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I
lmastonmuutos on tuonut uutta virtaa pakkaustut-
kimukseen ja -kehitykseen. Kiivaimman tutkimuk-
sen kohteena ovat kartonki- ja muovipakkaukset, joista 
etenkin jälkimmäisissä riittää työtä tutkijoilla ja yrityk-

sissä.
VTT kiteyttää muoviongelman rat-

kaisuksi kolme hyvää keinoa: kierrätä, 
korvaa ja keksi uudelleen. Tämän lehden 
sivuilla kerrotaan, mitä se tarkoittaa käy-
tännössä. 

Itä-Suomen yliopistossa on meneillään 
mikromuovitutkimuksia, joissa selvite-
tään muun muassa talousveden ja elintar-
vikkeiden mikromuoveja sekä mikro- ja 
nanomuovien vaikutuksia työhygieniaan.

Muovijäte kiinnostaa myös raaka- 
aineena, mutta muutos edellyttää isoja 
investointeja muun muassa muovien 
keräykseen, kierrätyslaitoksiin ja uusiutuvan raaka-aineen 
tuotantoon.

LÄHES VIIKOITTAIN tulee uutisia, joissa kerrotaan, miten 
elintarvikeyritykset ovat ottaneet käyttöön ympäristöystä-
vällisempiä pakkauksia ja käytäntöjä. Muun muassa HKScan 
korvaa muovirasioiden mustan värin toisilla väreillä.

K-ryhmä on tuonut asiakkaidensa käyttöön mittarin, 
joka kertoo ruokaostosten hiilijalanjäljen. K-Ostokset aut-
taa asiakkaita seuraamaan myös ostostensa kotimaisuus-
tasoa. S-ryhmän omien merkkien muovisiin tiivistemehu-
pulloihin tulee pantti. Palautuspulloista syntyy kierrätyk-
sellä muun muassa uusia pulloja ja sadetakkeja.

Luonnonvarakeskus on laskenut Juustoportin koko  
tuotantoketjun hiilijalanjäljen kasvinviljelystä valmiiseen 
tuotteeseen asti. Laskelmien perusteella yritys hyvittää 
Vapaan lehmän maitojen ja maitojuomien hiilijalanjäljen 
muun muassa investoimalla energiatehokkaampiin keit-
timiin ja metsänistutukseen Afrikassa. Yritys kartoittaa 
myös kotimaisia kompensaatiohankkeita.

Nestlé on tuonut markkinoille täysin kierrätetystä 
PET-muovista valmistetun vesipullon. Arla Foods tuo 

markkinoille kuudessa maassa, myös Suomessa, 600 mil-
joonaa uusiutuvista materiaaleista valmistettua maito-
tölkkiä ja 560 miljoonaa kierrätettävää jugurttipurkkia ja 
tuottaa 7 330 tonnia vähemmän hiilidioksidia.

TEHTÄVÄÄ RIITTÄÄ myös päättäjillä ja 
kansalaisilla. RuokaMinimi -hankkeen lop-
puraportin mukaan ruokavalion ilmasto-
vaikutusta voidaan vähentää 30–40 pro-
senttia ruokavaliota muuttamalla ja huo-
lehtimalla peltojen hiilivarastosta. Ilmas-
tohyötyjä tuottava ruokavaliomuutos mul-
listaisi maa- ja elintarviketalouden ja edel-
lyttäisi uusia arvoketjuja ja investointeja 
kasviperäisten tuotteiden tuotantoon.

Kunnissa ja kodeissa saadaan näkyviä 
tuloksia etenkin jätteiden lajittelulla. Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut on tut-

kinut pääkaupunkiseudun kodeissa syntyvän sekajätteen 
määrää ja koostumusta vuodesta 2007 alkaen. Muovipak-
kausten määrä sekajätteessä on vähentynyt selvästi sen 
jälkeen, kun HSY käynnisti muovipakkausten keräyksen 
taloyhtiöissä. Myös sekajätteen kokonaismäärä on vähen-
tynyt.

Syyskuun Ruokahävikkiviikolla muistutettiin, että noin 
kolmannes ruokahävikistä syntyy kotitalouksissa. Meistä 
jokainen voi tehdä asialle jotakin omassa arjessaan. Lähtö-
kohtana on ruuan ja sen tekijöiden arvostus. Siksi oli ilah-
duttavaa juhlia suomalaisen ruuan päivää ensimmäistä 
kertaa 4. syyskuuta. Puhdas, turvallinen ja maukas suoma-
lainen ruoka on päivänsä ansainnut.
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Messuilla saat tuotteesi ja palvelusi esille oikeille ihmisille,  
rakennat yrityksesi tunnettuutta ja teet kauppaa.  

Varmista paikkasi – paikkoja saatavissa rajoitetusti!
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E
uroopan elintarviketurvallisuus-
viraston EFSAn GMO -yksikös-
sä harjoittelijana työskentelevä 
Henna Moilanen opiskeli ensin 
biotieteitä Kuopiossa, mutta siir-

tyi maisterivaiheessa opiskelemaan elintar-
viketeknologiaa Helsinkiin.

− Helsingin yliopiston elintarviketekno-
logian pääaineen kurssitarjonta houkutte-
li vaihtamaan koulutusohjelmaa, sillä halu-
sin syventää elintarviketieteiden osaamista-
ni. Lisäksi ystäväni suositteli elintarviketek-
nologian opiskelua Viikissä, Moilanen selit-
tää valintaansa.

Alun perin Henna Moilanen aikoi suun-
tautua biokemiaan. Biotieteiden pääainees-
sa oli kuitenkin paljon suuntautumisvaihto-
ehtoja. Hän valitsi ravitsemus- ja elintarvi-
kebiotekniikan heti ensimmäisen lukukau-
den aikana, sillä se alkoi kiinnostaa bioke-
miaa enemmän.

− Vaikka pidin laboratoriotyöskentelystä, 
halusin sittenkin opiskella hieman käytän-
nönläheisempää alaa, hän perustelee.

Moilanen valmistui luonnontieteiden 
kandidaatiksi vuonna 2010 Itä-Suomen yli-
opistosta Kuopiosta biotieteiden pääainees-
ta. Kandidaatin tutkielman aiheena oli Suo-
listomikrobien karakterisointi Temperature 
Gradient Gel Electrophoresis (TGGE) -menetel-
mällä. Maisterin tutkielma käsittelee kasvi-
öljyjen varastointikestävyyden parantamis-
ta sumutuskuivauksella.

Henna Moilanen on työskennellyt opin-
tojen ohessa muun muassa laadunvarmis-
tukseen, tuotetietoihin ja pakkausmerkin-
töihin liittyvissä työtehtävissä. Nykyinen työ 
EFSAssa alkoi helmikuussa tiimissä, jossa 
tehdään riskinarviointia geenimuunneltu-
jen kasvien turvallisuudesta elintarvike- ja 
rehukäyttöön.

− Olen ylläpitänyt tietokantaa hakemus-
asiakirjojen mukana toimitetuista tutki-
muksista ja tarkastanut, noudattavatko tut-
kimukset OECD:n ohjeistuksia Good Labo-
ratory Practice -vaatimuksista sekä tehnyt 

Henkilökuva TEKSTI:  Pirjo Huhtakangas

ELINTARVIKETEKNOLOGIA  
VEI VOITON BIOTIETEISTÄ

kirjallisuuskatsausta soijapavun lektiinien 
allergeenisuudesta. Olen myös osallistunut 
GMO -paneelin ja työryhmien kokouksiin ja 
erilaisiin sidosryhmätapaamisiin ja avusta-
nut kokousmuistiinpanojen tekemisessä.

Kansainvälinen ura kiinnostaa
Kansainvälisyys on kiinnostanut Hennaa 
yläasteajoista lähtien, ja hän halusi opis-
kelijavaihtoon englanninkieliseen maa-
han.

− USA:n kulttuuri kiinnosti siinä vaihees-
sa kaikkein eniten, joten päädyin Internatio-
nal Student Exchange Program -vaihto-ohjel-
man kautta kevätlukukaudeksi 2010 Spring-
fieldiin Missouriin. Vuoden 2012 kesällä olin 
Wisconsin Dellsissä kesätöissä.

Italiaan Hennan päätyi töihin sattumalta 
ja ystävän myötävaikutuksella.

− Ystäväni oli Euroopan komissiossa har-
joittelussa ja sai tiedon EFSAn harjoittelu-
haun aukeamisesta. Lähetin hakemuksen 
harjoitteluun, ja tulin valituksi. Päätin käyt-
tää tilaisuuden hyväksi ja lähteä katsomaan, 
miltä työskentely EFSAssa ja elämä Parmas-
sa vaikuttavat, Henna kertoo.

Harjoittelu EFSAssa päättyy tammikuun 
lopussa 2020, minkä jälkeen hän yrittää löy-
tää töitä Tanskasta.

Kaikesta opiskelusta ja työkokemuksesta 
on ollut hyötyä, sillä opiskelu avartaa miel-
tä, kehittää kriittistä ajattelukykyä ja auttaa 
ymmärtämään erilaisia ilmiöitä ja syy-seu-
raussuhteita.

− Työelämässä voi soveltaa opintojen ai-
kana omaksuttua tietoa ja hyödyntää tie-
donhakutaitoja. Kaikista töistä olen oppinut 
jotakin uutta, ja kaikki työkokemukset ovat 
vieneet eteenpäin ja auttaneet saamaan uu-
sia työtehtäviä, Henna kiteyttää.

Kestävä ruuantuotanto  
tärkeä asia
Elintarviketurvallisuuden ja -lainsäädän-
nön työtehtävät ovat kiinnostaneet Hen-
naa jo pidemmän aikaa ja viime aikoina 

myös maatalous- ja elintarvikepolitiikka.
− Haluaisin työskennellä tulevaisuudes-

sa sellaisissa tehtävissä, joissa voisin osalta-
ni vaikuttaa siihen, että kuluttajien on help-
po tehdä terveyttä edistäviä ruokavalinto-
ja. Kestävä ruuantuotanto ja ilmastonmuu-
tokseen reagoiminen ovat minulle tärkeitä 
asioita.

Ulkomailla asuessaan Henna on alkanut 
arvostaa todella paljon suomalaisen ruuan 
laatua ja sitä, että suomalaiset ovat ennak-
koluulottomia ja kokeilevat rohkeasti uusia 
tuotteita ja ruokia eri kulttuureista.

− Kesälomalla Suomessa käydessäni yllä-
tyin siitä, että jopa pienestä grillikahviosta 
sai kaurajäätelöä. Suomalainen elintarvike-
teollisuus reagoi nopeasti erilaisiin tarpei-
siin ja trendeihin, Henna kehuu.

Opintoja pohtiville hän suosittelee elin-
tarvikealaa, koska se tarjoaa paljon erilaisia 
työmahdollisuuksia ja tutkintoa voi hyö-
dyntää valmistumisen jälkeen myös ulko-
mailla. Lisäksi talouden suhdanteet vaikut-
tavat elintarvikealalla vähemmän kuin mo-
nella muulla alalla.

− Voin suositella lämpimästi myös ulko-
maan kokemuksia. Erilaisia kansainvälisty-
misvaihtoehtoja on nykyään runsaasti tar-
jolla. Kannustan kaikkia seuraamaan omia 
unelmiaan ja hakeutumaan itseä kiinnosta-
viin tehtäviin.  l

Henna Moilanen arvostaa suomalaisen ruuan 
laatua ja Suomen elintarviketeollisuuden no-
peaa reagointikykyä ihmisten erilaisiin tarpei-
siin ja trendeihin.
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Kohti ilmastoystävällisempiä  
käytäntöjä elintarvikeketjussa

klo 13.00 ILMOITTAUTUMINEN & MEHUA JA PIKKUPURTAVAA

klo 13.20 TILAISUUDEN AVAUS 
 Puheenjohtaja Taru Karikoski, Elintarviketieteiden Seura ry

 Vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj 
 Seminaarin puheenjohtaja, lehden neuvottelukunnan jäsen 
 Elintarviketieteiden Seura ry:n kunniajäsen

klo 13.40 MISTÄ ILMASTONMUUTOKSESSA ON KYSYMYS? 
 Työelämäprofessori Anneli Pauli  
 Ilmakehätieteiden keskus INAR

klo 14.00 MITEN ALKUTUOTANTO VOI VÄHENTÄÄ PÄÄSTÖJÄ? 
 Tutkimusprofessori Kristiina Regina 
 Luonnonvarakeskus / Suomen ilmastopaneeli

klo 14.30 KAHVITAUKO

klo 15.00 MITÄ ELINTARVIKETEOLLISUUS TEKEE ILMASTONMUUTOKSEN  
 HILLITSEMISEKSI? 
 Toimialapäällikkö Anna Vainikainen, Elintarviketeollisuusliitto ry

klo 15.30 MITEN KAUPPA ON MUKANA ILMASTOTALKOISSA, 
 JA MITEN VASTUULLISUUS NÄKYY KULUTTAJIEN OSTOISSA? 
 Johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry

klo 16.00 MITÄ VASTUULLINEN RUOKA TARKOITTAA HORECA-ALALLA, 
  JA ONKO SE MITATTAVISSA MYYNNISSÄ? 
 Varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, Mara ry

klo 16.30 MILLAISIA ILMASTOTEKOJA SIJOITTAJA ODOTTAA YRITYKSILTÄ? 
 Sijoitusjohtaja Mika Leskinen, FIM

klo 17.00 VAPAATA SEURUSTELUA & PIKKUPURTAVAA

 -lehden 30-vuotisjuhlaseminaari

torstai 7.11.2019 klo 13.00−18.00
K-Kampus, Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

Osallistumismaksu

n ETS:n jäsenet  40€ 
(työelämässä) 

n ETS:n jäsenet  20€ 
(ei työelämässä) 

n Kannattajajäsenet  60€

n Muut 80€

KOKO ELINTARVIKEALAN  
AMMATTI- JA TIEDELEHTI

Anneli Pauli 
Anneli Pauli on työskennellyt mm. Euroopan 
komission tutkimuksen ja innovoinnin pää-
osaston varapääjohtajana, Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston rehtorina sekä Suomen 
Akatemian ylijohtajana ja pääsihteerinä.

Kristiina Regina 
Kristiina Regina tutkii maatalouden kasvi-
huonepäästöjä ja keinoja vähentää ruuan-

tuotannon ilmastovaikutuksia. Hän on myös 
Suomen ilmastopaneelin asiantuntija.

Anna Vainikainen
Anna Vainikaisen tehtäviin Elintarvike- 
teollisuusliitossa kuuluvat vastuullisuus-, 
ympäristö- ja energiakysymykset.

Matti Kalervo
Matti Kalervo on tehnyt töitä K-ryhmän vastuul-
lisuuden edistämiseksi jo pitkään. Hänellä on 
laaja näkemys kaupan alan vastuullisuushaas-
teista, sillä hän vastaa sekä Keskon vastuulli-
suustoiminnoista että tuotetutkimuksesta.

Mika Leskinen
Mika Leskinen on työskennellyt pitkään pää-
omamarkkinoilla ja vastuullisen sijoittami-
sen parissa. Nykyinen työpaikka FIM on suo-
malainen varainhoitaja ja yksityispankki.

Veli-Matti Aittoniemi
Veli-Matti Aittoniemen tehtäviin Matkailu- ja 
Ravintolapalvelut MaRa ry:ssä kuuluvat ylei-
nen ja alkoholipoliittinen edunvalvonta sekä 
verotus- ja elintarvikeasiat.

Ilkka Nieminen
Ilkka Nieminen työskentelee Päivittäis-
tavarakauppa ry:ssä vastuualueinaan 
elintarvikkeiden toimitusketju, ympäris-
töasiat ja ruokahävikki.
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Ilmoittautuminen:  
www.lyyti.in/kehittyva_elintarvike_lehti_30v
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T
aloyhtiömme aloitti muovin ke-
räämisen kevättalvella, ja asuk-
kaat ovat joutuneet opettelemaan 
uusia käytäntöjä arkielämässä. 

Olen havainnut, että perheemme saldo on 
isohko muovikassi viikossa, ja valtaosa 
muovijätteestä on peräisin elintarvike-
pakkauksista.

Tilanne on sama koko EU:ssa. Elintarvi-
kepakkaukset muodostavat jopa lähes puo-
let muovijätteestä. Ylipakataanko siis elin-
tarvikkeita ja miksi juuri muoviin?

Pakkaus on välttämätön osa nykyaikaista 
elintarviketuotetta: se suojaa, parantaa 
tuotteen säilyvyyttä ja mahdollistaa tehok-
kaan logistiikan. Muovi hoitaa nämä tehtä-
vät erinomaisesti. Muovin suoritusominai-
suudet ovat hyvät, sen hinta on edullinen, 
ja sitä on helppo työstää. 

Muovi on siis oikea ihmeaine. Vai onko? 
Kun muovipakkaus on tehnyt tehtävänsä, 
siitä muodostuu yllättäen roska, jolle on 
vaikea löytää oikeaa sijoituspaikkaa tai jat-
kokäyttöä. Pahimmillaan muovipakkaus 
tai -kääre heitetään luontoon, ja se päätyy 
mikromuovina ruokalautaselle. Kuluttajien 
välinpitämättömään asenteeseen ei välttä-
mättä auta edes panttijärjestelmä.

MUOVIHAASTEESEEN ON PYRITTY vas-
taamaan keräysvelvoitteilla. Niinpä mei-
dänkin taloyhtiömme roskakatokseen 
ilmestyi keltainen roska-astia muoville. 
Ensi vuodesta alkaen ei enää riitä muovin 
kerääminen, vaan jätemuovi pitää kier-
rättää uusiomuoviksi. Kierrätys ener-
giaksi ei enää voi olla yksinomainen rat-
kaisu. Matka nykyisestä 30 prosentin 
kierrätysasteesta 70−80 prosentin perin-
teiseen materiaalien kierrätystasoon on 
vielä pitkä.

KELTAINEN KERÄYSLAATIKKO 
HAASTAA UUSIIN 
MUOVIRATKAISUIHIN

Kolumni TEKSTI: tutkimusjohtaja Tiina Nakari-Setälä, VTT

KU
VA

: V
TT

Jotta tavoite saavutetaan, tarvitaan uusia 
kierrätysratkaisuja. Muovien tunnistusta 
ja lajittelua voidaan tehostaa keinoälyn ja 
robotiikan avulla. Jätemuovin jalostustek-
nologioitakin toki on, ja niitä kehitetään 
koko ajan lisää. On mekaanisia, kemiallisia 
ja jopa mikrobeja ja entsyymejä hyödyntä-
viä jalostusprosesseja. VTT kehittää näitä 
kaikkia. Esimerkiksi kaasutus- ja pyrolyy-
sikonseptit ovat jo pilotointivaiheessa ja 
mahdollistavat tulevaisuudessa jätemuovin 
kierrätyksen uusiomuoviksi.

Kierrätysongelman ytimessä ovat kui-
tenkin muovien monimuotoisuus ja muo-
vipakkausten yhdistelmämateriaalit. Esi-
merkiksi elintarvikkeissa käytetyt moni-
kerrosmuovit ovat kierrättämisen kannalta 
hankalia. Meidän ei oikeastaan pitäisikään 
puhua muovista vaan muoveista moni-
kossa.

ÖLJYPOHJAISISTA VALTAMUOVEISTA 
valmistetuille pakkauksille on olemassa 
vaihtoehtoja. Kaupallisina tuotteina löy-
tyy erilaisia biopohjaisia muoveja. Monet 
niistä ovat kemiallisilta ominaisuuksil-
taan identtisiä valtamuovien kanssa ja 
kierrätettävissä. Osa on kompostoituvia. 
 Myös ne kuuluvat EU:n määritelmän 
mukaisesti muoveihin, mutta koska niillä 
ei ole kierrätysjärjestelmiä, niiden käyttö 
halutaan rajoittaa erikoistapauksiin.

Merkittävimmäksi muovin korvaajaksi 
jäävät kuitupohjaiset tuotteet. Perinteiset 
paperi- ja kartonkipakkaukset ovat meille 
kaikille tuttuja. Taipuisiko selluloosakuitu 
myös muoviksi?

VTT on kehittänyt menetelmiä, joiden 
 avulla selluloosasta saadaan lämpömuo-
kattavaa, ja sen työstäminen onnistuu 
perinteisillä muovintyöstökoneilla. Mate-
riaalista tehtyjä kalvoja voidaan yhdistää 
monikerrosrakenteiksi toisen, nanosel-
luloosapohjaisen kalvon kanssa. Jo kol-
mesta kerroksesta tehty pakkauskalvo  
riittää suojaamaan elintarvikkeen vesihöy-
ryltä, rasvalta ja hapelta. Se sopii niinkin 
vaativan tuotteen pakkaamiseen kuin suk-
laa.

Myös ohut kartonki saadaan nykytekno-
logialla venymään. Muovattava kartonki voi 
korvata jatkossa muoveja esimerkiksi leik-
kelepakkauksissa. Ja mikä parasta, pakkaus 
voidaan käytön jälkeen viedä paperin ja 
kartongin keräysastiaan, mistä sen matka 
jatkuu uuteen kuitutuotteeseen.

MUOVIHAASTEEN RATKAISEMISEKSI 
on kolme hyvää keinoa: kierrätä, korvaa 
ja keksi uudelleen. Haastetaan itsemme ja 
toisemme viemään muoviroskat keltai-
seen keräyslaatikkoon, yritykset tuomaan 
korvaavia materiaaliratkaisuja markki-
noille, ja elintarviketeollisuus keksimään 
uusia tapoja vähentää pakkaustarvetta.

Teknologia on suuri mahdollistaja. Jo nyt 
voi aavistaa tuloillaan olevan älykkään ja 
ketterän ruuan tuotannon ja jakelun järjes-
telmän, joka vastaa tulevaisuuden kulutta-
jien monimuotoisiin tarpeisiin. Sen myötä 
myös elintarvikepakkaaminen muuttuu. 
Visionääri miettii jo miten.

TEKNOLOGIA  
ON SUURI  

MAHDOLLISTAJA.

ISO UUTUUS. 
PIENIIN HAAVOIHIN.
Cederroth Haavanhoitoautomaatissa on kaikki mitä 
tarvitset pienten haavojen hoitoon! Sopii erityisesti 
työpaikoille, joissa pienet haavat ovat arkipäivää. 
Runsas valikoima erilaisia laastareita varmistaa, että 
niitä on pidempään saatavilla käden ulottuvilla juuri 
siellä, missä laastareita tarvitaan.

Tutustu tuotteeseen www.cederroth.com/fi 

Cederroth Haavanhoitoautomaatissa on kaikki mitä 
tarvitset pienten haavojen hoitoon! Sopii erityisesti 

Runsas valikoima erilaisia laastareita varmistaa, että 
niitä on pidempään saatavilla käden ulottuvilla juuri 

Soft laastariHaavapyyhkeet Sininen jäljitettävä 
sormenpäälaastari

Sininen jäljitettävä
elintarvikelaastari 

Uutuus
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Ajankohtaista TEKSTI: projektipäällikkö Taina Harmoinen &  
 projektipäällikkö Esko Helansuo Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

LUONNONKALAN KÄYTTÖ  
PIENENTÄÄ ILMASTOVAIKUTUKSIA

L
uonnonvarakeskus arvioi Ruoka- 
Minimi -hankkeessa kulutuksen 
muutoksien vaikutusta ilmasto-
päästöihin. Yhtenä mallina tutki-
muksessa oli kalaisa ruokavalio, 

jossa kalan kulutusta lisättiin nykyisestä 31 
gramman päiväkulutuksesta 81 grammaan.

Liha, 142 grammaa vuorokaudessa, jä-
tettiin pois ruokavaliosta ja lisättiin mar-
jojen, kasvisten ja maitotuotteiden määrää 
niin, että ravitsemissuositukset täyttyivät. 
Kalaisalla ruokavaliolla laskettiin saatavan 
noin 30 prosenttia pienemmät ilmastovai-
kutukset kuin nykyisellä kulutuksella. Tä-
mä edellyttää, että kalaisassa ruokavaliossa 
suositaan kotimaista luonnonkalaa¹.

kasvanut viime vuosina Suomessa. Kaak-
kois-Suomen ammattikorkeakoulun to-
teuttamassa Fish & Eat -hankkeessa Jär-
vi-Suomen alueelle tehdyssä selvityksessä 
todettiin, ettei saaliskalan valmistusta asi-
akkaille ole vielä tuotteistettu kalastusmat-
kailupalveluihin. Kalastusmatkailuyrittä-
jät toivoivat ohjeita kalasta valmistettaviin 
välipalatuotteisiin ja erityisesti nuotioruo-
kailuun. Luonnon keskellä laavulla, kodas-
sa tai nuotiolla on helpointa valmistaa ruo-
kaa kalastusmatkan yhteydessä.

Fish & Eat -hankkeessa kalastusmat-
kailuyrittäjille kehiteltiin reseptiikkaa ka-
laruokiin, ja heitä koulutettiin kalaruokien 
valmistukseen. Kaikki kehitellyt ruuat koot-
tiin Ahdin antimet lautaselle -julkaisuun, 
jossa on reseptiikan lisäksi kalastukseen ja 
kalan käsittelyyn sekä ruuanvalmistukseen 
liittyvää tietoa². Kirjasta toimitettiin huh-

Kala kuuluu ympäristöystävälliseen ruokavalioon. Luonnonkalojen kuten hauen, muikun,  
ahvenen, kuhan, siian ja silakan myötä vedestä poistuu ravinteita, ja rehevöityminen vähenee.

tikuussa 2019 hieman lyhennetty julkaisu 
englanniksi: Ahti’s bounty on your plate.

Konttimyymälä auki  
ympäri vuorokauden
Luonnonkalan saatavuus on usein ongel-
mana kuluttajille. Villikalaa on ollut pää-
asiassa kauppahallien kalamyymälöissä ja 
torien myyntivaunuissa. Kaakkois-Suo-
men ammattikorkeakoulun Fisupostilla jär-
vikalat liikkeelle -hankkeessa kalan saata-
vuushaasteeseen tartuttiin lanseeraamal-
la Lähiapaja-tuotekonttimyymälä Juvan 
ABC-aseman kylkeen.

Täysin automatisoidussa myymäläs-
sä paikallisten kalastajien ja pientuottaji-
en tuotteita myydään suoraan asiakkaille. 
Asiakkaat pääsevät konttiin älypuhelimen 
näytölle tulevalla ”Avaa lukko”-painik-
keella, kun asiakas on rekisteröitynyt Lä-
hiapaja-palvelun käyttäjäksi tai tehnyt os-
toksia verkkokaupasta.

Kuluttajat ovat olleet alusta asti kiin-
nostuneita Lähiapaja-suoramyyntikon-
septista, ja myönteistä palautetta on tullut 
asioinnin helppoudesta. Lähiapajan toi-
minnan alussa tuotteet tuli ostaa etukäteen 
Lähiapaja.fi-verkkokaupasta.

Verkkokaupan rinnalle kuluttajat toivoivat 
ratkaisua, joka mahdollistaisi ostosten teke-
misen reaaliaikaisesti paikan päällä. Lähi- 
apajaan asennettiin heinäkuussa Suomen 
ensimmäinen ruuan myyntipisteessä toimi-
va, RFID-tekniikkaan perustuva itsepalve-
lukassa, joka tunnistaa kassan lukijatasolle 
asetetut tuotteet hintoineen automaattisesti. 
Nyt kuluttajat voivat poiketa Lähiapaja-kon-
tissa ostamassa haluamansa tuotteet milloin 
tahansa ja maksaa ostokset itsepalvelukas-
saan pankkikortilla tai mobiilimaksulla.

Tällä hetkellä Lähiapajan valikoimas-
sa on Saimaan kuhafilettä sekä lahnamas-
saa pakasteina. Puumalan muikkuja löytyy 
hyllystä säilykkeinä, ja valikoimaan on tu-
lossa alkusyksystä 2019 myös paikallisia 
särki-, lahna- ja ahvensäilykkeitä Puulal-
ta. Lisäksi valikoimassa on muun muassa 
kyytön ja karitsan lihaa pakasteina, huna-
jaa sekä luomuvalkosipulituotteita.

Konttimyymälästä kyläkaupan 
vaihtoehto?
Automaattinen ja tarvittaessa liikutelta-
va myyntipaikka sitoo vain vähän tuottaji-
en aikaa ja pääomia. Kontin myyntijärjes-
telmistä huolehtii järjestelmätoimittaja, ja 

kylmälaitteiden lämpötilaa voidaan valvoa 
etäyhteyksillä.

Asiakkaille Lähiapaja tuo helpon ta-
van ostaa usean kalastajan ja lähituotta-
jan tuotteita samasta paikasta. Paikallisil-
le kalastajille ja tuottajille jää puolestaan 
parempi kate suoraan kuluttajille myy-
mistään tuotteista. Konsepti mahdollistaa 
tuottajille myös kimppakuljetukset, jol-
loin ympäristövaikutukset ovat pienem-
mät, eikä asiakkaidenkaan tarvitse ajaa 
erikseen useamman tuottajan luokse saa-
dakseen haluamansa tuotteet.

Tulevaisuudessa Lähiapaja-kontti voisi 
toimia kauppa-auton, kyläkaupan ja tori-
vaunun vaihtoehtona. Liikkuvana lähika-
lan ja -ruuan myyntipiste tavoittaa kulut-
tajat ajallisesti ja sijainnillisesti optimaa-
lisesti: ympäristön sekä aluetalouden kan-
nalta kestävällä tavalla. l

LÄHTEET:
1) Saarinen, Merja ym. 2019. Hallittu ruokavaliomuu-

tos voisi tuoda ilmastohyötyjä, parantaa ravitse-
musta ja säilyttää maatalouden Suomessa. Policy 
brief 12/2019. Valtioneuvoston julkaisut.

2) Ahdin antimet lautaselle -julkaisu  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-162-0.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Fisupostilla järvikalat liikkeelle -hankkeessa on kehi-
tetty Juvan ABC-aseman viereen Lähiapaja-suoramyyntikonsepti. Lähiapaja-myymälä on avoin-
na ympäri vuorokauden. Sieltä voi ostaa kalatuotteita sekä muuta eteläsavolaista lähiruokaa it-
sepalvelukassalta.

Lähiapaja-konttimyymälästä voi ostaa esimerkiksi 
säilykemuikkuja.

Suomen puhtaiden järvien kaloista valmistuu 
monenlaisia herkkuja. Jauhettu luonnonkala so-
pii mainiosti kalaburgeriin.

Kalan ja muiden merenelävien 
käytön lisääminen on suositel-
tava ruokavaliomuutos ener-
giatasapainon ja terveyden 
edistämiseksi. Kalaa tulisi suo-
situsten mukaan syödä kalala-
jeittain vaihdellen 2−3 kertaa 
viikossa1.

Kala kiinnostaa kuluttajia: 
kalan kulutus on lähes kaksin-
kertaistunut vuoden 1980 jäl-
keen. Kalan kulutus henkeä 
kohti on ollut viime vuosina 

noin 13 kiloa. Kulutuksesta val-
taosa on tuontikalaa, 9 kiloa 
henkeä kohti ja siitä kasvatet-
tua lohta 3,5 kiloa. Kotimaises-
ta kalasta lähes kolmasosa on 
kasvatettua kirjolohta. Suoma-
lainen syö 300−500 grammaa 
niin muikkua, kuhaa, haukea, 
siikaa, ahventa kuin silakkaa-
kin vuosittain, yhteensä  
2,3 kiloa2. 

Kalastus on suosittu harras-
tus; vapaa-ajankalastajia on  

1,6 miljoonaa. Vapaa-ajanka-
lastajien saalis on 30 miljoonaa 
kiloa, josta eniten saadaan ah-
venta ja haukea.

Kaikkiaan kalaa tuotettiin 
vuonna 2017 reilu 205 miljoo-
naa kiloa, josta kaupallisen ka-
lastuksen osuus oli 161 miljoo-
naa kiloa ja kasvatetun kalan 
14,5 miljoonaa kiloa. Suurin osa 
kaupallisen kalastuksen saa-
liista saadaan merialueelta. 
Vapaa-ajankalastajien saaliista 

kaksi kolmasosaa saadaan si-
sävesiltä³.

LÄHTEET:
1)  Valtion ravitsemusneuvottelukun-

ta: Terveyttä ruoasta. Suomalai-
set ravitsemussuositukset 2014.

2) Ruokatieto: Tietohaarukka. Tilas-
totietoa elintarvikealasta 2018.

3) Luonnonvarakeskus: Kala- ja riis-
tatilastot.

Kalaa tulisi syödä 2−3 kertaa viikossa

Kalastusmatkailuun  
uusia reseptejä
Suomen puhtaat sisävedet kiinnosta-
vat kotimaisten kalastajien lisäksi ulko-
maisia kalastajia. Kalastusmatkailu onkin 
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Ajankohtaista TEKSTI: asiantuntija Jukka Saarinen, Satafood Kehittämisyhdistys ry

GLUTEENITTOMAN VILJELYKIERRON 
HANKE TUOTTI TIETOPANKIN

S
atafood kehittämis-
yhdistyksen Glutee-
nittomasta viljely-
kierrosta erikoistu-
misvaihtoehto tiloille 

-hanke tuotti myös tietopan-
kin. Sieltä löytyy muun muas-
sa uutiskirjeitä, tapahtumien 
aineistoja ja katsauksia. Sata-
foodin verkkosivuille on ladat-
tu myös hanketoimijoiden laa-
timia oppaita ja raportteja.

Hanketta toteutettiin vuo-
sina 2016−2019, jolloin kauran 
suosio elintarvikkeiden raa-
ka-aineena kasvoi ja kasvaa 
edelleen voimakkaasti. Kauran 
elintarvikekäyttö kasvoi han-
keaikana toisen terveelliseksi 
tiedetyn ja tunnustetun viljan, 
rukiin, käyttöä suuremmaksi. 
Kasvua edisti kauran hyviksi 
tiedetyt ravintoarvot, glutee-
nittomuus, maku, monikäyt-
töisyys, uudet tuoteinnovaa-
tiot sekä kauran saamat useat, 
tunnustetut terveellisyysväit-
tämät.

Myös gluteenittoman kau-
ran käyttö kasvoi. Muihin glu-

teenittomiin raaka-aineisiin 
verrattuna kauralla on yliver-
tainen ravintoarvo (Taulukko). 
Hankeaikana gluteenittomi-

gluteenittomat kauratuotteet 
vahvistivat asemaansa myös 
vientimarkkinoilla.

Gluteenittoman kaura 
lisä viljelijöille
Täysin gluteeniton viljelykierto 
ei sisällä gluteenia sisältäviä vil-
joja, kuten ohraa, vehnää, ruis-
ta tai ruisvehnää. Kaikki muut 
Suomessa tuotettavat kasvit 
ovat luontaisesti gluteenitto-
mia ja sopivat muutamaa pien-
tä poikkeusta lukuun ottamat-
ta gluteenittomaan viljelykier-
toon. Ilman gluteenia sisältäviä 
viljojakin on mahdollista luoda 
monipuolisia ja taloudellisesti 
kannattavia viljelykiertoja.

Gluteenittoman kauran ja 
tattarin tuotanto on hyvä vaih-
toehto asiaan perehtyville ti-
loille. Gluteeniton kaura on eri-
koistuote, jonka laatuvaati-
mukset ovat samoja kuin suuri-
mokauralla, mutta se ei mielui-
ten sisällä yhtään tai korkein-
taan muutaman vieraan viljan 
siemenen kilossa kauraa (kuva ). 
 Puhtauden saavuttamiseksi 

vaaditaan tarkkuutta koneiden, 
tilojen ja kylvösiementen puh-
taudessa. Lisäksi pellot on tar-
kastettava ja vieraiden viljojen 
aiheuttama ”saastunta” kitket-
tävä tarkasti pois.

