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KUVA: MIKA PYYKKÖ

MIHIN KANNATTAA
INVESTOIDA?
ätätilanteessa ihminen taistelee, pakenee tai jäh-

seen verrattuna. Tässä lehdessä VTT:n johtava tutkija Brian

mettyy, eikä välttämättä koe esimerkiksi kipua tai

Gibson kertoo, miten uudentyyppisiä panimohiivakantoja

kylmää, ja voi löytää uskomattomia voimia. Yri-

kehittämällä alkoholittomistakin oluista saadaan mauk-

tyksillä on ollut nyt lyhyt, mutta hätätilannetta

kaita.

pidempi aika sopeutua koronapandemian poikimaan poik-

keustilaan.

Suomalaisten ostoskorin arvosta tammi-helmikuussa noin
viidennes oli maitotuotteita (551 milj. €). Seuraavaksi eniten

Lappeenrannan yliopiston professori Paavo Ritala kolle-

ostettiin viljatuotteita ja leipää (17 %, 470 milj. €) ja lihaa

goineen seurasi tuoreessa tutkimuksessa

(16 %, 460 milj. €). Alkoholijuomia ja alkoho-

Exploration and exploitation in crisis envi-

littomia juomia ostettiin 325 ja 312 miljoonalla

ronment: Implications for level and varia-

eurolla, mikä on enemmän kuin mitä käytet-

bility of firm performance 500 venäläisen
pk-yrityksen selviämistä talouspakotteiden aikana vuosina 2014–2015. Kriisin
iskiessä yrityksillä oli silloin ja on myös
nyt valittavana kaksi vaihtoehtoa: uuden
liiketoiminnan kehittäminen tai keskittyminen vanhan säilyttämiseen.

KAIKKI VAATII
JATKUVAA INVESTOINTIA
OSAAVIIN IHMISIIN
JA TULEVAISUUTEEN.

Malleja kannattaa pohtia, sillä shokit

tiin vihanneksiin (11 %, 304 milj. €)
ja hedelmiin ja marjoihin (247 milj. €).
Nopeimmin kasvavia tuoteryhmiä olivat
vihannekset, kalat ja äyriäiset sekä hedelmät
ja marjat, liekö kotivarojen täydentämisen
takia. Kuluttajat näyttävät kokkailevan broileria ja naudanlihaa enemmän kuin mitä he söisivät ravintoloissa.

eivät taida olla vähenemässä. Pahiten
kriisin alle jäävien kannattaa alkaa luoda

KOTITALOUKSIEN RUUAN HANKINTA on

uutta. Venäläisistä yrityksistä parhaiten

nyt keskittynyt kauppaan. Pellervon talous-

selviytyivätkin ne, jotka eniten kehittivät uutta.

tutkimuksen tutkimusjohtajan Hanna Karikallion mukaan

UUDEN TUOTTEEN, TUOTANTOLINJAN, saati tuotanto-

tava joka päivä lähes viiden miljoonan euron edestä liike-

laitoksen suunnittelu ja rakentaminen on valtava pon-

vaihtoa jostain muualta kuin ravintoloista. Tämä vaatii ket-

nistus. Laskelmien ja ennusteiden teko on vaikeaa, koska

teryyttä ja kehityspanostuksia yrityksiltä.

tilanteet muuttuvat. Suunnittelutyö on laitosinvestoinnin

Ajatuksella suunnitellut pakkausratkaisumme
käyttävät luonnonvaroja optimaalisella tavalla
ja vähentävät merkittävästi jätettä.
Osallistu livestream -tilaisuutemme 24.06.2020.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset QR-koodin kautta.
dssmithpackaging.fi
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Brändituotteet tuovat elintarviketeollisuudelle voin lei-

keskiössä, kirjoittavat Elomaticin asiantuntijat tässä

vän päälle. Panostuksia tuotekehitykseen, markkinointiin ja

lehdessä. Miten montaa sidosryhmää pitääkään kuulla ja

myyntiin tarvitaan. On nähtävissä, että kuluttajat höyläävät

ymmärtää, jotta kehitysprojektin osat hioutuvat ja hitsau-

maksukorttejaan vähemmän ja kokonaiskulutus elintarvik-

tuvat yhteen!

keisiin vähenee. Se heikentää elintarviketeollisuuden kil-

Kertoimet kasvavat, kun yhtälöön lisätään elinkaaren

Optimoidut materiaalit ja rakenteet

poikkeusolojen aikana elintarviketeollisuuden on hankit-

pailukykyä ja maatalouden kannattavuuden parantumista.

aikaiset kustannukset sekä myynnin ja markkinoinnin

Houkuttelevat tuotteet ja brändit tukevat kulutusta, niin

odotusten toteuttaminen. Onneksi oppia voi ottaa muilta ja

kotimaassa kuin viennissä.

testata ketterästi etukäteen. Lopulta kaikki vaatii jatkuvaa
kehittämistä, investointia osaaviin ihmisiin ja tulevaisuuteen.

ALKOHOLITTOMIEN OLUIDEN ja vain vähän alkoholia
sisältävien oluiden myynti on kasvanut 28 prosenttia Päivittäistavarakaupan (PTY) tilastojen mukaan vuodentakai-

Laura Hyvärinen
päätoimittaja, ETM
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Vastuullisuus, hyvinvointi
ja tarinat juomatrendien
ytimessä

Hyvinvointi, vastuullisuus ja tarinat
vahvistuvat juomatrendeissä.
Myös visuaalisuus on tärkeä osa juomaa,
ja siihen panostetaan myös kotioloissa.
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Henkilökuva

TEKSTI: Laura Hyvärinen

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

MYYNTI ON NÖYRÄÄ
ASIAKKAIDEN AUTTAMISTA
liseen aikaan. Asiansa voi muotoilla kau-

Lassi Hieta kuvailee työpäiviään

niisti ja tehdä töitä kelloon katsomatta,

vauhdikkaiksi ja työläiksi, ja ko-

muistelee Hieta.

ronapandemia on kasvattanut
kiirettä entisestään.

Elintarvike- ja juomateollisuus ovat
vieneet mennessään. Hieta työskentelee

Turkulaisen etikettitehtaan kapasitee-

nyt lukuisten suurien elintarviketehtai-

tista seuraava kuukausi on myyty melkein

den ja panimoiden kanssa Suomessa. Li-

täyteen. On ollut vaikea sisäistää, miten

säksi asiakkaita on Virossa, Ruotsissa ja

nopeasti poikkeustila on vaikuttanut ma-

Norjassa.

teriaalien toimitusaikoihin.

– Kosketuspinta on laaja päivittäin.

– Materiaalien toimitusajat ovat 2–

Tunnen asiakkaat aika hyvin ja he minut.

3-kertaistuneet, tai enemmän. Elintarvi-

Se on tavoitetila. En ole yrittänyt hakea

ke-etikettien kuitu- ja muoviraaka-ainei-

uusia asiakkaita vuosiin. Reviiri kasvaa,

ta ei ole saatavilla normaaliin tapaan. Ennen

kun ratkaiset ongelmia ja hoidat homma-

toimitusaika oli viikon tai kaksi, nyt 6−8

si. Erikoisaikana pitää keskittyä nykyisten

viikkoa. Juomateollisuuden pulloetikettien

asiakkaiden palvelemiseen, kertoo Hieta.

toimitusajat ovat venyneet 12 viikkoon.

UUDET VERKKOSIVUT

KUVA: MARIA GRÖNROOS, STUDIO LIIKKUVA

A

uraprint Oy:n myyntipäällikkö

www.kehittyvaelintarvike.fi

NYT JUTTUJA ON VERKOSSA,
JA PALJON LISÄÄ TULOSSA!

Liikunta tuo myyntipäällikkö Lassi Hiedan pitkiin
työpäiviin terapeuttista tasapainoa. Hän juoksee ulkona tai juoksumatolla tunnin tai puolitoista, kuuntelee musiikkia ja rentoutuu. Tytär
on muuttanut pois kotoa, ja hänen tulevaisuuden
suunnitelmiaan on mukava seurata.

Tärkeä osa työtä on ajankäytön hallinta

vaiheessa, kun hän tutustuu asiakkaaseen,

– Pitää olla itse hereillä koko ajan, et-

ja priorisointi. Nykyään hän saa 150–200

ellei asiakas kysy. Kun luottamus on luotu,

tä pystyy auttamaan asiakkaita. Materiaa-

sähköpostia päivittäin, joihin pitäisi rea-

bisnes tulee sen mukana, jos on tullakseen.

lien kanssa on ollut samanlaista hamstra-

goida jotenkin. Osallistuminen asiakkaan

– Kukaan ei ole ihmeiden tekijä lyhyes-

usta kuin kuluttajilla vessapaperin kanssa,

kehitysprojekteihin ja tuotekehitys yhdes-

sä ajassa. Myynti on pitkäjänteistä teke-

Hieta vertailee.

sä tukevat myyntiä.

mistä. Nöyryys auttaa kuuntelemaan, op-

Kuljetuskapasiteetista on ollut pulaa, ja

– En kierrä myymässä etikettejä, vaan

pimaan ja vastaanottamaan. Sitten saat

tekemässä yhteistyötä. Tämä on nöyrää

mahdollisuuden näyttää, mihin pystyt,

– Huhtikuun alussa raaka-aineiden toi-

hommaa. Kun yhteistyö lähtee jostain liik-

Hieta kannustaa.

mittajat eivät pysyneet vahvistamaan ti-

keelle, siihen tulee aikanaan muuta mu-

lauksia, he vain ottivat niitä vastaan. On-

kaan.

rajatarkastukset hidastavat työtä.

neksi he saivat tilanteen haltuun. Kesäk-

Pandemia on Auraprintin myyntifilo-

yrittävät ennakoida, mutta se on vaikeaa,

Auraprint teki vuonna 2019 liikevaihtoa 16

asiakkaille on omat, nimetyt asiakaspal-

kertoo Hieta.

miljoonaa euroa. Suurin osa siitä tuli elin-

veluhenkilöt, ja omat asiakaspalvelumal-

tarvike- ja juomateollisuudesta. Kasvu on

lit ovat mahdollisia. Asiakkaille pyritään

viimeiset viisi vuotta ollut nopeaa ja re-

tekemään arki mahdollisimman helpoksi.

surssointi vaikeaa.

Kun tuntee asiakasyrityksen kontakti-

Pandemiajakson ulkopuolellakin Hieta

henkilöt ja on päässyt tutustumaan hei-

den asiakkaille sekä uusien tuotteiden tuo-

tekee paljon etätyötä ja matkustaa. Ajoki-

dän tuotantoonsa, koneisiinsa ja laittei-

tekehityksestä. Hänellä on graafisen alan

lometrejä tulee 65 000 vuosittain, ja hän

siinsa, heitä osaa auttaa etänä myös pan-

peruskoulutus ja pitkä kokemus tuotannon

asuu hotelleissa 2–3 kuukautta vuodessa.

demia-aikana.

koneista, laitteista ja myynnistä. Osaamis-

– Kaikki perustuu luottamukseen, et-

– Materiaalitestejä on siirretty eteen-

ta tukevat lukuisat Suomessa ja Ruotsis-

tä saan mennä, miten parhaaksi näen. Ai-

päin. Jotkut projektit ovat jo niin pitkällä,

sa käydyt johtamisen ja myynnin kurssit.

ka paljon pitää viihtyä yksin. Minulla on

että nyt niitä ratkotaan livelähetyksillä ko-

Työkokemusta on kertynyt myös Saksasta

moderni työantaja myös yrityskulttuurin

neelta tai videopuheluilla. Haluaisin aina

modernin painokonelinjan ylösajosta.

osalta. Lopputulos on hyvä. Terve yritys ja

mennä itse mukaan, vaikka joskus kone-

positiivinen tulos mahdollistavat inves-

säätöjäkin voi auttaa tekemään etänä. Läs-

toinnit.

näolo on lopputuloksen kannalta aina pa-

nään olisi hyvä tehdä pidempään töitä, hän
tarkoitti, ettei kukaan lähde töistä taval-
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Hieta ei puhu tuotteista mitään siinä

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

vat auttaa parhaiten. Kaikille isoimmille

myynnistä elintarvike- ja juomateollisuu-

– Kun esimies sanoi Saksassa, että tä-

MITÄ OLET OSTAMASSA
TAI MYYMÄSSÄ?

kaita mahdollisimman paljon, jotta osaa-

Vapaus tehdä töitä

Hieta vastaa tuote- ja logistiikkaetikettien

Artikkelit ovat saatavilla ilman maksumuuria.

sofiaa vastaan. He yrittävät tavata asiak-

si saatavuus palautunee ennalleen. Kaikki

Tuotekehitys tukee myyntiä

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

rempi ja halvempi, kiteyttää Hieta. l

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!
Koneet, Laitteet & Logistiikka
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Kolumni

TEKSTI: logistiikkajohtaja Mikko Tervonen, Leipurin Oyj

Joustavaa sisälogistiikkaa

L

KUVAT: LEIPURIN OYJ

LOGISTIIKKAA JA
TOIMITUSKETJUA
OHJATAAN YHTEISTYÖLLÄ
ogistiikalla tarkoitetaan yleensä

sen kaikille osapuolille. Elintarvikkeiden

KAHVILAT TOIMIVAT LÄHELLÄ kulutta-

yrityksen raaka-aineiden ja loppu-

toimitusketjussa korostuvat toimitusvar-

jia. Ne palvelevat ketterästi asiakkaita pai-

tuotteiden varastointiin ja kuljetta-

muus ja kustannustehokkuus.

kan päällä ja tarjoavat mukaan otettavia
tuotteita. Kahvilan brändi, hyvä sijainti,

miseen liittyvien tavara-, tieto- ja

asiakaspalvelu ja tuoreet herkut ovat usein

rahavirtojen hallintaa. Logistiikan ohjauksen tavoitteena on, että raaka-aine tai tuote on optimaalisin kustannuksin oikeassa
paikassa oikeaan aikaan.
Toimitusketjulla viitataan tavarantoimittajien, logistiikkatoimijoiden ja asiakkaiden verkostoon, jossa tavara- ja tietovirtoja ohjataan yhteistyössä. Toimitusketjun hallinnassa on tärkeää koko ketjun luotettavuus, nopeus, läpinäkyvyys ja

ELINTARVIKKEIDEN
TOIMITUSKETJUSSA
KOROSTUVAT
TOIMITUSVARMUUS JA
KUSTANNUSTEHOKKUUS.

osapuolten tuoma lisäarvo.

onnistuneen liiketoiminnan ytimessä.
Hyvän sijainnin varjopuoli on usein
kova vuokra. Siitä johtuen keittiö-,
varasto- ja kylmiötilat ovat usein rajallisia. Juomien, leipien, leivosten ja salaattien valikoimaa on suhteellisen paljon.
Päivän ajan myynnissä olevien tarjottavien kysynnän ja hävikin hallinta on
vähintäänkin haastavaa, ja se tehdään
usein pienellä henkilömäärällä.
Kahvilan näkökulmasta toimitusket-

Ketjun hallinnassa asiakkaan tarpeet ja
tämän saama lisäarvo nostetaan suunnit-

Koko ketjun tai sen yksittäisen vai-

jussa on tärkeää helppous, nopeus ja toi-

heen tehokkuutta ja lisäarvoa voi arvi-

mitusvarmuus. Tilaamisen pitää olla

oida aika-arvo-kaavion avulla. Oheisessa

helppoa ja nopeaa. Viikossa tulee olla

TEOLLISTEN ELINTARVIKEYRITYSTEN

kuvassa on purettu todellisen raaka-ai-

monta toimituspäivää, mieluiten usealta

tuotteiden erityispiirteet, kuten tiukat

neen käsittely- ja varastointivaiheet

toimittajalta yhdellä kertaa ja tarvittaessa

säilytys- ja kuljetuslämpötilat, lyhyet

osiin, ja asetettu ne aikajanalle. Kysei-

kahvilaan kannettuna.

parasta ennen -ajat ja mikrobiologiset

sen tuotteen varastomäärä saatiin tar-

riskit luovat yhteisiä nimittäjiä toimitus-

kan kysyntäanalyysin jälkeen puolitettua

koisia, ja silti hinnaltaan kilpailukykyisiä.

ketjulle. Päivittäisten tilausten ja toimi-

toimitusvarmuuden kärsimättä. Aika-ar-

Raaka-aineiden ja tuotteiden tulee olla

tusten määrä on suuri, ja se saattaa vaih-

vo-kaavio soveltuu hyvin myös toimitta-

helposti käytettäviä ja nopeasti valmistu-

della viikonpäivittäin tai kausittain.

jien tai koko toimitusketjun analysointiin

via ja valmiiden tuotteiden kestää myyn-

ja päällekkäisyyksien purkamiseen.

tivitriinissä riittävän pitkään.

telun perustaksi.

Toimitusketjun hallinta on haastavaa

Toimitus asiakkaalle
Tilauksen keräily
Asiakastilauksen vastaanotto

Aika (vrk)

TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

Vastaanotto

Toimituserien tulee olla sopivanko-

VALIO KUMPPANIKSI LOGISTIIKKA- JA
ELINTARVIKETEOLLISUUS-MESSUILLE
Kumppanuuden tarkoituksena on nostaa esiin ajankohtaisia sisälogistiikan ja elintarviketeollisuuden
teemoja: edistää alan vastuullisuutta sekä hyvinvointia innovaatioiden avulla. Valio on edelläkävijä paitsi
elintarviketeollisuudessa myös tilaustoimitusketjun
kehityksessä ja jakelupalveluissa tarjoten varastointija jakelupalveluita elintarvikeyrityksille ja asiakkailleen.
Tapahtuma-aikana tuomme esiin raikkaita näkökulmia alan muutoksista case-esimerkkien ja puheenvuorojen avulla. Valio edustaa elintarviketeollisuuden ääntä ja kumppanuus on yksi tapahtuman
tärkeimmistä markkinointiviestinnän sanomista.

L O G I S T I I K K A M E S S U T. F I
#LOGISTIIKKA

n Toiminto tuo lisäarvoa asiakkaalle. Optimoi.
n Yritykselle tärkeä toiminto, mutta ei tuo lisäarvoa asiakkaalle: Vähennä
n Toiminto ei tuo lisäarvo yritykselle eikä asiakkaalle. Poista

Nouto

Laadunvarmistus
Toimitusaika (2 vrk)

Varastointi (11 vrk)
Keräilyn odotus (4 h)

Ostotilaus
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Kuljetuksen odotus (2 h)

Asiakkaalle lisäarvoa tuottavia toimintoja ovat tilauksen käsittely, keräily ja toimittaminen. Toimittajalle tärkeitä toimintoja ovat ostotilaus, laadunvarmistus ja toimituksen nouto,
vaikka mikään niistä ei tuota suoraan lisäarvoa asiakkaalle.
Varastointi ja odotusajat eri vaiheiden välillä eivät lisää arvoa
kummallekaan osapuolelle, vaikka niiden poistaminen ei olisikaan täysin mahdollista.

Koe neljä tapahtumaa yhdellä käynnillä

Koneet, Laitteet & Logistiikka
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Alkupaloja

TEKSTI: MMM Heikki Manner

VIRUSTA TARPEEKSEEN

RUSKA RIMHANEN-FINNE ON VUODEN ELÄINLÄÄKÄRI 2020
ristöterveydenhuollon erikois-

toksella (THL) epidemiolo-

eläinlääkäri ja zoonoosiepide-

tuu Maailman terveysjärjes-

gieläinlääkärinä työskentele-

mian dosentti. Hänen työtään

tö

vä Ruska Rimhanen-Finne on

voidaan kuvata myös tautisa-

24/7-terveysuhkapäivystyk-

Vuoden eläinlääkäri 2020. Hä-

lapoliisin tehtäväksi, sillä tau-

seen ja toimii THL:n yhteys-

net palkittiin pitkäjänteisestä

tien tartuntalähteet ja -reitit

henkilönä Euroopan tautikes-

työstä elintarvike- ja vesitur-

ovat usein monimutkaisia ja

kuksen (ECDC) elintarvike- ja

vallisuuden sekä eläinten ja ih-

näkymättömiä.

vesivälitteiset taudinaiheutta-

tajien torjunnan edistämisessä.
Rimhanen-Finne on ympä-

KUVA: PATRIK FINNE

Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

misten yhteisten taudinaiheut-

Rimhanen-Finne
WHO:n

osallis-

kansainväliseen

jat ja zoonoosit -verkostossa. l
Vuoden eläinlääkäri 2020 Ruska
Rimhanen-Finne on myös pidetty
luennoitsija.

T

ulipa kerran virus, ja kohta koko

tehtaiden työntekijät sairastuvat. USA:ssa

maailma virui kotona koronan

koronavirus tartutti ylipainoepidemian

kourissa. Tavanomainen hyörinä

eläimiin. Ruokahuolto kärsii, kun siat jää-

pysähtyi, kun voimaan tuli pika-

vät kärsimään karsinoihinsa teurasta-

pikaa poikkeustila. Aiemmat epidemiat

moiden keskeytettyä toimintansa työnte-

ovat olleet jollain tavalla ruokasidonnai-

kijöiden koronatartuntojen vuoksi.

sia sikoineen ja lintuineen, mutta tämän
pandemian osasivat ennakoida vain Viikin

raan peltoon samasta syystä. Todennä-

infokeskus ja olutmerkki. Alkusäikähdyk-

köisesti pellosta ei kuitenkaan voi korjata

sessä ihmisiin iski vähintään yhtä tarttuva

juustosatoa syksyllä. Suomessahan peru-

hamstrausvirus: kauppojen hyllyt tyhje-

namaahan laitetaan perunoiden viereen

nivät wc-paperista, säilykkeistä ja maka-

pikkukaloja – ja saadaan suuria peru-

ronista.

noita.

Pauligin paahtimot Suo-

Vuosittain Pohjoismaissa

minen. Hamstrausvimmassa paljastui,

gin juomakategoriassa ykkös-

mus toteutettiin marras-hel-

messa toimivat uusiutuvalla

suoritettavassa tutkimuk-

että monellakaan ei ollut edes mukaryy-

sijalle Pohjoismaiden laajim-

mikuun aikana, ja siihen

energialla. Tänä vuonna Paulig

sessa 58 000 kuluttajaa arvioi

nejä kaapeissaan, saati kunnon hätäva-

massa kestävän kehityksen

vastasi yhteensä yli 58 000

ja energiayhtiö Helen toteut-

brändejä sen mukaan, kuinka

raa. Kauppojen tilausjärjestelmiin ei ollut

bränditutkimuksessa (Sustai-

kuluttajaa.

tavat pilotin, jossa Vuosaaren

vastuullisina kuluttajat niitä

ohjelmoitu yhtäkkistä menekkipiikkiä, ja

paahtimon hukkalämpö valjas-

pitävät. Jokaista brändiä on

ensimmäinen kuluttajien koronan oire oli

tetaan hyötykäyttöön.

arvioinut vähintään 1000 yli

murina tyhjien hyllyjen edessä.

KUVA: PAULIG

Pakkauskehityksen ansiosta

16-vuotiasta henkilöä. Brän-

KAUKOKULKEUTUVISTA EVÄISTÄ ei

materiaalien osuutta kahvi-

vitetään trendejä ja vastuulli-

maassa, jossa on useimpia elintarvikkeita

ole ollut vielä puutteita. Sadonkorjuu on

pakkauksissa pienentäen kol-

sen kuluttamisen ajureita.

yli oman tarpeen ja joka on suurimpia

edessä, ja satoa voi jäädä lannoitteeksi,

manneksen pakkauksien hii-

Arvioitavat brändit valikoi-

pehmopaperin tuottajia. Sittemmin tosin

kun kaukaa vaeltavat sadonkorjaajat eivät

lijalanjälkeä. Lisäksi yhtiössä

tuivat kyselyyn niiden markki-

kävi ilmi, että vaikka alapään pyyhettä oli

pysty liikkumaan maasta toiseen. Koti-

uskotaan rohkeisiin kokei-

na-aseman, liikevaihdon, mark-

tarpeeksi, yläpään suojia puuttui. Muu-

maisuudesta kertovat merkit joutuvat

luihin. K-ryhmän, Pauligin ja

kinaosuuden ja yleisen brändi-

tama liikehenkilö huomasi tilaisuuden ja

tarkastelemaan perusteensa uudelleen,

Globe Hopen kiertotalouspi-

tietoisuuden perusteella. Kysely

yritti muuttaa edellistä jälkimmäisiksi.

kun alkutuotannossa tehtävä työ ei ole-

lotissa huimat 25 000 tyhjää

pohjautuu YK:n kestävän kehi-

kahvipakkausta sai uuden elä-

tyksen tavoitteisiin. l

sä, sillä Ketolaisen kollega Hei-

Pasi Ketolainen on suorittanut

di Mäkinen suoritti tutkinnon

Lopputyössään Wine distribu-

viidentenä suomalaisena vii-

kolmen vuoden ennätysajassa

tors’ views regarding the current

nialan kansainvälisesti arvos-

valmistuen syksyllä 2019.

and future status of the restaurant

KUVA: VIINITIE

Pasi Ketolainen analysoi lopputyössään suomalaisen ravintola-alan
viinitoimitusketjun tulevaisuutta.
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ja mahdollisuuksineen.

Maailman arvostetuimman

supply chain in Finland Ketolainen

viinialan tutkinnon suorittaak-

analysoi suomalaisen ravinto-

seen henkilön pitää todistaa sy-

la-alan viinitoimitusketjun tule-

gastronomian

vällinen osaamisensa kaikes-

vaisuutta.

ammattitutkinnon on suorit-

ta viiniin ja viinikulttuuriin liit-

Suomen Master of Wine -tut-

tanut maailmassa vain 397 ih-

tyvästä. Ketolaisen tuli osoittaa

kinnon suorittaneet ovat Essi

mistä vuodesta 1953 lähtien.

myös ymmärtävänsä kokonais-

Avellan, Taina Vilkuna, Tuomas

Heistä kaksi työskentelee suo-

valtaisesti viinin yhteiskunnal-

malaisessa laatuviinien maa-

linen, taloudellinen ja tervey-

hantuontiyrityksessä Viinities-

dellinen merkitys haasteineen

saavutettavan

OMAVARAISUUS AUTTAA epidemian

teellinen käsite, kun tähän lisätään etäal-

toisessa tai kolmannessa aallossa tai seu-

kuperäiset koneiden polttoaineet.

Meriluoto, Heidi Mäkinen ja Pasi
Ketolainen. l

Omavaraisuuden lisäämisestä näkyy

lossa. Suomen 80 prosentin elintarvike-

erilaisia merkkejä. Kotileivontavirus on

omavaraisuutta hehkutettiin lehdistössä

lisääntynyt epidemiaksi niin, että hiiva on

– ja Ruotsin 50 prosenttia surkuteltiin.

loppunut välillä kaupoista ja ihmiset kyse-

Aina omavaraisuuskaan ei auta, jos

Viinitien kaupallinen johtaja

Korkeimman ja vaikeimmin

kaan kotimaista. Omavaraisuus on suh-

raavan epidemian ensimmäisessä aal-

lyä harrasti vain Ryysyrannan Jooseppi.
Kehitys on kehittynyt.

TUOTANTOA PITÄÄ siis viedä lähemmäs kuluttajaa omavaraisuuden parantamiseksi. Tulostin- ja reaktoritekniikka
tarjoaa uuden työkalun tämän ja tulevan
tautisen ajan omavaraisuuden nostoon.
Jälkiruokia, kuten suklaata on 3D-tulostettu jo tovi, ja edistyneimmät ilmoit-

lumassoja. Sinänsä siinä ei ole mitään
uutta; korpikuusten kätköissä oli vielä
1970-luvulla runsaasti reaktoreita, ja hiivaakin riittävästi.
Kotien tulevaisuuden hätävara on
reaktori-tulostin-yhdistelmä, jossa reaktorit tuottavat tulostimille sopivat raaka-aineet. Reaktorimalleja on jokaiselle. Putkireaktori sopii putkiaivoisille ja

Ilmassa oli maailmanlopun tunnelma
ruuan ja vessapaperin loppumisesta

PASI KETOLAINEN SUOMEN VIIDES MASTER OF WINE

kinnon.

TULOSTIN- JA
REAKTORITEKNIIKKA
TARJOAA UUDEN TYÖKALUN
OMAVARAISUUDEN NOSTOON.

dien lisäksi tutkimuksessa sel-

LISÄTIETOJA:
pauliggroup.com/fi/vastuullisuus

tyviljelmiä. Sata vuotta sitten sisävilje-

reaktoreilla tuotetaan kasvi- ja eläinso-

Paulig on lisännyt uusiutuvien

män kierrätysdesigntuotteina.

Puutarhatyökalujen kauppa käy vilkkaana, ja parvekkeillekin kuokitaan hyö-

tavat tulostavansa lihaakin. Erilaisilla

voitaneen lisätä myös jonkinlainen joukkohysteria ja kuluttajien järjen sumene-

tetuimman Master of Wine -tut-

Maitoa on jouduttu kierrättämään suo-

Covid-19 -taudin haittavaikutuksiin

PAULIG SUOMEN VASTUULLISIN JUOMABRÄNDI
Kuluttajat ovat valinneet Pauli- nable Brand Index). Tutki-

Pakina

panosreaktori metsästäjille. Jatkuvatoimisesta reaktorista on erityinen oravanpyörämalli kiireisille ihmisille. Kun tähän
yhdistetään energiantuotanto, reaktorien ja tulostimien käyttövoiman tuottavat puppugeneraattorit. Reaktoreiden
raaka-aineeksi tarvitaan vain auringonvaloa, vettä ja hiilidioksidia. Jälkimmäistä
alkaa maailmassa olla riittävästi. Toivottavasti myös omavaraisvirus käyttää sitä
ravintonaan.

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

livät vinkkejä, miten ja mistä sitä saisi.

kehittyvaelintarvike.fi

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: kehittyvaelintarvike.fi/tilaus

Koneet, Laitteet & Logistiikka
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TEKSTI: vastuuriskien hallinnan asiantuntija Matti Sjögren, If

MITEN YRITYS VOI
VARAUTUA TAKAISINVETOON?
Elintarvikkeiden
takaisinveto vaatii
nopeita ja harkittuja
toimia.

KUVA: UNSPLASH

Yrityksen on varauduttava
takaisinvetoihin

töjen vaatimukset on käytävä

mattomuuden takia tehtyjä ta-

läpi paikallisen asiantuntijan

kaisinvetoja.

kanssa. Olisi hyvä sopia myös

Takaisinvetovakuutus kattaa

siitä, miten mahdolliset riskit

sekä kuluttajatuotteiden ku-

jaetaan maahantuojan kanssa,

luttajille aiheuttamat että yri-

jottei yritys jää yksin vastuu-

tysten väliset vaaratilanteet,

seen kaikesta.

esimerkiksi teollisuuden raa-

Edellä mainittujen riskin-

ka-aineen toisille yrityksille ai-

hallintakeinojen lisäksi yrityk-

heuttamat vaaratilanteet. Ta-

sellä tulisi aina olla myös var-

kaisinvetovakuutuksella voi-

sinainen takaisinvetosuunni-

daan kattaa myös myöhemmin

telma. Yrityksellä pitää olla si-

toimitusketjussa tapahtuva ta-

säinen, nimetty takaisinveto-

kaisinveto (third party recall).

Elintarviketeollisuusyritys voi

tiimi ja testattu suunnitelma.

Toisinaan on syytä vakuut-

varautua takaisinvetoihin mo-

Selkeät roolit ja toimintasuun-

taa takaisinvedon mahdolli-

nella tavalla. Hyvää riskienhal-

nitelma takaavat, että kaik-

sesti aiheuttama taloudellinen

lintastrategiaa koko tuotanto-

ki takaisinvedon osa-alueet

menetys, ja joissakin tapauk-

ketjussa ja myynnissä ei voi ko-

on otettu huomioon. Nopealla

sissa myös virheellisen tuot-

elintarvikkeessa

rostaa liikaa, ja takaisinvetova-

viestinnällä voidaan parhaiten

teen arvon vakuuttaminen voi

havaitaan mahdollis-

kuutusta hankittaessa kannat-

välttää myös mahdollisia mai-

olla mahdollinen. Jopa mai-

ta terveydellistä vaa-

taa hyödyntää vakuutusyhtiön

nehaittoja.

neen menetyksen aiheuttamaa

raa aiheuttava virhe,

asiantuntemusta mahdollisis-

siihen pitää reagoida

ta riskeistä.

J

os

Mitä vakuutukset
korvaavat ja kattavat?

tappiota voidaan nykyisin vakuuttaa.

viipymättä. Elintarviketoimijoi-

Takaisinvetovakuutuksen

ta sitovat pakottavat määräyk-

haluavan yrityksen tulee har-

Vakuutusyhtiöillä ei ole tarjo-

set kuten EU:n elintarvikeasetus

joittaa järjestelmällistä laa-

ta kaikille sopivaa, yleispätevää

Miten ehkäistä
mainehaittoja?

ja direktiiviin perustuva tuote-

dunvalvontaa, tehdä pistoko-

takaisinvetovakuutusta, vaik-

Takaisinvetotilanne on aina

keita ja vahinkotapauksessa

ka pienten yritysten vakuutuk-

riski myös yrityksen maineel-

myös rohkeasti pitää puoliaan,

set tehdäänkin kunkin vakuu-

le. Siksi on tärkeää, että yrityk-

jos virhe on selkeästi alihank-

tusyhtiön vakiotuotteella. Suu-

sellä on hyvä ja testattu suun-

kijan vastuulla.

ren yrityksen riskit ja riskien-

nitelma takaisinvedon varal-

vastuulaki. Yritys ei voi jättää ilmoittamatta virheistä tuotteis-

Jokaiseen pieneenkin kuluttajan viestiin pitää reagoida nopeasti ja huolellisesti.

saan, ja tarvittavat toimenpiteet

myös kaikki muut toimijat, ku-

tulee aloittaa heti.

ten alihankkija, maahantuoja

Yleistyneet takaisinvedot
globaaleilla markkinoilla

Vastuuta määrittelevät lait

tai jälleenmyyjä joko suoraan

Yleisesti ottaen takaisinve-

Tarkoilla sopimuksilla voi

hallinta käydään läpi erikseen

le. Historia on osoittanut, ettei

riippuvat siitä, uhkaako tuot-

lain tai oman sopimuksensa

dot ovat lisääntyneet. Tilanteet

turvata sen, ettei raaka-ainei-

ja räätälöidään sen pohjalta va-

takaisinvedon hoidossa kanna-

teen aiheuttama vaara kulut-

perusteella.

voivat koskea valmistuksessa

den toimittajiin, varsinaisiin

kuutusturvien kokonaisuus.

ta viivytellä, olla yliolkainen tai

koskee

sattuneesta virheestä vierasai-

raaka-aineisiin tai tuotteisiin

Vakuuttamisen ensimmäi-

tasolla henkilö- ja esineva-

myös niitä toimijoita, jotka

neisiin, kuten tuotteeseen pää-

tehdä muutoksia tilaajan tie-

nen askel on tuotevastuuva-

hingosta on korvausvastuussa

myyvät tuotteita omalla mer-

tyneitä lasinsiruja. Varsinkin

tämättä. Keskeisiltä alihankki-

kuutus. Se korvaa liikkeelle las-

Sosiaalinen media verkos-

tuotevastuulain mukaan tuot-

killään. Silloin vastuu vahin-

allergiaperusteiset takaisinve-

joilta voi sopimuksella edellyt-

ketun, virheellisen tai turvalli-

toineen tuo kuluttajan entis-

teen valmistaja, ETA-maahan-

goista lankeaa valmistajan si-

dot ovat yleistyneet, ja pakka-

tää myös oman takaisinvetova-

suudeltaan puutteellisen tuot-

tä lähemmäs yritystä. Huonot

tuoja tai omalla merkillä mark-

jaan tuotteen myyjälle, ja kor-

usmerkinnät vaativat entistä

kuutuksen ja saada sitä koske-

teen aiheuttamat henkilö- ja

uutiset kiirivät nopeasti eteen-

kinoija, joissakin tapauksis-

vaukset maksetaan myyjän

suurempaa tarkkuutta.

van vakuutustodistuksen kai-

esinevahingot. Vakuutus kor-

päin silloinkin, kun ne eivät ole

sa myös myyjä tai osatuotteen

tuotevastuuvakuutuksesta.

ken varalta.

vaa myös välittömästi uhkaa-

edes totta. Siksi jokaiseen pie-

tajia vai yrityksiä. Kuluttaja-

Tuotevastuulaki

Takaisinvetoja aiheuttavat

varsinkaan yrittää salailla tosiasioita.

