustannuste-

suuksia ja saantoa.

keisiin. Toistaiseksi on kuiten-

prosenttia hiivoissa. Yhä vähe-

hokkaaksi vierteen valmistuk-

kin raapaistu vain pintaa. Ke-

nevä osa eristetään eläimistä ja

sessa. Lämmönkestävää pro-

nal), joka on sulautumassa International Flavors & Fragrances -yrityksen kanssa.
Entsyymejä on markkinoil-
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60

Turvallisuutta
taan

hajottamalla

parannehaitalli-

Apua entsyymien rekisteröintiin ja turvallisuuden varmistamiseen
Biosafe toimii globaalisti auttaen yrityksiä entsyymien rekisteröinnissä ja turvallisuuskysymyksissä sekä tarjoten EFSAn
vaatimukset täyttäviä analytiikkapalveluja.

Näitä ovat muun muassa
mikro-organismien karakteri
sointi (lajintunnistus, geneettisten muunnosten, haittageenien
ja sekundaarimetaboliittireittien
tunnistus genomisekvenssistä;

antibioottiherkkyyden ja sytotoksisuuden analysointi) sekä
tuotanto-organismin ja DNA:n
analysointi tuotteesta.
Erillinen ”homelaboratorio”
mahdollistaa itiöivien organis-

mien turvallisen käsittelyn. Riskinarviointi ja konsultointipalvelut ovat tärkeä osa toimintaa.
Esimerkiksi Fazerin LOFO-entsyymille on tehty gap-analyysi
ja useita selvityksiä.
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KUVA: VICKY SHI

Teema

VALMISTUS- JA LISÄAINEET & TUOTEKEHITYS

tavan termin (north) käyttöä ei voi suo-

Mielenkiintoista oli huomata, että kauniit

sitella, sillä se yhdistettiin jopa kotimai-

talviset, lumiset, suomalaisessa kulttuu-

TEKSTI: tutkija Jaana Kotro, Luonnonvarakeskus

seen, oman maan pohjoisosissa tapahtu-

rissa usein ihastusta herättävät kuvat ei-

vaan tuotantoon. Nordic-termi vei ajatuk-

vät yleisesti vedonneet keskustelijoihin ai-

set puolestaan muihin Pohjoismaihin kuin

nakaan ruuan yhteydessä. Niillä ei koet-

Suomeen.

tu olevan mitään tekemistä ruuantuotan-

KUVA: OUTI RITVANEN/VASTAVALO

KUVA: RUOKATIETO

KUVA: PETRI JAUHIAINEN/LUKE

Puhtaus ja terveellisyys
yhdistetään luonnollisuuteen

Tuoreita luonnonmarjoja esittävät kuvat vetosivat kuluttajiin
kaikissa tutkituissa maissa.

Pohjoisuudesta ja kylmyydestä viestivät kuvaelementit toimivat vielä sanoja paremmin.

Arktisuustutkimuksessa värilliset juomat tulkittiin epäterveellisiksi, ruisnapit kookokseksi.

ARKTISUUDESTA PITÄÄ VIESTIÄ
ERI TAVALLA ERI MAISSA

A

rktinen ruoka on erityislaatuista,
sillä se kasvaa vaativissa luonnon-olosuhteissa. Lyhyt, kiihkeä
ja valoisa kesä sekä talven pakkaset ja routa jalostavat arktiseen

ruokaan elinvoimaisuutta, puhtautta ja makua, jota muualta ei löydy. Lisäksi suoma-

KUVA: ARVI-HANKKEEN ARKISTO

Pohjoisuus tuo suomalaisen ruuan vientiin runsaasti vahvuustekijöitä.

laiset toimintatavat ja osaaminen varmistavat, että arktinen ruoka on tuotettu tiukko-

non kanssa. Vuodenaika-ajattelu saattoi
olla monille vieras, eikä lumisen peltomaiseman alta ehkä osattu kuvitella paljastu-

Ulkomaisilta kuluttajilta kysyttiin, miten

van jossakin vaiheessa vuotta hedelmällis-

arktisuuteen suhtaudutaan, jos sen vah-

tä viljelymaata.

vuuksista kerrotaan pelkkien termien li-

Selkeästi suosituimmaksi kuva-aiheek-

säksi arktisen ruuantuotannon vahvuuk-

si nousi kaikissa ryhmissä tuoreita luon-

sista kertovilla asiasisällöillä. Tietosisällöt

nonmarjoja esittävät kuvat: marjapurkki

koettiin hyvin kiinnostavina.

tai lumihuntuisia puolukanvarpua esittävä

On täysin eri asia puhua arktisuudesta

kuva. Makeannäköiset, tuoreet, luonnolli-

pelkällä termillä kuin liittää siihen mukaan

set marjat vetosivat kaikissa kohdemaissa

kuluttajan kannalta kiinnostavia pohjoi-

eniten.

Myslejä premiumketju Cold Storagen valikoimissa
Singaporessa. Siellä kauratuotteet ovat pääosin
Australiasta, Kanadasta ja Isosta-Britanniasta.
Alkuperämaan kielen käyttö pakkauksessa lisää
aitoudentunnetta.

sen ruuantuotannon vahvuuksista kerto-

Seuraavaksi suosituimmissa kuvissa

via sisältöjä. Esimerkiksi kylmän sään tuo-

nousivat esille kulttuuriset mieltymykset.

ma suoja tuholaisia ja tauteja vastaan se-

Arabiemiirikunnissa viehätti kirkas vesi-

kä sen myötä tarve vähäisemmälle kasvin-

lasi sen raikkauden, puhtauden ja terveel-

muun muassa mustan, erityisesti matta-

suojeluaineiden käytölle sai aikaan monil-

lisyyden takia, Saksassa metsämättääl-

mustan ja kullan yhdistelmä, kaunokir-

le positiivisen ahaa-elämyksen.

lä oleva sienikori sen luonnonläheisyyden

joitus, eksoottiset lumihiutale- tai po-

Tietosisällöistä kiinnostavimpana pi-

ja herkullisten tuotteiden takia, Japanissa

rofiguurit tai piirretyt naishahmot. Myös

dettiin lähes kaikissa ryhmissä tuotan-

tyytyväisennäköiset lehmät kesälaitumel-

puiset elementit lisäsivät kiinnostusta,

toympäristön, veden, maaperän ja ilman

la ja Singaporessa marjat.

erityisesti luonnontuotteita sisältävissä

puhtautta. Saksassa todettiin, että puh-

Kaikissa kohdemaissa houkuttelevina

taus on täysin ainutlaatuinen, vain poh-

kuvina pidettiin myös tavalla tai toisel-

pakkauksissa.
Pohjoisuuteen viittaavat sanat koettiin

joista ruuantuotantoa kuvaava tietosisäl-

la terveellisyyttä ja hyvinvointia huoku-

kertovan alkuperästä, joka loi mielikuvan

tö, muut käsitellyt teemat voisivat toteu-

via kuvia. Esimerkiksi värillisiä juomala-

kalleudesta, positiivisessa mielessä, mutta

tua muuallakin.

seja esittävää kuvaa monet kommentoi-

sanojen sijaan pohjoisuudesta ja kylmyy-

nousta merenelävien lisäksi vodka, mai-

Toiseksi kiinnostavin tietosisältö oli

vat epäterveellisen näköiseksi sokeri- tai

destä viestivät piirretyt kuvaelementit toi-

totuotteet, erityisesti maito ja juusto sekä

terveellisyys, joka kiinnosti eniten Arabi-

alkoholijuomakuvaksi. Kuvan alareunas-

mivat vielä tehokkaammin.

yleisesti rasvainen, raskas, liharuoka, jo-

emiraateissa. Terveellisyys kytkeytyi vah-

sa oleva ruisnappi tulkittiin kookokseksi,

Yllättävästi koko pakkauksen kattava va-

ko kuivattuna tai purkitettuna. Kasvisten

vasti tuotannon luonnollisuuteen ja esi-

jonka yhdistämistä suomalaiseen ruokaan

lokuva revontulista ei herättänyt viehätys-

tuotannon ei oletettu näillä leveyspiireil-

merkiksi siihen, että luonnonmarjoja ei

kummasteltiin.

tä, mikä johtui kuvan lisäksi pakkauksen

lä olevan edes mahdollista, joskin marjat

tarvitse kastella. Luonnossa kasvaneiden

ja omenat saatettiin liittää pohjoisten eri-

marjojen oletettiin olevan erityisen mauk-

koisuuksien joukkoon.

kaita ja sisältävän paljon ravintoaineita.

Tuote myydään pakkauksella
erityisesti Aasiassa

koosta, pakkausmateriaalista ja halvasta
kokonaisvaikutelmasta. Pakkauksen koon
pienuus erityisesti tuotteissa, joita usein

Keskustelujen alkuvaiheessa testattiin,

Sen sijaan ympäristöasiat eivät tulleet

Ryhmille esiteltiin muutamia suomalai-

näkee isoissa pakkauksissa, oli valtti, sillä

millainen terminologia ja sloganit puhut-

esille vahvasti muualla kuin Saksassa, ei-

sia tuotteita, joiden osalta pyydettiin arvi-

se tuotti mielleyhtymän luksustuotteesta.

Miten näistä vahvuuksista voi viestiä

televat osallistujia ja mitä mielikuvia ne he-

kä niitä edes oikein ymmärretty muual-

oimaan tuotteiden houkuttelevuutta pak-

Lisäksi premiumtuotteilta halutaan,

kuluttajille vientimarkkinoilla? Tätä ky-

rättävät. Arktisuus on voimakas termi, jo-

la. Myöskään sosiaalinen vastuullisuus

kauksen perusteella ja kertomaan pak-

että raaka-aine on samasta maasta, jossa

ka yhdistettiin usein ankaraan kylmyy-

tai eläinten hyvinvointikysymykset eivät

kauksessa huomiota herättävistä elemen-

tuote valmistetaan. Laatumielikuva heik-

teen, mutta se koettiin myös eksoottisena

tulleet itseisarvoina esille muualla, mut-

teistä.

kenee selvästi, jos raaka-aine on tuotettu

ja pohjoista ainutlaatuisuutta ilmentävänä,

ta eläinten hyvinvoinnilla ajateltiin kui-

Tuote-esimerkeissä viitattiin muun

Suomessa, mutta se pakataan muualla. Al-

ruuan yhteyteen hyvin sopivana terminä.

tenkin olevan positiivisia vaikutuksia li-

muassa Lappiin, Suomeen, revontuliin,

kuperän aitoutta vahvistaa, jos osa pakka-

han laatuun.

pohjoisuuteen, luontoon, poroihin ja luo-

uksen tekstistä on suomeksi, mutta kaik-

jen laatuvaatimusten mukaisesti.

symystä ratkottiin Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) koordinoimassa RuoKasvu -ruokaviennin kehittämis- ja koordinaatiohankkeessa, jossa to-

Jutussa arktisella ruualla tarkoitetaan 60. leveyspiirin pohjoispuolella tuotettua ruokaa, eli
kaikki Suomessa tuotettu ruoka kuuluu konseptin piiriin.

teutettiin kuluneen talven aikana kulutta-

On kuitenkin huomattava, että arktisuus

jaryhmäkeskustelut neljällä vientimarkki-

kääntyy eri kielissä eri tavalla. Japanin- ja

Saksassa maidon hiilineutraalius ym-

muun joko kuvin tai sanoin. Yhdessä tuot-

kien tärkeiden tekstien pitää olla englan-

arabiankielessä arktinen kääntyy pohjois-

märrettiin näissä keskusteluissa jolla-

teessa näistä mikään elementti ei esiinty-

niksi.

napa-alueeksi. Niinpä näissä kielissä suo-

kin tasolla. Tosin pohdintaa herätti se, et-

nyt pakkauksessa, vaan pakkausdesign oli
rakennettu luksuselementtien pohjalta.

nissa (Dubai), Saksassa (Frankfurt) ja Sin-

Termien kanssa
pitää olla tarkkana

gaporessa.

Suomi-mielikuva oli yleisesti ottaen po-

sittiin suomalaisuutta esiintuovaa Pure food

tä jos maitoa tuotaisiin Suomesta Saksaan,

nalla: Japanissa (Tokio), Arabiemiirikun-

Jokaisessa maassa toteutettiin kak-

sitiivinen kaikissa tutkituista kohteista,

from Finland -ilmaisua. Saksan- ja englan-

kuljetus aiheuttaisi hiilipäästöjä. Toivee-

Tärkeimmäksi kiinnostusta herättäväk-

si ryhmää. Keskusteluihin osallistui suo-

tiedettiin siitä yksityiskohtaisemmin tai

ninkielisissä keskusteluissa parhaimman

na oli, että kerrottaisiin tarkemmin, mil-

si tekijäksi osoittautui pakkauksesta saatu

malaisten elintarvikkeiden potentiaalis-

ei. Japanissa ja Saksassa Suomesta tiedet-

kannatuksen saivat arktisuuden ja suoma-

lä toimenpiteillä hiilineutraalius käytän-

kokonaismielikuva. Luksusta ja premium-

ta kohderyhmää, koulutettuja, tulotasol-

tiin varmuudella joitakin asioita: Japanissa

laisuuden yhdistävät Arctic food from Fin-

nössä toteutuu.

tuotteita hakevat kuluttajat halusivat tuo-

taan keskiarvon yläpuolella olevia, per-

muun muassa Muumit, Marimekko, ksy-

land tai Pure tastes of arctic Finland.

heen ruokaostoksista vastaavia henkiöitä,

litol ja rento elämäntapa, Saksassa Nokia,

Esimerkiksi Singaporessa ilmaisu ”Arc-

sekä miehiä että naisia. Osa ryhmistä oli

lohi ja porot. Ruokamaana Suomi oli kaik-

tic food from Finland” loi mielikuvia pre-

Millaisia ajatuksia ja mielleyhtymiä suo-

gelma, mutta jos pakkaus ei viestinyt luk-

kulttuurisista syistä vain naisia. Keskus-

kialla tuntematon.

mium-laatuisista, eksoottisista ja kalliis-

malaista tuotantoympäristöä, tuotteita tai

suksesta, se ei ollut kiinnostava.

ta tuotteista. Pohjoista sijaintia koros-

raaka-aineita esittävät kuvat herättävät?

telut toteutettiin osallistujien kotikielellä.
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Keskustelijoiden mieleen saattoivat

Marjakuvat vetosivat kaikkialla

tepakkaukselta vahvasti luksusta viestiviä
elementtejä. Korkea hinta ei ole heille on-

Luksuksesta viestiviä elementtejä olivat

Maakohtaiset yhteenvetoblogit neljän
kohdemaan tuloksista löytyvät alla olevista osoitteissa. l

Japani: mtk.fi/-/arktinen_ruoka_japanilaisille
Arabiemiirikunnat:
mtk.fi/-/ruuasta_arabiemiirikunnat
Saksa: mtk.fi/-/arktisuus_saksa
Singapore: mtk.fi/-/singapore
LISÄTIETOA:
arcticfoodfromfinland.fi
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Teema

KUVA: NOORA MÄKELÄ, HELSINGIN YLIOPISTO

VALMISTUS- JA LISÄAINEET & TUOTEKEHITYS

Syntymämaa vaikutti arvioon sukupuolta,

TEKSTI: apulaisprofessori Kaisa Linderborg, Turun yliopiston Elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen osasto,
dosentti Tuula Sontag-Strohm Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto &
Elintarvikeratkaisut-tutkimusryhmän päällikkö Emilia Nordlund, VTT

terveystietoisuuta ja uusiin ruokiin suhtautumisalttiutta enemmän. Makea kauragranola ja makea kaurakeksi koettiin miel-

Leipä

lyttäväksi yli kulttuurirajojen. Myös suoKUVA: HANNA OKSANEN, TURUN YLIOPISTO

KUVA: OSKAR LAAKSONEN, TURUN YLIOPISTO

Korppu/sipsi

malaiselle kauralle tyypillinen vaalea väri

Puuro

Suolistomallit auttavat
ennustamaan terveysvaikutuksia
In vitro-suolistomallien avulla tutkittiin
erityisesti kauratuotteiden beetaglukaanin fysiokemiallisia ominaisuuksia ohut-

Viskositeetti (mPas)

miellytti kuluttajia.

Ekstruoitu tuote
Lusikoitava tuote
Liha-analogi

suolenkaltaisissa olosuhteissa. Lisäksi selvitettiin muun muassa kauran fytaattien
mahdollisia fysiologisia ominaisuuksia.
Hankkeessa sovellettiin kolmea erilaista suolistomallia: ohutsuolen viskositeettia ja sappihappojen sitoutumista mittaa-

Beetaglukaanipitoisuus (%)

via malleja sekä paksusuolimallia, joka enSuomalaisia kauratuotteita aistittavan laadun arviointitesteissä Kiinassa.

Nieltävän kapselin tuottama data yhdistetiin koettuihin vatsaoireisiin ja
in vitro -tutkimusten tuloksiin.

nustaa kuitujen fermentoitumista.
Kauran beetaglukaani nostaa ohutsuolen ruokasulan viskositeettia, jolloin sappihappojen

LAAJA OATYOURGUT -TUTKIMUSHANKE
KAURASI SUOLISTON

L

(kolesterolijohdannaisten)

takaisin imeytyminen vaikeutuu. In vitro-suolistomallissa uutteesta poistettiin

Erilaisille kauratuotteille tehtiin ruuansulatuskanavaa mallintava uutto. Tuotteista uuttuvan beetaglukaanin tilaa selvitettiin määrittämällä uutteiden viskositeetit suolistomallin ohutsuolivaiheessa.
Näiden tulosten perusteella voidaan arvioida beetaglukaanin viskoosiominaisuuksien selittämää
terveysvaikutteisuutta. Näennäiset viskositeetit mitattiin leikkausnopeudella 25 s ̵¹ kolmessa beetaglukaanipitoisuudessa, jotka saatiin konsentroimalla näytettä mallintaen ohutsuolessa tapahtuvaa
ruokasulan väkevöitymistä.

vettä. Tällöin havaittiin sama ilmiö kuin
ohutsuolessa, jossa vesi imeytyy takaisin

ti tarkoituksena tutkia, miten pilkkoutu-

tehokas antioksidantti. Jauhoissa fytaatti

elimistöön ja ruokasula konsentroituu¹.

minen vaikuttaa suolistovälitteisiin vas-

on luonnollisessa muodossaan inositoli-

Beetaglukaanin ominaisuuksia tut-

teisiin erityisesti kolesterolin sitoutumi-

heksafosfaattina. Tuotteissa niitä voi löy-

kittiin sataprosenttisissa kauraleivissä,

seen ja fermentoitumiseen paksusuolessa.

tyä eri muotoina, sillä fosfaatteja voi irrota

napostelutuotteissa, puuroissa, lusikoi-

Kuidun pilkkominen parantaa kauramate-

esimerkiksi entsymaattisissa reaktioissa.

aajassa OATyourGUT -hankkeessa

Turun yliopiston osuutta tutkimus-

kemaa kauratuotteiden hyväksyttävyyttä

tavissa ja lihantyyppisissä, kauraa sisäl-

riaalien sovellettavuutta nestemäisiin

tutkittiin kauratuotteiden hyväk-

hankkeessa johti apulaisprofessori Kai-

Suomessa ja Kiinassa. Vastaajat jakaantui-

tävissä tuotteissa. Tuotteiden beetaglu-

tuotteisiin, kuten jugurtteihin ja juomiin.

syttävyyttä Suomessa ja Kiinassa,

sa Linderborg, VTT:n osuutta tutkimus-

vat viiteen klusteriin muun muassa syn-

kaanista 20−100 prosenttia oli uuttuvaa,

In vitro-kokeiden tulosten perusteella

sa mukana olleissa tuotetyypeissä ja tut-

suoliston hyvinvointia ja toimin-

ryhmän päällikkö Emilia Nordlund ja Hel-

tymämaan, terveystietoisuuden ja uusiin

ja beetaglukaanin viskositeeteissa löy-

todettiin, että kuitujen pilkkominen las-

kittiin, pystyisikö fytaatti sitomaan sap-

nallisuutta in vitro -tutkimuksissa

singin yliopiston osuutta dosentti Tuula

ruokiin suhtautumisen perusteella. Klus-

tyi vaihtelua. In vitro -suolistomallilla voi

ki viskositeettia ja sappihappojen sitou-

pihappoja ja kuinka tämä liittyisi beeta-

ja kliinisissä tutkimuksissa sekä kauran säi-

Sontag-Strohm. Turun yliopiston koordi-

terit erosivat toisistaan muun muassa lei-

seurata ja optimoida beetaglukaanin fy-

tumista sekä lisäsi fermentoitumista pak-

glukaanin sappihappoja ”poistaviin” omi-

lyvyyttä valmistusprosessissa.

noiman tutkimuksen (2016−2019) koko-

pien ja puurojen miellyttävyysarvioinneil-

sikaalisia ominaisuuksia tuotteissa, mikä

susuolimallissa. Tulokset ennustavat, et-

naisuuksiin.

naisrahoitus oli 1,23 miljoonaa euroa.

taan.

auttaa ennustamaan tuotteen fysiologisia

tä maltillinen beetaglukaanin pilkkoutu-

Beetaglukaanin ominaisuudet ja uuttuvan

vasteita ohutsuolessa.

minen ei välttämättä kumoa kaurakuidun

beetaglukaanin aikaansaama viskositeetti

osoitettuja terveysväittämiä.

sulki itseensä sappihappoja tehokkaammin

Business Finlandin, tutkimusorganisaatioiden ja suomalaisten yritysten rahoitta-

Kiinassa tehdyissä kuluttajatutkimuksissa miellyttäväksi koettiin kaurapohjai-

Kauran beetaglukaania ja muita kuitu-

teessa. Tulokset julkaistaan vertaisarvioi-

Kuluttajatutkimuksissa
syntymämaalla suuri merkitys

set juomat, kun taas korpputyyppisiä tuot-

komponentteja myös pilkottiin tietoises-

duissa, tieteellisissä julkaisusarjoissa tä-

Aistittavan laadun tutkimuksessa ja verk-

teita kuvattiin lähes syömäkelvottomiksi.

män vuoden aikana.

kokyselyissä selvitettiin kuluttajien ko-

ma tutkimushanke päättyi vuodenvaih-

Fytaatti on kuidun kanssamatkustaja ja

OATyourGUT -hankkeessa selvitettiin
fytaattien muotoja ja määriä tutkimukses-

kuin fytaatit pystyivät sitä sitomaan.

AVEPURE -projekti selvittää kauran aveniinin vaihtelua
AVEPURE -projekti keskittyy selvittämään, voiko kauran aveniinin rakenteellinen vaihtelu aiheuttaa riskiä kauraa kuluttaville keliaakikoille. Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa
hankkeessa ovat mukana myös
Helsingin ja Tampereen yliopiston tutkimusryhmät.
Kauran on todistettu soveltuvan keliaakikoille monissa kor-
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keatasoisissa, suomalaisissa,
kliinisissä tutkimuksissa. Tulos
on vahvistettu eri puolilla maailmaa. Suomessa suurin osa keliaakikoista on käyttänyt päivittäin kauraa jo yli 20 vuotta.
Kaurassa on gluteenin kaltaista prolamiiniproteiinia, aveniinia, jossa löytyy lajikkeiden
välistä luonnollista vaihtelua.
Aveniinien vaihtelu aiheuttaa

gluteenia havaitsevissa menetelmissä joskus epämääräistä aktiivisuutta. Tutkimuksessa
selvitetään tämän aktiivisuuden
alkuperää, määrää ja merkitystä. Selvitystyöhön kuuluvat proteiinitason, genomin eli geenien
ja ihmisen suolistosolujen viljelmissä tehdyt analyysit.
AVEPURE-hanke, Erikoisruokavalioon soveltuvien kaurala-

jikkeiden tunnistaminen ja kauran gluteenianalytiikan parantaminen - työkaluja puhdaskauratuotantoon, toteutetaan vuosina
2018−2021 osana maa- ja metsätalousministeriön MAKERA -ohjelmaa, ja sen kokonaisbudjetti
on 1,36 miljoonaa euroa.

Valmistus- ja lisäaineet & Tuotekehitys
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Vatsan hyvinvointia
tutkittiin kliinisissä
ravitsemustutkimuksissa

Kaurassa on paljon hyviä
ominaisuuksia

Projektin kahdessa kliinisessä ravitsemuskokeessa tutkittavien kirjaamat tuntemukset vatsan hyvinvoinnista yhdistettiin biologisista näytteistä mitattuihin
arvoihin. Ensimmäisessä tutkimuksessa selvitettiin koetun vatsan hyvinvoinnin yhteyttä suolistomikrobiston koostumukseen ja kauran biotunnisteisiin keliaakikoilla, gluteenisensitiivisillä ja terveillä verrokeilla.
Kauraa käyttävillä keliaakikoilla ja gluteenisensitiivisillä ravitsemussuositusten mukainen kuidunsaanti toteutui keskimäärin myös gluteenittomassa ruokavaliossa. Gluteenisensitiiviset saivat suuremman osan päivittäisestä energiastaan
rasvasta ja vähemmän hiilihydraateista
kuin keliaakikot tai verrokit.

mien toimintaa ja poistamalla osa rasvasta. Rasvan stabiilisuutta on tutkittu pit-
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kään, mutta etenkin rasvan hapettumisen

TEKSTI: tutkija Anu Reinikainen, Luonnonvarakeskus

vaikutus muiden ainesosien reaktioihin ja
toiminnallisiin ja aistittaviin ominaisuuk-

Kaura on luontaisesti gluteenitonta.

siin vaati yhä tutkimusta.

Kauran kuitupitoisuus on korkea, ja sen sisältämä rasva on
pääasiassa monityydyttymätöntä.

hajoaminen etenee eri tavalla prosessoi-

Kauran aminohapot täydentävät hyvin palkokasvien aminohappoja.

pettuminen ja hydrolyysi) beetaglukaa-

Kauran beetaglukaani tasaa
aterianjälkeistä veren glukoositason nousua.

että vesipitoisissa ruokamalleissa.