Viljan raakaerän puhtaus 
on tärkeä, koska lajittelemalla 
tarvittavaa puhtautta on vai-
kea saavuttaa. Gluteenittoman 
kauran tuottajille maksetaan 
tuotannon rajoitteista ja yli-
määräisestä työstä normaa-
lin elintarvikekauran hinnan 
lisäksi gluteenittoman kau-

en, kaurapohjaisten tuotteiden 
määrä kasvoi, ja uusia tuottei-
ta ja tuottajia ilmestyi mark-
kinoille. Gluteeniton kaura ja 

Kuva.  Viljaerän puhtauden alustava tarkastaminen käy omatoimisestikin: yhden kilogramman edustava viljanäyte pöydälle ja sen tarkastus jyvä jyvältä.

VILJA Energia kcal Kuitu g Proteiini g Rasva g

Kaura 335 10 14,5 7,3 

Riisi 338 1,0 6,1 0,7 

Hirssi 351 3,2 11,3 2,9 

Maissi 301 9,2 7,9 1,2 

Tattari 312 5,8 11,9 2,0 

VILJA Rauta mg Kalsium mg E-vit mg B1-vit mg Foolih µg

Kaura 6,3 43 1,5 0,33 46 

Riisi 1,2 6,0 < 0,1 0,04 10,1 

Hirssi 4,8 9,0 0,3 0,26 30 

Maissi 1,5 0,4 - 0,14 10,1 

Tattari 3,8 18 0,8 0,6 29 

Taulukko. Kauran ja tärkeimpien gluteenittomien kasvien ravintoarvot.

Kaksi prosenttia suomalaisis-
ta sairastaa keliakiaa, mutta 
vain noin kolmasosa on diag-
nosoituja. Suurin osa keliaa-
kikoista sairastaakin tautia 
tietämättään. Keliakiaan ei 
ole parannuskeinoa, vaan ai-
noa hoitokeino on noudattaa 
gluteenitonta ruokavaliota.

Gluteenitonta ruokavaliota 
noudattaa myös suuri joukko 
ihmisiä. He tietävät kokemus-
peräisesti gluteenia sisältävi-
en tuotteiden nauttimisen ai-
heuttavan heille vaivoja, vaik-
ka keliakiaa ei heillä olisi to-
dettukaan.

Gluteenittomien tuotteiden 

kysyntä kasvaa sekä Suomes-
sa että muualla. Maailman-
laajuisesti merkittävimmät 
gluteenittomat kasvit − riisi, 
maissi ja hirssi − eivät kuiten-
kaan kasva Suomessa. Tär-
keimpiä kotimaisia, gluteenit-
tomia kasveja ovat tattari ja 
ennen kaikkea kaura.

Moni sairastaa keliakiaa tietämättään

ran lisä. Hankkeen tavoitteena 
oli edistää uuden, kannattavan 
tuotannon syntymistä maa-
tiloille ja varmistaa teollisuu-
den ja viljan viejien laadukkaan 
raaka-aineen saantia.

Viljelijät hankkeen 
pääkohderyhmä
Hankkeen pääasiallinen koh-
deryhmä olivat viljelijät. Hanke 
järjesti tilaisuuksia gluteenit-
tomasta viljelykierrosta ja sii-
hen sopivien kasvien viljelys-
tä. Tilaisuudet olivat pääasias-

sa seminaarityyppisiä, mut-
ta pellonpiennartilaisuuksia ja 
tutustumiskäyntejä alan toi-
mijoiden tiloihin ja toimintaan 
järjestettiin myös. Osa tilai-
suuksista toteutettiin yhteis-
työssä toisten hankkeiden tai 
yritysten kanssa.

Tilaisuudet kiinnostivat vil-
jelijöitä: yhteensä useita sato-
ja viljelijöitä osallistui järjes-
tettyihin tilaisuuksiin. Niiden 
materiaali on tallennettu Sata-
foodin verkkosivuille ko. hank-
keen alle. l

Gluteeniton 
viljelykierto tutuksi

Satafood Kehittämis-
yhdistys ry toteutti  
vuosina 2016−2019 
Gluteenittomasta vil-
jelykierrosta erikois-
tumisvaihtoehto ti-
loille -hankkeen, jos-
sa ko. viljelykiertoa 
tehtiin viljelijöille tu-
tuksi.

Hanketta rahoitet-
tiin Manner-Suomen 
maaseudun kehittä-
misohjelman varois-
ta, ja tarvittava yksi-
tyinen rahoitus saa-
tiin Niemi-säätiöltä.

Kohdealueena oli 
lounainen Suomi: 
Varsinais-Suomi, 
Pirkanmaa ja Sata-
kunta.

LISÄTIETOJA:
satafood.net/hankkeet/

1

KUVA: SENNI VALIOLA

www.maustepalvelu.com 

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

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

Menestyksen makujen  
rakentaja

LÄHDE: SUOMEN KAURAYHDISTYS
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K
estävän ravitsemuksen turvaami-
nen asettaa elintarvikealalle haas-
teita tulevaisuudessa. Tuore  
hallitustenvälisen ilmastonmuu-

tospaneelin IPCC:n raportti korostaa 
ruuantuotannon, maankäytön ja ilmas-
tonmuutoksen välisiä yhteyksiä. Ruoka-
järjestelmien on arvioitu tuottavan noin 
20−30 prosenttia kaikista ihmisen aiheut- 
tamista kasvihuonekaasupäästöistä. 

Toisaalta myös ilmastonmuutos vai-
kuttaa ruokajärjestelmiin, sillä maata-
loustuotanto on altis säiden muutok-
sille. Kuivuuden, rankkasateiden, myrs-
kyjen ja muiden säiden ääri-ilmiöiden on 
ennustettu lisääntyvän ilmastonmuutok-
sen myötä. Tästä johtuen osa nykyisistä 
maatalousalueista saattaa muuttua täysin 
käyttökelvottomiksi, ja muualla joudu-
taan varautumaan suuriin satovaihtelui-
hin.

TUTKIMUKSET OSOITTAVAT, että siirty-
minen kasviperäisiin ruokavalioihin voisi 
auttaa sopeutumaan ilmastonmuutok-
seen ja vähentämään haitallisia ympäris-
tövaikutuksia. Kuluttajien ruokailutottu-
musten hidas muutos on suurimpia haas-
teita kasvispainotteisten ruokavalioiden 
edistämisessä. Kotieläintuotteita muis-
tuttavat, vaihtoehtoiset elintarvikkeet 
helpottavat tätä muutosta, sillä kuluttajat 
voivat valmistaa niistä tuttuja aterioita.

Kasvisperäiset kotieläintuotteiden kor-
vikkeet ovat herättäneet laajaa kiinnos-
tusta niin Suomessa kuin maailmallakin, 
mutta niiden markkinaosuus on merkit-
tävästä kasvusta huolimatta marginaa-
linen. Syitä voi olla monia, kuten kor-
vaavien tuotteiden korkea hinta sekä 
kuluttajien tyytymättömyys tuotteiden 
makuun tai koostumukseen.

Elintarvikealan tutkimuksen ja kehi-

tyksen avulla voidaan tuottaa uusia, ter-
veellisiä, maukkaita ja hinnaltaan kilpai-
lukykyisiä kotieläintuotteiden korvaajia. 
Uusista raaka-aineista erityisesti levät, 
sienet ja soluviljelyllä tuotettavat proteii-
nit tarjoavat innovaatiomahdollisuuksia 
kuluttajia kiinnostaville proteiinirikkaille 
tuotteille.

Soluviljellyn lihan markkinoille tuloa 
saamme todennäköisesti odottaa vielä pit-
kään, mutta mikrobien tuottamien pro-
teiinien teollisen mittakaavan tuotanto 
näyttää lupaavalta jo lähitulevaisuudessa. 
Mikrobien avulla voidaan tuottaa esimer-
kiksi maitoproteiini kaseiinia sekä kanan-
munan valkuaisen proteiinia albumiinia 
ilman kotieläimiä. Näillä proteiineilla voi-
daan parantaa kotieläintuotteita korvaa-
vien elintarvikkeiden koostumusta ja lisätä 
tuotteiden houkuttelevuutta.

UUSIEN ELINTARVIKKEIDEN kehitte-
lyssä on tärkeää arvioida myös tuottei-
den ympäristökestävyys. Eläinperäisiä 
raaka-aineita sisältämättömillä tuotteilla 
ei ole automaattisesti pienempi ympäris-
töjalanjälki kuin kotieläintuotteilla. Kes-
tävyyteen vaikuttavat raaka-aineiden ja 
niiden alkuperän lisäksi myös tuotteen 
prosessoinnista syntyvät päästöt,  
pakkausmateriaalit, ruokahävikki ja  
kuljetukset. Kotieläintuotteiden korvik-
keet vaativat usein prosessointia, joten 
siihen käytettävän energian lähteellä on 
suora vaikutus tuotteen hiilijalanjälkeen.

Vesijalanjälki korostuu kasveista esi-
merkiksi avokadolla ja pähkinöillä. Pal-
muöljyn ja soijapapujen tuotantoon rai-
vataan laajamittaisesti sademetsiä troop-
pisilla alueilla, mikä aiheuttaa luonnon 
monimuotoisuuden heikkenemistä. Kas-
vintuotannolla voi olla myös merkittäviä 
paikallisia ympäristövaikutuksia, kuten 
vesistöjen rehevöitymistä peltojen ravin-
nehuuhtoutumien vuoksi tai juomaveden 
saastumista liiallisen kasvinsuojeluainei-
den käytön seurauksena.

Kattavan ympäristövaikutustarkaste-
lun lisäksi elintarvikkeiden kestävyysmit-
taukset olisi syytä laajentaa usein vähäi-
selle huomiolle jäävään sosiaaliseen kes-
tävyyteen. Tällöin arvioidaan vaikutuksia 
ihmisoikeuksiin, työoloihin, kulttuuri-
perintöön, yhteiskunnallisiin seurauksiin 
ja hallintoon. Erityisesti tuontituotteiden 
osalta vähimmäisvaatimukset sosiaalisen 
kestävyyden tasosta auttaisivat paran-
tamaan ruuan tuottajamaissa elävien ja 
työskentelevien ihmisten elinoloja.

ELINKAARIARVIOINTIMENETELMÄ on 
tehokas työkalu tuotteiden ympäristö- 
ja sosiaalisten vaikutusten tarkasteluun 
tuotantovaiheiden aikana raaka-ainei-
den valmistuksesta jätteiden käsittelyyn. 
Menetelmällä voidaan tunnistaa tuotan-
toprosessin kuormittavimmat vaiheet ja 
vertailla vaihtoehtoisia raaka-aineita ja 
prosesseja. Elinkaariarviointi tuotekehi-
tyksessä auttaa varmistamaan elintarvik-
keiden kokonaiskestävyyden.

Kestävyystekijät huomioiva tuotekehi-
tys on tärkeä osa elintarvikealan tulevai-
suuden haasteiden ratkaisua, mutta se ei 
yksinään riitä. Lisäksi tarvitaan monitie-
teistä tutkimusta ruokajärjestämän kes-
tävyysmuutoksen saavuttamiseksi.

PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
TEKSTI: apulaisprofessori Hanna L. Tuomisto,  
 Kestävyystieteen instituutti (HELSUS), Helsingin yliopisto

Teema 
PUHEENVUORO

TUTKIMUKSELLA VASTAUKSIA 
ELINTARVIKEALAN 
KESTÄVYYSONGELMIIN

ELINKAARIARVIOINTI 
AUTTAA VARMISTAMAAN 

ELINTARVIKKEIDEN 
KOKONAISKESTÄVYYDEN.

Ajankohtaista TEKSTI: terveysteknologian opiskelija Niko Laaksonen &  
 tutoropettaja Sari Loppela-Rauha, Turun ammattikorkeakoulu

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN TUTKIMUS-
RAVINTOLA FLAVORIA KÄYNNISTYI

F
lavoria on Turun yliopiston kehit-
tämä monitieteinen tutkimusalus-
ta, joka tarjoaa tilat tieteelliseen ja 
kaupalliseen tutkimukseen. Tut-
kimusalustan rakentamisessa ja 

tutkimustoiminnassa on mukana monitie-
teinen joukko muun muassa ravitsemus-, 
kauppa-, elintarvike-, yhteiskunta- ja kas-
vatustieteilijöitä sekä teknologian ja tulevai-
suuden tutkijoita.

Flavoria tukee myös kestävää kehitys-
tä tuottamalla monialaista kuluttajakäyt-
täytymisen ymmärrystä tutkimusravin-
tolassa ja moniaistilaboratoriossa uusien 
kestävien innovaatioiden synnyttämisek-
si. Flavoria-linjasto, MyFlavoria-sovellus 
ja ravintolan yhteydessä sijaitseva Aisti-
kattila luovat käyttäjäystävällisen tutki-
musalustan, joka hyödyttää niin kulutta-
jia, tutkijoita kuin yrityksiäkin.

Linjasto ja käyttäjäsovellus apuna
MyFlavoria-sovelluksesta käyttäjä löytää 
ajankohtaiset tiedot ruokalistasta ja käyn-
nissä olevista tutkimuksista. Sovelluksen 
avulla voi myös osallistua Flavorian tutki-
muksiin, ansaita etuseteleitä ja saada tie-
toa syömästään ruuasta.

Flavoria-linjastolla punnitaan kulut-
tajan valitsema ruokamäärä. MyFlavo-
ria-sovelluksen QR-koodin avulla yhdis-
tetään linjastolta saatu data sovellukseen 
käyttäjän nähtäväksi. Käyttö vaatii aluksi 
hieman totuttelua, mutta kun idean ym-
märtää, seuraava käyttökerta menee jo 
paljon helpommin.

Ruokailija näkee lounaansa ravintoarvot 
sovelluksen ruokailuvälilehdellä selkeäs-
ti: esimerkiksi lounaansa energian ko-
konaismäärän, ja mistä energiaravinto - 
aineista energia on koostunut eli hiilihyd-
raattien, rasvojen ja proteiinien osuudet 
energiasta sekä grammoina että prosent-
teina. Ruokailun jälkeen jätepisteellä vaa-
ka mittaa biojätteen määrän. Mittaustulos 
kirjautuu kuluttajasovellukseen. 

Aistikattila on moniaistinen tila, johon 

voidaan luoda erilaisia ympäristöjä haju-
jen ja av-teknologian avulla. Tilan seinille 
voidaan esimerkiksi heijastaa merimaise-
ma, ja äänillä, valoilla ja hajuilla muodos-
taa merenläheinen tunnelma.

Tämä teknologia mahdollistaa erilai-
sia tutkimustilanteita, joita voidaan hyö-
dyntää muun muassa elintarvikeyritysten 
tuoteideoinnissa ja -testauksessa. Tuot-
teen testaaminen todellista käyttötilan-
netta mukailevassa rakennetussa ym-
päristössä avaa tuotteiden testaamiselle  
uusia mahdollisuuksia ja lisää osumatark-
kuutta.

Hyödyttää tutkijoita,  
yrittäjiä ja käyttäjiä
Flavorian tutkimusalusta tarjoaa mahdol-
lisuuksia monen eri alan tutkijoille. Ais-
tikattila soveltuu erinomaisesti uusien 
elintarviketuotteiden testaukseen, mut-
ta myös esimerkiksi uusien oppimis- ja 
innovaatioympäristöjen pilotointiin. Uu-
sia tuotteita voidaan testata sekä ravinto-
lan että kahvilan puolella aidolla lounas-
linjastolla.

MyFlavoria-sovelluksen käyttäjä hyö-
tyy sovelluksesta myös monin tavoin. So-
velluksella voi seurata omaa ravinnon-
saantiaan ja sitä kautta tehdä parempia 

valintoja lounaalla sekä ansaita etuja ja 
palkintoja. Samalla tutkijat saavat tietoa 
esimerkiksi käyttäjien ruokatottumuksis-
ta, ja sovellus tarjoaa tutkimuksen näkö-
kulmasta mm. keskusteluyhteyden tutkit-
tavien ja tutkijan välille.

Kehitystyö jatkuu
Toukokuussa 2019 suoritettiin linjaston ja 
sovelluksen betatestaus, josta palaute oli 
suurimmalta osalta positiivinen. Testaajat 
kokivat, että linjasto ja sovellus toimivat 
hyvin yhdessä, mutta parannettavaa toki 
vielä löytyi.

Linjaston toimintaa on kehitetty koko 
alkuvuoden, ja parannustyö jatkuu edel-
leen. Erityisesti testauksessa nousi esil-
le se, että uuden teknologian käyttöönot-
to vaatii paljon opastusta. Tähän reagoitiin 
saman tien lisäämällä linjastolle kulutta-
jatarpeeseen vastaavia opasteita.

Flavorian monitieteellinen tutkimus-
alusta sijaitsee Turussa Medisiina D-ra-
kennuksessa, jossa toimivat Turun yliopis-
to, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja 
Turun ammattikorkeakoulu. Se on luon-
nollinen ympäristö myös oppilaitosten vä-
liselle yhteistyölle. MyFlavoria-sovelluksen 
testaus- ja lanseerausvaiheessa oli mukana 
ryhmä Turun ammattikorkeakoulun opis-
kelijoita. 

Turun ammattikorkeakoulun Capsto-
ne-kurssi antaa opiskelijoille mahdolli-
suuden osallistua aitoihin työelämäpro-
jekteihin ja sitä kautta parantaa omaa 
osaamistaan. Flavoria oli yksi tällainen 
projekti. Opiskelijaryhmän tehtävänä oli 
auttaa markkinointisuunnitelman ja -ma-
teriaalin luomisessa. l

LISÄTIETOJA:
Mari Norrdal
kehityspäällikkö, Turun yliopisto/ Aistila
mari.norrdal(at)utu.fi

Pauliina Ojansivu
tutkimuskoordinaattori, Turun yliopisto 
pauliina.ojansivu(at)utu.fi
www.flavoria.fi

Flavoria-linjastolla punnitaan kuluttajan va-
litsema ruokamäärä. MyFlavoria-sovelluksen 
QR-koodin avulla yhdistetään linjastolta saatu 
data sovellukseen käyttäjän nähtäväksi.
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Teema PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

KARTONKIPOHJAINEN  
VUOKA NIITTÄÄ MAINETTA

F
orssalaisen startup-yrityksen, 
Jospakin, valtaosin kartongista 
valmistettu tuoretuotevuoka on 
palkittu ScanStar 2018 -palkinnol-
la ja tänä vuonna WorldStar -tun-

nustuksella Food Packaging -kategoriassa. 
Lisäksi se voitti Sustainability Awardin Co-
ca-Colan ja Mondin nenän edestä.

Sustainability Award -erikoiskategori-
assa palkittiin maailman parhaat kestävän 
kehityksen mukaiset pakkaukset. Sen voit-
tajaksi olivat ehdolla myös Coca-Colan ko-
konaan kierrätettävästä muovista valmis-
tettu mehupakkaus ja paperi- ja pakkaus-
yhtiö Mondin kierrätettävä pakkauspussi.

Jospakin elintarvikepakkaus sisältää jo-
pa 85 prosenttia vähemmän muovia kuin 
muovinen elintarvikevuoka. Sen sisällä on 
muovinen kalvo, joka irtoaa helposti kier-
rätystä varten. Jospakin kuitupohjainen 
vuoka soveltuu muoviin pakatuille elin-
tarvikkeille, kuten valmisruualle, kasvik-
sille, lihalle, kanalle ja kalalle.

Ensimmäinen kuluttajatuote lanseerat-
tiin markkinoille Jospakin pakkauksessa 
huhtikuussa 2018, kun kasvisruokayritys 
Vegem pakkasi vegaanisen ja soijattoman 

Seitan-kebabin uuteen vuokaan. ScanStar 
2018 -pakkauspalkinnon Jospak sai Kan-
nuksen Lihakaupan vaahterasiirappima-

rinoidun Grillipekonin kartonkipohjaisel-
la elintarvikevuoalla. Pouttu Oy lanseerasi 
tuorelihatuotteen toukokuussa 2018.

Tänä vuonna Jospak on valittu Sitran 
Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalle, 
ja yritykselle on myönnetty kansainväli-
nen BRC-sertifikaatti. British Retail Con-
sortium -standardi on ensimmäinen pak-
kausalan standardi, joka täyttää Consumer 
Goods Forumin maailmanlaajuisen elin-
tarvikkeiden turvallisuushankkeen (Global 
Food Safety Initiative, GSFI) vaatimukset.

Mikroaaltopahvia 
muovin korvaajaksi
Idea lähteä kehittämään kuitupohjainen 
vuoka alkoi kypsyä viitisen vuotta sitten. 
Pakkaus-, lavaus- ja materiaalinkäsitte-
lyratkaisujen asiantuntijayritys Jomen-
tin hallituksen puheenjohtaja Jouni Suo-
kas keskusteli Metsäboardin asiantuntijoi-
den kanssa, miten mikroaaltopahvista sai-
si elintarvikepakkauksen muovin vaihtoeh-
doksi. Suokas perusti Jospakin vuonna 2014, 
ja Tarja Heikkilä palkattiin startup-yrityk-
sen toimitusjohtajaksi vuonna 2016.

Vauhtia on riittänyt, mutta kokemus, 
osaava tiimi ja hyvät yhteistyökumppa-
nit ovat siivittäneet keksintöä eteenpäin. 
Kahdeksankulmainen pakkaus on yhteen-
sopiva rasiapakkauskoneisiin. Vuoka voi-
daan ottaa käyttöön ilman kalliita kone- ja 
laiteinvestointeja.

− Painettu vuoka tarjoaa erottuvuut-
ta materiaalitehokkaasti. Brändi- ja tuo-
tetiedot voidaan painaa suoraan karton-
kiin ja vähentää siten ylipakkaamista ku-
ten holkkien ja sleevien käyttöä, Heikki-
lä tarkentaa.

Elintarviketeollisuus  
ensisijainen asiakas
Pakkaukset valmistetaan Forssan tehtaal-
la, joka on toiminut aikaisemmin elek t- 

roniikkatehtaana. Juhannuksen jälkeen 
tehtaaseen asennettiin kahden pienem-
män koneen viereen kolmas valmistus-
kone, jolla teknologia skaalataan laajen-
tumissuunnitelmia varten. Tällä hetkellä 
pakkausmateriaalit valmistetaan ja myy-
dään itse.

− Nykyisissä tiloissa päästään pari vuot-

ta eteenpäin, ennen kuin seinät alkavat 
tulla vastaan. Erilaisia liiketoimintamal-
leja puntaroidaan kansainvälistä laajen-
tumista varten, mutta nyt palvellaan poh-
joismaisia asiakkaita Forssan tehtaalta 
käsin. Uusi tehdas perustetaan ehkä Eu-
rooppaan tai lisensioidaan teknologioita 
ja myydään koneita, Heikkilä valottaa tu-
levaisuuden suunnitelmita.

Hän sanoo, että myös uusia tuoteideoi-
ta on ”plakkarissa”. Tuoretuotevuoka on 
tarkoitettu ensisijaisesti elintarviketeol-
lisuudelle, mutta se soveltuu myös kaup-
pojen palvelutiskien ja ammattikeittiöiden 
annosateriapakkaukseksi.

Vientimarkkinoille 
mahdollisimman pian
Tarja Heikkilän mukaan yrityksen saami-
nen kasvu-uralle ja siellä menestyminen 
on työlästä, mutta on ollut helpompi al-
kaa rakentaa täysin uutta ilman vanhoja 
rasitteita.

Tiimissä on monipuolista kokemus-
ta. Jouni Suokas on idean isä ja yrityksen 
perustaja. Aluksi yrityksessä oli vain kak-
si työntekijää, nyt kuusi avainhenkilöä ja 
tuotannon työntekijöitä.

Jospak tekee yhteistyötä muun muassa 
materiaalitoimittajien, muiden yritysten, 
oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa.

Yritys on Pakkausyhdistyksen jäsen ja 
mukana Pakkauslaakso- ja Uusi Puu -hank-
keissa, Motivan materiaalitehokkuussi-
toumuksessa ja Business Finlandin Bio & 
Circular Finland -ohjelmassa vientikärjellä.

− Tavoitteena on kansainvälistyä mah-
dollisimman pian ja olla haluttu yhteistyö-
kumppani elintarviketeollisuudelle, Tarja 
Heikkilä tiivistää. l

Jospak Oy:n toimitusjohtajal-
la Tarja Heikkilällä on kaupal-
linen ja kansainvälisesti suun-
tautunut koulutus- ja työura. 
Hän valmistui Helsingin kaup-
pakorkeakoulun BBA-ohjel-
masta vuonna 1994. Sen jäl-
keen hän on opiskellut työn 
ohessa Metropolia-ammatti-
korkeakoulussa hankintatoi-
men erikoisammattitutkinnon 
ja Tampereen ammattikorkea-
koulussa Master of Interna-
tional Business Management 
-tutkinnon. BBA-tutkintoa teh-

dessään hän oli opiskeluvaih-
dossa Saksassa.

Tähänastisen työuransa  
Heikkilä on tehnyt pääosin 
pakkausteollisuudessa. Vuon-
na 1995 hän aloitti Amerplastil-
la Nastolassa vientisihteerinä 
ja siirtyi vuonna 1996 Tampe-
reen tehtaalle hygieniatuote-
pakkausten myyntipäälliköksi 
ja sittemmin myyntijohtajak-
si asiakkainaan isoja kansain-
välisiä yrityksiä. Vuonna 2010 
hän siirtyi vastaamaan yrityk-
sen hankinta- ja logistiikkatoi-

minnoista.
Heikkilä halusi kehittää 

osaamista laajemmin ja siirtyi 
vuonna 2014 urheiluravinteita- 
ja superfood-tuotteita markki-
noivaan yritykseen, jossa hän 
vastasi hankinnoista, logistii-
kasta, sopimusvalmistuksesta 
ja pakkaamisesta ja veti brän-
di- ja pakkausuudistuksia.

Reilu kolme vuotta sitten 
headhunter soitti, että Fors-
sassa muhii pakkausidea. 
Vuonna 2016 Heikkilä aloitti 
työt Jospakin toimitusjohtaja-

na. Huhtikuussa 2018 lansee-
rattiin ensimmäinen kulutta-
jatuote. Jo yrityksen alkuvai-
heissa potentiaalisia asiakkai-
ta oli mukana kehittämässä il-
mastoystävällisempää tuore-
tuotepakkausta.

− Hyvä yhteistyöverkosto 
on ollut tukena alusta lähtien. 
Heillä on ollut aito halu auttaa 
konseptin kehityksessä ja tes-
tauksessa läpi toimitusket-
jun, Heikkilä kiittää yhteistyö-
kumppaneitaan.

Ura pakkausteollisuudessa

Toimitusjohtaja Tarja Heikkilä iloitsee, että kova pakkauskehitystyö on saanut tunnustusta maail-
manlaajuisesti. Tänä vuonna tuoretuotevuoka on saanut WorldStar -palkinnon.

Kahdeksankulmaiseen vuokapakkaukseen 
mahtuvat muu muassa tuote-, kierrätys- ja 
bränditiedot. Kartonkipohja on joko ruskea tai 
valkoinen.

Käytön jälkeen pakkauksesta voi irrottaa sisäl-
lä olevan muovikalvon ja laittaa sen muovinke-
räykseen. Kuitupohjainen vuoka menee pahvin-
keräykseen.

Salaattipakkauksen tarra ja muovinen sivuikku-
na tuovat esiin tuotetta ja brändiä.

Vuokaan pakatun ruuan voi lämmittää mikroaal-
touunissa.

Vuokaan voi pakata tuoretuotteita, kuten valmis-
ruokia, kasviksia, lihaa, kalaa ja kanaa. Se soveltuu 
myös suojakaasupakkaamiseen.

KUVA: JOSPAK KUVA: JOSPAK
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Teema PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
TEKSTI: erikoistutkija (biomuovit ja biokomposiitit) Heidi Peltola, VTT

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPIÄ 
ELINTARVIKEPAKKAUKSIA



KUVAT: VTT

Ympäristöystävällisempiä materiaali- ja pakkausratkaisuja löytyy jo, mutta yrityksillä, 
tutkijoilla, kuluttajilla ja lainsäätäjillä on vielä tehtävää.

P
akkaukset ovat muovin suurin 
käyttökohde Euroopassa, jossa 
syntyy muovijätettä 27 miljoonaa 
tonnia vuodessa. Suuren volyy-
min, kertakäyttöisyyden, kevey-

den ja maatumattomuuden vuoksi ei ole ih-
me, että nimenomaan muovipakkauksiin on 
kohdistunut paljon kielteistäkin keskustelua 
ja lainsäädännöllistä painetta.

Kierrätyksen tehostamisen lisäksi muo-
veille on etsitty kiivaasti ympäristöystäväl-
lisempiä vaihtoehtoja ja korvaavia ratkai-
suja. Ympäristöystävällisyydestä puhut-
taessa tulee kuitenkin ottaa huomioon ko-
konaiskuva ja ymmärtää pakkauksen teh-
tävä ja merkitys kokonaishiilijalanjäljessä.

tyypillisesti pienentää käyttämällä uusiu-
tuvia ja/tai kierrätettyjä materiaaleja fos-
siilipohjaisten raaka-aineiden sijaan.

Tämä tukee myös EU:n tavoitteita irtau-
tua fossiilitaloudesta. Kierrätetyillä muo-
veilla on pienempi hiilijalanjälki kuin neit-
seellisellä muovilla, mutta niiden käyttä-
minen on toistaiseksi kielletty elintarvike-
kontaktissa kierrätettyä polyeteeniteref-
talaattia (PET) lukuun ottamatta. Toisaal-
ta myös biopohjaisia muoveja pystyy kier-
rättämään, jolloin on mahdollista saavut-
taa entistä pienempi hiilijalanjälki.

Tietyissä sovelluksissa, kuten teepus-
seissa ja kahvikapseleissa ja ruuantähtei-
tä sisältävissä pakkauksissa, myös kom-

Biomuovi
Sekalainen joukko muovimate-
riaaleja, jotka voidaan jakaa kol-
meen pääryhmään:
• Biopohjaiset tai osittain bio-

pohjaiset, ei-biohajoavat muo-
vit, kuten biopohjainen PE

• Biopohjaiset, biohajoavat 
muovit, kuten PLA ja PHA:t

• Öljypohjaiset, biohajoavat 
muovit, kuten PCL 

Jos viitataan vain johonkin näis-
tä, biomuovi-termin sijaan kan-
nattaa puhua erikseen biopoh-
jaisista ja biohajoavista muo-
veista. Biomuovien etuja ovat 
esimerkiksi pienempi hiilija-
lanjälki (biopohjaiset muovit) ja 
vaihtoehtoiset jätteenkäsittely-
menetelmät (biohajoavat muo-
vit).

Biopohjaisuus
Materiaali on valmistettu bio-
pohjaisista (uusiutuvista) raa-
ka-aineista, kuten maissista, 
sokerijuurikkaasta, selluloo-
sasta tai muista biomassoista. 
Kaikki biopohjaiset muovit ei-
vät ole biohajoavia: Bioraaka-ai-
neesta huolimatta muovin kemi-
allinen rakenne voi vastata pe-
rinteistä muovia, ja se voidaan 

kierrättää tavallisen muovin jou-
kossa. Koska biomassalla esiin-
tyy hiilen 14C-isotooppia, mate-
riaalin biopohjaisuuden voi sel-
vittää määrittämällä sen mää-
rän: alle 6 000 vuoden puoliintu-
misajasta johtuen fossiilisessa 
hiilessä ei ole enää tätä epäva-
kaata isotooppia jäljellä.

Biohajoavuus
Kemiallinen prosessi, jossa ma-
teriaali hajoaa hiilidioksidiksi, 
vedeksi ja biomassaksi mikro-
bien avulla. Anaerobisissa olo-
suhteissa syntyy metaania hiili-
dioksidin sijaan. Materiaalin bio-
hajoavuudelle tulee määrittää 
biohajoamisen kesto ja olosuh-
teet, sillä esimerkiksi lämpöti-
la ja kosteus vaikuttavat mate-
riaalien biohajoamiseen. Luon-
non, vesistöjen ja jopa kotikom-
postorin olosuhteiden erotessa 
merkittävästi toisistaan. Näissä 
olosuhteissa tapahtuvalla bio-
hajoavuudelle ei ole EU-tasois-
ta standardia, mutta eri toimijat 
myöntävät sertifikaatteja.

Kompostoituvuus
Kompostoituvat pakkaukset 
ovat määritelty standardilla 

EN13432. Kaikki kompostoitu-
vat materiaalit ovat biohajoavia, 
mutta kaikki biohajoavat mate-
riaalit eivät ole kompostoituvia. 
Kompostoituvuus on määritetty 
tiukoilla kriteereillä, jonka vaati-
muksia ovat biohajoavuus kont-
rolloidussa kompostointites-
tissä (korotettu lämpötila), ma-
teriaalin fyysinen hajoaminen, 
ekotoksiset vaatimukset (ei hai-
tallisia vaikutuksia kompostoin-
tiprosessiin tai kompostin laa-
tuun), sekä raja-arvot raskas-
metalleille. Kompostoitavuus 
viittaa teolliseen kompostipro-
sessiin, eivätkä kompostoituvat 
materiaalit aina hajoa esimer-
kiksi kotikompostorissa. 

Oksohajoavat muovit
Tavallisia biohajoamattomia 
muoveja, joihin on lisäaineista-
malla saatu aikaan biohajoamis-
ta mimikoivia ominaisuuksia. 
Oksohajoavat tai okso-bioha-
joavat muovit eivät kuitenkaan 
aidosti biohajoa hiilidioksidiksi 
ja vedeksi, vaan fragmentoitu-
vat pieniksi partikkeleiksi ja ai-
heuttavat pahimmillaan mikro-
muovipäästöjä. Niitä ei lasketa 
biomuoveiksi, eivätkä ne täytä 

esimerkiksi kompostoitavuuden 
standardeja, mutta joskus nii-
tä silti markkinoidaan väärin pe-
rustein ”biohajoavina”. Oksoha-
joavien muovien käyttöä ollaan 
kieltämässä koko EU:n alueella.

Kierrätettävyys
Erään määritelmän mukaan tuo-
te on kierrätettävä, kun sen jä-
tevirran käsittely on laajalti va-
kiintunut ja se on teknisesti, lo-
gistisesti ja ekonomisesti kan-
nattavaa. Pelkkä lajittelu, keräys 
tai muovimerkkisymboli ei takaa 
materiaalin kierrätystä. Muovin 
kierrätys säästää raaka-aineita 
 ja vähentää muovin valmistuk-
sen päästöjä. Muovipakkausten 
kierrätystavoitteet EU:ssa ovat 
50 % vuonna 2025 ja 55 % vuon-
na 2030. Tällä hetkellä Suomen 
kuluttajamuovista kiertää noin 
24 % (Lähde: Ympäristöministe-
riö). Jatkossa kierrätysaste si-
sältää vain uusiomuoviksi asti 
soveltuneen kierrätetyn muovin.