EU:n elintarvikeasetuksen

myös tuoteturvallisuussääte-

Takaisinveto- ja tuotevas-

van vahingonvaaran torjun-

neenkin, mahdollisesti kiel-

Yritysten kesken korvaus-

mukaan kukin elintarviketeol-

lyn tiukentuminen ja raaka-ai-

tuuriski kasvavat, kun tuot-

takustannukset, mutta ei tätä

teiseen kuluttajan viestiin pi-

vastuu perustuu tavaran kaup-

lisuusyritys vastaa myös tuot-

neiden haitallisten aineiden

teita myydään ulkomaille. Pai-

pitemmälle meneviä kustan-

tää reagoida nopeasti ja asiaan

pasopimukseen sekä Suomen,

teidensa jäljitettävyydestä. Jo-

tarkempi havaitseminen. Mo-

kallinen lainsäädäntö voi poi-

nuksia, jotka aiheutuvat muun

huolellisesti paneutuen.

Pohjoismaiden tai kansainvä-

kaisen toimijan tulisikin ol-

nimutkaistuneet toimitusket-

keta totutusta ja korvausvaa-

muassa tuotteen vaihtamises-

Hyvällä etukäteissuunnitte-

liseen kauppalakiin, jota nou-

la perillä omien tuotteidensa

jut ympäri maailmaa voivat ai-

timukset mahdollisesta hai-

ta, markkinoilta poistamisesta

lulla ja omalla, jatkuvalla val-

datetaan, ellei ole sovittu toi-

raaka-aineiden alkuperästä ja

heuttaa laadunvalvonnan vai-

tasta nousta erittäin korkeiksi.

tai korjaamisesta.

vonnalla päästään usein tilan-

sin. Toisinaan vastuukysymyk-

tuote-erien laadusta sekä sii-

keuksia ja takaisinvetoja.

Näin saattaa käydä esimerkiksi

Takaisinvetovakuutus täy-

teeseen, jossa kuluttaja huo-

set voivat olla kuitenkin moni-

tä, mistä voidaan tarvittaes-

Kansainvälistyneet markki-

Pohjois-Amerikan markkinoil-

dentää turvan ja korvaa takai-

maa tapahtuneen vasta sil-

mutkaisia, kuten tuotekehi-

sa löytää omat toimitetut tuot-

nat tuotantoketjuineen vaati-

la. Tällöin kannattaa perehtyä

sinvedosta aiheutuvat kustan-

loin, kun yritys on jo reagoi-

tys-, lisensiointi- ja markki-

teet ja erottaa virheellinen tuo-

vat valmistajilta tarkkuutta ja

tarkkaan paikalliseen lainsää-

nukset. Takaisinvetovakuutuk-

nut asiaan. Tämä herättää ku-

nointiyhteistyösopimuksissa.

te-erä muista. Elintarviketeol-

tarvetta seurata omia tuottei-

däntöön, kuluttajansuojaan ja

sen laukaisee tuotteen turval-

luttajissa luottamusta, eikä ta-

lisuudessa yrityksen pakolli-

ta jatkuvasti. Toisinaan myös

välttää turhia riskejä.

lisuuspuute, josta voi seurata

kaisinveto aiheuta kovin suurta

lankeaa

seen riskienhallintaan kuuluu

jälleenmyyjät tai kuluttajatkin

Myös paikalliset viranomais-

henkilövahinko tai esinevahin-

kolhua yrityksen maineelle. l

usein tuotteen päävalmistajal-

omavalvonta ja ilmoitusvelvol-

saattavat luoda painetta valmis-

vaatimukset ja markkinointi-

ko. Vakuutus ei korvaa muista

le, mutta vastuussa voivat olla

lisuus tilanteen niin vaatiessa.

tajille ja vaatia takaisinvetoa.

viestinnän ja pakkausmerkin-

syistä, kuten tuotteen toimi-

valmistaja.

Suurin vastuu korjaavista

12
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Ajankohtaista

TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

Opetus siirtyi viikossa verkkoon koronaviruskriisin vuoksi

MAATALOUS-METSÄTIETEELLISESSÄ
TIEDEKUNNASSA ON MENEILLÄÄN
ISO SUKUPOLVENVAIHDOS

H

KUVA: JOONAS KOLEHMAINEN

elsingin yliopiston maatalous-

tävyys ja kannattavuus, ilmastonmuutok-

metsätieteellisen tiedekunnan

sen hillitseminen ja siihen sopeutuminen,

strategian uudistustyö ja profes-

ympäristön laatu sekä kestävät ja palautu-

sorikunnan sukupolvenvaihdos

miskykyiset systeemit.

ajoittuvat päällekkäin. Iso osa

– Professorien ja muiden tutkijoiden

professoreista on eläköitynyt tai eläköity-

tutkimusta strategia ei pyri muuttamaan

Koronaviruspandemia on vaikuttanut voimakkaasti myös
maatalous-metsätieteellisessä
tiedekunnan toimintaan: koko
opetus siirrettiin noin viikossa
etäopetukseksi verkkoon.
Muutamia, lähinnä laboratoriotyötä vaativia kursseja jouduttiin perumaan tältä keväältä kokonaan tai siirtämään seuraavaan lukuvuoteen.
− Tiedekunnassa tärkeät
kenttäkurssit on myöhennetty.
Ne toteutetaan pääosin loppukesällä ja alkusyksyllä olettaen,
että rajoitteet on siihen mennessä purettu. Myös tutkimus
organisoitiin pikavauhtia etänä
toteutettavaksi. Tämä oli henkilöstöltä todella iso ponnistus,
mutta se onnistui erittäin hyvin,

dekaani Ritva Toivonen kertoo.
Myös opiskelijat ovat olleet hyvin joustavia.
Viikissä kokeellinen tutkimus
ja opetus ovat erittäin tärkeitä, eikä niitä voi korvata virtuaalityöllä.
− Opiskelijoille on ikävää, jos
opinnot pitkittyvät kurssien siirtymisten vuoksi. Opettajat ovat
tuottaneet kiitettävästi luovia
ratkaisuja, ja yhteydenpito opiskelijoihin verkon yli on ollut tehokasta. Myös pääsykokeet organisoidaan uudelleen kokonaan etä- ja digimuodossa toteutettaviksi siten, että tartuntariskiltä vältytään.
Poikkeustila aiheuttaa myös
ennakoimattomia kustannuksia

ja aiheuttaa lisäpulmia.
− Tutkimuksen infrastruktuurit ovat Viikin tiedekunnissa
isossa roolissa, mutta ne myös
nielaisevat ison osan tiedekuntien perusrahoituksesta. Tutkimus nojaa yhä enemmän onnistuneeseen tutkimusrahoituksen hankintaan. Tiedekunnan
noin 40 miljoonan euron kokonaisbudjetista kilpailutuksella
hankitun tutkimusrahoituksen
osuus on jo vajaat puolet, ja sen
osuus on kasvussa, Toivonen
selventää.
Dekaani on etätyössä, kuten
tiedekunnan muukin väki. Työmatkaan ei kulu aikaa, mutta
virtuaalipalavereja on pidetty
senkin edestä. Etätyö on tuonut

myös uusia ulottuvuuksia kanssakäymiseen työyhteisössä.
− On ollut hienoa huomata,
että tiedekunnan henkilöstö on
osallistunut hyvin aktiivisesti
yhteisiin etätapaamisiin ja tilaisuuksiin. Poikkeustila on luonut
uudenlaista yhteisöllisyyttä ja
yhteisen tekemisen muotoja.
Yksi elämän isoista ja onnellisista asioista osui Toivosen
kohdalle keskellä koronaviruskriisiä: ensimmäinen lapsenlapsi syntyi huhtikuun puolivälissä.
− Minusta tuli korona-mummi, joka ihasteli vauvaa aluksi
vain digiyhteyksien kautta.

mässä vuosikymmenen sisällä. Juuri nyt on

tai ohjaamaan uudelleen. Sen sijaan voi-

meneillään 12 professorin rekrytointi.

daan kannustaa tutkijoita esimerkiksi ra-

Viimeistään syksyllä on toiveissa palkata

– Hakijamäärä kasvoi eniten metsätie-

Kuluttajat, päättäjät ja elinkeinoelämän

– Pitkällä aikavälillä henkilöstön rekry-

kentamaan uudenlaisia ja monitieteisiä

uusi yliopistolehtori, jonka erityisosaa-

teisiin (66 prosenttia): 595 hakijaa eli noin

edustajat haluavat ymmärtää ruuan, hy-

toinnit ovat niitä strategisia muutosaju-

ryhmiä, tekemään tutkimushanke-ehdo-

mista ovat yritysten toiminta ja yrittäjyys

kymmenen hakijaa aloituspaikkaa kohti.

vinvoinnin ja terveyden sekä koko ruoka-

reita, joilla tutkimus ja opetus uudistu-

tuksia keskeisten kehittämisalueiden tee-

kestävän biotalouden ja erityisesti ruoka-

Elintarviketieteiden kandiohjelman koko-

ketjun ja ilmaston moniulotteisia yhteyk-

vat. Meillä on myös muiden tiedekuntien

moista tai kokoamaan kunnianhimoisia ja

ketjun alueilla.

naishakijamäärä kasvoi 17 prosenttia: 487

siä. Suomella ja maatalous-metsätieteel-

ja Luonnonvarakeskuksen kanssa yhtei-

laajoja kansainvälisiä tutkimushankkeita.

– Elinkeinoelämäyhteistyö ja innovaa-

hakijaa eli noin kahdeksan hakijaa aloitus-

lisellä tiedekunnalla on avainrooli luo-

siä professuureja, joiden kautta tutkimus

Myös infrastruktuurit ja opetus ovat tär-

tiot korostuvat koko yliopiston strategias-

paikkaa kohden. Ympäristö- ja elintarvi-

da tiedeperustaa ja tuottaa osaajia kestä-

vahvistuu ja uudistuu ja monitieteisyys li-

keitä kehityskohteita, Toivonen täsmentää.

sa aiempaa selkeämmin, ja tiedekunnassa

ketalouden kandiohjelman kokonaishaki-

ville ruokaketjuille ja innovaatioille, jotka

kaavaillaan innovaatiotoimintaa erityises-

jamäärä kasvoi 29 prosenttia: 510 hakijaa

mahdollistavat kestävän ja kannattavan

ti ruokateemassa, Toivoinen kertoo.

eli noin seitsemän hakijaa aloituspaikkaa

elinkeinotoiminnan.

sääntyy edelleen, tiedekunnan dekaani

Työelämävalmiudet vahvistuvat

Ritva Toivonen kertoo.

Lähes 500 osaajan tiedekunta
Helsingin yliopiston uusi strategia kymmenvuotiskaudelle 2021−2030 hyväksyttiin helmikuussa. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan strategia konkreti-

Suomella ja maatalous-metsätieteellisellä tiedekunnalla on avainrooli luoda tiedeperustaa ja
tuottaa osaajia kestäville ruokaketjuille, ja innovaatioille ja kannattavalle elinkeinotoiminnalle, dekaani Ritva Toivonen tähdentää.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan

Tutkijoiden ja tutkimuksen näkyvyyttä

kohden.

tutkimus on sijoittunut kansainvälisissä

ja tiedekunnan markkinointia erityises-

tieteenalavertailuissa korkealle, mistä pi-

ti opiskelijoille on jo vahvistettu. Tiede-

Ruoka kiinnostaa yhä enemmän

detään kiinni ja tähytään vielä korkeam-

kunnan koulutusohjelmien hakijamäärät

Ritva Toivosen mukaan elintarvike- ja ra-

tämistä jokaisessa maassa. Koronakriisi on

malle.

ovatkin kasvaneet viime vuosina.

vitsemustieteet ovat keskeinen ja olennai-

tuonut tämän asian aivan uudella tavalla

nen osa koko tiedekuntaa.

kuluttajienkin tietoisuuteen. Tässä olen-

– Kestävästi tuotettu, ravitseva ruoka ja
sen saatavuus eivät ole itsestäänselvyys,
vaan se vaatii jatkuvaa huomiota ja kehit-

– Tämän vuoksi pitää vahvistaa keskei-

Elintarvike- ja ravitsemustieteet ovat

soi tavoitteet omilla tieteenaloillaan. Lä-

siä tutkimusinfrastruktuureja. Niihin kuu-

olleet jo pitkään suosittuja aloja. Tänä

– Elintarviketieteiden suosio on vahvaa

nainen asia on vahva ja korkeatasoinen

hes 500 osaajan tieteenalat ulottuvat mik-

luvat esimerkiksi laboratoriot, Viikin tut-

vuonna koko tiedekunnan hakijamäärä

opiskelijoiden keskuudessa. Ruoka ja ra-

tutkimus ja opetus, Toivonen vakuuttaa. l

robiologiasta maatalousteknologiaan ja

kimus- ja opetustila sekä Hyytiälän met-

kasvoi 30 prosenttia, eli selvästi yliopis-

vitsemus ovat yleisestikin nyt kiinnosta-

taloustieteisiin, kasvinjalostuksesta ku-

– Kolmas tavoite on ollut sanoittaa yh-

säasema, jotka ovat huippututkimuksen ja

ton keskimääräistä hakijamäärän kasvua

vampia koko yhteiskunnassa kuin koskaan

luttajakäyttäytymiseen ja maaperätietees-

teisesti se ydinasia, miksi juuri meitä tar-

-opetuksen yksi edellytys, Toivonen täh-

enemmän.

minun elinaikanani.

tä metsäekologiaan ja tuotemarkkinoihin.

vitaan myös tulevaisuudessa. Olemme

dentää.

– Yhteisössämme on myös yli 2 500

Suomessa ainoa taho, joka tarjoaa yliopis-

Hyytiälästä ja Viikin tilasta halutaan tu-

opiskelijaa. Yksi strategiaprosessin ta-

tokoulutusta koko ketjussa pellolta pöy-

levaisuuden visioissa kehittää Living Lab

voite on tuoda yhteen tämä laaja joukko ja

tään. Vastaava pätee osin myös metsiin,

-alustoja yhä laajemmin muun muassa

löytää suurimmat yhteiset nimittäjät, joil-

Toivonen muistuttaa.

kestävyyteen ja monitieteiseen tutkimuk-

la voidaan esimerkiksi suunnata kehityssatsauksia, Toivonen sanoo.

Tiedekunta haluaa jatkossakin kuulua
tieteenalojensa kansainväliseen kärkeen.

seen ja opetukseen.
Seuraava

isompi

koulutusohjelmi-

Toinen tavoite on tunnistaa toimin-

Uudessa strategiassa korostuvat myös ta-

en sisällön uudistus on mahdollista tehdä

taympäristön muutosvoimat, jotka näh-

voite vahvistaa monitieteistä tutkimusta

vuonna 2023, jos se osoittautuu tarpeelli-

dään tiedekunnan toiminnassa laajas-

sekä laajojen ilmiöiden ja järjestelmien tut-

seksi. Nopeitakin muutoksia voidaan kui-

ti olennaisiksi. Esille ovat nousseet muun

kimus, kuten kestävät ruokajärjestelmät.

tenkin tehdä. Opiskelijat ovat toivoneet li-

muassa ilmastonmuutos, biodiversiteetin

Strategiatyössä on keskusteltu paljon

sää esimerkiksi työelämävalmiuksien ja

köyhtyminen, digitalisaatio, maailman-

siitä, millaiset teemat vaativat erityis-

erityisesti käytännön johtamisvalmiuk-

laajuinen väestönkasvu moninaisine seu-

satsauksia lähivuosina. Niitä ovat muun

sien opetusta. Tätä varten on nimitetty

rauksineen sekä maaseudun ja kaupunkien

muassa ihmisten ja eläinten hyvinvointi,

käytännön johtamisen valmiuksia opetta-

eriytyvä kehitys.

markkinoiden tehokkuus, yritysten kes-

va työelämäprofessori: MMT Ilmo Aronen.
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KONEET, LAITTEET & LOGISTIIKKA

KUVAT: KONE OYJ

TEKSTI: Laura Hyvärinen
Vikamäärä laitteissa,
joissa ei ole 24/7 Connect
-palvelua asennettuna

40 %

on lanseerannut kolme vuotta
sitten ennakoivan huoltopalvelun ja vuoden 2019 loppupuolella tuotesarjan, jossa liitettävyys

20 %

2019/07

2019/05

2019/01

2019/03

2018/11

2018/09

2018/07

2018/05

2017/01

Alkuun tekoäly opettelee tuntemaan laitteet ja pian se oppii ilmoittamaan
poikkeavuuksista. Näin oireet saadaan korjattua ennen kuin laitteet vikaantuvat.

2018/03

0%

85%

2018/01

Asiakkaiden manuaalisesti
ilmoittamat viat
2017/11

87%

Tekoäly osaa ilmoittaa asentajalle huoltotarpeesta jo ennen kuin käyttäjät
havaitsevat vikaa.

Tekoäly ohjaa huoltoa

KUVA: TERO LEHTOSEN ARKISTO

H

issi- ja liukuporrasyhtiö KONE

60 %

94%

24/7 Connect
-palveluun kytkettyjen
laitteiden vikamäärä

90%

Kunnossapidon kustannussäästöt ja parantunut tuotantoprosessi ovat tuoneet
rahaa kassaan, mutta dataan pohjautuvan toimintamallin suurimmat hyödyt löytyvät
asiakkaiden liiketoiminnan keskeytyksettömästä toiminnasta ja parantuneesta
asiakaskokemuksesta.

80 %

2017/09

KILPAILUETUA ENNAKOIVASTA KUNNOSSAPIDOSTA

95%

Palvelun mahdollistamat
automaattisesti havaitut viat

2017/07

100%

100 %

2017/05

100%

2017/03

Teema

Tekoäly seuraa laitteiden käyttöä, matkustusmukavuutta ja ajoparametrejä kuten kiihtyvyyksiä ja jarrutuksia.

– Keskeytysajat ovat aina suoraan pois

asiakkaille parempia paketteja.

– Osa hissin turvallisuusvalvonnasta

kaupan liikevaihdosta. Hotelleille on ensi-

– Meillä on palvelun lopputuloksesta ker-

tehdään etänä. Rutiinikäyntejä ei pystytä

– Käyttömäärä kertoo huoltotarpees-

arvoisen tärkeää saada vierailta hyviä ar-

tovia mittareita, ja data kertoo, että olemme

välttämättä edes toteuttamaan, kun pai-

ta paljon. Matkustusmukavuus taas liittyy

vosteluja verkkoon, koska se vaikuttaa sii-

pystyneet siirtymään reagoivasta huollosta

kan päälle pääsy on rajallista. Käyttäjäda-

ääniin ja värinöihin, joiden analysoinnin

hen, miten ylhäällä näkyy hakutuloksissa

ennakoivaan. Laitteiden käyttötunnit ovat

taa analysoimalla saadaan parempaa tie-

automaattiovet voidaan yhdistää verk-

syvällisempi tarkoitus on löytää mekaa-

ja millaista hintaa majoituksesta voi pyy-

kasvaneet ja suunnittelematon keskeytys-

toa sille, mitä kohteita pitää siivota ja de-

koon, kun niihin asennetaan yhteyslai-

nisia vikoja ja tehdä ennakoivaa huoltoa,

tää, Lehtonen kertoo.

aika pienentynyt, Lehtonen kertoo.

sinfioida eniten.

te. Laitteissa on jo pitkään ollut elektroni-

kun sille on tarve. Tekoälyn suosittelemil-

KONE Oyj:llä on myös elintarviketeolli-

Liiketoiminta laajenee laitteiden huol-

Samalla saadaan tietoa todellisesta käy-

nen ohjausjärjestelmä ja ulkoisia sensorei-

la ennakoivilla toimenpiteillä pyritään en-

suudessa paljon huollettavia laitteita, jotka

tamisesta asiakkaiden liiketoiminnan ke-

töstä ja voidaan suunnitella huoltotoimi-

takin voidaan käyttää, kertoo KONE Oyj:n

sisijaisesti siihen, että säännöllisillä käyn-

ovat oleellinen osa tuotteiden logistiikkaa.

hittämiseen. Se vaatii uudenlaista otetta ja

nepiteitä todellisen tarpeen mukaan ja ot-

24/7-palvelun tuotelinjajohtaja Tero Leh-

neillä voidaan tehdä tuloksellisempaa työ-

Kaikkea ei voi edes mitata rahassa. Esi-

osaamista.

taa ensimmäisenä työn alle suurimmat

tonen.

tä, kiteyttää Lehtonen.

verkkoon on aina mukana.
– Lähes kaikki hissit, liukuportaat ja

merkiksi Helsingin ja Uudenmaan sai-

– Tarjousta ei enää voitetakaan parem-

riskikohteet.

Tekoälyä käytetään huoltokannassa

Etädiagnostiikan perusteella asentajat

raanhoitopiirin (HUS) sairaaloiden hissit

milla tuotteilla, vaan muita paremmal-

– Meillä on tuotteita, joilla voi konk-

olevien laitteiden lähettämän datan ana-

saavat kenttäpäätteellensä tietoja huolto-

ovat KONE Oyj:n 24/7-palvelussa. Käyt-

la kyvyllä ymmärtää asiakkaan tarpeita ja

reettisesti auttaa asiakasta toimimaan

lysointiin. Dataa varastoidaan pilvipalve-

tarpeista, toimintaohjeista ja huollon kii-

tödatan perusteella on tunnistettu keino-

räätälöidyillä ratkaisuilla. Ei asiakas tar-

hygieenisemmin. Hissin käyttäjä voi antaa

lualustoihin ja analysoidaan useamman

reellisyydestä.

ja rauhoittaa potilaskuljetusten kannalta

vitse niinkään uusia ominaisuuksia, vaan

kutsut hissille puhelimella, jolloin ei tar-

kriittisiä reittejä, mikä parantaa potilas-

haluaa meidän ryhtyvän toimiin niin, ettei

vitse koskea nappuloihin. On myös anti-

turvallisuutta, kertoo Lehtonen.

hänen tarvitse murehtia suunnittelemat-

bakteerisia pinnoitteita, ilmanpuhdisti-

järjestelmän, analyytikoiden ja datatietei-

– Järjestelmälle kerrotaan myös lii-

lijöiden voimin. Moneen prosessiin käyte-

ketoimintasääntöjä: esimerkiksi kuinka

tään avointa lähdekoodia. Tekoäly oppii,

usein oviongelma saa toistua, ennen kuin

Uusi palvelu tuo uudenlaisia asiakkaita.

tomia katkoja. Myymme asiakkaalle mie-

mia ja käsikaiteen desinfiointia UV-valol-

työ lähetetään asentajan työlistalle, Leh-

– Kun keskiössä oli laitteen suoritusky-

lenrauhaa, valottaa Lehtonen.

la. Näitä on ollut ennenkin valikoimissa,

millainen data kuvaa laitteiden normaalia
toimintaa. Analytiikka auttaa harjaantunuttakin ihmistä huomaamaan aiemmin,
milloin laitteen toiminnassa on jotakin

KONE Oyj:n 24/7-palvelun liiketoimintajohtaja Tero Lehtonen kertoo olevansa onnellisessa
asemassa, kun töitä on riittänyt myös pandemia-aikana, ja liiketoimintaa voidaan jatkaa. Työ
on infrastruktuurin kannalta kriittistä.

tonen kertoo.

Asiakashyödyt yllättivät

ky, keskusteltiin kustannusten hallinnasta

– Työntekijämme ovat asiantuntijoi-

kiinteistöstä vastaavien henkilöiden kans-

ta, joilla on ymmärrystä asiakkaan liike-

mutta niiden suosittelu asiakkaille on osa

sa. Nyt puhutaan useammin kaupallisesta

toiminnasta: he ottavat vastuuta ja toimi-

Etätyö on ollut globaalissa yhtiössä ar-

vastuullisuutta, Lehtonen kuvailee.

poikkeavaa. Tekoäly seuraa jo kymmeniä

KONE Oyj:n 24/7-palvelu toimii yli 40

toiminnasta vastaavien henkilöiden kans-

vat oikea-aikaisesti. Kun ennakoiva huol-

kea ennen pandemiaakin. Myyjätkin pää-

tuhansia laitteita maailmassa, ja koko ajan

maassa, ja huoltokannassa on tekoälyn

sa, ja heitä kiinnostaa liiketoiminnan ko-

to aloitetaan kyllin varhain, saadaan lisää

sivät nopeasti työskentelemään kotoa kä-

se oppii lisää laitteiden ”terveydentilasta”.

piirissä kymmeniätuhansia laitteita. Maa-

konaisuus. Asiakasyhtiö voi pysyä sama-

käyttövuosia, millä on suora kestävän ke-

sin. Asiakaskohtaamisten määrä on kas-

– Analytiikassa keskitytään niihin asioi-

ilmassa on hissejä ja liukuportaita hieman

nakin, mutta asiakashenkilö on eri. Se vaa-

hityksen vaikutus kiteyttää Lehtonen.

vanut.

Pandemia antaa
vauhtia muutoksiin

kanssaan on kohtaamisia enemmän, vaik-

KONE on tukenut pandemiatilanteessa ter-

matkat jäävät pois, työpäivään tulee te-

hin, jotka aiheuttavat eniten ongelmia,

liita korjauksia. Oireilevat viat voivat nä-

vajaat 20 miljoonaa. Lehtosen mukaan

tii omalta organisaatiolta erilaista osaa-

kuten hissien oviin ja pysähtymistarkkuu-

kyä esimerkiksi niin, että ovi yrittää sul-

suurin hyöty ei löydy välttämättä sieltä,

mista, summaa Lehtonen.

teen. Nämä ovat usein käyttäjällekin nä-

kea useamman kerran, tönäisee käyttäjää

mikä on ilmeisintä.

kyviä oireita, mutta kun hissien käyttä-

tai hissi ei pysähtynyt ihan lattian tasalle,

jät eivät omista hissejä, harva tulee niis-

mikä aiheuttaa kompastumisriskin.

– Lähdimme ennakoivaan huoltoon ja

Roolit muuttuvat

– Asiakkaat tykkäävät, kun heidän
ka se tarkoittaisikin etätapaamisia. Kun

diagnostiikkaan omat kustannussäästöt ja

Koko organisaatio pitää saada mukaan,

veydenhuollon ja sairaaloiden asiakkai-

hokkuutta. Työstä tulee datavetoisempaa

tä ilmoittaneeksi. Voi olla vaikeaa päätel-

– Otamme itsellemme tehtäväksi ryh-

prosessin varmuuden kehittäminen edellä.

jotta saadaan paljon hyötyä. Datan ei aina

ta ja sitä kautta yhteiskuntaa parantamal-

ja järjestelmällisempää, kun myyjät tar-

lä, mikä on tarpeeksi vakava asia ilmoitet-

tyä ennakoiviin toimenpiteisiin, kun val-

Pian selvisi, että paljon suurempi hyö-

tarvitse olla kovin syvällistä. Perusasioil-

la potilasturvallisuutta. Yritys on tarjonnut

kastelevat omaa portfoliota enemmän, eli

tavaksi, pohtii Lehtonen.

vomme laitteiden toimintaa. Teemme asi-

ty tulee asiakkaan liiketoiminnasta. Kaup-

la voi päästä hyvin liikkeelle ja saada iso-

24/7-palvelun ilmaiseksi puoleksi vuodeksi

milloin olen viimeksi keskustellut tämän ja

konkreettinen

akkaan puolesta päätöksiä ennusmerkkien

pakeskusten, hotellien ja sairaaloiden toi-

ja hyötyjä. Asentaja kentällä tekee uusil-

käyttöön ja tehnyt asennuksen omalla kus-

tämän kanssa, kuvailee Lehtonen. l

hyöty on löytää oireilevat viat, ennen

perusteella, kertoo Lehtonen KONE Oyj:n

minnan jatkuvuus ja turvallisuus on mer-

la työkaluilla paremmin työnsä. Datan pe-

tannuksellaan. Etädiagnostiikan rooli ko-

kuin turvallisuus vaarantuu tai tulee kal-

tavoista helpottaa asiakkaan arkea.

kityksellisempää.

rusteella myyjät pystyvät räätälöimään

ronapandemian aikana on korostunut.

Ennakoivan

16

huollon

Kehittyvä Elintarvike 3/2020

Koneet, Laitteet & Logistiikka

17

Teema

KONEET, LAITTEET & LOGISTIIKKA
TEKSTI: ryhmäpäällikkö Tiina Salo, myynti- ja kehityspäällikkö Riina Brade &
vanhempi erikoissuunnittelija Matti Reivonen Elomatic Oy
KUVAT: ELOMATIC

Laitoksen omistaja

Konsultointi- ja
suunnittelutaho

• Päättäjät
• Tekniset, investoinneista vastaavat
henkilöt
• Tuotannollinen ja taloudellinen
vastuuhenkilö, operaattorit

•
•
•
•
•
•
•

Viranomaiset
•
•
•
•

Ympäristölupa
Kemikaalilupa
Rakennuslupa
Verottaja

Toimittajat, urakoitsijat

Suunnittelijat

3D-koordinaattori ylläpitää geometrista kokonaismallia sekä rakennuksen
että rakennus- ja laitostekniikan osalta. 3D-laitosmalli vähentää virheitä ja
tehostaa ratkaisujen havainnollistamista suunnittelu- ja työmaakokouksissa.

3D-laitosmallilla on helppoa havaita suunnittelun eteneminen ja haluttujen
muutosten vaikutus.

SUUNNITTELUTYÖ
LAITOSINVESTOINNIN KESKIÖSSÄ
Teknisen toteutettavuuden ja rakennettavuuden selvitys luo raamit investoinnille.

I

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arkkitehti
Geotekniikka
Rakenteet
Talotekniikka (LVIAS)
Palotekniikka
Prosessi
Laitos/mekaaninen
Sähkö, instrumentointi, automaatio
Turvallisuus

Investointihankkeissa sidosryhmien määrä on hämmästyttävän
laaja. Kuvassa on lueteltu merkittävimmät sidosryhmät ja heidän
vastuualueitaan. Suunnittelutalojen roolina on toimia eri osapuolten kanssa ja varmistaa sujuva yhteistyö.

esiselvitys- ja konseptivaiheessa inves-

den asiakkaan tavoitteet ja kustannuspai-

toinnista karkean kokonaiskustannusar-

neet.

kettaa investointia. Samassa yhteydessä

vion: +/- 25–40 prosenttia, kun huomioi-

tarkistetaan tilaajan resurssit, olemassa

daan prosessin monimuotoisuus ja uuden

olevien käyttöhyödykkeiden riittävyys ja

teknologian taso. Tältä pohjalta hahmot-

Visuaalisuus
3D-suunnittelun etuna

kunto, ympäristö- ja kemikaaliluvan vel-

tuvat investoinnin kustannukset, joille voi-

3D-suunnittelu antaa mahdollisuuden in-

voitteet, varastoitujen vaarallisten kemi-

daan hakea rahoitusta ja investointilupaa.

vestointihankkeen osapuolille tehokkaa-

kaalien määrät ja tuotantotaloudelliset perusteet investoinnille.

Tarkentamalla prosessin käyttäjävaatimuksia, sijoituspaikkaa ja rakennusvaati-

toimintaan paikallinen pelastusviranomai-

Usein edellä esitettyjen asioiden myötä

muksia kustannusarviossa voidaan päästä

dosryhmien määrä on hämmästyttävän

kaaliluvan ja rakennusluvan hakemista.

nen. Asianmukaiset prosessin riskinarviot

nousee uusia kysymyksiä. On tärkeää vara-

tarkkuustasolle +/-15–25 prosenttia. Sil-

Prosessin laajennukset tarvitsevat usein

muutosta edeltävästä, muutoksen aikaises-

ta selvitystyölle aikaa. Jokainen investointi

loin on huomioitu kattavammin suunnit-

keelle erilaisista lähtökohdista. Uudis-

rakennusluvan ja mahdollisesti luvan ke-

ta ja valmiista toiminnasta on tehtävä ih-

on ainutkertainen ja läpimenoaika on selvi-

telu ja päälaitteiden hankinnat asennus-

hankkeissa laitoksen sijaintipaikka saat-

mikaalien käsittelyyn ja varastointiin. Jäl-

misten ja ympäristön turvaamiseksi.

tysvaiheessa suuntaa antava. Usein elintar-

töineen, maanrakentaminen ja aluetyöt

n
n

taa olla päättämättä. Silloin aloitetaan kon-

kimmäisen myöntää turvallisuus- ja kemi-

Ennen investointia tehdään rakennet-

viketeollisuuden investointeihin ryhtyvä on

sekä rakennuksen ja rakentamisen kus-

septin suunnittelusta. Toiminnan laajuus ja

kaalivirasto Tukes tai pienimuotoisempaan

tavuusselvitys. Siinä tarkistetaan velvoit-

niin sanottu kertarakentaja, jolloin projek-

tannukset.

tinhallinnasta puuttuvat rutiinit.
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Tehtaan suunnittelun
onnistumisen edellytykset

laaja. Laitosinvestoinnit ponnistavat liik-
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Järjestelmällinen projektisuunnitelma sisältää käyttäjien vaatimukset, tavoitteet ja aikataulun.
Projektisuunnitelman toteutumista seurataan ja poikkeamiin
puututaan, kohteen erityisominaisuudet, asiakkaan osallistumismahdollisuudet ja asetettujen odotusten vaatimukset huomioiden.
Projektipäällikkö tarvitsee projektinhallinnan teorian ja ohjelmistojen hallinnan lisäksi hyviä
vuorovaikutustaitoja. Hänen tulee tunnistaa tietojen haltijat ja

kanavoida tiedot niitä tarvitseville. Vähistäkin tiedoista on kyettävä tunnistamaan olennainen.
Viestintäsuunnitelma tukee sidosryhmien välistä tiedonkulkua. Sen katkokset voivat johtaa projektin epäonnistumiseen.
Kommunikoinnin lisääminen vähentää virheitä ja varmistaa, että keskitytään tavoitteiden saavuttamiseen. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö säästää
aikaa ja vaivaa.

Kirjallinen dokumentointi piirustuksineen on edelleen paras keino luoda yhteisymmärrystä. Se on edellytys siirryttäessä
projektin vaiheesta toiseen ja investointihakemuksissa. Prosessin osien sijoittaminen rakennukseen oikeaan mittakaavaan
tehdyssä piirustuksessa antaa
käyttäjille ja päättäjille mahdollisuuden tehdä muutoksia kustannustehokkaasti ennen asentamista. Uusissa ohjelmissa piirustuksiin voi tutustua virtuaalisessa ympäristössä.