Kauran kuidut lisäävät ulostemassaa.
Kauran avenantramidit ovat
antioksidatiivisia.

duissa kauraleseissä säilytysajan ja lämpötilan funktiona. Erityisesti tutkittiin,
vaikuttaako rasvojen hajoaminen (hanin toiminnallisuuteen ja aistittavaan laatuun. Kauraleseitä tutkittiin sekä kuivissa
Kun kauraleseitä tutkittiin kuivina, todettiin, että rasvojen hajoaminen vaihteli riippuen kauraleseiden valmistusprosessista. Vapaita rasvahappoja muodostui eniten kuumentamattomassa kauraleseessä, kun taas kuumennuskäsitellyssä kauraleseessä muodostui eniten hek-

Puhdaskauraa käyttävillä keliaakikoilla

sanaalia. Rasvahappoja muodostuu hydrolyysireaktiossa kauran lipaasien vaiku-

Euroopassa muun muassa Suomi, Ruotsi ja Kroatia kuuluvat vesivaroiltaan rikkaisiin maihin, mutta maailmanlaajuisesti yli neljä miljardia ihmistä kärsii
vuosittain vesipulasta.

tuksesta, kun taas heksanaali on rasvojen

kään muissa suoliston hyvinvointia ku-

Kauran bioprosessointi ei vaikuttanut

vaavissa merkkiaineissa ei havaittu eroja.

koettuun vatsan hyvinvointiin, mikä kan-

Juomamallin tulokset osoittivat, et-

Gluteenisensitiiviset kokivat eniten vat-

nustaa edelleen kehittämään erilaisia kau-

tä aistinvarainen laatu vaihteli näytteiden

saoireita, mutta oireita ei voitu yhdistää

rapohjaisia tuotteita. Mielenkiintoista oli,

välillä. Säilytetystä kauraleseestä valmis-

kauran käyttöön, suolistomikrobistoon

että miehet ja naiset kokivat vatsan hyvin-

tetut juomat olivat viskositeetiltaan kor-

tai sen aineenvaihduntatuotteisiin.

voinnin toisistaan poiketen. Kauran bee-

keampia kuin tuoreista leseistä valmis-

Toinen kliininen koe oli aterianjälkei-

taglukaanin molekyylipaino oli yhteydes-

tetut juomat. Heksanaali- ja tokolipitoi-

nen tutkimus, jossa tutkittiin prosessoin-

sä kapselin mittaamaan paineeseen ohut-

suuksissa juomissa ei havaittu muutoksia

nin vaikutusta kauran käyttäytymiseen

suolen yläosassa. Kauran entsymaattinen

säilytyksen aikana. Beetaglukaanissa ei

ruuansulatuskanavassa. Suoliston pai-

käsittely taas vapautti fenolisia yhdistei-

havaittu muutoksia kummassakaan tutki-

netta, lämpötilaa ja pH:ta mitattiin niel-

tä, ja lisäsi niiden biosaatavuutta. Käsitel-

tussa ruokamallissa. l

tävän kapselin avulla, mikä mahdollisti

ty kaura taas sitoi vähemmän sappihappo-

tutkittavien kokemien vatsaoireiden to-

ja ulosteisiin.

dentamisen ja yhdistämisen ohut- ja pak-

KUVAT: LUKE

Hankkeessa tutkittiin, miten rasvojen

tai gluteenisensitiivisillä ei havaittu suolistomikrobiston epätasapainoa. Myös-

Teema

susuolimallien tuloksiin sekä kauran mo-

Uutta tietoa kauran säilyvyydestä

lekyylitason ilmiöihin. Samalla tutkittiin

Korkean rasvapitoisuuden vuoksi kauran

prosessoinnin vaikutusta fenolisten yh-

aistittavaa laatua on perinteisesti muo-

disteiden biosaatavuuteen ja sappihappo-

kattu muun muassa estämällä kauran ras-

jen erittymiseen ulosteisiin.

voja hydrolysoivien, hajottavien entsyy-

hapettumistuote.

VIITE:
¹ Mäkelä, N. ym. Viscosity of β-glucan from oat products at the intestinal phase of the gastrointestinal
model. Food Hydrocolloids 100 (2020) 105422.
doi.org/10.1016/j.foodhyd.2019.105422

VESIVASTUUSITOUMUS AUTTAA
YRITYKSIÄ VESIASIOIDEN HALLINNASSA
Vesivastuusitoumus auttaa yrityksiä hallitsemaan kestävää vedenkäyttöä
toimipaikoillaan ja alihankintaketjuissa Suomessa ja ulkomailla.

V

esivarojen hyvä hal-

vastuu vedenkäytön kestävyy-

set ovat kansainvälisten vas-

ta kärsivillä alueilla. Erityi-

linta auttaa varmis-

den varmistamisessa.

tuullisuusvertailujen kärjes-

sesti yritysten kansainvälisiin

tamaan muun muas-

Suomessa vedenkäyttö ja

sä. Monilla yrityksillä on toi-

arvoketjuihin pitää kiinnittää

sa ruokaturvaa ja il-

vesien tila on pääosin kestä-

mipaikkoja ja alihankkijoi-

enemmän huomiota.

mastonmuutokseen

vällä pohjalla, ja monet yrityk-

ta myös veden niukkuudes-

sopeutumista. Vesivastuullisuus
tarkoittaa yritysten sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja talou-

1. Vesiriskien
kartoitus

dellisesti kestävää vedenkäyttöä, jota kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa yritys-

OatHow -hankkeella uutta tietoa kauraraaka-aineista
Business Finlandin rahoittamassa OatHow -projektissa laaja
kansallinen konsortio tuottaa
uutta tietoa kauraraaka-aineista
uusien kaurainnovaatioiden kehittämistä varten. Kauraerien
laatuvaihtelu aiheuttaa ongelmia
teollisuudessa, kun ei tiedetä,
miten tuotantoprosesseja tulisi
säätää raaka-aineen laadun mukaisesti. Taikina voi tarttua kattiloihin, syntyy turhaa jätettä, eikä
lopputuotekaan välttämättä vas-
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taa kuluttajien toiveita.
Vehnän ja mallasohran osalta vaihtelu on hallinnassa, koska
niiden koostumuksen ennakointiin on jo pitkään ollut käytössä
vakiintuneita, laatua mittaavia
analyysimenetelmiä.
OatHow -projektin tavoitteena on löytää vastaavia analyysimenetelmiä myös kauralle. Projekti keskittyy erityisesti löytämään yhteyksiä kauran prosessointilaadun ja kauramateriaa-

lista mitattavien ominaisuuksien välillä.
Hanke toteutetaan neljän
tutkimusryhmän, VTT:n (Emilia
Nordlund), Turun yliopiston (Kaisa Linderborg), Helsingin yliopiston (Tuula Sontag-Strohm)
ja Luonnonvarakeskuksen (Veli Hietaniemi) tiiviissä yhteistyössä.
Siinä on mukana 13 kauran
pellolta-pöytään -ketjua edustavaa yritystä: Avena, Boreal Kas-

ten toimipaikoilla ja niiden valuma-alueilla. Vesivastuullinen

vinjalostus, Fazer, Helsingin Mylly, Kinnusen Mylly, Lantmännen
Agro, Myllyn Paras, Plantanova,
Polar Glucan, Raisio, Vaasan, Valio ja Viking Malt.
VTT:n koordinoima hanke toteutetaan vuosina 2019–2020
osana Business Finlandin Food
From Finland 2.0 -rahoitusohjelmaa, ja sen kokonaisbudjetti yltää kahteen miljoonaan euroon.

yritystoiminta tähtää yritysten
vesi- ja vesistövaikutusten mi-

1. Vesivastuullisuuden
seuranta, arviointi ja
raportointi

2. Vesivastuustrategian laadinta

nimointiin ja kestävän vedenkäytön ja hallinnan kehittämiseen arvoketjuissa.
Maa- ja metsätalous, energiantuotanto ja eri teollisuudenalat ovat suuria vedenkäyttäjiä ja vesistövaikutusten aiheuttajia. Näillä aloilla ja niihin suoraan kytkeytyvillä yrityksillä on erityinen rooli ja

Vesivastuullisuuden
viisi askelta.

4. Kestävän veden käytön
hallinnan kehittäminen
yhteistyössä
sidosryhmien kanssa

3. Arvoketjujen
vesivastuullisuuden arviointi

Valmistus- ja lisäaineet & Tuotekehitys
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Työkaluja
vesivastuullisuuden
edistämiseen

si veden laatuongelmia ja mai-

Sidosryhmäyhteistyö

Vesivastuusitoumuksen ovat
perustaneet

Aalto-yliopisto,

Kommunikaatio &
tiedonjako

Luonnonvarakeskus, maa- ja
metsätalousministeriö, Teknologian tutkimuskeskus VTT,

Resurssitehokkuus

TYÖKALUT

Lainsäädöntö
ja politiikka

WWF Suomi ja ympäristömi-

neriskejä.

Tiekartta luo
suuntaviivat
vesivastuullisuuteen
Yritysten vesivastuullisuuden
kehittäminen on nostettu esiin
myös äskettäin julkaistussa

nisteriö tukeakseen suoma-

vesivastuullisuuden tiekartas-

laisten yritysten vesivastuu-

Strategia

työtä. Sitoumus perustettiin

Sopimukset

sa sekä Suomen kansainvälisessä vesistrategiassa. Tiekar-

toukokuussa 2017 osana kes-

tassa tunnistetaan yritysten li-

tävän kehityksen yhteiskunta-

säksi muiden tärkeiden toimi-

sitoumusta.
Sitoumuksen yleisenä ta-

Yritysten vesivastuullisuuden työkalupakkia voidaan hyödyntää olemassa
olevien arvoketjujen kehittämissä ja uusien rakentamisessa.

joiden, kuten tutkimus- ja oppilaitosten, ministeriöiden ja

voitteena on auttaa yrityksiä

kansalaisjärjestöjen rooli vesi-

tunnistamaan vesiriskit arvo-

vastuullisuuden edistämisessä.

ketjuissaan, huolehtimaan toi-

Tavoitetilaan

Teema

TEKSTI: johtava hankepäällikkö Martti Latva ja erikoistutkija Merja Ahonen, Satakunnan ammattikorkeakoulu/Vesi-Instituutti WANDER,
asiantuntija Henna Ryömä, Pyhäjärvi-instituutti & ympäristöasiantuntija Maiju Tiiri, Satafood Kehittämisyhdistys

VEDEN LAADUSTA KILPAILUETUA
ELINTARVIKEKETJUUN

S

uomessa tuotetulla ruualla on ve-

hen, millainen ongelmien todennäköisyys

mahdollisuudet uuden teknologian käyt-

sivaroihin suhteutettuna pieni ve-

voi olla.

töönottoon ovat työkaluja parempaan ve-

sijalanjälki, mikä on mahdollis-

Määrähäiriöitä ovat veden riittämät-

si- ja energiatehokkuuteen. Varsinkin

tanut laadukkaan veden käytön

tömyys ja vedenjakelukatkokset. Määrä-

lämpimän veden käytön tehostaminen on

elintarviketeollisuuden eri pro-

häiriö ja sitä seuraava korvaavan veden-

tässä avainasemassa.

sesseissa.

jakelun tarve voi syntyä esimerkiksi put-

Veden ja energian käyttöä tehostavat

Maailmanlaajuisesti puhdas, makea ve-

kirikosta, sähkökatkosta, laiterikosta tai

esimerkiksi kalkki- ja korroosiokerty-

pääseminen

si on niukkuusresurssi, joten Suomen elin-

muusta teknisestä häiriöstä. Se voi olla

mien synnyn estäminen tai jo muodostu-

mipaikkojensa ja alihankkijoi-

den parantamiseen. Yritysten

Global Risks Reportin (World

edellyttää toimenpiteitä useilta

tarviketeollisuus on veden laadun ja saata-

seurausta myös veden niukkuudesta, saas-

neiden poistaminen, prosessien puhdis-

densa vedenkäytön kestävyy-

arvoketjujen vesivastuullisuu-

Economic Forum 2019) mu-

toimijoilta. Yritykset ovat tie-

vuuden ansiosta erityisessä asemassa. Tätä

tumisesta tai verkoston riittämättömästä

tuksen optimointi ja mahdollisuudet ke-

destä ja kehittämään kestävää

den hallinnan työkalut sisältä-

kaan vesiriskit ovat neljän-

kartan toimeenpanossa kes-

kannattaa hyödyntää, mutta samalla var-

kapasiteetista.

mikaalittomaan puhdistukseen.

vedenkäyttöä ja hallintaa yh-

vät lainsäädäntöä, politiikkaa,

neksi merkittävin riski maail-

keisessä asemassa. Tavoitteena

mistaa sen asema myös tulevaisuudessa.

teistyössä sidosryhmien kans-

sopimuksia, strategiaa, resurs-

manlaajuisesti. Yritysten toi-

on, että seuraavan viiden vuo-

sa. Tavoitteena on myös paran-

sitehokkuutta, viestintää ja si-

minnassa globaalit vesihaas-

den sisällä 50 suurta tai keski-

taa yrityskuvaa ja kilpailukykyä.

dosryhmäyhteistyötä.

teet muodostavat esimerkik-

suurta yritystä on tehnyt omat

Veden käytön riskeihin
pitää varautua

tilanneanalyysinsa, ja yritys-

ovat liittyneet mukaan jo useat
yritykset ja toimialaliitot, ku-

Laatuhäiriötä voivat olla esimerkiksi

Lisäksi kiertotalousajattelun mukaises-

mikrobiologinen saastuminen, pH:n sää-

ti elintarviketeollisuuden vesistä voidaan

tökemikaalin yliannostelu, kloorauksen

ottaa mahdollisuuksien mukaan talteen

yliannostelu ja paineiskujen aiheuttama

jakeita, jotka voidaan käyttää uudelleen

Elintarviketeollisuuden veden käyttöön

saostumien irtoaminen ikääntyvien ver-

tai hyödyntää raaka-aineina muissa pro-

ten strategioiden mukaiset toi-

liittyy myös riskejä, joihin on sopivin kei-

kostomateriaalien sisäpinnoilta.

sesseissa. Esimerkiksi lihanjalostuksesta

menpiteet alkavat.

noin varauduttava. Käytännössä riskit liit-

Lisäksi pitää ottaa huomioon, että 1960-

syntyviä rasvakaivolietteitä voidaan käyt-

Suomalaisyritysten toimin-

tyvät joko veden määrään tai laatuun. Ve-

ja 1970-luvuilla rakennetut vedenjakelu-

tää biokaasulaitoksen syötteinä, ja synty-

taa ja sitoutumista vesivas-

den jakelun mahdollisiin keskeytyksiin tai

järjestelmät on saatettu suunnitella pai-

vää bioenergiaa hyödyntää jalostuslaitok-

tuullisuuteen ja yrityksiä sään-

laatuhäiriöihin on varauduttu elintarvi-

koin nykyistä huomattavasti pienemmäl-

sen energialähteenä.

Yli neljä miljardia ihmistä kärsii vuosittain vakavasta
vesipulasta, ja tilanteen odotetaan pahenevan kulutustottumusten muutoksen, väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen myötä (World Water Assessment Report 2019).

televiä ja tukevia ohjauskeino-

keteollisuudessa varsin vaihtelevasti siitä

le vedentarpeelle. Lisääntynyt veden käyt-

Näin pystytään vaikuttamaan myös

ja pitää kehittää, jotta vesivas-

huolimatta, että veden jakelun katkeami-

tö on kasvattanut myös jätevesien määrää

syntyvän jäteveden määrään sekä vähen-

tuutiekartan asettama tavoite

nen ja mahdolliset laatuhäiriöt ovat riski-

ja aiheuttavat kustannuksia ja kuormitusta

netään kuormitusta jätevedenpuhdista-

voitaisiin saavuttaa. l

tekijöitä, jotka aiheuttavat toteutuessaan

jätevedenpuhdistuksessa.

moille ja sitä kautta riskiä ympäristölle. l

Jopa 80 prosenttia maailman jätevesistä lasketaan
puhdistamattomina vesistöihin.

LISÄTIETOJA:
• julkari.luke.fi (Työkalupakki vesivastuullisuuden arvoketjun hallintaan)
• julkaisut.valtioneuvosto.fi (Suomalaisyrityksistä maailman vesivastuullisimmat – tiekartta 2019−2030)
• mmm.fi/vesivastuusitoumus
• vesi.fi

Vesivastuusitoumukseen

ten Fazer, Finlayson, UPM, Sinebrychoff, Stora Enso, metsä-

Maailman vesitilanne huolestuttava

teollisuus ja MTK. Fazer teki keväällä 2018 ensimmäisenä suomalaisena elintarvikealan yrityksenä vesivastuusitoumuksen.
Parhaillaan sitoumusta ovat tekemässä Atria ja Gold&Green
Foods. Vesivastuusitoumuksessa yritykset määrittelevät tavoitteet ja toimenpiteet vesivastuullisuuden edistämiseksi.
Yritykset tarvitsevat vesivastuullisuuden edistämiseen työkaluja. Vesiriskien tunnistaminen ja arvoketjujen tutkiminen on tärkeää ja avain riskien

A

Teollisuus vastaa 19 prosentista ja maatalouden arvoketjut jopa 70 prosentista vedenkäytöstä maailmanlaajuisesti.
LÄHTEET:
unwater.org
oecd.org
cdp.net

hallitsemiseen ja toimenpitei-

Vesihuoltolain uudistus valmisteilla
Kansallisen vesihuoltouudistuksen ensimmäinen valmisteluhanke on alkanut. Toukokuun loppuun mennessä arvioidaan vesihuoltolainsäädännön sekä siihen
liittyvien säädösten toimivuus.
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Lisäksi kartoitetaan muiden Euroopan maiden kokemuksia vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan valvonnasta.
Vesilaitosyhdistys on tilannut
selvityksen hyvän vesihuollon

kriteereistä. Tarkoituksena on,
että kriteerityöstä saadaan vesihuollon tavoitetila, joka toimii
pohjana kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelman valmistelulle. Ohjelman on tarkoitus val-

mistua 31.10.2020 mennessä.
Kansallinen vesihuoltouudistus -hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö
Jaana Husu-Kallio.

merkittäviä taloudellisia tappioita.
voi olla peräisin kunnalliselta vesilaitok-

Keinoja vesi- ja energiatehokkuuden parantamiseen

selta, vesiosuuskunnalta tai omasta kai-

Elintarviketeollisuudessa prosessien si-

vosta. Veden alkuperä vaikuttaa eniten sii-

säisten vesikiertojen tehostaminen ja

Elintarviketeollisuuden käyttämä vesi

Laatuvesi-hankkeella työkaluja Satakunnan elintarvikeyrityksille
Kilpailuetua Satakunnan elintarviketeollisuuden ja ruokaketjun
veden laadusta ja laadunhallinnasta -hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on tuottaa Satakunnan elintarviketeollisuudelle
työkaluja veden laadun ja määrän
kokonaisvaltaiseen hallintaan.
Hanke alkoi 1.9.2019, ja se
päättyy 31.7.2022. Hankkeessa
osoitetaan veteen liittyvät riskit,
keinoja niihin varautumiseen sekä vedenkäsittelyn ja käytön tehostamisen vaikutukset tuotantokustannuksiin ja energiatehokkuuteen.

Hankkeessa kartoitetaan
yrityshaastattelujen ja -kyselyn
avulla Satakunnan elintarviketeollisuuden tulevaisuuden ennustettavissa oleva vedenkäytön tarve. Kartoituksen perusteella tunnistettuihin elintarviketeollisuuden vesijärjestelmien
riskeihin varautumiseen tuotetaan keinoja. Samalla tuotetaan
koulutusmateriaalia ja osaamista siirrettäväksi elintarviketeollisuudelle omien riskienhallintasuunnitelmien laatimiseksi.
Soveltuvia teknologioita pilotoidaan aiheesta kiinnostuneissa

elintarviketeollisuuden yrityksissä. Pilotointikohteiden lukumäärä ja pilotoitavat teknologiat täsmentyvät hankkeen aikana yritysten tarpeista käsin.
Hyvälaatuisesta talousvedestä huolimatta puhtaan raakaveden markkinointipotentiaalia ei
ole vielä juurikaan hyödynnetty
elintarviketeollisuudessa. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin
kehittää elintarviketeollisuuden
markkinointia ja tuoda selkeämmin esiin elintarvikkeiden valmistuksessa käytetyn puhtaan

veden tuomat edut.
Laatuvesi-hanketta hallinnoi Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK, ja muina toteuttajina ovat Satafood Kehittämisyhdistys, Pyhäjärvi-instituutti ja
Prizztech Oy. Hankkeen ohjausryhmässä ovat Lihajaloste Korpela Oy, Finnamyl Oy, Osuuskunta Satamaito, Floo Tech Oy, Huittisten puhdistamo ja Porin Vesi.
Yhtenä tavoitteena on lisätä
vuoropuhelua toimijoiden välillä.
Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).
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VALMISTUS- JA LISÄAINEET & TUOTEKEHITYS
TEKSTI: projektipäällikkö Anneli Salonen, More than honey -koulutushanke, Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry

Tavoitteena lisätä tuotantoa ja parantaa laatua
Suomen Mehiläishoitajain Liiton
More than honey -koulutushanke auttaa mehiläishoitajia tuottamaan ja hyödyntämään hunajan lisäksi myös muita pesän
tuotteita.
Koulutuksen tueksi hankkeessa tuotetaan tietoa suoma-

MEHILÄISTUOTTEITA
VOI KÄYTTÄÄ MONIPUOLISEMMIN
Hunajan lisäksi mehiläispesistä voidaan kerätä myös muita tuotteita, jotka ovat
erinomaisia raaka-aineita tuotekehittäjien käsissä.

laisista mehiläistuotteista muun
muassa analysoimalla niiden kemiallista koostumusta ja erilaisia laatuun liittyviä ominaisuuksia, kuten raskasmetalli- ja torjunta-ainejäämiä.
Laatutiedon, osaamisen ja
tuotteiden tunnettavuuden li-

sääntyessä voidaan odottaa,
että näitä arvokkaita tuotteita saadaan yhä enemmän myös
tuotekehittäjien ja jatkojalostajien ulottuville.
More than honey- koulutushanketta rahoittaa Euroopan
maaseuturahasto ja ELY-kes-

LISÄTIETOJA:
mehilaishoitajat.fi/
more-than-honey-hanke/
hankkeen-esityksia-materiaaleja

Siitepölyä sanotaan täydelliseksi ravin-

propolis-etanoliuutetta. Propolis-etano-

tä tuotteista ovat kuhnuritoukat. Niiden

noksi sen monipuolisen ravintosisällön

liuutetta on käytetty kautta mehiläishoi-

poistaminen pesistä on tavallinen varroa-

takia. Siitepölyn proteiini- ja rasvapitoi-

don historian kansanlääkinnässä.

punkin torjuntaan liittyvä hoitotoimi, ja

suus ja muu koostumus vaihtelee kasvial-

Runsas fenoliyhdisteiden määrä te-

poistettujen toukkien hyötykäyttäminen

kuperän mukaan. Siinä on omega-3-ras-

kee propoliksesta arvokkaan aineen, jonka

on järkevää. Kuhnuritoukkien käytöstä on

vahappoja, karotenoideja, A- ja B-vitamii-

vaikutusmekanismeja ei kuitenkaan tun-

tehty EFSAlle uuselintarvikehakemus, jo-

unaja on suojattu EU-direktii-

neja sekä merkittäviä määriä useita hiven-

neta tarkkaan. Tavallisimmin propolis-

ten niiden elintarvikekäyttö on sallittua

villä, jonka mukaan hunajaan ei

aineita.

ta käytetään flunssan oireiden lievittämi-

siihen saakka, kunnes päätös hakemukseen tulee.

H

saa lisätä mitään eikä siitä saa

Proteiinipitoista siitepölyä tai pergaa

seen, pikku haavojen ja hyönteistenpisto-

roskia lukuun ottamatta myös-

voidaan hyödyntää monella tavalla jatko-

jen hoitamiseen sekä huuliherpekseen ja

kään poistaa mitään. Hunajassa

jalosteissa. Kuvassa 1 on puolalaista suk-

ienvaivoihin.

on keskimäärin 80 prosenttia fruktoosia ja

laata, johon on lisätty siitepölypalleroita ja

glukoosia ja noin 17 prosenttia vettä. Loput

pergaa. Siitepöly sopii myös erilaisiin väli-

kolme prosenttia koostuu yhdisteistä, jotka

palatuotteisiin.

ovat peräisin kasvien medestä ja siitepölys-

Kuhnuritoukat uusin
hyödynnettävä tuote

tannossa. l

ja entsyymit, tekevät hunajasta arvokkaan

kasvinosat ja vioittuneet kohdat fenoliyh-

laajasti elintarvikkeissa (E901). Tällä het-

bioaktiivisen tuotteen.

disteitä sisältävillä pihka-aineilla. Mehi-

kellä suomalaista elintarvikelaatuista me-

läiset keräävät näitä aineita ja valmistavat

hiläisvahaa ei kuitenkaan ole saatavilla.

KUVA: ANNELI SALONEN, SML RY

sistaan erittämää mehiläisvahaa käytetään

hiläistarhaajat tuottavat hunajaa Ruokaviraston hyväksymien hyvän käytännön
ohjeiden mukaan. Muihin luonnosta keKUVA: TARJA OLLIKKA, SML RY

Kuva 1. Siitepölyrakeita tai pergaa voi yhdistää esimerkiksi välipalatuotteisiin tai suklaaseen.

nen ase mikrobeja vastaan (kuva 2).

rättyihin ruoka-aineisiin verrattuna hu-

ja miedon monikukkahunajan lisäksi tois-

najassa on vähiten mikrobeja, sillä mikro-

takymmentä erilaista lajihunajaa. Valitse-

bit eivät kestä hunajan korkeaa sokeripi-

malla jonkin erikoisen tai voimakkaanma-

toisuutta.

kuisen lajihunajan tuotteensa makeutta-

Hunajan tunnetuista antimikrobisista ja

jaksi jatkojalostaja voi luoda tuotteeseen-

muista terveyteen vaikuttavista ominai-

sa jäljentämättömän, uuden makukoko-

suuksista ei ole olemassa Euroopan elin-

naisuuden.

tarviketurvallisuusviraston (EFSA) hyjan markkinoinnissa ei saa vedota sen ter-

Siitepöly bioaktiivinen
proteiinipommi

veysvaikutuksiin. Sama koskee muitakin

Mehiläisten proteiinin ja rasvan lähde on

mehiläistuotteita. Suurin syy terveysväit-

kasvien siitepöly. Mehiläishoitajat voivat

tämien puutteeseen on mehiläistuottei-

kerätä siitepölyä palleroina, joita mehiläi-

den eri kasvialkuperän mukaan vaihtele-

set tuovat pesään jaloissaan. Toinen tapa

va koostumus.

on kerätä siitepölyä kennoista, joihin me-

väksymiä terveysväitteitä, joten huna-

Kuva 2. Mehiläiset tuovat propoliksen raaka-aineet pesään takajalkojen siitepölyvasuissa.
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Tuotekehittäjät etsivät jatkuvasti uu-

hiläiset ovat säilöneet sen maitohappo-

sia makuja. Suomen lyhyen kesän aikana

bakteerien avulla. Säilöttyä siitepölyä kut-

pystytään tuottamaan tavallisen vaalean

sutaan pergaksi tai mehiläisleiväksi.