LISÄTIETOJA:
european-bioplastics.org

Terminologia tutuksi

Biopohjainen ja kompostoituva PLA-muovi muuntuu muun muassa pakkauskalvoksi ja vaahdoksi. Vaahdotetulla PLA:lla voi korvata esimerkiksi styrok-
sisia take away -pakkauksia. Kalvona ja pinnoitteena PLA on täysin kirkas.

postoituvilla materiaaleilla on paikkansa 
elintarvikepakkausmarkkinoilla. Uusien 
materiaalien valinnassa on tärkeää muis-
taa pakkauksen tärkein tehtävä elintarvik-
keen suojana: vaihtoehtoiset materiaalit 
eivät saa johtaa kompromissiin elintarvi-
keturvallisuudessa tai kasvattaa hävikkiä.

Kaupalliset biomuovit  
valtaavat markkinoita
Pakkaussovelluksiin sopivia biopohjaisia 
muoveja on markkinoilla jo useita. Tyy-
pillistä, pakkauksiin soveltuvaa polyetee-
niä valmistetaan öljyn rinnalla myös muun 
muassa sokeriruo’osta. Sokeriruokopoly-

eteeni on ominaisuuksiltaan verrattavissa 
perinteiseen polyeteeniin, ja sitä voidaan 
kierrättää samassa muovipakkausjakees-
sa öljypohjaisten kanssa.

Näitä öljypohjaista vastaavia, niin sanot-
tuja drop-in-biomuoveja ei voi kompos-

Muovi on monesti paras vaihtoeh-
to elintarvikkeen pakkaamiseen. Vaik-
ka muoveja käytettäisiin kuluttajan näkö-
kulmasta paljon, niiden käyttö on yleen-
sä optimoitu sekä tuotteen että kustannus-
ten kannalta. Elintarvikepakkauksia on sil-
ti mahdollisuus suunnitella entistä ekolo-
gisemmiksi.

Ympäristöystävälliset 
muovimateriaalit
Elintarvikepakkauksen ympäristöystäväl-
lisyys on monitahoinen kokonaisuus al-
kaen sen valmistuksesta ja loppuen pak-
kauksen hävittämiseen. Pakkausmateriaa-
lin näkökulmasta hiilijalanjälkeä voidaan 
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kea loppusijoitus, ja jätehuollon huomioi-
da myös uudet materiaalit jätevirroissa.

Biopohjaiset muovit ovat osittain vas-
ta tuloillaan, ja volyymien kasvaessa myös 
hinta ja kierrätys saadaan kohdilleen. On 
myös tärkeää muistaa, että kompostoitu-
via muoveja ei ole kehitetty pelastamaan 
maailmaa roskaantumiselta, vaan tuke-
maan osaltaan kiertotaloutta esimerkiksi 

Näkyvin kertakäyttöisten 
muovien mukanaan tuoma on-
gelma on roskaantuminen. Ke-
vyet, biohajoamattomat muo-
vipakkaukset kertyvät ihmis-
ten välinpitämättömyyden ja 
puutteellisen jätehuollon an-
siosta luontoon ja vesistöihin. 
Ne muodostavat hitaasti pie-
nemmiksi palasiksi hajotes-

saan eliöstölle mahdollisesti 
haitallisia mikromuoveja sekä 
muita kemikaalipäästöjä.

Tämän vuoksi ympäristölle 
parempia vaihtoehtoja on läh-
detty etsimään vähentämällä 
ja korvaamalla muovia ja hyö-
dyntämällä biohajoavia mate-
riaalia. Ne ovat osa ratkaisua, 
mutta etenkin elintarvikkeis-

sa muovilla on myös elintärkeä 
tehtävä suojata ruokaa, piden-
tää käyttöikää ja minimoida 
ruokahävikkiä.

Lisäksi on tärkeää huoma-
ta, että pakkauksen osuus 
elintarvikkeen hiilijalanjäljes-
tä on pieni. Muovin käyttö on-
kin monissa elintarvikepakka-
uksissa perusteltua ja ympä-

ristöä säästävää, jos pakkaus 
myös kierrätetään tai hävite-
tään oikein. Pakkausmateriaa-
lin vähentämiselläkin voidaan 
säästää resursseja, kunhan ei 
tingitä elintarvikkeen säilyvyy-
destä.

Mitä on ekologisuus?

toida. Drop-in-muovien rinnalla polylak-
tidia (PLA) näkyy yhä enemmän erilaisissa 
kertakäyttösovelluksissa, kuten take away 
-kuppien kansissa ja pahvimukien pinnoit-
teena. PLA kompostoituu teollisissa olo-
suhteissa, mutta se on myös sekä mekaa-
nisesti että kemiallisesti kierrätettävissä 
uusiomuoviksi. Uudet, korkeamman läm-
pötilan PLA-laadut soveltuvat myös läm-
mönkestoa vaativiin sovelluksiin.

Nopeampaa ja alhaisemman lämpöti-
lan biohajoavuutta kaivattaessa vaihtoeh-
toina ovat muun muassa mikrobien avul-
la valmistettavat polyhydroksyalkaonaatit 
(PHA) ja biopohjaisestikin saatava polybu-
tyleenisukkinaatti (PBS). Kompostoituvis-
sa ratkaisuissa myös erilaiset tärkkelysse-
koitukset ovat suosiossa.

Toistaiseksi biomuovien osuus muo-
vimarkkinoista on vain kaksi prosent-
tia, mutta niiden tuotantomäärät kasva-
vat vuosittain.

Uusia tuulia sellumaailmasta
Uusia biopohjaisia ratkaisuja tarvitaan 

edelleen, joten esimerkiksi Teknologian 
tutkimuskeskus VTT:ssä tehdään tiiviisti 
työtä uusien materiaali- ja pakkausratkai-
suiden eteen. Biopohjaisten muovien val-
mistaminen ei toistaiseksi kilpaile ruuan-
tuotannon kanssa, mutta markkinoiden 
kasvaessa halutaan löytää myös ei-ruo-
kapohjaisia bioraaka-aineita muoveille. 
Näistä lupaavimpia ovat puubiomassan se-
kä erilaisten sivuvirtojen käyttö.

Suomessa puupohjaisten tuotteiden on 
arvioitu tuplaavan metsäteollisuuden lisä-
arvon vuoteen 2050 mennessä. VTT:n ke-
hittämät moolimassakontrolloidut sel-
luloosaesterit ovat yksi esimerkki uuden-
tyyppisistä täysin biopohjaisista muovi-
materiaaleista, jotka ovat työstettävissä 
perinteisin muovintyöstömenetelmin.

Yhdistämällä termoplastinen selluloosa 
hyvän happi- ja kaasutiiviyden omaavaan 
nanosellukalvoon on saatu aikaiseksi Ellen 
MacArthur Foundationin Circular Materials 
Challenge 2018 -palkinnon ja Ecopack Chl-
lenge 2018 -haasteen voittanut biopohjai-

nen monikerrosratkaisu, joka täyttää tar-
vittavat ominaisuudet kuivien ja rasvais-
ten elintarvikkeiden pakkaamiseen.

Puupohjaisista elintarvikepakkaus-
muoveista yksi esimerkki on kotimainen 
Woodly, jota löytyy ensimmäisen kerran 
kaupoista vuoden 2019 aikana salaatti-
ruukkujen pakkausmuovina.

Ekologisia pakkauksia  
kaupan hyllyillä
Ekologiset pakkausvaihtoehdot lisäänty-
vät pikkuhiljaa. Tunnetuimmat esimer-
kit lienevät maitotuotteiden biopohjaisilla 
muoveilla pinnoitetut kartonkipakkauk-
set sekä uudenlainen, vähemmän muovia 
ja tilaa vievä jauhelihapakkaus, jossa myös 
lihan säilyvyysaika on pidempi.

Hankalasti kierrätettävästä mustas-
ta pakkausmuovista ollaan osittain luo-
pumassa korvaamalla se muilla väreillä 
tai materiaaleilla, kuten kartongilla. Täs-
tä esimerkkinä on vuoka, jossa täysmuo-
via korvaava muovikalvo/kartonki-yhdis-

Suomalainen teknologiayhtiö Woodly Oy kehit-
tää pakkausmateriaalia uusiutuvasta raaka-ai-
neesta: puun havusellusta. Siitä voidaan valmis-
taa muun muassa kirkkaan läpinäkyviä ja taipui-
sia, muovin parhaita ominaisuuksia jäljitteleviä 
pakkauksia.

KUVA: WOODLY

VTT:n koordinoimassa PIHI-projektissa hyödyn-
netään Tampereella sijaitsevaa pilottimittakaa-
van kalvoekstruusiolinjastoa, jolla voidaan ke-
hittää ja demonstroida sekä monikerroskalvojen 
valmistusta että ekstruusiopinnoitusta.

telmä saadaan irrotettua toisistaan käytön 
jälkeen ja lajiteltua erikseen.

Uudelleensuljettavia pakkauksia on 
suunniteltu täysin kompostoituvik-
si muuttamalla hankalasti kierrätettävän 
monikerrosmateriaalin kaikki kerrok-
set biohajoaviksi, ja kartonkituotteiden 
muovikerroksille on kehitetty korvaavia, 
vesitiiviitä ratkaisuja. Muita esimerkke-
jä yritysten työstä kiertotalouden ja re-
surssiviisauden eteen ovat muun muassa 
ohuemmat leipäpussit ja kierrätysmuovin 
käyttö virvoitusjuomapulloissa.

Haasteita ja  
tulevaisuuden haaveita
Yrityksillä, tutkijoilla, kuluttajilla ja lain-
säädännöllä on vielä tehtävää, vaikka 
ympäristöystävällisempiä materiaali- ja 
pakkausratkaisuja jo löytyy. Tulevat kier-
rätystavoitteet vaativat entistä parempaa 
pakkaussuunnittelua, jotta aiempaa suu-
rempi osa pakkausmuovista saadaan kier-
tämään uusiomuoviksi asti.

Kierrätyksen tehostamiseksi tarvitaan 
myös lisää lainsäädännöllisiä keinoja, sil-
lä kierrätysmuovien käyttö on toistaisek-
si vaikeaa elintarvikesovelluksissa elin-
tarvikekontaktisäännösten vuoksi. Ku-
luttajalle täytyy kirkastaa pakkauksen oi-

VTT:n kiertotalous- ja ympäristöpalkinnoin pal-
kittu, selluloosapohjainen pakkausratkaisu si-
sältää muovimaisen selluloosan ja nanoselluloo-
sasta valmistetun tiivistekerroksen yhdistelmän. 
Materiaalille etsitään tällä hetkellä kaupallistajaa.

biojätteen keräystä tehostamalla.
Erilaisilla älykkäillä ja aktiivisilla pak-

kauksilla voidaan jatkossa seurata tuottei-
den tuoreutta ja turvallisuutta, ja ehkä jopa 
saada ne kommunikoimaan hyödyntämäl-
lä joustavaa elektroniikkaa ja energian- 
keräystä. l



Pirkanmaasta edelläkävijä

Uusia pakkausratkaisuja kehitetään muun muassa Euroopan aluekehi-
tysrahaston rahoittamassa PIHI – Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut 
-hankkeessa, jossa toteuttajina toimivat Teknologian tutkimuskeskus 
VTT Oy, Tampereen Ammattikorkeakoulu ja Ekokumppanit Oy.

Kolmivuotisessa projektissa kehitetään uusia, ympäristöystävällisem-
piä kalvoratkaisuja biopohjaisista, kompostoituvista, kierrätettävistä ja 
kierrätyspohjaisista materiaaleista.

Tarkoitus on luoda Pirkanmaalle osaamiskeskittymä, jossa pirkanmaa-
laisen tutkimus- ja yritysyhteistyön kautta saadaan uutta liiketoimintaa 
ja kilpailukykyä ympäristöystävällisillä kalvoratkaisuilla.

Hankkeessa hyödynnetään VTT:n pitkäaikaista osaamista biomuo-
veista ja kehitetään monikerroskalvojen valmistukseen soveltuvaa kal-
voekstruusiolaitteistoa, joka helpottaa yritysten tuotekehitystä vähähii-
lisempien materiaaliratkaisujen kaupallistamiseksi.

LISÄTIETOJA:
vtt.fi/sites/pihi
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Growcery-koulutusohjelma on täysin uudenlainen tapa kouluttautua 

elintarvikealan markkinoinnin ja myynnin tulevaisuuden osaajaksi. 

Ohjelman tarjoamat valmiudet ovat sovellettavissa suoraan käytäntöön, 

minkä takaavat huippuprofessorit Suomen johtavista yliopistoista. 

Lopputuloksena yrityksesi saa konkreettiset valmiudet edetä kohti 

viennin kansainvälistä läpimurtoa. Koulutusohjelman rahoittaa  

Maa- ja metsätalousministeriö ja se on osallistujille maksuton.

Hae ainutlaatuiseen
elintarvikeviennin
koulutusohjelmaan

G R O W C E R Y . F IHae viimeistään 18.11.2019 osoitteessa:
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Teema PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
TEKSTI: Eeva Vänskä

PAKKAAMINEN AJATELTAVA UUSIKSI
Tulevaisuuden pakkausratkaisujen tulee toimia sekä ihmisten että maapallon kannalta. 
Mikä sitten on viisasta pakkaamista?

E
lintarviketeollisuuden kannal-
ta muovi on ollut keskeinen pak-
kausmateriaali. Nyt haetaan vim-
matusti rinnalle korvaavia vaih-
toehtoja toisaalta EU:n tahtoti-

lan vuoksi, toisaalta maailman muuttumi-
sen vuoksi.

Tutkimusprofessori Ali Harlin VTT:ltä 
sanoo, että kullakin ajalla on omat kulu-
tusmallinsa, johon ihmisten arki vaikut-
taa. Pakkaaminen taas mukautuu ihmisten 
arkeen ja juhlaan.

Tätä tutkii strategisen tutkimuksen 
neuvoston Package Heroes -projekti. Neu-
vosto toimii Suomen Akatemian yhteydes-
sä. Sen tehtävänä on rahoittaa pitkäjän-
teistä tutkimusta, jolla saadaan ratkaisu-
ja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin.

− Se, miten elämme arkeamme, mää-

yleensä jäteongelmana. Siksi pakkausten 
kierrätyksen järjestäminen ja pakkausma-
teriaalin käytön hiilijalanjälki kiinnosta-
vat. Ali Harlin muistuttaa, että oikea pak-
kaaminen vähentää ruokahävikkiä. Asiat 
eivät kuitenkaan ole yksinkertaisia.

− Pakkaamisen terminologia on epä-
selvää, sääntely monisäikeistä ja koko-
naisuuden hahmottaminen vaikeaa, vaik-
ka juuri kokonaiskuvaa pitäisi ymmärtää. 
Erityisesti ruuan pakkaaminen on myrs-
kyn silmässä, sillä ruuan pakkaaminen 
kasvaa ja on aiheuttanut ympäristöhaas-
teita.

Lopulta pitää miettiä, mitä on materi-
aalitehokas ruoka, sillä se on ehto ruuan 
saatavuuden turvaamiseksi.

− Kierrätysmuovit ja biohajoavat muo-
vit vastaavat eri kysymyksiin. Tarvitsem-

me useita materiaaleja eri käyttöihin. 
Ruuan jakelujärjestelmän ehto on luo-

tettavuus ja turvallisuus. Tunnistettavalla 
ja säilyvyyden takaavalla pakkauksella on 
suuri merkitys. Pakkaus on olennainen osa 
tuotetta, ja niin se pitäisi mieltää. Voidaan-
ko muovi korvata kokonaan?

− Osassa tuotteita voidaan, osassa to-
dennäköisesti korvataan, ja osassa ei voida 
korvata. Muovin käyttö vähenee tuotteissa, 
jotka ovat lyhytikäisiä, kuten tarjoilupak-
kaamisessa ja kaupasta ostetussa leivässä, 
joka menee heti kulutukseen, Harlin sanoo.

Monia materiaaleja
Harlinin mukaan pitää kysyä, saako kier-
rätettyä materiaalia käyttää elintarvik-
keen pakkaamisessa. Samaan aikaan EU 
käskee kierrättämään, ja tämä yhtälö pi-
tää ratkaista. Ratkaisu on todennäköises-
ti tekninen.

− Uskon siihen, että elintarvikkeita pa-
kataan entistä enemmän usean materiaa-
lin muodostamiin pakkauksiin esimerkiksi 
niin, että pakkauksen runko on kierrätys-
materiaalia ja loppu muovia.

Toisaalta siinäkin on tulkintaeroa, lue-
taanko pinnoitettu kartonki muoviksi vai 
ei.

− Lainsäätäjä ei meinaa pysyä perässä 
alan muutoksissa. Antaisin ohjeeksi, että 
säätäkää tavoitteita, älkää ratkaisuja. Kai-
killa eri elementeillä voidaan säätää tilan-
netta. Mitä useampia keinoja pakkauksen 
valmistajalla ja elintarviketeollisuudella on 
käytössä, sen varmemmin saavutetaan ta-

Kansallinen muovitiekartta  
valmistui viime syksynä, ja sen 
toimeenpano on käynnisty-
mässä. Lähtökohtana on siir-
tyä kohti kestävää muovin 
kiertotaloutta.

Ympäristöministeriön ohjel-
mapäällikkö Merja Saarnileh-
to kertoo, että tavoitteeseen 
pyritään kolmella pääkeinol-
la: vähentämällä haittoja, vält-
tämällä turhaa kulutusta sekä 
kierrättämällä ja korvaamalla.

Taustalla vaikuttaa EU:n 
muovistrategia, joka on ollut 
voimassa tammikuusta 2018 
alkaen.

− Strategia pitää sisällään 
joukon toimenpiteitä sekä 
lainsäädäntöä. Muovipakka-
usten kierrätettävyys tai uu-
delleen käytettävyys halutaan 

varmistaa vuoteen 2030 men-
nessä. Suomen muovitiekartta 
on osaltaan valmistautumis-
ta muuttuvaan EU-lainsäädän-
töön, Saarnilehto täsmentää.

Kansallisessa muovitiekar-
tassa on erilaisia toimenpi-
dekokonaisuuksia. Monet toi-
menpiteet on jo käynnistetty  
laajan toteuttajajoukon voi-
min. Saarnilehto nostaa en-
simmäisenä esiin roskaamisen 
vähentämisen.

− Muoviroska on lähes ikuis-
ta ja ongelma myös Suomes-
sa. Roskan määrän vähentä-
miseksi on erilaisia keinoja, 
kuten kansalaiskampanjat, va-
paaehtoiset sopimukset Green 
dealin tapaan sekä mahdolli-
sen muoviveron käyttöönotto.

Tarkoitus on samalla vähen- 

tää kertakäyttömuovin käyt-
töä ja vauhdittaa perinteistä 
muovia korvaavien ratkaisujen 
käyttöönottoa.

− Kierrätetyn muovin ja bio-
pohjaisten muovien lisäämi-
nen perinteisen, raakaöljys-
tä valmistetun muovin sijaan 
kannattaa. Biohajoavuus on 
oikeastaan vielä eri asia, sil-
lä biohajoavien muovien täytyy 
olla testattuja, eli täytyy tie-
tää, miten ja missä olosuhteis-
sa ne hajoavat.

Kierrätysketjun hahmotus 
on tärkeää. Meriroskan kan-
nalta biohajoavuus voi olla hy-
vä asia, mutta siinäkin pitää 
tietää, miten muovi biohajoaa, 
jottei esimerkiksi kasvateta 
mikromuovin määrää.

Muovitiekartassa tärkeää 

on myös muovin talteenotto. 
− Aiomme uudistaa muovin 

erilliskeräysvaatimuksia ja li-
sätä pakkausmuovin talteen-
ottoa. Lisäksi tavoitteena on 
kehittää uusia kierrätyspro-
sesseja, joilla jätemuovi saa-
daan myös uudelleen käyt-
töön, Saarnilehto listaa.

Muovin talteenottoa kemial-
liseen kierrätykseen tutkitaan.

− Teemme myös laajasti 
kansainvälistä yhteistyötä esi-
merkiksi merien roskaantumi-
sen hillitsemiseksi. Tavoittee-
namme on tuoda muovihaas-
te näkyvästi esiin Suomen 
EU-puheenjohtajuuskaudella.

LISÄTIETOJA:
muovitiekartta.fi/

Tiekartta muovin käyttöön

Joissakin elintarvikkeissa on kymmenen päivän säilyvyysaika, vaikka 
ne on tarkoitettu heti käytettäviksi.  Meillä on jonkin verran laadullista 
ylipakkaamista, tutkimusprofessori Ali Harlin sanoo.

Ympäristöministeriön ohjelmapäällikkö Mer-
ja Saarnilehto kertoo, että kansallisen muovi-
tiekartan toimenpiteisiin kuuluu lisätä muo-
vin ympäristö- ja terveysvaikutusten tutki-
musta.

Kansallisessa muovitiekartta -oh-
jelmassa on tarkoitus muun muas-
sa lisätä pakkausmuovin talteen-
ottoa.

voitteet, Harlin vakuuttaa.
On jo olemassa täysin puupohjaisia pak-

kauksia vähittäismyytäville elintarvikkeil-
le. Varsinkin lyhytikäisissä tuotteissa puu-
pohjaisten pakkausten osuus kasvaa var-
masti. Mitä pitempi säilytysaika on, sitä 
enemmän muovista on hyötyä.

− Voisimme tietysti myös kääntää kel-
loja taaksepäin ja miettiä uudestaan me-
tallia tai lasia. Metallin voisi keksiä uu-
delleen, eräänlaiseksi palautettavaksi iki-
pakkaukseksi. Esimerkiksi vakioteräsmu-

ki olisi helppo valmistaa. Voidaan tietysti 
kysyä, olisiko metallia käyttävä järjestel-
mä tehokas tai järkevä. Lasi taas oli vie-
lä 1960-luvulla yleinen pakkausmateriaa-
li. Kyllä meillä vaihtoehtoja on.

Keinot ovat monet
EU on valinnut kierrätettävyyden ensisi-
jaiseksi ratkaisuksi muovittomuuteen py-
rittäessä. Toisaalta kuitumateriaalien riit-
tävyyskin on rajallinen.

− Tarvitaan ratkaisuja monimuotoisen 
materiaaliperheen tunnistamiselle ja mo-
nikerroksisten materiaalien erottamiseksi.

Harlin viittaa pakkauksiin, joissa osa 
materiaalista on kierrätysmateriaalia, 
mutta johon on yhdistetty muovia. Ku-
luttajan kannalta tärkeää on pakkauksen 
kierrätettävyyden lisäksi helppo käyttö ja 
eri materiaalien helppo lajittelu. 

− Lopulta pakkausratkaisun hyväksyt-
tävyys muodostuu toisaalta teollisesta so-
veltuvuudesta ja ymmärrettävyydestä se-
kä toisaalta käytettävyydestä asiakkaalla. 
Sääntelyn kannalta taloudellinen, yhteis-
kunnallinen ja ympäristön kannalta oikea 
kestävyys merkitsevät.

Harlin arvioi, että tulevaisuudessa kier-
rätettävyyden lisäämisen ja materiaalite-
hokkuuden lisäksi painoarvoa saavat pak-
kausten uudenlainen suunnittelu ja uusien 
kuitumateriaalien osuuden lisääntyminen.

− Tarvitsemme useampia pakkausrat-
kaisuja eri ympäristöihin ja käyttötilan-
teisiin, Harlin summaa. l

Kirjoittaja on toimittaja.

rittää sitä, miten kulutamme. Tuotepak-
kaus on tavallaan arjen ulostulo, joka ker-
too esimerkiksi perhekoosta, työelämän 
vaatimuksista, ikärakenteesta ja elämän-
tavoista. 

Kaupungistumisen jatkuminen johtaa 
moniin asioihin, kuten erilaisiin kulutus-
alueisiin ja sitä myötä erilaisiin pakkauk-
siin. 

− Olemme eläneet tehotaloudessa, jossa 
automarketista haetaan iso määrä ruokaa 
kerralla. Toisaalta rinnalle on ilmaantunut 
lähitalous, jonka myötä lähikaupassa voi 
käydä milloin tahansa. Samaan aikaan pal-
velutalous lisääntyy, ja esimerkiksi kotiin 
tilataan entistä enemmän ruokaa.

Vaikeaa hahmottaa
Pakkaus kuvataan ympäristön kannalta 

Package Heroes

Strategisen tutkimuksen neu-
voston Package Heroes  -projekti 
etsii erilaisia pakkausratkaisuja 
tutkimalla biohajoavia ja kierrä-
tettäviä ratkaisuja.

Suurimmat haasteet ovat muovi-
pakkauksista syntyvä jäte ja toi-
saalta elintarvikkeiden säilyvyys.

EU:ssa syntyy vuosittain noin  
26 miljoonaa tonnia muovijätet-
tä, josta 59 prosenttia tulee pak-
kauksista.

Hanketta hallinnoi Suomen Aka-
temia, ja mukana on tutkijoiden 
lisäksi liike-elämän edustajia,  
viranomaisia ja kuluttajia. Han-
ke alkoi vuonna 2019 ja päättyy 
vuonna 2023.

KUVAT: EEVA VÄNSKÄ
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TEKSTI: Eeva Vänskä

MUOVITONTA ELINTARVIKEPAKKAUS-
KARTONKIA KIERRÄTYS EDELLÄ
Tulevaisuuden pakkausratkaisujen tulee toimia sekä 
ihmisten että maapallon kannalta. Mikä sitten on  
viisasta pakkaamista?

V
uonna 2016 käyttöön otetulla 
kartonkikoneella pystytään val-
mistamaan vuodessa 400 000 
tonnia kartonkia moneen käyt-
tötarkoitukseen. Puukuitu kiertää 

koko kierroksen tukista kartonkituotteisiin 
ja takaisin prosessiin kierrätettäväksi. Kui-
dun elinkaari on alusta loppuun muoviton.

Kuluttajapakkauskartonkien lisäksi 
tehtaalla valmistetaan laminaattipaperia 
ja kuusisahatavaraa. Kotkamills on Suo-
men pisimpään toiminnassa ollut saha-
laitos.

Kartonkiliiketoiminnan johtaja, pape-
rikemian diplomi-insinööri Ulrika Kurtén 
kertoo, että elintarvikepakkauskartonki on 
täysin neitseellistä, eli valmistetaan puh-
taasta kuusipuukuidusta. Kartonkikone 
tuottaa kahta päätuoteryhmää: taivekar-
tonkia ja suojakerroskartonkia.

− Tuotteemme sopii asiakkaiden nykyi-
sille tuotantolinjastoille, sekä hitaammille 
että nopeille. Uusia investointeja ei tarvi-
ta, jotta muovittoman materiaalin voi ot-

taa käyttöönsä. Suojakerroskartonkimme 
on suunniteltu ruuan suojaamiseen kos-
teudelta ja rasvalta.

Elintarvikekartonkien suojaominaisuus 
perustuu vesipohjaiseen dispersiokäsitte-
lyyn, jolla saadaan pakkaukseen suojakal-
vo, eli kosteuden ja rasvan sietoa.

Dispersio on kahden toisiinsa liukene-
mattoman aineen seos, jossa yhtä ainet-
ta on pieniksi osasiksi jakaantuneena toi-
sessa aineessa. Käsittelyn yksityiskohdat 
jäävät salaisuudeksi, mutta lopputulokse-
na on muovittomia, taitettavia elintarvi-
kepakkauksia ja kartonkikuppeja, jotka voi 
laittaa sellaisenaan esimerkiksi paperin-
kierrätykseen käytön jälkeen.

− Barrier-tuotteidemme rasvankesto 
on aika hyvä, mutta margariinien ja voin 
pakkaamiseen pelkkä kartonki ei vielä täs-

sä vaiheessa täysin sovellu. Tämä on kui-
tenkin alue, jota tutkimme ja kartoitam-
me koko ajan.

Ainutlaatuinen prosessi
Tehdassalissa pyörii kaksi konetta, jois-
ta toinen tekee elintarvikepakkauskarton-
kia ja toinen laminaattipaperia, jonka val-
mistuksessa voidaan hyödyntää kierrätys-
kuitua.

− Olemme ylpeitä tuotantoprosessis-
tamme, joka hyödyntää puuraaka-aineen 
tehokkaasti. Ainutlaatuisella kartonkiko-
neella voidaan suoraan lisätä suojakerros 
kartonkiin.

Raakakartongin päällystys samassa 
prosessissa on maailmanlaajuisesti ainut-
laatuista.

− Koneessa on seitsemän päällystysyk-
sikköä, joilla saadaan halutunlainen lop-
putulos. Päällystyksellä voidaan suojaker-
roksen lisäksi lisätä esimerkiksi jäykkyyt-
tä. Tarvittaessa voidaan ajaa kaikki seitse-
män kerrosta vesihöyryesteestä alkaen.

Tehtaan lopputuote on iso rulla, tosin 
sitä yleensä vielä leikataan pienemmäk-
si asiakasta varten. Toinen mahdollisuus 
rullan lisäksi on leikata kartonki arkeiksi. 
Periaatteessa kartongin valmistus on ve-
den poistamista ja lisäämistä prosessiin.

− Tarkoitus on saada kuitu muodosta-

maan verkosto, jossa kuitu asettuu oikeaan 
muotoon, Kurtén kuvaa.

Hyllyikä ratkaisee
Kotkamillsin elintarvikekartonkiin voi pa-
kata esimerkiksi hedelmiä, vihanneksia ja 
meijerituotteita. Maitohyllyltä tuotteita ei 
ainakaan toistaiseksi löydy, sillä neste-
pakkauskartonki on vähän eri kuin taive-
kartonki, vaikka siinä on suoja.

Myös pakastettu ruoka soveltuu hyvin pa-
kattavaksi Kotkamillsin kartonkiin, ja suo-
jakerroskartonki sietää hyvin myös rasvaa.

− Usein kysymys on siitä, että myös 
saumat pitäisi saada täysin pitäviksi. Sii-
nä meillä on vielä kehitystyötä tehtävä-
nä. Elintarvikekartonki sopii tällä hetkel-
lä parhaiten tuoretuotteille, joilla on lyhyt 
hyllyikä. Pidempi hyllyikä vaatii vielä ke-
hittämistä, Ulrika Kurtén kertoo.

Kotkamillsille tärkeintä on täysi kierrä-
tettävyys, ja biohajoavuus tulee vasta sen 
jälkeen. Myös Kotkan kaupunki on julis-
tautunut viime vuonna muovivapaaksi 
kaupungiksi.

Muuttuvat markkinat
Ulrika Kurtén luottaa siihen, että yritys 
pystyy kehittämään pakkauksia myös pi-
tempää hyllyikää vaativille tuotteille. On-
nistumiseen tarvitaan sekä omaa tuote-

Muovitonta ja liimatonta pilliä 
valmistaa suomalainen Dolea 
Kotkamillsin raaka-aineesta.

Kotkan torikahvila myy kahvia ja leivonnaisia elintarvike-
kartonkipakkauksissa. Kahvilassa on käytössä tehtaan 
kierrätyspisteet, joista kuitu lähtee tehtaalle uusiokäyt-
töön laminaattipaperin raaka-aineeksi.

Kotkan torilta saa kahvit posson, munkkipossun, kera tällai-
sesta kuppi-lautas-yhdistelmästä.

kehitystä että yhteistyötä asiakkaiden ja 
brändivastaavien kanssa.

Monet suuret elintarviketoimijat ovat 
ilmoittaneet muovittomuuden tavoitteek-
seen esimerkiksi vuoteen 2020 tai 2023 
mennessä.

− Tämä avaa yhteistyön kenttää myös 
meidän suuntaamme: nyt on aika toimia 
yhdessä.

Samaan aikaan pitää huomata, että 
muovittomat tuotteet ovat erilaisia kuin 
se, mihin on totuttu.

− Kuluttajien pitää hyväksyä uuden tun-
tuiset materiaalit pikkuhiljaa. Olen tämän 
suhteen luottavainen, sillä kuluttajilla on 
tarve saada ympäristöystävällisiä pakka-
usvaihtoehtoja.

Moni kuluttaja ei tiedosta tai tunnista, 
että esimerkiksi kahvikupeissa on yleensä 
vielä muovipinnoite, eli muovittomuudes-
ta pitää myös osata kertoa.

− Muoviton elintarvikekartonki on vä-
hän kalliimpi vaihtoehto, mutta vain vä-
hän. Kun muovittomuudesta saa markki-
na-arvoa, pieni hintaero on täysin hyväk-
syttävä.

Ympäristöarvot ja on the go -elämän-
tavan yleistyminen ovat jo muuttaneet 
markkinoita. l

Kirjoittaja on toimittaja.

Kartonkiliiketoiminnan johtaja Ulrika Kurtén 
Kotkamillsiltä sanoo, että kierrätys on hierar-
kian korkein arvo.  Periaatteessa kuitu kestää 
kierrätyksen seitsemän kertaa.

KUVAT: EEVA VÄNSKÄ
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MISTÄ ON TULEVAISUUDEN 
PAKKAUKSET TEHTY?

S
okerista, kukkasis-
ta, inkivääristä ja ka-
nelista? Ei ihan, mut-
ta elintarviketuotan-
non tai kasvinviljelyn 

sivutuotteita voidaan hyödyntää 
pakkausmateriaalien valmis-
tuksessa. HerääPahvi! -hank-
keessa on ensisijaisena tavoit-
teena hyödyntää kauran ja ohran 
kuoria sekä mäskiä sellun ohel-
la toiminnallisten pakkausmate-
riaalien valmistuksessa.

Tulevaisuudessa voitaisiin 
myydä esimerkiksi kauraleipää 
pakkauksessa, jonka valmis-
tuksessa on käytetty kauran-
kuorta, tai hyödyntää porkka-
nan tai perunan kuoria vihan-
nesten ja hedelmien pakkauk-
sissa ja tuoda niihin säilyvyyttä 
parantavia ominaisuuksia.

HerääPahvi! -hanke on 
Tampereen ammattikorkea-
koulun, Luonnonvarakeskuk-
sen (Luke) ja Design Forum 
Finlandin yhteishanke, joka 
yhdistää luovien alojen osaa-
mista bio- ja kiertotalouteen ja 
niiden uusiim piin innovaatioi-
hin. Hanke on jatkoa Hiilinielu 
Design Studio -projektille.

Luovien alojen 
osaaminen esiin
Aivan uudenlaisten tuottei-
den markkinoille saattamises-
sa ja brändien rakentamisessa 
on oleellista hyödyntää luovien 
alojen osaamista. Hankkees-
sa tuote- ja palvelukehityksen 
kaikkiin vaiheisiin otetaan mu-
kaan muotoilu, viestintä, me-
dia, brändiymmärrys ja tari-
nankerronta, joilla paranne-
taan tuotteiden kaupallistami-

sen mahdollisuuksia.
Kuluttajalle pitää kertoa hy-

vä tarina. Millainen pakkaus on 
luontoa säästävä, miten sitä pi-
tää käsitellä, miten kierrättää? 
Teollisuus uusiutuu usein ku-
luttajien paineesta. Ja tarina pi-
tää osata kertoa niin, etteivät 
esimerkiksi biopohjainen ja bio-
hajoava sekoitu toisiinsa, kuten 
on käynyt biomuovien kohdalla.

Muovia ei haasteta kaikes-
sa, vaan selluloosaa halutaan 
säästää muihin tuotteisiin, ku-
ten tekstiilien valmistukseen. 
Laboratoriossa on valmistet-
tu testattavaksi 20 prosenttia 
kauran- ja ohrankuorta sisäl-
tävää paperia. Paperin ulkoil-
meessä tarkoituksella näky-
vät kuoren palaset ovat herät-
täneet suurta ihastusta, ja se 

kertoo osaltaan sanatonta ta-
rinaa tuotteesta. Luonnonmu-
kaisuus on käsinkosketelta-
va! Koepaperikoneella tehtiin 
20 prosenttia kaurankuorta si-
sältävää rullapaperia, josta val-
mistetaan leipäpusseja. Niiden 
ulkoasun on suunnitellut De-
sign Forum Finland.