Hyödyketoimittajat
Maaperätutkimus
Pohjatyöurakoinnit
Rakennusurakoinnit
Talotekniset urakoinnit
Itsenäiset laitteet
Pienet laitteet
Automaatiotoimitus
Laiteasennusurakointi
Putkistourakointi
Sähköurakointi

määräykset, jotka koskevat tai voivat kos-

luonne määrittävät ympäristöluvan, kemi-

Teollisuuslaitoksen investoinnit toteutetaan projekteina. Sillä on oma, tuotannosta eroava
budjetti, aikataulu, organisaatio,
johtamistavat, laatu- ja laajuusvaatimukset sekä tavoitteet.
Projektin onnistumisen edellytys on tavoitteiden määrittäminen ja niistä tiedottaminen projektiorganisaatiolle. Tavoitteena
voi olla esimerkiksi tuotantokapasiteetin nostaminen, päivittyneiden viranomaismääräysten
noudattaminen tai tuotantovarmuuden takaaminen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tavat asetukset, direktiivit, standardit ja

nvestointihankkeisiin vaikuttavien si-

Askelmerkit onnistuneeseen projektiin

Projektinjohto
Rakennuttajakonsultti
Suunnittelupäällikkö
Hankintatoimen johtaja
Työmaavastuulliset
Käyttöönoton johto
Validoinnin johto

Tarjouksia pyydettäessä investoinnin

Kaikki rakentamista koskeva lainsää-

merkittävimmissä hankinnoissa päästään

däntö on sellaisenaan voimassa korjaus-

+/- 5–10 prosentin tarkkuuteen inves-

ja uudisrakentamisessa. Palo- ja räjähdys-

toinnin kokonaiskustannuksissa.

n
n
n

turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota

Rakentamisvaiheessa suositaan EPCM-

ja arvioida työturvallisuuden ja ympäris-

toteutusta (Engineering, Procurement,

tövahinkojen riskit realistisesti. Juridinen

Construction Management) laajemmis-

vastuunjako kannattaa muistaa: toimin-

sa, kokonaisten laitosten rakennuspro-

nanharjoittaja tai suunnittelija ei vapau-

jekteissa. Se on rakentamisen toteutus-

du ankarasta vastuustaan lain edessä sii-

tapa, joka sisältää suunnittelua, hankin-

n

tä syystä, ettei tarkastava viranomainen

tojen koordinointia, työmaapalveluja se-

n

tiennyt tai tuntenut tarkastettavan raken-

kä rakennuttamista. Se soveltuu hyvin ti-

nushankkeen erityispiirteitä.

lanteisiin, jossa tilaajan omat suunnitte-

Kustannusarviot tarkentuvat
investoinnin edetessä
Teollisuuden investointihankkeet antavat

lu- ja projektointiresurssit ovat vähäiset.
Silloin konsulttikumppani toimii tilaajan
edustajana, toteuttaen investointia sovitussa aikataulussa ja budjetissa, huomioi-

n
n

n
n
n

Tavoite ja laajuus ovat selkeät
Projektitiimin roolit ja vastuunjako
selkeät
Kokenut investoinnin vetäjä valittu
Prosessitekninen projektipäällikkö
mukana
Rakennustekninen projektipäällikkö
mukana
Toteutuksen vaiheet ja katselmoinnit
sovittuna tilaajan kanssa
Aikataulu, kustannukset ja ennusteet
sovittuna tilaajan kanssa aloituspalaverissa
3D-suunnitteluohjelmisto käytössä
Projektinhallinnan ohjelmistot käytössä
3D-mallit käytössä esisuunnitteluvaiheesta lähtien
Muutos- ja lisätyötarpeiden tunnistaminen ja hallinta rutiininomaista
Kommunikaatio sidosryhmien välillä
toimii
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seen mielipiteiden vaihtoon suunnitteluratkaisujen osalta. 3D-koordinaattori ylläpitää geometrista kokonaismallia sekä rakennuksen että rakennus- ja laitostekniikan osalta.
Ohjelmistot kehittyvät valtavaa vauhtia.
Esimerkiksi kaavion piirustusohjelmat, tie-

Tavanomaisia tuotannon
kehityksen ongelmia
n

tokannat, 3D-laitosmalli, rakennuksen tietomallit ja simulointityökalut saadaan keskustelemaan keskenään. Tarkoitus on, että
tieto syötetään kerran ja vain yhteen paikkaan. Käytännössä prosessisuunnittelija

n

n

antaa putkitus- ja instrumentointikaavion
3D-laitossuunnittelijalle. 3D-laitossuunnitteluohjelma kommunikoi kaavio-ohjelman kanssa, eikä täten salli kaavion vastaisia putkisto- tai laitekytkentöjä.
Laitosmallin tehokkuuden merkitys havainnollistuu, kun suunnitelmiin tarvitaan

kaikkiin yksittäisiin 2D- ja 3D-piirustuksiin.
Malli on tietopankki, josta ajetaan taso- ja

on tarkasteltava pakkaamisen sijaan koko

putkiston graafiset isometripiirustukset

prosessia. Sisälogistiikkaa ymmärtämällä

Tuotantolaitos koostuu varsinaisen tuo-

non puhtausvaatimukset riippuvat val-

osaluetteloineen, jotka sisältävät kaikki

voi optimoida pakkausprosessia, eli vali-

tetta valmistavan prosessin laitteistoista

mistettavasta tuotteesta ja siitä, onko

kyseisen putkiston rakentamiseen tarvit-

ta sopivan laitteen ja toiminnanohjauksen.

sekä sitä palvelevista käyttöhyödykkeis-

tuote suorassa kontaktissa hyödykkeen

tavat tarvikkeet täydellisillä materiaaliti-

Yhteistä kaupallisille mallinnussovel-

tä. Niitä jaetaan putkistoja tai johtoja pit-

Odotusajat ja häiriöt toistuva riesa,
vaikutukset toimitusvarmuuteen epäselviä

kanssa. Toimijoilla on yleinen velvolli-

lausnimikkeillä, pöytäkirjat ja muut asen-

luksille on tavoite lisätä ymmärrystä pro-

kin käyttöpisteisiin. Osa hyödykkeistä vai-

suus tunnistaa ja hallita mahdollisia ris-

nusurakka- ja käyttöönottovaiheen doku-

sessista, tunnistaa tuottavuustekijät ja

kuttaa suoraan tuotteen laatuun ja osa vä-

kejä, yleensä vaaranarvioinnin kautta. Tä-

mentit ovat kaikkien saatavilla linkkien

tehdä kestävämpiä päätöksiä organisaa-

lillisesti.

Toiminnanohjauksen kehitysideoiden
vaikuttavuus toimintaketjuun vaikeaa

mä HACCP -analyysi (Hazard Analysis and

kautta. Paperin määrä ja vanhentuneiden

tiossa. Mallin kautta saadaan työkaluja

Hyödykejärjestelmien piirissä saattaa

Critical Control Points) luo perustan puh-

versioiden käyttö työmaalla saadaan pie-

päätöksentekoon, jotta kehitysresurssit

olla aineita, joiden käsittely on vaarallis-

Investointien elinkaarenaikaisia kustannuksia ei arvioida hankintapäätöksissä

taus- ja hygieniatasolle ja sen hallinnalle.

nenemään oleellisesti. Hyvin perustettu

kohdistuvat oikein.

ta. Nämä räjähdys-, käsittely- ja palotur-

sa. Läpimenon ja kapasiteetin arvioinnissa

tä järjestelmistä materiaali- ja puhtausvaatimusten osalta. Elintarviketuotan-

Höyryn laatuluokka vaihtelee käyttö-

3D-aineisto palvelee hanketta suunnitte-

Mallintamalla prosesseista voidaan etsiä

vallisuuteen liittyvät vaatimukset tulee

kohteittain.

lusta toteutukseen ja kunnossapitoon asti.

kehityskohtia, tunnistaa prosessin reuna-

ottaa huomioon toiminnassa, toimintojen

käytetään usein kulinaarihöyryä. Siitä on

Elintarvikevalmistuksessa

ehtoja ja optimoida läpimeno- ja jonotus-

sijoittelussa ja rakenteissa. Turvallisuus-

suodatettu yli viiden mikronin partikkelit,

aikoja, materiaali- ja henkilövirtoja sekä

suunnittelu antaa tarkastelun tuloksena

eikä vesikemikaaleja käytetä, tai ne ovat

välivarastojen sijoittelua. Prosessien suori-

määritellyt vaatimukset muille suunnitte-

elintarvikehyväksyttyjä.

n

Tuotantotehokkuus ja läpimenoajat
vaihtelevat ilman selkeää syytä

n

Laiterikkojen ennakointi vaikeaa,
todellinen laitekapasiteetti epäselvä

n

Toiminnoissa energia- ja materiaalitehottomuutta, eikä selkää kuvaa
materiaalivirtojen kustannuksista

Tuotannon tehostaminen kohdistuu usein

tuskykyä pystytään selvittämään, virtauk-

luosa-alueille, jotta toiminnan kokonais-

pakkaamiseen, sillä konehäiriöt ja tuote-

sia hallitsemaan ja selvittämään yhteenso-

turvallisuus voidaan taata.

vaihdot heikentävät tuotannon nopeutta

pivuutta tuotanto-ohjelmistojen kanssa.

Laitteet ja putkiston komponentit tulee

den pitää täyttää talousvedelle asetetut

n

Ei kokemusta toteuttaa tarvittavia
muutoksia, nykyisiä toimintoja häiritsemättä

ja laatua, ja lyhyet pakkaussarjat aiheutta-

Prosessien toimivuudesta ja käyttöas-

määritellä toimintaympäristön olosuhde-

laatuvaatimukset. Vesijärjestelmiä suun-

vat pakkausmateriaalihävikkiä. Pakkaus-

teista saadaan tietoa ja voidaan tunnistaa

vaatimuksien mukaisesti koko käyttöajal-

niteltaessa tulee huolehtia, että tekniset

koneinvestoinnin kokonaisvaikutusta on

pullonkauloja sekä selventää konerikko-

le. Muutoin osa laitteista ja komponenteis-

ratkaisut ja rakennemateriaalit eivät hei-

vaikea arvioida sirpaleisessa tuotannos-

jen ja häiriötilanteiden vaikutusta proses-

ta saattavat aiheuttaa jopa vaaraa loppu-

kennä veden laatua. l

siin. Mallinnuksella voi etsiä myös sopivia

tuotteelle, työntekijöille, omaisuudelle se-

ajankohtia investoinneille ja vertailla ko-

kä ympäristölle.

muutoksia. Muutokset tehdään suoraan
3D-geometrian metadataan, josta se kulkee

Tietokannassa olevat asennuskuvat,

Hyödykejärjestelmät
osana tuotantoa

kä yksittäisten laitteiden määrittelyjä.

leikkauskuvia, laite- ja massaluetteloita se-

Mallinnus pakkausprosessin
kehityksen tukena

Kommentti

ne-, laite-, tuotantolinja- ja niiden sijoittelun vaihtoehtoja.

Elintarvikkeen valmistuksessa käytetyn tai sen kanssa kontaktissa olleen ve-

Puhdashyödykkeiden tuotto- ja jakelujärjestelmät poikkeavat perinteisis-

INVESTOINNIN ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET PANDEMIAN AIKANA JA JÄLKEEN
Elintarvikkeiden valmistus on
Euroopan suurin teollinen toimiala. Vielä loppuvuodesta 2019
ennusteet kasvunäkymistä globaalin elintarvikevalmistuksen ja
-käsittelyn toimialalla olivat positiiviset, ja kasvun odotettiin kiihtyvän lähivuosina noin viisi prosenttia vuotuista kasvuvauhtia
vuoteen 2021 asti.
Myös kotimaiset elintarvikeyritykset aikoivat kasvattaa
investointejaan, joissa rationalisointi-investoinnit olivat pääroolissa. Tämä tarkoitti panostuksia tehostamishankkeiden lisäksi
ympäristö- ja turvallisuushankkeisiin.
Poikkeuksellisia epävarmuuksia on nyt näköpiirissä. Mikä on tulevaisuuden normaalitila markkinoilla, johon pohjata yrityksen investointisuunnittelu? Sitä on vaikea ennustaa. Se tiedetään, että
pandemian vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja niihin on varauduttava. Konsultointi- ja tekniset suunnittelutalot ohjaavat palvelujaan ja
panostuksia teollisissa investoinneissa epävarmuuden aikoina.
Varautuminen edellyttää koko tilaus-toimitusketjun kattavaa riskinhallintaa ja panostuksia
ketjun vastuullisuuteen. Yrityksiltä vaaditaan kriisinsietokykyä
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ja vahvaa tasetta sekä tehostamisohjelmia, joilla varmistetaan
operatiivista kannattavuutta.
Lisäksi poikkeusolot ovat osoittaneet ruuan omavaraisuuden
tärkeyden. Elintarviketeollisuus ja
koko elintarvikeketju ovat huoltovarmuuden kannalta kriittisiä.
Elintarvikeketjun läpinäkyvyys
korostuu yhä vahvemmin. Kuluttajapakattujen tuotteiden valmistajilla on edelleen tärkeä rooli
tuottaa tärkeitä tuotteita, joiden
terveellisyyteen ja hyvinvointia
tukeviin ominaisuuksiin voi luottaa. Tämä palvelee sekä ikääntyviä että alkuperä- ja ympäristötietoisia kuluttajia.
Digitaalisuus ja panostukset
vastuullisempaan ja jäljitettävämpään elintarvikealan toimitusketjuun tuovat kiihtyvällä
vauhdilla kehitystarpeita, kuten
uudenlaisia toimintamalleja ja
tuotteita. Ruuantuotannon kestävyys ja kasvutarpeet nostavat
esiin tehostamis- ja laajennushankkeita sekä luovat tarvetta
muunneltavissa oleville, modulaarisille yksiköille.
Edelleen on tarvetta operatiivisiin tehostamiskatselmointeihin
sekä kustannusten vähentämiseksi että panos-tuotto-suhteen
ja energia- ja materiaalitehokkuu-

den parantamiseksi. Elintarviketeollisuusliiton tunnistamista tulevaisuuden tutkimuksen painopistealueista vuosille 2018−2025
ovat resurssitehokas pohjoinen
ruuantuotanto ja innovatiiviset
tuotantoteknologiat1. Ne ovat
edelleen ajankohtaisia ja suunnittelualalle muutos- ja laajennussuunnittelua takaavia teemoja.
Elintarviketeollisuuden yksiköiden investointiprojekteissa
suunnittelutalojen rooli on toimia resurssitehokkaiden prosessien, sivuvirtojen hyödyntämisen
ja uusien tuotantoteknologioiden
puolestapuhujana.
Lisäksi erityisesti ”laitosintegraattorin” rooli tilaajan edunvalvojana korostuu: Onnistuakseen
projektissa ei riitä pelkän laitetai järjestelmäkokonaisuuden
hankinta, vaan tarvitaan myös
pääteknologiapakettien ulkopuolisten osuuksien suunnittelua.
Koko laitoskokonaisuuden yhteensovittaminen ja 3D-koordinointi on merkittävä osa tehdassuunnittelua. Se vähentää virheitä ja tehostaa ratkaisujen havainnollistamista suunnittelu- ja työmaakokouksissa.

nuttamisesta, kokonaislayoutista, hyödykkeistä sekä laitteistojen ja järjestelmien keskinäisestä
toimivuudesta ja läpimenon optimoinnista.
Elintarvikevalmistajien haaste sovittaa tuotteitaan jatkuvasti
muuttuviin kuluttajien vaatimuksiin edellyttää lean-suunnittelumenetelmiä ja -välineitä, vaikka perinteisesti investointihankkeita ei pidetä erityisen ketterinä. Laitoksen 3D-suunnitteluohjelmistoilla ja laitosanimoinneilla
voi testata haluttua muutosta tai
laajennusta tehokkaasti ja ennakoivasti.
3D:ssä valmistusympäristön
rakennevaatimukset ja tilankäyttö hahmottuvat visuaalisesti erityisesti silloin, kun vaihtoehtoisia
teknologiapaketteja vertaillaan
ja sijoitellaan laitoksen kokonaismalliin. Virtuaalimalliin voi jopa
mennä todellisessa mittakaavassa kokeilemaan laite- ja kalustesijoitusten toimivuutta ja hyödyntää tietomallia jatkossa laitoksen ylläpidossa.

Tekniset suunnittelutalot vastaavat yhä useammin tilaajan
”oikeina käsinä” yksikön raken-

1

Riina Brade

VIITE:
etl.fi/media/aineistot/raportit-ja-katsaukset/elintarviketeollisuuden-tutkimusstrategia-2018-2025.pdf
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KONEET, LAITTEET & LOGISTIIKKA
TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

KUVA: DONATAS MARGIS, MULTIVAC LIETTUA

KUVA: VESANTTI

KUVA: ATLAS COPCO

nia- ja laatutasoa pidetään it-

Töitä on riittänyt
pandemia-aikanakin

sestäänselvyytenä, mutta sii-

Koronapandemialla ei ole ollut

tä ei saa kuitenkaan sille kuu-

Vesantin toimintaan dramaat-

luvaa hintaa.

tista vaikutusta, mutta kolme

tarvikkeet ovat. Korkeaa hygie-

Vesantti tuo maahan alan koneita ja niiden varaosia, maus-

Ruokatehtaat erikoistuvat tuotteiden valmistamiseen ja jättävät muut työt kone- ja laiteasiantuntijoiden hoidettavaksi, aluepäällikkö Stefan
Koskinen Atlas Copco Rentalista tiivistää.

Valmisruokien kulutus kasvaa Suomessa, ja kaupan hyllyille tulee entistä laadukkaampia valmisruokatuotteita, Vesantin toimitusjohtaja Jarno
Leppälä arvioi.

– Saksalaisen konevalmis-

riaaleja sekä tarjoaa huoltopal-

tajan ylin johto on linjannut,

veluja.

että kukaan sen työntekijä ei

A

voisin, että asennuksiin päästään viimeistään kesäkuussa, sillä kaksi kolmesta kone-

Atlas Copco Rentalista kertoo,

toimituksesta on viittä vail-

että palvelusopimukset elintar-

le valmis projekti. Varaosa- ja

viketeollisuuden kanssa yleis-

huoltopalvelut ovat toimineet

tyvät ja tiivistävät kumppa-

ihan normaalisti, Jarno Leppä-

nuutta. Yritys on erikoistunut

lä kertoo.

öljyttömään paineilmaan.

Muutama Vesantin asia-

– Omien koneiden ja laittei-

kas valmistaa tuotteita hore-

den omistus vähenee teollisuu-

ca-alalle, joka on käytännössä

dessa. Ruokatehtaat erikoistu-

seisahtunut koronapandemian

vat tuotteidensa valmistami-

poikkeustoimien vuoksi.

seen ja jättävät muut työt kone-

– Täytyy olla kiitollinen,

ja laiteasiantuntijoiden hoidet-

että elintarvikeala ei ole niin

Paineilma voi olla iso ener-

Ruokatehtaat käyvät lähitulevaisuudessa entistä tehokkaammin ja automaattisemmin.

matkusta nyt mihinkään. Toi-

Aluepäällikkö Stefan Koskinen

tavaksi, Koskinen tiivistää.

ELINTARVIKETUOTANTO TEHOSTUU

asentajia ei saatu Suomeen.

te- ja lisäaineseoksia ja mate-

Palvelusopimukset
yleistyvät

Ruokatehtaiden automaatio lisääntyy ja mahdollistaa miehittämättömät tuotantolinjat, Multivacin toimitusjohtaja Esa Harju kuvaa elintarvikealan lähitulevaisuuden näkymiä.

konetoimitusta on kesken, kun

suhdanneherkkä kuin moni
muu ala, Leppälä sanoo.

giasyöppö, ja tehtaissa halu-

Multivac Oy:lle koronapan-

taan energiatehokkaampia rat-

demia ei ole aiheuttanut talou-

kaisuja.

dellisia vaikutuksia, koska yri-

– Säästötoimet vaativat investointeja, mutta ne voi hoi-

tys toimii elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

taa vuokrauksella tai palvelu-

– Olemme siirtyneet mah-

Hän arvioi, että ruoka-

sopimuksella. Palvelusopimus

dollisuuksien mukaan etä-

massa kone-, laite-

kauppa siirtyy entistä enem-

voi olla laaja ja sisältää muun

työskentelyyn ja kiinnittä-

ja pakkauspalveluja

män verkkoon ja ruokatehtai-

muassa laitteiden etävalvonnan

neet entistä enemmin huo-

tarjoavat yhteistyö-

den automaatio lisääntyy, mi-

tai vuosihuollot sekä koneet ja

miota hygieniaan. Asennus- ja

kumppanit, joilla on

kä mahdollistaa miehittämät-

laitteet, Koskinen tarkentaa.

huoltotyöt tehdään suurta hy-

siaa ovat vauhditta-

KUVA: ATLAS COPCO GROUP

näköalapaikka seurata alan ke-

tömät tuotantolinjat.

hittymistä.

Myös Vesantti Oy:n toimi-

Laitteiden

etävalvonnan

gieniaa noudattaen ja yhdessä

myötä lisääntyy myös rapor-

asiakkaiden kanssa suunnitel-

tointi.

len, Esa Harju sanoo.

Pakkausratkaisuja tarjoavan

tusjohtaja, ETM Jarno Leppälä

Multivacin toimitusjohtaja Esa

uskoo, että elintarviketuotan-

– Kertyvän datan avulla voi-

Atlas Copco Rentalilla huol-

Harju arvioi, että elintarvikete-

non tehokkuus paranee tulevi-

daan tarkistaa, onko kone teho-

lot ja hätätapaukset on hoi-

ollisuudessa on tärkeintä var-

na vuosina.

kas ja sopivankokoinen nykyi-

dettu pääosin normaalisti ko-

mistaa tuotteiden hyvä säily-

– Valmisruokien kulutus

seen käyttöön. Paljon energiaa

ronapandemian aikana, mut-

vyys ja turvallisuus aikaisem-

kasvaa Suomessa, ja kaupan

kuluttavien koneiden ja laittei-

ta uudet hankkeet ovat pitkälti

paa vähemmällä pakkausma-

hyllyille tulee entistä laaduk-

den käytöstä saatavat analyysit

siirtyneet.

teriaalilla.

kaampia valmisruokatuottei-

ja energiaraportit tuovat esiin

ta, Leppälä arvioi.

isoja

– Intensiivisen tuoteke-

säästömahdollisuuksia,

– Kausihuollot on hoidettu

Hän harmittelee, että isois-

neilla voidaan käyttää ohuem-

sakin liha- ja valmisruokayri-

Nykyisissä tuotantolaitok-

huoltoa paikalle koronapan-

pia pakkauskalvoja ja karton-

tyksissä viivan alle jäävä osuus

sissa on valmiina sähkö- ja pai-

demian aikana, Stefan Koski-

kipohjaisia materiaaleja. Li-

on pieni.

neilmaliitännät, jotta varakone

nen kertoo. l

saatu vähennettyä merkittävästi, Harju summaa.
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– Kuluttajat pitää saada
Elintarviketehtaiden automaatio lisääntyy ja etävalvonta yleistyy tulevina
vuosina.

ymmärtämään, miten turvallisia Suomessa valmistetut elin-

voidaan kytkeä nopeasti rikki
menneen tilalle.

Lisää myyntiaikaa, puhtaampia elintarvikkeita,
enemmän tuotantoaikaa, vähemmän säilöntäaineita!

lähes normaalisti, mutta muu-

hityksen ansiosta uusilla ko-

säksi energiankulutusta on jo

Koskinen vakuuttaa.

Happidesinfiointi ilman kemikaaleja

tama yritys ei ole halunnut

DesiRentTM happidesinfiointi on erittäin tehokas mikrobien tuhoaja.
Se poistaa pinnoilta ja prosessilaiteista biofilmin, saostumia ja
kalkkeutumia. Valmista itse 1000 litraa desinfiointiliuosta 8 minuutissa
vesijohtovedestä ja sähköstä! Tunteja pois pesusyklistä. Ei erillistä
loppuhuuhtelua ja varoaikaa. Kuukausivuokra alk. 1.550,00€ + ALV.
Reilut ehdot: 0400 381 594, lehtech@lehtech.fi, www.desirent.fi
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Teema

KONEET, LAITTEET & LOGISTIIKKA

Huippuunsa hiottu logistiikka

TEKSTI: Riitta Ekholm
KUVAT: LTP LOGISTICS

S-ryhmä luottaa varastoinnissa
automaatioon: kuljettimet, nosturit ja lajittelijat pitävät huolen
85 prosenttisesti tuotteiden käsittelyistä ja siirroista.
S-ryhmän Sipoon logistiikkakeskuksessa prosessit tavaran
vastaanotosta lähettämöön ovat
pitkälle automatisoituja. Tuotteen tai pakkauksen ominaisuudet ovat Inex Partnersin toimitusjohtajan Jari Pousin mukaan
yleisin syy, miksi tuote ei sovellu
automaattiseen käsittelyyn.
Nyt yhtiöllä on kertynyt muutaman vuoden verran kokemusta täysautomaatiosta. Valtaosan työvaiheista, kuten tuotteiden keräämisen ja pakkaamisen

myymälöihin lähteville lavoille ja
rullakoihin hoitavat koneet.
– Tuotteiden käsittely ja siirrot hoidetaan kuljettimilla, automaattinostureilla ja erilaisilla lajittelijoilla. Manuaalisen työn
osuus on enää noin 15 prosenttia, sanoo Pousi.
Logistiikkakeskuksessa on
kymmeniä kilometrejä kuljettimia, satoja nostureita ja lajittelijoita sekä valtava määrä muuta
tekniikkaa.
Koko toimitusketjua materiaalivirran siirtymisestä tavarantoimittajilta myymälään ohjataan tietojärjestelmien tuottaman datan ja ennusteiden avulla.
Vaihto-omaisuuden tasoa oh-

mipistettä, joissa rekat käyvät täyttämässä ja purkamassa kuormansa.

Tyhjän kuljettaminen kuormittaa ympäristöä eikä näy myöskään
viimeisellä rivillä, vakuuttavat toimitusjohtaja Matti Tuominen
(vas.) ja myyntijohtaja Tommi Rannanjärvi.

aaliskuisen torstai-illan näky

kuksen polvilleen, kovilla ovat olleet myös

kaupassa veti hiljaiseksi. Hyllyt

ruokaketjussa toimivat yritykset.

Yhtiön sadoista asiakkaista osa on pieniä elintarviketuottajia, joiden toimitukset

ammottivat tyhjyyttään. Vessa-

Elintarvikkeisiin erikoistunut logistiik-

ovat kymmeniä kiloja päivässä. Toisessa

paperilla, pastalla, riisillä, veh-

kayhtiö LTP Group on yksi näistä välikä-

ääripäässä ovat pörssiyhtiöt kymmenien

näjauholla ja tonnikalapurkeil-

sistä ruokatehtaiden ja kauppojen ketjus-

tuhansien kilojen tilauksillaan.

la kukkuroilleen sullotut ostoskärryt kertoi-

sa. Kuljetuskenttä on toimitusjohtaja Mat-

LTP:n oma kuljetuskalusto pitää huo-

vat koronaviruksen aiheuttamasta huolesta.

ti Tuomisen mukaan hyvin kilpailtu. Alu-

len Etelä-Suomesta, ja sopimuskuljettajat

Kaupalle, elintarviketuottajille ja logis-

eellisesti toimivia yrityksiä on iso joukko,

kattavat palvelun päälaelle asti tiheän ja-

tiikkayhtiöille tämä ei tullut ihan puun ta-

mutta valtakunnallisesti toimivia on hä-

keluterminaaliverkoston turvin.

kaa. Kolmen toimijan saumaton yhteistyö

nen mukaansa vajaa kourallinen.

matka tehtaalta kauppaan kesti roimas-

– Tampereen eteläpuolella on noin

pailuetu, vaan se on koko toiminnan mah-

ti pidemmän ajan, mutta se oli maan tapa.

1 500 pudotusta päivässä, sanoo myynti-

dollistaja: varastonhallinta, tiedonsiirto,

Tilauksen välittyessä LTP:lle, rekka

johtaja Tommi Rannanjärvi LTP:ltä.

raportointi ja linjastokeräily sekä asiak-

koukkaa Lännen Pesulasta puhtaat muo-

Kun lahtelaisessa kaupassa mustikat al-

kaiden etäyhteys järjestelmään, hän sum-

vilaatikot, kuljettaa ne tuotantolaitokselle

kavat huveta, tehtaan järjestelmissä näkyy

maa LTP:n tietojärjestelmän merkityksen.

ja noukkii tavarat kyytiin. Samalla reissul-

tilaus, ja parissa vuorokaudessa pakaste-

Puhelintilausten aikakaudella lohifi-



la noutopisteitä on kymmeniä.

PROSAFE - ILMANSUODATUSRATKAISUT, JOILLA SUOJAAT
ELINTARVIKKEET VALMISTUSPROSESSIEN KAIKISSA VAIHEISSA

Elintarviketeollisuudessa ilmanlaatua sääntelevät tarkat vaatimukset. Valitse
tuotantoosi ratkaisut, jotka eivät ainoastaan suojaa ei-toivotuilta hiukkasilta, vaan
ovat myös valmistettu materiaaleista, jotka eivät kontaminoi herkkiä prosesseja.
ProSafe -symboli kertoo sinulle, että kyseinen tuote on sertifioitu käytettäväksi
prosesseissa, joissa on tiukimmat vaatimukset koskien tuoteturvallisuutta,
jäljitettävyyttä ja valvontaa.

Kun Kittilän marketissa kirjolohifileepa-

misessa on ollut välttämätöntä, jotta pöy-

ketit viedään käsistä, pohjanmaalaisen ka-

Utsjoelta Hankoon riittää tehtaita, jalos-

dät notkuisivat oikeina hetkinä.

lajalostamon eteen parkkeeraa tovin kulut-

tamoja, kauppoja, ravintoloita, kahviloita,

Siinä missä pandemia on pistänyt tut-

tua LTP:n yhteistyökumppani, joka toimit-

työmaakuppiloita ja kioskeja. LTP:n jake-

kijat, hallituksen ja Huoltovarmuuskes-

taa hiihtoretkeläisille särvintä leivän päälle.

luverkosto kattaa tästä 17 000–18 000 toi-

EI SISÄLLÄ BISFENOLI A:TA,
FTALAATTEJA TAI FORMALDEHYDIÄ
KESTÄÄ DEKONTAMINOINTI- JA
PUHDISTUSAINEITA
ELINTARVIKEKONTAKTI
TÄYTTÄÄ STANDARDIN EC1935:2004
HYGIENIA
TÄYTTÄÄ STANDARDIN VDI6022

Juju isoissa määrissä

kuluttajien ostokäyttäytymisen ennakoi-
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leiden, mustikoiden ja makkarapakettien

– Tietojärjestelmä ei ole pelkästään kil-

PUHDAS ILMA
ON TÄRKEÄ AINESOSA

LTP Logistics on välikäsi elintarviketuottajien ja kaupan toimitusketjussa. Kilpailuetu
syntyy keräilystä.

24

kaappia on täydennetty.

Investoinneilla logistiikkaan on varmistettu S-ryhmän toimitusketjun
tehokkuus myös tuleville vuosille,
sanoo Inex Partnersin toimitusjohtaja Jari Pousi.

Elintarviketuottaja toimittaa tuotteet bulkkina. Ne siirretään keräilyä varten Vantaan
varastoon, jossa on viileää varastotilaa yhteensä 16 000 neliötä.

VALTTIKORTTINA KERÄILY

M

KUVA: INEX PARTNERS

jataan tuotteiden saatavuuden
ja menekin pohjalta tarkkailemalla tavarantoimittajien toimitusaikoja ja -määriä varaston täydennystarpeen selvittämiseksi.
– Koronavirus nosti joidenkin
tuotteiden kysyntää rajusti ja aiheutti hetkellistä saatavuusongelmaa, mutta tilanne palautui
nopeasti normaalille tasolle, sanoo Pousi.
Inexillä ei ole omaa kuljetuskalustoa, vaan kuljetuksista vastaavat pitkäaikaiset yhteistyökumppanit.

MIKROBIVAPAA
TÄYTTÄÄ STANDARDIN ISO 846
TUTUSTU RATKAISUIHIMME JA
SERTIFIKAATTEIHIN

Lisätietoja ilmanlaatuvaatimuksista elintarviketeollisuudessa:
BRC Global Standard/Food Safety, www.brcgs.com
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Koko bisneksen juju on Rannanjärven
 mukaan
isoissa määrissä. Muutamaa makkarapakettia laatikon pohjalla ei yhdenkään toimijan kannata liikauttaa suuntaan
eikä toiseen. Sen sijaan, kun 70 tuottajalta tulleet samankaltaiset tilaukset nipu-

LTP Groupin
valttina jakelutiheys
n

tetaan yhteen, voittajina ovat kaikki osapuolet. Lihaa kertyy luiden ympärille, kun

n

tuotteet ovat pakattuina saman kuorman

n

laatikoihin ja trukkilavoille.
– Kustannukset jakautuvat elintarvi-

n

ketuottajien kesken kilomäärien mukaan,
taustoittaa Rannanjärvi.

n

LTP kattaa asiakkaidensa toimitusketjusta pitkän pätkän, mutta bisneksen
kruununkivi kiteytyy keräilyyn. Vastaavia
toimijoita ei toistaiseksi markkinoilla ole.

n
n

LTP Group: LTP Logistics hoitaa
tuotteiden kuljetuksen, varastoinnin ja
keräilyn valtakunnallisesti
LTP Cargo on jakeluyhtiö
LTP Service vastaa kuormalavaliiketoiminnasta
Lännen Teollisuuspalvelu vastaa muovilaatikoista
Konsernin liikevaihto 60 miljoonaa
euroa
Henkilöstöä 250 ja saman verran vuokratyövoimaa
Kuljetusautoja 60

Nyt suurimpana muutoksena on tilaus-

KONEET, LAITTEET & LOGISTIIKKA

ja toimitusrytmin kiihtyminen. Jo nyt yöllä

TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

Teema

kalastettu kala on aamulla kaupan tiskillä. Ultrafresh-trendiä ruokkii hänen mukaansa myös foodservice-markkinan kasvu. Kuljetuspäiviä on tullut matkan varrella yksi lisää.
– Onko markkinoiden huutoon vastattava pian kuuden sijasta seitsemänä päivänä, Tuominen pohtii.
Vähittäiskaupan toimitusrytmi on pääsääntöisesti 48 tuntia, mutta nyt tuoretuotteille on käytössä 24 tunnin rytmi,
kuten myös ravintoloille. Kauppojen tilaamat erät pienenevät, jotta punaisella laputettavaa ja hävikiksi joutuvaa tuotetta olisi
mahdollisimman vähän.

– Laatikot täytetään kauppojen hylly-

LTP Groupia voi Tuomisen mukaan pi-

paikkojen mukaisesti, jotta tuotteet saa-

tää hyvällä syyllä elintarviketeollisuuden

daan myymälässä vaivattomasti ja nopeas-

Ekotekona kuljetus

ti oikeille paikoilleen, sanoo Rannanjärvi.

LTP Groupin toiminnassa ei Tuomisen mu-

dealtaan se optimoi kuormien täyttöas-

Vantaan keräilyvarastossa on noin

kaan ole vielä tasaista aikaa nähty. Mäkiä

teet: valtava kuljetettava kilomäärä päi-

4 000 viileän putken tuotenimikettä vä-

on riittänyt kiivettäviksi. Talouden alakulo

vässä karsii turhat ajot. l

hittäiskauppaan, ravintoloille ja hotelleil-

finanssikriisin jäljiltä näkyi kuluttajien os-

le nimikkeitä on noin 8 000.

totottumuksissa yhtiön alkuaikoina.

hiilijalanjäljen purkajana, koska jo liikei-

Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.