Mehiläisten emotoukilleen tarjoamaa
ravintonestettä, jota kutsutaan royal jel-

Propolis on hyvin antibakteerinen ai-

lyksi tai emomaidoksi, hyödynnetään

ne, jonka avulla mehiläiset rakentavat pe-

etenkin kosmetiikassa. Myös mehiläisten

säänsä ilmastoinnin ja pitävät yllä yhteis-

pistoissaan erittämää mehiläismyrkkyä

kuntansa terveyttä. Mehiläishoitaja voi

hyödynnetään esimerkiksi mehiläismyrk-

kerätä propolista erityisellä pesän pääl-

kyallergian siedätyshoidoissa.

le laitettavalla verkolla ja valmistaa siitä

la. Mehiläisten mahassa elää toistakymjoille voisi löytyä käyttöä elintarviketuo-

Kasvit ja puut suojaavat herkät silmut,

niistä propolista, joka on niiden kemialli-

olutta mehiläisistä eristetyn hiivan avulmentä maitohappo- ja bifidusbakteeria,

esiintyvät yhdisteet, kuten oligosakkaridit

Kotimaisissa hunajissa ei ole havaittu

mahdollisuuksia. Japanissa valmistetaan

ta raaka-aineita. Mehiläisten vaharauha-

Propolis luonnon oma antibiootti

merkkejä hunajaväärennöksistä, ja me-

Nähtäväksi jää, opitaanko hyödyntämään myös mehiläisissä itsessään olevia

Mehiläispesistä saadaan myös monia mui-

tä sekä mehiläisistä. Nämä pienissä määrin

36

kus. Hanke toteutetaan ajalla
1.9.2018−28.2.2021.

LISÄTIETOJA:
Salonen A. ym. 2017. Screening bioactivity and
bioactive constituents of Nordic unifloral honeys,
Food Chemistry 237: 214–224
Huttunen S. ym. 2012. Antimicrobial activity of different Finnish monofloral honeys against human
pathogenic bacteria. APMIS 121: 827–834
Saarinen K. ym. 2011. Birch Pollen Honey for Birch
Pollen Allergy – A Randomized Controlled Pilot Study Int Arch Allergy Immunol 155:160–166
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TEKSTI: toiminnanjohtaja, ETT, dosentti Merja Suominen, Gerontologinen ravitsemus ry
KUVAT: VEIKKO SOMERPURO

Monipuolinen, erilaisista komponenteista koottava ateria herättää ruokahalua ja mahdollistaa riittävän energian ja ravintoaineiden saannin.

IKÄÄNTYNEIDEN UUDET RUOKASUOSITUKSET TULEVAT TARPEESEEN

Ikääntyneiden sukupolvet
ovat erilaisia

Ikääntyessä ruokavalion
hyvä laatu korostuu

Monipuolinen arviointi on tärkeää

Ikääntyneet ovat hyvin heterogeeninen

Ikääntyminen ja sairaudet asettavat tarjot-

da ravinnonsaannin, toimintakyvyn ja hy-

joukko ihmisiä. Henkisesti vireiden ja ai-

tavalle ruualle erityisvaatimuksia. Vanhim-

vinvoinnin kokonaisuutta. Uusissa suosi-

kaansa seuraavien ohella iäkkäissä on suu-

pien ikäihmisten yleisimmät ongelmat ovat

tuksissa korostetaan, että ravitsemustilan

ri ryhmä muistisairaita ja toimintakyvyl-

huono ruokahalu, vähäinen energian saan-

heikentyminen tulee tunnistaa mahdolli-

tään heikentyneitä sekä kotona asuvia et-

ti, ruokavalion yksipuolisuus, suositusta

simman aikaisin, jolloin sen korjaaminen

tä ympärivuorokautisessa hoidossa olevia.

vähäisempi proteiinin saanti, lihaskato ja

on helpointa ja ikäviltä seurauksilta väl-

Ei ole olemassa keskimääräistä vanhene-

laihtuminen sekä yleinen raihnaisuus, liik-

tytään.

mista, eikä ikä väistämättä tuo sairauksia

kumisvaikeudet ja muistin heikentyminen.

Ravitsemus- ja ruokasuosituksissa on

tullessaan.

Perusaineenvaihdunnan taso laskee, kun

monissa maissa siirrytty korostamaan
ruokaa ja sen monipuolisuutta, jolloin

Ikäihmisten kohdalla on tärkeää arvioi-

Vanhenemiseen on mahdollista vaikut-

lihaskudos pienenee ja fyysinen aktiivisuus

taa. Elintavat, ruokavalio, liikunta ja psy-

vähenee. Kun energiantarve pienenee, syö-

yksittäiset ravintoaineet ja niiden saan-

kososiaaliset tekijät voivat korostaa ikään-

dyn ruuan määrä usein vähenee.

nin arviointi eivät ole keskeisintä. Näin on

tymisen kielteisiä vaikutuksia, tai päin-

Ikääntyessä ruokavalion hyvä laatu ko-

myös uusissa ikääntyneiden ruokasuosi-

vastoin niillä voi olla myönteinen rooli si-

rostuu, jotta varmistetaan riittävä proteii-

tuksissa. Ruokakuvilla havainnollistetaan

säsyntyisen ikääntymisen rinnalla.

nin ja muiden ravintoaineiden saanti. Erityi-

tekstiä eri energiatasoilla ja myös silloin,

Erot ikääntyneiden välillä eivät liity pel-

sesti naiset ovat alttiita lihaskadolle ja hau-

kun ikäihminen tarvitsee rakennemuutet-

kästään terveyteen, vaan myös elintapoi-

rastuneesta luustosta johtuville luunmurtu-

tua tai energiatiheää ruokavaliota.

hin sekä sosiaalisiin ja taloudellisiin voi-

mille, koska naisten luun tiheys on miehiä

Ruokasuositus on tarkoitettu päättäjil-

mavaroihin. Iän sijasta onkin tärkeämpää

pienempi ja vaihdevuosien jälkeen lihaskato

le, vanhustyön ammattilaisille, ruokapal-

ajatella ikääntyneitä terveydentilan ja toi-

ja luuston tiheyden lasku kiihtyvät.

velujen henkilöstölle sekä ikääntyneille it-

mintakyvyn mukaan. Siten 90-vuotias voi

Ruuanvalmistus, leipominen ja niihin

selleen ja omaishoitajaperheille. Suositus

olla verrattavissa itseään jopa 30 vuotta

liittyvät askareet voivat myönteisellä taval-

soveltuu myös oppikirjaksi alan opiskeli-

nuorempiin. Hyväkuntoisille ikääntyneil-

la aktivoida ikäihmistä ja tuoda mielekkyyt-

joille. Ruokasuositus on jaettu neljään eri-

le sopivat samat ruokailua koskevat suo-

tä ja rytmiä arkeen. Ateriapalvelut ovat kui-

väriseen osaan lukemisen helpottamiseksi.

situkset kuin muillekin aikuisille.

tenkin tärkeitä varsinkin kotihoidon asiak-

Gerontologinen ravitsemus Gery ry:n

kaille ja muillekin kotona asuville. Tulevai-

toiminnassa otetaan huomioon uudet suo-

suudessa niiden merkitys vielä korostuu.

situkset. Eri ikääntyneiden ryhmille ja am-

Juuri eläkkeelle jääneiden ikääntyneiden tavallisin ravitsemukseen liittyvä ongelma on ylipaino ja keskeisimpiä tervey-

Kotiin kuljetettavia aterioita tarjoavat

mattilaisille tuotetaan koulutusta, materi-

dellisiä ongelmia sydän- ja verisuonitau-

nykyään monet tahot ja kuljetuspalvelut.

aalia ja sähköisiä palveluja, jotta ikäihmis-

dit. Uusissa suosituksissa korostetaan, että

Myös kauppojen valmisateriat ovat täy-

ten ravitsemus, elämänlaatu ja toiminta-

mahdollisen laihduttamisen tulisi tapah-

dennettyinä hyvä ja usein edullinen vaih-

kyky pysyvät hyvällä tasolla. l

tua hitaasti ja siihen tulee aina yhdistää li-

toehto kotona asuvalle ikäihmiselle. Uu-

haksia suojelevaa voimaharjoittelua. Näin

sissa suosituksissa muistutetaan myös,

usissa ikäihmisille suunnatuis-

suojataan kehoa lihaskadolta ja toiminta-

että ruuan tulee aina olla maukasta ja laa-

sa ruokasuosituksissa on otet-

kyvyn heikentymiseltä.

dultaan kaikin puolin hyvää.

U

LISÄTIETOJA:
vrn.fi
gery.fi

tu huomioon ikääntyneiden toimintakyvyn vaihtelu. Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruo-

Ikääntyneiden ruokasuositus korostaa
toimintakyvyn ylläpitoa ja vajaaravitsemuksen ehkäisyä

kasuositus julkaistiin maaliskuun lopussa.
Edelliset ikääntyneille suunnatut ravitsemus- ja ruokasuositukset ilmestyivät vuonna 2010.
Viime vuosina ravitsemustilan arviointi ja hyvän ravitsemuksen tukeminen on
alettu nähdä tärkeänä osana hyvän ikääntymisen turvaamisessa muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksissa. Lisäksi keväällä 2019 hoitoalan
tahot sopivat sosiaali- ja terveysministerin johdolla 25-kohtaisesta sitoumuslistasta. Sen yhtenä kohtana on "vanhusten aterioinnista huolehditaan. Aliravitsemukseen tulee nollatoleranssi”.
Painopiste ikäihmisten ravitsemukses-

Syöminen yhdessä lisää ruokahalua ja iloa päivään. Uudet ruokasuositukset ikääntyneille kehottavat
erilaisiin kohtaamisiin ruuan äärelle.

sa on ollut usein hyvin iäkkäissä ihmisissä, joiden ravitsemustila on jo heikenty-

myös koko ajan kasvavaan, juuri eläkkeel-

laan voidaan ennaltaehkäistä raihnaistu-

nyt monien sairauksien seurauksena. Tär-

le jääneiden ja hyväkuntoisten, eri-ikäis-

mista ja ylläpitää hyvää ravitsemustilaa,

keää on kuitenkin kiinnittää huomiota

ten ikäihmisten joukkoon. Heidän kodal-

toimintakykyä ja elämänlaatua.

38
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Vireyttä seniorivuosiin -ruokasuositus sisältää ohjeet terveyttä edistävästä ja toimintakykyä
ylläpitävästä ruokailusta eläkeiän lähestyessä ja eläkeiässä.
Suositus on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallinen laatusuositus. Se
määrittää, miten järjestetään
laadukkaat ruokapalvelut, jotka
pohjautuvat iäkkäiden tarpeisiin
ja edistävät yhdessä syömistä.
Suosituksessa määritetään, mitä hyvään kotiateriapalveluun
kuuluu ja miten ympärivuorokautisen hoidon ja palveluasumisen ruokailut järjestetään laa-

dukkaasti. Se tarjoaa työkaluja
ravitsemustilan arviointiin, vajaaravitsemusriskin varhaiseen
tunnistamiseen ja tehostettuun
hoitoon sekä esimerkkejä aterioiden ajoituksesta, perus- ja
erityisruokavalioiden koostamisesta ja ravintosisällöstä sekä
annoskoosta mallikuvineen.
Osa ikääntyneistä ei syö tarpeeksi tai ei saa riittävää määrää välttämättömiä ravintoaineita. Hyvää ravitsemustilaa voidaan ylläpitää ja vajaaravitsemusta ehkäistä tarjoamalla monipuolisia ja maistuvia aterioita, jotka ovat energiamäärältään
riittäviä ja ravintosisällöltään
täysipainoisia. Yhdessä syö-

misen mahdollisuudet lisäävät
ruokanautintoa ja houkuttelevat
syömään hyvin.
Vajaaravitsemuksen ehkäisyssä tärkeintä on seurata painonmuutosta ja ruokailua säännöllisesti ja tehostaa ruokailua ajoissa. Ravitsemushoidon tulee aina
perustua yksilölliseen ravitsemustilan arviointiin ja ajantasaiseen hoitosuunnitelmaan.
Suositus on tarkoitettu
ikääntyneiden ruokailusta ja ravitsemushoidosta vastaaville
toimijoille julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, kotipalvelussa, hoito-,
hoiva- ja kuntoutusyksiköissä ja

palveluasumisessa sekä palvelujen kilpailuttajille ja päättäjille.
Myös ikääntyneet ja omaishoitajaperheet saavat suosituksesta
tietoa, miten omasta syömisestä voi huolehtia ja miten ikääntyneiden ruokapalveluja järjestetään. l
LÄHDE:
Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjaus
4/2020. 182 s.
Julkaisu on saatavilla osoitteesta:
julkari.fi
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tä. Paikallisia eroja löytyy, vaikka kyse on

TEKSTI: Eeva Vänskä
KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

naapurikunnista. Vanhukset haluavat syödä esimerkiksi tirripaistia ja järvikalaa, jota onkin ruokalistoilla.
– Teimme juuri kouluruokakyselyn selvittääksemme, miten entisestään lisäisimme kouluruuan suosiota. Myös vanhuksille on tehty kysely ja otettu huomioon heidän mieltymyksiään.
Wilkman linjaa, että jos lapset haluavat
jonkun ruuan pois listalta, se otetaan pois.
Jos he haluavat tietyn ruuan listalle, sekin onnistuu. Koululaiset pääsevät vaikuttamaan vuoden 2020 aikana siihen, mitä
ruokia syövät tulevaisuudessa.
– Pizzaa ja hampurilaista tai vastaavia
ei tule listalle, siinä olemme pitäneet rajan.
Yleisesti ottaen eri kohderyhmien ruokasuositukset ovat reseptiikan pohjana. Ravitsemistyönjohtaja Sari Ala-Korpi
työskentelee yleensä Haapaniemen kou-

Terveyskeskuksen keittiössä Viitasaarella on muun muassa uusi astianpesukone sekä jakelulinjasto.
Puitteet ja laitteet ovat toivotunlaiset. Kuvassa työskentelee ravitsemistyöntekijä Nelmi Raatikainen.

lulla, mutta saattaa tehdä töitä myös Vii-

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Sari Wilkmanilla on monipuolinen ammattiosaaminen muun muassa opettajana ja esimiestehtävistä. Nykyisessä virassa
hän on toiminut reilut seitsemän vuotta.

Ravitsemistyönjohtaja Sari Ala-Korpi kertoo, että asiakkailta tulee
erilaisia toiveita. Pihtiputaalla halutaan ehdottomasti riistakäristys
takaisin ruokalistalle, Viitasaarella maistuu kaalilaatikko.

tasaaren terveyskeskuksen keittiöllä. Hän

runoista, jotka tulevat Ylivieskasta Koti-

kertoo, että reseptiikassa tehdään koko

rannan vihannesjalostamosta, johon pe-

ajan kehitystyötä.

runa tulee paikallisilta viljelijöiltä.

valmistetaan

Keittiöissä hyödynnetään kotimaisia

kaisessa koossa on kuitenkin sama ener-

vaihtoehtoja, esimerkiksi kauraa tai rikot-

giamäärä. Kouluruuissa erikoisruokava-

jalla ovat suositukset eri ikäryhmille, Ala-

tua ohrasuurimoa riisin tilalla.

lioon tarvitaan terveydenhoitajan tai lää-

korpi kertoo.
Proteiinia varhaiskasvatuksessa ja kouluruuassa on suosituksia enemmän ja kui-

– Aina kukin vuodenaika ja kasvukausi

kärin todistus. Kasvisruokailijoille tarjo-

huomioiden käytämme kotimaisia ainek-

taan kasvisruokaa päivittäin, ja kouluissa

sia, Sari Ala-Korpi kertoo.

on ollut yksi viikoittainen kasvisruokapäi-

Annokset tarpeen mukaan

vä kaikille oppilaille.
Sari Ala-Korpi kertoo, että Viitasaarella

toksia vaihtamalla pastat ja riisit täysjyvä-

Aika ajoin käydään keskustelua erikois-

ja Pihtiputaalla seurataan, mitä alalla ta-

tuotteisiin, ja riisin tilalla kokeillaan kau-

ruokavaliosta, ettei niitä tehtäisi ” tur-

pahtuu. Esimerkiksi valmistetaan ruokaa

raa, Wilkman tarkentaa.

haan”.

messukilpailujen voittajien resepteillä.

Hän kertoo, että maukkaasta koulu-

– Jos teemme erikoisannoksen lauta-

ruuasta on tullut paljon palautetta. Sa-

selle, ja se jää syömättä, selvitämme mis-

Hankintaa kehitetään

ri Ala-Korven mukaan he tekevät ihan ta-

tä asia johtuu. Toisaalta jos vanhuksilla on

Viitasaarella ja Pihtiputaalla halutaan tar-

vallista perusruokaa.

ollut toiveita, kuten saisiko velliä jonkun

jota lähiruokaa silloin, kun se on mahdol-

– Meillä ruuat toteutetaan kuten koto-

toisen ruuan sijaan, olemme yleensä pys-

lista, mutta asia ei ole ihan yksinkertainen.

iitasaaren ja Pihtiputaan ruoka-

kunta, tyytyväinen asiakas ja vastuullisuus.

tymiseen entistä enemmän, jotta työnte-

na tehtäisiin. Perunat ovat perunoita. Esi-

tyneet toiveen toteuttamaan. Tai jos saat-

– Kunnan pienhankintaohjeena on, et-

palvelu toimittaa keskustassa

On tärkeää, että vanhukset saavat asua ko-

kijät pystyvät tekemään työtään mahdol-

merkiksi laatikkoruuat tehdään kuoripe-

tohoitopotilaalla on erityistoivomuksia,

tä hankintakaudella kaikki yli 4 000 euron

asuville vanhuksille kolme läm-

tonaan elämänsä loppuun asti. Ateriapalve-

lisimman pitkään keinoina muun muassa

mintä ateriaa päivässä vuoden jo-

lu on yksi merkittävä tekijä, joka mahdol-

tyky-toiminta ja mahdollisuus tehdä ke-

kaisena päivänä ainoana kunnal-

listaa kotona asumisen, Viitasaaren ja Pih-

vennettyä työtä.

lisena ruokapalveluna Suomessa.
Viitasaaren tekninen lautakunta on

tiputaan yhteinen ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Sari Wilkman kertoo.

Toisaalta Viitasaaren ja Pihtiputaan

Viitasaaren ja Pihtiputaan ruokapalve-

neen saman verran asuinpaikasta ja ajoki-

lu toimittaa ruokaa vanhusten lisäksi kou-

– Lähiesimiehet ovat muutosagentte-

lometreistä riippumatta.

sitoutuneet lähiesimiehet.

lulaisille ja varhaiskasvatukseen. Kahden

ja, joilla on pitkä kokemus ja hyvä asenne.

Aterioiden hinnat vaihtelevat kah-

kunnan alueella valmistetaan päivittäin

Tarvittaessa he voivat sanoa minulle, että

den euron aamupuurosta kahdeksan eu-

noin 2 600 ruoka-annosta 32 ruokapal-

rauhoitutaan, kyllä asiat hoituvat. Ruoka-

ron lounaaseen, joka sisältää myös leivän

veluammattilaisen voimin. Haasteena on

palvelun onnistuminen on heidän ja työn-

ja maidon. Päivällinen maksaa vähän yli

erityisesti työntekijäpula.

tekijöiden ansiota.

seitsemän euroa. Suosituimpia ovat lou-

– Viimeisen kolmen vuoden aikana Vii-

naat, joita viedään noin 50 vanhukselle

tasaaren ruokapalvelun henkilökunnas-

Reseptien salat käytäntöön

kummassakin kunnassa.

ta on vaihtunut 75 prosenttia. Haluam-

Pihtiputaalla lapset syövät lammaskaa-

me panostaa työssä jaksamiseen ja viih-

lia, mutta Viitasaarella he vieroksuvat si-

– Arvojamme ovat hyvinvoiva henkilö-

Kehittyvä Elintarvike 2/2020

kehittyvaelintarvike.fi

alueella suuri voimavara ovat osaavat ja

päättänyt, että ateria maksaa kuljetuksi-
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annokset

– Kirjaamme ylös reseptit, ja onnistu-

– Kuitujen osalta olemme tehneet muu-

V

Vanhusten

XS−L-kokoisina toiveiden mukaan. Jo-

neita ruokia pidetään listoilla. Kaiken poh-

tuja hiukan liian vähän.

RUOKAPALVELUSTA VANHUKSILLE
KOLME LÄMMINTÄ ATERIAA JOKA PÄIVÄ

haluamme ne täyttää, Ala-Korpi sanoo.

TILAA
LEHTI
Kuusi numeroa
vuodessa

Ajankohtaisuus ja
hyvät teemat.
Paras ammattilehti
Suomessa.

Mies 35 v. elintarviketeollisuus

Hinta 69 €/vuosikerta,
oppilaitokset 57 €/vuosikerta + ALV 10%

TILAA TÄÄLLÄ: lyyti.in/KehittyvaElintarvike_tilaus
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Hyvinvointia ruokapalveluista

TEKSTI: diplomi-insinööri Ella Aitta

KUVA: SIRPA PÖLLÄNEN, STUDIO OMENA OY

Toiminnanjohtaja Marjut Huhtala
Ammattikeittiöosaajat ry:stä toteaa, että ruokapalveluala vaatii
paljon osaamista.
– Ruokapalvelut huolehtivat
paitsi ruokalistasuunnittelusta ja
ravitsemussuositusten toimeenpanosta myös elintarvikelainsäädännön noudattamisesta ja omavalvonnasta.
Päälle tulee vielä henkilökunnan koulutus digitalisoituvassa
maailmassa.
– Ammattikeittiöissä halutaan
vastata myös ilmastonmuutokseen: hävikkiä vältetään, kasvisruokaa ideoidaan ja keittiön prosesseja viilataan yhä ympäristöystävällisemmiksi.
Vaikka työprosessit ovat entistä hiotumpia, tekijöitä puuttuu. Huhtalan mukaan yksi toimintaympäristön isoimmista
haasteista on ammattitaitoisen
henkilökunnan saaminen.
– Alaa kannattaa markkinoida nuorille nopeasti kehittyvänä
tulevaisuuden alana. Hyvin hoidetulla ruokapalveluilla on suuri
kansanterveydellinen merkitys;
ruokapalvelut ovat myös hyvinvointiala.
Ruokapalveluissa on alueellisia eroja koonkin mukaan. Isoissa kunnissa on mahdollisuus viedä eteenpäin isoja uudistuksia,
kuten tuotannon keskittämistä,
moderneja tuotantoprosesseja
ja ympäristöosaamista. Käytettävissä olevat määrärahat asettavat omat raaminsa toiminnalle.
– Paljon vaikuttaa myös kuntapäättäjien tietotaso ja asenne



Toiminnanjohtaja Marjut Huhtala
sanoo, että hyvin hoidetuilla ruokapalveluilla on suuri kansanterveydellinen merkitys.

ravitsemusasioita kohtaan. Joissakin kunnissa ruokapalveluita
tarkastellaan kuntien hyvinvointistrategioissa tasavertaisina
muiden palvelujen kanssa, mikä
on hieno asia, Huhtala linjaa.
Projektipäällikkö ja asiantuntija Sari Väänänen EkoCentriasta
auttaa työkseen ruokapalvelutoimijoita ja hankinta-asiantuntijoita kestävän kehityksen mukaisiin
toimintatapoihin sekä vastuulliseen toimintaan. Hän sanoo, että kunnissa on menossa säästökuuri.
– Rahojen vähyys heijastuu
myös ruokapalvelujen toimintaan. Esimerkiksi henkilöstön
koulutuksiin ei välttämättä ole
varaa. Monessa kunnassa on satsattu hienoihin, kalliisiin keittiöihin ja laitteisiin, mutta toivoi-

KUVA: EKOCENTRIA

Asiantuntija Sari Väänänen muistuttaa, että hankintalaki ei määrää, mitä kunnan pitää ostaa ja
millaisia ruokavalintoja tehdä ruokapalveluissa.

sin, että ruokavalinnat nähtäisiin
myös tärkeinä.
EkoCentriaan tulee pyyntöjä
tulla kouluttamaan ruokapalvelualan ammattilaisia.
– Koulutuspyynnöt liittyvät
kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden asioihin.
Lisäksi kuntapäättäjät kyselevät
joskus apua lähi- ja luomuruuan
käytön aloitteista, jotka he vievät
kunnanhallitukseen.
Väänänen tarkentaa, että
hankintalaki ei estä lähiruuan
käyttöä.
– Hankintalaki ei sano, mitä
kunnan pitää ostaa. Uskon, että
lähiruoka on verorahojen tehokasta käyttöä ja aluetalouden kehittämistä. Kustannukset saattavat olla ostohetkellä enemmän, mutta ajan myötä voi tul-

la säästöä. Sen osoittaminen on
kuitenkin vaikeaa, koska selkeitä
mittareita ei ole ja näyttö vaatisi
päättäjiltä vaikuttavuuden analysointia.
Haasteena ovat erityisruokavaliot ja tällä hetkellä erityisesti
kasvis- ja vegaaniruokaohjeiden
kehittäminen isoon tuotantoon
sopiviksi. Tämä edellyttää ruokapalveluilta paljon pohtimista, kun
kasvisruoka on raaka-aineiltaan
ja työvoimakustannuksiltaan
resursseja sitovaa.
– Tarve yksilöllisille ruokavalioille kasvaa. Ruokapalveluilta kysytään yhä enemmän kokemustietoon perustuvia ruokavalioita, joilla ei aina ole terveydellistä perustaa. Julkisin varoin toimiva ruokapalvelu ei voi
kuitenkaan olla valintamyymälä,
josta voi tilata ruokavaihtoehtoja mielihalujen perusteella, Huhtala kertoo.
Myös Sari Väänänen vahvistaa, että erityisruokavalioihin liittyvät toiveet ovat lisääntyneet.
– Vaatimuksia tulee myös luomuruuan käytölle, ja toivetta toteutetaan vaihtelevasti eri puolilla Suomea.
Huhtala määrittelee ruokapalvelun ammattilaiset hyvän ja ravitsevan ruuan lähettiläiksi.
– Hyvänä esimerkkinä on kouluruokailu. Se on tärkeä osa arjen ruokakasvatusta ja tarjoaa
oppimisympäristön tasapainoisen ravitsemuksen, hyvien ruokatapojen ja kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen
opetteluun.