Lisää säilyvyyttä ja 
uudenlaisia ideoita
Ihan noin vain ei erilaista kuo-
rimateriaalia voi pakkausmate-
riaalin lisätä, vaan niiden mah-
dollisesti sisältämät haitta-ai-
neet pitää selvittää sekä toteut-
taa huolellinen testaus ja hy-
väksyntä. Etenkin jos pahviin ja 
kartonkiin halutaan toiminnal-
lisuutta, kuten antioksidatiivisia 
tai antimikrobisia ominaisuuk-

sia, joilla kohennetaan vaikkapa 
vihannesten ja hedelmien säily-
vyyttä. Luonnonmukaiset rat-
kaisut ovat tällä hetkellä kan-
sainvälisesti paljon esillä.

HerääPahvi! -projektissa on 
järjestetty työpajoja, joissa on 
hahmoteltu muun muassa si-
dosryhmäkartta, jonka avul-
la voidaan tunnistaa eri toimi-
joita ja niiden välisiä suhtei-
ta. Työpajoissa tapahtuva yh-
teiskehittäminen mahdollistaa 
kaikkien osallistujien osaami-
sen hyödyntämisen ja erilais-
ten näkökulmien tarkastelun. 
Työpajoissa on myös selvitetty 
kuluttajien odotuksia ja tottu-
muksia sekä testattu uudenlai-
sia pakkausideoita. l

PAKKAUSTEN ÄLYLLE 
ASETTAA RAJAT VAIN 

MIELIKUVITUS.

PAKKAUSÄLYÄ

PakinaTEKSTI: Heikki Manner 

N
äihin asti pakkauksissa on ollut 
kovin vähän älyä, ne ovat vain 
olla möllöttäneet ruuan ym-
pärillä. Joistain on nähnyt läpi, 

tai sitten ei. Muutamat älykkäimmät ovat 
vaihtaneet väriä ympäristön lämpötilan 
muuttuessa.

Pakkausten älylle asettaa rajat vain 
mielikuvitus. Älykkäät pakkaukset voivat 
ratkaista monta tämän päivän ongelmaa 
alkoholin myyntirajoituksista lasten ja 
vanhusten hoitoon.

Alkoholijuomia saa vähittäismyydä vain 
yhdeksästä yhdeksään. Älypullo tietää kel-
lonajan ja suostuu menemään asiakkaan 
ostoskoriin vain sallittuna aikana. Alaikäi-
sille tai päihtyneille myynti on kielletty, 
älyholi lähtee vain selvän ja täysi-ikäisen 
ostoskoriin. Liian päihtyneelle tai auton 
rattiin aikovalle älypullo ei edes aukene. 

KANSANTERVEYDELLE vahingollisen 
lihomisen ja ylipaino-ongelman ratkaise-
vat älypakkaukset. Viihde-elintarvikkei-
den kuten sipsien pakkaukset tunnistavat 
syöjän painoindeksin ja sallivat syömisen 
vain normaalipainoisille. Kehittyneimmät 
versiot eivät edes lähde kaupasta ylipai-
noisten mukaan.

Diabetesta sairastavien elämä helpot-
tuu, kun sokeripitoisten tuotteiden pak-
kaukset mittaavat etänä veren sokerin ja 
sallivat tuotteen syömistä vain sen mukai-
sesti. Kananmunia munivat vastaisuu-
dessa erityiset älykanat, jotka varustavat 
kuoren kolesterolimittauksella. Kuori ei 

rikkoonnu, jos veren kolesterolipitoisuus 
on jo ennestään korkea.

LASTENRUUAT ON RYHMITELTY syöjän 
iän mukaan. Tulevaisuuden älypakkauk-
set kertovat lapselle ikään sopivan iltasa-
dun ja laulavat tuutulaulun, jolloin van-
hemmille vapautuu aikaa vaikkapa pari-
suhteen hoitoon.

Opiskelijoiden stressi helpottuu älypakka-
uksilla, sillä tonnikalapurkki voidaan ohjel-
moida kertaamaan seuraavan tentin tärpit.

Vanhustenhoidon ongelmat ratkaistaan 
älypakkauksilla, jotka hälyttävät sukulai-
sille tai viranomaisille, jos vanhus ei ole 
syönyt tarpeeksi tai meinaa karata omille 
teilleen 100-vuotiaana.

Luonnon roskaaminen loppuu tyystin, 
kun kehitetään pakkaus, joka kieltäytyy 
irtoamasta kuluttajan kädestä, ellei lähellä 
ole sopiva kierrätyskeräysastia. Muovipak-
kaukset tarrautuvat kuluttajaan kiinni, jos 
niistä yritetään päästä eroon liian lähellä 
vesistöjä. Versiot 2.0 menevät itse oikeaan 
keräysastiaan.

Pula-aikaan Suomessa säännösteltiin 
elintarvikkeita erityisillä säännöstely-

kupongeilla. Tulevaisuuden kriisiaikojen 
muonapakkaus antaa vain säännöstellyn 
päiväannoksen, eikä salli enempää päivit-
täistä syömistä.

ÄLYPAKKAUKSET RATKAISEVAT ikuiset 
ruokavaliokiistat; lihapakkaus ei avaudu 
vegaaneille eikä salaattipussi vannoutu-
neille lihansyöjille.

Ranskassa on kaupoissa alkoholijuo-
mapulloja, joissa on hedelmä, useimmi-
ten omena tai päärynä pullon sisällä. Pul-
lot ripustetaan puihin, kun hedelmät ovat 
vielä pieniä raakileita.

Koska Suomi on suuri elintarvike-
kartongin tuottajamaa ja tuohi täydelli-
nen pakkausmateriaali, aromi-, neste- ja 
ilmatiivis, sitä tuottamaan pitää jalostaa 
erityinen itsepakkaava koivulaji, Betula 
boxis. Se kasvattaa tuohta muistutta-
van kartonkikuoren lähelle tuodun ruuan 
ympärille. Kuusi, Picea cartongiensis, puo-
lestaan kasvattaa ruskean kuoren eko-
pakattavien tuotteiden ympärille, kun ne 
ripustetaan puuhun.

Näillä itsestään pakkaavilla, uusilla 
älykkäillä puulajeilla voidaan ratkaista 
myös aluepoliittiset kehittämiskiistat, ruo-
katehtaat kun pitää viedä metsään. Toki voi 
käydä päinvastoinkin, jos kehitetään elin-
tarviketehtaassa lisääntyvä puusolumassa, 
joka kasvaa tuotteen ympärille.

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

Kaurapaperin tekijät vasemmalta lukien ovat tutkija Risto Korpinen (Luonnonvarakeskus), tuotta-
ja Saija Malila (Design Forum Finland), innovaatiopäällikkö Juuso Rantanen (Tervakoski Oy), kou-
lutuspäällikkö Ulla Häggblom (Tampereen ammattikorkeakoulu), tutkimuspäällikkö Pekka Sa-
ranpää (Luonnonvarakeskus) ja HerääPahvi! -hankkeen projektipäällikkö, lehtori Päivi Viitaharju 
(Tampereen ammattikorkeakoulu).

• Lehden verkkosivuilla ovat nimityksiä-, tunnustuksia- ja tapahtumia-palstat.
• Lehtiarkisto hakusanatoiminnolla
• Pääkirjoitukset, kolumnit, puheenvuorot, pakinat ja Maailma mausteilla -jutut.
• Sieltä voit laittaa juttuvinkkejä ja antaa palautetta sekä tilata lehden.

VERKOSSA
kehittyvaelintarvike.fi
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Vuokralavat ovat uudelleenkäytettäviä, jolloin raaka-aineiden ja jätteen määrä saadaan 
mahdollisimman pieneksi.

Vuokralavojen kunnosta ei tarvitse huolehtia, sillä lavat ja nii-
den osat huolletaan palvelukeskuksessa, ennen kuin ne palautu-
vat kiertoon.

Teema PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
TEKSTI:viestinnän suunnittelija Elina Kirvesniemi, Kaiku Helsinki

VUOKRALAVOILLA  
VASTUULLISEMPAA VIENTIÄ

E
lintarvikeyritys voi 
pienentää hiilijalan-
jälkeään myös vuok-
ralavoilla. Ympäristö-
etujen lisäksi vuokra-

lavat vauhdittavat vientiä: Kun 
kansainvälisessä elintarvikeyri-
tyksessä koko konserni käyttää 
samoja lavoja, elintarvikkeiden 
kuljetuksissa säästetään työtun-
teja ja -vaiheita.

Suomen Sokeri on satavuo-
tias sokerituottaja, jonka Kirk-
konummen sokeripuhdistamo 
on ainoa jäljellä oleva sokeri-
puhdistamo Suomessa. Teh-
taalta lähtee kotimaan mark-
kinoille ja vientiin yhteensä 
noin 130 miljoonaa kiloa soke-
ria vuodessa, muun muassa vir-
voitusjuoma- ja makeisteolli-
suuteen. Sokerin ominaisuudet 
ovat niin monipuoliset, että on 
vaikeaa löytää jalostettua elin-
tarviketta, jossa sokeria ei olisi.

Suomen Sokeri on saavutta-
nut merkittäviä etuja elintar-
vikkeiden kuljetuksiin vaihta-
malla kuormalavat vuokrala-
voihin. Yritys käyttää nykyään 
yli 100 000 vuokralavaa vuo-
dessa. Lavoista suurin osa on 
puolilavoja ja eurolavoja.

− Otimme vuokralavat käyt-
töön kahdessa eri vaiheessa: 
aluksi vähittäiskaupan puolel-
la ja vuoden 2018 alussa myös 
teollisuudessa, Suomen Soke-
rin asiakaspalvelupäällikkö Sa-
ri Holm kertoo.

Yksi vuokralavojen eduista 
on niiden ympäristövaikutus 
verrattuna kertakäyttölavoihin 
tai omaksi hankittuihin vaih-
tolavoihin, joita ostetaan uusi-
na. Esimerkiksi Suomen Soke-
ri on vähentänyt vuokralavojen 
avulla viimeisen 12 kuukauden 
aikana yli 84 500 kiloa päästö-
jä, mikä tarkoittaa noin 77 000 

säästettyä kilometriä kuor-
ma-autolla. Jätettä 12 kuukau-
den aikana vähennettiin noin  
7 900 kiloa, eli noin 717 000 
paperikupin verran.

Vuokralavat eivät  
tuota hävikkiä
Yksi vuokralavojen ympäris-
töhyödyistä sekä taloudellis-
ta hyötyä tuovista eduista on 
se, että niiden avulla yrityksel-
le ei tule lavahävikkiä. Aiem-
min Suomen Sokeri piti lavo-
jen kirjanpitoa varten siihen 
tarkoitettua erillistä järjestel-
mää. Kirjanpidon avulla pysyt-
tiin kartalla siitä, kuinka paljon 
lavoja asiakkailla oli.

− Lavoja saattoi olla mon-
ta tuhatta eri asiakkailla. Pa-
ri kertaa vuodessa soittelimme 
urakalla lavojen perään, Suo-
men Sokerin varastopäällikkö 
Jouni Lahtinen muistelee.

Vaikka lavat olivat asiakkail-
la lainassa, kaikki eivät koke-
neet, että ne olivat Suomen So-
kerin omaisuutta. Yritys ei voi-
nut olla varma, olivatko lavat 
seisseet pihan perällä satees-
sa, ja missä kunnossa ne tuli-
vat takaisin tehtaalle. Se tiesi 
hävikkiä, sillä osa lavoista pa-
lautui käyttökelvottomina.

Nyt Suomen Sokerin lava-
varaston toiminta on kontrol-
lissa: lavojen toimitusajat tie-
detään tarkalleen, ja purkuajat 
sovitaan hyvissä ajoin. Työnte-
ko ei enää keskeydy yllättävien 
lavapalautusten seurauksena. 
Lavojen tarkistaminen on voi-
tu lopettaa, sillä ne esitarkis-
tetaan ja huolletaan ennen toi-
mittamista Suomen Sokerille.

− Lavaveloista tai -saatavis-
ta keskustelemisen sijaan nyt 
voimme keskittyä pääasiaan, 
eli sokerin myymiseen ja toi-

mittamiseen asiakkaillemme, 
Holm tiivistää.

Koko konserni käyttää 
samoja lavoja
Noin 80 prosenttia Suomen So-
kerin tuotteista menee teolli-
suusasiakkaille ja loput 20 pro-
senttia vähittäiskaupoille. Sak-
salaiseen Nordzucker-konser-
niin kuuluva Suomen Sokeri 
liikuttaa paljon tavaroita myös 
konsernin maiden välillä. Esi-
merkiksi Ruotsiin, Tanskaan, 
Saksaan ja Baltian maihin vie-
dään suomalaisia erikoistuot-
teita, ja vastaavasti Suomeen 
tuodaan muiden maiden tuot-
teita.

Vielä muutama vuosi sitten 
Nordzuckerin sisaryrityksillä 
oli eri maissa käytössä keske-
nään erilaiset lavakoot. Vuok-
ralavoihin vaihto tapahtuikin 
Suomessa sen jälkeen, kun la-
vamuutos oli toteutettu kan-
sainvälisessä konsernissa Nor-
dzuckerissa. Vientiin menevät 
lavat yhtenäistettiin konser-
nissa samaan lavamalliin.

− Projektissa kartoitettiin eri 
maiden tehtaat, niiden lavavo-
lyymit ja tarpeet. Kun päätös 
vuokralavojen käyttöönotos-
ta oli tehty emoyhtiössä, kaik-
ki eteni vauhdilla. Päätös oli 
viimeinen sysäys muutokselle 
myös Suomessa, Holm sanoo.

Lavamuutoksen jälkeen 
Suomen Sokeri uudisti myös 
tuotekoodit niissä tuotteissa, 
joissa lavakoko vaihtui.

− Saimme muutoksen avul-
la vähennettyä lavatyyppien 
määrää. Aiemmin jouduimme 
käyttämään samalle tuotteel-
le useita eri lavatyyppejä koh-
demaan mukaan, Holm sanoo.

Yhteistyökumppanit 
kestävyyden perusteella
Suomen Sokerille kestävä teh-
dastoiminta on tärkeää: yritys 
otti viime vuoden kesällä käyt-
töön hiilineutraalin, hevosen-
lantapohjaisen biopolttoaineen 
voimalaitoksella. Sen jälkeen 
tuotantoa on optimoitu niin, 
että mahdollisimman suuri osa 

höyryntuotannosta katetaan 
biopolttoaineella. 

Myös yhteistyökumppaneita 
arvioidessa ja valitessa kestä-
vyys on keskeinen kriteeri.

− Suomen Sokerilla on omat 
tavoitteet energian tarpeen 
vähentämiselle ja esimerkik-
si materiaalin käytön rajoitta-
miselle. Uudelleenkäytettävät 
lavat tukevat näitä tavoitteita, 
Holm kertoo.

Suomen Sokeri onkin saa-
nut tunnustusta juuri ener-
gian kulutuksen vähentämi-
sestä. Energiavirasto ja Moti-
va myönsivät Suomen Soke-
rin Sucros-konsernille kun-
niamaininnan ansiokkaasta ja 
pitkäjänteisestä toiminnasta 
ja tunnollisesta sitoutumisesta 
energiatehokkuussopimukseen 
vuosina 2008–2016.

− Tehtaillamme toteutettu-
jen tehostamistoimenpiteiden 
avulla olemme vähentäneet 
hiilidioksidipäästöjämme yli  
5 000 tonnia, mikä vastaa noin 
600 öljylämmitteisen omako-
titalon vuosittaisia hiilidioksi-
dipäästöjä, johtaja Sune Berg-
häll kertoo. 

CHEPin Suomen maajohtaja 
Mia Frölander-Ulf kertoo, että 
vuokralavat pienentävät hiili-
jalanjälkeä pääosin uudelleen-
käytön ansiosta.

− Sataprosenttisesti kierrä-
tettävät vuokralavamme käy-
tetään uudelleen, jolloin raa-
ka-aineiden määrä ja jätteen 
määrä saadaan mahdollisim-
man pieneksi, Frölander-Ulf 
sanoo.

Lavojen uudelleenkäyttö, eli 
poolaus, on CHEPin toiminnan 
ydin kaikkialla.

− Kun lava lähtee asiakkaal-
tamme eteenpäin, seuraava 
yritys voi jatkaa lavan käyttöä. 
Elleivät he tarvitse niitä, ke-
räämme lavan takaisin. Lavat 
tuodaan palvelukeskukseem-
me, joissa huollamme käytössä 
olleet lavat. Huollon jälkeen la-
vat palautuvat taas kiertoon. l

KUVAT: CHEP

Haihdutusväkevöinti,  
suodatus ja uuttaminen 

palveluna Lapualta
Lapuan Peruna Oy tekee elintarviketeollisuuden tai 
vastaavan tarpeisiin rahtimuotoista haihdutus- 
väkevöintiä asiantuntevasti. 

Jos yritykselläsi on nestemäisiä raaka-aineita ja 
tarvitset niiden konsentrointia, meiltä löytyy vapaata 
haihdutuskapasiteettia joustavasti.
Lapuan Peruna Oy tarjoaa myös suodatukseen ja 
uuttamiseen erilaista laitekantaa palveluna.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Antti Ulvila, 0400 817 225 
antti.ulvila@finnamyl.fi
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MATERIAALIKATSELMUS SELVITTÄÄ, 
MISSÄ HÄVIKKI SYNTYY

Katselmuksessa tunnistetaan 
tuotantoprosessista vaiheet, 
joissa voidaan vähentää ma-
teriaalien käyttöä, syntyvän 
jätteen määrää ja ympäristö-
haittoja.

Yritys saa katselmuksesta 
Motivan antamien kriteerien 
mukaisen loppuraportin, joka 
sisältää massa- ja eurotaseen 
sekä projektisuunnitelman toi-
menpide-ehdotuksineen.

Katselmuksen tekoon osal-
listuu henkilöstöä yrityksen 
johdosta eri organisaatiota-
soille. Katsauksia tekevät Mo-
tivan koulutuksen käyneet, pä-
tevöityneet katselmoijat.

Työ- ja elinkeinoministeriö 
myöntää yrityksille hanke- 
avustusta materiaalikatsel-
muksen tekoon 40 % katsel-
moijan työ- ja matkakustan-
nuksista.

 

Materiaalikatselmus

Teema PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
TEKSTI: Anu Susi

J
ohtava asiantuntija Matti Arff-
man Envitecpolis Oy:stä arvioi, 
että materiaalikatselmuksen te-
keminen vaatii yrityksen omaa 
panosta 9–10 henkilötyöpäivää. 

Yritys on tehnyt kymmenkunta materiaa-
likatselmusta elintarvikealan yrityksissä.

Materiaalikatselmuksissa tutkitaan 
materiaalin käyttöä ja hävikkiä tuotan-
toprosessin eri kohdissa sekä mietitään 
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia sen 
vähentämiseksi.

Katselmuksen teko vie neljästä kuuteen 
kuukautta, mutta vaiva kannattaa. Selvi-
tys paljastaa tuotannon hävikkivirtoja, joi-
den korjaaminen voi tuoda kymmenien tai 
parhaimmillaan satojen tuhansien eurojen 
vuotuisen säästön. Saatua tietoa voi hyö-
dyntää esimerkiksi henkilöstön koulutuk-
sessa ja sitouttamisessa sekä laitteistoin-
vestointien suunnittelussa.

Tuotantoprosessi syyniin
Katselmuksessa selvitetään massa- ja eu-
rotaseet joko koko tehtaan tuotannosta tai 
rajataan selvitys tuotantolinjaan tai osa-
kokonaisuuteen.

Asiakasyrityksen panosta tarvitaan eri-
tyisesti, kun kerätään lähtötietoja tuotan-
nosta. Valitusta linjasta selvitetään, mi-
tä tuotantopanoksia linjalle tuodaan, mi-
tä siitä tulee ulos sekä missä kohtaa tava-
raa poistuu hävikkinä. Joskus tuotanto-
prosessin välivaiheiden hävikin selvittä-
minen vaatii erillisseurantaa.

Hävikkiä syntyy muun muassa proses-

soinnissa ja tuotevaihdoissa, tai kun lin-
jalla syntyy kakkoslaatua. Se voi myös liit-
tyä valmistusprosessiin, kuten leipomois-
sa paistamiseen.

– Samalla kerätään eurotietoja siitä, 
mitä energia, työ ja materiaalit maksavat 
eri vaiheissa, sanoo Arffman.

Laskelmat antavat hintalapun hävikille 
ja kertovat, missä tuotannonvaiheissa se 
syntyy.

Kehitysideoita työpajassa
Tasemallinnusten valmistuttua yritykses-
sä järjestetään työpaja, johon osallistuu 
yrityksen henkilöstöä eri tasoilta toimi-
tusjohtajasta työntekijäportaaseen.

– Käydään vaihe vaiheelta läpi valittu 
tuotantolinja ja katsotaan, missä syntyy 

hävikkiä, missä asiat ovat hyvin ja missä 
on parannettavaa, kertoo Arffman.

Oleellista on hahmottaa ne kohdat, joil-
la on suurin merkitys, jotta kehitystyö voi-
daan kohdistaa oikeisiin asioihin. 

– Työpajassa tavoitteena on löytää 
useita kymmeniä kehitysideoita. Ne voivat 
olla pieniä ja edullisia toiminnan muutok-
sia tai vaatia suurempia investointeja. Kat-
selmoija arvioi kehitysideoiden säästöpo-
tentiaalia ja kustannuksia loppuraportissa.

Prosessin lopun hävikki kalleinta
Materiaalikatselmuksen etu yrityksille on 
tuotantoprosessin systemaattinen tarkas-
telu ja ulkopuolisen asiantuntijan antama 
uusi näkökulma.

– Yrityksillä on yleensä hyvä käsitys 

syntyvän jätteen määrästä ja sen käsitte-
lyn kuluista. Materiaalikulut osataan las-
kea, mutta esimerkiksi työvoima-, käyt-
tö-, ylläpito- ja energiakulujen huomioi-
minen tuotteisiin ja hävikkiin on vaikeam-
paa arvioida, Arffman kertoo.

Yllätyksenä voi tulla, että tuotannon 
loppuvaiheessa syntynyt hävikki voi ol-
la monin verroin kalliimpi kuin alkuvai-
heessa syntynyt. Se johtuu siitä, että pro-
sessoinnin aikana tuotteeseen kumuloituu 
materiaali-, työ- ja ylläpitokuluja.

Lopputuote on myös usein painavampi, 
kuin mitä pussin kyljessä luvataan. Ylipai-
noa voi karsia esimerkiksi annostelijoiden 
avulla tai prosessin säätöjä tarkistamalla.

Hävikkiin ja sen hintaan vaikuttaa myös 
toimiala. Esimerkiksi leipomoalalla raa-
ka-aineet ovat suhteessa edullisia vaikka-
pa lihanjalostukseen verrattuna. Juurek-
sia käytettäessä tulee väistämättä kuorin-
tajätettä.

– Jätteen hyödyntämistä esimerkiksi 
lähialueella biokaasuntuotannossa kan-
nattaa tutkia, vinkkaa Arffman.

Katselmus voi antaa ahaa-elämyksiä, 
kun löytyy odotettua suurempia hävikin 
kohteita. Henkilöstö kokee usein myöntei-
senä sen, että he pääsevät osallistumaan 
toiminnan kehittämiseen.

Materiaalikatselmukset ovat edel-
leen suhteellisen tuntematon asia, mut-

ta näkymät ovat myönteisiä muun muas-
sa elintarvikealan materiaalitehokkuussi-
toumuksen ansiosta.

Trube tavoittelee säästöä
Materiaalikatselmuksen jo tehneen kuo-
piolaisen leipomon, Truben, toimitusjoh-

taja Sami Kemiläinen kertoo, että ensisi-
jaisena tavoitteena oli saada tuotannossa 
syntyville sivuvirroille ja hävikille koko-
naishintalappu.

– Materiaalikatselmuksen tekeminen 
oli meille hyvä alku ja ajatuksien herät-
täjä. Luonnollisestikin yritysten motiivi-
na on hävikin ja sivuvirtojen vähentämi-
sen kautta saatavat säästöt.

Katselmuksessa käytiin läpi tuotannon 
volyymi, raaka-ainekäyttö, työn tehok-
kuus, tuotetun jätteen määrä eriteltynä 
sekä energian- ja vedenkulutus. Trubel-
la suurimmat säästöt on saavutettavissa 
raaka-ainekustannuksista, joka on tuo-
tantoprosessin suurin yksittäinen kulu. 
Laajempi ymmärrys hävikin kustannuk-
sista antaa Kekäläisen mukaan pohjaa toi-
minnan tarkentamiselle.

Katsauksen jälkeen työtä on Kemiläi-
sen mukaan edistetty luomalla havaittui-
hin sivuvirtoihin toimiva mittarointi. Sitä 
hyödynnetään myös henkilöstön bonus-
ten maksun mittarina. l

LISÄTIETOJA:
materiaalitehokkuus.fi
pty.fi/ruokahavikki
packageheroes.fi

Kirjoittaja on maatalous- ja metsätieteiden lisensi-
aatti ja freelance-toimittaja.

Elintarvikealan materiaalite-
hokkuussitoumuksen allekir-
joittivat alkuvuonna elintarvi-
keteollisuuden, kaupan ja pak-
kausalan toimialajärjestöt en-
simmäisenä toimialana Suo-
messa. Johtaja Ilkka Nieminen 

Päivittäistavarakauppa ry:stä 
toteaa järjestöillä olevan näy-
tön paikka, jotta yrityskohtai-
set tavoitteet toteutuvat.

Päivittäistavarakaupassa 
tavoitteeksi on asetettu nos-
taa kierrätysaste vuoteen 2021 
mennessä vähintään 78 pro-
senttiin ja vähentää kaupan 
ruokahävikkiä vuoden 2016 ta-
solta vähintään 13 prosentilla.

Nieminen muistuttaa, et-
tä päivittäistavarakaupan alan 
kierrätysaste, 74 prosent-
tia vuonna 2016, oli huomatta-
vasti edellä yhdyskuntajätteen 
yleistä kierrätysastetta, joka oli 
vuonna 2017 Suomessa 41 pro-
senttia. Ruokahävikkiä on vä-
hennetty kaupoissa jo pitkään, 
ja ne pyrkivät edistämään ruo-
kahävikin vähentämistä myös 
kotitalouksissa. Keinoja ovat 
muun muassa sopivat pakkaus- 
koot.

– Hävikin määrän kannalta 
oleellista on tarkka ennustami-

nen ja logistiikkayhteistyö teol-
lisuuden kanssa. Se varmistaa, 
että myymälöissä on mahdol-
lisimman oikea määrä oikean-
laista tavaraa silloin, kun asia-
kas haluaa sitä ostaa, toteaa 
Nieminen.

Hän pohtii, voitaisiinko myös 
kuluttajien asenteita parantaa. 
 Esimerkiksi kuinka paljon vali-
koiman puutteita kuluttaja hy-
väksyy myymälän aukiolon vii-
me tunteina, tai hyväksyykö 
hän tuotteen myös pakkauksen 
parasta ennen -päivämäärän 
lähestyessä.

– Päiväysmerkintöjen aset-
taminen ja se, miten käytetään  
parasta ennen - ja viimeinen  
käyttöpäivä -merkintöjä on  
valmistavan teollisuuden asia. 
Elintarviketurvallisuus on yk-
kösasia, mutta liian lyhyet 
myyntiajat ja viimeinen käyt-
töpäivä -merkinnän liiallinen 
käyttö lisäävät joissain tapauk-
sissa hävikkiä.

Päivittäistavarakauppa nä-
kee sitoumukset myös keinona 
tuoda yrityksissä tehtävää hy-
vää työtä ymmärrettävällä ta-
valla näkyväksi ja tukea niiden 
brändiarvoa.

− Energiatehokkuutta on 
helpompi seurata kuin moni-
tahoisempaa materiaalitehok-
kuutta, Nieminen arvioi. Yksi 
hyvä keino parantaa materiaa-
litehokkuutta on siirtyä aiem-
paa ympäristöystävällisempiin 
pakkauksiin. Niiden kehittämi-
sessä järjestö tekee yhteistyö-
tä Package Heros -tutkimusko-
konaisuuden kanssa. Tavoit-
teena on muun muassa kierrä-
tettävyyden lisääminen ilman, 
että pakkauksen suojaavuus 
heikkenee.

– Energia- ja materiaalite-
hokkuus ovat iso yhteiskunnal-
linen kokonaisuus, jota ediste-
tään aika laajalla yhteistyöllä.

Materiaali- ja energiatehokkuus tukevat toisiaan

Energia- ja materiaalitehok-
kuussitoumukset täydentä-
vät toisiaan, toteaa johtaja Ilkka 
Nieminen Päivittäistavarakaup-
pa ry:stä.
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Materiaalikatselmuksen tekoon saa Envitecpo-
lis Oy:n johtavan asiantuntijan Matti Arffmanin 
mukaan TEM:ltä avustusta 40 prosenttia katsel-
moijan työ- ja matkakustannuksista.

Kuluttajan valinnat heijastuvat kaupan hävikkiin 
sekä tuotteiden valmistukseen.
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Trube Oy:n toimitusjohtajan Sami Kemiläinen 
kertoo, että materiaalikatselmus antoi konkre-
tiaa tuotannon jokapäiväiseen tekemiseen.
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METROPOLIAN URBANFARMLABISSA 
KEHITETÄÄN SISÄVILJELYÄ 

Teema PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

M
etropolia-ammat-
tikorkeakoulun 
Myyrmäen kampus 
on keskittynyt vih-
reään teknologiaan 

ja bisnekseen. Viimeisin hanke 
on Urbanfarmlab: testilabora-
torio ja oppimisympäristö. La-
boratoriossa kehitetään kau-
punkiviljelyyn sopivia suljetun 
kierron menetelmiä.

Laboratorion 350 neliön hal-
lissa etsitään ratkaisuja tuottaa 
ruokaa ja ruuantuotantotekno-
logioita kiertotalouden periaat-
teiden mukaisesti. Hankkees-
sa toimivat ilmaperunayritys 
Siukkula Oy, humalaa kasvatta-
va Redono Oy, ruokasirkkatuot-
taja EntoCube Oy, sienikasvat-
taja Helsieni Oy ja kerrosvilje-
ly-yritys Little Garden Oy. Hal-
lissa tutkitaan myös mansikan 
ja lakan vesikiertoviljelyä se-
kä mikrolevän tuotantoa, jon-
ka sivutuotteena saadaan puh-
dasta vettä.

ja teknologian liitoksiksi, jossa 
luodaan opiskelijoiden, yritys-
ten ja muiden yhteistyökump-
paneiden kanssa kaupunkivil-
jelyekosysteemiä ja tutkitaan 
kiertotalouteen sopivia alustoja.

Humala on tähän mennes-
sä kasvanut sisäviljelyssä kol-
manneksen nopeammin kuin 
ulkokasvatuksessa vesikier-
ron, ravinteiden ja automaati-
on ansiosta. Ilmaperunat an-
tavat kymmenkertaisen sadon 
ulkokasvatukseen verrattuna. 
Little Gardenin pilottitehtaas-
sa kokeillaan ravintoloille rää-
tälöityä verso-, yrtti- ja salaat-
tikasvatusta.

Ilmaperunakasvattajan ta-
voitteena ei ole tuottaa peru-
noita kuluttajille, vaan kehit-
tää markkinoille viljelylaitteis-
to kotikäyttöön jo loppuvuo-
desta. Helsieni kasvattaa sieniä 
läheltä saaduissa raaka-aineis-
sa kuten kahvinporoissa. Redo-
no Oy kehittää kestävän pani-

mon kiertotalousmallia ja ko-
keilee mansikan ja lakan si-
säviljelyä. Urbanfarmlabissa 
työskentelee myös opiskelijoi-
ta, ja alaan liittyviä opinnäyte-
töitä on työn alla.

− Urbanfarmlabin toimin-
toihin voidaan linkittää lähes 
kaikki Metropolian osaamis-
alueet: tarvitaan ruoka- ja tek-
nologiaosaamista ja liiketa-
loudellista osaamista, Jari Ol-
li summaa.

Metropolian projektipääl-
likkö Riikka Kuusisto tähden-
tää, että urbaanien ruuantuo-
tantoteknologioiden lisäk-
si tavoitteena on rakentaa hii-
lineutraali kaupunkiviljelyn 
ekosysteemi.  l

LISÄTIETOJA:

facebook.com/urbanfarmlab.fi/

instagram.com/urbanfarmlab.fi/

twitter.com/urbanfarmlab

linkedin.com/company/urbanfarmlab/

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut -osaamisalueen päällikkö Jari Olli ja yliopet-
taja Riitta Lehtinen esittelevät elintarviketekniikan laboratorion pienpani-
moa.

Perunan juuret kasvavat pimeässä, suljetussa kammiossa ilmassa roik-
kuen. Juurille sumutetaan tarkoin määritellyin väliajoin ravintoliuosta. Pe-
runan varsi ja lehdet ovat ledivalojen alla kammion yläpuolella.

EntoCuben sirkat kasvavat kanan-
munakennoissa. Esimerkiksi sa-
laattiviljelyn hävikkiä voidaan hyö-
dyntää sirkkojen ravintona.

Helsieni Oy kehittää sienien viljelyä. 
Niiden tuottamaa hiilidioksidia voi-
daan hyödyntää salaattiviljelyssä.

Toisten yritysten tuotteet ja 
sivuvirrat saattavat hyödyttää 
naapuriyritystä. Esimerkik-
si salaattiviljelyn hävikkiä voi-
daan hyödyntää sirkkojen ra-
vintona ja sienten ja sirkkojen 

tuottamaa hiilidioksidia käyt-
tää salaattiviljelyssä.

− Laboratoriossa on pieniä 
pilottitehtaita, joissa voi ko-
keilla automaatiota ruuantuo-
tannon apuna, kiteyttää Puh-

taat ja älykkäät ratkaisut -osaa-
misalueen päällikkö Jari Olli.

Samassa rakennuksessa si-
jaitsevat elintarvikealan la-
boratoriot tarjoavat analyysi-
osaamista kuten mikrobiolo-
gisia määrityksiä sekä DNA- ja 
proteiinitekniikkaa. Elintarvi-
kelaboratoriossa on myös oma 
panimolaitteisto, jolla voidaan 
valmistaa olutta Urbanfarmla-
bissa kasvatetusta humalasta.

Kasvu nopeaa 
sisäviljelyssä
Yliopettaja Riitta Lehtinen sa-
noo, että koulutuksen ja toi-
minnan punainen lanka on kes-
tävä ruuantuotanto ja kiertota-
lous.

− Ruuantuotannossa pitää 
tehdä muutoksia nopeasti. Täs-
sä sitä on helppo kokeilla. Hu-
kasta pitää päästä eroon, Leh-
tinen tiivistää.

Urbanfarmlabia voisi luon-
nehtia sisäviljelyn (vesiviljelyn) 
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KUVA: ISABEL WITTING / URBANFARMLAB

Urbanfarmlabissa 
kokeillaan sirkko-
jen, sienien, mar-
jojen, humalan ja 
ilmaperunoiden 
sisäviljelyä se-
kä mikrolevätuo-
tantoa automaat-
tisella kasvatus-
tekniikalla. Le-
dilamppujen alla 
kasvavat kasvit 
saavat tarvitse-
mansa ravinteet 
ravinneliuokses-
ta, joka kiertää 
järjestelmässä. 
Tuloksia, kuten 
kasvua ja tuote-
turvallisuutta, mi-
tataan koko ajan 
Metropolian elin-
tarvikelaboratori-
oissa.

