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Kasvisruoka yhä
useammin pääruokaa
Virukset leviävät myös
elintarvikkeiden välityksellä
Mistä proteiinia ruokiin?

ANALYTIIKKA & TUOTETURVALLISUUS
KASVISTEOLLISUUS

Pääkirjoitus

Elintarvikkeiden laatuun vaikuttavat valmistus- sekä jälkikäsittelyvaiheessa lukuisat komponentit ja materiaalit
sekä prosessien toimivuus. Jotta tuotteet täyttävät niille asetetut korkeat laatuvaatimukset ja näyttävät ja maistuvat juuri niin täydellisiltä kuin niiden kuuluukin, elintarvikekaasut ja niiden puhtaus ovat tärkeä osa prosessia.
Koska kaasunpuhtaus on tärkeää, ei kaasun
korkea puhtausluokka pelkästään riitä, myös
kaasuverkoston on oltava kunnossa.

Kaasuverkoston kunto merkityksellinen
Kaasuverkoston kuntokartoituksella, ennakoivalla huoltotoiminnalla sekä verkoston
ja kaasulaadun analysoinnein pystytään
varmistamaan kaasun laadun pysyminen
haluttuna läpi koko prosessin. Jotta val-

mistaja voi keskittyä ydinosaamiseensa,
kannattaa kaasunjakeluverkostoon liittyvät
tehtävät antaa kaasualan ammattilaisten
tehtäväksi.

Kaasunjakelujärjestelmien kokonaispalvelut
Ainoa suomalainen kaasunvalmistaja, Oy
Woikoski Ab, tarjoaa kotimaisten elintarvikekaasujen lisäksi kaasunjakeluverkostoon

liittyvät suunnittelu- ja asennustyöt, huolto- ja korjaustoiminnot sekä analyysipalvelut. Erityisosaamistamme onkin huolehtia
kaikki asiakkaalle kaasun käyttöpisteeseen
saakka.
Toimitamme kaasut, järjestelmät sekä
teemme puolestanne huoltosuunnitelmat
ja huollamme laitteet, jotta teillä on turvallinen ja toimintavarma kaasuverkosto, sekä
tarvittava puhtausluokka kaasuissa!

MITÄ LUULEMME
TIETÄVÄMME?

M

aailmassa on 194 valtiota, joissa asuu yhteensä

kovin tuttu, mutta se on arkea vain 20 prosentille maailman

lähes 7,8 miljardia ihmistä. Karkeasti yleistäen

väestöstä.

heistä miljardi asuu Euroopassa, miljardi Amesyödä terveellisesti. Voiko elintasoa mitata rahassa, vai

Väkiluvultaan Kiina ja Intia ovat omassa miljardiluo-

ajanodote on alle 60 vuotta. Amerikkalaiset ovat rikkaista

Yhdysvallat 331, Indonesia 274, Pakistan 221, Brasilia 213,

sairaimpia. Lasten elinajanodote on lyhyempi kuin heidän

Nigeria 206, Bangladesh 165, Venäjä 146

vanhempiensa.

ja Meksiko 129 miljoonaa. Suomessa on
saman verran asukkaita kuin Kongossa: 5,5
miljoonaa. Olemme väestömäärän perus-

mukaan maailmassa on kolmisenkymmentä valtiota, joiden alueella ruokaturvan

Tänä vuonna syntyvän suomalaisen elin-

ELÄMÄÄN
PITÄÄ SAADA
TASAPAINOA.

Kaasunjakeluverkostojen
suunnittelu- ja asennustyöt
sekä olemassa olevien verkostojen ylläpito, parannukset tai laajennukset kaasun
käyttöpisteeseen saakka,
asiakkaan tarpeeseen
kaasujen laatuvaatimukset
sekä kulutukset huomioiden.

Kaasunjakeluverkostojen
korjaus- ja huoltopalvelut,
kuntokartoitukset sekä
ennakkohuollot ammattitaidolla.