KUVA: ELLA AITTA

SILAKKAPROTEIINILLA UUSIA
KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA

U

usi

proteiinierotusmenetelmä

Kala murskattiin pH-shift-menetel-

mahdollistaa kaikenkokoisten

mällä veden kanssa, minkä jälkeen pH

silakoiden käytön prosessoin-

nostettiin yli 11:een lipeällä. Nosto aikaan-

nissa.

sai proteiinien liukenemisen veteen, sillä

Silakka on Suomen meri-

alueiden tärkein saalis sekä määrältään et-

emäksinen ympäristö mahdollistaa proteiinien liuottamisen.

tä arvoltaan. Kuitenkin vain muutama pro-

Tämän jälkeen massa sentrifugoitiin

sentti kalastetusta silakasta päätyy elin-

(teollisuusmittakaavassa dekantteri tai

tarvikekäyttöön ja loput pääasiassa eläin-

trikantteri), jolloin saatiin erotettua kiin-

ten rehuksi. Yksi silakan hyödyntämis-

toaines, kuten ruodot ja nahka ja osa öl-

tä rajoittavia tekijöitä on sen koko − vain

jyistä. Seuraavaksi pH säädettiin lähelle

pieni osa saaliista on tarpeeksi suurta au-

proteiinien isoelektristä pistettä suolaha-

tomaattiselle fileointilaitteistolle.

polla, jolloin proteiinit ovat varauksetto-

Aiemmin isokokoisen, yli 17 senttimet-

Teema

mia ja sakkautuvat.

Tutkimuksessa tuotettua proteiinikonsentraattia käytettiin Kalaneuvos Oy:n kanssa valmistetuissa kaura-silakkapullissa.

rin mittaisen silakan dioksiinipitoisuudet

Massa sentrifugoitiin uudestaan, jol-

ovat ylittäneet EU:n asettamat raja-ar-

loin saostuneet proteiinit saatiin erotet-

vot. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen

tua vesi- ja öljyfaaseista. Tässä vaihees-

vuonna 2019 julkaiseman raportin¹ mu-

sa nestemäiseen faasiin jäivät lähinnä

si surimin valmistus silakan proteiini-

kaan tällä hetkellä alle 19-senttinen silak-

liukoiset proteiinit. Tässä tutkimuksessa

massasta ei ole houkuttelevin vaihtoehto,

ka alittaa nämä dioksiiniraja-arvot.

pH-shift-menetelmällä saatu proteiini-

mutta kalapulliin se sen sijaan sopii erin-

Silakka on terveellinen kala, jossa on

konsentraatti sisälsi noin puolet alkupe-

omaisesti. Tutkimuksessa proteiinimas-

runsaasti omega-3-rasvahappoja ja hy-

räisen kalaraaka-aineen rasvasta ja hiukan

salla voitiin korvata jopa 50 prosenttia ka-

välaatuista proteiinia. Kotimaisen kalan

korkeamman vesipitoisuuden.

lapullien raaka-aineesta vaikuttamatta

kulutus on myös ympäristöteko, sillä ka-

Sadasta grammasta kalaa saatiin noin

lan mukana Itämerestä poistuu ravintei-

80 grammaa proteiinikonsentraattia. Lo-

rakenteeseen tai aistittavaan laatuun.
Jos menetelmä skaalattaisiin teolliseen

ta ja kotimaisella kalalla voidaan korvata

puksi massan pH neutralisoitiin ja siihen

mittakaavaan, sillä saataisiin kaikenko-

tuontiproteiininlähteitä.

lisättiin tarpeen mukaan jäätymisenes-

koiset silakat elintarvikekäyttöön. Proteii-

Turun yliopiston elintarvikekemian ja

toaineita, kuten sorbitolia ja fruktoosia.

nimassalla on sen funktionaalisten omi-

elintarvikekehityksen yksikössä tehtiin

Jäänestoaineita, kuten sorbitolia käyte-

naisuuksien, kuten geeliytymisen ja ve-

erät tulee kilpailuttaa. Haluaisimme käyt-

– Kävimme keskustelua Järki Särki

– Itse muuttaisin pienhankintaohjet-

viime vuonna tutkimus, jossa silakan pro-

tään laajasti surimin valmistuksessa, kos-

densidontakyvyn ansiosta lukuisia käyt-

tää enemmän lähituotteita ja kannustaa

-yrityksen kanssa, mutta yhteistyö ei vielä

ta niin, että voisin tehdä tilaukset 10 000–

teiinit eristettiin pH:n vaihteluun perustu-

ka se estää proteiinien denaturoitumisen

tökohteita. Se voi toimia sidonta-aineena

paikallisia yrittäjiä, mutta se ei aina onnis-

onnistu, koska yrityksellä ei ole tällä het-

15 000 euroon ilman kilpailutusta, mi-

valla menetelmällä ja saatua proteiinimas-

pakastuksen aikana ja veden erottumisen

kalapullissa ja -pihveissä ja -murekkeissa.

tu. Esimerkiksi toimijoita ei aina ole riittä-

kellä kapasiteettia yhteistyöhön.

kä mahdollistaisi monipuolisemmat lähi-

saa käytettiin tuotekehitykseen

massasta.

Prosessia pitäisi kuitenkin vielä optimoi-

Testituotteena
kaura-silakkapullat

västi, Sari Wilkman selvittää.

Toisaalta esimerkiksi lähilihatuottajat

tuotteiden hankinnat.

Hankintoja voidaan myös ohjata toivot-

tai vihannesten tuottajat tarvitsisivat var-

Kunnan pienhankintaohje on vuodelta

tuun suuntaan. Esimerkiksi maitohankin-

muutta pitkällä aikavälillä siitä, että tuot-

2017. Itse kilpailutus tehdään tällä hetkellä

Vähäarvoisemmat
kalalajit käyttöön

noissa Viitasaarella on käytetty kriteeriä

teita ostetaan tasaisesti tulevaisuudessa-

sähköisesti Tarjovan kautta. Elintarvike-

Ella Aitan diplomityö kuului osaksi Blue

Saadusta proteiinimassasta valmistettiin

säilyvyydestä: kaikkien maitolaatujen on

kin. Lähituottajat eivät uskalla investoida

ja nonfood-tuotteiden hankinnat hoide-

Products -ohjelmaa, jonka tavoitteena on

surimia sekä Kalaneuvos Oy:n kanssa yh-

säilyttävä vähintään kuusi päivää.

toimintaansa, kun varmuutta ei ole.

taan Hanselista. Yhteen kilpailutusproses-

kehittää lisäarvotuotteita silakasta ja vä-

teistyössä kaura-silakkapullia. Niitä ver-

siin Wilkmanilta menee aikaa 96 tuntia. l

häarvoisista kalalajeista. Käytetty proteii-

rattiin vastaaviin kaupallisiin tuotteisiin

nienerotusmenetelmä mahdollistaa kai-

värin, rakenteen ja haihtuvien yhdisteiden

kenkokoisten kalojen käytön prosessoin-

osalta. Myös tuotteiden proteiini-, rasva-

nissa, joten kalan pieni koko ei rajoita sen

ja kosteuspitoisuudet määritettiin.

– Järvikalaa ostettaisiin enemmän,

– Toisaalta olen itse sitä mieltä, että

mutta ei ole toimittajaa, joka kykenisi

suuremman suomalaisen tuottajan tuo-

täyttämään tilaukset. Kun kilpailutimme

te voi olla yhtä hyvä kuin lähellä tuotettu,

tuoreen kalan hankinnan, emme saaneet

Wilkman sanoo.

yhtään tarjousta.
Erityisesti vanhukset ovat toivoneet järvikalaa ruokalistoille.
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Kirjoittaja on toimittaja.

Kun Viitasaarella ja Pihtiputaalla vie-

hyödyntämistä. Menetelmä on muutenkin

Silakasta tehdyn proteiinimassan har-

tetään lähiruokapäivää, valikoimassa on

vain vähän ympäristöä kuormittava, sillä

maa väri voi olla ongelmallinen sellais-

monipuolisesti lähituotteita.

siinä ei käytetä haitallisia liuottimia eikä

ten tuotteiden kanssa, joissa kuluttaja on

korkeita lämpötiloja.

tottunut vaaleaan väriin. Siksi esimerkik-

da, jotta suurempi osa rasvoista saataisiin
eroteltua ja massan säilyvyys paranisi. l

LISÄTIETOJA:
utupub.fi/handle/10024/148237
Ella Aitta on saanut Turun Elintarviketutkijain Seuran opinnäytestipendin diplomityöstään ”Product
development using protein isolate produced by
pH-shift process from Baltic herring (Clupea
harengus membras)”.
¹ Rantakokko P. ym. 2019. Kalojen vierasaineiden ja
vesiympäristön tilan seurannat kustannustehokkaiksi tutkijoiden ja kalastuselinkeinon yhteistyöllä. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. 35 s.

Valmistus- ja lisäaineet & Tuotekehitys

43

Teema

VALMISTUS- JA LISÄAINEET & TUOTEKEHITYS

Arkipäivisin ruokaa
10 000 lounastajalle

ja viimeisenä liharuokaa. Lounasvaihto-

ja välttämällä pienen menekin tuotteissa

ehtoja on päivittäin 3−8, minkä lisäksi voi

suuria pakkauskokoja.

TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

UniCafe-ravintolat palvelevat asiakkai-

valita myös salaattibaarin antimia tai keit-

Biojätevaakojen käyttö on vaikuttanut

taan neljällä Helsingin yliopiston kam-

toa. Ruokalistalla on yhteensä 350 erilaista

asiakkaiden käytökseen: asiakasbiojät-

puksella ja Helsingin keskustassa. Helsin-

lounasvaihtoehtoa.

teen määrät ovat laskeneet 22 prosenttia

KUVAT: PIRJO HUHTAKANGAS

Lounasvaihtoehtoja ja -salaatteja on tarjolla monipuolisesti
kohtuulliseen opiskelijahintaan.

Tarjolla on vaaleaa ja tummaa
leipää.

Myös salaattibaarilounaan hinta on opiskelijoille
2,60 euroa.

gin ydinkeskustan UniCafe on auki myös

UniCafen tuotekehitystiimillä on iso

lauantaisin, kampusravintolat vain arki-

rooli reseptiikan kehittämisessä, ja uusia

sin.

raaka-aineita etsitään yhteistyössä tava-

Asiakkaiden lautashävikkiä mitataan

Opiskelijalounas maksaa 2,60 euroa, ja

rantoimittajien kanssa. Tuotekehityksellä

biojätevaakojen avulla päivittäin ja ker-

Kelan ateriatuki on 1,94 euroa. Sillä rahal-

on koko ajan menossa erilaisia projekteja.

rotaan hävikin päiväkohtaiset määrät asi-

la yli 10 000 päivittäiselle ruokailijalle val-

Esimerkiksi kasvisruokareseptejä uudis-

akkaille tulostamalla viikoittain tiedo-

mistetaan monipuolinen ja ravitseva lou-

tetaan ja tähdätään vastuullisuuteen ma-

te biojäteastioiden lähelle. Biojätemääril-

nas.

ku edellä.

le on asetettu ravintolakohtaiset tavoit-

tu UniCafe-ravintoloissa.

UniCafen asiakkaat ovat suhtautuneet

– Vahva periaate on käyttää mahdolli-

myönteisesti naudanlihasta luopumiseen.

simman paljon kotimaisia raaka-aineita.

Helsingin yliopistossa tehdyn kyselytut-

Lihan kotimaisuusaste oli 98 prosenttia jo

– Jatkotavoitteena on parantaa enti-

kimuksen mukaan yli puolet piti muutos-

ennen naudanlihan käytöstä luopumista,

sestään hävikistä viestimistä asiakkaille ja

ta hyvänä. Kysely tehtiin 2 800 opiskelijal-

nyt sata. Maito on kotimaista luomumai-

vähentää linjastohävikkiä tekemällä tun-

le, ja sen toteuttivat Environmental Chan-

toa tai kaurajuomaa.

netuksi lounasajan päätyttyä ulosmyytä-

ge and Global Sustainability -maisteriohjelman opiskelijat Helsingin yliopistosta.
− Asiakkaille muutos ei ole ollut dramaattinen. Esimerkiksi lihapullissa käytetään nyt possua ja broileria. Vain Burgundinpata on poistunut ruokalistalta, Yl-

UNICAFE-RAVINTOLAT TUUPPAAVAT
KASVIS- JA VEGAANIRUOKAA

vuodesta 2015, mistä alkaen sitä on mitat-

Aloite naudanlihasta luopumisesta tuli henkilökunnalta, mutta myös asiakkaat

teet (grammaa/lounastaja), mitä seurataan kuukausitasolla.

vää, edullista Leftover-hävikkilounasta.
Tärkeä keino saada ruoka myös syödyksi on kasvis- ja vegaanivalikoiman moni-

ovat toivoneet sitä.
– Olkoon naudanliha juhlaruokaa, Pihlajamäki toteaa.

puolisuus ja hyvä maku.
– Tarjolla on maukkaita ja erityyppisiä

Hän sanoo, että ravintoloitsijat voivat

vaihtoehtoja. Terveellisestä arkilounaas-

va Palvelut Oy:n majoitus- ja ravitsemis-

tehdä paljon vastuullisen ruuan hyväksi

ta on tehty eri variaatioita ja vegaanilou-

alan liiketoimintajohtaja Leena Pihlaja-

omilla valinnoillaan ja esimerkiksi tuup-

naaksi tarjottu myös herkutteluvaihtoeh-

mäki kertoo.

paamalla tai tarjoamalla ensisijaisesti ve-

toja, Pihlajamäki tarkentaa.

UniCafen marraskuussa 2019 toteuttaman asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan
sen asiakkaat haluavat syödä lounaal-

gaani- ja kasvisruokaa ja kalaa.
– Ei asiakas kaipaa aina lihaa, Pihlajamäki sanoo.

Myös lisukkeissa on tarjolla uusia vaihtoehtoja. Riisin UniCafe on ostanut Italiasta, koska sen hiilijalanjälki on paljon pie-

la usein kasvisruokaa, joten lihavaihtoeh-

Hankintahintoihin naudanlihasta luo-

nempi kuin kiinalaisen riisin. Riisin sijasta

toa ei tarvitse olla joka päivä edes tarjolla.

pumisella ei ole ollut kummoista vaiku-

käytetään myös kotimaista, gluteeniton-

niCafe-opiskelijaravintoloiden

Lounastajat suosivat lakto-ovovegetaaris-

tusta, vaan etenkin uudet kasvisproteii-

ta kauralisuketta ja kokeillaan maustettua

tavoitteena on nostaa kasvis- ja

ta ruokavaliota, joka sisältää kasvisten li-

nit ovat olleet jopa lihaa kalliimpia raa-

ohralisuketta.

vegaanilounaiden myyntiosuus

säksi maitotaloustuotteita ja kananmunaa.

ka-aineita, esimerkiksi nyhtöherne nau-

U

yli 50 prosenttiin vuoden 2020

taan verrattuna.

– Kun saamme tarkempaa dataa raaka-aineiden hiilijalanjäljestä, etsimme

sa osuus oli jo yli 45 prosenttia. Helmikuun

Kasvis- ja vegaaniruuat
tarjolla ensimmäisenä

alusta alkaen UniCafe-ravintoloissa luovut-

Pihlajamäen mielestä lounastajat voivat

Ravintolakohtaiset tavoitteet
hävikin pienentämisessä

tiin myös naudanlihan käytöstä lounaissa ja

tehdä vastuullisempia ruokavalintoja, kun

Hävikin pienentämiseksi on tehty paljon

Tuotekehitystiimiin kuuluvat hankin-

kahvilatuotteissa.

niitä tarjotaan heille tuuppaamalla. UniCa-

työtä. Keittiössä työskentelyä on optimoi-

ta- ja tuotekehityspäällikkö, kehityskoor-

loppuun mennessä. Helmikuus-

pienemmän hiilijalanjäljen tuotteita ja
käymme läpi reseptiikkaa: tuotekehitys on
avainalue, Pihlajamäki kertoo.

Ravintoloiden käyttämästä lihasta 15

fessa ruokalistalla ja itsepalvelutiskillä on

tu esimerkiksi miettimällä jo tuotekehi-

dinaattori ja keittiömestarit, jotka kehit-

prosenttia on ollut nautaa. Naudanlihasta

etummaisena tarjolla vegaaniruokaa, sit-

tysvaiheessa, millaisessa pakkauskoos-

tävät ja testaavat uusia tuotteita ja resep-

luopuminen vähentää lounaista syntyvää

ten kasvisruokaa, kolmanneksi kalaruokaa

sa eri aterioiden raaka-aineet toimitetaan

tejä. l

hiilijalanjälkeä 240 000 hiilidioksidikiloa
ja laskee raaka-aineiden hiilijalanjälkeä 11
prosenttia vuodessa.

Ruokaa pyörillä opiskelijoille poikkeustilanteessa

Päästövähennykset on laskettu korvaamalla nauta broilerilla tai porsaalla. Jos
asiakas valitsee liharuuan sijasta kasvisvaihtoehdon, päästövähennykset ovat vieläkin isommat.
UniCafe-ravintoloissa on voinut myös

UniCafen Kaivokadun ravintola tarjoaa monipuolisen opiskelijalounaan uusituissa tiloissa. Lounaslista uudistuu puolivuosittain, liiketoimintajohtaja Leena Pihlajamäki kertoo.

kompensoida ateriansa hiilijalanjäljen kertomalla kassalla, että haluaa maksaa kompensointimaksun. Liha- ja broileriaterioi-

tämättömänä kansainvälisiin metsitys-

keinoja hyvittää arkisia hiilidioksidipääs-

den kompensointimaksu on 15 senttiä, ka-

hankkeisiin.

töjä. Säätiö valitsee metsityshankkeet tut-

la- ja kasvisaterioiden kymmenen senttiä ja

Vuonna 2019 perustettu Compensate on

vegaanisten aterioiden viisi senttiä. Mak-

voittoa tavoittelematon säätiö, joka torjuu

su välitetään Compensaten kautta lyhen-

ilmastonmuutosta tarjoamalla ihmisille
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kijoista koostuvan tiedepaneelin ohjauksessa.

UniCafe käynnisti koronaviruskriisin vuoksi 2.4. alkaen
opiskelijahintaisten lounaiden
myynnin ruokapakettiautosta
siellä, missä opiskelijat asuvat.
Ensimmäisinä kokeiluun tulivat
Viikin ja Kumpulan kampukset.
Lisäksi Kaivopihan Unicafe on
myynyt 30.3. alkaen pelkästään
valmiiksi pakattuja take away
-annoksia.
– Olemme päättäneet tehdä
kaikkemme, jotta opiskelijahin-

taista lounasta olisi mahdollista
ostaa myös poikkeustilanteessa. Opiskelijoilla pitää olla mahdollisuus syödä edullisesti ja hyvin myös kriisin aikana, kertoo
liiketoimintajohtaja Leena Pihlajamäki.
UniCafe Foodvan toimii kuten
jäätelöauto. Se pysähtyy ennalta
kerrottuna kellonaikana tietyissä pisteissä etukäteen suunnitellulla reitillä. Asiakas voi va-

lita kahden lounasvaihtoehdon
väliltä, joista toinen on aina vegaaninen.
Ateria myydään kylmänä, jolloin sen voi laittaa turvallisesti
jääkaappiin odottamaan ruokailua, ellei sitä halua nauttia heti.
Maksu suoritetaan kortilla. Päivän lounaslistan ja reittiaikataulun voi tarkistaa UniCafen verkkosivuilta.

tu noutopiste, josta asiakkaat
saavat haettua annoksensa vaivattomasti ja turvallisesti. Ruoka myydään valmiiksi pakattuina kylminä annoksina, joihin sisältyy hedelmä. Päivittäin on
tarjolla kaksi vaihtoehtoa, joista
toinen on vegaaninen. Henkilökunta ojentaa valitun annoksen
asiakkaalle, ja maksu suoritetaan kortilla kassalle. Hygieniasyistä käteistä rahaa ei käsitellä.

UniCafe Kaivopihaan on avat-
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KUVAT: ARI VIRTANEN

Maailma
MAUSTEILLA

TEKSTI: Ari Virtanen

KRIISISTÄ NOUSEE
YHÄ SUUREMPIA
MAHDOLLISUUKSIA

L

ehden 2020 avausnumero käsitteli
elintarviketrendejä, jotka Koronavirus (Sars-CoV-2) torpedoi suurimmaksi osaksi. Aikaisempien virusten, Sars, Sika, Mers, vaikutukset Suomeen tai elintarviketeollisuuteen olivat
hyvin vähäisiä verrattuna eläintauteihin
kuten afrikkalaiseen sikaruttoon.
Yhtäkkiä tilanne on tyystin muuttunut.
Suomen tasavallan presidenttiä lainatakseni ”koronaviruksen jälkeen käyttäy-

nopeasti diagnostiikkaa, tilasivat raaka-ai-

usministeriön (USDA) analyysin mukaan

neita kasvosuojien valmistukseen, rakensi-

Korean ravintolamyynti putosi alle puo-

vat nopeasti uutta tuotantoa ja koodasivat

leen helmikuussa 2020 vuoteen 2019 ver-

valvontaa helpottavia puhelinsovelluksia.

rattuna. Vasta maaliskuun lopussa ihmiset alkoivat palata ravintoloihin, mutta
tilanne ei ole vielä huhtikuussakaan täy-

KRIISIN JÄLKEEN MIKÄÄN
EI OLE NIIN KUIN ENNEN.

tymisemme ja jopa ajatusmaailmamme
tulee muuttumaan”.
Suomi valmistautui koronaviruk-

sin normalisoitunut.
Domino-pizzan ja muiden pizzataxien
osakekurssit ovat nousseet, vaikka muuten pörssit ovat romahtaneet. Suurin osa
ravintoloista kautta maailman toimittaa
ruokia koteihin Woltin ja Foodoran tyyli-

PANDEMIA ON AIHEUTTANUT muutoksia ihmisten käyttäytymisessä ja kulu-

sillä palveluilla.
Pienemmät kahvilat myyvät juomia

sen aiheuttamaan uhkaan hyvin verkkai-

tuksessa. Välittömästi kautta maailman

sesti muiden länsimaiden tavoin. Wuha-

kioskityyliin ikkunaluukun kautta mie-

Suomesta Australiaan ruuanlaitto kotona

nia lähimpänä olevissa maissa suljettiin

luummin kuin sallivat kokoontumi-

on lisääntynyt nopeasti ja ihmiset ovat

rajoja nopeasti, testattiin ja jäljitettiin sai-

set. Huippuravintolat hotelleissa tekevät

varastoineet ruokaa ja juomaa. Lohtu-

rastuneiden liikkeitä ja saatiin tartunto-

myös valmiita lounasruokakasseja, jotka

ruoka suklaa ja alkoholi tekevät kaup-

jen määrä kuriin. Samoin kriisin välittö-

voi hakea mukaansa. Osa ravintoloista on

pansa. Kaikkialla maailmassa peruselin-

mät liiketoimintamahdollisuudet nähtiin

käyttänyt tilanteen hyväksi toteuttamalla

tarvikkeet, säilykkeet ja varsinkin Suo-

Itä-Aasiassa nopeasti. Yritykset kehittivät

isommat tilaremontit tänä aikana val-

messa leivontatarvikkeet on myyty

mistautuakseen kaupan vilkastumiseen

nopeasti loppuun. Myös wc-paperista on

entistä vahvempana.

ollut pulaa kaikkialla. Digihesarin aikakaudella sanomalehteä ei voi uusiokäyt-

KOTIRUOKA ON ARVOSSAAN. Kodeissa

tää wc-paperina, eikä Suomen ulkopuo-

valmistetaan itse ruokaa, koska ihmisillä

lella ole alapääsuihkua wc:ssä.

on aikaa eikä ravintoloihin välttämättä

Koreassa ruuan verkkokaupan osuus on

Aasiassa ravintolassa syöminen on edul-

vaikeimpana aikana helmikuussa suu-

lisempaa kuin ruuan ostaminen kotiin,

rin verkkokauppatoimija Coupang ilmoitti

eivätkä kaikki osaa tehdä ruokaa. Valmis-

myynnin kasvaneen 140 prosenttia edel-

ruokien ja valmiiksi pilkottujen ready to

lisvuodesta ja erityisesti ruokatoimitus-

make -ruokien kysyntä on noussut myös

ten kasvaneen.

nopeasti. Trendi oli vahva Aasiassa jo

Myös korealaisten hypermarkettien
ruokamyynti kasvoi helmikuussa, mutta

Kaikki ulkomailta tulijat pitävät terveydestään
kahden viikon ajan päiväkirjaa puhelimeen asennetulla ohjelmalla. Ohjelma pystyy tarvittaessa
jäljittämään henkilön liikkeet, ja kadulla olevat
valvontakamerat myös kuvaamaan hänet. Myös
ulkomaalaiset sitoutuvat noudattamaan poikkeussäädöksiä vankeusrangaistuksen tai karkotustuomion uhalla.
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Ihmiset ajattelevat myös terveyttään ja
vastustuskykyään enemmän kuin ennen.

teissa mitataan asiakkailta kuume, ja

Peruselintarvikkeiden, kastikkeiden ja

maskeja on pakko käyttää. Pienten kaup-

valmiiden ruokien lisäksi immuniteettia

pojen myynti taas on ollut laskussa. Kun

vahvistavien ruokien kysyntä on kasva-

pandemia levisi Amerikkaan, Amazon

nut maailmanlaajuisesti. USDA:n raportin

valmistautui online-kaupan kasvuun

mukaan terveysvaikutteisten elintarvik-

palkkaamalla 100 000 uutta ihmistä hoi-

keiden kuten gingseng-tuotteiden ja vita-

tamaan verkkokaupan logistiikkaa.

miinivalmisteiden ostaminen on lisääntynyt Koreassa. Nopeimmat yritykset

Pandemia on sulkenut ravintolat. Sitä
mukaa kun pandemia levisi eri maihin,

Ruoka-annoksen tilaus sujuu automaatilla ilman lähikontaktia henkilökuntaan. Hampurilaisravintola on menettänyt paljon asiakkaita ja laajentanut valikoimaansa vegehampurilaisiin
ja kokonaisiin, grillattuihin broilereihin.