ISOT PÄÄSTÖSÄÄSTÖT UUDELLA JAKELUKALUSTOLLA JA KYLMÄKESKUSREMONTILLA

R

KUVA: HAVI LOGISTICS

avintola- ja elintarvikelogistiikkaan erikoistunut HAVI Logistics
Oy on alentanut merkittävästi jakelutoimintojensa hiilijalanjälkeä.
– Keväällä 2019 Vantaan ja-

kelukeskuksessa tehtiin energiaremontti ja uusittiin kylmäjärjestelmä hiilidioksidipohjaiseksi, ja syksyllä vastaanotimme
neljä uutta, kaasulla toimivaa jakeluautoa.
Samalla päätimme siirtyä biopolttoaineisiin. Uudet kaasuautot kulkevat biokaasul-

Räätälöity logistiikka
Korona-aika näkyy Keskolla
plussana ja miinuksena. Verkkokauppa takoo tulosta, ja foodservice-markkina odottaa rajoitusten purkua. Sopeutujana on
logistiikka.
K-kaupoissa ruuan verkkokauppa on parhaina viikkoina
pandemian aikana noussut rakettimaiset 800 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan
verrattuna.
Lapsiperheet ovat kuluttajaryhmänä pitäneet tähän mennessä kärkeä verkkotilauksissa,
mutta pelko virustartunnasta
on laajentanut palvelun käyttäjien kirjoa. Ruokatilaus kaupasta
noudettuna tai ovelle kuljetettuna on Keskon logistiikasta vastaavan johtajan Jyrki Tommisen mukaan monessa taloudessa varteenotettava vaihtoehto
myös koronan jälkeen.
Kaupan arjessa verkkokaupan
piikki on pistänyt myös toimitusketjun koville, ja sitä on Tommisen mukaan vahvistettu uusilla keräilijöillä ja kotiinkuljetusten
toimittajilla.
– Toiminnan tehostaminen on
haastavaa, koska tuotteet keräillään asiakaskierron seassa.
Pitäisikö myymälässä olla verkkokauppaa varten erillisiä keräi-
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la, ja lopussa neljässä dieselautossa siirryttiin käyttämään biodieseliä, operatiivinen

KUVAT: KESPRO

Kauppojen erilaiset liikeideat ja
runsaslukuinen foodservice-asiakkaiden määrä vaativat logistiikalta joustavuutta, sanoo johtaja
Jyrki Tomminen.

lyalueita, miettii Tomminen.
Lähiruoka ja ylipäänsä kotimaisuus ovat näkyneet jo pitkään kuluttajien valinnoissa,
mutta koronan seurauksena
Tomminen uskoo niiden korostuvan entisestään.
– Kaupan hyllyillä on jatkossa
todennäköisesti enemmän paikallisten ja alueellisten toimittajien tuotteita, sanoo Tomminen.
Pienillä paikallisilla tuottajilla on tapana toimittaa tuotteet

Foodservice-markkinassa logistiikka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan, toteaa johtaja Mika Halmesmäki.

kauppaan joko itse, tai kauppias
noutaa sovitut erät. Vastaavasti isommat tuottajat kuljettavat
tavaran Keskon terminaaliin, tai
yhtiö on tehnyt sopimuksen kuljetusyhtiön kanssa.
Foodservice-markkina on kokenut hetkellisen koronapudotuksen, kun ravintolat, kahvilat
ja työpaikkaruokalat ovat kesäkuun alkuun suljettuina.
Vuonna 2017 tehdyn tutki-

muksen mukaan Suomen markkina on verollisina ulosmyyntihintoina ollut noin kymmenen
miljardin euron suuruinen, eli
noin puolet päivittäistavarakaupasta.
Keskon foodservice-tukku Kespro nappaa tukkumarkkinan kakusta noin viidenneksen.
Kesprolla on johtaja Mika Halmesmäen mukaan toimituksia yli miljoona yhteensä 25 000
pisteeseen ympäri Suomea.
Halmesmäki katsoo tämänhetkistä notkahdusta pidemmälle.
– Kodin ulkopuolinen syöminen
on suomalaisten arkea lounasaikaan, mutta se on vahvassa kasvussa myös iltaisin.
Korona-aikana ravintolat ovat
siirtyneet take away -toimintaan. Halmesmäki uskoo, että
malli on tullut jäädäkseen.
Foodservice-asiakkaiden tilaus- ja toimitusrytmi on hektisempi kuin vähittäiskaupassa.
Kespron asiakkaat voivat hakea
tarvitsemansa tuotteet 14 noutotukusta tai tilata ne keskusvarastosta. Kesprolla on valmiudet
myös pikatoimituksiin.
– Ravintoloilla ei ole varastotilaa, joten keittiössä on kerrallaan kunkin ruokalistan edellyttämät raaka-aineet, sanoo Halmesmäki.

päällikkö Miika Muhonen kertoo.
Biopolttoaineisiin siirtyminen vähentää
yrityksen kuljetusten päästöjä vuositasolla
yhteensä noin 80 prosenttia. Yhdessä jakelukeskuksen energiaremontin kanssa operatiivisten toimintojen päästöt pienentyvät
suunnilleen saman verran, mikä tarkoittaa

Biopolttoaineisiin siirtyminen vähentää yrityksen kuljetusten päästöjä vuodessa yhteensä noin 80
prosenttia.

yhteensä 1 388 tonnin hiilidioksidin päästövähennystä vuodessa. Tämä vastaa 8,8

Samalla haluttiin vähentää kuljetusten

miljoonaa henkilöautolla ajettua kilomet-

päästöjä hankkimalla uusia kaasukäyttöi-

– Asiakkaillamme on ollut poikkeus-

riä eli 220 kierrosta maapallon ympäri.

siä jakeluautoja. Ne maksavat 10−15 pro-

tilanteessa koko ajan take away -myyn-

senttia enemmän kuin dieselautot, mutta

tiä, joita olemme olosuhteista huolimatta

kaasu on käytössä halvempaa ja sen tank-

pystyneet tukemaan. Viikkojen 12−13 pu-

kauspisteitä alkaa olla ympäri maata.

dotuksen jälkeen on menty viikko viikol-

Toiminta-alueena
Eurooppa ja Aasia

myös HAVI Logisticsin toimintaan.

HAVI Logistics tuottaa ravintola- ja elin-

Yritys kuuluu kansainväliseen HAVI

ta parempaan päin. Hankintaketjuissa on

tarvikelogistiikan palveluja Euroopassa

Groupiin, jolla on logistiikan lisäksi kak-

ollut pieniä viiveitä, ja rajamuodollisuudet

ja Aasiassa ja on erikoistunut lämpösää-

si muuta liiketoiminta-aluetta: pakkaus-

maiden välillä ovat vieneet vähän enem-

deltyjen tuotteiden tilaus-toimitusketjun

ja hankintakonsultointia sekä tuotemark-

män aikaa, mutta niistäkin on selvitty, toi-

hallintaan. Yritys huolehtii erityisesti kan-

kinointi- ja kampanjasuunnittelupalvelua.

mitusjohtaja Mikael Tuompo kuvaa tilan-

sainvälisten ja kotimaisten ketjuasiakkai-

Konserni on mukana ruotsalaises-

den, kuten hampurilais-, pizza- ja sushi-

sa hybridirekkapilotissa, jossa se kokei-

Pandemia on siirtänyt kehityshankkei-

ketjujen raaka-ainetoimituksista. Lisäksi

lee sähkörekan soveltuvuutta kaupunkien

ta osaltaan ”pitoon”, ja esimerkiksi jotkut

asiakkaina on muita elintarviketoimijoita.

netta.

keskustajakelussa. Hollannissa konserni

asiakkaiden päätökset ovat vaatineet pi-

Yrityksellä on Vantaan Petikossa jake-

koekäyttää aurinkopaneeleilla varustettu-

demmän kypsyttelyn.

lukeskus pakkas-, viileä- ja kuivavaras-

ja rekkoja nähdäkseen, miten esimerkiksi

Toimintojen jatkuvuuden varmistami-

toineen. Alun perin 1990-luvulla valmis-

kylmäkoneiden energiansaanti toimii käy-

seksi aamu- ja iltavuoro eivät ole kohdan-

tuneen jakelukeskuksen kylmäjärjestelmä

tännössä.

neet toisiaan, toimistolla on ollut saman-

kaipasi ajanmukaistamista. Aikaisemmin
kasvihuonekaasuja, joiden käyttö kielle-

Viikko viikolta
parempaan suuntaan

tään EU-alueella.

Koronaviruspandemia

käytetyt kylmäaineet olivat voimakkaita

on

aikaisesti paikalla minimimiehitys, ja siivousta ja desinfiointia on tehostettu. Toimistohenkilökunta on tehnyt töitä etänä. l
vaikuttanut
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Minimanin Rovaniemen hypermarketiin lähes omavarainen energiajärjestelmä
KUVAT: HUURRE

Vähittäiskauppaketju Minimanille nousee Rovaniemelle lähes
energiaomavarainen hypermarket, jonka avajaisia on tarkoitus
viettää elo-syyskuun vaihteessa.

Tällä hetkellä Minimanilla on marketit Seinäjoella, Vaasassa, Jyväskylässä, Kokkolassa ja Lempäälässä.
Rovaniemen hypermarketiin

KUVA: PEKKA HAAPANEN

Mimimanin Rovaniemen hypermarketin jäähdytysjärjestelmä on integroitu
yhteen maalämmön, ilmanvaihdon ja kiinteistöautomaation kanssa. Toukokuun alussa työmaalla tehtiin maalämmön porakaivoja.

tulee energiantuottojärjestelmä,
jossa kaupan jäähdytysjärjestelmä on integroitu yhteen maalämmön, ilmanvaihdon ja kiinteistöautomaation kanssa. Jäähdytykseen ja lämmitykseen tarvittava energia tuotetaan lähes kokonaan ympäristöystävällisellä hiilidioksiditeknologialla ja kylmäkalusteiden jäähdytyksen tuottamalla lauhdelämmön talteenotolla.
Järjestelmä tuottaa valtaosan
sekä jäähdytykseen että lämmittämiseen tarvittavasta energiasta. Jäähdytysyksikön tuottama
lämpö käytetään hyväksi lämmityskautena, ja kesällä lauhdelämpöä varastoidaan maalämmön
porakaivoihin, joita on yhteensä
7,5 kilometriä.
Hiilidioksidijärjestelmä hyödyntää maalämpökaivoja talvi-

mitysjärjestelmä voi luovuttaa hukkaläm-

Energiatehokas ja hiilineutraali
jäähdytysjärjestelmä

pönsä kaukolämpöverkkoon ja vähentää

Jäähdytys ja lämmitys ovat elintarvikete-

kaukolämpölaitosten fossiilisten poltto-

ollisuuden ja -kaupan kiinteistöjen suu-

aineiden käyttöä. Molempia järjestelmiä

rimpia energiankulutuksen ja käyttökus-

on jo toteutettu Suomessa.

tannusten lähteitä ja aiheuttavat suurim-

hiilidioksidipohjainen jäähdytys- ja lämHiilidioksidipohjaista jäähdytystä on käytetty etupäässä ruokakaupoissa ja pienemmissä elintarviketehtaissa, mutta tehot ovat koko ajan kasvamassa.

KYLMÄLAITOKSIA UUSITAAN
KIIHTYVÄLLÄ TAHDILLA

A

Etenkin isoissa elintarviketehtaissa on

man osan hiilidioksidipäästöistä. Siksi

vanhastaan paljon ammoniakkikylmäjär-

energiatehokkaat ja hiilineutraalit kylmä-

jestelmiä, joiden uusiminen on iso urakka.

ratkaisut ovat tärkeitä.

Ammoniakki ei ole ilmastolle haitallinen

Jäähdytysjärjestelmien kylmäaineet ja

kylmäaine, mutta se on pieninäkin pitoi-

niiden vuodot ovat merkittäviä hiilidiok-

suuksina myrkyllinen. Siksi ammoniakki-

sidipäästöjen lähteitä, joita on alettu suit-

laitoksia ei ole suositeltavaa rakentaa asu-

sia EU:n ns. F-kaasudirektiivillä. Asetuksen

tuskeskuksiin, ja ne vaativat sijoitusluvan.

ensimmäinen säädös tuli voimaan tämän

Hiilidioksidipohjainen kylmäjärjestel-

vuoden alusta. Käytännössä ilmastolle hai-

utomaatio on elintarviketeolli-

kaammin kuin perinteiset, osaoptimoidut

sesta. Järjestelmä on täysin päästötön ja

mä sopii varsinkin pienemmille elintarvi-

tallisista, fluoria, hiiltä ja vetyä sisältävistä

suuden ja kaupanalan kiinteis-

ja erilliset automaatiojärjestelmät ja yh-

hiilineutraali, koska kylmäaineena käyte-

ketehtaille ja ruokakaupoille. Esimerkik-

HFC-kylmäaineista siirrytään luonnonmu-

tötekniikan isoin muutos lähi-

distää ne muuhun kiinteistötekniikkaan.

tään hiilidioksidia, Reunanen kertoo.

si Kokkikartano teki ensimmäisen hiili-

kaisiin kylmäaineisiin, kuten hiilidioksidiin.

tulevaisuudessa, arvioi Huur-

Koko kiinteistön tekniset osakokonaisuu-

Kiinteistö voi olla energiaomavarai-

dioksidilaitosinvestoinnin kolmisen vuot-

re Finland Oy:n maajohtaja Ka-

det on tällöin koottu yhteen järjestelmään.

nen, jolloin sitä ei ole liitetty esimerkik-

ta sitten, ja Wurstilla on parhaillaan menossa toinen asennusvaihe.

ri Reunanen.

– Jäähdytys ja lämmöntuotto eivät ole

si kaukolämpöverkkoon. Toisaalta kaup-

Älykäs automaatio yhdistää ja ohjaa

enää erillisiä järjestelmiä, vaan niitä tuo-

pa ja teollisuuslaitos voivat olla mukana

– Elintarviketehtaissa jäähdytystä tar-

jäähdytystä ja lämmitystä energiatehok-

tetaan yhdestä ja samasta energiakeskuk-

kaukolämpöverkossa, mutta kiinteistön

vitaan sekä osana tuotantoprosessia että

– Jos yksi kilo teollisuudessa ja vähitTekoälyä hyödyntävällä digitaalisella automaatiojärjestelmällä pystytään havaitsemaan ja korjaamaan arviolta 80 prosenttia järjestelmän häiriötilanteista etänä, maajohtaja Kari Reunanen kertoo.

läpitämiseen. Lämpöä taas tarvitaan se-

Etätyö arkea jo vuosikausia
Huurre Finland Oy:n maajohtaja
Kari Reunanen sanoo, että kylmäjärjestelmien toimivuus on
suurimmalle osalle yrityksen asiakkaista liiketoimintakriittistä.
− Olemme sitoutuneet ylläpitämään asiakkaidemme toimintakykyä kaikissa olosuhteissa.

Kehittyvä Elintarvike 3/2020

Joihinkin asiakkaisiin koronakriisi on vaikuttanut liiketoimintaa lamaannuttavasti. Olemme
pyrkineet tukemaan heitä vaikeimman yli esimerkiksi siirtämällä huoltotoimenpiteitä tai
suunniteltuja korjauksia, mutta
projektit ja työmaat ovat jatku-

neet kuten ennenkin.
Etätyö on Reunaselle ja hänen työkavereilleen rutiinia, sillä
tiimit työskentelevät eri puolilla Suomea.
− Etäkokoukset ovat olleet jo
vuosia arkipäivää. Nyt kaikki sisäiset kokoukset ovat etäko-

kouksia, ja toimihenkilöt työskentelevät suurilta osin etänä.
Käyn itse toimistolla muutamana päivänä viikossa. Välillä on
tuntunut, että toimistolla tapaa
vähemmän ihmisiä kuin kotona,
jossa asuu viisihenkinen perhe,
Reunanen toteaa.

netta pääsee vuotamaan kylmäjärjestelmästä ilmaan, se muuttuu ilmakehässä
melkein 4 000 kiloksi hiilidioksidia. Esiuusissa laitoksissa on nyt kiellettyä, Reu-

kä kiinteistön että esimerkiksi pesuvesien

ty. Tavoitteena on, että ne ostaisivat yri-

lämmitykseen, Reunanen tarkentaa.

tyksiltä ylijäävää, täysin hiilineutraalisti

Yritysasiakkaat alkavat pikkuhiljaa luo-

täiskaupassa suosittua R404A -kylmäai-

merkiksi tämän kylmäaineen käyttäminen

varastotilojen sopivien olosuhteiden yl-

28

kaudella myös lämpöenergian
lähteenä, eli se toimii jäähdytyksen lisäksi lämpöpumppuna.
Koviin pakkasiin on varauduttu myös kahdella, erillisellä lämpöpumpulla. Järjestelmä vastaa
koko kiinteistön lämmityksestä, sillä hypermarketia ei kytketä
kaukolämpöverkkoon.
Minimanin kiinteistöpäällikkö
Pekka Haapanen kertoo, että
Rovaniemen hypermarketin
energia- ja jäähdytysjärjestelmän
takaisinmaksuajaksi on laskettu neljä ja puoli vuotta. Kaupan
energialaskun odotetaan kutistuvan sen ansiosta kolmasosaan
tavanomaisesta. Lisäksi hypermarketin katolle ja seiniin asennetaan aurinkopaneeleita.
− Niiden käyttöikä on noin 30
vuotta, ja investoinnin takaisinmaksuaika kymmenisen vuotta,
Haapanen sanoo.

tuotettua lauhdelämpöä.

nanen tarkentaa.
Uudenaikaisissa kylmäjärjestelmissä käytetään kylmäaineena yleensä hiilidioksidia.

pua kunnallisesta kaukolämmöstä, jota

– Hankkeita on vireillä eri puolilla Suo-

Hiilidioksidi ei lisää ilmastopäästöjä, vaik-

tuotetaan usein fossiilisilla polttoaineilla.

mea lähinnä pääkaupunkiseudun ulko-

ka sitä pääsisi vuotamaan ympäristöön. Ny-

Kaukolämpöverkkoja ei kuitenkaan halu-

puolella. Pienet kaukolämpöyhtiöt tuntu-

kyisiä R404A-laitoksia uusitaan hiilidioksi-

ta riuduttaa.

vat olevan tällä hetkellä halukkaampia ko-

dilaitoksiksi kiihtyvällä tahdilla; suurin osa

keilemaan erilaisia yhteistyömalleja, Reu-

esimerkiksi vähittäiskauppojen kylmäjärjes-

nanen sanoo.

telmistä on edelleen 404-järjestelmiä.

Kari Reunanen kertoo, että yhteistyötä
kaukolämmöntuottajien kanssa on viritel-
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Korona tyhjensi K-Kampuksen

TEKSTI: Pirjo Huhtakangas
KUVAT: K-RYHMÄ

Energiankierrätysjärjestelmän rakentamisen keskeisiä asiantuntijoita ovat olleet Granlundin johtava energia-asiantuntija Tuomo
Niemelä (vas.) ja K-ryhmän talotekniikkapäällikkö Jari Pihlajamaa.

Energiajärjestelmä on asennettu jo noin 20 kauppakiinteistöön. Se otetaan käyttöön yhteensä noin 200 myymälässä.

Talotekniikkapäällikkö Jari Pihlajamaa työskentelee K-Kampuksella Helsingin Kalasatamassa, josta koronapandemia siirsi lähes kaikki K-ryhmän 1 800
työntekijää etätöihin.
− K-Kampuksella on käyty vain satunnaisesti ja otettu Teams-palaverit käyttöön.

K

on

kehitetty energiankierrätysmalli,

jol-

kas 2019 -tunnustuksen joulu-

teistön lämmityksessä. Ra-

kuussa.

kennuksen ostettavan kauko-

Tavoitteena hiilineutraali
ruokakauppa

lämmön tarve pienenee 75–95

Talotekniikkapäällikkö

prosenttia.

Pihlajamaa kertoo, että Keskon

Energiankierrätysjärjestel-

la ostettavan kauko-

mä yhdistää luonnollisella kyl-

kymmentä

K-Citymarketia,

ankierrätysjärjestelmää pie-

tehokkaan

lämpöpumppujen

sen hiilipäästöt tippuvat nol-

K-Supermarketia ja noutotuk-

nempiin K-Marketeihin, mut-

hyödyntämisen ja kiinteistön

laan. Lämpöpumpun tarvitse-

kua. Tehdasvalmisteiset läm-

ta se ei ole vielä valmis, Pihla-

hukkalämpöjen kierrättämisen

ma sähköenergia on uusiutuvaa

pöpumppulaitokset ovat toi-

jamaa kertoo.

takaisin kiinteistön lämmittä-

sähköä, minkä takia hiilineut-

mineet niissä suunnitelmien

miseen, Pihlajamaa sanoo.

raalius on mahdollista. Läm-

mukaisesti ja energiansäästö-

määrät vaihtelevat rakennuk-

tavoitteet toteutuneet.

sen koosta ja kunnosta riip-

lämmön tarve piene-

mäaineella toimivan ja vähäpäästöisen kaupan kylmäjär-

gianlähteenään

senttia ja kiinteistö muuttuu

jestelmän, lämpöpumpun ja

ti kaikkea kiinteistön hukka-

kittäviin

käytännössä

hiilineutraalik-

energian kierrätykseen tarvit-

lämpöä, kuten kylmäjärjestel-

menpiteisiin ja hiilipäästöjen

si energiankäytön osalta. Kes-

tavat talteenottojärjestelmät.

män lauhdelämpöä ja poistoil-

vähentämiseen.

kon ja Granlund Oy:n kehittä-

Se hyödyntää kaupan kylmä-

man lämpöä ja tuottaa energiaa

– Kaupan kylmäjärjestelmi-

mä

energiankierrätysjärjes-

kompressoreissa sivutuotteena

kiinteistön kaikkiin lämmitys-

en uusiminen uudelle hiilidiok-

telmä sai Vuoden Energianero-

syntyvän lauhdelämmön kiin-

ja jäähdytysjärjestelmiin.

sidia kylmäaineena käyttäväl-

tehokkaas-

vastuullisuustavoitteet

Kaupan kylmäjärjestelmän

pöpumpputekniikka on talou-

uusimisen yhteydessä kiinteis-

dellisesti kannattavaa, vaikka

tössä tehdään myös peruskor-

investoinnit ovat merkittäviä,

energiankierrätysjärjestelmä

euroon. Takaisinmaksuaika on

jauksia ja uudistetaan tekniik-

Pihlajamaa tarkentaa.

kaikkiin

alle kymmenen vuotta. l

– Monessa kohteessa kau-

K-Citymarketeihin,

puen 100 000 eurosta 500 000

K-Supermarketeihin ja noutotukkuihin, joissa Kesko vastaa

lämmityskustannuksis-

ta. Yhteensä näitä myymälöi-

kolämpö on voitu jättää läm-

Huhtikuun alkupuolella val-

tä on noin 200. Suunnittelem-

mönlähteenä kokonaan pois,

miina tai työn alla oli parisen

me parhaillaan omaa energi-

energiansäästötoi-

Hän ei usko, että koronakriisi nopeut-

sa laitoksessa tapahtuu harvoin vakavia ja

taa jäähdytysjärjestelmien uusimista, kos-

etuja. Se tuottaa huomattavasti enemmän

kalliita konerikkoja. Myös laitteiston käyt-

ka poikkeustilanteessa kaikki keskittyvät

lämpöä kuin vanhat HFC-kylmäjärjes-

töikää voidaan pidentää merkittävästi.

ensisijaisesti lyhyen tähtäimen toimintaan

telmät. Hiilidioksidijärjestelmää voidaan

– Lisäksi etävalvonta ja -ohjaus ovat

hyödyntää esimerkiksi teollisuuskiinteis-

tätä päivää. Modernilla, tekoälyä hyödyn-

– Tällä varjolla voidaan jopa lykätä joi-

tön lämmityksessä tai käyttö- ja pesu-

tävällä digitaalisella automaatiojärjestel-

takin hyödyllisiäkin investointeja. Toi-

vesien lämmityksessä ja säästää samalla

mällä pystytään havaitsemaan ja korjaa-

saalta automaatio ja etävalvonta ovat ko-

kaukolämmön tai muun fossiilisesti tuo-

maan arviolta 80 prosenttia järjestelmän

ronaeristäytyneessä yhteiskunnassa erin-

tetun lämmönlähteen käyttöä.

häiriötilanteista etänä, eikä huoltoasen-

omaisen tärkeitä teknologioita, joiden

tajan välttämättä tarvitse mennä käymään

rooli korostuu entisestään. Elintarvikete-

kohteessa. Asiakkaalle moderni automaa-

ollisuus ja vähittäiskauppa käyvät nyt ko-

tiojärjestelmä takaa häiriöttömän toimin-

villa kierroksilla, Kari Reunanen kuvaa ti-

Huolellisesti tehdyt vuosihuollot pitävät

nan, säästää huoltokustannuksissa ja op-

lannetta. l

liiketoimintakriittiset järjestelmät toimin-

timoi energian kulutusta koko ajan, Reu-

nassa ilman katkoksia ja säästävät korjaus-

nanen summaa.

Kehittyvä Elintarvike 3/2020

dollista toteuttaa tehokkaasti.

Noin 200 myymälään
energiankierrätysjärjestelmä

– Tavoitteena on asentaa

vel-

kustannuksissa. Säännöllisesti huolletus-
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investointi-

voittavat kiinteistöissä mer-

Hiilidioksidilaitoksella on muitakin
 energiatehokkuutta
ja päästöjä vähentäviä

Huolellinen vuosihuolto
säästää korjauskuluja

Toteutuneet

Jari

nee parhaimmillaan 95 pro-

Järjestelmä hyödyntää ener-

− Se on yllättävän kuormittavaa, ja työpäivät tahtovat välillä
venyä pitkiksi. Keittiön pöydän
ääressä tulee vietettyä paljon aikaa tietokoneen kanssa, eikä ergonomia ole aina kohdallaan. Liikuntaan pitää kiinnittää paljon
huomiota päivän aikana, jotta istumiselle tulee taukoja.

jolloin kiinteistön lämmityk-

lämpöpumppuineen on mah-

-ruokakaupoille

matta etätöiden takia.
− Monen asian hoitaminen sujuu uudella mallilla jopa paremmin kuin ennen, hän vakuuttaa.
Kaksi tuntia päivässä säästyy
muuhun tekemiseen, kun työmatkoja ei ole. Toisaalta päivän
aikana saattaa olla 6−7 etäpalaveria.

le teknologialle mahdollistaa

kaa niin, että energiankierrätys

UUSI ENERGIANKIERRÄTYSMALLI TUO ISOT SÄÄSTÖT

Ne täyttävät päivät tehokkaasti. Kun siirtymät jäävät pois, palaverit alkavat heti toistensa perään. Tämä vaatii uusia tapoja
osallistua kokouksiin, Pihlajamaa kertoo.
Hänen mukaansa etätyö on
sujunut yllättävän hyvin, eikä mikään työasia ole jäänyt hoita-

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

ja tavoitteisiin.
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Lähes satavuotias perheyritys

TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

KUVA: JERE KOKKO

KUVA: UAB DAYTON

n

n
n
n

n
n

Toimintavarmuuden kannalta kriittisiä varaosia on teollisuuden omissa varastoissa ja jatkuvasti meneviä varaosia huoltoyrityksen varastossa. Harvemmin tarvittavat varaosat tilataan erikseen.

Huollon pitää toimia kaikissa tilanteissa sujuvasti.

HUOLTOVERKOSTO ON TOIMINNAN TUKIJALKA

D

ayton Group Oy:n toi-

KUVA: DAYTON

Dayton Group -konserni on suomalainen perheyritys, joka tarjoaa
ruoka- ja juomamyynnin laite- ja kalusteratkaisuja, tarvikkeita ja
huoltoa päivittäistavarakaupalle, fastfood- ja horeca-yrityksille
sekä elintarviketeollisuudelle.
Vuonna 2023 konserni täyttää sata vuotta.
Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Suomessa, Virossa, Latviassa,
Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä.
Konsernilla on oma ruostumattomaan teräkseen erikoistunut
tehdas Liettuassa, valtakunnalliset huoltoverkostot Suomessa ja
Baltian maissa sekä materiaalien ostokonttori Kiinassa.
Dayton Group edustaa yli 20 tunnettua kansainvälistä tuotemerkkiä.
Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 51 miljoonaa euroa, ja
sen palveluksessa on noin 300 alan ammattilaista.

Hän painottaa, että erilai-

maan vahvat, asiakkaiden tun-

set trendit on hyvä tiedostaa ja

temat tuotemerkkiedustukset

ymmärtää kuluttajien tarpei-

ja osaavan henkilöstön. Kaikki

ta, minkä jälkeen on mahdol-

Thomekon kone- ja laitepuolen

lista hakea yhdessä asiakkaan

työntekijät siirtyivät Daytonille

kanssa kone- ja laiteratkaisuja.

vanhoina työntekijöinä.

– Lähitulevaisuudessa ruo-

Korona on hieman hidas-

kakauppa vahvistaa asemaan-

tanut

teollisuusliiketoimin-

toimintavarmuuden kannal-

Päivittäistavara-, horeca-

sa ravintolatason ruokarat-

nan myynnin ja huollon kehit-

Pek-

ta kriittisiä varaosia yritysten

ja elintarvikealan laitteita ja

kaisuiden myyjänä. Ravinto-

tämistä ja siirtänyt asiakasta-

ka Tiainen tähden-

omista varastoista. Erikoiset ja

huoltopalveluja tarjoava Day-

lat taas ovat jo aloittaneet toi-

paamisia etäkokouksia lukuun

tää, että hyvä ja kat-

hitaasti kiertävät varaosat tila-

ton osti keväällä Thomekon

mitus- ja noutomyynnin, jota

ottamatta.

tava huoltoverkosto

taan tapauskohtaisesti.

elintarviketeollisuuskone- ja

koronaepidemia on vahvista-

– Asiakastapaamiset aloi-

saata-

laitetoiminnot Suomessa. Yri-

nut. Teollisuudella on jatkos-

tetaan heti, kun tilanne al-

mitusjohtaja

on koko toiminnan kivijalka.

–

Korona-aikana

– Yhtään konetta tai laitet-

vuusongelmia ei ole suurem-

tys tarjoaa jatkossa elintarvi-

sakin vahva rooli molemmissa

kaa normalisoitua ja asiakkaat

ta ei osteta, ellei huolto pelaa.

min vielä ollut, mutta toimi-

keteollisuudelle kokonaispal-

jakelukanavissa. Olennaista on

ovat siihen valmiita, Tiainen

Samalla asiakas saa vakuuden

tusajat ovat pidentyneet. Pa-

velua.

tuotteiden laadukkuus, tuote-

vakuuttaa.

laitteen elinkaaren toimivuu-

himmilla

koronaepidemia-

– Vahvoilla tuotemerkeillä

turvallisuus, sopivuus käyttö-

Daytonin uudessa strate-

desta, Tiainen tarkentaa.

alueilla on suljettu tehtaita.

ja tuotevalikoimaa kehittämäl-

tilanteisiin ja käytön helppous,

giassa suurin muutos on tar-

Tiainen tähdentää.

jota konsepteja, ei yksittäisiä

koronaviruspande-

Suurin haaste on ollut kuiten-

lä pystymme tuomaan asiak-

mian aikana on ollut tärkeää,

Myös

kin kuljetusaikojen pidenty-

kaille uusia ratkaisuja, jot-

että koneet ja laitteet on saa-

minen erilaisten maatarkas-

ka tuovat tehokkuutta, alen-

tusten takia, kun liikkumista

tavat materiaalikuluja ja lisää-

Konsepteja yksittäisten
laitteiden sijaan

on rajoitettu eri maissa, Tiai-

vät kuluttajien ostohalukkuut-

Dayton uudisti viime vuonna

tää, mihin asiaan asiakas ha-

nen kertoo.

ta, Tiainen tiivistää.

strategiansa ja arvioi samalla

luaa kokonaisratkaisua. Tä-

kasvumahdollisuuksia ja liike-

män jälkeen suunnittelemme

toimintansa lähitulevaisuuden

yhdessä asiakkaan kanssa rat-

näkymiä. Yritys on merkittävä

kaisua, jossa käyvät ilmi myös

ruoka- ja juomaratkaisuiden

elinkaariajattelu ja kustannuk-

toimija Suomessa ja Baltias-

set.

tu nopeasti toimintakuntoon.
Jatkuvasti meneviä varaosia
löytyy Daytonin varastosta ja

Toimitusjohtaja Pekka Tiainen kertoo, että Dayton aikoo laajentaa
omaa huoltoverkostoaan lähitulevaisuudessa.

Pandemia lisäsi analysointia ja muokkasi työtapoja
Koronaviruskriisin rajoitukset
vähensivät nopeasti Daytonin
horeca- ja pikaruokaliiketoiminnan laitemyyntiä ja huoltotilauksia. Päivittäistavarakauppa on
toiminut suhteellisen normaalisti, mutta uudet kehityshankkeet on siirretty koronatilanteen
jälkeiseen aikaan.
− Teollisuudessa huolto ja
uudet asennukset ovat lykkääntyneet muutamilla kuukausilla.
Pikkuhiljaa teollisuusasiakkaat
ovat alkaneet päästää ulkopuolisia tehtaille tekemään muun
muassa huoltotoimenpiteitä.
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Suojatoimenpiteet on määritelty tarkasti ja sovittu ennakkoon,
Daytonin toimitusjohtaja Pekka
Tiainen kertoo.
Henkilöstön kanssa on käyty
yhteistyöneuvottelut, joissa on
sovittu liiketoiminta-alueittain
toimenpiteet, joita aletaan toteuttaa, jos tilanne sitä vaatii.
– Koronatilanne on meille
kaikille uusi ja tuntematon asia.
Henkilöstön sitoutuneisuus ja
ymmärrys tilanteen hoitamiseksi on ollut hienoa kokea ja nähdä, vaikka osa asioista ei ole ollut positiivisia. Yhdessä yli toi-

mintarajojen tekeminen on voimistunut, Tiainen kiittää.
Hän sanoo, että pandemian
alkuvaiheessa tilannetta analysoitiin paljon, mietittiin liiketoimintanäkymiä ja omia toimenpiteitä, joilla kielteiset vaikutukset voidaan minimoida.
− On ollut tärkeää saada mukaan pohdintoihin asiakkaan käsitys tulevasta näkymästä. Siinä
henkilöstön suhteet asiakkaisiin
ovat olleet arvokkaita. Näiden
pohjalta on pystytty luomaan jokin näkemys, mutta joka viikko
tilannetta arvioidaan ja katso-

taan eteenpäin.
Kaikki ne työntekijät, jotka
pystyvät tekemään etätöitä, on
ohjattu kotikonttoriin.
− Olemme oppineet paljon
uudesta tavasta tehdä töitä, mitä voimme hyödyntää myös jatkossa. Olemme alkaneet miettiä, mitä Daytonilta odotetaan
pandemian jälkeen. Työpäivät
ovat venyneet, mutta onneksi
organisaatiossa on paljon osaavia henkilöitä, jotka edistävät
hienosti omia vastuualueitaan
eteenpäin, Tiainen kertoo.

laitteita.
– Ensimmäinen ja tärkein
vaihe on tunnistaa ja ymmär-

sa, ja sillä on oma, valtakun-

Lisäksi Dayton aikoo laajen-

nallinen huoltoverkosto näis-

taa omaa huoltoverkostoaan.

sä maissa.

Yrityksellä on Vantaan pää-

– Olemme jo pidemmän ajan

toimipisteen lisäksi alueelli-

suunnitelleet teollisuustarjoa-

set huoltoyhtiöt Turussa, Po-

man lisäämistä. Olemme saa-

rissa, Pietarsaaressa, Tampe-

neet asiakkailta palautetta, että

reella ja Lahdessa sekä kump-

jos haluamme kehittää ja kas-

panit Pohjois- ja Itä-Suomes-

vattaa teollisuusmyyntiä, tar-

sa, joiden alueelle on tarkoitus

joama tulisi olla laajempi, Ti-

saada lähitulevaisuudessa omia

ainen kertoo.

huoltoyhtiöitä. l

Thomekon kone- ja laiteratkaisujen osto tuo valikoi-
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Tepsivä menetelmä
ruokakaupoissa

teet, kuten lämpötila ja kos-

Salolaisessa päivittäistavara-

le otollisen ympäristön. Näitä

kaupassa pullonpalautuspis-

ovat muun muassa pakkasspi-

te loi mikrobeille otolliset kas-

raalit ja nostatuskaapit, Hög-

vuolosuhteet ja levitti epä-

lund tarkentaa.

miellyttävää hajua. Myymätiin LED-valoputkilla. Pullon-

Koronapandemia
kasvatti tarvetta

palautukseen, paistopisteeseen

Menetelmän kysyntä on kasva-

ja saapuvan tavaran alueelle

nut koronapandemian myötä.

län kaikki loisteputket korvat-

Berner Oy:n analyysilaboratorion työskentelytason desinfiointi hoidetaan yläkaappien alapintaan asennetuilla desinfiointivalaisimilla. Muun huoneen desinfioinnin
hoitaa kattoruudukkoon upotettu paneelivalaisin ja päätyseinään kiinnitetty valaisin.
Valoja ohjataan läsnäolotunnistimella: huone desinfioituu automattisesti aina, kun
siellä ei työskennellä.

Tamperelaisen hoivakodin WC-tiloihin on asennettu sininen valo, ja
tilat on pinnoitettu. Tunnistimilla toimivien sinisten desinfiointivalojen ansiosta hoivakodissa on estetty aikaisemmin jokavuotisen
vatsatautiepidemian leviäminen.