KUVA: ISABEL WITTING / URBANFARMLAB

TUTUILLE PESUAINEILLE 
ON MYÖNNETTY 

JOUTSENMERKKI

4070 0003

Kiilto tarjoaa ainoana maailmassa 
Joutsenmerkittyjä puhdistusaineita 

elintarviketeollisuuteen.
Elintarviketeollisuuden pesuihin kehitetyille 

F 24 Fabox-, F 47 Tarmo- ja F 60 Ciro -pesuaineille on 
myönnetty pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsen-

merkki. Merkki löytyy vain ympäristön kannalta parhaista 
tuotteista ja palveluista. Ne täyttävät tiukat elinkaariajatte-
luun perustuvat ympäristökriteerit – turvallisuutta, laaduk-

kuutta ja tutkittua tehoa unohtamatta.

www.kiilto.com

kehittyvä elintarvike 100 x 297 mm joutsenmerkki ilmoitus nro 4 2019.indd   1 29.8.2019   15.16.36
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Teema PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
TEKSTI: erikoistutkija Susanne Heiska, Luonnonvarakeskus &  
projektipäällikkö Marja-Liisa Järvelä, Oulun ammattikorkeakoulu

URBAANI RUOKATEHDAS TUOTTAA 
VIHANNEKSIA JA KALAA

H
ollannin Eindhovenissa, Phil-
lipsin vanhan tehtaan viidennen 
kerroksen ikkunan takana hoh-
kaa kirkas, sinisistä, punaisista 
ja pitkäaaltoisista punaisista aal-

lonpituuksista koostuva valo. Jos Hakken-
nesin perustama Blue Acres -yritys tuottaa 
vanhassa tehdashallissa 25 000 kiloa salaat-
tia vuodessa. Ympärivuotisesta kasvatuk-
sesta saadaan myös yrttejä ja pieniä mää-
riä kaaleja, selleriä ja muita vihanneksia. 
Kasvien lisäksi hallissa tuotetaan kirjoloh-
ta. Tuotanto on aquaponista1: ravinteet kier-
rätetään tuotantosysteemissä lähes täysin.

Kasvatuspöytiä on noin 7 000 neliömet-
riä. Kasvatuksessa käytetään turvetta ai-
noastaan poteissa, joihin siemenet kylve-
tään. Hakkennes asettaa potin kelluval-
le alustalle, jonka läpi kasvit saavat tarvit-
semansa ravinteet kasvatusaltaissa virtaa-
vasta ravinneliuoksesta. Liuos on peräisin 
hallin toisessa päässä olevasta kala-altaas-
ta, jossa kasvatettavat kirjolohet tuottavat 
veteen ravinnerikasta ulostetta. Veden mik- 
robiologisten organismien avulla ravin-
teet muuntuvat kasveille käyttökelpoiseen 
muotoon.

Kirjolohet tuodaan poikaslaitoksesta, 
ja niitä kasvatetaan Eindhovenin aquapo-
nics-laitoksessa noin 30 viikkoa. Kilo kir-

jolohta saadaan tuotettua 1,4 kilolla kau-
pallista kalanrehua. Samalla ravinnekier-
rolla voidaan kasvattaa 15 kiloa salaattia. 
Olosuhteiden hallinnassa on jouduttu te-
kemään kompromisseja sekä kasvien et-
tä kalankasvatuksen kannalta. Kalan kas-
vu voi kesäisin hidastua, sillä kala-altaissa 
ei ole jäähdytystä. Salaatinkasvatuksessa 
ravinneliuoksen lämpötila on kesäaikaan 
noin 18,5°C ja kasvatushallien ilman läm-
pötila hieman yli 20°C.

− Näissä olosuhteissa salaatti kasvaa 
korjuukypsäksi kuudessa viikossa, kun ta-
vanomainen viljely vie noin 4,5 viikkoa. 
Talvella lämpötilat ovat vähän alhaisem-
mat, ja kasvatusaika pitenee noin kahdek-
saan viikkoon. Veden kulutus on kuitenkin 
vain kymmenen prosenttia tavanomaiseen 
kasvihuonetuotantoon verrattuna, Hak-
kennes kertoo.

Hyönteiset puuttuva lenkki
Toistaiseksi kalanrehu tuodaan järjestel-
män ulkopuolelta, mutta täydellistä kier-
toa on kaavailtu yhdistämällä kiertoon 
myös hyönteiskasvatus. Viereiseen huo-
neeseen on rakennettu olosuhteiltaan 
kontrolloidut hyönteiskasvatustilat. Pilot-
tilaitoksessa on kehitetty jauhopukin kas-
vatusmenetelmiä.

Kasvintuotannon sivuvirtoja, kuten sa-
laatin kauppakunnostuksessa jätteek-
si päätyviä juuria ja lehtiä voidaan käyttää 
jauhopukin ravintona. Jauhopukin kasva-
tuksessa syntyvä hiilidioksidi on johdettu 
kasvihuoneeseen ja käytetty kasvien hiili-
lannoitukseen.

Jauhopukin toukka puolestaan sisäl-
tää kirjolohelle arvokkaita ravintoaineita, 
mutta Eindhovenin laitoksessa kokonai-
set toukat eivät ole maistuneet teolliseen 
rehuun tottuneelle kirjolohelle. Hyön-
teisraaka-aineita voidaan kuitenkin pro-
sessoida. Rehukehityksessä on saatu rat-
kaisuja, joita voidaan hyödyntää myös 
aquaponics-järjestelmässä.

Tuoreita tuotteita kestävästi
Tuotantolaitos on ollut toiminnassa noin 
kaksi vuotta. Uuden teknologian optimoin-
tia ja tuotantomenetelmien kehitystyötä 
tehdään edelleen jatkuvasti. Tuotantoa on 
hankala saada kannattavaksi, mutta riskejä 
on hallittu tarjoamalla erilaisia tuotteita eri 
kuluttajaryhmille ja hajauttamalla liiketoi-
mintaa useammalle eri yritykselle. Tärkein 
tuote on tuore salaattisekoitus, jota tarjo-
taan lähialueen ravintoloille.

Salaatti ja kasvikset kattavat yli puolet 
City Farmin koko liikevaihdosta, kirjolo-

Suomi salli hyönteiset rehui-
na ja elintarvikkeina vuonna 
2017. Vuoden aikana Suomeen 
saatiin noin 50 hyönteistuotta-
jaa ja vuoden 2018 aikana val-
takunnalliseen jakeluun kym-
menkunta elintarviketta, joi-
den valmistuksessa käytettiin 
kotimaassa tuotettua kotisirk-

kaa. Hyönteiselintarvikkeiden 
markkinat eivät kuitenkaan 
ole rakentuneet niin nopeasti, 
kuin aluksi ennustettiin. Suur-
ten kuluttajaryhmien asenteet 
ja ruokakulttuuri muuttuvat hi-
taasti. Nyt moni hyönteistuot-
taja miettii, kannattaako jat-
kaa.

Hyönteisten tie ruokaket-
juun voisi edetä helpommin re-
hujen kautta. Hyönteiset olisi-
vat ekotehokas ja ravitsemuk-
sellisesti arvokas komponentti 
sikojen, siipikarjan tai kalojen 
rehuissa. Haasteina ovat kui-
tenkin tämänhetkisen hyön-
teistuotannon käsityövaltai-
suus ja korkeat tuotantokus-
tannukset sekä rehutuotannon 
kannalta riittämätön volyymi. 
Rehumarkkinoillekin hyöntei-
set voisivat päätyä helpommin 
sopivaan kohderyhmään osu-
vina erikoistuotteina.

S’Hertogenboschissa New 
Generation Nutrition (NGN) on 
kehittänyt hyönteisraaka-ai-
neiden prosessointimenetel-
miä. Hyönteisistä valmistetaan 
muun muassa kalanrehuja, joi-

den avulla voidaan vähentää 
antibioottien käyttöä kasva-
tuksessa. Puolikosteat rehut 
ovat rakenteeltaan optimaali-
sia; ne uppoavat veteen, ja ka-
lat nappaavat ne liikkeestä. 

NGN:llä uskotaan, että  
hyönteisten käyttö rehuissa  
voi viedä ruokajärjestelmää 
harppauksin kestävämpään 
suuntaan. Markkinoille pääsy  
ei ole kuitenkaan yksinker-
taista.

− Olemme lähteneet liik-
keelle erikoisrehuista. Huip-
putuotteiden lisäksi hyönteis-
valmisteille pitää löytää oikea 
markkinarako, NGN:n kasvu-
johtaja  Evelien Donkers to-
teaa.

Hyönteistalous nousuun niche-markkinoiden kautta

New Generation Nutrition on kehittänyt puolikosteita erikoisrehu-
ja tarkasti rajatuille kohderyhmille, kuten apinanrehua eläintarhoille, 
matelijoiden rehuja terraarioharrastajille sekä kalanrehua aquaponics 
-tuotantoon.

KUVA: MARLEEN VRIJ, NGN

hen osuus on noin viidennes. Kaupunkivil-
jelmän yhteydessä toimii Jos Hakkennesin 
toinen yritys, Stichting Duurzame Kost, 
joka on erikoistunut ammatilliseen kun-
toutukseen. Koulutus ja työpajatoimin-
ta kattavat noin viidenneksen laitoksen 

tuotoista. Yritys työllistää kymmenkunta 
kuntoutujaa, jotka saavat harjoittelukoke-
musta aquaponics-tuotannosta.

− Kestävyys toteutuu toiminnassam-
me monella tasolla. Tuotamme tuoreita 
elintarvikkeita paikallisesti minimaalisel-

Eindhovenin kaupunkitilalla tuotetaan salaattia ja kirjolohta. Ravinteet kiertävät miltei 
sataprosenttisesti.

Tuotantohallin toisessa päässä on olosuhdekontrolloitu 
hyönteiskasvattamo. Jauhopukki sopisi ravintoainekoos-
tumukseltaan kirjolohen ravinnoksi, mutta käyttö rehuna 
edellyttää toukkien prosessointia.

la hiilijalanjäljellä ja tarjoamme vähem-
män onnekkaille mahdollisuuden osallis-
tua yhteiskunnan toimintaan, Hakkennes 
tiivistää. l

1 Yhdistää vesiviljelyn ja kalankasvatuksen.

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

Optimaalinen Prosessin Suorituskyky 
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Teema PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
TEKSTI: TKI-asiantuntija Eetu Karhunen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

KIERTOTALOUDEN TUULET  
PUHALTAVAT MYÖS KALATALOUDESSA

S
ärkikaloista valmis-
tetut elintarvikkeet 
yleistyvät kovaa vauh-
tia kaupan hyllyillä ja 
ravintoloiden ruoka-

listoilla. Kasvava maine ekologi-
sesti kestävänä proteiinin lähtee-
nä nostaa tuotteiden kysyntää, ja 
niiden herkullisuus yllättää usein 
ensimaistajat. Varsinkin erilaisia 
täyssäilykkeitä ilmestyy valikoi-
miin kiihtyvällä tahdilla, mutta 
moni yllättyy myös tuotteen hin-
talapun nähdessään.

Mikä tuotteessa sitten mak-
saa? Särkikalathan ovat niin sa-
nottua roskakalaa, jota poiste-
taan vuosittain erilaisten ympä-
ristön- ja vesienhoitohankkei-
den kautta tuetusti pelkästään 
Suomen sisävesistä yli miljoona 
kiloa. Myös ostetun särjen kilo-
hinta liikkuu tilastojen mukaan 
keskimäärin noin 30 sentissä.

Asetelma luo mielikuvan sii-
tä, että halpaa raaka-ainet-
ta on mielin määrin, mutta si-

tä ei osata hyödyntää riittävän 
tehokkaasti. Osittain molem-
mat väittämät pitävätkin paik-
kansa, mutta kyseessä on myös 
luonnollinen kasvukipu, joka 
johtuu kahden eri tavoittee-
seen tähtäävän toimintamallin 
yhteensovittamisesta.

Ravinteet, ihmisravinto 
vai molemmat?
Hoitokalastusten tarkoitus on 
pysäyttää ja ehkäistä rehevöi-

tyneen vesistön sisäistä kuor-
mitusta romahduttamalla sen 
särkikalapopulaatio. Lisäksi jo-
kaisen kalakilon mukana vesis-
töstä poistuu noin 7−10 gram-
maa fosforia, mikä on vesistön 
tuoton kannalta minimitekijä.

Tavoitteena on raaka-ai-
neen hankinnan sijaan pa-
rantaa veden ekologista tilaa. 
Elintarviketeollisuuden näkö-
kulmasta toimintamallia voisi 
verrata esimerkiksi marjatilan 

kertaluonteiseen sadonkorjuu-
seen, jossa kaikki eri lajit kerä-
tään kerralla yhteen paikkaan, 
välittämättä sen enempää sii-
tä, ovatko marjat kypsiä vai ei.

Särkikalat lisääntyvät te-
hokkaasti ja kasvavat hitaas-
ti. Pyydettävien särkikalo-
jen kokohajonta voi olla erit-
täin suurta, koska saalis si-
sältää usein monta eri vuosi-
luokkaa. Tämä aiheuttaa on-
gelmia esimerkiksi koneelli-
seen perkaukseen, koska ko-
neet on suunniteltu säädettä-
väksi tietyn kokoiselle kalalle. 
Myös kustannustehokkuus las-
kee sen mukaan, mitä pienem-
pää kala on yksilökooltaan kes-
kimäärin.

Elintarvikeketjussa hoitoka-
lastusten hyödyntämisen on-
gelmat piilevät saaliin lajitte-
lussa sekä koon että lajin osal-
ta. Lopputuotteen korkea hin-
ta alkaa hiljalleen selittyä, kun 
soppaan lisätään raaka-aineen 

huono säilyvyys, saaliin laji-
rakenteen ja kokonaismää-
rän huono ennustettavuus se-
kä pitkät välimatkat pyyntipai-
kasta jalostuspaikkaan. Kaak-
kois-Suomen ammattikorkea-
koulun Nostetta särkikaloista- 
hankkeessa arvoketjun ongel-
makohtia on lähdetty avaa-
maan yhteistyössä eri alojen 
toimijoiden kanssa.

Perinteitä, teknologiaa 
ja tutkimusta
Konenäöstä odotetaan ratkai-
sua sekasaaliin lajitteluun, ja 
ensimmäiset tätä tekniikkaa 
hyödyntävät laitteet ovat jo 
kehitteillä. Lajiteltavien ja pe-
rattavien kalojen kokohajon-
taan voidaan vaikuttaa myös 
valikoivilla pyydyksillä. Pie-
nimmät yksilöt voidaan rajata 
saaliista pois sopivalla verkon 
silmäkoolla tai esimerkiksi ry-
siin asennettavalla pakoaukol-
la, josta pienemmät kalat pää-
sevät pakenemaan. Vaikka me-
netelmä poikkeaa perinteisestä 
tehokalastuksesta, se edistäisi 
kalastusten jatkuvuutta ja pal-
velisi myös ympäristötavoit-
teita pidemmällä aikavälillä.

Myös kalakuljetusten logis-
tiikkaan on avautumassa uusia 
mahdollisuuksia, kun erilai-
sia akkukäyttöisiä kylmäkont-
tiratkaisuja ilmestyy markki-
noille. Edellä mainituilla kei-
noilla voidaan helpottaa ennen 
kaikkea sijainnillisesti hanka-
lien alueiden saaliiden hyödyn-
tämistä, kun kylmäketjun jär-
jestäminen perinteiseen tyyliin 
on vaikeaa.

Kuljetettaviin kalamääriin 
pystytään vaikuttamaan myös 
erottelemalla ja sumputtamal-
la yksilöt, jotka soveltuvat ja-
lostukseen. Tällä tavoin voi-
daan koota taloudellisesti kan-
nattavia kuljetuseriä. Sumput-
tamisesta on saatu hyviä tu-
loksia niin sivusaaliista kerät-
tyjen kuin hoitokalastussaa-
liista eroteltujen lahnojen ja 
säyneiden osalta: ne soveltuvat 
erinomaisesti kalamassan raa-
ka-aineeksi. Kotimaisista sär-
kikaloista valmistettu massa ja 

siitä valmistetut tuotteet ovat 
saaneet hyvän vastaanoton jul-
kisissa ruokapalveluissa, ja ne 
myyvät hyvin myös vähittäis-
kaupassa.

Särkikaloista valmistettu-
jen tuotteiden kysynnän kas-
vun myötä on alettu tutkia la-
jien ekologisesti kestävää saa-
lispotentiaalia erityyppisissä 
vesistöissä selvittämällä niis-
tä pyydettyjen saaliiden yksi-
löiden koko- ja ikäjakaumaa. 
Jyväskylän yliopiston tekemän 
tutkimuksen (Sisävesien talous-
lajien ekologisesti kestävän saa-
lispotentiaalin määrittäminen) 
tuottama tieto on ratkaise-
va raaka-aineen tasaisen saa-
tavuuden kannalta, jotta väl-
tytään ylikalastamasta tiettyjä 
alueita tai kalojen kokoluokkia. 
Nostetta särkikaloista -hanke 
hankki ostopalveluna tarken-
tavaa tutkimusta Itä-Suomes-
sa pyydetyistä saaliista.

Ratkaisuja teknologialla 
ja tutkimuksella
Informaatioteknologia yleistyy 
älylaitteiden myötä myös kala-
taloudessa ja tarjoaa uudenlai-
sia mahdollisuuksia esimer-
kiksi tiedottaa saaliista jalos-
tajia tai tulevaisuudessa jopa 
kuljetusliikkeitä. Tiedonkulun 
nopeutumisen ja helpottumi-
sen toivotaan tuovan alalle en-
nen kaikkea läpinäkyvyyttä ja 
edistävän kysynnän ja tarjon-
nan kohtaamista.

Kalastus on perinteinen am-
matti, jossa osaaminen perus-
tuu usein käytännössä hankit-
tuun ja sukupolvelta toiselle 
siirtyvään perimätietoon. Uu-
sien lajien kysynnän kasvaes-
sa nousee esiin haasteita, joihin 
voidaan löytää ratkaisuja tek-
nologian ja tutkimuksen kaut-
ta. Parhaimmassa tapaukses-
sa ne palvelevat myös perintei-
sempien, kaupallisten lajien ar-
voketjuja, ja niiden kautta pys-
tytään kehittämään suomalais-
ta kalataloutta ja tarjoamaan 
kotimaista kalaa suomalaisten 
ruokapöytiin kilpailukykyiseen 
hintaan. l

Kaupalliset sisävesikalastajat 
ovat velvollisia tekemään saalis- 
ilmoituksen Luonnonvarakes-
kukselle (Luke) vähintään ker-

ran kalenterivuodessa. Saalis-
tiedot tulee toimittaa kalastus-
päiväkirjaan kuukausikohtai-
sesti jaoteltuna. Ilmoitukseen 
pitää merkitä pyyntialueittain 
käytetyt pyydykset, pyyntipun-
nitus ja saalis lajeittain.

Saalisilmoitus on tehtävä 
kuukausikohtaisilla paperilo-
makkeilla tai sähköisellä lo-
makkeella. Ilmoituksen teko on 
koettu hankalaksi, ja sen myö-
tä ilmoituksen lykkääminen pi-
demmälle pyyntiajankohdas-
ta on saattanut aiheuttaa vir-
heellisiä merkintöjä. Myös vi-
ranomaisten tietojen käsittely 
paperilomakkeilta on hidasta, 

ja niille tehdyt merkinnät ovat 
saattaneet aiheuttaa vääriä 
tulkintoja.

Kaakkois-Suomen ammat-
tikorkeakoulu (Xamk) on kehit-
tänyt älypuhelimeen ladattavan 
ohjelmiston, jolla saalisilmoi-
tuksen teko sujuu kätevästi ja 
virheettömästi. Tällä sovelluk-
sella voi saaliskirjaukset teh-
dä vaikka heti pyyntitapahtu-
man jälkeen ja lähettää kerty-
neet kirjaukset kuukausittain 
suoraan viranomaisten järjes-
telmään.

Mobiilisovellus on kehitetty 
yhteistyössä Maanmittauslai-
toksen tietopalvelukeskuksen 

ja Luken kanssa. Hankkeeseen 
on saatu rahoitusta Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastolta.

Sovellukseen pääsee tutus-
tumaan tarkemmin YouTubes-
sa osoitteessa youtu.be/ 
jFSTwg8HI8c tai hakusanoilla 
saalisilmoitus mobiililaitteella.

LISÄTIETOJA:
Pekka Turkki
TKI-asiantuntija
Kaakkois-Suomen  
ammattikorkeakoulu
pekka.turkki(at)xamk.fi

Saalisilmoitus mobiililaitteella
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Kalastaja Markku Turtiainen erottelee jalostukseen soveltuvia yksilöitä 
sumppuun.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ:
Jaana Hakkarainen
040 842 2483
jaana.hakkarainen@packcompany.fi

Halutessasi hoidamme koko projektin 
ideasta valmiiksi tuotteeksi asti avaimet 
käteen -periaatteella.

ME PAKKAAMME 
PUOLESTASI 

Pakkaamme
pussit, purkit,
stickit ja säkit
0,2 g   - 1000 kg

Pakkaamisen asiantuntijat
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 h kuivaelintarvikkeiden pakkaaminen

 h seulonta, murskaus ja sekoitus

 h varastointi ja logistiikka

 h pakkaussuunnittelu

Tarjoamme kustannustehokkaat ja 
myyvät pakkausratkaisut tuotteillesi:
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Teema PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
TEKSTI: estenomi YAMK -opiskelijat Iida Haglund, Mila Hakalin, Nina Hemminki ja Laura Krupka,  
 lehtori Eija Lipasti & lehtori, projektipäällikkö Satu Vuorela, Laurea-ammattikorkeakoulu

VASTUULLISTA KOSMETIIKKAA 
SIVUVIRTOJA HYÖDYNTÄMÄLLÄ
Elintarvikkeiden valmistuksessa syntyviä sivuvirtoja voi hyödyntää myös kosmetiikan 
raaka-aineina.

P
aljon luonnon raaka-aineita käyt-
tävät ja pieniä tuotemääriä val-
mistavat yritykset kilpailevat 
muun muassa vedettömillä, säi-
löntäaineettomilla ja raaka-ai-

neiltaan pelkistetyillä tuotteilla. Kuluttaji-
en toivomia tuotteita ovat esimerkiksi pa-
lashampoo ja muut vedettömät tuotteet, sil-
lä niissä on yleensä minimoitu pakkausma-
teriaalien lisäksi säilöntäaineiden ja veden 
käyttöä. Tällä hetkellä kosmetiikan trendei-
nä ovat erityisesti hyvinvointiajattelu, kes-
tävyys ja vegaanisuus. Kuluttajat arvostavat 
yrityksiä, jotka toimivat läpinäkyvästi, kes-
tävästi ja kiertotalouden periaatteiden mu-
kaisesti.

Cosmetics & Toiletries -lehti¹ on hiljat-
tain sijoittanut kiertotalouden tämän het-
ken suurimmaksi trendiksi alalla. Sivuvir-
tojen hyödyntämisen avulla voidaan tukea 
suomalaista yrittäjyyttä, tehostaa maan-
viljelyssä tuotettavien kasvien monipuo-
lista hyödyntämistä sekä vähentää jätteen 
määrää. Toisaalta sivuvirtojen hyödyntä-
minen edistää myös resurssitehokkuutta 
ja luonnonvarojen säästeliäämpää käyttöä.

Luonnontuotteissa  
arvokkaita vaikuttavia aineita
Esimerkiksi kotimaisen rypsiöljyn proses-
soinnissa sivuvirtana syntyvä rypsipuriste, 
marjamehun puristuksesta syntyvä mar-

jamäski tai mikrolevät ovat potentiaalisia 
raaka-aineita kosmetiikassa. Mikrolevien 
kasvatuksessa on käytetty teollisuuden 
poistovesien ravinteita.

Levien E-vitamiinipitoisuus on suu-
rempi kuin millään muulla tunnetul-
la organismilla. Niiden antioksidantti-
set ja UV-säteilyltä suojaavat ominaisuu-
det ovat loistavia kosmetiikkatuotteissa. 
Marjoista saatavien yhdisteiden vaikutuk-
sista tärkeimpiä ovat erityisesti ihon suo-
jaaminen saasteilta ja UV-säteilyltä, ihon 
kirkastaminen, antioksidanttiset vaiku-
tukset sekä ihon mikrobiston tasapainot-
taminen.

Muun muassa mehuteollisuuden pu-

ristusjätteestä syntyy sivuvirtana mar-
jan kuorta ja siemeniä, joissa on erityisen 
runsaasti hyödyllisiä fenolisia yhdisteitä. 
Marjojen siemenet tai rypsin puristusjäte 
voisivat toimia raaka-aineena esimerkik-
si kuorintavoiteissa mikromuovien sijaan, 
tai rypsiöljyn valmistuksessa käytettävää 
bentoniittisavea voitaisiin hyödyntää kas-
vonaamioissa.

Sivuvirtojen prosessointi  
käyttökelpoiseen muotoon
Saatavuus, hinta ja turvallisuusvaatimuk-
set asettavat omat haasteensa sivuvirtojen 
tuottamiselle ja hyödyntämiselle. Suoma-
laiset kosmetiikan valmistajat ovat kiin-
nostuneita hyödyntämään enemmän ko-
timaisia raaka-aineita ja sivuvirtoja, mut-
ta niitä ei joko ole riittävästi tarjolla tai nii-
den hinta on liian korkea.

Sivuvirrat eivät yleensä kelpaa sellaise-
naan kosmetiikan raaka-aineeksi, vaan nii-
tä pitää ensin prosessoida sopivaan muo-
toon. Tarvitaan toimijoita, jotka tietävät, 
mitä sivuvirtoja voi hyödyntää ja miten nii-
tä pitää prosessoida. Yrityksillä ei ole vält-
tämättä riittävästi tietoa näistä mahdolli-
suuksista. Yhteistyöverkoston luominen 
auttaisi koko alaa keskittämään raaka-aine- 
hankinnat kotimaisiin valmistajiin.

EU:n vaatimukset  
kosmetiikan raaka-aineille
Kosmetiikan uusille raaka-aineille pitää 
tehdä turvallisuusselvitys ennen niiden 
hyväksymistä EU:n ylläpitämälle kosme-
tiikan raaka-aineet -listalle ja osalle raa-
ka-aineista on määritelty enimmäispitoi-
suusrajat ja rajoituksia, missä tuotteissa 
niitä saa käyttää.

Hyväksymisen jälkeen raaka-aine saa 
INCI-nimen (International Nomenclature 

Cosmetic Ingredient), joka löytyy Euroopan 
komission ylläpitämästä CosIng-tietokan-
nasta. Sieltä löytyvät kaikki EU:n hyväk-
symät raaka-aineet sekä niiden käyttö-
tarkoitus, esimerkiksi kosteuttava, hoita-
va, pehmentävä, viskositeetin säätäjä, säi-
löntäaine ja emulgaattori.

Synteettisiä raaka-aineita korvataan 
kosmetiikkateollisuudessakin mielellään 
luonnon raaka-aineilla. Kaikille ainesosil-
le ei kuitenkaan löydy vaihtoehtoja luon-
nosta. Siksi osa synteettisistä raaka-ai-
neista hyväksytään luonnon kosmetiikan 
raaka-aineeksi, jos ne ovat riittävän mie-
toja ja ympäristöystävällisiä. Luonnon-
kosmetiikan valmistuksessa esimerkik-
si mineraaliöljyjä, silikoneja ja suurinta 
osaa säilöntäaineista, kuten parabeeneja, 
ei voida hyödyntää lainkaan. Luonnonkos-
metiikan säilyvyysaika voikin olla lyhyem-
pi kuin tavanomaisen kosmetiikan.

Männynkuorirouhe ja puolukan ja mustikan siemen- ja kuorirouhe sopivat kuorintatuotteisiin (vas.ylhäällä). Kaurasta saa muun muassa kauraöljyä ja -jau-
hetta. Kaurajauhe sopii esimerkiksi naamioiden raaka-aineeksi. Lisäksi kuvissa on pulloissa kasvipohjaisia vahoja, kasviöljyjä ja marjaekstrakteja. Kaikki 
kuvien tuotteet olivat esillä In Cosmetics -messuilla Pariisissa 3.−4.4.2019.

Hanke kokosi eri  
toimialojen edustajia yhteen
Laurea-ammattikorkeakoulun Luon-
non raaka-aineet kosmetiikkateollisuudessa 
-hankkeessa on selvitetty kosmetiikkayri-
tysten kiinnostusta sivuvirtojen käyttöön ja 
miten niitä pitäisi prosessoida kosmetiikan 
raaka-aineiksi. Tavoitteena on ollut saat-
taa yhteen toimijoita niin kosmetiikan val-
mistajista kuin sivuvirtoja tuottavasta teol-
lisuudesta.

Hankkeessa on järjestetty raaka-ainei-
den ja kosmetiikan valmistuksen paris-
sa ja elintarviketeollisuudessa toimiville 
maaliskuussa seminaari ChemBio Finland 
-messujen yhteydessä.

Suomalainen ostaa kosmetiikkaa keski-
määrin noin 170 eurolla vuodessa. Hankit-
tavasta kosmetiikasta vähän alle viidennes 
on kotimaista. Kaikesta myytävästä kos-
metiikasta luonnonkosmetiikan osuus on 
vain viisi prosenttia. Kotimaisella kosme-
tiikalla ja erityisesti luonnonkosmetiikalla 
olisi Suomessakin kasvumahdollisuuksia.

Erityisesti kaivataan kosmetiikan raa-
ka-aineiden jalostamista suomalaisista 
luonnontuotteista. Suomen valoisat yöt ja 
viileys tuottavat kasveihin enemmän vai-
kuttavia aineita kuin etelämpänä kasva-
neissa. Suomalaisen elintarviketeollisuu-
den sivuvirroissa on valtavasti käyttämä-
töntä potentiaalia. l

VIITE:
¹ Grabenhofer, R. 2018. 6 New Trends in Cosmetic 
Technology. Cosmetics & Toiletries.  
www.cosmeticsandtoiletries.com/ 
networking/eventcoverage/ 
6-New-Trends-in-Cosmetic- 
Technology--480082253.html

KUVAT: EIJA LIPASTI

Kauneudenhoitoalan  
estenomitutkinto

Kauneudenhoitoalan estenomi-
tutkinnon voi opiskella suomeksi 
ainoastaan Laureassa.

Opinnoissa yhdistyvät liiketalou-
den sisällöt ja kosmetiikan raaka- 
aineiden osaaminen.

Kauneudenhoitoalan YAMK-tut-
kinto (ylempi AMK-tutkinto) on 
ainoana Suomessa Laureassa.

Sen osallistujat suuntautuvat 
kosmetiikka- ja kauneudenhoito-
alan uudistajiksi.

LISÄTIETOJA:
laurea.fi

YAMK

kehittyvaelintarvike.fi

TILAA  
LEHTI

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

Elintarviketurvallisuuttaparemmalla analytiikalla

kehittyvaelintarvike.fi

ANALYTIIKKA & VALVONTA

Ilmastonmuutos  haastaaelintarvikeketjun

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus
kaipaa nopeita muutoksia

KOKO 

ELINTARVIKEALAN 

AMMATTI- JA 

TIEDELEHTI

TILAUKSET:   toimitus(at)kehittyvaelintarvike.fi
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Ravitsemus & Terveys TEKSTI: laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM Katri Suhonen, Ravistamo Oy

PAKKAUSMERKINNÄT  
TERVEYDEN NÄKÖKULMASTA
Elintarvikepakkaukset ovat usein täynnä tekstiä ja erilaisia merkkejä. Mihin merkintöihin 
kuluttajan kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota terveyden näkökulmasta?

E
lintarvikepakkausten tulisi näyt-
tää houkuttelevilta, olla tarkoi-
tukseen soveltuvia ja kuljetus-
teknisesti helposti liikuteltavis-
sa, säilyttää sisältö erinomaise-

na vähintään ilmoitettuun päivään saakka 
ja tarjota tietoa tuotteesta. Elintarvikkeiden 
pakkausten merkinnöistä säädetään pää-
osin Euroopan unionin elintarviketietoase-
tuksessa.

Asetuksen keskeinen sanoma on, et-
tä merkinnät eivät saa johtaa kuluttajaa 
harhaan ja tiettyjen tietojen täytyy löytyä 
pakkauksesta ongelmitta. Myös niin sano-
tut vapaaehtoiset tai lisäarvoa tuovat mer-
kinnät lisääntyvät vuosi vuodelta, mikä on 
suuri haaste elintarvikepakkausten suun-
nittelijoille. Erityisesti pienissä tuotteissa 
on taitolaji saada kaikki oleellinen mah-
tumaan pakkauksen kylkeen ilman, että 
pakkauksen ulkonäkö ja muu visuaalinen 
ilme kärsivät.

Pakkausmerkintöjen perimmäinen tar-
koitus on suojata kuluttajaa terveysvaa-
roilta ja taloudellisilta tappioilta. Merkin-
töjen ansiosta kuluttaja voi tehdä tietoi-
sempia valintoja ja ostaa itselleen parhai-
ten soveltuvia tuotteita.

Osa pakkausmerkinnöistä on lakisäätei-
siä eli pakollisia, osa vapaaehtoisia. Pakol-
lisia merkintöjä ovat muun muassa elin-
tarvikkeen ainesosaluettelo, ravintoarvo-
merkinnät, vähimmäissäilyvyysaika, lis-

ta allergeeneista ja yliherkkyysoireita ai-
heuttavista aineista, sisällön määrä, alku-
perämaa ja elintarviketoimijan nimi sekä 
tarvittaessa säilytys- ja käyttöohje. Myös 
esimerkiksi merkintöjen kirjasinkokoon ja 
kielivaatimuksiin on omat ohjeistuksensa.

Vapaaehtoiset merkinnät voivat liit-
tyä esimerkiksi alkuperään (mm. Hyvää 
Suomesta-, Avainlippu- ja Sirkkalehtilip-
pu -merkit) tai tuotantotapaan (mm. luo-
mutuotannon merkinnät tai Reilu kauppa 
-merkki). Myös ympäristö-, energia- tai 
kierrätysmerkinnät ovat yleisiä, vapaaeh-

toisia merkintöjä. Viime aikoina myös esi-
merkiksi ilmastojalanjälkimerkinnät ovat 
lisääntyneet pakkauksissa.

Ravitsemusväitteet ja ravintoarvo- 
merkinnät kuluttajan parhaaksi
Elintarvikepakkauksissa voi olla myös ra-
vitsemus- tai terveysväitemerkintöjä. Ra-
vitsemusväitteiden mukaan tuotteella voi 
olla joitakin hyödyllisiä ravitsemuksellisia 
ominaisuuksia. Ravitsemusväitteitä ovat 
muun muassa ”rasvaton”, ”runsaskuitui-
nen” ja ”vähäsuolainen”. Euroopan ko-
missio ylläpitää listaa hyväksytyistä ravit-
semusväitteistä. Ravitsemusväitteet voivat 
auttaa kuluttajia tekemään ruokaostoksilla 
terveellisempiä valintoja.