GOOGLE-HAUT KERTOVAT kiinnostuksesta terveyteen. Foodnavigator.com
raportoi, että Google-hakujen perusteella sekä kiinalaisten että italialaisten ruoka-annosten kysyntä on laskenut.
Molemmat alueet ovat kärsineet paljon
viruksesta. Vaikka virus ei tartu ruuan

Liikenne on normaalia vähäisempää. Pienet pakettiautot toimittavat ruokatilauksia kotiovelle yhä
enemmän.

Soulin puistoissa on tungosta viikonloppuisin, vaikka kokoontumisia tulisi välttää. Toisaalta tartunnat
ovat tapahtuneet lähinnä suljetuissa
sisätiloissa, ja tilanne on rauhoittunut kaupungissa.

Food Policy Research Instituten mukaan

SUOMESSA YLE RAPORTOI kotimaisen

on aikaista sanoa, paljonko ruuan hinta

ruuan kysynnän kasvaneen kymmeniä

tulee nousemaan. Sars ja Mers molemmat

prosentteja (19.3.2020). Erityisen ilahdut-

nostivat ruuan hintaa paikallisesti epide-

tavaa on, että Suomessa on yksi hiivateh-

mia-alueilla, vaikka espanjantaudin kal-

das, jonka tuotteet myyvät nopeammin

taista ruuan hinnan moninkertaistumista

kuin ehditään pakkaamaan.
EU:ssa närää on herättänyt erityisesti

ei nähtykään.
Toistaiseksi viljan hinta on pysynyt

Saksan päätös lopettaa esimerkiksi kas-

vakaana, mutta Kiinassa porsaan ja broi-

vosuojainten myynti muihin EU-maihin.

lerin hinta on noussut. Myös Suomessa

Kriisin jälkeen joudutaan varmasti pohti-

lihatalot ovat raportoineet broilerinlihan

maan, pitäisikö EU-maiden olla omava-

kysynnän kasvaneen. Ehkä ihmiset oppi-

raisia terveydenhuollossa ja elintarvik-

vat nyt syömään härkäpapuvalmisteita

keissa. Oma apu, paras apu. Kriisiaikoina

lihan sijaan, onhan esimerkiksi joissakin

tukeudutaan mieluummin lähiruokaan ja

bucha (+55 %) ja kamomilla (+81,5 %).

härkäpapuhiutaleissa enemmän proteii-

ruuanlaittoon kotona. Tämän kriisin jäl-

nia kuin kanassa. Toivottavasti vilja- ja

keen mikään ei ole niin kuin ennen.

EUROOPASSA JA AASIASSA on herätty

marjasato ovat hyviä, ja puhdasta ruokaa

välityksellä, mielikuva on kärsinyt.
Suosittuja hakusanoja ovat olleet myös
Food immune system (kasvuprosentti
66 %), Elderberry eli seljamarja (+106 %),
Immune system (+27 %), Food stress
reveal (+122 %), Rosemary eli rosmariini
(+114 %), Melon eli meloni (+45 %), Kom-

ihmettelemään, miten virus vaikuttaa
tulevaan maatalouden kasvukauteen ja
satoon. Esimerkiksi kolmannes Saksan
maataloustyöntekijöistä tulee Puolasta ja
muualta Itä-Euroopasta. Samalla Puolaan
tulee yleensä siirtotyöläisiä Ukrainasta,
mutta nyt rajat on suljettu.
Myös Suomessa on vaikea saada ulkomaisia työntekijöitä. Toisaalta työttömien määrä on kasvanut, ja ihmisten
välisellä yhteistyöllä maatalous varmasti
selviää voittajana kriisistä. International

Olemme kaikki samassa veneessä:
ainoastaan yhteistyöllä Suomen elintarvi-

riittää vientiinkin.
Jo nyt on nähtävissä, että maanvilje-

ketuotanto nousee nopeasti vahvempana

lijöiden arvotus on noussut. Kuinka pal-

kuin koskaan. Terveellisen ja turvallisen

jon tärkeämpiä ovat Suomen elintarvike-

ruuan määrä maailmassa on hyvin rajalli-

ketjun ammattilaiset maatiloilla, kulje-

nen. Kriisin jälkeen tämän ruuan kysyntä

tuksissa, teollisuudessa ja kaupassa kuin

on suurempi ja hinta korkeampi Suo-

vaikkapa jääkiekon ammattilaisliiga tai

messa ja kaikkialla maailmassa.

television viihdetarjonta!

Kirjoittaja on lehden vakituinen avustaja,
joka asuu Soulissa.

Nopeita päätöksiä tarvitaan myös, kun
virus on saatu kuriin, jotta suomalainen
elintarvikeketju hyötyy alkavasta buumista.

ennen koronakriisiä.

käyntikerrat harvenivat. Hypermarke-

ravintolat autioituivat. USA:n maatalo-
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haluta mennä. Toisin kuin Suomessa

maailman suurin: 19 prosenttia. Kriisin

Etelä-Koreassa kaikki käyttävät kasvosuojuksia varsinkin kohdatessa muita ihmisiä. Niistä on paikallisten lääkäreiden mukaan paljon
apua. Maskien myyntiä on Koreassa säännöstelty kahteen kappaleeseen viikossa.

Aasiassa ovat jo tilanneet suomalaisista
marjoista tehtyjä tuotteita.

Kymmenen miljoonaan asukkaan Soul turvallisimpia paikkoja
Etelä-Koreassa koronaviruksen
vastaiset toimenpiteet käynnistettiin hitaasti vasta, kun kansalaiset vaativat kovempia toimia.
Liikkumista tai töissäkäyntiä ei
ole rajoitettu, mutta koulut, päiväkodit ja yliopistot on pidetty
suljettuina.
Koreassa testataan kaikki
epäillyt, jäljitetään sairastuneiden liikkeet ja valvotaan, että he

pysyvät kotikaranteenissa. Soulissa asuu kymmenen miljoonaa
ihmistä, joista kukaan ei ole onneksi kuollut (tilanne 31.3.2020).
Terveydenhuolto on yksityinen,
mutta korkealaatuinen ja hyvin
edullinen potilaille.
Kasvomaskien käyttö on erittäin suositeltavaa. Esimerkiksi metrosta poistetaan henkilöt,

jotka puhuvat puhelimeen ilman
kasvosuojusta. Ensimmäinen
oire virustartunnassa on kuume,
jota mitataan niin lentoasemalla kuin hypermarketeissa ennen
sisäänpääsyä. Paremmissa ravintoiloissa tarjoilija ystävällisesti suihkuttaa asiakkaiden käsiin käsidesiä ennen ruokailua.
Liikennevälineissä, virastoissa ja jopa hisseissä on yleen-

sä käsidesipullo valmiina. Korea onkin varmasti turvallisimpia paikkoja virustartuntariskin
kannalta, vaikka liikkumisen vapauteen ei ole puututtu. Sairastuneiden määrä on ollut pitkään
laskussa ja parantuneiden määrä kasvussa.
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Ravitsemus & Terveys

TEKSTI: Laura Hyvärinen

PIENILLÄKIN RAVITSEMUSMUUTOKSILLA
SUURIA VAIKUTUKSIA HEDELMÄLLISYYTEEN

I

kaiselle syntyvälle sikiölle on annettava

epigeneettisiä tekijöitä, sillä äiti ja synty-

esimerkiksi iän vuoksi. Kun pareilla on jo

hyvät lähtökohdat.

nyt lapsi jakavat myös saman ympäristön.

vuosien yritys takana, stressi on merkit-

Välimeren ruokavalion vaikutuksia he-

Äidin ylipaino ei automaattisesti tee lap-

tävässä roolissa, Jääskeläinen kertoo huo-

delmällisyyteen on tutkittu jonkin ver-

sesta ylipainoista, mutta voi altistaa tyy-

listaan.

ran ja havaittu sen etuja: raskauden on-

pin 2 diabetekselle sekä sydän- ja verisuo-

nistumisen todennäköisyys voi parantua

nitaudeille.

Psykologista tukea lapsettomuuteen on
jonkin verran tarjolla.

ja ovulaatio voi tulla, jos se on puuttunut.

Viime vuosina on havaittu myös suu-

– Kannattaisi tarjota moniammatillis-

Pohjoismainen ruokavalio on todennäköi-

rentunutta alttiutta astmalle ja neuroke-

ta tukea. Nykyään mennään vähän väärin

sesti yhtä toimiva, mutta sitä ei ole vielä

hityksellisille häiriöille (mm. ADHD ja au-

päin: tukea löytyy vasta, kun pitkienkään

juurikaan tutkittu.

tismikirjo). Vielä ei tiedetä, onko nykyisis-

hoitojen jälkeen ei onnistuta. Se on liian

Miesten ja naisten hedelmällisyyden

sä elinolosuhteissa jotakin, vai onko kyse

lyhytnäköistä.

kannalta tärkeitä ovat pehmeät rasvat,

juuri äidin ylipainosta. Suurin riski on kui-

Lukioikäisille voitaisiin opettaa hedel-

marjat, täysjyväviljat ja kala. Yksittäisinä

tenkin lapsen lihominen ja lihavuuden ter-

mällisyystietoutta. Myös neuvolajärjes-

ravintoaineina tärkeitä ovat D-vitamii-

veysriskit.

telmään sopisi luontevasti hedelmälli-

sien ja äitien elämäntavoilla on vaiku-

Niukkaenerginen ruokavalio on ollut uhka

mutta myös sepelvaltimotautia, tyypin 2

ni, folaatti etenkin hermostoputken sul-

Raskaudenaikainen lihavuus altistaa

syysneuvonta. Silloin neuvolan asiakkaak-

tusta hedelmällisyyteen ja lapsen gee-

sikiölle, ja sikiö on virittynyt puutosta ko-

diabetesta ja verenpainetautia. Todennä-

keutumista varten sekä n-3-sarjan ras-

äitejä raskaus- eli gestaatiodiabetekselle

si voisi hakeutua jo raskautta toivoessa.

nien aktiivisuuteen. Lisääntymisterve-

kevaan maailmaan. Tutkimus pystyi pai-

köisesti lapsilla stressihormonijärjestelmä

vahapot. Kalanmaksaöljyä ei pidä käyttää

(GDM). Sen ilmaantuvuus korreloi vahvas-

Rotterdamissa hedelmällisyyspoliklinik-

ystieto tulisi ottaa osaksi opetussuunni-

kantamaan epigeneettisia muutoksia reti-

ohjelmoitui uudelleen lapsuudessa, ja sen

raskauden aikana sen sisältämän A-vita-

ti äidin painoindeksiin ennen raskautta.

ka tarjoaa verkkotestejä omien elintapo-

telmia ja ylipainon ennaltaehkäisyä.

noid X receptor-α (RXRA) -geenissä. Käy-

vaikutukset ovat pysyviä.

miinin vuoksi.

Vastasyntyneiden kehonkoostumusta voi-

jen tarkasteluun.

Sikiö reagoi äidin kautta ympäris-

tännössä lapsen elimistö reagoi niin, et-

– Mitenköhän koronaviruksen aiheut-

Vuonna 2019 julkaistun FinRavinto -tut-

daan mitata uusilla laitteilla. Ylipainoisten

– Verkkoaineisto sopisi Suomessa hyvin

tön signaaleihin. Monet ympäristötekijät

tä kun energiaa on, se otetaan tehokkaasti

tama äitien stressi vaikuttaa lasten epi-

kimuksen mukaan folaatin saanti on edel-

lapsilla on jo syntymän hetkellä rasvoit-

osaksi esimerkiksi erikoissairaanhoidon

vaikuttavat geenien aktiivisuuteen, ku-

talteen. Yltäkylläisessä maailmassa tämä

genomiin, Jääskeläinen pohtii.

leen heikkoa hedelmällisessä iässä olevil-

tuneempi maksa kuin normaalipainoisten

verkkopalvelu Terveyskylää ja sitä ollaan-

ten ravinto, alkoholi, tupakointi ja stres-

altistaa lihomiselle.

la suomalaisilla naisilla: 25–44-vuotiailla

äitien lapsilla. Maksan rasvoittumisella on

kin kehittämässä, Jääskeläinen kertoo. l

folaatin saanti on keskimäärin 220 µg, kun

vaikutuksia lipidiaineenvaihduntaan.

si. Epigenetiikka on eräänlainen meta-

Klassinen epigenetiikan esimerkki sa-

bolinen muisti, järjestelmä, jonka avul-

masta ilmiöstä on Hollannin nälkätalvi

Ravitsemus vaikuttaa
hedelmällisyyteen

la sikiö valmistautuu tulevaan ympäris-

toisen maailmansodan ajalta. Sen aikana

Hollannissa tutkittiin pariskuntia, jot-

– Suositus täyttyy, jos syö päivittäin

tien 1–3-viikkoisilla lapsilla havaittiin

töön. Epigenetiikassa tutkitaan sellaisia

raskaana olleiden naisten lapset saivat ai-

ka saivat puoli vuotta ravitsemusneuvon-

hedelmiä ja vihanneksia suositellut 500

olevan 68 prosenttia enemmän rasvaa

geenin aktiivisuuden muutoksia, joita ei

kuisena muita sota-aikana syntyneitä lap-

taa ennen hedelmöityshoitoja3. Ravitse-

grammaa ja käyttää täysjyväviljatuotteita,

maksassa kuin verrokkiryhmän lapsilla.

voida selittää DNA:n emäsjärjestyksessä

sia todennäköisemin sydän- ja verisuoni-

musneuvonnassa oli kuuden kohdan oh-

Jääskeläinen tarkentaa.

Tämän merkitystä metabolisten sairauk-

tapahtuneilla muutoksilla.

tauteja ja tyypin 2 diabetesta.

je: syö täysjyväleipää neljä viipaletta päi-

D-vitamiinitasojen korjaamisesta saat-

sien kehittymisessä myöhemmin on vai-

vittäin, kiinnitä huomiota pehmeiden ras-

taa olla hyötyä, jos seerumitasot ovat ol-

kea vielä arvioida. Tärkeintä ”ylisukupol-

vojen saantiin, syö 200 grammaa kasvik-

leet matalat. Miesten hedelmällisyydelle

visuudessa” on ylipainon riski. Se johtuu

sia päivittäin, syö kaksi hedelmää päivit-

rasvan laatu on erityisen merkityksellistä:

epigenetiikasta, perimästä, elinympäristöstä, tavoista ja tottumuksista.

Raskaus ja sitä edeltävät kuukaudet

Tutkimuksessa4 ylipainoisten GDM-äi-

suositus on 500 µg.

tavat voivat vaikuttaa sikiön terveyteen.

Hyvinvointia seuraavalle
sukupolvelle epigenetiikalla

Miesten pitäisi lopettaa alkoholinkäyt-

Alkoholin ja tupakoinnin haitoista sikiön

täin, käytä lihaa tai lihankorvikkeita kol-

pehmeän rasvan saannista pitää huolehtia

tö ja tupakointi jo raskautta suunnitel-

kasvuun tiedetään paljon. Ruokavirasto ei

mesti viikossa ja syö kalaa kerran viikossa.

ruokavaliossa.

taessa, sillä siittiöiden kypsyminen kes-

vielä ohjeista miehille ja naisille alkoho-

Jos pariskunta onnistui yhdessäkään

– Tyydyttynyt rasva näyttää olevan eri-

tää pitkään. Naisten puolestaan pitäisi ot-

linkäytön lopettamista hyvissä ajoin en-

näistä ruokailutapojen muutoksessa, to-

tyisen haitallista spermantuotannolle,

Hedelmällisyyspoliklinikka
saatava nopeasti Suomeen

taa käyttöön foolihappo ja huolehtia fo-

nen raskautta. Geenitutkijat vievät eteen-

dennäköisyys hedelmöityshoitojen onnis-

Jääskeläinen varoittaa.

Lihavuus on koko kansakunnan ongelma,

laatin saannista ruokavaliossa. Isien rooli

päin tietoa, että alkoholin käytössä pitäi-

tumiselle kasvoi 65 prosenttia. Mitä huo-

hedelmällisyydessä on keskeinen.

si olla nollatoleranssi jo raskautta suunni-

nompi ruokavalion lähtötilanne oli, sitä

– On jopa havaittu, että foolihapon ot-

teltaessa. Hedelmällisessä iässä olevien ei

pienemmillä muutoksilla saa isoja hyötyjä

Raskausajan ylipaino vaikuttaa
seuraavaan sukupolveen

taminen purkista muistetaan paremmin,

kannattaisi käyttää alkoholia paljoa muu-

hedelmällisyyden saavuttamiseksi.

Äidin ylipaino lisää lapsen riskiä ylipai-

– Siinä vaiheessa, kun tullaan hedel-

kun neuvonnassa ohjeistetaan siitä sil-

tenkaan, sillä vain noin puolet raskauksis-

nolle. Siihen on monia syitä, ei ainoastaan

möityshoitoihin, on jo yleensä asialla kiire

loin, kun isä on mukana. Halu saada lapsi

ta Suomessa on suunniteltuja.

ovat herkkää aikaa, sillä äidin ja isän elin-

Suomessa yhteiskunta tukee hedelmäl-

Alkoholin ja tupakan tiedetään vaikut-

hoitoihin pitää olla tietty painoindeksi (al-

toksissa, kertoo lihavuudelle altistavia

tavan sikiön epigenomiin. Ne häiritsevät

le 35) ja ikä (alle 40 vuotta), sillä tiedetään,

geenejä tutkinut ravitsemusterapeutti,

istukassa muun muassa kasvua sääteleviä

että ylipaino laskee hedelmällisyyttä ja ras-

dosentti Tiina Jääskeläinen.

geenejä. Nämä geenit vaikuttavat syntyvan

kaaksi tuleminen vaikeutuu 25 vuoden iän

lapsen kokoon, jonka tiedetään vaikutta-

jälkeen tasaisesti.

Esimerkiksi istukkaa ja napaverinäytteitä voidaan tutkia syntymän jälkeen. Vanhempien elämäntapojen vaikutuksia lap-

van sairastumisalttiuteen myöhemmin.
Laihdutuskuureja ei pidä aloittaa raskauden aikana eikä juuri sitä ennen.

– On kuitenkin epäeettistä painostaa hedelmöityshoitoihin haluavia pareja pudottamaan painoa, kun nopealla pai-

seen voi tutkia jälkikäteen. Avoimia ky-

– Kaikenlaiset ylilyönnit pitää jättää

nonpudotuksella voi olla omat haittansa,

symyksiä on vielä paljon. DNA:n sytosii-

pois. Ne voivat aiheuttaa harmia sikiön

mutta tietysti rajat on laitettava johonkin,

nien metylaatio ja histonien kovalentti-

geenien aktivaatiolle, millä voi olla kauas-

Jääskeläinen harmittelee.

nen muokkaus ovat parhaiten tunnettuja

kantoisia vaikutuksia, Jääskeläinen kan-

epigeneettisiä mekanismeja.

nustaa.

Hedelmällisyyden ja raskauden ravitsemustutkimusta on vaikea toteuttaa, koska

Southamptonin yliopiston tutkimuk-

Suomesta Ruotsiin vietyjä sotalapsia ja

syödään ruokaa, eikä yksittäisiä ravintoai-

sissa1 havaittiin, että vähähiilihydraattis-

heidän äitejään on tutkittu2. Ruotsiin lä-

neita. Eettisesti ei voida rakentaa koetilan-

ta ruokavaliota raskausaikana noudatta-

hetetyillä lapsilla on myöhemmin aikui-

netta, jossa toiset saavat paljon pehmeitä

neiden äitien lapset lihoivat myöhemmin.

suudessa todettu enemmän masennusta,

rasvahappoja ja toiset saisivat vähän: jo-
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heikkoa. Ennaltaehkäisyyn pitäisi paneutua
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

2

Pesonen AK ym. 2010. Childhood separation experience predicts HPA axis hormonal responses in
late adulthood: a natural experiment of World War
II. Psychoneuroendocrinology. ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19963324

3

Twigt JM ym. 2012. The preconception diet is associated with the chance of ongoing pregnancy
in women undergoing IVF/ICSI treatment. Human
Reproduction. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22593431

4

Brumbaugh DE ym. 2013. Intrahepatic fat is increased in the neonatal offspring of obese women
with gestational diabetes. Journal of Pediatrics.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23260099

Juttu on osa Lihavuus-juttusarjaa. Ylipaino on
maailmanlaajuisesti suurimpia ruokaan liittyviä
ongelmia.

lisyyshoitoja. Päästäkseen hedelmällisyys-

on vahva motivaattori elämäntapamuu-

Epigenetiikkaa on haasteellista tutkia.

ja hedelmällisyyden elämäntapaohjaus on

VIITTEET:
1
Godfrey KM ym. 2011. Epigenetic gene promoter
methylation at birth is associated with child’s
later adiposity. Diabetes. ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/21471513

Tukea elämäntapamuutoksiin osana hedelmällisyyshoitoja
COLIFE -tutkimuksessa (Coaching Lifestyle Intervention for
Fertility) pyritään parantamaan
lapsettomien pariskuntien hedelmällisyyttä motivoivalla ja yksilöllisellä elämäntapavalmennuksella uusinta terveysteknologiaa hyödyntäen. Tutkimuksen
tavoitteena on ohjata pariskuntia muutokseen terveyskäyttäytymisessä fyysisen aktiivisuuden, liikunnan, ravitsemuksen,
unen ja palautumisen suhteen.
Tutkimuksessa tarkastellaan elämäntapatuen vaikutusta

hedelmöityshoitoihin, keskenmenojen määrään, raskausajan
komplikaatioiden esiintyvyyteen, synnytystapaan ja vastasyntyneiden terveyteen. Lisäksi
seurataan muutoksia veren sokeritasapainossa ja rasvaprofiilissa sekä kehon koostumuksessa.
Tutkimuksen avulla saadaan
kerättyä tietoa sekä pariskuntien että jälkeläisten elämäntapojen vaikutuksista pitkäaikaista seurantaa varten. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on tuoda

elämäntapatuen toimintamalli
osaksi lapsettomuushoitoja.
Tutkimus alkaa vuoden 2020
aikana Helsingin yliopistollisen
sairaalassa, Naistenklinikan lisääntymislääketieteen yksikössä, jossa 402 lapsettomuushoitoihin hyväksyttyä pariskuntaa
rekrytoidaan mukaan tutkimukseen. Edellytyksenä tutkimukseen valitsemiselle on, että vähintään toisella pariskunnasta
painoindeksi on yli 27.
Puolet tutkimuskelpoisuuden
täyttävistä satunnaistetaan elä-

mäntapaohjausryhmään ja puolet kontrolliryhmään, jossa pareille annetaan vain hyvin yleistä
terveysneuvontaa. Tutkimuksen
alkaessa, kolmen kuukauden,
puolen vuoden ja vuoden kohdalla tutkimukseen osallistuville tehdään seurantamittauksia
ja kerätään biologisia näytteitä. Elämäntapaohjeistuksella ei
pyritä nopeaan painonpudotukseen, vaan tuomaan laadullisia
muutoksia ruokavalioon, fyysiseen aktiivisuuteen ja lepoon.
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TEKSTI: yrittäjät Monica Jalonen & Kati Harki, Kamonmarkkinointi Oy

TUOTTEISTAMINEN POHJAUTUU
VANKKAAN KULUTTAJAYMMÄRRYKSEEN

Kymmenen teesiä tuotteistamiseen
n

Tee selkeä tuotteistamissuunnitelma ja vie suunnitelma johdonmukaisesti
toteutukseen.

n

Arvioi kilpailijat ja ole rehellinen itsellesi. Missä päihität
kilpailijat, missä löytyy vielä
parantamisen varaa?

n

Haluatko olla kaikille kaikkea? Silloin et ole oikein
kenellekään mitään. Tee
rohkeasti valintoja.

n

Kaikkea ei kannata tehdä
itse. Hyödynnä osaajia
esimerkiksi laadukkaan
markkinoinnin tuottamiseen.

n

Aikatauluta tuotteistusprosessi realistisesti. Varaa riittävästi aikaa myös korjaaville
toimenpiteille.

n

n

Hinnoittele tuote kannattavasti ja arvioi, mistä volyymi
syntyy. Ole realisti.

n

Verkostoidu ja hanki yhteistyökumppaneita.

n

n

Muista kuluttajalähtöisyys:
kuka käyttää, missä tilanteessa ja mihin tarpeeseen?

Tuotteesi ydin on kuluttajaetu. Mikä on kohderyhmäsi
tuotteesta saama hyöty?
Muista, että tuoteominaisuudet ja tuotteesta saadut
hyödyt ovat eri asia.

Panosta myyvään pakkaukseen, ja muista varmistaa
kuluttajahyväksyntä etenkin
vientimarkkinoilla.

LISÄTIETOJA:
www.kamon.fi

Uuden elintarvikkeen onnistunut tuotteistaminen moninkertaistaa uutuustuotteen
menestymisedellytykset.
linen tekeminen entisestään, jos aiem-

vaatimuksia tuotteen myyntiin saattaa

ja Ruokaviraston koulutukset antavat kat-

paa kokemusta kohdemarkkinoista ei ole,

liittyä. Lisäksi pitää varmistaa tuotteen

tavaa näkemystä muun muassa viennin

kohdemaan kuluttajat eivät vielä tunne

oikea jakelukanava ja selvittää, millai-

aloittamisesta. Näistä verkostoista löytyy

uotteistaminen tarkoittaa yksin-

valmistajaa ja brändiä ja henkilökohtaisia

nen liiketoimintakulttuuri kohdemark-

myös eri alojen ja markkinoiden asiantun-

kertaistettuna tuotteen muotoi-

kontakteja esimerkiksi kaupan ketjuihin ei

kinoilla on.

tijoita, joilta saa apua ja sparrausta. Kan-

lua yhdenmukaiseksi ja helpos-

ole vielä ehditty solmia.