Kaukovalvonnan avulla puolestaan ylläpidetään riittävää
kaasumäärää ilman toiminnan
keskeytyksiä. Tarjoamme
asiakkaidemme toiveesta
myös painelaitekäytönvalvojapalveluita.

gaporelaiset ja japanilaiset johtavat tilastoa.
Ravitsemusasiantuntija, tietokirjailija Patrik Borg pohtii tämän lehden Lihavuus-juttusarjassa jaksamista ja sitä, miksi se on avain
painonhallintaan. Elämään pitää saada tasapainoa, jotta terveempien elämäntapojen

säännöllisesti turvallista, ravitsevaa ruo-

opetteluun on voimavaroja.

kaa riittävästi. Toisaalta maapallolla on saman verran
ylipainoisia. Alle viisivuotiaita lapsia kuoli toissavuonna

SUOMALAINEN RUOKA on maailman puhtainta, tieto kart-

yli 5,3 miljoonaa. Imetys ja puhdas vesi olisivat pelasta-

tuu jatkuvasti. Vain osa artikkeleista mahtuu tähän lehteen.

neet heistä useimmat. Kuolleiden luvussa ovat mukana

Uutta aineistoa löytyy myös lehden verkkosivuilta. Siellä on

reilut sata suomalaislasta.

artikkeli muun muassa SOK:n ostodataan liittyvästä Nelli

prosenttia. Jo edesmennyt ruotsalainen, kansainvälisen

Valvontapalvelut

odotettavissa vain 20 maan kansalaisilla. Sin-

vaikea. Kahdella miljardilla ihmisellä ei ole

let elivät äärimmäisessä köyhyydessä, enää alle kymmenen

Kaasunjakeluverkostojen
korjaukset ja huolto

ajanodote on 81,9 vuotta. Pidempiä elämiä on

(food insecurity) tilanne on keskivaikea tai

MAAILMAN ELINTASO on parantunut. 1960-luvulla puo-

Kaasunjakeluverkostojen
suunnittelu ja asennukset

pitäisikö tarkastella terveyttä? Köyhimpien maiden elin-

kassaan. Väestöltään seuraavaksi suurimpia maita ovat

Maailman terveysjärjestön (WHO)

Palveluihimme kuuluvat kaasuverkoston suunnittelu ja toteutus, kartoitus, huolto-, korjaus- ja ylläpitopalvelut sekä
painelaitteiden käytönvalvonta. Teemme myös kaasulajin ja -verkoston analyysit asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

YLTÄKYLLÄISYYDESSÄ ELÄVIEN on kuitenkin vaikea

rikoissa, miljardi Afrikassa ja neljä miljardia

Aasiassa.

teella keskikastia, 113. suurin.

Kaasunjakeluverkoston palvelut

KUVA: ANNA LOSKUTNIKOVA

ELINTARVIKEKAASUJEN
PUHTAUS PROSESSISSA
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Vallin opinnäytetyöstä Liikennevalot elintarvikepakkauksen
etuosassa. Työ on tehty terveellisten ostovalintojen tukevan
tiedon kartuttamiseksi.
Apulaisprofessori Pauliina Damdimopoulou tutkii kemi-

terveydenhuollon professori Hans Rosling jakoi vuonna

kaalien terveysvaikutuksia Karoliinisessa instituutissa

2018 Faktojen maailma -kirjassa ihmiset neljään tuloluok-

Ruotsissa. Tässä lehdessä hän kertoo, miten vettä ja rasvaa

kaan: Miljardi elää päivän alle kahdella dollarilla, kolme

hylkiviä PFAS-yhdisteitä löytyy yleisesti sikiöiden aivois-

Kaasujen ja kaasuverkostojen analysointi

miljardia alle kahdeksalla, kaksi miljardia alle 32 dollarilla,

takin, kun kemikaalit leviävät hallitsemattomasti ympäris-

ja yhdellä miljardilla on rahaa vielä enemmän päivittäiseen

töön.