Sydänmerkki voidaan myöntää elin-
tarvikkeelle, jota syödään tuoteryhmä-
nä paljon ja joka kuuluu osaksi suositelta-
vaa ruokavaliota. Jotta elintarvikepakka-
us voi saada kylkeensä Sydänmerkin, tuot-
teen täytyy täyttää kaikki kyseiselle tuote-
ryhmälle asetetut ravitsemukselliset kri-
teerit. Ne koskevat ravitsemuksellisesti 
merkityksellisimpiä ravintoaineita, kuten 
(tyydyttynyttä) rasvaa, sokeria, kuitua ja 
suolaa. Sydänmerkkiä hallinnoi Sydänliit-
to, mutta tuotteiden ravitsemuskriteereis-
tä päättää puolueeton terveys- ja ravitse-
musalan ammattilaisista koostuva asian-
tuntijaryhmä.

Pelkkä ravitsemuskriteerien täyttämi-

nen ei kuitenkaan riitä Sydänmerkin saa-
miseksi pakkaukseen, vaan kyseessä on 
maksullinen merkki, eli sen käytöstä pe-
ritään elintarviketoimijoilta vuotuinen 
käyttömaksu. On hyvä muistaa, että kau-
poista löytyy lukuisia tuotteita, jotka täyt-
täisivät Sydänmerkki-kriteerit, mutta 
joilla merkkiä ei kuitenkaan ole.

Ravintoarvomerkinnät ovat pakollisia 
pakkausmerkintöjä, joten niitä tutkimal-
la voi vertailla elintarvikkeiden koostu-
muksia. Joidenkin tuoteryhmien kohdal-
la Sydänmerkki voi olla myös hieman eri-
koinen. Esimerkiksi kaikki kasvikset ovat 
suositeltava osa päivittäistä ruokavaliota, 
mutta vain harvan kasvispussin tai -pak-
kauksen kyljessä on Sydänmerkki.

Ravintoarvoja ilmoitetaan nykyi-
sin usein GDA-merkinnällä (Guideli-
ne Daily Amount), jolla havainnolliste-
taan yhden annoksen ravintosisältöä ja 
sen osuutta viitteellisestä päiväsaannista. 
Vertailukohdaksi on yleisesti vakiintunut 
2 000 kilokalorin päivittäinen energiata-
so. GDA-merkintä helpottaa usein tuot-
teiden vertailua. Se toimii erityisesti tuot-
teissa, jotka on suunniteltu yhden hen-
kilön kerralla syötäväksi kuten jäätelö-
puikko. GDA-merkinnän hyödyntäminen 
on hankalampaa suuremmassa pakkaus-
koossa, jolloin voidaan syödä viitteellistä 
kerta-annosta suurempi määrä. Tämä voi 
luoda kuluttajalle harhan, että hän saa esi-
merkiksi energiaa todellista vähemmän.

Kaikki ravintoarvomerkinnät eivät ole 
niin merkityksellisiä ruuan ravitsemuk-
sellisen laadun tai terveyden näkökulmas-
ta kuin toiset. Esimerkiksi leivässä oleelli-
simpia arvoja ovat kuidun ja suolan mää-
rä, mutta proteiinin määrä on merkityk-
settömämpi. Levitettävissä rasvoissa ras-
van määrä ja laatu ovat tärkeimpiä tietoja.

Tarkkana terveysväittämien ja 
mielikuvien kanssa
Elintarvikepakkauksissa voi ravitsemus-
väitteiden lisäksi olla terveysväitteitä eli 
väitteitä, joiden mukaan elintarvikkeen ja 
terveyden välillä on jonkinlainen yhteys. 
Terveysväittämät ovat tarkkaan säännel-
tyjä ja valvottuja. Terveysväitteen hyväk-
syy Euroopan elintarviketurvallisuusvi-
ranomainen (EFSA), joka arvioi väitteen 
taustalla olevan tieteellisen näytön. Väi-
te täytyy lisäksi olla hyväksyttynä osaksi 
EU:n ravitsemus- ja terveyslainsäädäntöä.

Terveysväitteet voidaan jaotella toimin-
nallisiin väitteisiin (esimerkiksi painon-
hallintaa liittyvä väite) tai sairauden ris-
kiin liittyviin väitteisiin (kuten kolestero-
lin hallintaan liittyvä väite). Väitteen täy-
tyy pohjautua tutkittuun tietoon, eikä sitä 

saa käyttää ”markkinointikikkana”. Muu-
toinkaan pakkausmerkintävaatimus ei saa 
johtaa kuluttajaa harhaan. Esimerkik-
si ”aito”, ”puhdas”, ” original” tai ”pre-
mium” voivat olla ongelmallisia merkin-
töjä, sillä ne luovat kuluttajille tuotteesta 
tiettyjä mielikuvia. Jotta kyseistä ilmaisua 
voisi tuotteessa käyttää, on sille oltava sel-
keät perustelut.

Lähtökohtaisesti elintarvikepakkaus-
merkinnät on tehty kuluttajan parasta aja-
tellen. Lakisääteisten merkintöjen lisäksi 
pakkauksissa käytetään paljon merkintöjä, 
joilla voidaan houkutella kuluttajia ja koh-
dentaa tuotteita tietyille kuluttajaryhmille. 
Erityisen tarkkana täytyy olla väittämien 
ja mielikuvien kanssa, sillä toisinaan tä-
mä raja on kuin veteen piirretty viiva – mi-
kä on iskevä mainoslause, mikä ei-hyväk-
sytty väite. Kuluttajan on hyvä tutustua ra-
vintoarvoihin erityisesti silloin, kun tärkeä 
valintakriteeri on terveys.l

LÄHTEET:
• Diabetesliitto 2019. Pakkausmerkinnät kannattaa 

katsoa. www.diabetes.fi/terveydeksi/syominen/ 
tietoa_hiilihydraateista_ja_elintarvikkeista/hyodyn-
na_pakkausmerkintoja

Kuluttaja törmää ruokaostoksilla useisiin 
erilaisiin pakkausmerkintöihin.

• European Commission 2019. Nutrition Claims.  
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutri-
tion/claims/nutrition_claims_en

• European Commission 2016. EU Register of nutri-
tion and health claims made on foods.  
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutri-
tion/claims/register/public/?event=register.home

• Kuluttajaliitto 2019. Ravitsemus- ja terveysväitteet. 
www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/ruoka/ 
pakkausmerkinnat/ravitsemus-ja-terveysvaitteet/

• Ruokatieto Yhdistys ry. Vapaaehtoiset pakkaus-
merkinnät. www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruo-
kavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa/tuoteturvalli-
suus/ruuan-turvallisuus-suomalaisessa- 
ruokaketjussa/pakkausmerkinnat-kertovat-2

• Ruokavirasto 2019. Pakkausmerkinnät. 
www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa- 
elintarvikkeista/pakkausmerkinnat/

• Ruokavirasto 2019. Ravitsemus- ja terveysväitteet. 
www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/ 
valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/ 
ravitsemus-ja-terveysvaitteet/ravitsemusvaitteet/

• Ruokavirasto 2019. Elintarviketieto-opas elintarvi-
kevalvojille ja elintarvikealan toimijoille. Ruokavi-
raston ohje 17068/2.

• Sydänliitto 2019. Millainen tuote saa Sydänmerkin? 
www.sydanmerkki.fi/millainen-tuote-saa-sydan-
merkin/

  

KUVAT: KATRI SUHONEN Tuote Kriteerit

Maito, piimä ja niiden kaltaiset kasvijuomat Rasvaa < 0,5 %

Jugurtti, rahka ja niiden kaltaiset lusikoitavat 
valmisteet, myös kasvipohjaiset tuotteet

Rasvaa < 1 %  
Sokereita < 10 %

Levitettävät rasvat Tyydyttynyttä rasvaa < 30 % rasvasta  
ja rasvan kokonaismäärä väh. 60 %)

Juusto Rasvaa < 17 %  
Suolaa < 1,2 %

Leipä Kuitua väh. 6 %  
Suola < 0,7 %

Murot, myslit Rasvaa < 5 %  
Suolaa < 1 %  
Sokereita < 15 %  
Kuitua väh. 6 %

Valmisateriat Rasvaa < 2 %  
Suolaa < 0,75 %

Liharuokavalmisteet (esim. lihapyörykät) Rasvaa < 12 %, josta kovaa rasvaa enint. 40 % 
Suolaa < 1%

Kalaruokavalmisteet (esim. kalapuikot) Rasvaa < 18 %, josta kovaa rasvaa enint. 25 % 
Suolaa < 1 %

Liha Rasvaa < 7 % Suositellaan marinoimattomia, ei 
lisättyä suolaa

Kala Ei lisättyä rasvaa eikä lisättyä suolaa

Täyslihaleikkeleet Rasvaa < 4 %  
Suolaa < 2 %

Leikkele- ja ruokamakkarat Rasvaa < 12 %, josta kovaa rasvaa enint. 40 % 
Suolaa < 1,5 %

Yleisimpien elintarvikkeiden suositeltavia ravintoarvoja.

Terveellisten  
valintojen opas

Kuluttajaliiton ja Sydänliiton yh-
teistyönä on syntynyt terveellis-
ten valintojen opaskortti.

Se on luottokortin kokoinen, 
lompakkoon hyvin mahtuva, 
opaskortti terveellisten ruokaos-
tosten tueksi.

Opaskorttiin on koottu tiettyjen 
elintarvikeryhmien Sydänmerkki- 
kriteerien raja-arvot.

Opaskorttia voi tilata pientä 
maksua vastaan Sydänkaupas-
ta tai kysyä terveydenhoitajan tai 
ravitsemusterapeutin vastaan-
otolta.

A
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TEKSTI: Ari VirtanenMaailma 
MAUSTEILLA

S
uuren aasialaisen kahvilaketjun 
ostaja katsoo mietteliäänä suoma-
laista mustikkamehupakkausta.

− Jos tämä olisi lasipullossa ja 
luomua, se sopisi hyvin meidän valikoi-
maamme, on hänen tuomionsa.

Samanlainen keskustelu ja yhteenveto 
käydään aina, kun suomalaisen yrityk-
sen vientihenkilö on viikkojen valmiste-
lun jälkeen päässyt kertomaan tuotteis-
taan ketjun ostajalle. Myyjä ja ostaja ovat 
samassa veneessä.

Ostaja on suurissa kauppaketjuissa 
vastuussa vain muutamasta tuoteryh-
mästä. Jos hän onnistuu löytämään 
jotakin uutta ja menestyvää, hän saat-
taa saada ylennyksen ostamaan mehu-
jen sijaan vaikkapa alkoholijuomia. Jos 
menestystä ei tule, paluu säilykeostajaksi 
uhkaa. Myyjän pääsy ostoportaan ”leijo-
nien luolaan” on pieni menestys, mutta 
tavoitteena on saada tuote kaupan hyl-
lylle. Tässä prosessissa tuotteen muok-
kaaminen asiakkaan tarpeeseen on vält-
tämätön vaihe.

VIENTIPAKKAUS  
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SUOMALAISESSA TUOTTEESSA mais-
tuvat hyvät ja puhtaat raaka-aineet. Hin-
nan ohessa yleisin korjausehdotus kos-
kee tuotteen pakkausta. Se mikä toimii 
hyvin helsinkiläisessä Citymarketissa, ei 
ole paras mahdollinen pakkaus aasialai-
seen kauppaketjuun. Kiitos kehittyneiden 
pakkausten, yhä useampia elintarvikkeita 
voidaan viedä Suomesta yhä kauemmaksi.

Pakkauksen perustehtävä on edelleen 

Aasialaisessa marketissa suomalai-
nen lähdevesi erottuu edukseen pak-
kausmateriaalin valinnalla. Usei-
den kymmenien erimaalaisten vesien 
joukossa suomalaista Agua Finlan-
dia -vettä suositellaan hyllysijainnista 
päätelleen vauvoille.

Etelä-Koreassa mikään ei ole 
suomalaisempaa kuin koivu ja 
ksylitoli. Tässä korealaisessa 
pakkauksessa Suomen lippu on 
todella isokokoinen.

Karhu-etiketin ja lasi-
pullon visuaalinen ilme 
erottuu edukseen. Näillä 
roll-upeilla houkutellaan 
asiakkaita Etelä-Korean 
Incheonissa.

Suomen lippu 
isommalla
Suomella on hyvä maine  
Aasiassa, mutta suomalaisia 
elintarvikkeita on vähän tai ei 
ollenkaan myynnissä. Kulutta-
ja tuntee usein Suomen lipun 
ja sanan Finland, eli se toimii 
parhaiten brändinä. Made in 
EU ei ole edes sallittu.

Tarkistetaan  
pakkaustekstit 
yhdessä
Maahantuoja tai muu kump-
pani tuntee parhaiten paikalli-
sen lainsäädännön ja sen tul-
kinnan. Tulli on kiinnostunut 
selvittämään, mihin tullikate-
goriaan tuote kuuluu. Paikal-
linen elintarvikeviranomainen 
selvittää, että pakkausteks-
tit ovat säädösten mukaisia. 
Koreassa mm. sanat ”natural”, 
”100%”, ”vegan” tai ”vegeta-
rian” ovat kiellettyjä.

Suomalaisen näköinen  
”kawai” -pakkaus
Usein on hyvä, jos pakkaus 
näyttää suomalaiselta ja pai-
kallinen tuoteseloste liima-
taan tarralla kylkeen. Paras 
on, että ulkoasu on kiva, nät-
ti (kawai) ja selkeästi suoma-
lainen. Aasialaisiin vetoavia 
suomalaispakkauksia ovat 
muumien lisäksi ainakin ”sil-
mä-salmiakki”, Jaffa-etiket-
ti, Turun sinappi ja Viola-sula-
tejuusto. Pakkaukseen ei kan-
nata laittaa tekstejä kiinaksi, 
jos aikoo myydä samaa pak-
kausta Japanissa.

Voiko pakkaus olla 
pienempi?
Aasialainen annoskoko on 
usein pienempi, ja varsinkin 
aasialainen koti on pienem-

pi. Keittiöissä ei ole suuria ti-
loja elintarvikkeiden säilyt-
tämiseen. Suurkaupungeissa 
ei ole montaa suurta hyper-
markettia, vaan tuotteet myy-
dään pienistä 7eleven tyyli-
sistä convenience store -kau-
poista. Ne ovat useimmiten 
auki läpi vuorokauden, mut-
ta niissä ei ole erillistä varas-
toa. Tuotekoko on pieni, ja ne 
palvelevat pääosin 1−2 hengen 
talouksia.

Voiko pakkaus olla  
arvokkaampi?
Pelkkä muovipakkaus tai kar-
tonkitölkki sopii hyvin edulli-
siin tuotteisiin, mutta suoma-
lainen tuote on usein kulutta-
jalle kallis. Pakkauksen tulee 
osoittaa tuotteen arvo. Esi-
merkiksi joissakin vanukaspi-
kareissa on erikseen karton-
kilaatikko ja muovilusikka li-
säämässä arvokkuuden tun-
tua. Hong Kongissa jugurttia 
on tarjolla pienessä lasipul-
lossa. Ruotsalaista Oatly-kau-
rajuomaa myydään Aasias-
sa pääosin 6 x 1 litran, kotiin 
toimitettavissa laatikoissa; 
myös myyntikanava vaikuttaa. 
Kotiinkuljetus on asiakkaal-
le yleensä ilmainen, ja siksi-
kin myyntierä on yleensä suu-
rempi.

Myyntiaika
Pakkausmateriaalin ominai-
suudet vaikuttavat tuotteen 
säilyvyyteen ja myyntiaikaan. 
Jos myyntiaika on lyhyt, tuo-
te pitää lentorahdata, ja se on 
kallista. Kauppa toivookin pit-
kää, 2−3 vuoden myyntiaikaa. 
Joissakin tapauksissa metal-
lituubi tai lasi saattaa turvata 
tuotteen laadun paljon pidem-
pään ilman säilöntäaineita.

Aasialaisen asiakkaan terveiset 
suomalaiselle pakkaukselle

KOSMETIIKASSA ja alkoholituotteissa on 
totuttu kalliisiin ja huomiota herättäviin 
pakkauksiin, jotka ovat sisältöä kalliim-
pia. Kosmetiikka ja alkoholi ovat usein 
lahjoja. Aasiassa suklaa, juusto, mustik-
kamehu tai kuivattu merilevä voivat olla 
tuliaislahja. Kallis maitovaihtoehto saa-
tetaan pakata kirkkaaseen muovipulloon 
tetrapakin sijaan tai jugurtti kauniiseen 
lasiastiaan. Euroopassa pakkauskilpailu-
jen palkintosijat menevät ympäristöystä-
vällisille vaihtoehdoille.

Kierrätys toimii sekin koko ajan 
paremmin sekä Euroopassa että rikkaissa 
Aasian maissa. Samaan aikaan kymmenen 
suurinta valtamerien saastuttajaa ovat 
Afrikan ja Aasian väkirikkaita ja köyhem-
piä maita, joissa kierrätysjärjestelmä ei 
toimi varsinkaan muovin osalta.

− Alkoholituotteissa pullo, korkki ja 
etiketti ovat useimmiten kalliimpia kuin 
sisältö, toteaa alkoholiyrityksen edustaja.

MONEN ELINTARVIKKEEN valmistus-
prosessissa pakkaaminen on monimut-
kaisin työ. Pakkauskoneet ovat koko ajan 
nopeampia, toimivat suurillakin volyy-
meilla jopa aseptisesti ja pystyvät täyttä-
mään hyvinkin erikokoisia pakkauksia.

Monellakaan yrityksellä ei ole mah-
dollisuutta käyttää päämarkkinoilla yhtä 
materiaalia ja vientimarkkinoilla jotakin 
ihan muuta. Ratkaisuna voi olla yhteistyö 
muiden yritysten kanssa pakkaamisessa 
ja logistiikassakin. Esimerkiksi Japanissa 
on myös mahdollista vuokrata pakkaus-
koneita aikaveloituksella. Joistakin tuot-
teista voi teettää myös näyttävän moni-
pakkauksen kasvavaan online -myynti-
kanavaan.

Kirjoittaja on lehden vakituinen avustaja.

suojata elintarviketta niin, että tuotteen 
laatu pysyy hyvänä koko myyntiajan. Pak-
kauksella on toki monia muitakin tehtä-
viä. Hyvässä pakkauksessa on otettu huo-
mioon vähintäänkin tuotteen erottuminen 
edukseen kilpailijoista, käytännöllisyys, 
myyntikanava, ”arvokkuus”, myyntiaika 
ja viranomaismääräykset.

HINNAN OHESSA YLEISIN 
KORJAUSEHDOTUS KOSKEE 

TUOTTEEN PAKKAUSTA.

LEIPOMO- JA RAVITSEMIS-
ALAN KOULUTUSTA

careeria.fi

M i n u n  u r a n i    M i n  k a r r i ä r    M y  c a r e e r

► Alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
► Hygieniapassikoulutus ja -testit
► Anniskelupassikoulutus ja -testit
► Omavalvonta-koulutus
► Yrityskohtaiset koulutukset tilauksesta

Kysy lisää: 
Mirja Martin, 0400 360 513, mirja.martin@careeria.fi
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Talous & MarkkinaTEKSTI:  Senior Program Partner Pia Qvintus, Business Finland &  
Senior Scientist Jussi Lahtinen, VTT Oy

FOOD FROM FINLANDIN VIENTIPAKKAUS-
VALMENNUS ALKAA LOKAKUUSSA

E
kologiset tuotepakkaukset tulevat 
markkinoille rytinällä seuraavan 
viiden vuoden aikana ja korvaavat 
fossiilista muovia monin tavoin. 

On toimittava ennen tätä, jos aikoo erottua 
edukseen kauppojen hyllyillä ja kasvattaa 
tuotteen kysyntää ja katetta.

Muovin korvaaminen ruokapakkauk-
sissa ekologisemmalla materiaalilla on 
kuluttajabrändeille ainutkertainen viestin-
nällinen mahdollisuus, jolla luodaan myös 
taloudellista arvoa. Tähän mahdollisuu-
teen pitää tarttua ensimmäisten joukossa. 
Kun muovia korvaavat keksinnöt kehitty-
vät ja yleistyvät, ekologisemmista mate-
riaaleista ruokapakkauksissa tulee lopulta 
vakiintunut käytäntö, jolla ei enää erotu 
joukosta.

EDESSÄ ON PALJON TYÖTÄ. Vaihtoeh-
toiset materiaalit on kehitettävä kaupal-
liseen valmiuteen, kehitystyötä ohjaavia 
laatustandardeja ja lainsäädäntöä määri-
teltävä tarkemmin, pakkausten kierrätys-
menetelmiä kehitettävä, kuluttajakommu-
nikointia parannettava, ja jaksettava koh-
data muutosvastarintaa.

Myös elintarvikepakkauksen ekologisuu-
teen vaikuttavat asiat ja ominaisuudet pitää 
arvottaa suhteessa pakattavaan tuottee-
seen. Ympäristövaikutusten pienentäminen 
muuttamalla tuotepakkausta tai luopumalla 
siitä kokonaan edellyttää kokonaisuuden 
ymmärtämistä ja hallintaa.

Nykyisessä muovikeskustelussa tätä 
ymmärrystä ei aina ole. Kun muovivastai-
suudesta on tullut itsetarkoitus, on unohtu-
nut, että muovia käytetään ruokapakkauk-
sissa sen tarjoamien hyötyjen takia. Jos sama 
hyöty kyetään toteuttamaan vaihtoehtoisilla 
materiaaleilla ilman haitallisia ympäristö-
vaikutuksia, muutos on perusteltu.

Ruokapakkauksen ympäristövaikutus 
verrattuna pakattuun ruokaan on kuiten-
kin varsin pieni, joten pakkauksen ensi-
sijainen tehtävä on suojata tuotetta ja 
ehkäistä ruokahävikkiä. Itämeren hyiseen 
suolaveteen kuukaudessa maatuva kink-
kupaketti ei ole kummoinenkaan eko-
teko, jos tuotetta ei voi enää pakata siihen 
turvallisesti. Fossiilista muovia korvaa-
vien pakkausmateriaalien kehittäminen 
elintarviketurvallisuuden tai säilyvyyden 
kustannuksella olisi hölmöläisen hom-
maa, jos ratkaistaan yksi ongelma luo-
malla uusia ja entistä suurempia tilalle.

MYÖS UUSIUTUVISTA materiaaleista 
valmistettujen pakkausten pitäisi kier-
tää. Ymmärrys uusiutuvien luonnonva-
rojen ekologisista hyödyistä ontuu usein. 
Kestävän kehityksen näkökulmasta asiat 
etenevät sitä parempaan suuntaan, mitä 
suurempi osuus ihmiskunnan tarpeista 
tyydytetään hyödyntämällä uusiutuvia  
luonnonvaroja. Ei pidä unohtaa, että 
viime vuonna ihmiskunta käytti 50 pro-
senttia enemmän luonnonvaroja, kuin 
maapallo kykenee yhden vuoden aikana 
tuottamaan.

Pakkausmateriaalia on vaikeaa pitää 
kovin ekologisena, jos sitä ei kyetä käytön 
jälkeen kierrättämään, vaan tilalle tarvi-
taan aina neitseellisiä luonnonvaroja seu-

raavaa käyttökertaa varten. Myös uusiu-
tuvista raaka-aineista valmistetut mate-
riaalit ja tuotteet olisi ensimmäisen käy-
tön jälkeen kyettävä kierrättämään vielä 
monta kertaa.

Pakkausmateriaalien kohdalla puhu-
taan paljon myös maatuvuuden, eli bio-
hajoavuuden merkityksestä. Kemiallisesti 
muovista poikkeavat uudet materiaalit, 
 joita mikrobit kykenevät hajottamaan 
myös luonnossa, vähentävät materiaa-
lien ikuista kertymistä ympäristöön. Pel-
kästään mereen päätyvän muovijätteen 
korvaaminen biohajoavalla jätteellä ei 
kuitenkaan ole varsinainen ratkaisu mer-
ten muoviongelmaan. Tärkeintä on estää 
pakkausjätteen päätyminen luontoon.

PUUPOHJAISET MATERIAALIT sopivat 
fossiilisen muovin korvaajaksi, ja uusia 
puupohjaisia materiaaleja kehitetään 
parhaillaan. Jotta uusi pakkausmateri-
aali todella voi korvata fossiilisen muo-
vin, sen on kyettävä vastamaan monen-
laisiin haasteisiin ja täytettävä monenlai-
sia teknisiä vaatimuksia. Pakkausmate-
riaalia on myös kyettävä hyödyntämään 
globaalissa mittakaavassa, jotta sillä on 
todellista yhteiskunnallista ja ekologista 
merkitystä. 

Puun käyttö ei kilpaile ruokaketjun 
 kanssa, ja metsät toimivat kasvaes-
saan hiilinieluina. Lisäksi puulla on hyvät 
mekaaniset ominaisuudet. Parhaimmil-
laan uutta materiaalia voidaan valmis-
taa samoilla menetelmillä kuin fossiilista 
muovia, sen tuotanto on helposti skaa-
lattavissa, ja sitä voidaan ottaa käyttöön 
pakkausteollisuudessa ilman uusia inves-
tointeja. Pakkausten toimittajia ei välttä-
mättä tarvitse vaihtaa.

TEKSTI: toimitusjohtaja Jaakko Kaminen, Woodly Oy Talous & Markkina 
PUHEENVUORO

MUOVISTA ON  
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TÄRKEINTÄ ON ESTÄÄ 
PAKKAUSJÄTTEEN 

PÄÄTYMINEN LUONTOON.

F
ood from Finland -ohjelma tarjoaa 
elintarvikeyrityksille mahdolli-
suuden osallistua valmennuk-
seen, joka keskittyy elintarvikkei-
den pakkauskonseptien suunnit-

teluun ja brändäämiseen kohdemarkkinoi-
den mukaisesti. Valmennuksen kick off -ti-
laisuus pidetään 24. lokakuuta Helsingissä. 
Valmentajina on sekä kotimaisia että kan-
sainvälisiä asiantuntijoita.

Neljä valmennusmoduulia
Pakkaamisen koulutuspaketille on ollut 

selkeä tarve. Valmennus koostuu neljäs-
tä moduulista: vientipakkauksiin liittyvät 
pakkauskehitykselliset seikat, pakkaus- 
trendit ja -vaatimukset kohdemarkkinoil-
la, brändi- ja design -näkökulmat sekä 
testimarkkinointi ja demonstraatiot.

Ensimmäinen moduuli antaa valmen-
nukseen osallistuville yrityksille paremmat 
valmiudet ymmärtää pakkauksia ja pak-
kaamista syvällisemmin erityisesti vien-
tinäkökulmasta. Moduulissa käsitellään 
muun muassa pakkaustyypit ja -materiaa-
lit, tuotteiden säilyvyyteen liittyviä asioita 
sekä logistiikan kannalta oleellisia seikko-
ja. Moduulissa tarkastellaan myös kestävän 
kehityksen mukaisia pakkausmateriaaleja 
ja pakkaussertifiointeja ja tutustutaan pak-
kausinnovaatioihin, joilla voisi lisätä tuot-
teen vetovoimaa vientimarkkinoilla.

Toinen moduuli antaa yrityksille tar-
kemman kuvan ohjelmaan valituista koh-
demarkkinoista ja keskittyy markkinoiden 
analysointiin. Moduulissa tarkastellaan 
kuluttajatottumuksia, trendejä ja markki-
noiden erityispiirteitä, jotka huomioimalla 
yritys voi löytää tuotteelleen parhaiten so-
veltuvan markkinan. Moduulissa käsitel-
lään myös markkinakohtaisia säännöksiä 
ja lainsäädäntöä sekä materiaalien kierrä-
tettävyyden näkökohtia, jotka tulee huo-
mioida tuotteen pakkauksessa.

Kolmannessa moduulissa perehdytään 
brändistrategiaan ja pakkausten konsep-
tointiin. Moduuli auttaa ymmärtämään, 
miksi tuote kannattaa brändätä juuri tie-
tylle markkinalle sopivaksi. Lisäksi tarkas-
tellaan, miten pakkauksessa voi korostaa 
tuotteen suomalaista alkuperää ja viestit-
tää tuotteen tarinaa.

Neljännessä moduulissa käydään läpi 
pakkausten kuluttajatestausmenetelmät ja 
järjestetään mahdollisuuksien mukaan pi-
lottimarkkinointeja todellisilla tuotteilla. 
Lisäksi esitellään case-esimerkkejä, miten 
pakkausten uudelleen suunnittelu on vai-
kuttanut tuotteen myyntiin vientimarkki-
noilla.

Vientiohjelmassa mukana  
150 elintarvikeyritystä
Food From Finland on suomalaisten elin-
tarvike- ja juomateollisuusyritysten vi-
rallinen, kansallinen vientiohjelma, jo-
ta rahoittavat työ- ja elinkeinoministe-
riö ja maa- ja metsätalousministeriö. Oh-

jelma tekee läheistä yhteistyötä myös ul-
koministeriön kanssa. Ohjelmaa johtaa  
Business Finland yhdessä Team Finland 
-toimijoiden, Ruokaviraston ja Elintarvi-
keteollisuusliiton kanssa.

Ohjelman tavoite on lisätä suomalaisen 
elintarvike- ja juomateollisuuden vien-
tiä, avata uusia markkinoita ja luoda uu-
sia työpaikkoja. Ohjelma on ollut käynnis-
sä vuodesta 2014 alkaen. Tällä hetkellä jä-
senenä on noin 150 suomalaista elintarvi-
keteollisuusyritystä.

Ohjelmassa on toteutettu yli 200 erilais-
ta toimenpidettä. On tuotu potentiaalisia 
ostajia Suomeen ja järjestetty ostajatapaa-
misia kohdemarkkinoilla, maapaviljongeja 
alan kansainvälisillä B2B -messuilla, työ-
pajoja ja valmennusta yrityksille, media- 
vierailuja ja PR-tapahtumia ja B2C -vä-
hittäismyynti- ja online-kampanjoita yh-
dessä Visit Finlandin kanssa sekä kehitetty 
verkkokauppaa kohdemaana muun muas-
sa Kiina ja tehty yhteistyötä muiden Poh-
joismaiden kanssa. l

Vientipakkausvalmennukselle on selkeä tarve: suomalaiset elintarvikkeet kaipaavat kullekin vienti-
markkinalle myyvät pakkaukset.
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Talous & Markkina TEKSTI: Principal Tomi Nyman, Pöyry Finland Oy

MUOVIJÄTE ARVOKKAAKSI RAAKA-AINEEKSI
Maailman muoviongelmaan on ratkaisu, ja elintarviketeollisuus on siinä avainasemassa.

M
uovia tuotetaan maailmas-
sa vuosittain lähes 400 miljoo-
naa tonnia. Siitä kierrätetään 
vain noin kymmenen prosent-
tia. Noin 40 prosenttia käyte-

tään kuluttajapakkauksissa. Maailmanlaa-
juinen muoviongelma on ratkaistavissa jo-
pa niin, että se on taloudellisesti kannatta-
vampaa kuin nykyinen järjestelmä.

Elintarvikkeiden kuljetuksen ja säily-
vyyden kannalta muovien ominaisuudet 
ovat erittäin tärkeässä asemassa, mutta 
ympäristötietoisuus ja lainsäädäntö aja-
vat kohti muovin korvaamista pakkausrat-
kaisuissa. Nykyisin löytyy jo useita vaih-

ka-aineena annettava arvo. Pohjoismaissa 
ja muutamissa Euroopan maissa pullojen 
keräys toimii panttijärjestelmän ansiosta 
jopa 97 prosentin tehokkuudella. Samoja 
menetelmiä voidaan hyödyntää kaikkiin 
muovia sisältäviin tuotteisiin.

Kuluttajat pystyvät tekemään vain 
oman osansa. Teollisuudessa muovilaadut 
saadaan analysoitua optisesti ja eroteltua 
automatiikan avustuksella.

Useita teknologioita 
käytettävissä
Muovin kierrätyksessä on hankalaa riittä-
vän laadun tuottaminen. On kuitenkin saa-
tavilla useita teknologioita, ja jätteen laa-
dusta riippuen voidaan valita parhaiten 
sopiva kierrätysmenetelmä. Mekaaninen 
kierrätys toimii hyvin puhtailla, erillisillä 
muovilajeilla kuten polyeteenillä (PE-LD 
ja PE-HD), polypropeenilla (PP) ja pullois-
sa käytettävällä polyetyleenitereftalaatil-
la (PET).

Sekamuovien ja likaisten muovien kier-
rätys on vaikeampaa. Niihin tuo uusia rat-
kaisuja kemiallinen kierrätys, joka mah-
dollistaa myös monta kertaa mekaani-
sesti kierrätetyn, käytössä ja prosesseissa 
heikentyneen muovin kierrätyksen. Näil-
lä menetelmillä muovi pilkotaan takai-
sin muovintuotannon raaka-aineiksi, ja 
muovi täyttää tarvittavat laatuvaatimuk-
set elintarviketeollisuudessakin.

Kemialliset kierrätysmenetelmät mah-
dollistavat myös uusiutuvan muovin tuo-
tannon. Niiden avulla voidaan tuottaa 
muovin raaka-aineena käytettävää hiili-
vetyä esimerkiksi biojätteestä, lastulevys-
tä tai metsä- ja maatalouden jäte- ja täh-
demateriaalista.

Pöyry on laskenut, että kierrättämällä 
kaikki maailman muovit voidaan vähen-
tää muovin tuotannon päästöjä noin yhden 
gigatonnin verran. Viime vuonna globaalit 
hiilidioksidipäästöt olivat 37 Gt, joten tä-
mä olisi jo merkittävä vähennys. Päästöt 
vähenevät entisestään, kun muovijätettä 
ei polteta. Teoriassa muutos olisi mahdol-
lista toteuttaa noin 10 vuodessa. Käytän-
nössä kuitenkin lainsäädännön, ihmisten 
elintapojen ja teollisuuden muutosten lä-
pivienti kestää jopa 30 vuotta.

Jätteistä tulee  
haluttua raaka-ainetta
Muutos edellyttää miljardien vuotuisia in-
vestointeja koulutukseen, muovin kerä-
ykseen, kierrätyslaitoksiin ja uusiutuvan 
raaka-aineen tuotantoon. Investointien 

Jos kaikki elintarviketeollisuu-
den käytössä oleva muovi saa-
taisiin kiertämään ja biopoh-
jaiseksi, se olisi valtava hiiliva-
rasto ilmakehästä biomassaan 
sitoutuneelle hiilidioksidille. 
Elintarviketeollisuuden tulee 

suhtautua kriittisesti kaikkiin 
pakkausratkaisuihin ja pyrkiä 
minimoimaan ylipakkaamista. 
Parantamalla muotoilua, de-
signia ja valitsemalla parhaat, 
kierrätettävät ja uusiutuvat 
materiaalit ollaan jo pitkällä.

Muovien raaka-ainemarkki-
na on nykyisin 300−400 miljar-
dia dollaria, eikä se ole piene-
nemään päin, vaikka kulutusta 
yritetään vähentää. Kemialli-
nen kierrätys voi olla ratkaisu 
osalle tai kaikille muovilajeil-

le, myös komposiiteille, joten 
sen markkinan merkitys voi ol-
la satojen miljardien kokoinen 
vuosikymmenien päästä. Tek-
nisesti laitokset ovat vielä pie-
niä, mutta niitä skaalataan ko-
ko ajan suuremmiksi.