T

KUVA: KARI SANTALA / KAMONMARKKINOINTI OY

Markkinalla on hyödyllistä tehdä kaup-

sainväliset messut tarjoavat loistavan pai-

ti ostettavaksi tuotteeksi. Muun

Tällöin on tärkeää hyödyntää hyvin

pakierros ja kerätä tietoa tarjolla olevis-

kan tutustua kilpailijoiden tuotteisiin ja

muassa konsepti, kuluttajaetu,

tuotteistetun uutuuden erityispiirteitä ja

ta tuotteista sekä niiden hinnoista ja pak-

löytää uusia kontakteja.

tuotesisällöt, hinnoittelu ja tuotteisto ra-

vahvuustekijöitä esimerkiksi vientipak-

kauksista. Kerättyjen tietojen perusteel-

Kannattaa hyödyntää Business Finlan-

kennetaan johdonmukaiseksi ja houkutte-

kauksessa ja markkinointimateriaalissa.

la voidaan suunnitella kohderyhmää pu-

din tarjoama 5000 euron arvoinen Inno-

levaksi kokonaisuudeksi.

Vientiponnistusten tueksi vaaditaan si-

hutteleva pakkaus ja toimiva markkinoin-

vaatioseteli, jonka omarahoitusosuus on

Onnistuneen tuotteistamisen ansiosta

toutuneisuutta, päättäväisyyttä ja pitkä-

timateriaali. Viennissä kilpailu on kovaa,

vain 1 000 euroa. Innovaatioseteli on tar-

kuluttaja kiinnostuu tuotteesta ja ymmär-

jänteisyyttä höystettynä annoksella sopi-

ja markkinat muuttuvat jatkuvasti. Siksi

koitettu pk-yrityksille, joilla on uusi, kan-

tää siitä saatavat hyödyt. Mitä houkuttele-

vaa nöyryyttä. Myös paikallisten yhteis-

pitää olla aktiivinen ja aistia markkinoil-

sainvälistä potentiaalia omaava tuote-

vampia ja ainutlaatuisempia hyödyt ovat,

työkumppaneiden rooli menestyksen ra-

la tapahtuvat muutokset mielellään ennen

tai palveluidea. Setelin tuella voi selvittää

sitä enemmän kuluttaja on tuotteesta val-

kentamisessa on keskeinen.

kilpailijoita.

tuotteen tai palvelun jatkokehityskelpoi-

mis myös maksamaan.

Valittuihin vientimarkkinoihin on tär-

suutta ja kartoittaa vientipotentiaalia. l

On tärkeää, että kuluttaja ymmärtää

keää perehtyä huolellisesti. On otettava

helposti, mihin tarpeeseen, milloin ja millä

selvää, millaisia odotuksia kuluttajilla

Vientiosaaminen
karttuu koulutuksella

lailla tuotetta käytetään, ja minkä nykyisen

on, millaisia kilpailijoita omassa tuote-

Vientiosaamista voidaan petrata koulu-

tuotteen uutuus korvaa. Tuote pitää saada

kategoriassa toimii ja millaisia erityis-

tuksella. Esimerkiksi Business Finlandin

osaksi kohderyhmän elämää, olipa kyseessä arki- tai juhlahetki. Muutoin loistavallakin tuotteella on vaarana jäädä pelkäksi
tähdenlennoksi.

Tuotteistamalla määritellään, mille kuluttajaryhmälle tuotetta kehitetään, mihin tarpeisiin ja millaisiin trendeihin tuotteella halutaan vastata, kiteyttävät yrittäjät Monica Jalonen ja Kati Harki.

www.kehittyvaelintarvike.fi
UUDISTUNUT MEDIAKORTTI

Tuotteistaminen alkaa kohderyhmän

Varaa paikka
mainoksellesi
numeroon
3/2020 15.5.
mennessä.

määrittelystä: kenelle tuotetta rakennetaan,
ja mitkä asiat yhdistävät kohderyhmää? On

deihin tuotteella halutaan vastata. Tuot-

tuote on kaupalle. Nämä asiat tulee pake-

tärkeää ymmärtää, millaisia tarpeita ja ar-

teistamisella rakennetaan määrittelyt,

toida faktoilla myyntisivuiksi, jolloin kau-

voja kuluttajilla on ja millaisia asioita he pi-

joiden avulla tuotekehitys pystyy kehittä-

pan ostajan on helppo päästä tuoteideaan

tävät tärkeänä. Kaikki tiedot kuluttajan tot-

mään tuotteen. Oikein tehty tuotteistami-

kiinni ja nähdä tuotteen kaupallinen po-

tumuksista, arvomaailmasta, kuluttaja-

nen luo raamit tuotekehitykselle.

tentiaali.
katauluvaatimukset, sillä tuotteen matka

selvittää erillisellä kuluttajatutkimuksel-

Paremmuus pitää todistaa
kotimaassa ja viennissä

la. Todennäköisyys kaupalliseen menestyk-

Tärkeä rooli tuotteen kaupallisessa me-

selvittää vähintään, milloin näytteet, pe-

käyttäytymisestä ja ostoprosessista ovat
tärkeitä. Jos tietoa ei muuten löydy, se tulee

On hyvä selvittää myös eri ketjujen aikaupan hyllylle on monivaiheinen. Pitää

seen kasvaa, kun tuotteistaminen perustuu

nestymisessä on myös tuotteen sisään-

rusteelliset tuotetiedot ja hinnat pitää toi-

vankkaan kuluttajaymmärrykseen.

myynti kaupan keskusliikkeille ja ketjuil-

mittaa. Tuotetiedon kanssa pitää olla tark-

Tuotteistaminen ja tuotekehitys ovat

le kotimarkkinoilla ja viennissä. Uutuuden

ka ja täsmällinen, vastata nopeasti lisäky-

osin rinnakkaisia toimintoja samaan ta-

lanseerauksessa on pystyttävä perustele-

symyksiin ja tuntea oman tuotteen edut

paan kuin markkinointi ja myynti. Tuot-

maan kaupalle, miten oma tuote on pa-

kilpailijoihin verrattuna.

teistamalla määritellään se, millaisia tuot-

rempi jo valikoimassa oleviin tuotteisiin

Erityisesti vientimarkkinoilla hyvin

teita ollaan kehittämässä: mille kohderyh-

verrattuna, mihin trendiin ja kuluttajatar-

tehty tuotteistaminen on tärkeää. Vienti-

mille, mihin tarpeisiin ja millaisiin tren-

peeseen tuote vastaa ja miten kannattava

markkinoilla korostuu pohjatyön huolel-
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TEEMAT JA ILMESTYMISPÄIVÄT
3/2020

4/2020

5/2020

6/2020

11.6.

3.9.

29.10.

10.12.

KONEET, LAITTEET &
LOGISTIIKKA
JUOMATEOLLISUUS

ANALYTIIKKA &
DIGITALISAATIO & KOULUTUS,
TUOTETURVALLISUUS ROBOTIIKKA
KONSULTOINTI &
KASVISTEOLLISUUS KALATEOLLISUUS VIENTI

Lisäjakelu:
Lisäjakelu:
Elintarviketeollisuus 9.−10.9. Laatu- ja
laboratoriopäälliköt
& tehtaanjohtajat

Lisäjakelu:
Tehtaanjohtajat

Lisäjakelu:
HR-päälliköt &
vientijohtajat

MEDIAMYYNTI: Janne Murtomaa | 050 377 0333 | janne.murtomaa@mediabookers.fi

Tiedot myös digimainoksista ja
lukijatutkimuksen tuloksista.

Löydät sen:

kehittyvaelintarvike.fi/mediatiedot
Hannu Pyykkö | 050 2250 | hannu.pyykko@mediabookers.fi
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KUVA: MARK BOLLHORST

KUVA: MARK BOLLHORST

-ohjelma, maa- ja metsätalousministeriö,

mielikuvaa suomalaisesta ruuasta ja maa-

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskus-

taloudesta.

liitto, Svenska lantbruksproducenternas

na 3 700 näytteilleasettajaa yli 110 maasta.

land -ohjelma järjestivät Grüne Woche

Ammattikontaktien luomiseen Biofach on

-messuille osallistuville yrityksille viime

luomuyrityksille oikea paikka, sillä paikal-

vuoden tapaan myös verkostoitumista-

la oli yli 47 000 ammattiostajaa 136 maas-

Viime vuonna paljon myönteistä palautet-

pahtuman. Suomalaiset elintarvikeyrityk-

ta. Food from Finland oli kuudetta kertaa

ta saanut Villistä luonnosta -teema näkyi

set esittelivät tuotteitaan saksalaisille am-

mukana messuilla yhteisosastolla, ja ky-

myös tänä vuonna Suomen Grüne Woche

mattiostajille tähtikokki Sauli Kemppaisen

synnästä päätellen myös tulevina vuosina.

-messuosastolla. Mukana oli yli 30 näyt-

Michelin-tähdellä palkitussa SAVU-ravin-

– Yritykset ovat olleet Biofach -mes-

teilleasettajaa eri puolilta Suomea.

tolassa ja keräsivät palautetta ja kontakteja

suista erittäin kiinnostuneita, ja kyselyitä

Saksan markkinoille.

tuli jo ennen kuin avasimme ilmoittautu-

Villin luonnon teema innostaa

Suomalaisen ruuan ja juoman ohella

Villistä luonnosta -teema näkyi myös tänä vuonna messuosastolla Berliinissä.

– Luottamuksen rakentaminen saksa-

misen. Koko osasto varattiin loppuun päi-

Mukana olivat Visit Finlandin ja maakun-

laiseen ostajaan ja jakelukumppaniin vaatii

vässä, Business Finlandin Food from Fin-

tien lisäksi Lomalaidun, Finnlines ja jouk-

merkityksellisiä kohtaamisia. Ammattita-

landin osastovastaava Hanna-Kaisa Erk-

ko ruokamatkailuun panostavia maaseu-

pahtuma SAVU-ravintolassa tarjosi suoma-

kilä kertoo.

tumatkailuyrityksiä.

laisille yrityksille mahdollisuuden elämyk-

Kaurasipsejä valmistava Real Snacks Oy

selliseen tuote-esittelyyn korkeatasoisis-

oli mukana Grune Woche -messuilla en-

sa puitteissa hyvällä tunnelmalla ja herkuil-

Suomalaistuotteita
kauppojen hyllylle

simmäistä kertaa. Tavoitteena oli saada

la höystettynä, Food from Finland ohjelman

Food from Finland -ohjelma tekee Saksas-

suoraa kuluttajapalautetta tuotteista myy-

Senior Advisor Lili Lehtovuori kiteyttää.

sa yhteistyötä jo useiden päivittäistavara-

kävijöille.
– Kokemus oli positiivinen yllätys. Kä-

Suomalaiset ruoka- ja juomayritykset hakevat kasvua Saksan markkinoilta

S

Suomea esiteltiin myös matkakohteena.

mällä ja maistattamalla tuotteita messu-

SAKSAN MARKKINA HOUKUTTELEE
SUOMALAISIA ELINTARVIKEYRITYKSIÄ

Biofach -messuille osallistui tänä vuon-

Suomen suurlähetystö ja Food from Fin-

centralförbund sekä Visit Finland.

Real Snacks Oy:n tiimi, messuesittelijä Pihla Hiltunen, Junior Export Manager Miika Kastarinen ja toimitusjohtaja Arja Kastarinen, oli ensimmäistä kertaa Grüne Woche -kuluttajamessuilla Berliinissä.

ruusunterälehtihilloa ja luomuhunajaa.

Luomutuotteet kiinnostavat
ammattiostajia

kauppaketjujen kanssa. Vähittäiskauppakampanjoita on toteutettu EDEKA Nord -,
Globus- ja CITTI-ketjujen sekä verkko-

vijöitä oli paljon, tuotteet herättivät kiin-

Suomalaisten tuotteiden saaminen kaup-

kauppa Lieferellon kanssa. Yhteistyötä

nostusta, ja ne myytiin loppuun messu-

pojen hyllylle edellyttää kontaktin luomis-

päivittäistavarakauppaketjujen ja muiden

jen aikana. Messujen kautta saatiin he-

ta ammattiostajiin. Food from Finland pa-

yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään

ti myyntikanava suomalaisten tuottei-

nostaakin erityisesti ammattiostajatapah-

laajentamaan tänä vuonna.

den nettikauppaan ja muutama muukin

tumiin. Maailman suurin ja merkittävin

– Olemme systemaattisesti panostaneet

B&B-kontakti, Real Snacks Oy:n toimitus-

luomutuotteiden ammattilaismessu Biofach

suomalaisten tuotteiden esittelyyn ja kam-

johtaja Arja Kastarinen kertoo.

järjestettiin helmikuussa Nürnbergissä.

panjointiin kriittisille, saksalaisille ostajil-

Messeforum Oy:n projektijohtaja Maarit

Luomumessuille osallistui 17 suomalais-

le ja kuluttajille jo usean vuoden ajan. Suo-

aksa on Suomen kolmannek-

Kaasinen oli erittäin tyytyväinen messu-

ta luomuyritystä, jotka esittelivät tuottei-

malaiset tuotteet näkyvät saksalaisissa

si suurin elintarvikkeiden vienti-

järjestelyihin ja kokonaisuudessaan pro-

taan alan kansainvälisille ammattilaisille.

myymälöissä aikaisempaa paremmin, ja

maa. Suomesta Saksaan suuntau-

jektin sujuvuuteen. Hänen mukaansa yri-

Messuilla esiteltiin muun muassa suoma-

trendi tuntuu edelleen jatkuvan, ohjelma-

tuva elintarvikevienti nousi kaik-

tykset pitivät osaston toimivuudesta sekä

laisia luomukaura- ja viljatuotteita, mar-

johtaja Esa Wrang sanoo. l

kien aikojen ennätykseen vuoden

osaston ilmeestä, mikä välitti myönteistä

jatuotteita, luomujäätelöä, koivumahlaa,

KUVA: BERNHARD LUDEWIG

2019 aikana. Saksan elintarvikeviennin arvo
oli viime vuonna 113 miljoonaa euroa. Kas-

Kinnusen Mylly Biofachissa kolme kertaa

vua edelliseen vuoteen oli peräti 30 prosenttia, ja sitä oli lähes kaikissa tuoteryhmissä.
– Erityisesti Pohjois-Saksassa kysyntää on suomalaisille, terveyttä edistäville tuotteille sekä luomutuotteille. Pääosan
Suomen viennistä Saksaan muodostavat
tällä hetkellä kaura ja kauratuotteet, alkoholijuomat, voi ja muut maitorasvat, leipomovalmisteet sekä kala- ja kalajalosteet, Food from Finland -ohjelman johtaja
Esa Wrang kertoo.
Suomalaisten elintarvikkeiden ja juomien vientiin Saksan markkinalle on satsattu viime vuosina merkittävästi. Suomalainen ruoka ja juoma olivat viime vuon-

Tähtikokki Sauli Kemppaisen (kesk.) SAVU-ravintola Berliinissä antoi hienot puitteet. Kuvassa ovat
mukana suomalaisten yritysten, Business Finlandin, Messeforumin, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n
ja Oulun ammattikorkeakoulun edustajat.

na isosti esillä Berliinissä, kun Suomi oli

Suomalaisia elintarvike- ja juomatuot-

na. Messut toteutettiin laajan yhteistyö-

kumppanimaana suurilla kansainvälisillä

teita esiteltiin Grüne Woche -messuilla

ryhmän avulla. Keskeisiä toimijoita oli-

Grüne Woche -ruokamessuilla.

saksalaisille kuluttajille myös tänä vuon-

vat Business Finlandin Food from Finland
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Osallistuminen helmikuisille
Biofach 2020 -messuille oli Kinnusen Myllyn 65 Oats -tiimille
kolmas kerta. Messut olivat käytännössä kuitenkin vasta ensimmäiset Biofach-messut, joissa
oli mukana uuden puhdaskauramyllyn vientituotteita näytteineen.
– Aikaisemmat messut ovat
olleet ennakkomarkkinointia
näille messuille. Tavoitteena
on ollut lanseerata uusi vientibrändi, kertoa tulevista puhdaskauramyllyn gluteenittomista kauratuotteista ja tehdä itseä
tutuksi, markkinointipäällikkö
Marja-Riitta Kinnunen kertoo.

Aikaisemmin Kinnusen Mylly
on vienyt tuotteitaan vain Pohjois-Ruotsiin ja oppinut jo siellä ja kotimaan myynnissä, että
B2B-myynnissä ostopäätöksiä
ei tehdä hetken mielijohteista.
Asiakkuuksien syntyminen vaatii pitkäjänteistä tutustumista ja
neuvottelua, luottamuksen rakentamista ja tuotteiden laadun
ja toimivuuden vakuuttelua.
– Biofach oli erinomainen
paikka tavata entuudestaan tuttuja asiakkaita ja syventää yhteistyötä heidän kanssaan. Erityisen ilahduttavaa oli päästä
näkemään asiakkaiden tuotteita, joissa oli käytetty Kinnusen

Myllyn gluteenittomia kauraraaka-aineita, Marja-Riitta Kinnunen toteaa.
Hänen mukaansa oli tärkeää
päästä tapaamaan myös neuvotteluvaiheen potentiaalisia
asiakkaita ja viedä neuvotteluja eteenpäin. Heitä oli kutsuttu vierailemaan messuilla ja Kinnusen Myllyn osastolla jo ennen
messuja.
Tämänvuotisella messumatkalla Kinnusen Myllyn edustajat onnistuivat saamaan paljon myyntisopimuksia ja -vihjeitä kotitoimistolla työstettäväksi. Varsinaista myyntiä vientituottei-

den kanssa on tehty vasta reilut
puoli vuotta, mutta markkinointia jo kaksi ja puoli vuotta.
– Palkitsevinta Biofach -messuilla oli huomata se, miten sanoma 65 Oatsista on kantautunut maailmalle. Meidät tunnistettiin, ja tuotteemme ja tarinaamme tiedettiin jo ennen
kuin ehdimme itse edes kertoa. Se on hyvin kiitollinen pohja aloittaa uusia neuvotteluja,
jatkaa vanhoja tai ylläpitää saatuja asiakassuhteita, Kinnunen
kertoo.

Valmistus- ja lisäaineet & Tuotekehitys

53

Lainsäädäntö

Lainsäädäntö

TEKSTI: ylitarkastaja Tuulikki Lehto, Ruokavirasto

TEKSTI: lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, maa- ja metsätalousministeriö

joilta perittäisiin vuosittain
kohdekohtainen,

kiinteän

suuruinen valvonnan perusmaksu. Lisäksi toteutunees-

ELINTARVIKELAIN KOKONAISUUDISTUS
KÄYNNISTETTIIN UUDELLEEN

S

ta valvonnasta perittäisiin
kunnan hyväksymän taksan
mukainen suoriteperusteinen maksu.
Muutoksen myötä valvonnan tulopohja laajenisi, kun

ELINTARVIKKEEN JA SEN PÄÄAINESOSAN ALKUPERÄMAAN ILMOITTAMINEN

E

U-komissio on anta-

Jalostettu elintarvike on pe-

pää-

nen merkittävä ja taloudelli-

ainesosan alkuperä-

sesti perusteltu valmistus tai

Kansallinen asetus
voimassa vuoden
2021 loppuun?

maan ilmoittamisesta 1.4.2020

käsittely, joka on johtanut uu-

n Maa- ja metsätalousminis-

alkaen. Elintarvikealan toimijan

den tuotteen valmistukseen

vontamaksujen muutoksella

tulee tietää, minkälaiset pakka-

tai edustaa merkittävää val-

halutaan vahvistaa elintar-

usmerkinnät edellyttävät elin-

mistusastetta.

painopistettä

vikevalvonnan valmentavaa

tarvikkeen pääainesosan alku-

jos mansikoista valmistetaan

ja toimijan julkisoikeudellisten

siirrettäisiin huoneistojen val-

roolia ja mahdollistaa ny-

perämaan ilmoittamisen ja mi-

mansikkahilloa, hillon alku-

ehdotuksista toteutettiin elin-

velvoitteiden, kuten verojen ja

vonnasta toiminnan valvon-

kyistä monimuotoisempi vi-

ten pääainesosan alkuperämaa

perämaa on sen valmistusmaa.

tarvikelain muuttamisesta an-

muiden lakisääteisten maksu-

taan, mikä vastaa toimintaym-

ranomaistyö.

pitää ilmoittaa.

netulla lailla (1397/2019), jo-

jen hoitamisesta.

päristön muuttuneita vaati-

Vuosittain

yksyllä 2018 annet-

Elintarvikelakiin

KUVA: ANNA SALMINEN, MMM

lisättiin

valvontamaksun maksaisiAsiansa hyvin hoitava toimija

vat kaikki suunnitelmallisen

tiin hallituksen esi-

vaatimus toimijan luotetta-

hyötyy valvonnasta myös sil-

elintarvikevalvonnan piiriin

tys

vuudesta osana harmaan ta-

loin, kun valvontaa tehdään

kuuluvat toimijat eivätkä

(HE

louden ja talousrikollisuuden

sellaisen toimijan luona, jo-

vain ne, joiden luona on käy-

262/2018 vp). Esitys

torjunnan strategian toimeen-

ka ei hoida asioitaan yhtä hy-

ty valvontakäynnillä. Val-

kuitenkin raukesi alkuvuodesta

panoa. Valvontaviranomaisille

vin: valvontaan liittyy muuta-

2019 maakuntauudistuksen ka-

säädettiin oikeus saada luotet-

kin kuin valvontakäynnit.

riutumisen myötä. Osa elintar-

tavuuden selvittämiseksi tieto-

vikelain kokonaisuudistuksen

elintarvikelain

uudistamiseksi

ka tuli voimaan 1.1.2020. Näil-

jelman tavoitteita sääntelystä

Ympäristöterveydenhuolto ei vielä
maakunnille

ja valvonnan sujuvoittamises-

Vuoden 2019 hallitusohjel-

ta, elintarvikevientiin panosta-

maan on kirjattu, että elintar-

misesta sekä harmaan talouden

vikelain kokonaisuudistus to-

torjumisesta.

teutetaan. Hallituksen sosiaa-

lä muutoksilla toteutettiin osaltaan vuoden 2019 hallitusoh-

Valvonnan

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on lähettää lakiehdotus
laajalle lausuntokierrokselle kesäkuun 2020 alkuun mennessä, kirjoittaa lainsäädäntöneuvos Anne
Haikonen.

räisin silloin siitä maasta, jos-

set säännöt pakatun

sa sille on suoritettu viimei-

elintarvikkeen

Esimerkiksi,

Lähtöpaikka voi olla alue,

Elintarvikealan toimija jou-

joka on osa alkuperämaata

muksia. Elintarvikkeiden kä-

lä valvontamaksulla mah-

tuu aina arvioimaan, pitääkö

(esim. Ahvenanmaa tai Lappi)

sittely ei enää läheskään aina

dollistettaisiin nykyistä pa-

ilmoittaa itse elintarvikkeen

tai alue, joka kattaa useita mai-

ole sidottu perinteiseen elin-

remmin kaikkien toimijoi-

alkuperämaa tai lähtöpaikka,

ta (esim. Alpit).

tarvikehuoneistoon. On myös

den palvelu, vaikka valvon-

voidaanko jotain ainesosaa pi-

tarpeen arvioida, missä elin-

taviranomainen ei vuosittain

tää elintarvikkeen pääaines-

maan tai lähtöpaikan ilmoitta-

tarvikeketjun vaiheessa val-

kävisikään kaikissa valvon-

osana, ja onko velvoitetta il-

minen on pakollista silloin, jos

vontaa on järkevintä tehdä.

takohteissa.

moittaa sen alkuperämaa tai

sen ilmoittamatta jättäminen

lähtöpaikka.

voisi johtaa kuluttajaa harhaan

Rauenneessa

Hallinnollisia pakkokeino-

elintarvikelain uudistuksessa

ja koskevat säännökset vas-

valvontakohteille ehdotettiin
150 euron vuosimaksu.

li- ja terveysministerityöryh-

vahvistettiin EU-lainsäädän-

mä linjasi helmikuussa 2020,

rallisen valvonnan asetukses-

taisivat suurelta osin nykyisen

töön kirjattua periaatetta, jon-

että ympäristöterveydenhuol-

sa (EU) 2017/625 vaatimukset

lain säännöksiä. Lakiin ehdote-

ka mukaan elintarvikealan toi-

lon tehtäviä ei tässä vaihees-

otettiin pääosin huomioon jo

mija vastaa elintarvikeketjun

sa sisällytetä maakunnan teh-

kaikissa vaiheissa elintarvik-

täviin. Tehtävien siirtoa maa-

keiden turvallisuudesta ja siitä,

kunnille selvitetään myöhem-

että toiminta täyttää elintar-

min monialaisen maakunnan

vikelainsäädännön vaatimuk-

valmistelun yhteydessä.
Koska

yksityiskohtai-

perittäväl-

Elintarvikelain muutoksella

set. Toimijalta ei enää vaadita

nut

Pääainesosan alkuperämaan
ilmoittamistavasta

Elintarvikkeen

alkuperä-

elintarvikkeen todellisesta al-

sääde-

kuperämaasta tai lähtöpaikas-

Maa- ja metsätalousmi-

tään komission täytäntöönpa-

ta. Esimerkiksi jos pakkaukses-

taan kuitenkin lisättäväksi uu-

nisteriön tavoitteena on lä-

noasetuksella EU N:o 2018/775.

sa olevasta tekstistä tai kuvis-

nykyisen elintarvikelain muu-

tena pakkokeinona elintarvi-

hettää lakiehdotus laajalle

Ennen asetuksen soveltamis-

ta saa sen käsityksen, että elin-

toksessa.

kevalvonnan seuraamusmak-

lausuntokierrokselle kesä-

ta pakatut tuotteet saa myydä

tarvikkeella on eri alkuperämaa

Lain tarkoitus ja soveltamis-

su, jonka valvontaviranomai-

kuun 2020 alkuun mennes-

varastojen loppuun. Asetus on

tai lähtöpaikka.

ala vastaisivat pitkälti nykyis-

nen voisi määrätä laissa mää-

sä. Hallituksen esitys annet-

annettu

tä elintarvikelakia. Lain koko-

ritellyissä tilanteissa. Rangais-

taisiin eduskunnalle syksyl-

tuksen EU N:o 1169/2011 artik-

elintarvikelainsää-

naisuudistuksessa soveltamis-

tusluonteisella hallinnollisella

lä, ja laki tulisi voimaan vuo-

lan 26 kohdan 3 soveltamiseksi.

kokonaisuudistusta

alaa kuitenkin täsmennetään

seuraamusmaksulla pyritään

den 2021 alkupuoliskolla.

elintarviketietoase-

erillisenä asiakirjana laadittua

dännön

kirjallista omavalvontasuun-

pidetään edelleen tarpeellise-

elintarvikekontaktimateriaa-

ehkäisemään elintarvikemää-

Elintarvikelain uudistuk-

nitelmaa, vaikka elintarvike-

na, lain uudistaminen on käyn-

lien osalta.

räysten vastaista toimintaa ja

sen yhteydessä uudistetaan

Mikä on alkuperämaa
tai lähtöpaikka

turvallisuuden varmistaminen

nistetty maa- ja metsätalous-

myös voimassa olevan lain

Elintarvikkeen alkuperämaak-

perustuu jatkossakin suurel-

ministeriössä

peasti ja tehokkaasti.

nojalla

ta osin toimijoiden toimivaan

2019 rauenneen esityksen poh-

omavalvontaan.

jalta. Elintarvikevalvonnan or-

Elintarvikevalvonnan
seuraamusmaksu
uusi pakkokeino

estämään sen jatkuminen no-

Toisesta EU-jäsenvaltios-

ganisointi säilyisi nykyisellään.