Kaasulajien ja kaasuverkostojen analysointipalvelut
tuovat varmuutta prosessin
puhtaudesta.

elämiseen.
Köyhin miljardi syö puuroa joka aterialla joka päivä koko

Olemme silti onnellisessa asemassa. Suomessa tuoteturvallisuus on erinomaisella tasolla, ja meillä on varaa ostaa

elämänsä läpi, huonoina satoaikoina ei ole sitäkään. Seu-

terveellistä ruokaa. Lastemme ei tarvitse nähdä nälkää tai

raavalla ”elintasolla” olevat voivat ostaa muutamalla dol-

kuolla ripuliin.

larilla päivittäin ruokaa, jota he eivät ole itse kasvattaneet.
Ruokaa ei tarvitse enää valmistaa asumuksen sisänuotiolla,
vaan kaasuhellalla. Vedenhakuun on useampia muoviämpäreitä, jolloin siihen kuluu vain puoli tuntia päivittäin.
Kolmannella ”elintasolla” kodissa on vesijohto, ja
säästöillä voi ostaa pakastimen. Neljäs taso onkin meille

Ota yhteyttä: asiakaspalvelu@woikoski.fi
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Syntyessään vauvalla on useita
perfluorattuja alkyyliyhdisteitä
aivoissa, sydämessä, keuhkoissa
ja maksassa.

Ruokaturvallisuuden
kaksi puolta

Englannin kielessä on kaksi sanaa ruokaturvallisuudelle: food safety ja food
security. Länsimaissa on voitu keskittyä
pitkään lähinnä ensimmäiseen, kirjoittaa
ELL Heidi Vesterinen puheenvuorossaan.

18
Hyvä ilmanlaatu
elintärkeä tuotannolle
Puhdas ilma on elintärkeä tuotannolle ja
liiketoiminnalle. Virusten leviämisriskejä
on todettu erityisesti lihankäsittelyssä.
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Turvallinen tuorekasvis
monen tekijän summa
Suomalaiset tuorekasvistuotteet
ovat hyvälaatuisia. Tuorekasvisten
huuhteluveden pitää vastata
laadultaan hyvää talousvettä.
Maailmalla klooria käytetään
yleisesti kasvisten ja prosessivesien
hygienisointiin toisin kuin Suomessa
ja monessa muussakin EU-maassa.

38

Mitä palmuöljyn
tilalle?

Palmuöljyllä on ominaisuuksia, joita on
vaikea korvata. Se on lähes väritön, mauton, tuoksuton ja edullinen. Orkla on korvannut sertifioidun palmuöljyn myös
snack-tuotteissaan. Sen tilalla käytetään
auringonkukka- ja rapsiöljyä.

Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678

4041-0619
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TEKSTI: Pirjo Huhtakangas
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KUVA: ROOPE KURKIJÄRVI

OMAA TYÖTÄ
PITÄÄ ARVOSTAA

KAURA 45-VUOTISEN
TYÖURAN YTIMESSÄ

K

Kaiken keskiössä jyvä

nen jää syksyn aikana eläkkeelle

Toukokuussa 2013 Laukkanen aloitti Fazer

Fazer Myllystä takanaan 45 vuoden työura. Niistä 38 vuotta kului
Raisiolla ja seitsemän Fazerilla.

myllyn kauratuotteet, mutta viime aikoina

lista. Sama raaka-aine sopii erilaisiin tuotteisiin satokauden eri vai-

mistä. Eikä saa paahtaa liikaa, vaan tavoitella mahdollisimman lähelle kypsymispistettä.
Kasvisten pilkkomisvälineen valin-

heissa. Erityisesti perunan ominaisuudet

taan tulee kiinnittää huomiota. Eri käyt-

Myllyssä Lahdessa kaura-asiantuntijan

muuttuvat varastoinnin aikana. On taitei-

tötarkoituksiin on eri teriä ja palamalleja.

tehtävässä. Hänen päätyönään ovat olleet

lua tehdä kesällä varhaisperunasta tuote-

Konesuunnittelijoille on vaikeaa suun-

näytteitä kaupan joululaatikkovalikoimaa

nitella laite, josta kaikki tuote saatai-

varten. Tilanteesta selvitään erilaisia lajik-

siin talteen. Usein tuotetta pursuaa rum-

keita hyödyntämällä, mutta ajatus kuvaa

munkin ohi hävikiksi. Keruualtaat voivat

hyvin problematiikkaa, joka liittyy kasvis-

pelastaa siitä osan.

Vuonna 1977 agronomiksi ja maa- ja

työ Fazer Lifestyle Foodsilla on keskitty-

metsätaloustieteiden maisteriksi valmis-

nyt kaurapohjaisiin non-dairy-tuotteisiin.

tuneen Laukkasen ura elintarvikealalla ei

− Työuran alussa oma paikka piti lu-

ollut itsestäänselvyys.