Elintarviketeollisuus avainasemassa muoviongelman ratkaisemisessa

Nykyisin kaatopaikoille ja polttoon päätyy paljon kierrätyskelpoista materiaalia. Tulevaisuudessa jätemuovista saatetaan maksaa raaka-ainehintaa, jotta 
joku sen saisi haltuunsa.

taso voisi nousta jopa satoihin miljardei-
hin. Luvut tuntuvat valtavilta, mutta täl-
lä hetkellä maailmanlaajuisesti käytetään 
jopa 300 miljardia dollaria vuodessa raa-
kaöljypohjaisten muovien raaka-aineisiin.

Jos siirrytään tehokkaasti muovia kier-
rättävään tuotantomalliin, jokainen kier-
rätysinvestointi korvaa kapasiteettin-
sa verran ostettavaa raakaöljypohjaista 
muovin raaka-ainetta. Jos esimerkiksi in-
vestoidaan miljardi laitokseen, joka tuot-
taa miljoonaa tonnia kierrätyshiilivetyä, 
säästetään noin 700 miljoonaa raakaöljy-
pohjaisen hiilivedyn ostossa.

Karkealla logiikalla laitoksen investoin-
ti maksaa itsensä takaisin noin 1,5 vuodes-
sa. Takaisinmaksuaika pitenee, jos jäte-
raaka-aineesta joudutaan maksamaan ja 

laitos on monimutkainen ja käyttää enem-
män energiaa kuin nykyinen öljyn tuotan-
to ja jalostamo. Tässäkin tapauksessa ta-
kaisinmaksuaika on erittäin houkutteleva.

Muutos luo uusia arvoketjuja. Nykymal-
lissa maksetaan siitä, että jätehuoltomak-
sua vastaan jäte viedään laitokselle, jo-
ka tekee siitä esimerkiksi energiaa, jonka 
kuluttaja ostaa uudestaan. Uudessa mal-
lissa saattaa arvoketju muuttua näiltä osin 
niin, että jätteen hyödyntäjä alkaa maksaa 
jätteestä raaka-aineena. Yhteiskunnalta 
säästyisi joka tapauksessa loppujen lopuk-
si huomattavia summia rahaa, maailman-
laajuisesti jopa yli 100 miljardia vuodessa, 
kun järjestelmä on täydessä toiminnassa. l

Kirjoittaja tutkii ja kehittää liiketoimintamalleja 
öljypohjaisen muovin korvaamiseksi.

toehtoja sekä biopohjaisista materiaaleis-
ta, kierrätettävistä, kierrätetyistä ja kuitu-
pohjaista ratkaisuista sekä näiden yhdis-
telmistä.

Globaali keräys- ja 
kierrätysjärjestelmä ensin
Jotta päästään ratkaisemaan varsinaista 
muoviongelmaa, käytetyille muoveille ja 
komposiiteille tulee rakentaa globaali ke-
räys- ja kierrätysjärjestelmä. Tätä varten 
Pöyry on lanseerannut maailmanlaajui-
sen PlasticsToBio -konseptin ja hankkeen. 
Hankkeessa kootaan yhteen aiheesta kiin-
nostuneita yhtiöitä toteuttamaan muovien 

keräystä, kierrätystä ja biotuotetuotantoa.
Kierrätyskapasiteetin tulisi nous-

ta neitseellisen muovin tuotannon tasol-
le tahdilla, joka on vähintään kaksi kertaa 
suurempi kuin muovimarkkinan kasvu, 
jotta raakaöljypohjaisesta muovista pääs-
tään eroon. Markkina kasvaa 20 miljoonaa 
tonnia vuodessa, joten korjaavien toimen-
piteiden, kierrätyslaitosten ja uusiutuvien 
muovien tuotantokapasiteetin kasvun tu-
lisi olla 40 miljoonan tonnin luokkaa.

Keräämisessä paras kannuste on muo-
vin ja kaiken muunkin jätteen arvon tun-
nustaminen. Tässä auttavat panttijärjes-
telmät tai jopa todellinen jätteelle raa-

Toteuttamalla laajamittainen kierrätys ja biopohjaisten raaka-aineiden käyttö muoveissa niiden tuo-
tannon päästöt vähenevät merkittävästi.
KUVA: PÖYRY

Kun keräys ja kierrätys alkavat toimia, syötetty biopohjainen raaka-aine ja muovi alkavat kertyä, ja sen 
osuus kaikesta muovista kasvaa.
KUVA: PÖYRY
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H
ealth Grain Forumin 
työpaja ja tutkimus-
professori Kaisa Pou-
tasen kunniasym-

posium järjestettiin Espoon 
Hanasaaressa 17.−18.6. Tapah-
tumaan osallistui reilu 100 
vilja-alan koti- ja ulkomaista 
toimijaa alkutuotannosta, tut-
kimuksesta ja teollisuudesta.

Ensimmäisenä päivänä oli 
katsaus raskitutkimuksen ti-
lanteeseen, digitalisoituvaan 
elintarvikeketjuun ja Health 
Grain Forumin tulevaisuuteen. 
Esitelmiä oli raskien makuja 
maskeeraavista ominaisuuk-
sista, B12 -vitamiinin tuotan-
nosta raskimikrobeilla, kasvis-
ten ja gluteenittomien viljojen 
raskituksesta ja FODMAP -ras-
keista. 

Myös Health Grain Foru-
min vuosikokous pidettiin 17.6. 
Puheenjohtaja vaihtui Helsin-
gin yliopiston apulaisprofesso-
ri Kati Katinasta VTT:n tutki-
musprofessori Nesli Sözeriin. 
Toiminta tulee painottumaan 

kestävään kehitykseen ja suo-
listomikrobiston vaikutuksien 
selvittämiseen (ns. gut-brain 
axis).

Health Grain Forum on 

vuonna 2010 Lundissa Ruot-
sissa perustettu EU:n 6. puite-
ohjelman Health Grain – Exp-
loiting Bioactivity of European  
Cereal Grains for Improved Nut-

rition and Health Benefits -seu-
rantaorganisaatio. Tehtävä-
nä on edistää tieteellisen tut-
kimustiedon käyttöä täysjyvä-
viljan hyvistä ominaisuuksista 

TEKSTI: Heikki Manner

HEALTH GRAIN FORUMIN KUULUMISIA

Tapahtumia
terveellisissä ja houkuttelevis-
sa tuotteissa. Tavoitteena on, 
että viljatuotteet auttavat ku-
luttajien hyvinvointia maail- 
manlaajuisesti, pienentävät 
terveydenhuollon kustannuk-
sia ja tuottavat lisäarvoa koko 
viljaketjulle.

Päivällisen ohjelmana oli 
katsaus Kaisa Poutasen uraan 
sekä eri henkilöiden terveh-
dyksiä ja muistoja pitkän uran 
varrelta. Ruokalistalla oli – 
tottakai – kauraa ja ruista 
muissakin muodoissa kuin lei-
pänä.

Toisen päivän ohjelma oli 
koostettu rukiista ja kaurasta 
Poutasen kunniaksi. Ohjelmas-
sa oli katsaus rukiin terveys-
vaikutuksista uusimpien tutki-
mustulosten pohjalta, tutustu-
minen viimeaikaisiin ruistuo-
teuutuuksiin ja Tanskan täys-
jyväkampanjaan, esitys kym-
menen hyvää syytä syödä kau-
raa ja katsaus uuteen Oat How 
-projektiin sekä viljaproses-
seista syntyvien sivuvirtojen 
hyödyntämiseen, muun muas-
sa rypsipuristekakun valku-
aisen jalostamisesta uusiksi 
tuotteiksi.

Tarjottiinpa Kaisa Pouta-
selle työpaikkaakin Ruotsis-
ta Lundin yliopistosta, kun hän 
on nyt vapautunut virallisis-
ta töistä Suomessa. Hän tuskin 
jää kokonaan eläkkeelle vil-
ja-asioista.

40 vuoden tutkimusura 
elintarvikkeiden parissa
Kaisa Poutanen työskenteli   
ensin Teknillisessä Korkea-
koulussa elintarviketeknolo-
gian assistenttina, sen jälkeen 
VTT:llä tutkijana ja vuodesta 
1989 alkaen tutkimusprofes-
sorina. Kuopion ja Itä-Suomen 
yliopistossa Elintarvikkeiden 
terveysvaikutusten tutkimus-
keskuksen johtajana hän oli 
vuosina 2001−2009 sekä VTT:n 
ja yliopiston yhteisenä Suomen 
Akatemian tutkimusprofesso-
rina 2010−2014. Poutanen ni-
mitettiin Helsingin yliopiston 
elintarviketieteiden kunnia-

tohtoriksi vuonna 2014, ja hän 
on siitä lähtien ollut myös Lei-
purin Oy:n hallituksen jäsen.

Viljan tutkimukseen Pouta-
nen paneutui ksylaanien ent-
symaattista hydrolyysia käsit-
televässä väitöskirjassaan, on-
han ksylaani rukiin ja vehnän 
tärkein ravintokuitukompo-
nentti. Työ on kulkenut viljojen 
bioprosessoinnista niiden ter-
veysvaikutusten tutkimiseen, 
ravintokuidun ja bioaktiivisten 
yhdisteiden prosessikäyttäy-
tymiseen, viljan fraktiointiin ja 
uusiin tuotekonsepteihin.

Poutasen vetämä, vuosina 
2005−2010 toteutettu Health-
Grain oli EU:n suuri poikkitie-
teellinen projekti, jossa tavoit-
teena oli täysjyväviljan kaik-
kien osien hyödyntäminen ra-
vitsemuksessa. Health Grain 
Forum on sen jälkeen jatkanut 
alan tutkijoiden ja teollisuuden 
edustajien välistä verkostoitu-
mista ja vuoropuhelua.

Kaisa Poutanen on vetä-
nyt VTT:n elintarviketutki-
musohjelmia 1990-luvulta al-
kaen, viimeisimpänä käynnis-
sä oleva Elintarviketalous 4.0. 
Hän hiljentää eläkevuosien al-
kaessa tahtia, mutta toimii vie-
lä jonkin aikaa asiantuntijana  
VTT:llä, kansainvälisissä  asian- 
tuntijaryhmissä ja elintarvi-
kealan kehittämiseen liittyvis-
sä toimissa. Poutanen on ol-
lut mukana myös Elintarvike-
tieteiden Seuran toiminnas-
sa. Vuosina 1978-1980 hän oli 
seuran sihteeri.

Omaan puutarhaan ja Poh-
jois-Savon metsiin ja järviin 
pohjautuvan ruuan tuottami-
selle, keräilylle ja uusien resep-
tien kehittelylle kotikeittiössä 
on kuitenkin luvassa selvästi 
enemmän aikaa jatkossa. l

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

LISÄTIETOJA:
healthgrain.org

OatHow -projektissa pyritään 
löytämään kauralle samanlai-
sia laatua ja ominaisuuksia ku-
vaavia tekijöitä kuin esimer-
kiksi leivontavehnällä tai mal-
lasohralla. Käyttäjä voi niiden 
perusteella tehdä päätöksiä 
kauran käsittelytavoista ja so-
veltuvuudesta erilaisiin elin-
tarvikeprosesseihin.

Jyvistä mitattavia arvoja 
ovat esimerkiksi kemiallinen 
koostumus ja fysikaaliset omi-
naisuudet kuten väri. Proses-
sointilaatua tutkitaan toteut-
tamalla monentyyppisiä malli-
tuotteita ja mittaamalla muun 
muassa niiden aistittavaa laa-

tua ja säilyvyyttä.
Tutkimustyö perustuu suu-

reen määrään viljasta saatu-
ja mittaustuloksia, joista on 
löydettävissä mitattujen pa-
rametrien riippuvuussuhteis-
ta kertovia heikkoja signaa-
leja muun muassa koneoppi-
miseen perustuvilla työka-
luilla. Niiden avulla tiedetään, 
mitä tekijöitä raaka-ainees-
ta kannattaa mitata, kun halu-
taan tietää, sopiiko se parem-
min leivontaan vai esimerkiksi 
kauramaidon valmistukseen. 
Hankkeen odotetaan vahvista-
van Suomen tunnettuutta kau-
raosaajana ja korkeatasoisen 

teknologian soveltajana.
OatHow on osa Business 

Finlandin rahoittamaa hanke-
kokonaisuutta, johon kuuluu 
julkisen tutkimusprojektin li-
säksi neljä rinnakkaista ja sa-
manaikaisesti toteutettavaa 
yritysvetoista projektia (Valio, 
Fazer, Helsingin Mylly ja Boreal 
Kasvinjalostus). Business Fin-
landin ja tutkimusosapuolien 
ohella OatHow-hanketta ra-
hoittaa yhdeksän kauran pel-
lolta pöytään -ketjun yritystä 
(Avena, Kinnusen Mylly, Lant-
männen Agro, Myllyn Paras, 
Plantanova, Polar Glucan, Rai-
sio, Vaasan ja Viking Malt).

Projektin tutkimus- ja kehi-
tystyötä toteuttaa yhdessä  
neljä tutkimusryhmää: VTT 
(vastuullinen johtaja Emi-
lia Nordlund), Turun yliopisto 
(apulaisprofessori Kaisa Lin-
derborg), Helsingin yliopisto 
(dosentti Tuula Sontag- 
Strohm) ja Luonnonvarakes-
kus (erikoistutkija Veli Hieta-
niemi).

VTT:n koordinoima Oat-
How-hanke toteutetaan vuosi-
na 2019–2020 osana Business 
Finlandin Food From Finland 
2.0 -rahoitusohjelmaa, ja sen 
kokonaisbudjetti on kaksi mil-
joonaa euroa.

Laaja kauratutkimushanke menossa

Päivällisellä muistettiin Kaisa Poutasen pitkää uraa elintarviketutkimuksen parissa. Tilaisuus alkoi maljan nostolla.

KUVAT: HEINI PEKKALA

www.kehittyvaelintarvike.fi

ILMOITUSMYYNTI:
Janne Murtomaa      050 377 0333      janne.murtomaa@mediabookers.fi
Hannu Pyykkö      050 2250      hannu.pyykko@mediabookers.fi

KOKO ELINTARVIKEALAN AMMATTI- JA TIEDELEHTI
 85 % lehden lukijoista lukee lehden jokaisen  

numeron.

  80 % lukee lehteä 2−4 kertaa tai useammin.

 88 % lukijoista pitää lehteä erittäin tai melko tärkeänä  
elintarvikealan tietolähteenä.

 78 % lukee lehdessä olevia mainoksia.

 61 % kokee saavansa mainoksista hyödyllistä tietoa.

 72 % lukijoista tutustuu ilmoittavaan yritykseen tai sen tuottee-
seen/palveluun ja hakee lisätietoja mainostajien verkkosivuilta.

Lähde: Kehittyvä Elintarvike -lehden Lukijakysely 2017

Varaa paikka ilmoituksellesi  
seuraavaan lehteen 30.9.2019 mennessä

TÄSSÄ LEHDESSÄ  
KANNATTAA ILMOITTAA

Teollisten investointien 
projektointi ja 

GMP-suunnittelu
www.elomatic.com

Food 
GMP

Kemikaalit

Turvallisuus Järjestelmien 
integraatiot

Muutos
hankkeet

Hyödyke
järjestelmät

Materiaali 
ja energia
tehokkuus

katselmoinnit

Talo
tekniikka

Automaatio 
ja IT
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Tapahtumia TEKSTI: Eeva Vänskä

UUSIA TUOTTEITA JA KIERTOTALOUTTA

K
estävyyshaasteet ovat monimut-
kaisia ja toisiinsa linkittynei-
tä. Sustainability Science -päivil-
lä toukokuussa puhuttivat muun 
muassa kulutus ja uudet tuotteet.

Tutkija Hannele Pulkkinen Luonnon-
varakeskuksesta kertoi kasviproteiineista 
Kestävät ruokasysteemit -osiossa. Hän 
totesi, että globaalisti 24 prosenttia kas-
vihuonekaasupäästöistä syntyy maata-
loudessa.

− Ilmasto on keskeinen asia, kun puhu-
taan kestävästä ruuantuotannosta.

Pulkkisen mukaan jo vähentämällä edes 
vähän lihan käyttöä saadaan paljon hyviä 
vaikutuksia.

− Kotieläinten metaani ja lannan käsit-
tely ovat virallisessa, kansallisessa kasvi-
huonekaasuinventaarissa suoraan koti-
eläintuotannolle jyvittyviä päästöjä. Suo-
men peltopinta-alasta noin 70 prosenttia 
on kuitenkin rehuntuotannossa, joten iso 
osa muistakin maatalouden päästöistä tu-
lee kotieläintuotannosta.

Olisi kestävämpää syödä itse ihmisra-
vinnoksi kelpaavat rehut, eikä kierrättää 
niitä eläinten kautta.

− Tämä vähentäisi monia ympäristö-
vaikutuksia ja säästäisi resursseja, kuten 
maatalousmaata.

Pulkkisen mielestä tavoitteena ei pitäi-
si olla pelkästään kasviproteiinin lisäämi-
nen sinänsä, vaan myös uudet ruokatuot-
teet, ateriat ja ruokavaliot, joissa eläinpro-
teiinia korvataan kasviperäisellä.

Selkeyttä jaottelusta
Ympäristövaikutusten kannalta kasvipro-
teiinin erot eläinperäiseen proteiiniin ovat 
selkeät: sekä viljakasveista että palkokas-
veista tehdyt proteiinijakeet ovat eläinpe-
räistä proteiinia ympäristöystävällisem-
piä.

Kasveissa on kuitenkin eroa kestävyyden 
näkökulmasta. On itsessään proteiinipitoi-
sia kasveja, kuten palkokasvit, jotka vaativat 
vähemmän prosessointia kuin esimerkiksi 
elintarviketuotannon sivuvirroista erotetun 
proteiinin hyödyntäminen.

− Toisaalta sivuvirtojen jalostus on kan-
natettavaa, jotta ne eivät päädy rehuksi 
vaan ihmisravinnoksi.

Esimerkiksi herne ja härkäpapu ovat 

kestävyyden kannalta kannattavia viljely-
kasveja jalostukseen.

− Palko- ja viljakasvien proteiineja on 
hyvä saada molempia kaikkien tärkeiden 
aminohappojen saannin varmistamiseksi.

Viljatuotteet ovat jo merkittäviä proteii-
ninsaannissa Suomessa, mutta palkokas-
vit eivät.

− Niiden viljelyssä meillä on haasteita, 
mutta sekä alkutuotantoa että jatkojalos-
tusta tulisi kehittää, Pulkkinen sanoi.

Kasvisruuan houkuttelevuuteen liittyy 
edelleen haasteita, vaikka nyt markkinoille 
tulleet kasviproteiinivalmisteet helpottavat 
kasviruuan valmistamista.

− Sitten on vielä erikoisryhmiä, kuten 
vanhukset, jotka tarvitsevat ravintorikas-
ta ruokaa, koska syöntimäärät ovat pieniä. 
Heille pitää suunnata jatkossa luultavasti 
ihan omia elintarvikkeita. Yleisesti kan-
salaiset saavat Suomessa proteiinia jopa 
suositusten ylärajan mukaisesti.

Tutkimus on tärkeää
Kehityspäällikkö Virpi Jonson Valiolta 
kommentoi tilaisuudessa esityksiä ja toi 
esille ison elintarvikealan toimijan vas-
tuun.

− Ymmärrämme maitotuotteiden tuot-
tamisen vaikutukset. Tavoitteemme on 
tuottaa täysin hiilineutraalia maitoa vuo-
teen 2035 mennessä. Haaste on iso, mutta 
olemme jo matkalla sitä kohti.

Elintarviketeollisuudelle  tuo- 
tekehitys on erittäin tärkeää. Sen avulla 
saadaan kehitettyä elintarvikkeiden ma-

kumaailmaa ja ratkaistua muun muas-
sa säilyvyys- ja ravitsemusongelmia. Vali-
on tuotekehitys työskentelee tällä hetkellä 
muun muassa ravitsemussitoumusten pa-
rissa suolan ja sokerin vähentämiseksi.

− Lisäksi ympäristöasioiden huomioi-
misen merkitys tuotekehityksessä on kas-
vanut. Kaikki sivuvirrat pyritään hyödyn-
tämään tehokkaasti ja etsimään uusia raa-
ka-aineita, Jonson sanoi.

Valiolla kasvipohjaisten raaka-aineiden 
tutkimus lisääntyi, kun yritys lanseerasi 
viime vuonna kaurapohjaisen tuotesarjan.

− Non-dairy-tuotteissa on tärkeää huo-
mioida ravitsemukselliset ominaisuudet, 
kuten proteiinipitoisuus, ja näihin olemme 
etsineet suomalaisia kasviproteiineja.

Tulevaisuudessa kasviproteiinien ky-
syntä ja tarjonta kasvavat edelleen. Vielä 
tällä hetkellä on silti vaikeaa löytää kasvi-
proteiinia teollisuusvolyymissä. Myös kier-
totalous on Valiota lähellä oleva asia.

− Suomessa syntyy maito- ja lihaket-
jussa kaikkiaan 150 miljoonaa tonnia lan-
taa vuosittain. Nykyään lanta menee pää-
asiassa pelloille lannoitteeksi. Haluamme 
erottaa siitä typen ja fosforin, jolloin lop-
pujäännös voitaisiin käyttää biokaasuna, 
Jonson kertoi.

Pitkäjänteistä työtä
Vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa Fa-
zer-konsernista sanoi, että kestävään ruo-
kaketjuun liittyy monta osaa: muun muas-
sa yhteistyö tuottajien kanssa, ilmaston-
muutoksen hillintä, luonnon monimuo-

Tärkeintä on lisätä kasvisruuan 
houkuttavuutta, korvata eläinpro-
teiinia ja kehittää ravitsevia tuot-
teita, tutkija Hannele Pulkkinen 
Luonnonvarakeskuksesta tiivisti.

Olemme patentoineet teknologian, 
jolla lannasta pystytään erotta-
maan fosfori- ja typpijakeet lannoi-
tekäyttöön, kehityspäällikkö Virpi 
Jonson Valiolta kertoi.

Vastuullisuusjohtaja Nina 
Elomaa Fazer-konsernis-
ta arvioi, että kasvipoh-
jaisten tuotteiden käyttö 
lisääntyy entisestään tu-
levaisuudessa.

In memoriamTEKSTI:  Lea Hyvönen & Hely Tuorila

NINA BARYLKO-PIKIELNA OLI  
AISTITUTKIMUKSEN PIONEERI

P
rofessori, Helsingin yliopiston 
kunniatohtori Nina Barylko-Pi-
kielna kuoli toukokuussa 2019 
Varsovassa, jossa hän oli syntynyt 
89 vuotta aikaisemmin. Hän opis-

keli Gdanskin teknillisen yliopiston kemi-
an laitoksessa ja valmistui sieltä tohtoriksi 
vuonna 1962.

Hän aloitti yli 50-vuotisen tutkijanu-
ransa Lihatutkimuksen instituutissa Var-
sovassa (1960−70), jatkoi teknologian 
osaston johtajana Elintarvike- ja ravitse-
musinstituutissa Varsovassa (1971−89) ja 
sittemmin Puolan Tiedeakatemian alaisen 
tutkimuslaitoksen aistinvaraisen osaston 
johtajana (1990−2001). Vuonna 1987 hänet 
nimitettiin professoriksi Varsovan Maata-
lousyliopistoon, jossa hän luennoi, ohja-
si, mentoroi ja kaikin puolin aktivoi nuo-
rempaa sukupolvea elämänsä viime vuo-
siin asti.

Nina Barylko-Pikielna kuului aistin-
varaisen laatututkimuksen pioneereihin. 
Professori J.M. Tilgnerin ohjaamasta väi-
töskirjasta lähtien hänen tutkimuskoh-
teensa oli raaka-aineiden, prosessoinnin 
ja varastoinnin vaikutus ruuan aistitta-
vaan laatuun.

Laadunvarmistus, elintarviketurvalli-
suus ja ravitsemus määrittivät hänen tut-
kimustavoitteitaan. Häntä kiinnostivat 
aistinvaraisten ja instrumentaalisten mit-
tausten suhteet, fysiologian ja terveyden-
tilan vaikutus aistien herkkyyteen samoin 
kuin mieltymyksen tärkeys muokattaessa 
ruokavaliota ravitsemuksellisesti suotui-
saksi. Lääketieteen tutkijoiden kanssa hän 
tutki munuais- ja verenpainetautipotilai-
den aistihavaintojen muutoksia. Tieteel-
lisistä saavutuksistaan Nina Barylko-Pi-
kielnalle myönnettiin Helsingin yliopiston 
kunniatohtorin arvo vuonna 1990.

Nina Barylko-Pikielna vieraili tutkija-
na Kalifornian yliopistossa professori Ro-
se Marie Pangbornin laboratoriossa vuo-
sina 1967−1968. Yhteistyö toi lisävirtaa ja 
alan kulmakiviksi muotoutuneita julkaisu-
ja, joissa useat varhaiset aistitutkijat ver-
tailivat maailmanlaajuisesti menetelmien 
ja mittausten luotettavuutta.

Laaja työyhteistyö-verkosto

Barylko-Pikielnalla oli kiinteää yhteis-
työtä useiden eurooppalaisten aisti- ja 
kuluttajatutkimuskeskusten kanssa: SIK 
(Ruotsi), Nestlé (Sveitsi); Institut fuer Er-
nährung (Saksa) ja Helsingin yliopiston 
Elintarviketeknologian laitos. Hän toi-
mi aktiivisesti ESN:ssä (European Senso-
ry Network) ja oli toteuttamassa puolalais-
ta aistitutkimuksen tietokoneohjelmistoa.

Akateemisen opetus-, tutkimus- ja hal-
lintotyön ohessa Nina Barylko-Pikielna te-
ki yhteistyötä teollisuuden kanssa koulut-
taen aistinvaraisen tutkimuksen osaajia 
sen tarpeisiin. Hän kirjoitti kaksi puolan-
kielistä aistitutkimuksen oppikirjaa: Zarys 
analizy sensorycznej zywnosci (1975) ja Sen-
soryczne Badania Zywnosci Podstawy – Me-
tody - Zastosonia (2009, tohtori Irena Ma-
tuszewskan kanssa).

Nina Barylko-Pikielnan elämää muok-
kasivat sota ja maailmanpolitiikka. Toisen 
maailmansodan aikana perhe menetti isän 
ja Varsovan-kodin. Sodanjälkeisessä Puo-
lassa resurssit olivat niukat, ja poliittinen 
tilanne rajoitti toimintaa. Ninan älykkyys, 
rautainen tahto ja erinomaiset verkostot 
auttoivat häntä luovimaan vaikeissa olois-
sa ja saattamaan tutkimukset alulle ja pää-
tökseen. Tukena oli sympaattinen puoliso 
Jerzy Pikielny. Ainoa lapsi Piotr perheineen 
oli Ninalle kaikki kaikessa.

Nina tunnettiin vaativana ja kannustava-
na opettajana, joka jakoi auliisti asiantun-
temustaan. Me kollegat muistamme Ninan 
tarmokkaana ja karismaattisena esikuvana, 
jolla oli lämmin ja vieraanvarainen sydän ja 
pettämätön huumorintaju.

Kirjoittajat ovat Helsingin yliopiston emeritaprofes-
soreita.

toisuuden edistäminen, vesiasiat ja ruo-
kahävikin minimointi.

− Tällä hetkellä noin kolmannes tuo-
tetusta ruuasta joutuu hävikiksi. Vesi-
asioissa tärkeää on huomioida vesiniuk-
kuus ruuan tuotannossa ja vesien rehe-
vöitymisen taklaaminen.

Hyvät sosiaaliset suhteet ja ympäris-
tökäytännöt korostuvat yhteistyössä vil-
jelijöiden kanssa. Ruuantuotannon kes-
tävyydessä keskeistä on sitoutuminen. 
Yhteistyön viljelijöiden kanssa pitää olla 
pitkäjänteistä ja suunnitelmallista, jotta 
kestävyyden tavoitteet toteutuvat. Toi-
nen tärkeä asia on kulutuksen kehitty-
minen.

− Ihmiset tietävät periaatteessa, mil-
laista on terveellinen ruoka ja millainen 
ruoka on hyväksi myös planeetalle. Silti 
muutos on hidas. Samaan aikaan on glo-
baalisti tarve muuttaa kulutustottumuk-
sia aika nopeasti ja saada kuluttajat isolla 
joukolla pienentämään hävikkiään ja li-
säämään kasviksia lautaselle.

Kaikkien hyväksi
Nina Elomaan mukaan on tärkeää, et-
tä yritykset kehittävät tarjoamiaan tuot-
teita. Samalla kulutusmuutoksen pitäisi 
kuitenkin olla laaja ja edetä suhteellisen 
vauhdikkaasti.

− Samaan aikaan kun kulutuskäyt-
täytymisen muutos on hitaanpuoleis-
ta, meillä on jostain syystä mahdollisuus 
heittää ruokaa pois. Voidaan kysyä, onko 
ruoka liian halpaa, kun ainakin joillakin 
on varaa tehdä ruokajätettä?

Elomaa arvioi, että kasvipohjaiset tuot-
teet ja kasviproteiinit lisääntyvät elintar-
viketeollisuudessa. Hyviä esimerkkejä 
ovat kaurapohjaiset tuotteet, jotka katta-
vat muun muassa juomat, levitteet, väli-
palat ja viimeisimpänä myös jäätelön.

− Kun teemme ympäristön kannalta 
viisaita päätöksiä, se on usein myös ta-
loudellisesti kannattavaa. Esimerkiksi 
energian säästäminen ja hävikin vähen-
täminen ovat hyviä asioita niin ympäris-
tölle kuin taloudelle. Myös liiketoimin-
nassa kestäviin päätöksiin on ollut help-
po saada johdon tuki, kun keskustelus-
sa on ympäristötiedon lisäksi kannatta-
vuus. l

Kirjoittaja on toimittaja.

Sustainability Science -konferenssin järjestivät 
9.−10.5.2019 Helsingin kestävän kehityksen insti-
tuutti (HELSUS) ja Aalto Sustainability Hub (ASH) 
Helsingissä ja Espoossa.
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TEKSTI: Aurora Jauhiainen

ELINTARVIKE- 
TEOLLISUUS ON 
OTTANUT JODIOIDUN 
SUOLAN LAAJASTI 
KÄYTTÖÖN 

Tiede & Tutkimus

U
seimmat kotimai-
set yritykset käyt-
tävät nykyisin jo-
dioitua suolaa, mut-
ta kansainvälisten 

yritysten tilanne on heikompi. 
Jodin saantilaskelmien perus-
teella jodioidun suolan käytöllä 
on suuri vaikutus väestön jodin 
saantiin. Jodin liikasaannista ei 
ole laskelmien perusteella vaa-
raa, kun suolan jodipitoisuus on 
25 mg/kg NaCl. 

Nämä tiedot perustuvat 
maisterintutkielmaan, jonka 
tavoitteena oli kartoittaa jo-
dioidun suolan käyttöä Suomen 
elintarviketeollisuudessa ja tut-
kia jodin määrää ja säilyvyyttä 
elintarvikkeissa. Suomalaisten 
jodin saantia arviointiin myös 
eri väestöryhmissä.

Suolaan lisätään jodia tyy-
pillisesti 25 mg/kg suolaa, 
mutta aikaisemman kirjalli-
suuden perusteella elintarvik-

keissa voi tapahtua jopa 30−70 
prosenttia jodihävikkiä. Tut-
kielman mukaan suurta joh-
donmukaista jodihävikkiä ei 
ollut kuitenkaan havaittavissa 
missään tutkituista elintarvi-
kekategorioista.

Tehokas keino ehkäistä 
jodin puutosta
Jodioidun suolan käytön kar-
toitusta tehtiin Foodie-sivus-
ton, elintarvikevalmistajien 

internetsivujen ja tuoteselos-
teiden avulla. Jodioitua suo-
laa sisältäviä elintarvikkeita 
oli huomattava osuus leivis-
sä, valmisruuissa, kastikkeis-
sa, leikkeleissä ja ruokamak-
karoissa. Sitä vastoin sitä ei 
juurikaan käytetty esimerkik-
si ruokapakasteissa ja kalaja-
losteissa.

Jodin määrää ja säilyvyyt-
tä selvitettiin yli sadasta elin-
tarvikenäytteestä Ruokaviras-

ton tekemien jodianalyysien 
avulla induktiivisesti kytketyn 
plasma-massaspektrometri 
(ICP-MS) -menetelmällä. Jo-
din määrä vaihteli analyysitu-
losten perusteella eri elintar-
vikkeiden välillä, mutta eroa-
vaisuudet laskennallisten ja 
analysoitujen jodipitoisuuk-
sien välillä eivät olleet kovin 
suuria (taulukko).

MYYNTIPÄÄLLIKKÖ
Tehtävänä huolto-/kunnossapitotarvikkeiden ja työvälineiden 
markkinointi elintarviketoimialan tuotantolaitoksille.
Tehtävä edellyttää myyntikokemusta ja hyviä suhteita alan 
yrityksiin eri puolilla Suomea.

MEILLÄ MENESTYT ARVOSTETUIMMAN JA LUOTETTAVIMMAN MYYNTITIIMIN JÄSENENÄ

Hakemukset 4.10.2019 mennessä: rekrytointi @ wurth.fi
Lisätietoja: www.wurth.fi/rekrytointi
Tiedustelut: Pentti Rantanen, puh. 040 504 9466

würth KASVAA

TULE MUKAAN

Tuote Jodiointi NaCl LJ1 AJ2

Pinaatti-nokkoskeitto ei 1,0 % 0 am3

Pinaattikeitto kyllä 0,8 % 20,5 27,3

Pinaattikeitto kyllä 0,8 % 20,5 26,1

Kanttarellikeitto kyllä 0,8 % 20,3 22,0

Kirjolohikeitto kyllä 0,7 % 16,5 16,7

Lihakeitto kyllä 0,9 % 22,5 25,4

Valmiskeittojen laskennalliset (LJ) ja analysoidut  
(AJ) jodipitoisuudet. 
 Tuotteiden pakkauskoko 300 g.

1) LJ = laskennallinen jodipitoisuus (µg/100 g tuorepainoa) 
2) AJ = analysoitu jodipitoisuus (µg/100 g tuorepainoa) 
3) am = alle määritysrajan

Jodin määrä ja säilyvyys vaihtelivat näytteiden välillä. Jodia säilyy elintar-
vikkeissa prosessoinnista huolimatta huomattava osuus. Jodin saantilas-
kelmien perusteella jodioidun suolan käytöllä on suuri vaikutus väestön 
jodin saantiin.

Jodin saantia arvioitiin 
neljästä eri väestöryhmäs-
tä: 18–44-vuotiaat naiset, 
65–74-vuotiaat naiset, miehet 
Varsinais-Suomesta ja miehet 
Pohjois-Savosta. Laskelmiin 
hyödynnettiin FinRavinto 2012 
-ja FinRavinto 2017 -tutkimuk-
sia. Elintarvikkeiden jodipitoi-
suudet olivat joko tutkielmaa 
varten analysoituja tai Fine-

li-tietokannasta.
Jodin saannissa oli suuri ero 

riippuen siitä, käytettiinkö las-
kelmissa jodioitua vai jodioi-
matonta suolaa. Esimerkiksi 
18–44-vuotiaiden naisten las-
kennallinen jodin saanti oli 228 
µg/vrk, kun kaikki suola oli jo-
dioitua ja 88 µg/vrk, kun suola 
oli jodioimatonta.