SINIVALOTEKNOLOGIA TUHOAA MIKROBEJA

S

teus, luovat mikrobien kasvul-

asennettiin fotonidesinfiointi-

– Desinfiointimenetelmien

valaisimet, ja tiloihin laitettiin

tarve on kasvussa. Uskon, et-

katalyysipinnoitus desinfioin-

tä trendi jatkuu vielä pitkään

tivaikutuksen tehostamiseksi.

koronakriisin jälkeen. Desin-

Hollolalaisen päivittäista-

fioinnin kaltaisia ennaltaeh-

varakaupan jätekatoksen pu-

käiseviä toimenpiteitä tullaan

ristimissa seisova jäte muo-

varmasti arvostamaan tule-

dosti epämiellyttävää hajua

vaisuudessa entistä enemmän,

varsinkin kuumina kesäpäivi-

Höglund tähdentää.

nä. Jätepuristimien yläpuolel-

Koronaviruspandemia on li-

le asennettiin yksi fotonidesin-

sännyt tartuntoja ehkäisevien

fiointivalaisin, jota voidaan pi-

tuotteiden kysyntää ympäri

tää päällä ympäri vuorokauden.

maailmaa ja tuonut Led Taylo-

Karkkilalaisessa huoltoase-

rillekin lisää ostotilauksia kan-

mamyymälässä haluttiin pi-

sainvälisen jälleenmyyjäver-

tää asiakasvessat siisteinä ja

koston kautta.

hajuttomina. Asiakasvessoi-

– Tilauksia on tullut lisää

hin tehtiin katalyysipinnoitus

sen verran, että olemme pal-

ja kattoon asennettiin sinisiä

kanneet lisää apukäsiä, ja tuo-

valaisimia. Desinfiointi tapah-

tanto tekee töitä myös viikon-

tuu yön aikana automaattises-

loppuisin. Uuden pandemian

ti, kun kellokytkin sytyttää si-

estämiseksi tehokkaat ja toi-

niset valot huoltoaseman sul-

mivat

keuduttua.

ovat avainasemassa, Camilla

· KUNNOSSAPITOPALVELUT
· VERSTASPALVELUT

VAHVAA KUNNOSSAPITOA
Hyvä kumppani on paikalla kun rattaat pysähtyvät.
Me pidämme ne liikkeessä.
Olemme kokenut elintarviketeollisuuden kunnossapidon ammattilainen. Haluamme palvella Sinua pitkäjänteisesti tehden parhaamme tuotantosi jatkuvuuden
varmistamiseksi. Sinun menestyksesi on meidän
tavoitteemme.
Kuulostaako hyvältä? Ota rohkeasti yhteyttä!
Puh. 044 076 6685
TOKAP SERVICE OY
www.tokap.fi
Nietostie 3, VANTAA

www.kehittyvaelintarvike.fi

desinfiointiratkaisut

Höglund sanoo.

inivaloteknologiaa,

bien leviämistä. Teknologia on

– Elintarviketeollisuudes-

pinnoilla. Päivittäistavarakau-

Sopiva keino
elintarviketuotantoon

fotonidesinfiointia,

käytössä muun muassa teolli-

sa fotonidesinfiointia käyte-

passa ratkaisua käytetään esi-

Camilla Höglund kertoo, että

kilökohtaisesti. Hän sairas-

voidaan käyttää kaik-

suudessa, puhdastiloissa, labo-

tään laboratorioissa pintojen ja

merkiksi pullonpalautusauto-

fotonidesinfiointia voi käyttää

ti hengitystieinfektiota koto-

kialla teollisuudessa

ratoriotiloissa, terveydenhuol-

välineiden desinfiointiin. Tuo-

maattien ja jätepisteiden de-

elintarviketuotannon kriitti-

na 3−4 viikkoa ja oli oireiden

Höglund on kokenut koronavirustartunnan myös hen-

TÄSSÄ LEHDESSÄ
KANNATTAA ILMOITTAA

KO
ELINTAR KO
VIK
AMMATT EAL AN
ITIEDELE JA
HTI

 92 % lukijoista antaa lehdelle arvosanaksi 8, 9 tai 10.
 91 % mielestä lehden jutut ovat ammattitaidolla tehtyjä,
selkeitä ja ymmärrettäviä.

ja julkisissa tiloissa,

lossa, sairaaloiden leikkaussa-

tantotiloissa sitä käytetään yl-

sinfiointiin ja hajunpoistoon,

sissä kohteissa, joissa se estää

loputtua kaksi viikkoa kotika-

joissa täytyy ylläpitää korkeaa

leissa ja steriilivarastoissa sekä

läpitämään hyvää hygieniata-

johtava tutkija Camilla Hög-

mikrobien leviämistä esimer-

ranteenissa.

hygieniatasoa ja estää mikro-

wc-tiloissa.

soa muun muassa linjastojen

lund LED Tailor Oy:stä kertoo.

kiksi tilojen välillä, elintarvik-

– Olin täysin eristyksissä

keista toiseen tai ulkoilmasta

kuusi viikkoa. Arvostan entistä

 82 % lukee jokaisen numeron.

sisäilmaan sekä pitää tilat de-

enemmän ystäviäni ja työkave-

sinfioituina. Automaattinen ja

reita, Höglund vakuuttaa.

 78 % luottaa lehdessä esiteltyjen tuotteiden ja palveluiden laatuun.

Mistä on kysymys?
UV-valoa on hyödynnetty pitkään erilaisissa sovelluksissa
tappamaan mikrobeja. Ihmisen
silmälle näkymätön UV-valo tuhoaa mikrobien DNA/RNA:n. Tehokkain UV-aallonpituus on noin
270 nm.
LED-valoteknologian myötä
on opittu käyttämään myös näkyvää sinistä valoa mikrobien
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kemikaaliton fotonidesinfioin-

tuhoamiseen. Näkyvä sininen
valo (400−500 nm) ei ole haitallinen ihmisille eikä materiaaleille, mutta työskentely sinisessä valossa koetaan usein epämukavana. Siksi sitä ei yleensä
käytetä, kun ihmisiä on desinfioitavassa tilassa.
Näkyvän sinisen valon tietyt
aallonpituudet tuhoavat mikro-

bit eri tavalla kuin UV-valo. Sininen valo käynnistää mikrobeissa reaktioketjun, jonka lopputuloksena on reaktiivisia happiyhdisteitä. Ne tuhoavat mikrobin
sisällä olevia rakenteita, kuten
entsyymejä, DNA/RNA:ta ja
solukalvoja ja tappavat näin
mikrobeja.

LISÄTIETOJA:
• ncbi.nim.nih.gov/pmc/articles/
PMC5699711/pdf/nihms912407.pdf
• ledtailor.fi/wisdom-air/

ti sopii elintarviketuotantoon.

Höglund on koulutukseltaan
biokemian maisteri erikoisala-

– Voidaan estää esimerkik-

naan kliininen biokemia. Hän

si mikrobien kulkeutuminen

on tehnyt tutkimustyötä Hel-

puhtautta vaativiin tuotanto-

singin yliopistolla yhdeksän

tiloihin desinfioimalla sulku-

vuotta: viisi vuotta farmasian

tiloja sekä tiloihin tuotavia vä-

tiedekunnassa ja neljä vuotta

lineitä ja tarvikkeita. Voidaan

lääketieteellisessä tiedekun-

myös estää mikrobien kas-

nassa tohtorikoulutettavana. l

vua paikoissa, joissa olosuh-

 91 % kokee saavansa uutta tietoa tai uutisen lehdestä.
 86 % saa lehden kotiin postitettuna.

 69 % pitää lehteä ammatillisesti tärkeänä.
 50 % tekee hankintapäätöksiä, osallistuu hankintojen
valmisteluun tai rekrytointeihin.
Lähde: Kehittyvä Elintarvike -lehden Lukijakysely 2020

Varaa paikka ilmoituksellesi
seuraavaan lehteen 12.8.2020 mennessä
ILMOITUSMYYNTI:
Janne Murtomaa 050 377 0333 janne.murtomaa@mediabookers.fi
Hannu Pyykkö 050 2250 hannu.pyykko@mediabookers.fi
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Pellavalla monipuoliset terveysvaikutukset
Pellavan terveysvaikutukset perustuvat suurelta osin sen sisältämiin monityydyttämättömiin
rasvahappoihin, erityisesti omega-3-rasvahappoon. Yhdestä
ruokalusikallisesta paahdettua,
rouhittua pellavaa saa koko päivän alfalinoleenihappotarpeen.
Alfalinoleenihapolla on Euroopan unionin hyväksymä terveysväite, jonka mukaan se auttaa pitämään kolesterolitason

HELLÄVARAINEN PAAHTO PARANTAA
PELLAVAN LAATUA, SÄILYVYYTTÄ JA MAKUA

L

KUVA: MERJA ELOMAA

KUVA: MIRJA KOIVISTO

Linseedillä on tällä hetkellä kuusi paahdettua ja rouhittua pellavatuotetta, joista neljässä on myös marjoja. Ne sopivat nautittavaksi esimerkiksi jugurtin kanssa.

via raaka-aineita. Tuotanto-

viljelynä.

Sopimusviljelijöi-

vaa, joten marjanpalojen täytyy

Yrityksellä on tällä hetkellä

laitoksen tilat omistaa Kauha-

tä on 50, jotka myös omista-

olla tarpeeksi raskaita, jotta ne

kuusi paahdettua ja rouhittua

joen kaupunki.

vat yrityksen, Hahto tarkentaa.

sekoittuvat hyvin.

pellavatuotetta ja neljä jauho-

– Rakennusvaiheessa tuoPellava kasvaa suomalaisilla sopimusviljelytiloilla.

normaalina (hyväksytyt terveysväitteet komission asetus (EU)
N:o 432/2012).
Pellavan antioksidantti on
lignaani, jota on pellavassa noin
700 kertaa enemmän kuin puolukassa tai ruisleivässä.
Linseed Oy:n valmistama
paahdettu, rouhittu pellava sisältää 21 prosenttia proteiinia ja
30 prosenttia ravintokuituja.

Pellavan

yhdistämises-

Leivissä käytetään pellavaa,

seosta ammattikäyttöön: sie-

tantotiloista on tehty tarpeek-

sä muihin aineisiin on tärkeää

koska se on luonnollinen lei-

mennäkkärileivontaseos, yrt-

si tilavat ja juuri tähän tarkoi-

myös muiden raaka-aineiden

vänparantaja sitoen kosteut-

tisämpyläjauhoseos, reikälei-

tukseen suunnitellut. Tava-

gluteenittomuus. Linseedillä

ta ja pitäen leivän tuoreen tun-

päjauhoseos ja leipäjauhose-

roiden kierto ja hyvin mietityt

on Euroopan keliakiajärjestö-

tuisena pitkään. Pellava kestää

os. Koronapandemian myötä

kulkusuunnat mahdollistavat

jen katto-organisaation (Asso-

hyvin lämpötilavaihtelua ja tuo

tuotantomäärät ovat nousseet

hygieenisen tuotannon. Liik-

ciation of European Coeliac So-

etua pakastettuihin leipätuot-

jonkin verran.

kumatilaa täytyy olla myös ta-

cietes) standardien mukainen

teisiin. Sidotun, solurakenteis-

– Koronakriisi on nostanut

varoiden kuljettamiseen ja siir-

gluteenittomuussertifiointi.

sa olevan veden määrä kasvaa.

tuotantomääriä, mutta käy-

telyyn tiloista toiseen, mark-

– Pellavan kanssa on huo-

Pellava estää suurten kiteiden

tännön järjestelyt eivät ole

Annemari

mioitava, että suljetussa pak-

muodostusta taikinassa pa-

muuttuneet kovinkaan paljon.

kauksessa se imee itseensä

kasteleivonnassa tai esipakas-

Meillä on käytössä elintarvi-

Gluteenittomuuden vuoksi

kosteutta, ja samassa pussis-

tetuissa ja valmiiksi paistetuis-

keturvallisuusstandardi FSSC

raaka-ainevalikoima on sup-

sa olevat marjanpalat voivat

sa tuotteissa.

22000 5.0, jonka yhtenä osa-

pea.

Leivontajauhoseoksis-

kuivua. Kuluttajat syövät pel-

kinointipäällikkö
Hahto kertoo.

na on kriiseihin varautumi-

inseed Oy kehitti vuon-

öljyä. Pellava sisältää myös

sa on enemmän raaka-ainei-

lavarouhetuotteita kuitenkin

na 2011 hellävaraises-

paljon proteiinia, kuitua sekä

ta kuin paahdetuissa ja rouhi-

muun muassa jugurtin kanssa.

Koronakriisi lisäsi
tuotantomääriä

ti paahdetun pellava-

omega-3-rasvahappoja, mag-

tuissa aamiaistuotteissa. Osas-

Marjanpalat pehmenevät, kun

Annemari Hahto kertoo, että

koko ajan, jos jotakin pitää vie-

rouhesarjan ja muu-

nesiumia ja lignaania, joka on

sa rouheita on mukana marjoja.

ne lisätään jugurttiin, Hahto

Linseedin teollisuusmyynti on

lä tarkentaa, Hahto sanoo.

tama vuosi myöhem-

pellavan oma antioksidantti.

kertoo ja lisää.

kasvanut viime aikoina enem-

Linseed on ollut vuosien

min gluteenittoman jauhoseospellavatuotteiden mikrobiologi-

Vain gluteenittomia
raaka-aineita

nen laatu on parantunut, säily-

Kaikki Linseedin käyttämät

vyysaika tuplaantunut ja pellava

raaka-aineet ovat luontaises-

saanut pähkinäisen maun.

ti gluteenittomia. Tehtaassa ei

sarjan. Hellän paahdon ansiosta

Vuonna 1999 Kauhajoel-

käsitellä mitään, mikä voisi ai-

la perustetun yrityksen eri-

heuttaa ristikontaminaatioris-

koisuutena on täysin gluteeni-

kin kuten pähkinöitä, seesa-

ton tuotanto. Pellava pitää rou-

minsiemeniä, selleriä, maito-

hia, jotta ihmisen elimistö saa

tuotteita tai muita allergisoi-

– Marjat tulevat pääosin La-

nen. Noudatamme viranomaisohjeistuksia ja kuulostelemme

pista. Marjatuotteita emme it-

– Meille on myös teknises-

män kuin vähittäiskauppa-

mittaan mukana monenlai-

se valmista. Kaikissa tuotteis-

ti tärkeää, että saamme tar-

myynti. Pellavarouhetta käy-

sissa hankkeissa ja tehnyt yh-

samme yhdistävä tekijä on pel-

peeksi raskasta marjavalmis-

tetään muun muassa kasvis-

teistyötä muun muassa VTT:n

lava, joka viljellään sopimus-

tetta. Pellava on melko paina-

pyöryköissä.

kanssa. l

käyttöönsä siemenen sisältämät ravinteet. Aiemmin pellavasta on puristettu ensin öljy
pois ja myyty sitten kuorimassa pellavarouheena.
Linseed Oy:n paahtoteknologialla hyödynnetään pellavan koko siemen: siemenet
paahdetaan ja rouhitaan. Noin
puolet pellavansiemenestä on
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Kotitaloustieteen maisterintutkinnon ja restonomitutkinnon suorittanut markkinointipäällikkö Annemari Hahto kertoo, että Linseedin
pellavatuotteet ovat valtakunnallisessa jakelussa ruokakaupoissa.
Jauhoseoksia myydään leipomoille.
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Maailma
MAUSTEILLA

TEKSTI: Ari Virtanen

Vesi

MAAILMAN PUHTAIMPIEN
JUOMIEN MAA

S

uomalainen talousvesi on tutkitusti maailman laadukkain (UN
Kyoto water forum), ja Suomen
vesivarat yksi suurimmista. Monessa maassa puhdasta vettä on vähän, ja
monessa suurkaupungissa vesijohdot ovat
niin huonossa kunnossa, ettei puhdasta
hanavettä ole saatavilla.

SUOMALAISYRITYKSILLÄ
ON HUIPPULAATUISIA
TUOTTEITA
MAIDOSTA VISKIIN.

makuaineilla maustettu vesi ovat suurimmaksi osaksi vettä, ja näiden juomien globaali kauppa valtavaa. Suomen voisi olettaa olevan vahvoilla maailman juomabisneksessä, mutta näin ei ole. Suomeen tuodaan alkoholittomia juomia noin viisi kertaa enemmän kuin täältä viedään. Jos suomalaisten lempijuomat, kahvin ja oluen,
laskee mukaan, Suomen juomakauppatase
on huolestuttavan negatiivinen.

VICTOR HARTWALL perusti vuonna 1836
Pohjoismaiden ensimmäisen ”terveysvesiyrityksen”: mineraalivettä pumppaavan
kaivohuoneen Ullanlinnan kylpylän
yhteyteen. Suomeen on noiden aikojen
jälkeen kertynyt huomattavaa vesiosaamista. Sitä on viety ulkomaillekin muun
muassa kehitysapuna 1970-luvulta alkaen
niin Afrikkaan kuin Vietnamin Hanoihin.
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Maailman pullovesimarkkina on
307 miljardia dollaria. Suomen kivennäisvesivienti oli 935 000 euroa vuonna 2019
ja muun veden (ml. lumi ja jää) vienti
753 000 euroa.
Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi huhtikuussa raportin suomalaisen
tuodaan enemmän pullovettä kuin viedään. Mielenkiintoista oli se, ettei viennin
esteenä ole korkea hinta. Vesi on Suomessa edullista, ja tyypillisesti vesipullossa maksaa eniten pullo ja korkki kuin
sisältö.
Suurimmat puutteet arvioidaan olevan
tuotteiden markkinoinnissa. Muutama
pieni veden pullottaja on ulkomaalaisessa
omistuksessa. Raportin mukaan ne pär-

jäävät viennissä paremmin kuin koko ala
keskimäärin.
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< Norjalainen Isbre väittää vetensä olevan maailman parasta juomavettä.
Isbren pH on 5,7, vaikka nykyään suositaan emäksisiä vesiä. Suomalaisen
Vellamon pH on 8,2.

SUOMALAINEN Ice Age Water Oy on keskittynyt Vellamo-vedellään aluksi Pohjois-Amerikan markkinoihin. Vellamo-tuotteen pullo on voittanut useita
designpalkintoja ja erottuu edukseen
monista kilpailijoista. Tuotteen tarina
pohjautuu suomalaiseen, jääkautiseen
pohjaveteen, ja se on asemoitu jopa laadukkaiden vesien yläpuolelle. Floridassa
Vellamon hinta on samaa luokkaa kuin
norjalaisen Vossin, ja tuotteesta voi nauttia lähinnä huippuhotelleissa. Hiilineutraali Vellamo on myös ympäristöasioissa
alansa huipputuote.

teet kasvavat nopeasti tulevaisuudessa.
Yhdysvalloissa virvoitusjuomien myynti
on ollut alamäessä jo vuosia. Pullovesi on
ohittanut limonadin suosituimpana juomana vuonna 2016.
Tulevaisuudessa markkina tulee
jakaantumaan pienempien volyymien ja
erikoisempien juomien kesken. Kasvu on
nopeinta kylmäsuodatetussa kahvissa
(cold brew coffee), emäksisessä vedessä

Bonnen lähdevesi on myynnissä Hong<<
kongissa. YK:n raportin mukaan maailman paras juomavesi löytyy Suomesta, jonka jälkeen muu kärkiviisikko on
Kanada, Uusi-Seelanti, Iso-Britannia
ja Japani.

(alkaline water), kasveista saaduissa

Vienti

Tuonti

Vienti

Vuonna 2012 noin 60 prosenttia PET-pulsenttia kauppojen omien merkkien vesiä,
vuonna 2017 jo 50−50. Suurin osa Suomeen tuodusta pullovedestä kulkeutuu

man appelsiini- ja omenamehujen juojille
mustikka- ja puolukkamehua, puhutaan jo
miljardin taalan mahdollisuudesta.
Ehkä meillä on opittavaa vientimyynnistä ja -markkinoinnista parhaiten
menestyneiltä mailta. Elintarvikkeet ovat

koteihin Lidlin kautta.

varsin erilainen myyntituote kuin paperi-

VODKA, GLÖGI ja long drink sekä maito

kaan vesi ei ole automaattisesti myynti-

kone tai matkapuhelin. Maailman paras-

(maitojauheena) ja kerma ovat nestemäisten suomalaiselintarvikkeiden
kauppataseen lippulaivat: niitä viedään
enemmän kuin tuodaan. Juomakauppa on
suurten volyymien liiketoimintaa, jossa
pakkauskulut ovat suuri menoerä. Laivakuljetukset Suomesta maailmalle ovat
viime vuosina olleet kohtuullisella tasolla,
ja tulleja ja muita kilpailun esteitä on karsittu rankasti.
Euroopan lisäksi Suomella on vapaakauppasopimukset muun muassa
Koreaan, Kanadaan ja Japaniin sekä sopimukset tulossa esimerkiksi Australian,
Meksikon ja Vietnamin kanssa. Näissä
maissa suosituin juoma voi olla pulloveden sijaan olut. Jotkut taas saattavat valita
kahvin sijaan teetä, maitoa tai mehua.

menestys.

KAIKISSA ELINTARVIKKEISSA ja juomissa kilpailu on kovaa. Tarvitaan rahaa,
jotta saa tuotteensa näkyviin ja tarinan
tunnetuksi. Yhdysvaltalaisen luumumehun Japanin jakelija saa puolet uusien
tuotteiden maistatuksen ja markkinoinnin kuluista Kalifornian luumutuottajien
ja Yhdysvaltojen maatalousministeriön
tukena.
Suomalaiset, harvalukuiset vedet,
maidot tai oluet eivät kilpaile maailman
markkinoilla keskenään, vaan maailman
suurimpia vastaan. Kaikki hyötyisivät
yhteistyöstä, jos kuluttajat kaikkialla tietäisivät maailman parhaiden ja puhtaimpien juomien tulevan Suomesta.

Suomalaisyrityksillä on huippulaatuisia tuotteita maidosta viskiin. Jos onnistumme markkinoimaan pelkästään maail-

Ari Virtanen on lehden vakituinen avustaja, joka
asuu Soulissa.

kehittyvaelintarvike.fi

TILAA
LEHTI
Korealaisessa tavaratalossa on myynnissä vesiä eri maista. Norjan ja Suomen maakuva on hyvä, eikä lipun
koossa kannata säästellä.

vesissä (plant water) ja kombucha-teessä.
lovesistä oli brändituotteita ja 40 pro-

raportin mukaan pullotetut vesituot-

KUVAT: ARI VIRTANEN
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Vuonna 2019 lähes kaikkien juomien tuonti oli huomattavasti suurempaa kuin vienti. Luvut ovat miljoonaa euroa. Lähde uljas.tulli.fi.

Beverage Marketing Corporationin
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Vienti

Kahvi

Makeutettu juoma

vuonna 2025 ennusteiden mukaan

pulloveden viennin haasteista. Suomeen

Hiilihapolla, sokerilla, mehulla tai

Mallasjuoma

Kuusi numeroa
vuodessa

Ajankohtaisuus ja
hyvät teemat.
Paras ammattilehti
Suomessa.

Mies 35 v. elintarviketeollisuus

Hinta 69 €/vuosikerta,
oppilaitokset 57 €/vuosikerta + ALV 10%
TILAA TÄÄLLÄ: kehittyvaelintarvike.fi/tilaus
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JUOMATEOLLISUUS
TEKSTI: toimitusjohtaja Riikka Pakarinen, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

KUVA: ALEKSI FRIMAN

P

Juominen lisääntyy erityisesti per-

lisuusliiton toiminnan keskeisiä

heissä, joissa sitä käytetään muuten-

arvoja ja periaatteita ovat yhteis-

kin runsaasti. Päihdeongelmaan liittyy

kuntavastuu Suomesta ja suoma-

lähes aina tunnesääntelyn vaikeus. Nyt

P

juomista useimmille tulee ensimmäiseksi mieleen olut. Sen, kuten
kaikkien alan valmistamien alkoholia sisältävien juomien, menek-

Syynä on alkoholijuomien merkittävä

ki on kuitenkin viime vuosina vähentynyt.

stressitaso on korkea, mikä synnyttää

suus. Painotamme vahvasti tasa-arvoa ja

ylilyöntejä entisestään. Poliisin mukaan

hintaero, sillä joka kolmas ilmoittaa hal-

oikeudenmukaisuutta kaikessa elinkeino-

esimerkiksi kotihälytysten määrä on

vemman alkoholin olevan ainoa tai mer-

on sen sijaan kasvanut huimasti, ja niitä val-

poliittisessa toiminnassa. Vastuullisuus on

noussut, ja pääasiallinen syy perheväki-

kittävä syy matkustaa Viroon. Suomen

mistetaan jo yhtä paljon kuin olutta.

vuosi sitten uusitun strategiamme ydin.

valtaan on alkoholin väärinkäyttö. Van-

alkoholivero on yli kaksinkertainen ver-

hempien välinen väkivalta koskettaa aina

rattua Viron alkoholiveroon.

maisten tuotteiden myyntiä ja suoma-

myös lapsia.

laista työtä. Suomalainen ja perinteinen

Myös lomautus, työn menetys tai

SUOMEN VALTIOLLE matkustajatuon-

toimiala työllistää yli 20 tuhatta ihmistä

pelko yrityksen kaatumisesta ahdista-

nin kasvu tarkoittaa, että alkoholiveron

alkutuotannosta teolliseen tuotantoon ja

vat. Joillakin alkoholiongelmaisilla työ

tuotoista jää saamatta satoja miljoonia

palvelualalle. Pitkässä ja katkeamatto-

on ollut ainoa juomista rajoittava tekijä,

euroja. Sen sijaan alkoholin yksilölle ja

massa arvoketjussa kannetaan vastuuta

joten lomautus tai etätyö voivat johtaa

perheille aiheuttamien ongelmien hoito

ohrapellolta kuluttajalle saakka. Puolet

vastuuttomaan käyttöön. Poikkeusaikana

ja kustannukset jäävät Suomen valtion

tuotteista on muita kuin alkoholituot-

riskejä ovat myös yksinäisyys ja eristäy-

ja veronmaksajien kontolle. Matkustaja-

teita, ja niiden myynti kasvaa koko ajan.

tyminen.

tuonnin kehitystä onkin seurattava erityisen tarkasti, kun laivaliikenteen rajoi-

Osalle ihmisiä alkoholi on ongelma.
Haluamme olla aktiivisesti mukana keskustelussa ja löytämässä aiempaa tehokkaampia ja matalan kynnyksen keinoja
auttaa ihmisiä ongelmissa, jotka aiheuttavat päihteiden liikakäyttöä. On pureuduttava pahaa oloa aiheuttaviin juuri-

MEIDÄN TULISI PUUTTUA
PAHAA OLOA AIHEUTTAVIIN
JUURISYIHIN.

tukset poistuvat.
Perheissä, joissa on ollut päihdeongelmia jo ennen koronaa tai joita poikkeuksellinen aika synnyttää, voi aiheuttaa pitkäkestoisia ongelmia. Niiden voittamiseen tarvitaan riittävät palvelut niin
yksittäiselle ihmiselle kuin koko per-

syihin.

heelle.

KORONAVIRUSEPIDEMIA on osaltaan

ALKOHOLIN KULUTUS on THL:n tilas-

herättänyt keskustelun alkoholin vas-

tojen mukaan vähentynyt vuodesta 2007

MYÖS PANIMOALA tunnistaa ja ymmär-

tuullisesta ja kohtuullisesta käytöstä

lähtien, mikä on erittäin myönteistä.

tää hyvin ristiriitaiset tunteet ja huo-

poikkeustilanteessa. Eristäytyminen sekä

Alkoholin aiheuttamia kielteisiä seurauk-

let, joita tämänhetkinen tilanne herättää.

työhön ja talouteen liittyvät huolet lisää-

sia ei voi aliarvioida, mutta selvästikin

Meidän tulisi puuttua pahaa oloa aiheut-

vät stressiä. Osa on hakenut siihen helpo-

suomalaiset osaavat juoda vastuullisem-

taviin juurisyihin, ennemmin kuin syy-

tusta päihteistä.

min ja kohtuullisemmin kuin aiemmin.

tämme asiasta yksittäisiä tuotteita tai nii-

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen

Myöskään matkustajatuontia ei pidä

den saatavuutta.
Vaikka kaikki alkoholia sisältävät juo-

(THL) mukaan viime vuonna muualla

väheksyä eikä unohtaa: siihen liittyy eri-

kuin ravintolassa nautitun alkoholin

tyisesti alkoholin suurtuonti ja halvem-

mat vedettäisiin pois vähittäiskaupoista

osuus kokonaiskulutuksesta oli 71 pro-

pien juomien hamstraus. Tutkimus- ja

tai nostettaisiin hintaa merkittävästi,

senttia. Poikkeustilassa alkoholin juo-

Analysointikeskus TAK Oy:n tutkimuk-

emme kykenisi ratkaisemaan pohjim-

minen on siirtynyt yhä enemmän kotei-

sen mukaan Viron ja Suomen välisillä

maista ongelmaa eli ihmisen pahaa oloa.

hin ravintoloiden sulkeuduttua. Alkon

laivoilla matkustavien suomalaisten

Siihen tarvitaan yhteiskunnan laajempia

mukaan viinien myynti kasvoi maalis-

alkoholijuomien matkustajatuonti kasvoi

toimia, kuten moniammatillista tukea,

kuussa. Sen sijaan panimoteollisuuden

viime vuonna 26 prosenttia, vaikka lai-

matalan kynnyksen palveluita ja tulok-

valmistamien mietojen alkoholijuomien

vamatkoja tehtiin aiempaa vähemmän.

sellista päihdekuntoutusta.

kokonaismyynti ei ole kasvanut Alkossa

Mietojen juomien tuonti kasvoi lähes

eikä vähittäiskaupassa.

40 prosenttia.
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KUVA: SHUTTERSTOCK

animoteollisuuden valmistamista

laisista sekä verotuksen oikeudenmukai-

Kannattava elinkeino edistää koti-

Teema

VIRVOITUSJUOMIEN JA KIVENNÄISVESIEN
SUOSIO ON KASVANUT HUIMASTI

VASTUULLISUUS
KAIKEN KESKIÖSSÄ
animo- ja virvoitusjuomateol-

TEKSTI: viestintäpäällikkö Essi Lindqvist, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Virvoitusjuomien ja kivennäisvesien suosio

Viime vuonna Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset myivät olutta 360 miljoonaa litraa. Se on lähes
27 miljoonaa litraa vähemmän kuin vuonna 2014, jolloin liitto aloitti jäsenyritystensä myyntilukujen tilastoinnin. Kuudessa vuodessa oluen kotimaanmyynti on
notkahtanut seitsemän prosenttia.
Tilastot kertovat selkeästi, että suomalaiset suosivat keskiolutta. Olutmaku on
kuitenkin kuudessa vuodessa muuttunut
melkoisesti: mietojen eli alle 2,8 % -oluissa
kasvua on kertynyt 43 prosenttia, alkoholittomien oluiden osalta kasvua on huikeat
282 prosenttia.
Siiderit sen sijaan maistuvat yhä harvemmalle. Niiden myynti on vuodesta 2014
laskenut 19 prosenttia 25 miljoonaan lit-

jen juomien tuonti; oluen, siiderin ja lon-

tenkin ontuu pahasti. Terveyden ja hyvin-

raan. Long drink -juomien eli lonkeroiden

keroiden tuonti lisääntyi lähes 40 prosent-

voinnin laitoksen Finravinto -tutkimuksen

myynti sen sijaan kasvoi kolmanneksella,

tia. Matkustajatuonnin rajua kasvua selit-

mukaan naisten sokerinsaannista kolme

ja niitä myytiin viime vuonna 50 miljoo-

tää se, että Suomessa alkoholivero on yli

prosenttia on peräisin virvoitusjuomista,

naa litraa.

kaksinkertainen Viroon verrattuna.

miesten kuusi. Virvoitusjuomaveron ensisijainen tarkoitus onkin fiskaalinen eli ve-

Kaikkiaan Panimo- ja virvoitusteolli-

Panimojuomien ulkomaanvienti on sen

suusliiton jäsenyritysten kokonaismyynti

sijaan vähäistä. Oluen osalta selitys on, et-

kasvoi vuosina 2014–2019 viisi prosent-

tä se on tuotteena hyvin paikallinen. Vien-

Veron fiskaalisen luonteen vuoksi ve-

tia. Alkoholia sisältävien juomien koko-

nin kasvupotentiaalia edustavat sen sijaan

ronalaisten juomien piiri on haluttu pitää

naismyynti laski vuodesta 2014 neljä pro-

kivennäis- ja lähdevedet. Niiden ja virvoi-

mahdollisimman laajana. Laajaa veropoh-

senttia, alkoholittomien juomien puoles-

tusjuomien vientiä kiusaa kuitenkin epä-

jaa perustellaan silläkin, että se vähentää

taan nousi 18 prosenttia.

oikeudenmukainen valmistevero.

tulkintatilanteita veron piiriin kuuluvien ja

rojen kerääminen valtion kassaan.

Virvoitusjuomien ja kivennäisvesien

sen ulkopuolelle jäävien tuotteiden välil-

Virvoitusjuomaverolla kerätään
rahaa valtion kassaan

valmistevero on Suomessa EU-maiden

tä. Virvoitusjuomaverossa tuntuukin ole-

korkein. Hallitus myös korotti virvoitus-

van kyse merkillisestä verohybridistä, jota

Täysin erilaisia prosenttilukuja nähdään

juomaveroa vuoden alussa. Sokeria sisäl-

perustellaan milloin mistäkin syystä.

matkustajatuonnissa. Viime vuonna al-

tävistä juomista maksetaan ylimääräistä

Jos halutaan, että Suomessa säilyy elin-

koholijuomien matkustajatuonti Viros-

valmisteveroa 0,32 euroa, sokerittomista

voimainen ja kilpailukykyinen panimo- ja

ta kasvoi edellisvuodesta peräti 26 pro-

0,13 euroa litralta.

virvoitusjuomateollisuus, alaa ei voi enää

senttia, vaikka laivamatkoja tehtiin aiempaa vähemmän. Erityisesti kasvoi mieto-

Virvoitusjuomaveroa

perustellaan

kohdella kuin maksuautomaattia. l

muun muassa terveysperustein, mikä kui-

Juomateollisuus
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Finn Spring tähyää vahvempaa vientiä

TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

KUVA: TANELI LAHTINEN

Finn Springin tavoitteena on
kasvaa kannattavasti Pohjoismaiden suurimmaksi lähdevesipohjaisten juomien valmistajaksi ja olla kestävän kehityksen
edelläkävijä juomateollisuudessa. Yritys valmistaa noin 90 prosenttia Suomessa myytävistä
lähdevesistä.
– Finn Spring on aikanaan
syntynyt vientimarkkinoita var-

KUVA: SAMI HOVILA

ten. Tällä hetkellä suurin osa liikevaihdostamme tulee kotimaan myynnistä. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on kuitenkin
rakentaa viennistä jälleen yksi
yrityksemme tukijaloista, hallintojohtaja Virpi Ali-Haapala kiteyttää.
Vienti on ollut viime vuosina
kasvussa. Tänä keväänä koronapandemia on aiheuttanut not-

Lestijärven tehtaan yhteyteen avattiin syksyllä 2019 hiilineutraali automaattivarasto, joka kasvattaa
varastokapasiteettia 6 500 lavapaikalla.

LÄHDEVESIYRITYS PANOSTAA
VASTUULLISUUTEEN
Lähdevesituotteita pullottavan Finn Springin toiminnassa korostuu vastuullisuus.