T

uotteiden kehittäminen kasviksista on mielenkiintoisen monipuo-

aura-asiantuntija Tuula Laukka-

Kolumni

Tuula Laukkanen kehottaa elintarvikealan ammattilaisia olemaan kiinnostuneita ja periksiantamattomia tekemisissään, mutta myöntämään
virheensä, oppimaan uutta, jakamaan tietoa ja
olemaan nöyriä.

KUVA: MIKKO MÄNTYNIEMI

Henkilökuva

huomioida, mitkä raaka-aineet ovat par-

nastaa miesvaltaisella alalla. Asiantunte-

ten sopivan käyttötarkoituksen valintaan.

haimmillaan ja mitä ei ole edes saatavilla.

− Koulussa olin kiinnostunut biologias-

mus, kiinnostus ja periksiantamattomuus

Kasvisten sukupuu on laaja: marjat,

Ostotarjoukset pitäisi jättää ajoissa, jotta

ta ja haaveilin lääkärin ammatista. Yliop-

ovat olleet keinoja selviytyä. Jo työuran al-

mällä tai moninaistumalla. Tulevaisuuden

hedelmät, vihannekset, vihanneshedel-

viljelijät osaavat varata oikeiden kasvien

pilaskesänä sattuma johdatti Viikkiin, jos-

kuvaiheessa oli luontevaa keskustella niin

yrityksen on valittava ”jyvät akanoista” ja

mät, palkokasvit, juurekset, idut, versot,

ta sain opiskelupaikan ylioppilastodistuk-

tutkijan, kasvinjalostajan, viljelijän, vil-

varmistettava riittävä osaaminen ja tekni-

yrtit, salaatit, kaalit, juurekset, sipulit,

set edellytykset valmistaa tuotteita ja pal-

mukulat ja sienetkin. Satokauden ja vuo-

veluja, joita asiakkaat ja kuluttajat halua-

denajan mukaan pitää tietää, miten kas-

vat ostaa nyt ja tulevaisuudessa.

viksia käsitellään ja mitä niistä kannat-

sella, Laukkanen kertoo.
Viikissä Laukkasen pääaineena oli kasvinviljelytiede, mutta hän opiskeli myös
ravitsemustiedettä ja tiedotusoppia. Lopputyö käsitteli perunaruton torjuntaa ja
varsistonhävitystä.
Työelämä alkoi vuonna 1975 Raision
maatalousryhmän kesätyöntekijänä. Sa-

jakauppiaan, leipurin, panimomestarin,
suurtalousemännän kuin kuluttajan kanssa viljasta ja viljatuotteiden ominaisuuksista, Tuula Laukkanen summaa.
Hän sanoo tarkastelleensa viljan jy-

Kaurainto jatkuu eläkkeellä

vää monelta kantilta, ja lukuisissa tutki-

Tuula Laukkanen jää eläkkeelle hyvillä

mushankkeissa on löytynyt omassa työssä

mielin ja kiitollisena, että hän on saanut

hyödynnettävää tietoa.

olla monessa mukana. Eläkepäiville hän ei

mana syksynä Laukkanen aloitti tärkke-

− Laaja-alaisuuteni on mahdollista-

ole kellottanut suunnitelmia, mutta työn-

lysvehnän ostajana ja toimi samalla ryp-

nut myös laajan ja hyvän yhteistyöverkos-

teko ja siihen liittyvät asiat ovat myös har-

sin ostajana. Ostajan tehtävästä hän siir-

ton. Viime vuosina olen keskittynyt kau-

rastus ja mielenkiinnon kohde.

tyi viljelyneuvontaan. Vuonna 1984 Lauk-

raan ”suurimokaurana” eli elintarvikete-

− Kiinnostus viljaan ja erityisesti kau-

kanen aloitti Raision myllyssä tutkimus-

ollisuuden raaka-aineena. Viimeiset seit-

raan ei lopu koskaan. Viime vuosina myös

agronomina ja seuraavana vuonna viljala-

semän vuotta kauran parissa Fazerilla ovat

muut kasvipohjaiset raaka-aineet ovat ru-

boratorion esimiehenä.

olleet huikeita!