Valvontajärjestelmää kehite-

Toimijoille perusmaksu
ja käyntimaksuja

ta tulevien eläinperäisten elin-

Lain kokonaisuudistuksel-

tään ja sujuvoitetaan. Viral-

tarvikkeiden ensisaapumisval-

la pyritään erityisesti paranta-

vonta liitettiin osaksi kuntien

Erityislainsäädäntö

teriön asetuksen (MMMa)
218/2017 voimassaoloa on
jatkettu 15.5.2020 saakka
(MMMa 83/2020).
n Maa- ja metsätalousminis-

teriö on lähettänyt komissiolle ehdotuksen kansallisen
asetuksen voimassaolon jatkamisesta vuoden 2021 loppuun.
n Asetusta sovelletaan elintar-

vikkeen ainesosana käytetyn
lihan alkuperämaan, maidon
alkuperämaan sekä maitotuotteiden ja tiettyjen vastaavien valmisteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaan ilmoittamiseen
pakatuissa elintarvikkeissa,
kun tuotteet on tarkoitettu
loppukuluttajalle tai suurtaloudelle.
n Tätä asetusta sovelletaan ai-

noastaan elintarvikkeisiin,
jotka on valmistettu Suomessa.

voi

edellyttää aina elintarvikkeen
alkuperämaan ilmoittamista
(esim. tuore naudanliha). Elintarvikkeen alkuperämaa voidaan myös vapaaehtoisesti ilmoittaa pakkauksessa.

yli 50 prosenttia.
Laadullisen ainesosan kuluttaja yleensä liittää elintar-

keskeiset

si katsotaan maa, jossa elintar-

Kun pakatun elintarvikkeen

vikkeen nimeen, ja siitä vaadi-

asetukset. Sääntelyn suju-

vike on tuotettu tai valmistet-

alkuperämaa ilmoitetaan, tulee

taan useimmissa tapauksissa

voittaminen näkyy erityisesti

tu. Maatalousperäisen tai ke-

harkittavaksi, pitääkö ilmoit-

määrän ilmoittaminen. Esi-

näiden asetusten uudistami-

räilytuotteen

taa myös sen pääainesosan al-

merkkejä ovat ruisjauho ruis-

Elintarvikevalvonnan valvon-

sessa. Elintarviketoiminnan

alkuperämaa on se maa, jos-

kuperämaa.

leivässä (ruista yli 50 %) ja li-

lisessa valvonnassa keskeis-

tamaksuilla on tarkoitus kattaa

rakenteelliset ja toiminnal-

sa elintarvike, esimerkiksi li-

maan lain selkeyttä ja käytet-

tä on valvonnan vaikuttavuus.

nykyistä laajemmin valvonnan

liset vaatimukset kumotaan

ha tai marjat on tuotettu. Val-

tekemää riskiperusteista elin-

tävyyttä jäsentämällä lukuisat

Elintarvikealan toimintakent-

ylläpidosta ja toimeenpanosta

niin pitkälle, kuin elintarvi-

mistuksella tarkoitetaan elin-

Pääainesosia voi olla
enemmän kuin yksi

tarvikevalvontaa. Lakiin lisät-

muutokset uudeksi laiksi. Sa-

tää selkeytetään siten, että val-

aiheutuvia kustannuksia. Eh-

keturvallisuudesta tinkimät-

tarvikkeen yhdistämistä mui-

Elintarvikkeen

pääainesosia

katkarapusalaatissa. Kala sekä

tiin säännökset elintarvikkei-

malla selkeytetään lain suh-

vontaa voidaan riskiperustei-

dotuksen mukaan kuntien te-

tä on mahdollista. Asetuseh-

hin ainesosiin, kypsentämistä,

on kahdenlaisia: määrällisiä ja

juusto ja katkarapu määritte-

den vientiin liittyvien viran-

detta EU-lainsäädäntöön. Eri-

sesti kohdentaa erityisesti sin-

kemän, suunnitelmallisen val-

dotukset lähetetään erikseen

säilömistä tai muuta vastaavaa

laadullisia. Määrällisen aines-

levät tuotetta, vaikka niitä ku-

omaistehtävien hoitamisesta.

tyisesti elintarvikeketjun vi-

ne, missä sitä eniten tarvitaan.

vonnan piirissä olevilta toimi-

lausuntokierrokselle. l

käsittelyä.

osan osuus elintarvikkeesta on

takin on alle 50 prosenttia.
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alkuvuodesta

annetut

elintarvikkeen

ha makkarassa (lihapitoisuus
on 79 %) tai kala kalakeitossa
tai juusto ja katkarapu juusto-
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Elintarvikkeella voi olla
enemmän
kuin yksi pääaines-

uksessa annettujen kaikkien

vat velvoitteen ilmoittaa pää-

kuperämaan ilmaisuina ei pide-

tietojen pohjalta. On arvioita-

ainesosan alkuperämaan.

tä myöskään mainintoja toimi-

osa. Pääainesosa voi olla yksit-

va, vaikuttaako tuotteen tietyn

Jos pakatun elintarvikkeen

jan roolista, kuten ”valmistaja”,

täinen ainesosa (esim. maito)

ainesosan alkuperämaan il-

alkuperämaa (tai lähtöpaik-

”valmistuttaja”, ”pakkaaja” tai

tai koostettu ainesosa eli elin-

moittaminen tai ilmoittamatta

ka) ilmoitetaan eikä se ole sama

kuvauksia elintarvikkeen omi-

tarvike, joka sisältää useam-

jättäminen oleellisesti kulutta-

kuin pääainesosan, on kyseisen

naisuuksista (mm. ”tyyppinen”

man kuin yhden ainesosan,

jan ostopäätökseen. Tämä tu-

pääainesosan alkuperämaa (tai

ja ”reseptillä”). Jos elintarvik-

kuten

Pääainesosa

lee pohdintaan erityisesti sil-

lähtöpaikka) myös ilmoitettava

keen alkuperämaata ei ilmoite-

määritellään elintarviketieto-

loin, ilmoitetaanko pääaines-

tai mainittava, että pääaines-

ta, myöskään velvollisuutta il-

asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2

osana olevan koostetun elin-

osan alkuperämaa ja lähtöpaik-

moittaa elintarvikkeen pääai-

artiklan alakohdassa 2 q.

tarvikkeen (esimerkiksi juus-

ka on eri kuin elintarvikkeen al-

nesosan alkuperämaata ei ole.

On mahdollista, ettei elin-

ton tai kinkun) alkuperämaa

kuperämaa tai lähtöpaikka.

tarvikkeella ole yhtään pää-

vai kyseisen koostetun elintar-

Pääainesosan alkuperämaan

ta ei tarvitse ilmoittaa, jos elin-

ainesosaa. Tällaisia elintar-

vikkeen ainesosan (maidon tai

ilmoittaminen on näin ollen

tarvikkeen alkuperämaa on sa-

vikkeita voivat olla esimer-

sianlihan) alkuperämaa.

ehdollinen ja koskee vain pa-

ma kuin pääainesosan alkupe-

kattuja elintarvikkeita.

rämaa. Esimerkiksi vadelman-

juusto.

Pääainesosan alkuperämaa-

kiksi makeissekoitus tai sit-

Elintarvikevalvontaviran-

ruunakakku, jossa yhdenkään

omainen voi tarvittaessa puut-

Elintarvikkeen alkuperämaa

makuisen limonadin pääaines-

ainesosan osuus ei ole yli 50

tua valvonnassa asiaan, jos ha-

tai lähtöpaikka voidaan ilmoit-

osa vesi tulee samasta maasta,

prosenttia eikä useimmissa

vaitaan, että pääainesosan al-

taa millä tahansa keinoin, ku-

jossa juoma on valmistettu.

tapauksissa vaadita ainesosan

kuperämaata koskevia sääntöjä

ten paikkoihin tai maantieteel-

Täytäntöönpanoasetusta ei

määrän ilmoittamista.

ei ole yrityksessä toimeenpantu

lisiin alueisiin viittaavan mai-

sovelleta myöskään pakkaa-

tai muuten noudatettu.

ninnan, kuvan, symbolin tai

mattomina myytäviin elintar-

sanan avulla. Ilmaisut ”made

vikkeisiin, luomuelintarvikkei-

in xxx” ”valmistettu xxx:ssä”,

siin, nimisuojattuihin elintar-

”tuotettu xxx:ssä”, ”xxx:n tuo-

vikkeisiin, markkinajärjestely-

te” tai ”lähiruokaa”, katsotaan

asetuksen (Euroopan parlamen-

Elintarvikealan toimija arvioi ja päättää, mikä tai mit-

ja valitsee elintarvikkeen pää-

Milloin pääainesosan
alkuperämaa
ilmoitettava?

ainesosaa, hänen on otetta-

Elintarvikelainsäädännöllä on

elintarvikkeen alkuperämaan

va huomioon ainesosan mää-

EU:ssa luotu harmonisoidut

tai lähtöpaikan ilmaisuiksi.

rällisen koostumuksen lisäk-

periaatteet sille, milloin elin-

si elintarvikkeen luonne ja sen
erityisominaisuudet:

kä ovat elintarvikkeen pääainesosa(t). Kun toimija arvioi

TEKSTI: MMM Heikki Manner

Pakina

ALKUPERÄISEN ALKUPERÄN ALKU JA PERÄ

E

lintarvikkeiden pääraaka-aineen
alkuperän ilmoittamisvelvoite
astui voimaan 1.4.2020. EU-komission täytäntöönpanoasetuksen

775/2018 alussa komissio viittaa aiempaan
elintarviketietojen antamisesta säädettyyn
asetukseen ja KATSOO seuraavaa:
”Asetuksen (EU) N:o 1169/2011 26 artiklan 2 kohdan a alakohdassa edellytetään
alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamista silloin, kun sen ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa kuluttajaa harhaan
kyseisen lopullisen elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta tai lähtöpaikasta, erityisesti siinä tapauksessa, että elintarvikkeen
mukana seuraavista tiedoista tai etiketistä
sellaisenaan voisi muuten saada sen käsityksen, että elintarvikkeella on eri alkuperä-

mainittava sen olevan eri kuin elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöpaikka. Lisäksi
siinä säädetään, että kyseisen kohdan soveltaminen edellyttää täytäntöönpanosäädöksen antamista.
(11) Tämän vuoksi on aiheellista, että tällaisessa pääainesosan ilmoittamisessa viitataan maantieteelliseen alueeseen, jonka
kuluttaja ymmärtää helposti. Olisi kiellettävä sellaisten alueiden tai muiden maantieteellisten alueiden keksittyjen nimien
käyttö, jotka eivät ole merkityksellistä tietoa tai saattavat johtaa kuluttajaa harhaan
pääainesosan todellisen lähtöpaikan suhteen.”
Karjalanpiirakka johtaa epätietoiset
harhaan, koska yhdenkään raaka-aineen
alkuperä ei todennäköisesti ole Karjala.

johda asetuksen 26 artiklan 3 kohdan soveltamiseen.
Tällaista ilmaisua voidaan kuitenkin
pitää asetuksen 7 artiklan nojalla harhaanjohtavana elintarvikkeen todellisen alkuperämaan tai lähtöpaikan osalta, jos sitä
korostetaan selvästi pakkauksessa ja jos
tietty alkuperä tai lähtöpaikka on tuotu esiin
näkyvästi eikä kyseinen alkuperä ole sama
kuin elintarvikkeen pääainesosan alkuperä.
Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi arvioitava tällaiset tapaukset ottaen
huomioon kaikki etiketissä annetut tiedot ja
tuotteen koko ulkoasu.”
Siis jos valmistajan tai myyjän nimi on
painettu korostettuna (tummennettuna),
pääraaka-aineen alkuperä on ilmoitettava. Jos se kirjoitettu normaaleilla kirjai-

maa tai lähtöpaikka.”

milla tai näkymättömällä musteella

tin ja neuvoston asetuksen EP-

ALKU ON, LOPPU ON, ja peräkin saattaa

NAs EU N:o 1308/2013), tislattu-

olla, mutta onko mitään perää? Kertaus

ei tarvitse ilmoittaa. Jos valmistajan tai

Tavanomaisiin ja yleisnimiin

jen alkoholijuomien (EPNAs EY

on toki opintojen äiti, mutta tautofonisen

tarvikkeen alkuperämaa tai

sisältyviä maantieteellisiä ni-

N:o 110/2008) ja maustettuihin

sanahöttöjuristerian sijaan lakialamainen

kaikki

sen pääainesosan alkuperä-

mityksiä, jotka kirjaimellisesti

viinituotteiden (EPNAs EU N:o

kaipaa selkeää tekstiä. Kielenhuoltaja olisi

pakkauksessa annettava tieto.

maa tulee ilmoittaa. Elintar-

ilmoittavat alkuperän (esimer-

251/2014) suojattuihin maan-

Kelan tapaan tarpeen!

Tällöin on arvioitava huo-

vikkeen pääainesosan alkupe-

kiksi ”venäläinen meetvurs-

tieteellisiin merkintöihin eikä

lellisesti myös kuluttajan odo-

rämaan ilmoittamisessa täytyy

ti” tai ”ranskanleipä”), ei pide-

rekisteröityihin tavaramerkkei-

mutta ei siis määrää, joten asetusta ei tar-

tukset ja näkemykset kysei-

ottaa kantaa siihen, milloin ja

tä elintarvikkeen alkuperämaan

hin, jos jälkimmäisiä pidetään

vinne noudattaa. Lainsäädännössäkin on

sestä elintarvikkeesta pakka-

minkälaiset ilmaisut laukaise-

ilmaisuina. Elintarvikkeen al-

alkuperämerkintänä. l

hyvä tietää alkuperä, nyt se jää hämäräksi

Tarkalleen ottaen komissio katsoo,

täytäntöönpanoasetuksen viittauksista
huolimatta. Tosin yleisesti kyllä ymmärretään kaikenlaisen kryptisen lainsää-

Pääainesosan alkuperämaan voi ilmoittaa kahdella eri tavalla
Elintarvikkeen tai sen pääainesosan alkuperämaa tai lähtöpaikka tulee ilmoittaa sanoin, jos sen
ilmoittaminen on säädetty pakolliseksi. Lisäksi se voidaan ilmaista kuvin tai tunnuksin. Joitakin maakoodeja voidaan pitää kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävinä sanoina. Näitä ovat esimerkiksi lyhenteet EU,
UK ja USA.
Tieto elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaasta tulee ilmoittaa käyttäen samaa maantieteellistä tasoa. Täten on mahdollista ilmoittaa esimerkiksi ”naudanliha (EU ja ei-EU)” tai
”naudanliha (Suomi ja Brasilia)”
tai ”naudanliha (EU (Suomi) ja eiEU)”, mutta ei esimerkiksi ”naudanliha (EU ja Brasilia)”.
Pääainesosan alkuperämaa on
mahdollista ilmoittaa kahdella
seuraavalla eri tavalla:
A) pääainesosan alkuperämaa
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tai lähtöpaikka ilmoitetaan viittaamalla johonkin seuraavista
maantieteellisistä alueista:
• ”EU”, ”muu kuin EU” tai ”EU ja
muu kuin EU”
• Alue tai mikä tahansa muu
maantieteellinen alue, joka sijaitsee joko useissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa,
jos se määritellään sellaiseksi
kansainvälisessä julkisoikeudessa tai jos kohtuullisen valistunut keskivertokuluttaja sen
hyvin ymmärtää
• FAO-kalastusalue, tai meri tai
makean veden alue, jos se määritellään sellaiseksi kansainvälisessä oikeudessa tai jos kohtuullisen valistunut keskivertokuluttaja sen hyvin ymmärtää
• Jäsenvaltio(t) tai kolmas maa
(kolmannet maat)
• Alue tai mikä tahansa muu
maantieteellinen alue, joka sijaitsee jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa ja jonka

kohtuullisen valistunut keskivertokuluttaja hyvin ymmärtää.
• Alkuperämaa tai lähtöpaikka
pääainesosaan sellaisenaan
sovellettavien erityisten unionin säännösten mukaisesti.
B) (pääainesosan nimi) ei ole peräisin (elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöpaikka) tai samantapainen muotoilu, jolla on todennäköisesti sama merkitys
kuluttajalle:.
• Elintarvikealan toimijat voivat
ilmoittaa pääainesosan alkuperämaan tai lähtöpaikan olevan
eri kuin elintarvikkeen alkuperämaan tai lähtöpaikka esimerkiksi siksi, että on olemassa
useita tai vaihtelevia toimituslähteitä ja erityisiä tuotantoprosesseja.
Jos pääainesosa on elintarvike,
esimerkiksi naudanliha, johon
sovelletaan unionin erityissäännöksiä alkuperämaan ilmoitta-

dännön alkuperäksi Bryssel.

misessa, pääainesosan alkuperämaan voi ilmoittaa käyttämällä
edellä mainittuja sopivia vaihtoehtoja a ja b.
Elintarvikkeesta annettavat
pakolliset tiedot on esitettävä
yleensä vähimmäiskirjasinkoolla, jossa pienen kirjaimen x-korkeus on vähintään 1,2 mm (elintarviketietoasetuksen 13 artiklan
2 kohta).
Elintarvikkeen ja sen pääainesosan alkuperämaan tiedot on
esitettävä pakkauksen samassa nähtävissä olevassa kentässä.
Tieto näkyy tällöin samasta katselukulmasta.
Pääainesosan alkuperämaan
kirjasinkoon x-korkeus on oltava vähintään 75 prosenttia elintarvikkeen alkuperämerkinnän
x-korkeudesta. Pääainesosan alkuperää koskevat tiedot on esitettävä x-kirjasinkoolla, joka ei
ole pienempi kuin 1,2 mm.

”Jotta kuluttajat voivat tehdä tietoisempia valintoja, on tarpeen esittää tällä asetuksella erityiset säännöt, joita olisi sovellettava, kun pääainesosan alkuperämaa tai
lähtöpaikka on annettu. Näillä säännöillä on
varmistettava, että tällaiset tiedot ovat riittävän täsmällisiä ja merkityksellisiä.”

JOTTA LAINSÄÄDÄNTÖALAINEN voisi
tehdä tietoisempia valintoja, pitäisi myös
varmistaa, että lainsäädäntö on täsmällistä, merkityksellistä ja säädetään riittävän ajoissa. Nyt tämä on lähinnä kummallista, merkillistä ja viime tingassa julkaistua. Komission katsominen jatkuu:
” (3) Asetuksen (EU) N:o 1169/2011 26
artiklan 3 kohdassa säädetään, että kun
elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöpaikka
ilmoitetaan eikä se ole sama kuin pääainesosan, kyseisen pääainesosan alkuperämaa
tai lähtöpaikka on myös ilmoitettava tai on

(= ei ole tuotu näkyvästi esiin), alkuperää

TÄMÄ ON LÄHINNÄ
KUMMALLISTA, MERKILLISTÄ
JA VIIME TINGASSA
JULKAISTUA.

myyjän nimi ja osoite ei osoita tuotteen
alkuperää tai lähtöpaikkaa, niin mikä sitten osoittaa?
3.1. Miten pääainesosa olisi yksilöitävä?
”Pääainesosan oikeudellisessa määritelmässä yksilöidään kahdentyyppisiä kriteereitä elintarvikkeen pääainesosan määrittämiseksi: a) määrällinen kriteeri, jonka

”Jos elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöpaikka esitetään sanallisesti, 2 artiklan
mukaisesti esitettävien tietojen on oltava
samassa nähtävissä olevassa kentässä kuin
elintarvikkeen alkuperämaata tai lähtöpaikkaa koskeva merkintä.”
Tällainen lainsäädäntö on omiaan epätasa-arvoistamaan eri pakkauksia, sillä
pyöreät pakkaukset ovat edullisemmassa
asemassa neliskanttisiin tai suorakulmai-

mukaan ainesosan osuus elintarvikkeesta
on yli 50 prosenttia, ja b) laadullinen kriteeri, jonka mukaan kuluttaja yleensä liittää
ainesosan elintarvikkeen nimeen.”
Mansikkahillon pääainesosa on vesi.
Veden alkuperä on siis ilmoitettava. Elintarviketietoasetuksen mukaan myös
mansikan määrä on ilmoitettava, koska
nimen mukaan se sisältää mansikkaakin. Jotta pakkausmerkinnät täyttävät

siin verrattuna.

molempien asetusten määräykset, nimen

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA komis-

kahillo”.

sion 31.1.2020 julkaistusta tiedonannosta:
2.1.1. Voiko etiketissä ilmoitettu elintar-

tulee vastaisuudessa olla ”Vesi-MansikOi aikoja, oi lakeja! Eläinperäinen voi
olla peräisin eläimestä tai tuotteesta

vikealan toimijan nimi / toiminimi johtaa

riippuen myös eläimen perästä. Tällai-

asetuksen 26 artiklan 3 kohdan soveltami-

nen lainsäädäntö on hyvin ihmisperäistä.

seen?

Viikkiin on syytä perustaa uusi oppiaine,

”Asetuksen johdanto-osan 29 kappaleen

elintarvikeoikeus, uuden ajan lainsäädän-

ja 2 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaan

nön ymmärtämiseksi.

elintarvikealan toimijan nimeä, toiminimeä

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

tai osoitetta etiketissä ei ole pidettävä asetuksessa tarkoitettuna elintarvikkeen alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamisena.
Sen vuoksi viittaukset elintarvikealan toimijan oikeushenkilöön eivät periaatteessa

Valmistus- ja lisäaineet & Tuotekehitys

57

TEKSTI: yliopistotutkija Tuomas J. Mattila & projektipäällikkö Jukka Rajala,
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, OSMO-hanke
KUVAT: JUKKA RAJALA

Tiede & Tutkimus

tehdä, kun yrityksistä huolimatta syysviljat

OSMO koelohkoilla tehdyt toimenpiteet ja niiden oletetut vaikutukset (Mattila ym. 2018).

ja nurmet eivät talvehdi?
Edellytykset syysviljojen viljelylle olivat
heikkoja useilla tutkituista lohkoista. Sa-

Tyyppi

Toimenpiteet

Oletetut vaikutukset

laojituksen toimintahäiriöt johtivat pellon

Kemiallinen

Ammoniumsulfaatti

Alempi pH, korkeampi Mn ja S

Mangaanipeittaus

Mn saatavuus

Lannoiteboraatti

B pitoisuus maassa

Kaliumsulfaatti

K ja S lannoitus

magnesium). Lisäksi rikin ja boorin puute

Biotiitti

K ja Mg lannoitus

heikensi satotasoja. Kun pellon kunto saa-

Kipsi

Ca lisä, Mg poisto, rikkilannoitus, rakenteen
paraneminen

Kalkitus

pH nousu, P nousu, murukestävyys

Laskuaukkojen paikannus ja huolto

Kuivatustila parempi,
Rakenne parempi

Viljelijän osaaminen keskeistä

Syväkuohkeutus ja juuristovaikutus

Rakenne parempi

Kokeen aikana saatiin useimpien lohkojen

Sekoittava muokkaus

Pintatiivistymien poisto

kasvukuntoa kehitettyä merkittävästi. Yk-

Pinnanmuotoilu
laserohjatulla lanalla

Vesitalouden korjaus, vettymisen ehkäisy

Salaojien huuhtelu

Kuivatustila paremmaksi

Naudan- tai kananlanta

Org. typen lisä, mikrobiaktiivisuus, P, K

Biohiili

Kationinvaihtokapasiteetin lisä,
K lisä, murukestävyys

Monilajinen viherlannoitus

Murukestävyys ja maan rakenne

vettymiseen. Tiivis rakenne hidasti veden
kulkeutumista salaojiin ja juuriston kasvua
sekä heikensi talvehtimisen kannalta tärkeiden ravinteiden saantia (kalium, fosfori,

daan sellaiseksi, että nurmet ja syysviljat
kasvavat hyvin, kasvukuntoa voidaan ke-

Fysikaalinen

hittää kasvien avulla.

sinkertaisimmissa tapauksissa salaojituk-

Kun maan sai kuntoon, syysvehnä kasvoi hyvin OSMOn savimaan koelohkolla vuonna 2017.

sen toimintahäiriön korjaamisella saatiin
kasvukuntoa paremmaksi. Myös hivenlannoituksella onnistuttiin nostamaan ravinnepitoisuuksia tyydyttävälle tasolle. Maan

MAAN KASVUKUNNON KEHITTÄMINEN
ON JATKUVA PROSESSI
Peltomaan kasvukuntoa pitää tarkastella lohkokohtaisesti useamman vuoden ajan.
Kaikissa kasvukunnon kehittämistoimenpiteissä keskeisintä on viljelijän osaaminen.