Y

se, että lähdevesi on täysin puhdas luonnontuote, johon ei lisätä mitään eikä poisteta mitään,
Ali-Haapala tähdentää.
Viime vuonna viennin osuus
oli seitsemän prosenttia Finn
Springin liikevaihdosta. Yritys
on vienyt lähdevesituotteita
muun muassa Ruotsiin, Venäjälle, Arabiemiraatteihin, Kuwaitiin, Saudi-Arabiaan ja Qatariin.

me heidän ammattitaitoonsa. Työnteki-

myönnetty FSSC 22000 -elintarviketur-

Markkina jatkuvassa
muutoksessa

vallisuussertifikaatti vuonna 2013, ja lä-

Lähdevesimarkkina on jatkuvassa muu-

arvoihin ja strategiaan, Ali-Haapala kiittää.

hitulevaisuudessa yritys on siirtymässä

toksessa, joten kuluttajien toiveita on

BRC-elintarviketurvallisuusjärjestelmään.

kuunneltava tarkasti. Finn Springillä us-

testataan päivittäin. Finn Springille on

Finn Spring lanseerasi toukokuussa uuden Villi-tuotesarjan, jonka pullo valmistetaan täysin
kierrätysmuovista.

kahduksen, koska valtaosa yrityksen vientiasiakkaista on hotelleja, ravintoloita ja kahviloita.
Ali-Haapala uskoo, että tilanne
normalisoituu ja tarjoaa hyviä
mahdollisuuksia vientimarkkinoilla.
− Suomalainen, käsittelemätön lähdevesi kiinnostaa erityisesti kuumissa Lähi-idän maissa. Maailmalla on eksoottista

jämme ovat vahvasti sitoutuneet yrityksen

– Meillä on käytössä modernit, auto-

kotaan, että kotimaisuus ja omavaraisuus

Korona lisäsi isojen
pakkauskokojen menekkiä

matisoidut tuotantolinjat, joita kehitäm-

ovat entistäkin tärkeämpiä arvoja tule-

Koronapandemian aiheuttama poikkeus-

me jatkuvasti. Varastoillamme on käytös-

vaisuuden kuluttajille. Kuluttajat vaativat

tilanne on kasvattanut Finn Springin tuot-

sä logistiikkaa tehostava RFID-järjestel-

myös elintarvikeyritykseltä ekologisempia

teiden kotikulutusta ja vähentänyt hotel-

mä, Ali-Haapala tarkentaa.

pakkausvaihtoehtoja.

li-, ravintola- ja kahvilamyyntiä.

Uusi tuotesarja pakataan
kierrätyspulloon

– Näemme tulevaisuuden elintarvike-

– Tämä näkyy meillä suurten pakkaus-

tehtaan vahvasti automatisoituna: tuotan-

kokojen lisääntyneenä menekkinä ja pien-

to on tehokasta, turvallista ja hävikkiä on

ten pakkausten myynnin laskuna. Koti-

Kestävä tuotanto näkyy myös tänä kevää-

vähän. Uskomme kotimaisten vaihtoehto-

maassa päivittäistavarakaupan puolella

nä lanseeratussa Villi-tuotesarjassa. Se on

jen menestykseen ja globaalien elintarvi-

on nähty kysynnän kasvua, kun taas ho-

päivittäistavarakauppojen ensimmäinen

kejättien suosion hiipumiseen, Ali-Haa-

recan sekä lento- ja laivaliikenteen asiak-

kotimainen juomasarja, jonka muovipullo

pala arvioi.

kaiden kysyntä on pienentynyt. Vienti on

valmistetaan täysin kierrätysmateriaalista.

Ruokakaupassa ja ravintola-alalla ku-

– Pullon hiilijalanjälki on arviolta jo-

luttajat haluavat elintarvikkeiltaan yhä

tällä hetkellä kärsinyt tilanteesta eniten,
Ali-Haapala summaa.

ritys on investoinut viime vuo-

kokonaan aurinkopaneeleista. Se tehos-

Finn Spring on lisäksi pilottikohtee-

pa puolet pienempi kuin uudesta muovista

enemmän omaa arvopohjaansa vastaavaa

Finn Springillä on siirrytty mahdolli-

sina esimerkiksi kierrätysmuo-

taa toimintaa ja mahdollistaa pitkien sar-

na Centria-ammattikorkeakoulun vuonna

valmistetun. Kierrätysmateriaalin ansios-

toimintaa: läpinäkyvyyttä, ekologisuutta,

suuksien mukaan etätyöhön ja keskeytet-

vipulloihin, uusiutuvaan ener-

jojen tuotannon. Finn Spring valmistaa

2018 alkaneessa lämmönvarastointihank-

ta vältetään noin 165 tonnia uutta muovia

jäljitettävyyttä ja mahdollisimman pientä

ty työmatkustus kokonaan. Yrityksen ko-

giaan, lämmön maavarastointiin

vuosittain noin 90 miljoonaa litraa erilai-

keessa. Tehtaan tuotannossa syntyvä huk-

tänä vuonna, ja pullon voi kierrättää taval-

hävikkiä. Myös kotiinkuljetuksen suosion

tiseudulla Keski-Pohjanmaalla on ollut

ja hiilineutraaliin varastoon.

sia lähdevesipohjaisia juomia. Kapasiteet-

kalämpö varastoidaan maaperään ja hyö-

liseen tapaan pullonpalautuksessa, Virpi

kasvu jäänee pysyväksi ilmiöksi.

koronavirustartuntoja toistaiseksi hyvin

Finn Spring on sitoutunut käyttämään

ti on kasvanut vuosi vuodelta, mikä on pa-

dynnetään rakennusten lämmityksessä.

Ali-Haapala kertoo.

toiminnassaan vain uusiutuvaa energiaa.

rantanut tasapainoilua kausivaihteluiden

Ostettu energia on Suomen luonnonsuo-

kanssa.

Finn Spring panostaa ympäristöteko-

vähän, eikä henkilöstöä ole tarvinnut lo-

Tuotannon tärkein lähtökohta on puh-

Finn Springin valmistamien Villi- ja

jensa lisäksi maaseudun elävöittämiseen ja

das raaka-aine, lähdevesi, jonka laatua

SPRING-tuotemerkkien hiilijalanjälki hy-

henkilökuntansa hyvinvointiin: perheyri-

– Katsomme tulevaisuuteen toiveik-

KUVA: PÄIVI KARJALAINEN, MAASEUDUN TULEVAISUUS

vitetään kokonaan raaka-aineiden, val-

tyksen henki ja arvot tuovat hyvinvointia

kaasti ja uskomme juoma-alan toipuvan

livoimalla tuotettua EKOenergiaa. Juoma-

mistuksen ja logistiikan osalta investoi-

myös työntekijöille. Yritys työllistää noin

koronan vaikutuksista nopeasti. Olemme

tehtailla tuotetaan lisäksi aurinkoenergiaa

malla kansainvälisiin, Gold Standard -ser-

sata henkilöä.

kuitenkin varautuneet siihen, että yrityk-

omilla aurinkopaneeleilla.

tifioituihin, päästöttömiin energiahank-

– Olemme onnistuneet saamaan am-

semme tulos saattaa olla tänä vuonna hei-

Viime syksynä Lestijärven tehtaalla vi-

keisiin. Tällä hetkellä lahjoitetaan veden-

mattitaitoista ja pysyvää henkilöstöä, mi-

kompi kuin edellisenä vuonna. Suurin osa

hittiin käyttöön uusi automaattivarasto,

puhdistimia Keniaan ja keittimiä Ugan-

kä ei ole syrjäseudulla itsestäänselvyys. Ar-

liikevaihdostamme tulee vähittäiskaupan

jolla tavoitellaan trukitonta varastologis-

daan.

vostamme henkilökuntaamme ja luotam-

keskusliikkeiltä. l

jeluliiton hyväksymää, kotimaisella tuu-

mauttaa tai irtisanoa.

tiikkaa. Uuden korkeavaraston myötä kapasiteetti kasvoi 6 500 lavapaikalla. Lestijärven automaattivarastossa on säilytys-

Nopeasti kasvanut perheyritys

tilaa jopa yli 1,8 miljoonalle 1,5 litran pullolle.
– Lisätila parantaa mahdollisuutta vastata juomateollisuudelle tyypillisiin suuriin kausivaihteluihin. Voimme varautua
entistäkin paremmin kesäsesongin myyntipiikkiin ja parantaa toimitusvarmuutta,
hallintojohtaja Virpi Ali-Haapala kertoo.
Hiilineutraali varasto saa energiansa
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Hannu ja Virpi Ali-Haapala perustivat Finn Springin vuonna 1991. Yritys on Suomessa lähdevesien
markkinajohtaja 90 prosentin markkinaosuudellaan.

Toimitusjohtaja Hannu AliHaapala ja hallintojohtaja Virpi
Ali-Haapala perustivat Finn
Spring Oy:n vuonna 1991.
Aluksi vettä pullotettiin karjatilan pidon ohessa ja vietiin lähinnä Venäjälle, koska Suomen
markkinat olivat vielä pienet.

Muutaman vuoden jälkeen karjatilan pitäminen lopetettiin, ja
Ali-Haapalat siirtyivät täyspäiväisesti Finn Springin palvelukseen. Samalla palkattiin uusia
työntekijöitä ja muutettiin uusiin toimitiloihin.
Nykyisin yrityksellä on kaksi

lähdevesitehdasta: Toholammilla Härkänevalla ja Lestijärvellä. Härkänevan päätoimipisteen
yhteydessä on tehtaanmyymälä, kahvila-ravintola ja lähdevettä hyödyntävä uimahalli.
Vuonna 2011 yritys osti ruotsalaisen virvoitusjuomatehdas

Guttsta Källa AB:n, joka valmistaa luonnon mineraalivesituotteita asiakkaiden omilla merkeillä. Ruotsissa vesituotteiden
markkinaosuus on tällä hetkellä
noin kymmenen prosenttia.

Juomateollisuus
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TEKSTI: Riitta Ekholm

Kasvijuoma varteenotettava vaihtoehto

KAURAJUOMASTA SALONKIKELPOINEN

messa on ollut belgialainen Alpro
vuodesta 1980 lähtien. Ranskalaisen Danonen omistuksessa yhtiö

KUVA: DANONE

K

asvijuomien tienraivaaja Suo-

KUVA: KAVLI

Markkinahaistelijat ja tuotekehityksen parissa työskentelevät innovaattorit ovat ajan
hermoilla. Kaurajuomien menekki on tästä hyvä näyte.

on ollut vuodesta 2017. Edelleen se

pitää ykköspaikkaa jugurteissa ja rahkoissa
ja yltää kakkoseksi kasvijuomissa.

Kauramaito oli aluksi hittijuoma Helsingissä kalliolaisten ja
punavuorelaisten keskuudessa.
Kolmessa vuodessa soija-, kaura-, riisi- ja pähkinäjuomatölkit
ovat kuitenkin alkaneet hävitä
niin Heinolan kuin Paraistenkin
marketeista.
Kasvissyöjien ja vegaanien
ruokavalioon kasvijuomat sopivat kuin nenä päähän, mutta ne
ovat pelastus myös maitoallergiasta ja -intoleranssista kärsiville.
Tiedostavia kuluttajia askarruttavat soijan alkuperä, riisin
ja mantelin vedenkäyttö sekä
maidon ja kasvijuomien hiilijalanjälki.
Valion erikoistutkija Tuula
Tuuren mukaan ravitsemuksellisesti kasvijuomat yltävät usein
samalle viivalle maidon kanssa,

jos kasviperäisiin juomiin on
lisätty vitamiineja ja kivennäisaineita.

KUVA: VALIO

Teema

Valion erikoistutkija Tuula Tuuren
mukaan kasvijuomia voidaan täydentää vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta vastaamaan maitoa,
mutta kaikkiin tuotteisiin kattavia
täydennyksiä ei tehdä. Esimerkiksi suomalaisille tärkeää jodia löytyy melko harvasta tuotteesta.

Maidon asemasta tärkeänä ravintoaineena on Tuuren mukaan
se, että kaikki kasvijuomat jäljittelevät sen vitamiini- ja kivennäisainepitoisuuksia. Ravintosisältö vaihtelee sen mukaan,
mistä raaka-aineista vastineet
on valmistettu.
Tuuren mukaan julisteet kouluruokaloiden seinillä ovat iskostaneet mieliin maidon erinomaisena proteiinin ja kalsiumin
lähteenä, ja sitä sen onkin. Valkuaisaineiden osalta vain soijajuoma on lähellä lehmänmaitoa.
Kaurajuoman valtti on sen kuidun sisältämä beetaglukaani,
joka on todettu tehokkaaksi ko-

honneen verenkolesteroli- ja
sokeripitoisuuden alentamisessa. Pari lasillista kaurajuomaa
(1g kuitua/dl) sisältää saman
verran beetaglukaania kuin lautasellinen puuroa.
Kasvijuomien rasvapitoisuus
vaihtelee 1–1,8 gramman välillä
desilitrassa. Esimerkiksi kaurajuoman rasvahapoista 80 prosenttia on tyydyttymättömiä ja 20
prosenttia tyydyttyneitä rasvoja.
Kevyt- ja täysmaidossa osuudet ovat päinvastaiset. Kasvijuomat vetävät rasvatonta maitoa pidemmän korren hyvän rasvan osalta.
Täydennetyt kasvijuomat
ovat hyviä kalsiumin lähteitä,
mutta makeutettujen osalta
sokerin määrä kannattaa tarkistaa. Lapsille ei suositella kasvijuomia, joihin on lisätty sokeria.

Kotimaiset valmistajat ovat kuitenkin kukin vuorollaan kuroneet välimatkaa
kiinni. Ensimmäisten joukossa olivat Fazer
Yosa-juomalla sekä norjalainen Kavli ensin Raisiolta ostamansa Nordic Milk Free-

lisätään kalsiumia sekä B- ja D-vitamiine-

Raaka-aineen hankinnassa kaikki haas-

dom -tuotteella ja sittemmin Planti -tuo-

ja, jotta lopputulos vastaisi lehmänmaidon

tatellut yhtiöt suosivat lähimyllyjen ja

temerkillä.

ravintosisältöä.

-alueiden satoja. Vastuullisuus on niiden

– Kasvipohjaisten juomien markkinan

toiminnassa itsestäänselvyys painottuen

koko alkaa olla jo merkittävä. Kuluttajat

hieman eri asioihin.

hakevat selkeästi kasvipohjaisia vaihto-

Kauran menekkikäyrä on jo kymmenen

Kaslinkin tuotekehitysjohtaja Mark-

vuoden ajan kivunnut kohti kattoa jättäen

ku Kimmo arvioi, että Aito-kaurajuoman

kolmisen vuotta sitten rukiin jälkeensä.

markkinoille tuloa edelsi noin vuoden kes-

Puurolautaselta tutusta viljasta on tullut

tänyt tapahtumasarja.

Jokaisella kohdemarkkinalla on omat ominaispiirteensä. Ruotsissa jugurttien kysyntä on korkealla, suomalaisille puolestaan maistuvat kasvijuomat, sanoo Martina Grandell Kavlilta.

Kysyntä kasvaa ja uusia tuotteita on jatkuvasti suunnitteilla. Lumipallo ei ole vielä pysähtynyt, kuvaa Liisa Maikola Alpro-tuotteiden tuotekehitystä.

salonkikelpoisen juoman raaka-aine.
Samoihin aikoihin useassa yhtiössä,

Danonen arvomaailma perustuu ainoa
planeetta -ajattelumalliin: Terveellinen

rabuumista alkanutta trendiä pysyvänä ilmiönä, josta on tullut elämäntapa.

ehtoja perinteisille ruokajuomille, sanoo
Mahrenholz.

– Suunnittelua, neuvotteluja laitetoi-

ruoka tarvitsee terveen maapallon. Yhtiö

Kavlin viime vuoden 13 miljoonan lii-

mittajien ja kauppamyllyn kanssa, koe-

seuraa muun muassa biodiversiteetin ja-

kevaihdosta merkittävä osa oli kasvipe-

lanjälkeä soija- ja manteliviljelmillä Ete-

räisten tuotteiden myynnistä, ja viennin

mistamista loppusuoralla, luettelee Kim-

lä-Euroopassa.

osuus siitä oli noin kolmannes. Globaali-

järveläisellä Juustoportilla tuotekehitys-

mo alkuvaiheen kulkua.

tiimit ovat saaneet kaurajuoman reseptiikan kuntoon ja tuoneet omat tuotteensa markkinoille.

KUVA: VALIO

kuten Valiolla, korialaisella, Fazerin vii-

KUVA: JUUSTOPORTTI

ajoja pilottilaitteistolla sekä laadunvar-

me vuonna ostamalla Kaslinkilla ja jalas-

Brändi- ja markkinointijohtaja Liisa Maikola Danonelta ja markkinoinnis-

Hiljattain 125 vuotta täyttäneen Kavlin

na yhtiönä Danonella on tehtaat Ruotsis-

Valiolla tuotteen lanseerausta edelsi

omistaa samanniminen säätiö, joka pitää

sa, Belgiassa ja Alankomaissa ja markki-

huolellinen perehtyminen kasvipohjais-

yllä perustajansa Olav Kavlin ja hänen poi-

noina koko Euroopan lisäksi Venäjä, Uk-

ten tuotteiden markkinaan, useat kulutta-

kansa Knut Kavlin elämäntyötä. Sosiaali-

raina, Turkki, Etelä-Afrikka, Israel, Ma-

jatutkimukset ja -haastattelut sekä tark-

nen vastuu ohjaa Grandellin mukaan yhti-

rokko, Kanada ja Pohjois-Amerikka.

ka analyysi.

ön toimintaa, ja liikevoitto suunnataan lä-

Juustoportti toi viime syksynä vienti-

ta vastaava johtaja Martina Grandell Kav-

–Tutkimusten myötä oivalsimme, että

hes kokonaisuudessaan hyväntekeväisyy-

markkinoita varten oman Friendly Viking´s

lilta pitävät kilpailun kiristymistä hyvänä

93 prosenttia kasvipohjaisia juomia ja vä-

teen, kuten lääketieteelliseen tutkimuk-

-brändin, jonka markkinat ovat markki-

kirittäjänä.

lipaloja syövistä ihmisistä käyttää tuottei-

seen, humanitääriseen apuun ja kulttuu-

noinnista ja brändistä vastaavan Niklas

ta arjessaan rinnakkain maitopohjaisten

riin.

Keski-Kasarin mukaan Baltiassa, Saksas-

Voimaviljana kaura

tuotteiden kanssa, sanoo Valion liiketoimintapäällikkö Petra Mahrenholz.

Pelkästään kaurajuomissa kuluttajalla on

Verraton vientitarina

sa, Britanniassa sekä Benelux-maissa.
Jokaisella markkinalla on hänen mu-

Alpron ja Plantin lisäksi valittavana iso

Danonella on globaalina yhtiönä antu-

Pohjoisen luonnon puhtaus on vientivalt-

kaansa omat kommervenkkinsa, mutta

joukko merkkejä, esimerkiksi Juustopor-

reita ympäri maailmaa, ja trendinhaisteli-

ti, jota myös kaurajuoman valmistajat ovat

Juustoportin selkeä tarina intohimoises-

tin Kaurajuoma, Valion OddlyGood, Fa-

jat kuulostelevat kuluttajien tuntemuksia.

osanneet hyödyntää. Norjalaisomisteisella

ta tekemisestä paremman tulevaisuuden

zerin Yosa ja Aito, ruotsalainen Oatly, MÖ

Tuotekehitys on Maikolan mukaan jatku-

Kavlilla markkinat kattavat jo luonnostaan

puolesta on vedonnut eurooppalaisiin ku-

Kaurameijerin Kuuleri ja kauppojen omien

vaa kyseenalaistamista ja hereillä oloa ole-

Norjan lisäksi Suomen ja Ruotsin.

luttajiin.

merkkien juomia.

massa olevien ja kehitteillä olevien tuot-

Perusresepti on kaikilla valmistajilla sama: höyrykäsiteltyyn ja rouhittuun
kauraan sekoitetaan vettä, öljyä ja suolaa.
Luomujuomia lukuun ottamatta seoksiin
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Kasvijuomissa proteiinipitoisuus on yleensä pieni. Valio Oddlygood -kaurajuomassa tuplasimme
määrän muihin markkinoilla oleviin kaurajuomiin
verrattuna, sanoo Petra Mahrenholz.

teiden maastossa.
Juustoportti on rakentanut Jalasjärvelle kasvisja vientitehtaan, jonka arvo on noin kymmenen
miljoonaa euroa, kertoo Niklas Keski-Kasari.

– Lopullinen tuote on monessa liemessä keitetty, testattu ja haastettu, Maikola
toteaa.

Kasvijuomien kulutus on Grandellin
mukaan levinnyt vegaanien ja maitoallergikkojen suppeammista käyttäjäryhmistä
fleksaajien keskuuteen.

– Aasian maaperä on tunnusteluvaiheessa, Keski-Kasari kertoo. l

Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.

Sekä Grandell että Maikola pitävät kau-

Juomateollisuus
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KUVA: ALTIA

Alkoholittomien alkoholien
uusi kategoria

TEKSTI: vanhempi asiakasnäkemyspäällikkö Milla Sorsakivi, Altia Oyj

Alkoholin kulutuksen vähenemisen taustalla vaikuttavat monet tekijät kulttuurisista ja yhteiskunnan rakenteellisista

VASTUULLISUUS, HYVINVOINTI JA TARINAT
JUOMATRENDIEN YTIMESSÄ

muutoksista merkittäviin kuluttajatrendeihin ja yksittäisiin ilmiöihin.
Hyvinvointi on ollut suurin trendi viime vuosina. Se on muuttanut vuosien saatossa muotoaan kalorien laskemisesta fitness-buumiin ja edelleen hyvinvointia ja
palautumista ihannoivaan elämäntyyliin.
Terveydestä ja hyvinvoinnista huolehti-

KUVA: NIINA ALA-LUOPA / ALTIA

minen on saanut ihmiset pohtimaan myös

Vähän alkoholia
sisältävät, ”alkoholittomat
alkoholit” ja kevyesti
maustetut, sokerittomat
alkoholijuomat ovat
kasvavia tuotekategorioita.

suhdettaan alkoholiin.
Siirtymä mietoihin ja kokonaan alkoholittomiin juomiin on synnyttänyt myös
uusia tuotekategorioita. Cocktailien ainesosaksi on alkoholipitoisten juomien rinnalle tuotu alkoholittomia tisleitä, joiden

Käyttötilanne ohjaa juomien valintaa. Monelle on tärkeää myös kertoa tarinaa juoman taustasta.

tehtävänä on tuoda makua ja kiinnosta-

KUVA: ALTIA

vuutta drinkkeihin.
Erityisesti Ison-Britannian markkinoil-

taessa konkreettinen esimerkki auttaa hahmottamaan vaikutuksen merkittävyyttä.

le näitä tuotteita on ilmestynyt kiihtyvälkoholeille” ei vielä ole Suomessa vakiintu-

Maku tärkeintä
trendeistä huolimatta

uomalaisessa juomakulttuuris-

nutta nimeä. Alkoholittomat cocktailit eli

Hyvinvointi, vastuullisuus ja tarinoiden

sa on tapahtunut suuria muutok-

mocktailit ovat ylipäätään keskellä uutta

kiinnostavuus ovat ilmiöitä, joiden odote-

sia viime vuosikymmenten ai-

tulemista.

taan vahvistuvan. Alkoholijuomien osalta

lä tahdilla. Tällaisille ”alkoholittomille al-

S

kana. Terveyden ja hyvinvoin-

Maailman huippubaareissa alkoholiton

tämä saattaa johtaa tuotekategorioiden hä-

nin laitoksen julkaiseman tilas-

vaihtoehto cocktailista on jo arkipäivää, ja

märtymiseen, erityisesti mietojen (alle 5,5 %

ton (2019) mukaan suomalaisten alkoholin

näihin versioihin panostetaan ennennäke-

alkoholia) ja alkoholittomien tuotteiden

kulutus on ollut laskussa jo vuosituhannen

mättömällä tavalla. Tarjolla on jopa alko-

osalta, sekä kuluttajien uuteen intoon teh-

alkupuoliskolta alkaen. Erityisesti väkevien

holiton juomalista, jonka vaihtoehtoihin

dä omia juomakokeiluja. Monimutkaisten

alkoholijuomien kulutus on vähentynyt.

voi tilata alkoholin lisäyksen. Alkoholit-

cocktailien tekeminen kotioloissa on koettu

Kehityssuunta on nähtävillä voimak-

tomasta juomasta on tullut tasavertainen

kaasti myös nuorison keskuudessa, ja Suo-

vaihtoehto, jota valitessa ei tarvitse tyytyä

mi on monen muun Pohjoismaan kanssa

alkuperäistä vähempään.

Euroopan kärkikastissa nuorten alkoholikokeilujen määrän laskussa (Eurooppalainen ESPAD-tutkimus, 2015).

Tasapaino ajanmukaisten ainesosien, trendikkäiden ominaisuuksien ja maun välillä löytyy vuoropuhelulla kuluttajien kanssa, kirjoittaa Altian vanhempi asiakasnäkemyspäällikkö Milla Sorsakivi.

hieman hankalaksi. Uusi ja nouseva arvosVisuaalisuus on tärkeä osa juomaa, ja siihen halutaan panostaa myös kotioloissa.

Hyvinvoinnista on tullut luksusta. Hy-

tus kotoilua ja kotioloissa vieraiden viihdyttämistä kohtaan aiheuttanee tee se itse
-baarikulttuurin voimistumisen.

vinvoinnin hallinnasta ja tasapainon löy-

Suomalaiset liittävät vastuullisuuteen

Suuret muutokset alkoholikategorioissa

tämisestä on tullut tärkeää. Siihen kuuluu

voimakkaasti kotimaisuuden ja lähituo-

ovat perinteisesti tapahtuneet melko hi-

ajoittainen hemmottelu ja palkitseminen.

tannon. Kotimaisten raaka-aineiden ar-

taasti, mutta kehitys kiihtyy. Hyvänä esi-

tia Oyj seuraa tiiviisti pitkän aikavälin

seen parhaiten. Trendit ja niiden ilmen-

voidaan tukea. Herkutteluhetkiin sopivat

Kuluttajat haluavat tehdä tarkkaan mietit-

vostus ja laatumielikuva päihittävät vas-

merkkinä tästä on hard seltzer -kategoria

suuntauksia ja kuluttajakäyttäytymisen

tymät pirstaloituvat jatkuvasti enemmän,

erilaiset makuprofiilit kuin saunan jälkei-

tyjä valintoja, ja ravitsemusideologiat vai-

tuullisuusnäkökulmasta monesti esimer-

(väkevät kuplavedet), joka on rantautu-

trendejä. Brändien rakentamisen, uutuus-

kun yksilöllisyydestä tulee yhä tärkeämpi

seen virkistäytymiseen. Kuluttajien mie-

kuttavat myös alkoholijuomien valintaan.

kiksi sertifioidut tuotteet kuten luomun

massa Eurooppaan ja Suomeen. Nämä ke-

tuotteiden kehittämisen ja lanseerauk-

tekijä tuotteen valinnassa.

lestä yksi parhaita tapoja tehdä tuotteesta

Erikoisruokavaliot näkyvät myös juomien

ja reilun kaupan, jotka ovat ruotsalaisil-

vyesti maustetut, vähäsokeriset tai koko-

erilaisiin käyttötilanteisiin sopiva on tarjo-

tuotekehityksessä. Kaupasta voi jo ostaa

le vastuullisuuden tärkeimpiä elementtejä.

naan sokeroimattomat juomasekoitukset

ta mahdollisimman laajasti erilaisia pakka-

esimerkiksi vegaanipohjaan tehdyn ker-

Vastuullisuustoimenpiteiden selkiyttä-

ovat nousseet lähes tyhjästä Yhdysvaltain

ustyyppejä.

maliköörin.

minen vaatii paljon viestintää ja tarinallis-

nopeimmin kasvavaksi alkoholijuomaka-

tamista, jotta kuluttajat ymmärtävät, mikä

tegoriaksi kolmessa vuodessa.

Pohjoismainen alkoholijuomayhtiö Al-

sen taustalla on vahvaa trendi- ja kuluttajaymmärrystä, joka ohjaa päätöksentekoa
koko tuotteen elinkaaren ajan.

Käyttötilanne ohjaa
juoman valintaa

Hyvinvointiin panostaminen, elämys-

Alkoholijuomilla ja niiden valinnalla on

Suomalaiset valitsevat mielellään tutun

ten etsiminen ja tarinallisuus ovat tren-

vahvat kulttuuriset perinteet. Valinta ta-

brändin uudenlaisessa pakkauksessa, jos

dejä, jotka edelleen näkyvät voimakkaina.

pahtuu usein käyttötilanteen mukaan. Al-

se on tehty helpottamaan tuotteen käyttöä.

Vastuullisuus on
tekoja ja tarinoita

Pinnalle nousee jatkuvasti uusia ilmen-

koholijuomiin liittyy paljon perinteitä,

Erityisesti pienet, helposti mukaan otet-

tymiä, kun kuluttajat etsivät yksilöllisiä

joista suomalaiset haluavat pitää kiinni.

tavat, yhden tai kahden henkilön annok-

vaihtoehtoja ja omaa persoonaansa par-

Saunajuoma ja kahvi-avec ovat valtaosalle

haiten ilmentäviä brändejä ja konsepteja.
Visuaalisuus on alkoholijuomissa tärkeä

omien kulutusvalintojen vaikutus on. Vah-

Suomalaisille seltzer-tyylinen juoma ei

va tunnejälki ja selkeä viesti auttavat kom-

ole täysin tuntematon, sillä perinteinen kos-

Alkoholien ja niiden tuotannon vastuulli-

munikoinnissa. Makuun ja raaka-ainee-

suvissy on raaka-aineiltaan samanlainen ja

suus kiinnostaa jatkuvasti enemmän. Ai-

seen liittyvät argumentit on helppo ym-

löytyy valmiina sekoituksena kaupoistakin.

sen pakkaukset ovat toivottuja. Pieni pak-

he on kuitenkin niin monitahoinen, ettei

märtää. Siksi vastuullisuustekoihin on hy-

Trendien muutoksista huolimatta maku

tuttuja, mutta niiden rinnalle ovat tulleet

kaus myös helpottaa tuotteeseen tutustu-

sen merkitys ole yksiselitteinen juomissa-

vä liittää niiden vaikutus tuotteen makuun.

pysyy tärkeimpänä tekijänä juomaa valit-

suihkubisse ja siivousviini.

mista. Ne ovatkin erityisen suosittuja myös

kaan. Kierrätettävyys on kuluttajille tär-

Myös suhteellistaminen helpottaa tun-

taessa. Jos ensikokeilu tuottaa pettymyk-

silloin, kun kokeillaan täysin uusia maku-

keimpiä alkoholien vastuullisuuden ulot-

nuslukujen ymmärtämistä. Esimerkiksi hii-

sen tai maku ei vastaa odotuksia, ei uusin-

ja tai juomia.

tuvuuksista.

lidioksidipäästöjen pienentämisestä puhut-

taostoja synny. l

tekijä. Pullon valinta saatetaan tehdä jopa

Käyttötilannesidonnaisuus tuo tuo-

sen mukaan, mikä sopii omaan sisustuk-

tekehitykseen uuden ulottuvuuden, jota
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Teema

JUOMATEOLLISUUS
TEKSTI: johtava tutkija Brian Gibson & tutkija Jarkko Nikulin, VTT Oy

KUVAT: VTT

Vähemmän alkoholia
makua unohtamatta

littomien oluiden kehittämisessä näistä

misen aikana syntyneet makuyhdisteet

ei-perinteisistä panimohiivoista on tul-

pysyvät juomassa ja antavat oluelle täy-

Suurin ongelma on rajoittaa alkoholin

lut yksi lupaavista tutkimuskohteista niin

demmän, olutmaisemman maun. Tällaisia

määrää makua menettämättä. Alkoho-

maailmalla kuin VTT:n panimolaborato-

hiivoja voidaan käyttää perinteisten hii-

lin poistamisella perinteisesti, eli suodat-

riossa.

vojen tapaan. Näin panimoiden ei tarvit-

tamalla ja tislaamalla, menetetään oluen

Perinteiset panimohiivat ovat vuosi-

se tehdä erillisiä investointeja alkoholit-

maun kannalta tärkeitä makukomponent-

satojen kuluessa jalostuneet käyttämään

tomien oluiden tuotannon aloittamiseksi.

teja. Monet makuyhdisteet ovat erilaisia

tehokkaasti vierteen sokereista alkoho-

Myös tuotekehitys on mahdollista pienes-

alkoholeja, eikä niitä pystytä vielä erotta-

lia, mikä on alkoholittomien oluiden val-

sä mittakaavassa.

maan riittävän kustannustehokkaasti.

mistuksen kannalta ongelma. Maailma on

Vaihtoehtoisessa menetelmässä käy-

kuitenkin täynnä vaihtoehtoisia hiivala-

VTT vaihtoehtohiivojen jäljillä

mistä ja alkoholin muodostumista rajoi-

jeja, joista voidaan seuloa alkoholittomi-

VTT etsii vaihtoehtoisia hiivoja alkoho-

tetaan äärimmäisen lyhyellä käymisajalla.

en oluiden valmistukseen soveltuvia hii-

littomien oluiden valmistamiseen. Ensin

Tällöin kuitenkin syntyy vähemmän ma-

vakantoja. Seulonnassa on kiinnitettävä

seulotaan maltoosinegatiivisia hiivakan-

kuyhdisteitä. Monet oluiden tärkeistä ma-

huomiota lukuisiin ominaisuuksiin, mutta

toja. Sen jälkeen tutkitaan niiden kykyä

kukomponenteista ovat seurausta hiivan

tärkeintä on löytää hiivoja, joka eivät ky-

tuottaa makuyhdisteitä ilman laatua hei-

metaboliasta. Näitä ovat esimerkiksi veh-

kene käyttämään vierteen yleisintä soke-

kentäviä virhemakuja. Eri oluttyyleille on

näoluelle ja sahdille tyypilliset hedelmäi-

ria, maltoosia.

mahdollista valita erilaisia kantoja. Jot-

set ja banaaniset makuyhdisteet.
VTT:n johtava tutkija Brian Gibson etsii uudentyyppisiä panimohiivakantoja alkoholittomiin oluisiin.

Uudentyyppisillä panimohiivakannoilla valmistettuja
olutnäytteitä.

ALKOHOLITON OLUT ON TUTKIJOILLE
MIELENKIINTOINEN HAASTE

Suurin osa hiivoista ei kykene tuotta-

kut soveltuvat paremmin raikkaiden la-

Käymisen aikana hiiva ei ainoastaan tee

maan maltoosista alkoholia käymisen ai-

ger-oluiden valmistukseen, toiset vehnä-

vierteestä olutta tuottamalla siihen hiili-

kana, koska se on verrattain harvoin käy-

oluiden ja jotkut mausteisten saison-olui-

dioksidia ja etanolia, vaan tuottaa siihen

tetty sokeri muualla kuin panimoissa. Niin

den valmistukseen.

joukon olennaisia makuyhdisteitä, joita ei

kutsuttujen maltoosinegatiivisten hiivo-

Jotta hiivojen käyttö olisi mahdollisim-

lyhyessä käymisessä ehdi muodostua. Vain

jen käyttö mahdollistaa vierteen huomat-

man turvallista, VTT pyrkii eristämään

vähän alkoholia sisältäviä (alle 0,5 % alko-

tavasti alhaisemman käymisasteen. Sil-

niitä ensisijaisesti tutuista käymisproses-

holia) oluita on pidetty mauttomina taval-

loin alkoholittomien oluiden valmistami-

seista. Tähän tarkoitukseen esimerkiksi

lisiin oluisiin verrattuna.

nen on mahdollista ilman alkoholin pois-

taikinajuuret ovat soveltuneet hyvin. Tai-

tamisen työvaihetta. Alkoholittomat oluet

kinajuurien monipuolisesta hiivapopulaa-

saavat sisältää enintään 0,5 prosenttia al-

tiosta on kyetty valitsemaan hiivalajeja,

koholia.

joita löydetään myös muista tavanomais-

Hiivakantojen seulonta
Jotkut hiivat kykenevät käyttämään vain
pienen osan vierteen sokereista. Alkoho-

Kun alkoholia ei tarvitse poistaa, käy-

ta elintarvikeprosesseista. l

Uudentyyppisillä panimohiivakannoilla voi tuottaa maukasta alkoholitonta olutta.