Suomen elintarviketeolli-
suuden kannattaa jatkaa jo-
dioidun suolan käyttöä, sillä se 
on tehokas keino ehkäistä väes-
tön jodin puutosta. Suomalai-
set saavat suolaa kuitenkin yli 
suositusten, sillä vuonna 2017 
miesten suolan saanti oli 8,7 
g/vrk ja naisten 6,4 g/vrk, kun 
suositus on alle 5 g/vrk. Koska 
suolan saantia on tarve vähen-
tää, on erityisen tärkeää käyt-
tää jodioitua suolaa laajasti eri 
elintarvikekategorioissa. l

Kirjoittaja valmistui keväällä 2019 elin-
tarviketieteiden maisteriksi pääainee-
na elintarviketeknologia. Artikkeli pe-
rustuu Helsingin yliopiston elintarvi-
ke- ja ravitsemustieteiden osastol-
le tehtyyn pro gradu -tutkielmaan, jo-
ka on osa maa- ja metsätalousminis-

teriön rahoittamaa Jodioidun suolan 
käyttö, jodin säilyvyys ja määrä lop-
putuotteessa -hanketta. Elintarvi-
kenäytteiden jodianalyysit teetettiin 
Ruokavirastossa. Työn ohjaajina toi-
mivat elintarviketeknologian yliopis-
tonlehtori Laila Seppä ja ravitsemus-
tieteen yliopistonlehtori Raisa Valve. 
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan 
pääsihteeri Arja Lyytikäinen oli mu-
kana ohjausryhmässä.

KIRJALLISUUTTA:
• Greis M. 2016. Jodioidun ruokasuo-

lan vaikutus ruoan aistittavaan laa-
tuun. Maisterintutkielma. Helsingin 
yliopisto. EKT-sarja 1752. s 136. Saa-
tavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hu-
lib-201612143270

• Greis M. ym. 2018. Impact of iodized 
table salt on the sensory characte-
ristics of bread, sausage and pickle. 
LWT – Food Science and Technology 
93:606-612.

• Jauhiainen A. 2019. Jodioidun suo-
lan käyttö, jodin säilyvyys ja määrä 
lopputuotteessa. Maisterintutkiel-
ma. Helsingin yliopisto. EKT-sarja 
1875. s 109. Saatavilla: http://urn.fi/
URN:NBN:fi:hulib-201905081891

Ruokasuolan jodiointi (USI, 
Universal Salt Iodization), on 
maailmanlaajuinen strategia 
jodin puutoksen ehkäisyyn. 
USI tuli voimaan vuonna 1994 
ja on nykyään voimassa lähes 
kaikissa maissa. Tämän vuok-
si jodioidun suolan käyttö kat-
taa arviolta kaksi kolmasosaa 
maailman väestöstä. Strate-
gia sisältää kaiken suolan ih-
misten ja karjan ruokavaliossa, 
myös elintarviketeollisuudes-
sa käytetyn suolan. 

Suola valittiin jodin kanta-
ja-aineeksi, koska suolaa käy-
tetään kaikkialla maailmassa, 
suolan kulutus on melko ta-
saista ympäri vuoden, suolan 
jodioinnin kustannukset ovat 
kohtuulliset ja teknologia on 
helppo toteuttaa. Jodioitua 
ruokasuolaa lisätään elintar-
vikkeisiin yleensä joko kalium-
jodidina (KI) tai kaliumjodaat-

tina (KIO3). Suomessa tyypilli-
nen ruokasuolan jodipitoisuus 
on 25 mg/kg suolaa.

Jodihävikkiä voivat aiheut-
taa esimerkiksi elintarvikkei-
den lämpökäsittelyt, varas-
tointiolosuhteet ja proses-
sointi. Elintarviketeollisuus 
on ollut huolissaan jodioidun 
suolan vaikutuksesta elintar-
vikkeiden aistinvaraiseen laa-
tuun, mutta Helsingin yliopis-
tossa vuonna 2016 valmis-
tuneen maisterintutkielman 
(Greis 2016) mukaan jodioidulla 
suolalla ei ole vaikutusta elin-
tarvikkeiden aistittavaan laa-
tuun. Myös jodioidun suolan 
hinta, jodin säilyvyys ja kulut-
tajien harhaluulot ovat aiheut-
taneet haasteita jodioidun 
suolan käyttöönotolle.

Jodi lisätään suolaan yleen-
sä suolan puhdistuksen ja kui-
vaamisen jälkeen joko märkä- 

tai kuivamenetelmällä. Märkä-
menetelmässä kaliumjodaatti-
liuosta (KIO3) joko tiputetaan  
pisaroina tai sumutetaan ta-
saisella nopeudella suolaan 
liukuhihnalla. Kuivamenetel-
mässä kaliumjodidipulveria 
(KI) tai kaliumjodaattia sirotel-
laan kuivan suolan päälle. Täs-
sä menetelmässä suolan ho-
mogeenisuus ja tehokas se-
koittaminen ovat tärkeässä 
roolissa, jotta jodi jakautuu  
tasaisesti suolaan. 

Syitä jodioidun suolan jodi-
hävikkiin on esimerkiksi suo-
laan lisätyn jodin määrän vaih-
telu, tai jodi voi jakautua epä-
tasaisesti tuotantoerien ja yk-
sittäisten pakkausten välillä. 
Jodihävikkiä voi tapahtua va-
rastoinnin ja jakelun aikana, 
kuten suolan epäpuhtauksien, 
pakkauksen tai ympäristöolo-
suhteiden vuoksi.

Osana maa- ja metsätalous-
ministeriön hanketta analysoi-
tiin jodipitoisuuksia myös ku-
luttajille suunnatuista suola-
pakkauksista. Analysoitavana 
oli kymmenen suolapakkaus-
ta, joista yhdeksän oli jodioitu-
ja suoloja ja yksi maustesuola. 
Suurin ero analysoidun ja pak-
kausmerkintöjen mukaisen jo-
dipitoisuuden välillä oli näyt-
teessä, jota oli säilytetty avat-
tuna ja joka oli vanhentunut 
useita vuosia sitten: jodista oli 
hävinnyt jopa 80 prosenttia. 
Myös maustesuolan analysoi-
tu jodipitoisuus oli 80 prosent-
tia pienempi kuin pakkaus-
merkinnän mukainen jodipitoi-
suus. Muiden näytteiden osal-
ta erot jodipitoisuuksissa eivät 
olleet kovin suuria.

Suolan jodiointi

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

KYSY LISÄÄ LEHTEMME ILMOITUS MYYNNISTÄ:
Janne Murtomaa, puh. 050 377 0333, janne.murtomaa@mediabookers.fi

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

kehittyvaelintarvike.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOSPAK OY
Tiilenlyöjänkatu 5
30100 Forssa
puh. 050 3855610
email: etunimi.sukunimi@jospak.com
www.jospak.com
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KARI NEVALAINEN OY
Vierikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh. 0400 494 224
www.karinevalainen.fi

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

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

 /kometos-oy

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

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

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

LIARK OY
Harjuviita 20-22 B 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

MP-MAUSTEPALVELU OY
www.maustepalvelu.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

UNIVAR OY
– elintarviketeollisuuden raaka- ja
 lisäaineet

VESANTTI OY
– Wiberg-mausteseokset

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

PAKKAAMINEN

AURAPRINT OY
– tarrat, etiketit ja kääreet

BEMIS VALKEAKOSKI OY
– vakuumi- ja suojakaasupakkauslami-

naatit elintarviketeollisuudelle

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

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

skinpack- rasiat

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

INFORMA OY
– etiketit, tarrat, kääreet ja tulostustar-

vikkeet
– merkintä- ja tiedonkeruujärjestelmät 

teollisuuteen
– huolto- ja ylläpitopalvelut

JOSPAK OY
- kuituspakkausvuoat

MULTIVAC OY
– pakkaus- ja etiketöintikoneet

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

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

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

RAAKA-AINEET

RAAKA-AINEET

BONNE JUOMAT OY
– aidot hedelmä-, marja- ja 

vihannessoseet ilman lisättyä sokeria, 
ilman säilöntä- ja lisäaineita

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

BRENNTAG NORDIC OY
– elintarviketeollisuuden lisä- ja  

raaka-aineet
– elintarviketeollisuuden kemikaalit
– vedenkäsittelyn kemikaalit

– aromit, värit

CONDITE OY
Leipomo ja elintarviketeollisuuden 
raaka-aineet ja aineosat

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

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

LEIPURIN OYJ
– asiantuntijuutta, suomalainen kumppan 

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

siin,elintarviketeollisuuteen sekä out of 
home –tarpeisiin

– leipomoteollisuuden raaka-aineet
– elintarviketeollisuuden maku- ja r 

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

 

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

LINSEED OY
Suomen korkealuokkaisimmat
pellavaraaka-aineet ja asiantuntemus

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

seokset

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

mannitoli)
– proteiinit
– kuidut
– proteiinit
– kuidut

SOPIMUSPAKKAAMINEN

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

teiden sekoittamiseen ja rahtipakkaa-
miseen

SUUNNITTELU, KEHITYS,  
KONSULTOINTI

 
ENVIROVET OY

– elintarviketurvallisuuden auditoinnit
 ja koulutukset

   

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

LIARK OY
-  arkkitehtisuunnittelu ja 
   pääsuunnittelijatehtävät

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

MEDFILES OY
– elintarvikelainsäädäntö
– tutkimus&kehitystyö
– kliiniset tutkimukset

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

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

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY
– elintarvikealan kehityspalvelut
– ympäristöteknologian palvelut

SEFO-KONSULTOINTI
– Elintarvikehygienian perusteet-kirja, 

muut oppimateriaalit usealla kielellä
– hygieniakoulutukset ja hygieniapassi- 

     testit usealla kielellä

VOITELUAINEET

FUCHS OIL FINLAND OY
– Cassida elintarvike-
   laatuiset voiteluaineet

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

HANKINTAOPAS
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ANNOSTELUJÄRJESTELMÄT
JA VAA’AT

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

KOMETOS OY
– komponenttiannostelijat
– nesteannostelijat
– rasianpurkajat

MULTIVAC OY
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at

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

ATK-LAITTEET JA
-JÄRJESTELMÄT

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

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

 logistiset kokonaisratkaisut
– CSB-ohjelmistojen edustus

KEMIKAALIT, KEMIALLISET
TUOTTEET JA

HYGIENIARATKAISUT

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

KIILTOCLEAN OY
– elintarviketeollisuuden pesu- ja 

desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakartoitukset ja -koulutukset

KONEET, LAITTEET,
MUU VARUSTUS

AMMERAAL BELTECH OY
– elintarviketeollisuuden hihnat

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

BEDIKA OY
– elintarviketeollisuuden koneet
– pakkauskoneet ja –materiaalit

BUSCH VAKUUMTEKNIK OY
– tyhjiöpumput

CORTEX OY
– leipomo- ja pakkauskoneet
– merkintälaitteet
– pakkausmateriaalit

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

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

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

MEKITEC OY
– laadunvalvontajärjestelmät

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

TANKKI OY
– säiliöt, sekoittimet, hoitotasot

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

VESANTTI OY
– lihavalmiste- ja valmisruokateollisuu-

den koneet

KUNNOSSAPITO

TOKAP SERVICE OY
Elintarviketeollisuuden kunnossapitoa

LAADUN- JA  
TUOTETURVALLISUUDEN  

HALLINTAJÄRJESTELMÄT JA 
VASTUULLISUUSPALVELUT

ATAO OY
- Hallintajärjestelmä- ja tuoteturvallisuus-

konsultointi, vastuullisuuspalvelut

UMBRELLA INTERACTIVE
- Omavalvonta, elintarviketurvallisuus- 

järjestelmä digitaalisesti
- Mobiilikirjaukset: valvontakohteissa,  

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

IFS ja BRC laadinta

LABORATORIOTUOTTEET

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

maljanvalulaitteet
– laboratoriolaitteet ja –tarvikkeet

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

Chemical)

MAUSTEET, AROMIT,
MUUT LISÄAINEET

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

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

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

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

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

GIVAUDAN INTERNATIONAL SA
SIVULIIKE SUOMESSA
– aromit

HUNAJAYHTYMÄ OY
– kotimaista ja ulkomaista hunajaa
elintarviketeollisuudelle

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



58     Kehittyvä Elintarvike  4/2019 Pakkaukset & Materiaalitehokkuus   59

ETS TEKSTI: Erkki Vasara & Noora Mäkelä

VAJ:N JA PTJ:N RETKIKOHTEINA  
FAZER MYLLY JA VUOHELAN HERKKU

E
lintarviketieteiden 
Seuran uusin jaos-
to, Vilja-alan jaos-
to järjesti 15.5. yhdes-
sä Prosessiteknisen 

jaoston kanssa vilja-aiheisen 
kevätretken Lahteen. Yrityskoh-
teina retkellä olivat Fazer Myl-
ly ja gluteenittomaan leivontaan 
erikoistunut Vuohelan Herkku. 
Yritysvierailuja pohjusti tutki-
muspainotteinen seminaari.

Fazer Myllyllä on tuotantoa 
Suomessa Lahdessa ja Ruot-
sissa Linköpingissä. Fazerin 
Suomessa sijaitsevat vehnä- ja 
ruismyllyt ovat olleet käytössä 
vuodesta 1971 lähtien. Vuonna 
2013 avattiin kauramylly. Fazer 
onkin lisännyt kauran myyntiä 
vientiin ja kaksinkertaisti siksi 
Lahden kauramyllynsä kapasi-
teetin vuonna 2017. Samalle 

tontille rakennetaan parhail-
laan maailman ensimmäis-
tä ksylitolitehdasta, jonka raa-
ka-aineena käytettävä kauran 
kuori tulee yrityksen omasta 
tuotannosta.

Vuohelan Herkun perus-
ti Pirkko Hämäläinen vuon-
na 1989 Vuohelan tilalla Har-
tolassa maatalouden sivuelin-
keinona. Yrittäjän oma kelia-
kiadiagnoosi toi suuren muu-
toksen, ja sen pohjalta vuonna 
2005 toiminta keskittyi glutee-
nittomiin tuotteisiin. Vuohe-
lan Herkku on kasvanut Suo-
men johtavaksi gluteenitto-
mien tuoreiden leipomotuot-
teiden valmistajaksi. Kasvuun 
panostava yritys siirtyi vuonna 
2018 Hartolasta Lahteen upo-
uusiin tiloihin.

Uusin tutkimustieto  
tuo potkua alalle

Ennen varsinaisia yritysvie-
railuja ja kiipeämistä Fazerin 
myllyn katolle ihailemaan Päi-
jät-Hämettä retkeläiset kes-
kittyivät miniseminaarissa vil-
ja-alan uusimpaan tutkimus-
tietoon.

Tutkimusjohtaja Jussi Lo-
ponen Fazer Groupista kertoi 
Low FODMAP -innovaatiois-
ta ja Fazerin kehittämästä erit-
täin vähän FODMAP-yhdistei-
tä (fermentoituvat oligo-, di- 
ja monosakkaridit ja polyo-
lit) sisältävästä ruisleivästä. 
Yli viidesosa suomalaisista ko-
kee saavansa vatsaoireita ruis-
leivästä, ja esimerkiksi glutee-
niyliherkkien oireiden taustal-
la on todettu usein olevan glu-

teenin sijaan FODMAP-yhdis-
teet, kuten fruktaani.

Fazerin tuoteinnovaatio pe-
rustuu taikinajuureen, jos-
sa fruktaanin ja mannitolin 
määrä on saatu pieneksi. Si-
ten leipä tarjoaa herkkävat-
saisille vaihtoehdon rajoittaa  
FODMAP-yhdisteitä, mutta 
saada kuitenkin riittävästi ra-
vintokuitua. Toinen esimerk-
ki liittyi LOFO-paranteeseen. 
Se on Fazerin patentoima ent-
syymipohjainen ratkaisu, jo-
ka vähentää leivän sisältämien  
FODMAP-yhdisteiden määrää 
ja mahdollistaa erilaisten lei-
pien valmistuksen siten, että 
ne soveltuvat FODMAP-ruoka-
valiota noudattaville.

VTT:n tutkija Pia Silven-
noinen kertoi proteiinipitoi-
sista viljafraktioista ja niiden 

elintarvikesovelluksista. Hä-
nen tutkimuksissaan keskei-
senä teema on ollut ohran, ru-
kiin ja vehnän proteiinien ri-
kastaminen kuivafraktioinnin 
avulla ja rikastettujen jakei-
den elintarvikekäyttö. Rikas-
taminen mahdollistaa parem-
man teknologisen hyödyntä-
misen ja parantaa ravitsemuk-
sellisia ominaisuuksia ja aistit-
tavaa laatua.

VTT on tavoitellut niin sa-
nottujen hybridiraaka-ainei-
den kehittämistä, jolloin pro-
teiinin lisäksi jakeisiin saatai-
siin rikastettua myös ravinto-
kuitua. Fraktioinnilla voidaan 
sekä lisätä merkittävästi jakeen 
proteiinipitoisuutta lähtöraa-
ka-aineeseen verrattuna että 
parantaa sen sisältämän kui-
dun liukoisuutta. Näin voidaan 
valmistaa elintarvikesovelluk-
sia varten jakeita, joiden tek-
nologiset ominaisuudet (kuten 
vaahtoutuvuus) ovat parempia 
kuin lähtömateriaalin. 

Consumer Technical In-
sights Manager Ingela Palmu-
joki Lumenelta kertoi viljojen 
käytöstä kosmetiikassa. Esi-
merkiksi kauraöljyssä on luon-
taisesti korkea omega-6-ras-
vahappo- ja linolihappopi-
toisuus, joka on tärkein lipidi 
ihon luontaisessa suojakalvos-
sa. Se ylläpitää ihon kosteus-
tasapainoa estäen veden haih-
tumista iholta. Vehnäproteii-
neja käytetään hiustuotteis-
sa, sillä ne muun muassa vä-
hentävät hiusten sähköisyyttä. 
Vehnän aminohapot puoles-
taan kosteuttavat ja pehmen-
tävät hiuksia ja lisäävät niiden 
lujuutta. Näiden toiminnallis-
ten hyötyjen lisäksi viljaraaka- 
aineet houkuttelevat kosme-
tiikan raaka-aineina, sillä näin 
voitaisiin hyödyntää muun 
teollisuuden sivuvirtoja. 

Laaja yhteistyö  
tuottaa tuloksia
Yliopistonlehtori Tuula Son-
tag-Strohm kertoi Helsin-

Aika: 25.10.2019 klo 11 alkaen
Paikka:  Turun Flavoria® -tutkimusravintola,  
 Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku

ATJ:n syysretki Turkuun

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN 
VIRKEÄ VERKOSTOETS

AISTIVARAISEN TUTKIMUKSEN JAOSTO (ATJ) 
JÄRJESTÄÄ:

www.ets.fi

Ilmoittautuminen: lyyti.in/ATJn_syysretki

• Retkellä pääset itse kokemaan, miten lounasravintolassa tutkitaan ihmisten 
kokemista ja käyttäytymistä.

• Paikallisten yritysten asiantuntija-alustukset johdattavat keskusteluun 
ajankohtaisista tuotekehityksen ja kuluttajatutkimuksen teemoista.

Maksimiosallistujamäärä on 40. Ilmoittautuminen viimeistään 18.10.

Aika:     tiistai 29.10.2019 klo 14:00−16:30.
Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkatu 1, B5014 (5. krs)

Muovi elintarvikepakkauksissa  
– hyvis vai pahis?

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN 
VIRKEÄ VERKOSTOETS

TERVETULOA ELINTARVIKETIETEIDEN SEURAN 
ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN JAOSTON SEKÄ 

RUOKALAAKSON JÄRJESTÄMÄÄN MAKSUTTOMAAN 
SEMINAARIIN

www.ets.fi

14:00 KAHVITARJOILU
14:15 MUOVIPAKKAUS − LUOTU SUOJAKSI  
 toimitusjohtaja Vesa Kärhä, Muoviteollisuus ry
14:45 MIKROMUOVI ELINTARVIKKEISSA – MUOVIPITOISUUKSIEN MÄÄRITYS  
 JA TERVEYSHAITTOJEN TUTKIMINEN 
  projektitutkija Emilia Uurasjärvi, Siblabs, Itä-Suomen yliopisto
15:15 MUOVIKALVOJEN KEHITTÄMINEN 
  business development manager Petteri Oksanen Bemis Oy
15:35 MUOVISTA BIOHAJOAVIIN RUUKKUIHIN 
 toimitusjohtaja Jukka Pehkonen, Famifarm Oy
15:55  MUOVIPAKKAUKSEN KORVAAMINEN KARTONKIPAKKAUKSELLA 
 toimitusjohtaja Juha Pikkarainen, Thomeko Oy
16:15 TILAISUUDEN PÄÄTÖS

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Seminaariin voi osallistua myös etäyhteydellä.
Ilmoittautumiset 17.10.2019 mennessä linkistä:  
https://link.webropolsurveys.com/EP/6D3CCD6561E8F87A 

ETS

gin yliopiston vilja-aiheisista 
tutkimusprojekteista. Viikissä 
kaikki elintarviketieteet on nyt 
koottu EE-taloon, ja yhteistyö 
yliopistojen ja tutkimuslaitos-
ten välillä on vilkasta.

Tuula Sontag-Strohm ko-
rosti yritysyhteistyön tärkeyttä, 
mistä esimerkkinä oli keväällä 
käynnistynyt OatHow -projekti. 
VTT:n koordinoimassa ja Busi-
ness Finlandin rahoittamas-
sa projektissa laaja kansallinen 
yritys- ja tutkimuslaitoskon-
sortio luo uutta tietoa kaura-
raaka-aineista uusien innovaa-
tioiden kehittämistä varten. Ta-
voitteena projektissa on myös 
löytää tekijöitä, joilla pysty-
tään ennustamaan kauran toi-
minnallisuutta, kuten leivon-
taominaisuuksia. Viljateeman 
ympärillä on käynnissä hank-
keita myös Afrikassa, esimer-
kiksi ruokaturvaan ja sikäläis-
ten viljojen (mm. durra, millet, 
fonio) ravitsemukselliseen laa-
tuun liittyen. 

Ruokaviraston erikoistutkija 
Elina Sieviläinen kertoi vuoden 
2018 viljasadon laadusta. Suo-
men merkittävimmän vien-
tiviljan, kauran, tärkeimmät 
tekniset laatutekijät ovat heh-
tolitrapaino ja jyväkoko. Vuo-
den 2018 kuiva kasvukausi hei-
kensi erityisesti kauran laatua, 
koska kauran keskimääräinen 
hehtopaino, 52,5 kiloa, on noin 
neljä kiloa edellisen vuoden 
keskiarvoa matalampi.

Viljan laatuun vaikutta-
vista riskitekijöistä keskei-
sin on Suomen sää. Laatuomi-
naisuuksien vaihteluväli par-
haimpien ja huonoimpien vuo-
sien välillä voi olla reilusti suu-
rempaa kuin Keski-Euroopas-
sa. Hometoksiinien määrä oli 
viime vuonna kahta edellistä 
vuotta pienempi. l

Kirjoittajat ovat Vilja-alan jaoston joh-
toryhmän jäseniä.

Fazer Groupin tutkimus-
johtaja Jussi Loponen ker-
toi, että 22 prosenttia suo-
malaisista saa vatsaoirei-
ta leivästä ja etenkin ruis-
leivästä.

VTT:n tutkijan Pia Silventoi-
sen mukaan maatalouden 
sivuvirtoja tulisi hyödyntää 
paremmin ravinnoksi.  

Sivuvirtojen hyödynnettä-
vyys ja pohjoisten raaka-ai-
neiden käyttö ovat tärkeitä 
tekijöitä Lumenen tuotekehi-
tyksessä, kertoi CTI Manager 
Ingela Palmujoki.

Yliopistonlehtori Tuula Son-
tag-Strohm kertoi, että Hel-
singin yliopistolla on käynnis-
sä lukuisia vilja- ja palkokasvi-
tutkimusprojekteja.

Ruokavirasto seuraa vuosit-
tain viljasadon laatua ja tur-
vallisuutta. Erikoistutkija Eli-
na Sieviläinen esitteli vuoden 
2018 satokauden tuloksia.

KUVAT: JUHANI SIBAKOV
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TETSin 60-vuotisjuhlaseminaari  
ja iltajuhla 1.11.2019

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN 
VIRKEÄ VERKOSTOETS

TURUN ELINTARVIKETUTKIJAIN SEURA RY  
60 VUOTTA

Turun Elintarviketutkijain Seura ry (TETS) täyttää tänä vuonna 60 vuotta.  
Pyöreiden vuosien kunniaksi seuran hallitus ja juhlakomitea järjestävät  
maksuttoman seminaarin ja maksullisen iltajuhlan seuran kotikaupungissa  
Turussa perjantaina 1.11.2019. Turun ammattikorkeakoululla (Lemminkäisenkatu 30) 
pidettävän päiväseminaarin teemana on Elintarviketeollisuuden ja -tutkimuksen 
tulevaisuus.

Tule kuuntelemaan mielenkiintoisia esityksiä ajankohtaisista teemoista 
asiantuntijoilta sekä akateemisesta maailmasta että teollisuudesta. Tapahtumaa 
kannattaa mainostaa myös kansainvälisille opiskelijoille, tutuille ja kollegoille, sillä 
seminaari pidetään englanniksi.

TUTKIMUKSEN JA TEOLLISUUDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ TUOTTAA TULOKSIA! 
Tutkimusjohtaja, työelämäprofessori Ilmo Aronen, Lantmännen Feed

FOOD TECH PLATFORM FINLAND − TUTKIMUS, TEKNOLOGIA JA STARTUPIT 
SEURAAVAN SUKUPOLVEN RUOKAJÄRJESTELMÄÄ LUOMASSA 
Yritysasiamies Mikko Pohjola, Turun yliopiston Innovaatiopalvelut

ONKO LUONNOLLINEN RUOKA EETTISTÄ RUOKAA? 
Yliopistonlehtori Helena Siipi, Turun yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

KESTÄVÄT TUTKIMUSTEEMAT ELINTARVIKETEOLLISUUDESSA 
Johtaja Marleena Tanhuanpää, Elintarviketeollisuusliitto ry

RUOKAPROTEIINIA ILMASTA BAKTEERIEN JA AURINKOSÄHKÖN AVULLA 
Teknologiajohtaja Juha-Pekka Pitkänen, Solar Foods

Iltajuhlaa vietetään Turun Upseerikerholla (Kaivokatu 12). Juhlan ohjelmaan kuuluu 
kolmen ruokalajin illallisen lisäksi muun muassa puheita ja musiikkiesityksiä.

Ilmoittautuminen: www.lyyti.in/TETS_60v
Oheinen QR-koodi vie tapahtuman Facebook-sivuille.

Ota myös seurantaan TETSin Facebook-sivu:
www.facebook.com/turunelintarviketutkijainseura/

Nähdään marraskuussa Turussa!

Tässä vaiheessa kiitämme tukijoitamme:

www.ets.fi

ETS

www.ets.fi
OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN 
VIRKEÄ VERKOSTOETS

ETS KANNATTAJAJÄSENET

ETS:N  
KANNATTAJAJÄSENEDUT

Kannattajajäsenestä tehdään esittelyjut-
tu Kehittyvä Elintarvike -lehteen.

Kannattajajäsen saa seuran kotisivuilta 
linkin omille kotisivuilleen.

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

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

I Love RuokatiedeI Love Ruokatiede
1000 tarinaa1000 tarinaa

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

Lisätietoja kampanjasta: www.ets.fi/jaseneksi

I Love RuokatiedeI Love Ruokatiede
1000 tarinaa1000 tarinaa

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

Lisätietoja kampanjasta: www.ets.fi/jaseneksi

Elintarviketieteiden seuran jäsenet kertovat, että seura on: 
● Hieno mahdollisuus verkostoitua ● Kanava etsiä tietoa ● Väylä tutustua alaan

Lisätietoja kampanjasta: www.ets.fi/jaseneksi

Aika: 1. lokakuuta 2019
Paikka: Valio Oy, Pääkonttorin auditorio 
 Meijeritie 6, 00370 Helsinki

Kiertotalous elintarviketeollisuudessa 
− haasteista käytäntöön

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN 
VIRKEÄ VERKOSTOETS

ELINTARVIKETIETEIDEN SEURAN 
ELINTARVIKEHYGIENIAN JA PROSESSITEKNISEN 

JAOSTON YHTEINEN SEMINAARI

www.ets.fi

10.30 TERVETULOA JA ESITTELYKIERROS 
 Tiina Läikkö-Roto, EHJ:n johtoryhmä & Kirsi Jouppila, PTJ:n johtoryhmä

11.00 KIERRÄTYSVEDEN KÄYTÖN HAASTEET MEIJERITEOLLISUUDESSA 
 Janne Sahlstein, ympäristöpäällikkö, Valio Oy

11.30 KOTIMAISTA KSYLITOLIA KAURAN KUORESTA 
  – KAURAN KOKONAISVALTAISEMPI HYÖDYNTÄMINEN ELINTARVIKKEENA 
 Anna Nicol, Vice President, Xylitol venture, Fazer Oyj

12.00 LOUNAS

12.45 ”FAST DATING”

13. 00 YLIJÄÄMÄRUUAN HYÖDYNTÄMINEN KAUPOISSA JA RAVINTOLOISSA 
  − KÄYTÄNNÖN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET 
 Tuula Koimäki, ylitarkastaja, Ruokavirasto

13.30 LEIPÄHÄVIKIN HYÖDYNTÄMINEN OLUEN VALMISTUKSESSA 
 Anni Pyykkö, ulkoisen viestinnän asiantuntija, Vaasan Oy

14.00 YLIJÄÄMÄLEIVÄN KIERRÄTYSMAHDOLLISUUDET LEIVONTARAAKA-AINEENA 
 Mikko Immonen, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, elintarvike- ja  
 ravitsemustieteiden osasto

14.30 KESKUSTELU

14.45 LOPPUSANAT 
 Tiina Läikkö-Roto, EHJ:n johtoryhmä & Kirsi Jouppila, PTJ:n johtoryhmä

Ilmoittautuminen: lyyti.in/ETS_kiertotalousseminaari

Seminaarin hinta sisältää lounaan
ETS jäsen (työelämässä) 80€
ETS jäsen (työelämän ulkopuolella) 45€
Työnantajani on ETS:n kannattajajäsen 115€
En ole jäsen 150€
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ETS ETS-PALSTA
TEKSTI:  toiminnanjohtaja Laura Hyvärinen

TAPAHTUMIEN TÄYTEINEN SYKSY

S
yksyn aikana juhlitaan pyörei-
tä vuosia, ja jaostot järjestävät 
tapahtumia. Elintarvikehygie-
nian jaosto (EHJ) ja Prosessi-
tekninen jaosto (PTJ) järjes-

tävät kiertotalousteemalla seminaarin 
1.10. Helsingissä. Itä- ja Pohjois-Suo-
men jaosto (IPSJ) järjestää yhteistyös-
sä Ruokalaakson kanssa muoviseminaa-
rin 29.10. Kuopiossa. Aistinvaraisen tut-
kimuksen jaosto (ATJ) suuntaa syysret-
kellä tutkimusravintola Flavoriaan Tur-
kuun 25.10.

Elintarviketieteiden Seura järjestää 
yhteistyössä ainejärjestöjen Lipidin ja 
Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubin 
kanssa mentorointitapahtuman 29.10. 
Helsingissä. Keväällä alkaneet mento-
roinnit jatkuvat Seinäjoella, ja alueelle 
on syntymässä uusi jaosto.

Pyöreiden vuosien juhlat
Turun Elintarviketutkijain Seura viettää 
60-vuotisjuhlaansa 1.11. Juhlaseminaari 

Elintarviketeollisuuden ja -tutkimuksen tu-
levaisuus pidetään Turun ammattikorkea-
koululla ja iltajuhla Turun Upseerikerholla.

Kehittyvä Elintarvike -lehden 30-vuo-
tisjuhlaseminaarissa Kohti ilmastoystä-
vällisempiä käytäntöjä elintarvikeketjussa 
pureudutaan ilmastonmuutoksen hillin-
tään ja resurssitehokkuuteen tutkimuk-
sen, alkutuotannon, elintarviketeollisuu-
den, kaupan ja sijoittajan näkökulmasta. 
Seminaari pidetään 7.11. K-Kampuksella 
Helsingin Kalasatamassa.

Tapahtumista on ilmoitukset ilmoit-
tautumislinkkeineen tämän lehden si-
vuilla.

Uusia jäseniä seuraan
Kesän aikana olemme saaneet seuraan lisää 
uusia henkilöjäseniä. He ovat Elina Kokka-
la, Niklas Berglund ja Tuomas Uuksulai-
nen. Tervetuloa mukaan!

Henkilöstömuutoksia
Toiminnanjohtajan sijaisuus on päättynyt, 

kun Laura Hyvärinen palasi perhevapailta. 
Hyvärinen jatkaa loppuvuoden osittaisella 
vanhempainvapaalla ja jatkaa toiminnan-
johtaja-päätoimittajana ensi vuoden alus-
ta. Kiitämme Minna Mustakangasta työpa-
noksesta. l

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN  
VIRKEÄ VERKOSTOETS

Laura Hyvärinen, ETM
toiminnanjohtaja

Elintarviketieteiden Seura ry
PL 115,  
00241 Helsinki 
0401677425
laura.hyvarinen(at)ets.fi 
info(at)ets.fi 
www.ets.fi

facebook.com/ETSry/
@ETS_ry

1/2019

28.2.
ANALYTIIKKA & 
VALVONTA

3/2019

6.6.
TUOTANTO & 
ENERGIATEHOKKUUS

4/2019

26.9.
PAKKAUKSET & 
MATERIAALITEHOKKUUS

6/2019

12.12.
KOULUTUS, 
MARKKINOINTI & VIENTI

2/2019

26.4.
RAAKA-AINEET & 
TUOTEKEHITYS

www.kehittyvaelintarvike.fi

ILMOITUSMYYNTI: Janne Murtomaa      050 377 0333      janne.murtomaa@mediabookers.fi
   Hannu Pyykkö      050 2250      hannu.pyykko@mediabookers.fi

KOKO ELINTARVIKEALAN AMMATTI- JA TIEDELEHTI

Varaa paikka ilmoituksellesi seuraavaan 
lehteen  30.9.2019 mennessä

VUODEN 2019 TEEMAT JA ILMESTYMISPÄIVÄT

5/2019

31.10.
HYGIENIA & LAADUNHALLINTA
& LEHDEN 
30-VUOTISJUHLANUMERO

Hunajan ainutlaatuinen 
entsyymitoiminta ja moni-
puolinen sokerikoostumus 
parantavat elintarvikkeiden 

ominaisuuksia. 

Hunaja vahvistaa muiden 
 ainesosien makua, vähen-

tää  tuotteiden hapettumista, 
 helpottaa ruskistumista ja 

 edistää säilyvyyttä ja tuoreutta. 

Makeuttajana hunajaa 
tarvitaan vähemmän 

kuin sokeria. 

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

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

Pyydä tarjous alan makeimmalta toimittajalta.

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

Luonnollista makeutta vuodesta 1969
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Tulevaisuuden pakkaus on kierrätettävä
Tiesitkö, että pahvi on ympäristöystävällinen ja kierrätettävä materiaali, joka soveltuu myös 
elintarvikkeille. Kuluttajat ovat entistä valmiimpia maksamaan enemmän tuotteista, jotka 
on pakattu ympäristöystävällisesti. Pahvipakkaus - kierrätettävä, luonnollisesti hajoava ja 
luotu kiertotaloudelle. Haluatko olla osa muutosta kohti ympäristöystävällistä tulevaisuutta?  

 
 

 

Lue lisää dssmith.com/muutos-vahittaiskaupassa

Huomioiko 
pakkauksesi 
ympäristön?

 