O

keutuksen ja kipsikäsittelyn yhdistelmällä selvästi, kun työt tehtiin kuivissa oloissa
ja toimenpiteen jälkeen ehkäistiin uudelleen

kiössä. Kasvukunto-ongelmien tunnista-

reihin. Aiheesta kiinnostuneet muodostivat

tiivistyminen viljelemällä syysviljoja.

minen, sopivien ratkaisuvaihtoehtojen löy-

kriittisen massan, jonka avulla saatiin nos-

Toisissa tapauksissa kasvukunto-on-

täminen ja huolellinen toteuttaminen vaa-

tettua esiin yleisten ongelmien lisäksi myös

gelmaa ei saatu korjattua, tai korjaus tuotti

tivat ammattitaitoa, jota kenelläkään ei ole

yksittäisten lohkojen ongelmat.

uusia ongelmia. Intensiivinen maan muok-

syntyessään, vaan sitä pitää kehittää. Par-

Osallistujat jakoivat ongelmien lisäk-

kaus alensi murukestävyyttä ja altisti pel-

haiten osaaminen lisääntyy, kun ongelmia

si myös ratkaisuja. Vastaan tulleita kysy-

toa liettymiselle. Joissakin pelloissa lisät-

ratkotaan yhdessä.

myksiä ja löydettyjä vastauksia jalostettiin

ty boori ja kalium huuhtoutuivat nopeasti

OSMO-hankkeen kantavana ajatukse-

työkaluiksi, verkkoluennoiksi, ammatti-

pois. Toisissa pelloissa kipsin vaikutus kes-

na oli tehdä tutkimusta yhdessä viljelijöi-

lehtiartikkeleiksi, tutkimusraporteiksi ja

saamista ja työkaluja resurssite-

malla entsyymiaktiivisuuksia. Tutkimuk-

ti pidempään kuin toisissa. Kasvukunnon

den kanssa, viljelijälähtöisesti käytännön

käytännöllisiksi tietokorteiksi. Tulokset,

hokkaaseen maan kasvukunnon

sessa vertailtiin huonokuntoisia lohko-

kehittämistä pitääkin tarkastella lohko-

ongelmia ratkoen. Hankkeeseen osallistui

raportit ja työkalut ovat ladattavissa osoit-

hoitoon yhteistyöllä -hankkees-

ja hyväkasvuisiin verrokkeihin ja pyrittiin

kohtaisesti ja useamman vuoden seuraten.

tilakoeviljelijöiden lisäksi 91 viljelijää kol-

teesta maan-kasvukunto.fi. l

sa (OSMO) vuosina 2015−2019

tunnistamaan kullekin lohkolle ominaiset

Kaikissa kasvukunnon kehittämistoi-

mivuotisiin osaamisryhmiin ja noin 900

maan kasvukuntoa kehitettiin

ongelmat.

menpiteissä viljelijän osaaminen on kes-

viljelijää pellonpiennarpäiviin ja seminaa-

monipuolisesti tutkimalla erilaisia ongel-

koja Varsinais-Suomesta, multavuuden ää-

Ratkaisut räätälöitävä
lohkokohtaisesti

ripäässä olevia hietalohkoja Satakunnas-

Ongelmia löytyi monipuolisesti, ja useim-

sa sekä hietoja, hiesuja ja multamaita Ete-

milla lohkoilla oli samanaikaisesti useam-

lä-Pohjanmaalla. Lohkoja yhdisti se, että ne

pia ongelmia. Usein ongelmat myös vai-

kasvoivat selvästi huonommin kuin ympä-

kuttivat toisiinsa. Esimerkiksi kaliumin-

röivät lohkot, mutta syy heikolle kasvulle ei

puute havaittiin voimakkaimpana ajo-

ollut selvillä.

urissa, jotka olivat tiivistyneet pellon

malohkoja. Koelohkoiksi valittiin saviloh-

Ongelmia haettiin kasvukunnon eri

puutteellisen kuivatuksen ja korkeiden

osa-alueista. Viljavuus- ja kasvianalyy-

rengaspaineiden vuoksi. Ongelmien kor-

seillä kartoitettiin maaperän ravinnepitoi-

jaamiseen tarvittiin useampia toimenpi-

suuksia ja kasvien ravinteiden ottoa. Maan
rakennetta ja vedenläpäisykykyä arvioitiin
pelloilla vuosittain havaintoja tehden. Pellon biologista toimintaa arvioitiin laskemalla lieroja, testaamalla murukestävyyttä, mittaamalla maahengitystä ja testaa-

58

rakenne parani välikasvinurmen, syväkuoh-

Biologinen

Kehittyvä Elintarvike 2/2020

Tiivis savimaa saatiin kuohkeutettua edellisvuoden kunnostustoimin: maata parantava viherlannoitusnurmi, karjanlantalannoitus, syväkuohkeutus kesällä viherlannoituskasvustoon ja kipsin lisäys. Yläosa tiivistyi uudelleen toukokuun
alussa toteutetun aluskasvin kylvön yhteydessä,
kun maa oli liian märkää ja kylvökone painava.

teitä samanaikaisesti.
Kasvukunnon korjaamiseen esitetään
yleensä yleisiä toimenpiteitä. Esimerkiksi
nurmien sisällyttäminen viljelykiertoon ja
syysviljojen viljely mahdollistavat yleensä
rakenteen paranemisen, mutta mitä pitäisi

Mikä ihmeen kasvukunto?
Laadukas elintarvike vaatii laadukkaat raaka-aineet, mutta mitä laadukkaat raaka-aineet vaativat?
Peltojen tuottavuudessa on
huomattavia eroja lohkojen välillä. Osa pelloista kasvaa ”kuin
itsestään”, kun taas toiset lohkot kasvavat kohtalaisesti vain,
jos sääolosuhteet ovat suotuisat.
Pellon tuottavuutta, toimintaa ja kestävyyttä äärioloja kohtaan kutsutaan maan kasvukun-

noksi. Englanniksi termi on ”soil
health” eli maan terveys.
Terveessä maaperäekosysteemissä on toimiva vesitalous ja ravinnekierto sekä monipuolinen eliöyhteisö ja korkea
tuottavuus. Hyväkuntoinen pelto tuottaa laadukkaita elintarvikkeita myös kuivina ja märkinä vuosina.
Moni pelto on kuitenkin tavalla
tai toisella huonossa kunnossa.
Poudanarkuus, liettymisalttius,

pintamaan eroosio, tiivistyminen ja märkyys kuvaavat pellon
ongelmia, samoin taudinarkuus
ja ravinnepuutteet.
Kasvukunto-ongelmia voidaan paikata lisäämällä lannoitusta ja kasvinsuojelua, mutta
tällöin vältetään todellisten ongelmien korjaaminen. Esimerkiksi tiivistyneessä maassa kasvien juuristo jää heikoksi, mitä
voidaan kompensoida nostamalla maaperän ravinnepitoisuuksia, jolloin sama ravinne-

määrä saadaan pienemmästä
tilavuudesta. Samalla menetetään helposti raaka-aineen laatua ja heikennetään ympäristön
tilaa. Sekä kuivina että märkinä
vuosina sadot jäävät heikoiksi.
Resurssitehokas alkutuotanto lähtee maan kasvukunnon aiheuttamien rajoitteiden korjaamisesta, mutta ensin ne pitää
tunnistaa.
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Tiede & Tutkimus

ETS KANNATTAJAJÄSENET

KIERTOVESIK
PILAAJAK
TUNTEMAT

L

isensiaatintutkielmassa Kiertovesikasvatetun
kirjolohifileen mikr
biologinen laatu ja säi
lyvyys selvitettiin kier-

tovesikasvatetun kirjolohifileen
pilaantumista. Työ tehtiin Helsingin yliopiston Eläinlääketie

teellisen tiedekunnan Elintar
vikehygienian ja ympäristöterveyden osastolla.
Kirjolohen viljely painot
avomerelle, mutta ympäris
töystävällisempi kiertovesikasvatus on lisääntynyt Suomessa. Kala on helposti pilaantu
va elintarvike, jonka säilyvyyttä rajoittavat erityisesti pilaajabakteerien aineenvaihdunnassa
syntyvät, pahalle haisevat yhdisteet. Tällaisia ovat esimer

ETS:N
KANNATTAJAJÄSENEDUT

kiksi kananmunamainen rikkivety ja raadonhajuiset biogee
niset amiinit kadaveriini ja putreskiini. Tutkielman tavoittee-

Kannattajajäsenestä tehdään
esittelyjuttu Kehittyvä Elintarvike -lehteen.

na oli tuottaa lisätietoa kiertovesikasvatetun kirjolohen laa
dusta ja pilaajamikrobeista.

Kannattajajäsen saa seuran
kotisivuilta linkin omille kotisivuilleen.

Työssä tutkittiin, mitkä bak
teerit aiheuttavat kirjolo

kehittyvaelintarvike

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

TILAA
LEHTI
Kuusi numeroa
vuodessa
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Kehittyvä Elintarvike 2/2020

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

ETS

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN
VIRKEÄ VERKOSTO

kehittyvaelintarvike.fi
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HANKINTAOPAS
AAKKOSOSA
Kehittyvä Elintarvike -lehden
hankintaopas tarjoaa tietoa
elintarvikealan laite-, palveluja raaka-ainetoimittajista.
KYSY LISÄÄ LEHTEMME ILMOITUSMYYNNISTÄ:
Janne Murtomaa, puh. 050 377 0333, janne.murtomaa@mediabookers.fi
Hannu Pyykkö, puh. 050 2250, hannu.pyykko@mediabookers.fi
kehittyvaelintarvike.fi

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

OY ATLAS COPCO
KOMPRESSORIT AB
Itäinen Valkoisenlähteentie 14 A
01380 Vantaa
Puh. 020 718 9200
email: kompressori.fi@fi.atlascopco.com
www.atlascopco.fi
AURAPRINT OY
PL 131
20101 TURKU
Puh. 0207 917 700
Fax 0207 917 650
email: asiakaspalvelu@auraprint.fi
www.auraprint.fi

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

BEDIKA OY
PL 92 (Hiekkakiventie 7)
00701 HELSINKI
Puh. (09) 41355300
email: info@bedika.fi
www.bedika.fi
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BERNER OY
Agentuuriosasto
Hitsaajankatu 24
00810 Helsinki
Puh. 0207 91 4332
email: agentuuritilaukset@berner.fi
www.berner.fi/agentuuri

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

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

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

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

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

ENVIROVET OY
Prålsbackantie 96
10160 DEGERBY
Puh. 045 895 7705
email: info@envirovet.fi
www.envirovet.fi
FAERCH A/S
Saunamäentie 22 A
02770 Espoo
Puh. 0400 010 270
email. pet@faerch.com
www.faerch.com
FLINKENBERG OY AB
Mikkelänkallio 3
02770 ESPOO
Puh. (09) 859 911
email: chemicals@flinkenberg.fi
www.flinkenberg.fi

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

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

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

HUNAJAYHTYMÄ OY
Kojonperäntie 13
32250 KOJONKULMA
Puh. 0207 76 9680
Fax (02) 767 6225
email: hunaja@hunaja.fi
www.hunaja.fi
OY HYGIENELAB FINLAND LTD
PL 35 (Teknobulevardi 3-5)
01531 VANTAA
Puh. 020 759 7931
email: peter.christiansen@biocid.com
www.biocid.com
IMCD FINLAND OY
HTC Keilaniemi, Keilaranta 19 D
02150 ESPOO
Puh. (09) 251 5160
email: info@imcd.fi
www.imcdgroup.com
www.imcdgroup.com

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

LINSEED OY
Pellavakuja 3
61850 KAUHAJOKI
Puh. 040 775 8918
email: info@linseed.fi
MAKERY OY
Pasilankatu 2
00240 HELSINKI
Puh. 0400 838 115
email: info@makery.fi
www.makery.fi

KLÜBER LUBRICATION NORDIC A/S
c/o Azets Insight Oy
Elielinaukio 5 B
00100 HELSINKI
Puh. 0207 497 970
email: klueber.fi@sk.klueber.com
www.klueber.com
KOMETOS OY
PL 97 (Keskustie 23)
61801 KAUHAJOKI
Puh. 020 757 1400
e-mail: mailbox@kometos.com
www.kometos.com
/kometos-oy
LAIHIAN MALLAS OY
Länsitie 372
66400 LAIHIA
Puh. (06) 475 2111
Fax (06) 476 2555
email: mallas@laihianmallas.fi
www.laihianmallas.fi

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

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

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

LIARK OY
Harjuviita 20-22 B
02110 ESPOO
Puh. 040 705 3159
email: sirpa.lindroos@liark.fi
INFORMA OY
Tillinmäentie 1 B
02330 Espoo
Puh. +358 207 208 200
email informa@informa.fi
www.informa.fi
JAUHETEKNIIKKA OY
Alasuutarintie 22
48400 KOTKA
Puh. (05) 2184 270
Fax (05) 2184 290
email: mail@jauhetekniikka.fi
www.jauhetekniikka.fi
JOSPAK OY
Tiilenlyöjänkatu 5
30100 Forssa
puh. 050 3855610
email: etunimi.sukunimi@jospak.com
www.jospak.com

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

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

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

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

MP-MAUSTEPALVELU OY
www.maustepalvelu.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIVAR SOLUTIONS OY
Äyritie 12
01510 VANTAA
Puh. 040 161 5052
email: etunimi.sukunimi@univarSolution.com
www.univarsolutions.com/food

VAAKATALO OY
Vestonkatu 11
33580 TAMPERE
PUH. 020 73 51 500
email: info@vaakatalo.com
www.vaakatalo.com
VESANTTI OY
Tulppatie 26
00880 HELSINKI
Puh. (09) 5491 6000
Fax (09) 5491 6050
email: etunimi.sukunimi@vesantti.fi
www.vesantti.fi

R. ÖSTERLUND OY AB
PL 99 (Laippatie 19 B)
00811 HELSINKI
Puh. (09) 586 8170
email: contact@osterlund.com

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

ENVIROVET OY
– elintarviketurvallisuuden auditoinnit
ja koulutukset

FOODWEST OY
– ideointi
– kuluttajaymmärrys, markkinatutkimus
– tuotekehitys
– konseptikehitys
– sopimusvalmistus / -pakkaaminen
– laatu, vastuullisuus ja elintarvikelainsäädäntö
– tuotetietopalvelu (pakkausmerkinnät,
Synkka, Jamix)
– ravitsemusasiantuntijapalvelut
– Food Service asiantuntijapalvelut

KONEET, LAITTEET JA
VOITELUAINEET

AMMERAAL BELTECH OY
– elintarviketeollisuuden hihnat

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

KOMETOS OY
– komponenttiannostelijat
– nesteannostelijat
– rasianpurkajat

– elintarvikelainsäädäntö

RE GROUP
– asiantuntijapalvelut
– projektijohtopalvelut
– tuotantotekniikka ja logistiikka
– arkkitehtuuri ja rakennetekniikka
– LVIA- ja sähkötekniikka
– kylmätekniikka
SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY
– elintarvikealan kehityspalvelut
– ympäristöteknologian palvelut

– CSB-ohjelmistojen edustus

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

KEMIKAALIT JA
HYGIENIARATKAISUT

BUSCH VAKUUMTEKNIK OY
– tyhjiöpumput

LINEPACK OY
- Pakkauskoneet
– metallinilmaisimet
– merkintälaitteet
– vaa'at
– ruoka-annostelijat

CORTEX OY
– leipomo- ja pakkauskoneet
– merkintälaitteet
– pakkausmateriaalit
DOSETEC EXACT OY
(VAAKAKOSKINEN)
– punnitus- ja annostelujärjestelmät
– säiliövaa’at
– lattiavaa’at
– pöytävaa’at

MEDFILES OY
– elintarvikelainsäädäntö
– tutkimus & kehitystyö
– kliiniset tutkimukset

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

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

FUCHS OIL FINLAND OY
– elintarvikelaatuiset Cassida voiteluaineet

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

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

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

KUNNOSSAPITO

RAAKA-AINEET

AURAPRINT OY
– tarrat, etiketit ja kääreet

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

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

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

JOSPAK OY
- kuitupakkausvuoat

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

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

LINSEED OY
Suomen korkealuokkaisimmat
pellavaraaka-aineet ja asiantuntemus

omit, värit

CONDITE OY
Leipomo ja elintarviketeollisuuden
raaka-aineet ja aineosat

MP-MAUSTEPALVELU OY
– valmistus- ja lisäaineet
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt seokset
– mausteet ja mausteuutteet
– aromit ja arominvahventeet
– fosfaatit
– sakeuttamisaineet
– muut elintarvikelisäaineet ja seokset

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

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

ROQUETTE NORDICA OY
– natiivit ja modifioidut tärkkelykset
– tärkkelyssiirapit
– poliolit (xylitoli, sorbitoli, maltitoli ja
mannitoli)
– proteiinit
– kuidut
– proteiinit
– kuidut

GIVAUDAN INTERNATIONAL SA
SIVULIIKE SUOMESSA
– aromit
BERNER OY
AGENTUURIOSASTO
- elintarvikeraaka- ja lisäaineet
- värjäävät elintarvikkeet
- gluteenittomat raaka-aineet
- meri-, vuori-, vakuumi- ja erikoissuolat
- hedelmämehutiivisteet ja -pyreet

HUNAJAYHTYMÄ OY
– kotimaista ja ulkomaista hunajaa
elintarviketeollisuudelle
UNIVAR SOLUTIONS OY
– elintarviketeollisuuden raaka- ja
lisäaineet

INEET

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

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

MULTIVAC OY
– pakkaus- ja etiketöintikoneet

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

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

AMCOR FLEXIBLES EMEA
– VALKEAKOSKI
– vakuumi- ja suojakaasulaminaatit
elintarviketeollisuudelle

TOKAP SERVICE OY
Elintarviketeollisuuden kunnossapitoa

LABORATORIOTUOTTEET

VESANTTI OY
– lihavalmiste- ja valmisruokateollisuuden koneet
JAUHETEKNIIKKA OY
– jauheiden annostelulaitteet
– nesteiden annostelulaitteet
– suursäkkien tyhjennyslaitteistot
– raaka-aineiden annostelujärjestelmät

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

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

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

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

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

HANKINTAOPAS

HANKINTAOPAS

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

- kuljettimet

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

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

PAKKAAMINEN

BEDIKA OY
– elintarviketeollisuuden koneet
– pakkauskoneet ja –materiaalit
LIARK OY
- arkkitehtisuunnittelu ja
pääsuunnittelijatehtävät

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

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

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

VESANTTI OY
– Wiberg-mausteseokset

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

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

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

LEIPURIN OYJ
– asiakaslähtöinen, innovatiivinen ja
luotettava kotimainen kumppani jo yli
100 vuoden ajan
– monipuoliset ratkaisut artesaanileipomoille, teollisille leipomoille, elintarviketeollisuudelle sekä food servicetoimijoille
– raaka-aineet, maku- ja rakenneaineet
– tuote- ja reseptikehitys
– tuotantolaitteet- ja palvelut
– Gelato-jäätelökoneet ja raaka-aineet
– leipomokahvilakonseptit

SEFO-KONSULTOINTI
– Elintarvikehygienian perusteet-kirja,
suomi, ruotsi, englanti, arabia, espanja,
venäjä, kiina, thai, turkki ja viro
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ETS-PALSTA TEKSTI: toiminnanjohtaja-päätoimittaja Laura Hyvärinen

TOIMINTAA POIKKEUSOLOISSA

E

lintarviketieteiden Seurassa val-

etsimässä sieltä vaikkapa oman organi-

teiden pitää toimia. Resurssien saatavuus ja

mistauduttiin ottamaan etäyhte-

saatioon liittyviä juttuja ja jakaa niitä so-

tuotannonohjaus vaikuttavat siihen, mil-

yksiä käyttöön osana tapahtumia,

siaaliseen mediaan. Useat lehdessä olleis-

laisia tuotteita vähittäiskauppaan saadaan.

mutta meillä ei ollut kokonaan

ta jutuista kestävät hyvin aikaa.

Ketju onneksi toimii. Omavaraisuus nostaa

etäyhteyksien varassa olevia ta-

Sivustolla on tapahtumakalenteri, josta

pahtumia, paitsi jaostojen kokoukset. Aloi-

löytyy alan tapahtumia Suomessa ja ulko-

tamme kevään mittaan webinaarien suun-

mailla sekä tietysti ETS:n tapahtumat. Il-

Maaliskuun lopussa tätä palstaa kir-

nittelun, jos näyttää siltä, että eristäytymi-

moittautumis- ja lipunostolinkit löytyvät

joittaessa uudenlainen arki etätöineen et-

nen tulee jatkumaan vielä pitkään.

sieltä. Viestimme tapahtumista toki jat-

sii vielä rytmiään. Ravintolat ja koulut on

kossakin uutiskirjeellä.

suljettu. Päiväkodit ovat auki vain lapsil-

Aistinvaraisen tutkimuksen (ATJ) ja Vil-

arvoaan myös aiemmin sitä kyseenalaistaneiden mielissä.

ja-alan jaosto (VAJ) pitivät vuosikokoukset

Tuote- ja palveluhakemisto, hankin-

le, joiden vanhemmat työskentelevät kriit-

25.3. ja Elintarvikealan talous- ja markkina-

taopas, on jo pitkään ollut tärkeä osa pa-

tisillä aloilla. Uusimaa on eristetty muus-

jaosto (ETMJ) 16.3. Ne saivat uudet johtoryh-

perilehteä. Nyt se löytyy myös digiversio-

ta Suomesta, jotta koronavirustartunto-

mät. ETS:n ja Elintarvikeanalytiikan (EAJ) ja

na verkkosivuilta. Kannattaa muistaa hyö-

jen leviäminen hidastuisi. Epidemiatilan-

Elintarvikehygienian (EHJ) sekä Prosessitek-

dyntää sitä, oletpa ostamassa tai myymäs-

ne jatkunee ainakin kesään.

nisen (PTJ) ja Pohjanmaan jaostojen (POJ)

sä.

vuosikokoukset siirtyvät.
Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston ja
Euroopan

aistitutkijoiden

yhdistyksen

(E3S) järjestämä Taste of Creativity -sym-

Ympäri maailman terveydenhuollon

Sivustolla on vihreitä, toiminnallisia

työntekijöille lauletaan, taputetaan ja lai-

painikkeita, joiden kautta voi tilata leh-

tetaan valoja ikkunoihin iltaisin. Annetaan

den tai liittyä Elintarviketieteiden Seuran

samalla aplodit ruokaketjun työntekijöille

jäseneksi.

tärkeästä työstä! l

posium siirtyy vuodella, 10.-11.5. 2021. Ta-

Uusimpia jäseniä seurassa ovat Tella Jo-

lousvesiseminaaria ja yritysvierailuja siir-

kinen, Noora Partinen, Hanna Suominen,

retään epidemian jälkeiseen aikaan.

Kiia Heinonen, Sarita Aarinen, Hanna

Uudistunut sivusto
kehittyvaelintarvike.fi
Elintarviketieteiden Seuran ets.fi -verkko-

Hyytiäinen, Asta Komulainen, Tara Suni,
Johanna Lehtiö ja Saara Sammalisto. Tervetuloa mukaan!

sivu on yhdistetty lehden tuttuun osoit-

Aplodit elintarvikeketjulle

teeseen. Koko sivusto on uudistunut. Sieltä

Elintarvikeketju toimii poikkeusoloissa,

löytyy paljon lehdessä olleita artikkeleita ja

ja huoltovarmuutta seurataan päivittäin.

myös sellaista aineistoa, mitä ei ole print-

Puolet lehden lukijoista toimii elintarvike-

tilehdessä julkaistu.

teollisuudessa, suurin osa lukijoista liittyy

Maksumuuria sivustolla ei ole, mutta pa-

tiiviisti elintarvikeketjuun.

perilehden artikkelit tulevat verkkoon pää-

Raaka-aineita, puhdistusaineita ja suo-

sääntöisesti vuoden viiveellä muutamia

javarusteita, energiaa sekä tervettä työvoi-

makupaloja lukuun ottamatta. Voit käydä

maa pitää saada tehtaille. Koneiden ja lait-

Laura Hyvärinen, ETM

toiminnanjohtaja-päätoimittaja
Elintarviketieteiden Seura ry
PL 115 (Pasilankatu 2),
00241 Helsinki
040 1677425
laura.hyvarinen(at)ets.fi
info(at)ets.fi
ets.fi
facebook.com/ETSry
@ETS_ry

ETS

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN
VIRKEÄ VERKOSTO

I Love Ruokatiede – 1000 tarinaa
Kutsu kollegasi ja opiskelutoverisi mukaan
Elintarviketieteiden Seuran jäsenet kertovat, että seura on:
l Hieno mahdollisuus verkostoitua l Kanava etsiä tietoa l Väylä tutustua alaan

LIITY SINÄKIN NYT JÄSENEKSI

Se on uudistuneella verkkosivulla helppoa!

www.kehittyvaelintarvike.fi/jasenille
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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.

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN
VIRKEÄ VERKOSTO

Hunajan ainutlaatuinen
entsyymitoiminta ja monipuolinen sokerikoostumus
parantavat elintarvikkeiden
ominaisuuksia.

Hunaja vahvistaa muiden
ainesosien makua, vähentää tuotteiden hapettumista,
helpottaa ruskistumista ja
edistää säilyvyyttä ja tuoreutta.

Hunaja-alan ammattilaisina autamme sopivien
ratkaisujen löytämisessä ja toimitamme hunajan
käyttövalmiina sopivissa toimituserissä.
Pyydä tarjous alan makeimmalta toimittajalta.

Makeuttajana hunajaa
tarvitaan vähemmän
kuin sokeria.

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

Luonnollista makeutta vuodesta 1969
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HYVÄ, PAREMPI

VISCO!

by ATAGO
Ota yhteyttä – sovitaan viskosimetrin koekäytöstä.
www.teopal.fi
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Katso lisätiedot
skannaamalla tämä koodi.
Asiakaspalvelu:
09 8190 560
asiakaspalvelu@teopal.fi
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