A

lkoholittomista oluista on tul-

Vaikka alkoholittomien oluiden tuo-

vastuuta. Monet panimot panostavat us-

lut yksi nopeimmin kasvavista

tanto on vähäistä, niiden suosio Espanjas-

ja mielenkiintoisimmista sek-

sa (12 % oluen kokonaismarkkinoista) ja

Tutkimuksen parissa työskenteleville

toreista olutmarkkinoilla. Syy

perinteisessä olutmaassa Saksassa (6 %)

alkoholittomat oluet tarjoavat monia mie-

kasvulle löytyy kuluttajien kiin-

osoittaa markkinapotentiaalia.

lenkiintoisia haasteita. Erityisen haasta-

kottavan valikoiman luomiseen.

nostuksesta terveellisempiä elämäntapo-

Vuosia kestäneen kasvun odotetaan jat-

vaksi on osoittautunut luoda alkoholitto-

ja kohtaan. Taustalla vaikuttaa myös kas-

kuvan vahvana. Se luo panimoille uusia

miin oluihin perinteinen makuprofiili. Yh-

vava kiinnostus erilaisia oluita ja uusia ma-

markkinoita. Alkoholittomista oluista on

tä oikeaa, vakiintunutta tapaa alkoholitto-

kuja kohtaan.

tullut tärkeä osa panimoiden yhteiskunta-

man oluen valmistamiseen ei ole.

Alkoholittomasta oluesta virvoitusjuomaksi
Suomalainen startup -yritys
True Brew kehittää alkoholitonta olutta. Tavoitteena on tuoda
markkinoille maukas alkoholiton olut. Yritys tekee tuotekehitystä myös yhteistyössä VTT:n
kanssa.
Perinteisesti alkoholittomis-
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sa oluissa alkoholia voi olla korkeintaan 0,5 prosenttia. True
Brew tavoittelee täysin alkoholitonta olutta käyttämällä alkoholia kuluttavaa mikrobia oluen
valmistuksessa.
Myös alkoholittoman oluen
nauttiminen raskauden tai työ-

www.kehittyvaelintarvike.fi

päivän aikana on vaikeammin
perusteltavissa kuin virvoitusjuoman. Suomessakin alkoholipitoisten oluiden markkinointisäädökset koskevat myös alkoholittomia oluita, jos brändit ovat sekoitettavissa. True
Brew on tuomassa alkoholitto-

man oluen virvoitusjuomamarkkinoille.
Mirja Kiurusalmi
perustajajäsen
True Brew Oy
thetruebrew.com
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Ravitsemus & Terveys

TEKSTI: dosentti Maria Lankinen, professori Ursula Schwab &
professori Markku Laakso, Itä-Suomen yliopisto,
Terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos
KUVA: JUMPSTORY

niiden tulokset ovat olleet rohkaisevia. On

Ryhmätapaamisia on ollut ensimmäisen

ole laihdutustutkimuksesta. Säännöllinen

osoitettu, että tyypin 2 diabetesta voidaan

tutkimusvuoden aikana kolmesta viiteen ja

painonseuranta näyttäisi tulosten mukaan

ehkäistä tehokkaasti elämäntavoilla. Tämä

sen jälkeen vuosittain. Kaksi ryhmätapaa-

edesauttavan painonlaskua.

edellyttää, että riskihenkilöt tunnistetaan,

mista on keskittynyt painonhallintaan liit-

Osa tutkittavista on ihmetellyt, kuinka

ja he saavat tarvitsemaansa ohjausta elä-

tyviin asioihin. Niihin on kutsuttu ensisi-

helposti elämäntapamuutokset ovat on-

mäntapojen muutokseen.

jaisesti henkilöt, joiden painoindeksi oli yli

nistuneet. Koko ruokavaliota ei ole tarvin-

28 kg/m2.

nut laittaa remonttiin. Esimerkiksi leipiä

Aiemmissa tutkimuksissa ei ole selvi-

Geenien vaikutuksiin pureutuvassa ravitsemustutkimuksessa on havaittu, että oikea tieto tukee elintapojen muutoksia.

tetty, voidaanko tyypin 2 diabetesta eh-

Tutkimussivustolla tutkittaville jaetaan

on vaihdettu runsaskuituisemmiksi, le-

käistä yhtä tehokkaasti elämäntavoil-

kuukausittain ruokavalioon ja liikuntaan

vitteitä pehmeämpiin ja juustoja kevyem-

la henkilöillä, joilla on suuri perinnölli-

liittyvää materiaalia. Tutkittavat täyttävät

miksi. Kasvikset ovat pikkuhiljaa vallan-

nen riski sairastua tyypin 2 diabetekseen

siellä myös kuitu-, suola- ja rasvatestejä

neet isomman lohkon lautaselta ja mais-

kuin henkilöillä, joilla perinnöllinen riski

sekä syömiskäyttäytymiskyselyjä. Lisäksi

tuneet myös leivän päällä. Sydänmerkki on

sairastumiseen on pieni. Itä-Suomen yli-

he seuraavat painoaan ja viikoittaisia lii-

auttanut tekemään hyviä valintoja.

opistossa on meneillään tyypin 2 diabe-

kuntakertoja. Sivustolla on myös keskus-

Tutkittavat ovat kiittäneet, että tutki-

teksen ehkäisytutkimus T2D-GENE, jos-

telupalsta ja toisen ja kolmannen vuoden

muksessa ei ole jaettu kieltolistoja. Laih-

sa etsitään vastausta tähän kysymykseen.

aikana välitehtäviä, joiden avulla muistu-

dutus on ollut sivuroolissa ja tapahtunut

Tutkimus on alkanut vuonna 2016, ja se

tellaan mieleen keskeisimpiä ravitsemus-

ruokavalion laadullisten muutosten ohessa.

saadaan päätökseen vuoden 2021 loppuun

asioita. Materiaalit lähetetään postitse

mennessä.

niille, jotka eivät käytä internetiä.

Kaikki tutkittavat ovat miehiä, ja heidät

Ruokavalio-ohjaus perustuu valtakun-

on kutsuttu yli kymmenentuhatta miestä

nallisiin ja pohjoismaisiin ravitsemussuo-

Yksi pro gradu -tutkielmien suosikkiai-

käsittävästä Metabolinen oireyhtymä mie-

situksiin. Pääpaino on hiilihydraattien ja

heista on ollut syömiskäyttäytyminen. Sitä

hillä -tutkimuksesta. Tällaista tutkimus-

rasvan laadussa. Hiilihydraattien lähtei-

on tutkittu hyvin vähän 50–75-vuotiailla

ta ei olisi mahdollista tehdä ilman vastaa-

nä suositaan kasviksia, hedelmiä ja mar-

miehillä. Aineistosta onkin tekeillä myös

vanlaista lähdeaineistoa, mikä tekee tut-

joja sekä täysjyväviljatuotteita. Rasvojen

kaksi väitöskirjaa syömiskäyttäytymises-

kimuksesta maailmanlaajuisestikin täy-

lähteinä suositaan pehmeitä rasvoja. Tut-

tä. Syömiskäyttäytymiseen liittyy monen-

sin ainutlaatuisen. Iältään tutkittavat ovat

kittavat täyttävät neljän päivän ruokapäi-

laisia syömisen ja ruuan valinnan tekijöitä.

tutkimuksen alkaessa 50–75-vuotiaita.

väkirjan viisi kertaa tutkimuksen aikana,

Tutkimusaineistoa tarkasteltaessa on

ja he saavat ruokapäiväkirjalaskelmistaan

huomattu, että tutkimuksen aikana syö-

henkilökohtaista kirjallista palautetta.

misen tietoinen rajoittaminen on lisäänty-

Tutkimuksessa elämäntapaohjausta saa
yli 600 miestä. Suunnilleen yhtä suurta

RYHMISSÄ TOTEUTETTAVALLA
ELÄMÄNTAPAOHJAUKSELLA ON
MERKITTÄVIÄ TULOKSIA TERVEYTEEN
Itä-Suomen yliopiston T2G-geenitutkimuksessa keski-ikäiset, tyypin 2 diabeteksen
riskiryhmän miehet ovat onnistuneet tekemään laadullisia muutoksia ruokavalioon
ryhmäohjauksessa.

T

Tukea ja tietoa
syömiskäyttäytymiseen

joukkoa seurataan vertailuryhmänä, joka

Ravitsemusohjauksen lisäksi tutkittavia

nyt ja tunnesyöminen ja kontrolloimaton

ei saa elämäntapaohjausta. Puolella osal-

kannustetaan liikkumaan hieman hengäs-

syöminen ovat vähentyneet. Tutkimusai-

listujista on suuri perinnöllinen riski sai-

tyttävää ja hikoiluttavaa kävelyä vastaa-

neistossa tunnesyöminen on lähtökohtai-

rastua tyypin 2 diabetekseen ja puolel-

valla teholla vähintään viisi kertaa viikos-

sesti ollut vähäisempää kuin naisvaltaisis-

la perinnöllinen riski on pieni. Tutkimuk-

sa puoli tuntia kerrallaan.

sa aineistoissa. Erilaisten syömiskäyttäy-

seen pääsyn kriteerinä oli matalan tai kor-

Tutkittavat käyvät laboratoriomittauk-

tymispiirteiden tunnistaminen ja ymmär-

kean geneettisen riskin lisäksi ylipaino ja

sissa, joissa tehdään muun muassa kah-

rys niiden vaikutuksista ruokavalintoihin

hieman koholla oleva plasman paastoso-

den tunnin sokerirasituskoe, tutkimuksen

on tärkeää. Tiedon karttuessa osataan ot-

keripitoisuus.

alussa sekä kahden ja kolmen vuoden koh-

taa huomioon entistä paremmin syömis-

dalla. He saavat palautetta myös laborato-

käyttäytymisen yksilölliset tarpeet.

Tutkimus toteutetaan hyvien tutkimusperiaatteiden mukaisesti kaksoissokkoutettuna. Tutkimushenkilöt ja heitä ohjaa-

riokokeiden tuloksista.

Myös puolisot ovat olleet tervetulleita
tutkimuksen ryhmäkäynneille. Osa mie-

vat tutkijat ja laboratoriohenkilöstö eivät

Elämäntapamuutokset onnistuvat

histä kertoo syövänsä, mitä vaimo lauta-

tiedä, kumpaan perinnöllisen riskin ryh-

Tähän mennessä noin puolet tutkittavis-

selle laittaa. Siksi on tärkeää, että vinkit

mään kukin tutkittava kuuluu. Koodi ava-

ta on saanut 3-vuotisen tutkimuksen pää-

tavoittavat ruuanlaitosta huolehtivat puo-

taan vasta, kun kaikki tutkittavat ovat saa-

tökseen, ja suurin osa on ehtinyt käydä toi-

lisot. Osa tutkittavista on kertonut innos-

neet kolmivuotisen tutkimuksensa pää-

sen vuoden tutkimuskäynnillä. Meneillään

tuneensa ruuanlaitosta myös itse projektin

tökseen.

olevan tutkimuksen tuloksista ei voi vielä

aikana, mutta tutkimusjoukossa on myös

kertoa, mutta siitä on julkaistu jo useam-

ruuanlaiton konkareita ja ammattilaisia.

yypin 2 diabetes on maailman-

400, jotka selittävät noin 20 prosenttia tä-

sairastua tyypin 2 diabetekseen. Ruokava-

Ryhmätapaamisista
motivaatiota verkkotutkimukseen

laajuinen ongelma, joka kos-

män sairauden riskistä. Yksittäisten gee-

liotekijöistä etenkin runsas kovan rasvan

Elämäntapaohjaus toteutetaan ryhmäta-

Tulosten mukaan tutkittavat ovat on-

ollut ruokavalinnoissa. Yksi tutkittava ih-

kettaa myös monia suomalai-

nivarianttien merkitys on kuitenkin pieni.

ja vähäinen pehmeän rasvan ja ravintokui-

paamisissa ja tutkimuksen verkkosivuston

nistuneet lisäämään ruokavaliossaan kui-

mettelikin ryhmätapaamisessa ääneen,

sia. Suomessa on yli 500 000

Suurin yksittäinen tyypin 2 diabetek-

dun saanti lisäävät riskiä sairastua tyypin

välityksellä. Näin selvitetään, voidaanko

dun määrää ja parantamaan rasvan laa-

että tähän ikään saakka piti elää oppiak-

diabeetikkoa, joista yli 80 pro-

selle altistava tekijä on ylipaino. Suomessa

2 diabetekseen.

hieman kevennetyllä ja vähemmän hen-

tua. Etenkin pehmeän rasvan lisääminen

seen syömään. On hienoa huomata, että

senttia sairastaa tyypin 2 diabetesta. Tyy-

on noin 2,5 miljoonaa ylipainoista aikuista

on onnistunut hyvin. Myös C-vitamiinin

keski-iän jälkeenkään ei näytä olevan liian

pin 2 diabeteksen riskiin vaikuttavat peri-

(painoindeksi yli 25 kg/m2), ja neljäsosa ai-

la ehkäistä tyypin 2 diabetesta yhtä tehok-

saanti näyttää lisääntyneen, mikä viittaa

myöhäistä muuttaa tottumuksia. l

mä, elintavat sekä ympäristötekijät. Tyy-

kuisista on lihavia (painoindeksi yli 30 kg/

Voiko elämäntapaohjauksella
kumota riskigeenit?

kilöresursseja vaativalla lähestymistavalkaasti kuin yksilöohjauksella. Terveyden-

siihen, että myös kasvisten, hedelmien ja

pin 2 diabetekselle altistavia perintöteki-

m2). Ylipainon lisäksi epäterveellinen ruo-

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimuksia

huollon resurssit eivät riitä kaikkien ris-

marjojen käyttö on lisääntynyt. Kiloja on

jöitä eli geenivariantteja tunnetaan jo yli

kavalio ja vähäinen liikunta lisäävät riskiä

on toteutettu useita ympäri maailmaa, ja

kissä olevin lähiohjaukseen.

karissut etenkin vyötäröltä, vaikka kyse ei

Juttu on osa Lihavuus-juttusarjaa. Ylipaino on
maailmanlaajuisesti suurimpia ruokaan liittyviä
ongelmia.
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pia pro gradu -tutkielmia. Niiden tulokset
ovat olleet lupaavia ja mielenkiintoisia.

Lähtötilanteen tarkastelussa liikuntatottumuksia enemmän parannettavaa on
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KUVA: LUKE

TEKSTI: maatalouspolitiikan tutkimusprofessori Jyrki Niemi,
Luonnonvarakeskus

kiksi toimitus- ja tietoteknisten järjestelmien ongelmille tai energia- ja polttoainetarjonnan katkoksille.
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Energia- ja öljyriippuvaisessa talousjärjestelmässä ruokaturva on erityisen
vahvasti sidoksissa energiansaannin tur-

KORONAPANDEMIA KOETTELEE
SUOMEN RUOKAJÄRJESTELMÄÄ

pärjää ilman tuontienergiaa, eikä jalostus tai jakelu hoidu ilman tuontienergiaa.
Polttoaineen tai energianjakelun täydellinen katkos lamauttaisi nykyisen ruokajär-
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vaamiseen. Nykymuotoinen maatalous ei

jestelmän.
Elintarvikehuollon
KUVA: MARKO MÄKINEN

haavoittuvuudet,

riskit ja uhat ovat näin ollen yleisiä ja yh-

uoli ruokaturvasta ja elintarvi-

täläisiä muiden tuotanto- ja palveluketju-

kehuollosta on noussut koro-

jen kanssa. Toimet, joita tehdään esimer-

nakriisin myötä uudestaan pu-

kiksi energian huoltovarmuuden sekä säh-

heenaiheeksi jopa kehittyneis-

köisen että liikenneinfrastruktuurin var-

sä, teollistuneissa maissa kuten

mistamiseksi edesauttavat myös elintar-

Suomessa. Historia osoittaa, että ruokapu-

2017
2018

Tuotanto-omavaraisuuden taso Suomessa eri tuotteissa vuosina 2017 ja 2018.

vikeketjun selviytymiskykyä.

la johtaa herkästi poliittisiin levottomuuk-

sairastuminen tai lähipiirissä ilmenneestä

katkoksiin. Tällä hetkellä ei ole tiedossa

tartunnasta johtuvan karanteenin aiheut-

akuutteja tilanteita, jotka haittaisivat elin-

tama työvoimapula. Suurin osa suomalai-

tarvikeyhtiöiden toimintaa.

ovat ratkaisevan tärkeässä roolissa häiriö-

Koronan vaikutukset
maa- ja elintarviketalouteen

ja poikkeustilanteiden aikana. Väestön ra-

Koronaepidemian vaikutukset maa- ja

sista maatiloista on perheyrityksiä, jois-

Epävarmuutta ruokasektorille aiheut-

vinnonsaannin turvaaminen kuuluu jokai-

elintarviketalouteen voidaan jakaa lyhy-

sa tehdään töitä pienellä henkilömääräl-

taisi erityisesti se, jos iso joukko maata-

sen maan perustehtäviin.

taikaisiin ja pitkän aikavälin vaikutuksiin.

lä. Yksittäisen tilan kannalta myös ulko-

lousyrittäjiä ja elintarvikeketjun työnteki-

Alussa korona aiheutti ruokamarkkinoil-

maisen kausityövoiman sekä varaosien,

jöitä sairastuisi vakavasti koronavirukseen

la kysyntäshokin. Se ilmeni hamstraami-

rehun, antibioottien ja muiden tuotanto-

yhtä aikaa ja esimerkiksi ruuan logistiik-

sena, ravintola-, työpaikka- ja kouluruo-

tarvikkeiden saatavuus voi olla ratkaise-

kaketju katkeaisi. Tällaisen riskin toteutu-

Kansallisen ruokaomavaraisuuden luvut

kailun voimakkaana supistumisena se-

vaa tuotannon jatkumiselle.

minen voisi nostaa ruuan hintaa.

perustuvat kotimaisen tuotannon ja kulu-

kä kysynnän siirtymisenä ruokakauppoi-

Elintarviketeollisuudessa ja ruokaketjua

Päivittäistavarakaupan verkoston laa-

tuksen suhteeseen. Ne osoittavat, että Suo-

hin ja pitkään säilyviin peruselintarvikkei-

tukevassa logistiikassa suurimmat koro-

juus ja monipuolisuus pienentävät mah-

men maatalous kykenee tällä hetkellä vas-

siin. Tällaisia tuotteita ovat muun muas-

navirustilanteen aiheuttamat huolet liit-

dollisten keskeytysriskien vaikutuksia

taamaan kotimaisten kuluttajien tarpei-

sa huonelämmössä säilyvät riisi, pasta,

tyvät työntekijöiden sairastumisiin ja si-

Suomessa. Lisäksi päivittäistavarakaupan

siin hyvin. Maitoa, lihaa ja viljaa tuotetaan

puurohiutaleet, näkkileipä ja säilykkeet.

tä kautta mahdollisiin tuotantoseisokkei-

yritykset ovat jo ottaneet käyttöön sekä vi-

meillä lähes kulutusta vastaavasti.

Hamstraaminen heikensi joidenkin tuot-

hin sekä kansainvälisten tuotantoketjujen

ranomaisten suosittelemia että omaehtoi-

siin. Ruuan tuotannon ja jakelun toimivuus

Tuotannon
omavaraisuusaste korkea

Maitotuotteiden omavaraisuusaste on
ollut Suomessa viime vuosina yli 100 pro-

Jyrki Niemi toimii maatalouspolitiikan tutkimusprofessorina Luonnonvarakeskuksessa. Hän on työuransa aikana perehtynyt erittäin laajasti Suomen maa- ja elintarviketalouden toimintaympäristöön
sekä sen asemaan kansainvälisessä kilpailussa, kaupassa ja politiikassa.

teiden saatavuutta hetkellisesti.

sia toimenpiteitä koronaviruksen leviämi-

Pitkällä aikavälillä vaikutukset tulevat

sen estämiseksi, kuten lisänneet siivousta

senttia ja lihatuotteiden yli 90 prosenttia.

puolestaan siitä, että ajaudutaan taantu-

ja asentaneet läpinäkyviä pleksilaseja kas-

Viljoissa satojen vaihtelu vaikuttaa jonkin

maan tai lamaan, josta seuraa lomautuk-

Päivittäistavarakaupan
toimenpiteitä
koronaviruksen
leviämisen estämiseksi

soille.

verran eri vuosien omavaraisuuteen. Re-

on Suomessa vain noin 15 prosenttia. Suo-

tuurin ja tuotantokapasiteetin elinkelpoi-

sia, työttömyyden kasvua, ansioiden me-

huviljassa, kaurassa ja ohrassa, omava-

meen tuodaan rypsiä, rapsia ja soijaa eri

suuden katoamiseen.

netystä ja epävarmuutta. Tämän myötä li-

raisuus on kuitenkin pysytellyt yli sadas-

muodoissa. Viime vuosina tuonnille on

Omavaraisuusaste yksinään ei ole riittä-

säarvotuotteiden kysyntä laskee, ja kulu-

sa prosentissa. Leipäviljassa, vehnässä ja

haettu aktiivisesti kotimaisia vaihtoehtoja.

vä ruokaturvan mittari, vaan se heijastelee

tus siirtyy yhä enemmän peruselintarvik-

rukiissa, omavaraisuus on vaihdellut 50 ja

Aminohappokoostumuksensa vuoksi soi-

pikemminkin Suomen maatalouden yleis-

keisiin.

100 prosentin välillä.

jan korvaaminen kotimaisilla rehuaineil-

tä kilpailukykyä kotimaisilla ja kansain-

Lisäarvotuotteiden kysynnän laskiessa

la on kuitenkin vaikeaa etenkin siipikarjan

välisillä markkinoilla. Maataloustuotanto

ruokaketjuun tulee vähemmän rahaa, mi-

n

Tilojen siivouksen tehostaminen

kasvukaudelle. Pitkään jatkuvassa kriisissä

ruokinnassa.

riippuu tuontipanoksista kuten lannoit-

kä heikentää alan kannattavuutta. Vaiku-

n

elintarviketeollisuuden ja kauppojen tuo-

teista, torjunta-aineista, polttoaineista,

tukset ruokasektorilla saattavat jäädä suh-

Alkoholipohjaisten pesuaineiden käytön
lisääminen

työkoneista ja ulkomaisesta kausityövoi-

teellisen pieniksi, jos kriisi jää muutaman

n

ti kaventamaan, ja joidenkin tuotantopa-

masta. Tuotannon säilyminen ennallaan

kuukauden mittaiseksi ja talous saadaan

Läpinäkyvien pleksien asentaminen
kassoille

saattaisi heikentyä.

Myös Suomen valkuaisomavaraisuus
on kokonaisuutena tarkastellen korkea.
Ihmiset saavat valkuaista sekä kasvi- et-

Ruokahuolto ei ole Suomessa koronaepidemian seurauksena uhattuna, vaikka epidemia koetteleekin ruokahuoltoa tai
elintarvikeketjun toimivuutta. Suuria ongelmia ruokahuollolle voi syntyä, jos koronakriisi kestää yli vuoden eli seuraavalle

tevalikoimaa jouduttaisiin mahdollises-

peräisen proteiinin omavaraisuusaste on

Omavaraisuus ei riitä
ruokaturvan mittariksi

yli 80 prosenttia. Pääosa Suomessa viljel-

Kotimaista maataloustuotantoa ja elin-

edellyttää toimivia kansainvälisiä kaup-

uudelleen kasvu-uralle. Mitä voimak-

n

Kättelykiellot ja työmatkojen minimointi

lystä kasviperäisestä proteiinista saadaan

tarvikejalostusta voidaan pitää tärkeä-

pasuhteita ja hankintaketjuja.

kaampi isku yleiseen talouskehitykseen

n

Matkustuskiellot riskialueille

joko viljasta tai nurmesta, joista jälkim-

nä osaamisen säilyttämisen ja resurssien

Ruokaturvan varmistamisen kannal-

kohdistuu, sitä isommat ovat vaikutukset.

n

nalta välttämättömät elintarvikkeet myös

mäinen on märehtijöiden tärkeä valkuai-

kannalta, mutta myös siksi, että tuotan-

ta erityisen välttämätöntä on, että koko

sen lähde.

toa pystytään lisäämään kriisitilanteis-

ruokaketjua tukeva logistinen järjestelmä

n

sa, esimerkiksi tuontihyödykkeiden han-

ja infrastruktuuri ovat kestävällä pohjalla.

Kriisiviestintäsuunnitelmien ja -ohjeiden tarkistaminen

kus on yhdessä elintarviketeollisuuden

Eläinten ruokinnassa käytettävän kasvi-

Sairastumiset suurin riski
elintarvikealalla

Mahdollisten etätyömahdollisuuksien
lisääminen

peräisen täydennysvalkuaisen kuten ryp-

kintavaikeuksien pitkittyessä. Tuotannon

Mataliin varastomääriin ja viime hetkes-

Maataloustuotannon kannalta suurin ko-

n

piä elintarvikkeita, joiden tuotanto pide-

si-, rapsi-, soija-, herne- ja härkäpapu-

väheneminen tiettyä ”kriittistä massaa”

sä täydennettävään varastointiin perustu-

ronapandemian aiheuttama välitön ris-

Toimintatapojen muokkaaminen turvallisen kotiinkuljetuksen varmistamiseksi

tuotteiden osalta proteiiniomavaraisuus

pienemmäksi voi johtaa alan infrastruk-

va logistinen järjestelmä on altis esimer-

ki on tuottajan ja maatilan työntekijöiden

tä eläinkunnan tuotteista. Kaiken kasvi-
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nosten saatavuus maailmanmarkkinoilta
Suomalaiset saavat ravitsemuksen kantiukan paikan tullen. Huoltovarmuuskestoimijoiden kanssa listannut keskeisimtään yllä myös poikkeusoloissa. l
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KUVA: MARKKU PAJUNEN

TEKSTI: projektipäällikkö Mari Lappi-Kaipio,
Boosting Export with Packaging, Food from Finland -ohjelma

Ne toteutetaan maksuttomina verkkovalmennuksina myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana, kun koronatilanne on rauhoittunut.

KUVA: STUX / PIXABAY

Mielenkiintoista on varmasti se, kuinka maailmanlaajuinen epidemia on päivittänyt Copenhagen Institute of Future Studies’n tulevaisuustutkijan Carsten Beckin
trendiennusteita. Onko suuntana parempi
maailma ja minä, helppoa, hauskaa ja halpaa, vai jotain aivan muuta? Ja mitä osaa
kertoa luksustuoteketju Manufactumin ostaja Martin Erdmann kriisin vaikutuksesta kaupankäyntiin ja tuotevalikoimapäätöksiin?

Pakkauksen
erottuminen pitää mitata
Myynti- ja markkinointipäällikkö Eero Sep-

Saisiko olla 16 kupillista maistuvaa kaakaojuomaa?

pälä Sense N Insightilta arvioi, että brändin
ihmiset ovat liian lähellä omaa tuotettaan
tehdäkseen hyviä pakkauspäätöksiä.
– Päätös pitää ulkoistaa tuotetta käyttävälle kuluttajalle. Pakkauksen erottumiRenne Angelvuo Win Win Design -toimistolta lupaa konkreettisia kehitysideoita ja apua elintarvikeviejille.

PAKKAUKSELLA VAUHTIA
ELINTARVIKEVIENTIIN

pitää mitata ennen markkinoille menoa,
Seppälä haastaa.
Werkligin, Win Win Designin ja Val-

Jokaisella markkinalla on omat erityispiirteensä, joiden pitää näkyä myös pakkauksissa.

F

nen ei ole mielipidekysymys, se voidaan ja

KUVA: MARKKU PAJUNEN

-ohjelman kunnianhimoinen yritys herä-

van matkan vuoksi. Hyvin mietityillä ma-

veen (entinen Oppobot) vetämissä work-

tellä elintarvikeyrityksiä tähän todellisuu-

teriaali- ja rakenneratkaisuilla voidaan

shopeissa yritysten omat tuotepakkauk-

teen.

vähentää ympäristövaikutuksia ja auttaa

set ovat keskiössä. Aasialaista näkökul-

Englanninkielinen valmennus on käy-

suomalaisia tuotteita saamaan vahva ja-

maa avaa japanilainen toimitusjohtaja ja

tännönläheinen ja osallistava kokonai-

lansija uusilla markkinoilla. Kilpailuetua

palkittu suunnittelija Fumi Sasada Bravis

suus: yritykset voivat tuoda omat tuot-

voidaan saada lisäämällä pakkauksiin älyä.

Internationalin toimistosta. Yrityksellä on

teensa tai tuoteideansa kotimaisten ja ul-

Export Brand Manager Karolina Tuurna

komaisten pakkausalan ammattilaisten ja

Olvilta osallistui ensimmäiseen valmen-

Yrityksiä halutaan kannustaa valmen-

verrokkiryhmän arvioitaviksi.

nukseen ja piti erityisesti saksalaisen pak-

nuksella myös matalan kynnyksen testauk-

toimipisteitä useissa Aasian maissa.

ood from Finlandin ohjelmapääl-

Valmentajina ovat muun muassa koke-

kaussuunnittelijan ja yliopistoluennoitsi-

seen, sillä tuotelanseeraukset ovat kalliita ja

likkö Esa Wrang haastaa elintarvi-

nut saksalainen ostaja, tanskalainen tu-

jan Uwe Melicharin esityksestä. Hän an-

tilastollisesti suurin osa niistä epäonnistuu.

keyritykset miettimään, kuinka hy-

levaisuustutkija ja pitkän linjan pakkaus-

toi kattavan kansainvälisen näkökulman ja

Toimitusjohtaja Heli Holttinen Valveelta

vin Suomessa osataan suunnitella

suunnittelijoita sekä materiaalien, raken-

uutta ajattelemisen aihetta.

korostaa, että raakakonseptin testauksella

ja toteuttaa eri kohdemarkkinoil-

teiden, immateriaalioikeuksien ja tutki-

– Valmennuksessa tuli paljon tietoa, ja

le suunniteltuja tuotekonsepteja, brändäystä

muksen asiantuntijoita Suomesta, Saksas-

siitä on hyötyä meneillään olevassa vien-

Elintarvikeviejien on aika astua roh-

ja vientimarkkinoille räätälöityjä tuotepak-

ta, Itävallasta, Ruotsista ja Japanista.

tipakkausprojektissamme. Odotan mie-

keasti ulos poteroistaan ja kehittää uusia,

lenkiinnolla seuraavassa valmennukses-

pidemmälle brändättyjä, korkealle jalos-

sa ostajan näkökulmaa tuotteistamme se-

tettuja kuluttajatuotteita. Kysyntää puh-

kä työskentelyä workshopeissa ja pienryh-

taalle ja turvalliselle suomalaiselle ruualle

missä, Tuurna kertoo.

ja juomalle on varmasti. Ja jostakin villis-

kauksia. Kokeneen viennin edistäjän näkötavat edelleen kovasti kotimaassa jalansi-

Maksuton vientivalmennus
siirtyi verkkoon

jaa saaneisiin tuotteisiin ja uskovat, että ne

Ensimmäinen, kaksipäiväinen valmennus

toimivat automaattisesti myös vientimark-

pidettiin maaliskuussa alussa pakkaami-

Seuraavien valmennusten teemana ovat

kinoilla.

sen perusteista. Vientituotteilla pakkauk-

trendit ja markkinoiden vaatimukset sekä

sen merkitys korostuu myös kuljetetta-

design, konseptointi ja kuluttajatestaus.

kulmasta näyttää siltä, että yritykset luot-

Tämä ajatustapa on Wrangin mukaan

voi välttää suurimmat sudenkuopat.

tä ideasta syntyy se uusi vientimenestys. l

LISÄTIETOJA:
foodfromfinland.fi

puutteellinen, sillä jokaisella markkinalla on omat erityispiirteensä. Mitä kauem-

Elintarvikeviennin arvo 1,75 miljardia vuonna 2019

maksi mennään suhteellisen suljetulta ja
homogeeniselta kotimaan markkinalta,

Vuonna 2019 suomalainen ruoka- ja juomavienti kasvoi 12,8
prosenttia ja päätyi kaikkien aikojen vientiennätykseen: 1,75
miljardiin euroon. Viennin arvo

sen enemmän vaaditaan markkinakohtaista kilpailukykyä, ymmärrystä ja erottautumista.
Boosting Export with Packaging – Pakkauksella vauhtia vientiin on Food from Finland
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nousi vuoden aikana 200 miljoonaa euroa.
Kaikki keskeiset elintarvikeviennin kohdemarkkinat olivat selkeässä kasvussa. Sa-

maan aikaan näkyvissä on kuitenkin haasteita, sillä raaka-aineiden korkea vientiosuus tulee
pian esteeksi viennin kasvulle.
On mietittävä, miten saada kil-

pailluilla markkinoilla jalansijaa yhä pidemmälle jalostetuilla
tuotteilla.

Food from Finlandin ohjelmapäällikkö Esa Wrang perää vientiin enemmän lisäarvotuotteita.
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TEKSTI: elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström, maa- ja metsätalousministeriö

LASTENRUOKASÄÄDÖKSEN
UUDISTUSTYÖ ETENEE

nyt yllättävän paljon lisätietoa. Asioiden
sovittaminen yhteen on haastavaa, ja on
tunnistettava reunaehdot.

EU-parlamentti
asetti reunaehtoja

KUVA: LAURA HYVÄRINEN

Lainsäädäntö

EU:n parlamentti asetti lausunnossaan

EU-komission
esitystä uudeksi
lastenruokasäädökseksi
on valmisteltu noin
vuoden pienessä
asiantuntijaryhmässä,
jossa myös Suomi on
mukana.

tietyt vaatimukset komission esitykselle.
Parlamentin mukaan nykyinen lainsäädäntö mahdollisti liian makeiden tuotteiden myynnin ja aiheutti sitä kautta lihavuutta.
Kansainvälisen terveysjärjestön (WHO)
mukaan lastenruokia ei pitäisi markkinoida alle kuuden kuukauden ikäisten käyttöön. Tämä WHO:n imetystä koskeva kansainvälinen sopimus muodostaa edelleen välillisesti lastenruokien viitekehyksen. WHO on lausunut myös suoraan lastenruokien käytöstä, koostumuksesta ja
markkinoinnista. Tästä esimerkki on eri-

S

Joissakin perheissä lapset siirtyvät syömään nopeasti tavallista ruokaa muun perheen kanssa.

tyisesti WHO Euroopan tutkimus kaupallisista lastenruuista EU:ssa (2019).

uomen lisäksi asiantuntijaryh-

ravitsemus- ja ruuankäyttösuositukset

Mikä on säädöksenmukaista
lastenruokaa?

antuntijatason käsittely aloitetaan toivot-

Ranska, Espanja, Italia ja Irlan-

tälle ikäryhmälle. Euroopan elintarvike-

Raamiasetuksessa (EU) 609/2013 mää-

tavasti pian. Keskustelua ryhmittelystä ja

ti. Suomessa kansallinen tausta-

turvallisuusviranomaisen (EFSA) lausunto

riteltyä lastenruokaryhmittelyä ei tässä

ravintoainekoostumuksesta on käyty tä-

ryhmä pohtii asioita Suomen kannalta. Sii-

imeväisten ja pikkulasten ravintoaineiden

lainsäädännönmuutoksessa muuteta. Tä-

hän asti pienryhmässä useita tietolähteitä

nä on mukana maa- ja metsätalousminis-

tarpeesta ja saannista EU:ssa vuonna 2013

mä on valitettava reunaehto. Viljapohjais-

hyödyntäen, mutta monet asiat ovat vie-

teriön, Ruokaviraston, Terveyden ja hyvin-

antoi komissiolle vahvan taustatuen uu-

ten valmisteiden ryhmittely, joka ei täy-

lä auki, kuten merkintävaatimukset. Vielä

voinnin laitoksen, Sydänliiton ja Helsingin

distaa ravintoainekoostumusvaatimuksia.

sin vastaa ravitsemussuosituksia eikä ny-

ei ole näkemyksiä esimerkiksi siitä, miten

Sitä hyödynnettiin jo Äidinmaidonkorvike-

kytilannetta markkinoilla, pysyy ennal-

säädöksessä on tarkoitus selventää, mil-

ja vieroitusvalmisteasetuksen (EU) 127/2016

laan. Ainoastaan koostumuskriteerit voi-

loin kyse on säädöksenmukaisesta lasten-

valmistelussa.

daan muuttaa.

ruuasta, milloin tavanomaisesta elintar-

mässä ovat mukana Tanska, Sak-

Reunaehtoja muodostavat myös EU:n

sa, Ruotsi, Alankomaat, Belgia,

yliopiston edustajia.
Komission ehdotus uudeksi, delegoiduksi säädökseksi imeväisille ja pikku-

Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström työskentelee maa- ja metsätalousministeriön Ruokaosastolla, Elintarviketurvallisuusyksikössä. Hänen vastuualueinaan ovat erityisille ryhmille tarkoitetut
elintarvikkeet, elintarvikkeiden täydentäminen ja ravintolisät sekä elintarvikelisäaineet ja -aromit.

lapsille tarkoitetuista viljapohjaisista ja

Lisäksi EFSA on päivittänyt aikuis-

Asiantuntijaryhmässä sovittiin muuta-

muista lastenruuista on viimeinen ja työ-

ten ravintoainesuositukset ja tarkastellut

mista, perustuvanlaatuisista periaatteista.

läin neljästä delegoidusta säädöksestä,

yleensä 4−6 kuukauden iästä alkaen. Jois-

lastenruokana perinteisesti, mutta sen si-

kaikkia ikäryhmiä. Käytettävissä on arvo-

Esimerkiksi yksittäinen komponentti tai

jotka on annettava raamiasetuksen Erityi-

sakin perheissä lapset siirtyvät syömään

jaan on juotu vellejä, joiden kulutus on to-

ja, jotka ovat uudempia kuin pohjoismai-

ainesosa ei tee elintarvikkeesta lastenruo-

sille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista

varsin nopeasti tavallista ruokaa muun

sin laskenut viime vuosina ravitsemussuo-

set suosituksemme vuodelta 2012. Nykyi-

kaa, vaan tuotteen täytyy olla ravitsemus-

(EU) 609/2013 nojalla.

perheen kanssa.

situsten mukaisesti. Elämäntavat ja ruo-

sen lastenruokadirektiivin minimi- ja/tai

laadultaan, koostumukseltaan ja raken-

katrendit muuttavat myös lasten ruokava-

maksimiarvot perustuvat EFSAn edeltäjän,

teeltaan lastenruuaksi soveltuva. Lasten-

liota. Nykyään puhutaan esimerkiksi sor-

SCF:n (Scientific Committee of Food) ra-

ruokaryhmään kuulumista ei voida perus-

miruuasta, ja valikoimiin on tullut smoo-

porttiin vuodelta 1990.

tella esimerkiksi tietyn ruoka-aineen ra-

Lastenruokia käytetään siirryttäessä äivaiheittain syömään tavallista ruokaa per-

Lastenruuissa eroja
EU-maiden välillä

heen kanssa. Lastenruualle ei voida asettaa

EU-maiden välillä on tyypillisesti eroa

thieita ja pursotepusseja sekä luomu- ja

samanlaista ihanteellista ravitsemuksel-

ruokavalioissa ja elintarvikevalikoimissa,

vegaanivaihtoehtoja.

kittävällä tavalla selvitystä EU-jäsenmai-

Asiantuntijaryhmässä sovittiin myös,

lista koostumusta kuin äidinmaidonkor-

niin myös lasten ruokavalioissa. Esimer-

Tuotevalikoimassa on tapahtunut pal-

den ravitsemus- ja elintarvikeryhmäpoh-

ettei kaikista tällä hetkellä lapsille mark-

vikkeelle, jonka koostumus perustuu äi-

kiksi Etelä-Euroopassa on tavallista tarjo-

jon niiden kolmenkymmenen vuoden ai-

jaisista suosituksista, joita EU:n Joint Re-

kinoitavista tuotteista ole tarpeen säätää,

dinmaitoon ja jonka tarkoituksena on tyy-

ta välipalakeksejä lapsille. Siksi yksi vilja-

kana, kun nykyisen Lastenruokadirektii-

search Center (JRC) keräsi 21 EU-maasta.

vaan ainoastaan jäsenmaiden ruuankäyt-

dyttää imeväisen koko ravinnontarpeen.

pohjaisten lastenruokien ryhmä on ”kek-

vin 125/2006/EY tuoteryhmittely on ol-

Raporttiin kerättiin tiedot myös 20 EU-

tösuosituksessa esille nousseista tuotteis-

sit ja korput”, joita tarjotaan myös kaikista

lut voimassa. Myös ruoka-ainetason ra-

maan Mintel-tietokannassa (Mintel Global

ta. Esimerkiksi juomille ei aseteta koos-

pienimmille maidon kera.

vitsemussuositukset

New Products, Database), jossa ovat vuo-

tumusvaatimuksia uuden lainsäädännön

sina 2012−2017 rekisteröidyt lastenruuat.

nojalla.

dinmaidosta tai äidinmaidonkorvikkeesta

Lastenruuan tarkoituksena on olla vain
osa jatkuvasti monipuolistuvaa ruokavaliota. Lisäruokaa annetaan imeväiselle
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Pohjoismaissa keksejä ei ole käytetty

ovat

muuttuneet

EU-maissa, ja ravintoaineista on kerty-

Uudistuksessa on hyödynnetty mer-

vintoaineen tai vierasaineen pitoisuudella.

Poliittinen, kaikki EU-maat kattava asi-

vikkeesta. l

LISÄTIETOJA:
• EFSAn lausunto lisäruokinnan aloitusiästä (2019):
efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5780
• Scientific Opinion on nutrient requirements and
dietary intakes of infants and young children in
the European Union (2013): efsa.europa.eu/en/
efsajournal/pub/3408
• JRC-raportti (uusintapainos 2019): ec.europa.
eu/jrc/sites/jrcsh/files/processed_cereal_baby_
food_online.pdf
• WHO:n raportti (2019): euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/publications/2019/commercial-foods-for-infants-andyoung-children-in-the-who-europeanregion-2019
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TEKSTI: MMM, agronomi Laura Ihanainen

pua virikehäkkikananmunista,

ten valintojen tekemistä ja ra-

joka tosin on vain yksi osa-alue

kentavat myönteistä vastuulli-

isosta aihepiiristä.

suusmielikuvaa.

Tekojen ja tavoitteiden osalvijöinä vertailujoukosta erot-

Terveellisyys on
vastuullisin ruokavalinta

tuvat Kesko, Nestlé ja Unilever.

Kuluttajien vastuullisissa ruo-

Fazer on edelläkävijä monis-

kavalinnoissa korostui terveel-

sa asioissa, kuten kaakaoketjun

lisyys. Sitä seurasivat kasvis-

jäljitettävyydessä, kasvisruuis-

painotteisuus ja punaisen li-

sa ja uusiutuvan energian käyt-

han

töönotossa ja Atria toimialansa-

Kolmantena oli kotimaisuus ja

kin vuoksi eläinten hyvinvoin-

neljäntenä omavaraisuus, jo-

nissa.

hon sisältyvät marjanpoimin-

ta vuosille 2015−2018 edelläkä-

RUOKAKETJUSSA TARVITAAN
SELKEÄMPÄÄ
VASTUULLISUUSVIESTINTÄÄ
Elintarvikealalla tehdään jo paljon yritysvastuutyötä, mutta
jopa tiedostavat kuluttajat ovat epätietoisia jo tehdystä
vastuullisuustyöstä. Tämä haastaa yritykset viestimään
entistä osuvammin vastuullisuusteoistaan.

V

Laura Ihanaisen väitöskirjatyön kuluttajien ryhmähaastatteluissa korostuneet vastuullisuustekijät.

KUVA: SUSANNA NORDVALL

käytön

vähentäminen.

Vastuullisuus on jalkautu-

ta, omatarveviljely, kalastus ja

nut osaksi yrityksen arjen lii-

metsästetty riistaliha. Kaiken

ketoimintaa,

matkaa

kaikkiaan 65 prosenttia vastaa-

vastuulliseen ruokaketjuun on

mutta

jista kertoi noudattavansa kas-

edelleen. Hankinnoissa eettis-

visruokavaliota tai vähentä-

ten ja ekologisten tavoitteiden

neensä punaisen lihan käyttöä,

toteutuminen on ratkaisevas-

heistä kaksi kolmasosaa ensi-

sa roolissa ympäristökestävyy-

sijaisesti terveyssyistä ja kol-

den, ihmisoikeuksien ja eläin-

mannes ympäristösyistä.

ten hyvinvoinnin tavoitteissa.

Kotimaisuutta perusteltiin

Kriittisten raaka-aineiden tuo-

vastuullisuustekona tuotanto-

astuullisuusteoissa

voitteen koko ruokaketjussaan

tantoketjuista vain osa on jälji-

taustan tuntemisen sekä koti-

on tärkeää huomioi-

vuonna 2019.

tettävissä vastuullisiksi, vaik-

maisen ruuan turvallisuuden

da kuluttajille tärkeät

IPCC-raportin (Intergovern-

ka alkutuotannossa ratkaistaan

vuoksi. Luomun suosiminen

vastuullisuustekijät.

mental Panel on Climate Chan-

suurelta osin koko ketjun vas-

tuli sijalla kuusi. Luomun suo-

Ilmastonmuutoksen

ge) julkaisu² ja sen nostamat

tuullisuus.

siminen ei koske ympäristöte-

sidosryhmien vaatimukset ovat

pitävät tärkeänä esimerkiksi tu-

lisänneet painetta ilmaston-

kea naisten etenemismahdolli-

muutoksen vastaisiin toimiin

Kuluttajien mielikuvissa
korostuu kotimaisuus

suuksia koko arvoketjussa, suo-

myös niissä yrityksissä, jotka

Kuluttajien mielikuvissa koti-

jella Itämerta ja varmentaa ris-

eivät olleet muutoksen edellä-

maisia toimijoita pidettiin pää-

Kuluttajat tekevät omien ar-

kimaiden sosiaalista vastuuta.

kävijöitä.

vojensa mukaiset valinnat. Kir-

ta globaaleja suuryrityksiä ei.

jallisuuden perusteella kulutta-

näistä yritysten vastuullisuus-

ta tekoja ja tavoitteita raportoi-

Lihateollisuuden vastuullisuus

jien on syytä noudattaa ravitse-

teoista.

tiin koko seurantajaksolla. Kes-

herätti

puhtaasti

mussuosituksia, suosia kasvis-

Väitöskirjatyössä¹ Sanois-

ko ja S-ryhmä julkaisivat vuon-

toimialansa vuoksi, ja yksittäi-

painotteista ruokavaliota, mi-

ta tekoihin – Kestävyyden to-

na 2016 ensimmäisen muovi-

set vastaajat nostivat esiin ma-

nimoida ruokahävikki ja kier-

teuttaminen ruokaketjussa yri-

linjauksen, jota tiukennettiin

keisteollisuuden

epäterveel-

rättää jätteensä. Kuluttajat toi-

tysvastuutekojen ja kulutusva-

2018. Unilever julkaisi muovisi-

lisyyden ja suklaan hankinta-

vovat vastuullisiksi todennet-

toumuksen vuonna 2017, Fazer

ketjun epäeettisyyden. Yritys-

tuja tuotteita valikoimiin, lä-

2018, ja Nestlé tiukensi omaa

vastuun osalta korostui epäilys

pinäkyvyyttä tuotantoketjui-

linjaustaan 2018. Atria muut-

siitä, mitä tekojen taustalla on

hin ja tietoa tuotantotaustas-

voitteita elintarviketeollisuudessa, päivittäistavarakaupas-

jä) ja senioreita. Ryhmähaas-

luvat ilmastotavoitteet, uusiu-

ti tapaa pakata jauheliha vuon-

ja kuinka aito yritysten tavoi-

ta. Viestinnän digitalisoitumi-

sa ja kuluttajien ruokavalin-

tatteluissa tutkittiin kuluttaji-

tuva energia, muovi ja pakka-

na 2017.

te on tuottaa hyvinvointia yh-

nen ja sosiaalinen media luovat

noissa.

en vastuullisia ruokavalintoja

ukset sekä kasvisruoka.

teiskunnalle, eikä vain voittoa

painetta ruokaketjun vastuulli-

osakkeenomistajille.

suuden jäljittämiseen. l

Nestléllä ja Unileverillä on

Ruokaketjun vastuullisuuden

sekä kuluttajien mielikuvia ja

Unilever linjasi jo vuonna

tutkimisessa käytettiin aineis-

odotuksia yritysten yhteiskun-

2015 tavoitteen puolittaa arvo-

tavoitteena

nais-

Samaan aikaan toimijan ja

tona elintarvikealan ja päivit-

tavastuun toteutuksesta.

ketjun ympäristövaikutukset ja

ten mahdollisuuksia läpi arvo-

brändin tuttuus herätti luot-

olla hiilipositiivinen vuoteen

ketjun. Kesko otti tasa-arvon

tamusta. Kuluttajat rakenta-

2030 mennessä. Nestlé asetti

edistämisen osaksi vastuulli-

vat

tieteeseen pohjautuvat ilmas-

suusohjelmaansa vuonna 2018.

asioista, jotka he itse mieltävät

täistavarakaupan yritysvastuu-

ollut koko seurantajakson ajan
parantaa

Tutkimusyrityksinä olivat yri-

Edelläkävijäyritykset
muutoksen ajureina

tysvastuullisuusviestinnän

Tutkimuksen yhtenä osana

totavoitteet vuonna 2016. Kes-

Eläinten hyvinvointi, esimer-

vastuullisiksi vaihtoehdoiksi,

edelläkävijät Kesko, S-ryhmä,

oli yritysvastuutekojen muu-

ko aloitti tieteeseen perustu-

kiksi antibioottien käyttö tuo-

kuten luomutuotteet, lähiruo-

Fazer, Atria, Unilever ja Nestlé.

tokset vuosina 2015−2018. Ne

vien ilmastotavoitteiden val-

tannossa, on kuuma aihe. At-

ka, kasvipohjaiset tuotteet ja

Kuluttajaryhmiksi valittiin vas-

kohdistuivat ympäristöön, ta-

mistelun arvoketjussaan 2016.

ria lanseerasi ensimmäiset an-

kierrätysmateriaaleista valmis-

tuullisten ruokavalintojen edel-

louteen, työntekijöiden hyvin-

S-ryhmä ja Fazer julkaisivat il-

tibioottivapaat siipikarjatuot-

tetut pakkaukset. Konkreettiset

läkävijöitä: kaupungissa asu-

vointiin ja eläinten hyvinvoin-

mastotavoitteensa 2018, ja At-

teet vuonna 2017. Konkreettinen

yritysvastuuteot

via opiskelijoita, naisia (äite-

tiin. Ympäristöteemoihin kuu-

ria linjasi hiilineutraaliusta-

asia on yritysten linjaukset luo-

kuluttajien omien vastuullis-

raportteja vuosilta 2015−2018.
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vastuullisuusmielikuvaa

helpottavat

TILAISUUDEN AVAUS
Food Satety Manager Tiina Läikkö-Roto, Valio

14.05

KIERTOTALOUS JA HÄVIKIN VÄHENTÄMINEN RUOKAKETJUSSA
toiminnanjohtaja Mirka Korkia-Aho, hävikkiravintola Loop

14.45

HÄVIKIN JA LAADUN HALLINTA TUKKULIIKETOIMINNASSA &
KIERTOTALOUS KALANJALOSTUKSESSA
vastuullisuusjohtaja Päivi Huhtala, Heinon Tukku

Ilmoittautuminen: lyyti.in/Ruokahavikki_laatu-webinaari
Lippujen hinnat:
ETS:n jäsen (työelämässä) 13 €
ETS:n jäsen (työelämän ulkopuolella) 6,5 €
Kannattajajäsenen edustaja 19,5 €
Ei-jäsen 26 €

ETS

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN
www.ets.fi
VIRKEÄ VERKOSTO

VILJA-ALAN JAOSTO

Stipendikuulutus

tia tukevia kriteereitä.

sääntöisesti vastuullisina, mut-

ten vastuullisuustekoja ja -ta-

14.00

tiukempia eläintenhyvinvoin-

Muovin ja pakkausten osal-

Laura Ihanainen työskentelee Analyse2:lla Team Leadinä. Hän on elintarviketieteiden markkinoinnin tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen laitoksella.

Aika: tiistai 8.9.2020 klo 14–15.30
Paikka: Teams-webinaari

puhtautta ja eläintuotannossa

Kuluttajat eivät olleet tietoisia

lintojen kautta tutkittiin yritys-

Ruokahävikin vähentäminen
ja laadun hallinta

kijöitä, vaan siihen miellettyä

hidastamisen lisäksi kuluttajat

epäilyksiä

ELINTARVIKEHYGIENIAN JAOSTON WEBINAARI

LÄHTEET:
¹ Ihanainen, L. 2020. Sanoista tekoihin
- Kestävyyden toteuttaminen ruokaketjussa yritysvastuutekojen ja kulutusvalintojen kautta. Helsingin yliopisto, Dissertationes Schola Doctoralis Scientiae Circumiectalis, Alimentariae, Biologicae, 19/2020.
² IPCC Intergovernmental panel on climate change. 2018. Global Warming
of 1,5 ºC. ipcc.ch/sr15

Elintarviketieteiden Seuran Vilja-alan jaosto myöntää maanviljelysneuvos
Risto Vasaran rahastosta stipendejä viljatieteen, -teknologian ja -ravitsemuksen alalta tehdyille ansiokkaille opinnäytetöille.
Vuonna 2020 jaetaan harkinnan mukaan kaksi 500 euron stipendiä vuosina 2018–2019 valmistuneista opinnäytetöistä.
Vilja-alan jaoston johtoryhmä pyytää stipendihakemukset
30.09.2020 mennessä sähköiseen järjestelmään
osoitteessa lyyti.in/VAJ_stipendi2020
Hakemuksen tulee sisältää seuraavat kohdat:
• Hakijan yhteystiedot
• Oppilaitos, jossa opinnäytetyö on suoritettu
• Tutkinto ja mahdollinen pääaine,
joihin opinnäytetyö liittyy
• Opinnäytetyön arvosana
• Opinnäytetyön tiivistelmä
• Selvitys opinnäytetyön merkityksestä vilja-alalle
Hakemukseen voi liittää lyhyen vapaamuotoisen suosituskirjeen opinnäytetyön ohjaajalta.

ETS

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN
www.ets.fi
VIRKEÄ VERKOSTO
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TEKSTI: insinööri Jarno Karjalainen, Turun ammattikorkeakoulu

JÄTEKARTOITUKSELLA KOHTI PAREMPAA
JÄTEHUOLTOA JA LAITOSHYGIENIAA

V

uonna 2019 julkaistu Broilerintuotantolaitoksen jätehuoltojärjestelmän kehittäminen -opinnäytetyö todisti, että jätehuollossa saattaa olla yllättävänkin pal-

Kehitysehdotukset jätteen määrän vähentämiseen

vaikutus taloudellisten vaikutusten lisäksi.

sen jätteiden koostumuksen kartoittami-

na 2014 perustettu yritys kasvoi ensim-

lanpuutteesta jätehuoltoon. Vuonna 2017
tuotantomäärät olivat lähes viisinkertaiset vuoteen 2015 verrattuna.

osan voisi hyödyntää energiana tai jopa

Tuotantotiloissa jätekiloja kerryttivät

viikon ajan kaikki tehtaan tuotantotiloissa

kierrättää. Ainakin 20 prosenttia kaikes-

myös lihan varastoinnissa käytettäviin

syntyvät jätteet ja selvittämällä erilaisten

ta jätteestä oli mahdollista kierrättää uu-

muovisäkkeihin jäävän lihanesteen mää-

jakeiden, kuten puhtaan muovin tai hy-

deksi muoviksi.

rä. Suurimman määrän nestettä sisältä-

lättyjen pakkausrasioiden, osuudet koko-

Kierrätettävissä oleva muovi oli suurel-

vät muovisäkit saattoivat painaa yli puo-

naisjätemäärästä. Myös eri tuotanto-

ta osin peräisin pakkausten sulkemiseen

let uutta ja kuivaa säkkiä enemmän. Tä-

osastojen jätteet punnittiin erillään, jotta

käytettävästä laminaattikalvosta, jota jäi

mä johtaa lähinnä hieman suurempiin jä-

saatiin tietoa eri osastojen välisistä eroista

yli pakkauskoneen leikatessa rasiaan so-

tekustannuksiin pitkällä aikavälillä, mutta

jätteen määrässä ja laadussa.

pivan kokoisen kalvon. Tämän lisäksi

sen vaikutus kokonaisjätemäärään on kui-

Kartoituksen mukaan huomattava osa

tuotantotiloissa syntyi myös erilaatuis-

tenkin melko pieni.

jätteestä oli hylättyjä pakkausrasioita.

ta puhdasta ja kuivaa muovijätettä, joka

Myös yleiseen jätehuollon toimivuu-

Noin viidesosa jätteestä oli puhdasta muo-

kelpaisi vähintään energiajätteeksi. Jäljel-

teen vaikuttavia kehityskohteita kartoi-

via, joka muusta jätteestä erilleen lajitelta-

le jäävä osa jätteestä oli märkää ja likais-

tettiin selkeyttämään käytäntöjä sekä pa-

essa voitaisiin toimittaa kierrätettäväksi.

ta, joka ei sovellu kierrätykseen tai ener-

rantamaan työergonomiaa ja laitoshygie-

giantuotantoon.

niaa. Näitä olivat ulkotiloissa sijaitsevien

Jätteen määrän ja koostumuksen ohella

Tavallisen polttokelpoisen jätteen li-

jätepuristimien sijainti, jätteen keräyspai-

nittää huomiota. Lisäksi laadukkaalla jäte-

säksi muovi- ja energiajätteen lajitte-

kan parantaminen sekä jäteastioiden sel-

Pakkausrasiajätteen määrä

Pakkausrasiajätteen suureen määrään vaikuttavien
syiden tutkiminen ja paikallistaminen

huoltojärjestelmällä ja ahkeralla lajittelul-

lu tuotannossa on mahdollista, mutta se

keä merkitseminen. Laitoksen sisäpuoli-

la ympäristö pysyy kunnossa ja laitoshy-

vie paljon tuotantolaitostilaa sekä vaatii

sissa tiloissa suurin kehityskohde oli tuo-

gienia paranee.

suunnittelua ja keskusteluja jätehuolto-

tantotilojen jäteastioissa, jotka olivat um-

Hyvin sijoitetut, selvästi merkityt ja oi-

yhtiön kanssa. Tuotantotilojen lajittelua

pipohjaisia. Niiden tilalle ehdotettiin jäte-

keanlaiset jätepaikat, saumattomasti toi-

lisättäessä myös henkilökunta tulisi kou-

säkkitelineitä, jotka parantavat sisätilojen

mivat tyhjennyskäytännöt ja henkilöstön

luttaa perusteellisesti oikeaoppiseen lajit-

hygieniaa ja ergonomiaa. l

perehdyttäminen parantavat tuotantotilo-

teluun, jotta puhtaat ja likaiset jätteet ei-

jen hygieniaa ja työskentelymielekkyyttä.

vät menisi keskenään sekaisin.

Laminaattikalvojätteen määrä
Sisäsäkkien nestemäärä

Laminaattikalvojätteen suureen määrään
vaikuttavien asioiden kehittäminen
Sisäsäkkeihin kippauksen jälkeen jäävän
lihasnesteen tyhjentäminen viemäriin ennen
jäteastiaan laittamista

Kertakäyttöisten astioiden käyttäminen
apuastiona tuotannossa

Tilalle riittävä määrä pestäviä muoviastioita

Sivutuotemollien peittäminen kertakäyttöisillä
mollahupuilla

Tilalle pestävät kannet tai huput

Käsipaperijätteen määrä

Käsipaperin korvaaaminen käsipyyherullajärjestelmällä tuotannon ulkopuolisissa tiloissa
(esim. tauko- ja toimistotilojen WC-tilat)

mäisinä vuosinaan räjähdysmäisesti, mikä aiheutti haasteita monissa asioissa ti-

pi vaihtoehto.

kartoitus tehtiin punnitsemalla kahden

myös jätehuollon toimivuuteen tulee kiin-

nen, jätehuoltojärjestelmän kehittäminen
ja jätteen määrän vähentäminen. Vuon-

teen vähentäminen olisi edelleen parem-

nähtiin, että jätteistä yllättävän suuren

Kehitysehdotus

Naapurin Maalaiskanalla tehdyn opinnäytetyön tavoitteiksi asetettiin yrityk-

toon menevä jäte. Työn aikana kuitenkin

Naapurin Maalaiskanassa koostumus-

Kehityskohde

jon parannettavaa, kun asiaan paneudutaan.
Sillä on vuosien kuluessa suuri ekologinen

jaaviin toimenpiteisiin ymmärretä ryhtyä.

Jätehuolto oli järjestetty lain ja jäte-

Kun järjestelmä toimii, jäteastiat eivät ole
la ei ole roskia, eivätkä jätteet päädy sel-

Pakkausrasiajätteen määrä
suurin kehityskohde

laisten jakeiden joukkoon, joihin ne eivät

Suurin kehityskohde oli pakkausrasiajät-

kuulu.

teen määrä, jonka osuus kokonaisjäte-

jatkuvasti ääriään myöten täynnä, lattial-

Iso osa jätteestä kelpaa
energiaksi tai kierrätykseen

määrästä oli huomattavan suuri. Lisäksi kierrätyskelpoisen laminaattikalvojät-

Kirjoittaja on saanut opinnäytetyöstään Elintarviketieteiden Seuran Turun alueseuran (TETS) stipendin.
LÄHDE:
Karjalainen J. 2019. Broilerintuotantolaitoksen
jätehuoltojärjestelmän kehittäminen. Turun
ammattikorkeakoulu. Prosessi- ja materiaalitekniikka. 44 s.

teen määrässä saattaisi olla vähennettä-

huoltomääräyksien edellyttämällä taval-

Opinnäytetyön toteutuksen aikaan tuo-

vää. Vaikka muovin kierrätys olisi jo huo-

la, mutta sen kehittämiselle ei ollut jäänyt

tantotiloissa lajiteltiin ainoastaan polt-

mattava askel parempaan suuntaan, jät-

tarpeeksi aikaa ja resursseja. Siksi muun
muassa lajitteluun ja jätehuoltokäytäntöihin oli jäänyt paljon parannettavaa.
Elintarviketeollisuudessa syntyy jätettä
väkisinkin, sillä tuoteturvallisuutta ei voi-

Jätehuollon yleiset kehitysehdotukset

Kehityskohde

Kehitysehdotus

Jätepuristimen sijainti

Jätepuristimet lähemmäksi: säästää työntekijän aikaa,
vähentää fyysistä rasitusta ja karsii työturvallisuusriskejä

Tuotantotilojen lajiteltavat jakeet

Tuotantotiloihin polttokelpoisen jätteen oheen lajittelumahdollisuus energiajätteelle ja / tai muoville

Jätekartoitus toi esiin
kehittämiskohteet

Tuotantotilojen jäteastiat

Umpipohjaisten astioden tilalle jätesäkkitelineet:
työergonomia ja laitoksen hygieniataso paranevat

Jätteen määrää voidaan vähentää selvittä-

Jätteen keräyspaikka

Pienempien jakeiden jäteastioille tasapohjainen ja
toimiva katos

da vaarantaa huonolla hygienialla. Suurin
osa jätteestä tulee nimenomaan tarkasta hygieniavaateesta: Lattialle pudonnutta pakkausrasiaa ei saa enää käyttää uudelleen, välivarastoitavat tuotteet on suojattava muovilla, ja työntekijöiden on suojauduttava kertakäyttöisin suojavarustein.

mällä, mitkä asiat synnyttävät jätettä. Jätekartoitus osoittaa, minkälaisia lajittelujärjestelyjä on järkevää toteuttaa ja minkä-

Keräyspaikan astioiden merkinnät

Jokaiseen jäteastiaan maininta, mitä astiaan kuuluu laittaa

laisiin jätteisiin pitää kohdistaa enemmän
huomiota. Ilman jätekartoitusta jätteen
määrää vähentävät ja lajittelua tehostavat
asiat jäävät helposti pimentoon, eikä kor-
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Käyttämättömät jäteastiat

Turhat jäteastiat voidaan poistaa keräyspaikalta.

Oikaisu

FUSOBAKTEERIA ESIINTYY
YLEISESTI TUOREKALASSA

K

ehittyvä Elintarvike -lehden nume-

ole ominainen kiertovesituotannolle.

bakteereita. Tämän vuoksi näytteet tut-

rossa 2/2020 sivulla 60, Teea Saa-

Tutkielman tulokset koskivat säily-

kittiin ajankohdassa, jossa on luonnollis-

riston opinnäytetyön tuloksia kä-

vyysajan ylittäneitä, tutkimuskäyttöön

ta, että raa’assa kalassa havaitaan korkeita

sittelevässä kirjoituksessa oli epä-

tarkoitettuja näytteitä, eivätkä ne ole

mikrobimääriä ynnä muita laatupoikkea-

täsmällisiä sanavalintoja. Kalasta

yleistettävissä elintarvikekäyttöön tar-

mia. Säilyvyysajan puitteissa tutkittujen

löydetty ”fusobakteeri” on sittemmin osoit-

koitettuihin kalatuotteisiin. Työn tavoit-

näytteiden laatu oli moitteeton.

tautunut yleiseksi tuorekalassa, eikä bakteeri

teena oli tunnistaa kalassa lisääntyviä

Pahoittelemme virheitä. l
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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

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

SWECO OY
Ilmalanportti 2
00240 HELSINKI
Puh. 020 739 3000
email: etunimi.sukunimi@sweco.fi
www.sweco.fi/palvelumme/teollisuus/

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

HANKINTAOPAS

HANKINTAOPAS

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

TT-TÄRYLAITE OY
Kehänreuna 4
02430 MASALA
Puh. (09) 755 2730
email: info@tarylaite.fi
www.tarylaite.fi
UNIVAR SOLUTIONS OY
Äyritie 12
01510 VANTAA
Puh. 040 161 5052
email: etunimi.sukunimi@univarSolution.com
www.univarsolutions.com/food

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

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

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

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

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

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

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

Koneet, Laitteet & Logistiikka
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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

SWECO OY
– elintarvike-, kontaktimateriaali- ja
kemikaaliturvallisuuspalvelut
– ISO 22000, FSSC ja BRC -järjestelmät
– HACCP riskikartoitukset
– elintarvikelainsäädäntö
– kiertotalous
– toimitusketjun hallinta
– koneturvallisuus

KONEET, LAITTEET JA
VOITELUAINEET

AMMERAAL BELTECH OY
– elintarviketeollisuuden hihnat

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

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

HANKINTAOPAS

– elintarvikelainsäädäntö

BEDIKA OY
– elintarviketeollisuuden koneet
– pakkauskoneet ja –materiaalit
BUSCH VAKUUMTEKNIK OY
– tyhjiöpumput

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

RE GROUP
– asiantuntijapalvelut
– projektijohtopalvelut
– tuotantotekniikka ja logistiikka
– arkkitehtuuri ja rakennetekniikka
– LVIA- ja sähkötekniikka
– kylmätekniikka
SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY
– elintarvikealan kehityspalvelut
– ympäristöteknologian palvelut
SEFO-KONSULTOINTI
– Elintarvikehygienian perusteet-kirja,
suomi, ruotsi, englanti, arabia, espanja,
venäjä, kiina, thai, turkki ja viro
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CORTEX OY
– leipomo- ja pakkauskoneet
– merkintälaitteet
– pakkausmateriaalit
DOSETEC EXACT OY
(VAAKAKOSKINEN)
– punnitus- ja annostelujärjestelmät
– säiliövaa’at
– lattiavaa’at
– pöytävaa’at

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

omit, värit

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

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

– CSB-ohjelmistojen edustus

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

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

KOMETOS OY
– komponenttiannostelijat
– nesteannostelijat
– rasianpurkajat

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

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

- kuljettimet
KIILTOCLEAN OY
– elintarviketeollisuuden pesu- ja
desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakartoitukset ja -koulutukset
MEKITEC OY
– laadunvalvontajärjestelmät
MULTIVAC OY
– pakkauskoneet
– etiketöintikoneet
– siivutuskoneet
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at
– metallinilmaisimet
– röntgenlaitteet
– robotiikka

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

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

KUNNOSSAPITO

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

AMCOR FLEXIBLES EMEA
– VALKEAKOSKI
– vakuumi- ja suojakaasulaminaatit
elintarviketeollisuudelle

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

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

INEET

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

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

JOSPAK OY
- kuitupakkausvuoat

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

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

GIVAUDAN INTERNATIONAL SA
SIVULIIKE SUOMESSA
– aromit

HUNAJAYHTYMÄ OY
– kotimaista ja ulkomaista hunajaa
elintarviketeollisuudelle

IMCD FINLAND OY
– valmistus-, lisä- ja apuaineet, mm.
– aromit
– entsyymit
– stabilointiaineet
– emulgointiaineet
– proteiinit
– rasvajauheet
LAIHIAN MALLAS OY
– erikoismaltaat
– tummat ja vaaleat mallasuutteet
– pakkauspalvelu

TOKAP SERVICE OY
Elintarviketeollisuuden kunnossapitoa

LABORATORIOTUOTTEET

MULTIVAC OY
– pakkaus- ja etiketöintikoneet

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

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

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

LINSEED OY
Suomen korkealuokkaisimmat
pellavaraaka-aineet ja asiantuntemus

CONDITE OY
Leipomo ja elintarviketeollisuuden
raaka-aineet ja aineosat

RAAKA-AINEET

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

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

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

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

HANKINTAOPAS

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

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

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

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

KEMIKAALIT JA
HYGIENIARATKAISUT
LIARK OY
- arkkitehtisuunnittelu ja
pääsuunnittelijatehtävät

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

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

UNIVAR SOLUTIONS OY
– elintarviketeollisuuden raaka- ja
lisäaineet
VESANTTI OY
– Wiberg-mausteseokset

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

VESANTTI OY
– lihavalmiste- ja valmisruokateollisuuden koneet
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ETS KANNATTAJAJÄSENET

ETS-PALSTA TEKSTI: toiminnanjohtaja-päätoimittaja Laura Hyvärinen

AJANMUKAISTA, UUDENLAISTA
TOIMINTAA KEHITETÄÄN
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ovat (etä)vierailut alan oppilai-
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ke.fi/jasenille/kannattajajase-
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Elintarviketieteiden Seuran
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roisten tilalle laatupäällikkö,

na Läikkö-Roto (Valio) ja sih-

noin 60 elintarvikealan osaajaa

ETM Elina Forstén (Makula-

teerinä ETM Juha-Pekka Vie-

toteuttamassa jäsentoimintaa.

ku lakritsa Oy), vastuullisuus-

nonen (McDonald´s Oy).

valittiin

asiantuntija, FM Heli Sihvonen
(Gaia Consulting Oy) ja lehto-

Johtoryhmässä

jatkavat

ETM, MBA Asko Mäyry (ABC

Vinkkaa uudesta
kannattajajäsenestä

Yhteyttä oppilaitosten
ja työelämän välille

ETS:N
KANNATTAJAJÄSENEDUT

tehdyille ansiokkaille opinnäytetöille. Stipendikuulutus löytyy tästä lehdestä. l

Rakennamme lisää opiskelijatoimintaa. Yksi uusi osa-alue

Kannattajajäsenestä tehdään
esittelyjuttu Kehittyvä Elintarvike -lehteen.
Kannattajajäsen saa seuran
kotisivuilta linkin omille kotisivuilleen.

Laura Hyvärinen, ETM

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!

toiminnanjohtaja-päätoimittaja
Elintarviketieteiden Seura ry

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

PL 115 (Pasilankatu 2),
00241 Helsinki
040 1677425
laura.hyvarinen(at)ets.fi
info(at)ets.fi
ets.fi

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

facebook.com/ETSry
@ETS_ry

www.kehittyvaelintarvike.fi/jasenille
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TEEMANA
VASTUULLISUUS
Miten vastata kasvavaan ympäristöhuoleen?
Millä keinoilla voimme vielä pienentää
hiilijalanjälkeämme niin tuotannossa,
pakkauksessa kuin logistiikassakin?

TAMPEREEN MESSU– JA URHEILUKESKUS

ELINTARVIKETEOLLISUUS.FI
#Elintarviketeollisuus
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NÄYTTEILLEASETTAJAKSI?
HELI LEMPINEN
 heli.lempinen@tampereenmessut.fi
 040 667 1702