venneet kiinnostamaan vegaanisen ruu-

Raision, Cultorin ja Meiran myllyliike-

Laukkanen uskoo, että kauran käyttö ja

toimintojen yhdistyttyä Meliaksi viljalabo-

uudet sovellukset lisääntyvät nykyises-

ratorion esimiehen työ vaihtui laatupääl-

tään; kaura taipuu moneksi.

anlaitoin myötä, hän tarkentaa.
Laukkanen hoiti miehensä kanssa viljatilaa Loimaan Alastarolla 15 vuoden ajan,

likön tehtävään. Laukkasen vastuulla oli-

− Suomesta vietiin jo 1980-luvulla en-

mutta nyt he ovat ”vain pienesti” metsän-

vat Raision ja myllyn laboratorio, Nokian

simmäisiä kauratuotteita maailmalle. Rai-

omistajia. Harrastuksia on paljon: hiihtä-

ja Hämeenlinnan myllyjen laboratoriot se-

sio ja Vaasan Mylly toimittivat kauraleset-

minen, pyöräily, ruuanlaitto ja leivon-

kä toiminnanohjausjärjestelmän ylläpito

tä Yhdysvaltoihin sydänterveyttä edis-

ta, tilkkutyöt ja kutominen sekä luonto ja

sertifiointeineen.

tävien kauramuffinssien raaka-aineeksi.

metsä.

Laatupäällikön tehtävästä Laukkanen

Viime vuodet ovat osoittaneet, että kau-

− Ystävän kannustamana tavoitteena on

siirtyi 1990-luvun loppupuolella Melian

ra on Suomen mahdollisuus maailmalle,

julkaista runoja & reseptejä -blogi tai pai-

tuotantopäälliköksi ja paria vuotta myö-

Laukkanen tähdentää.

nettu julkaisu. Lukeminen on vaihtunut

hemmin tehtaanpäälliköksi. Organisaatio-

Hän pitää yhteistyötä koko tuotanto-

äänikirjojen kuuntelemiseen autoa ajaes-

muutosten myötä tuotantotehtävät vaih-

ketjussa ja yrityksen sisällä erittäin tär-

sa. Tykkään poimia marjoja ja kerätä sie-

tuivat vuonna 2003 myynti- ja markki-

keänä ja kannustaa aktiiviseen ja osallis-

niä, Laukkanen listaa.

nointityöhön. Viimeinen tehtävän Raisiol-

tuvaan työntekoon sekä itsensä kehittä-

la oli teollisuus- ja horeca-tuotteiden tuo-

miseen.

teasiantuntijan työ.
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− Elintarvikeala kehittyy joko keskitty-

Hänelle tärkeitä asioita ovat muun
muassa terveellinen ja monipuolinen ravinto, liikunta ja ympäristöasiat. l

SATOKAUSIAJATTELU
PITÄISI SAADA OSAKSI
KOKO RUOKAKETJUA.

taa tehdä.

siemeniä. Joulusesonkia varten pitää
varata raaka-aineet jo maaliskuussa,
mutta valikoimapäätös tulee vasta kesäkuussa. Tilanne on vaikea.
Suomessa kasvatettavien kasvisten
kirjo on laaja, toista sataa! Kannattaisi
tutustua uusiin raaka-aineisiin, vaikka

VERHOLEHDET JA KUORET eivät kuulu

kaikkea ei olekaan saatavilla ympäri vuo-

suoraan ruokahävikkiin, eikä kasviksia

den. Esimerkiksi hunajamarja eli haskap

kannata turhaan kuoria. Keräkaalin uloin

POIKKEAMAT pitäisi hyväksyä parem-

on marjakasvi, joka on parhaimmillaan

pinta voi olla siisti, eikä sitä silloin tar-

min. Pilkkoessa kasviksista syntyy pie-

pohjoisella pallonpuoliskolla.

vitse poistaa. Peruna, porkkana ja puna-

nempääkin silppua, eikö se voisi sopia

juuri sopivat hyvin joihinkin tuotteisiin

tuotteen osaksi? Vaihtoehtoisesti se käy-

nattaa valita eriväriä kaaleja ja juurek-

kuorineen.

tetään toiseen tuotteeseen, myydään

sia. Eriväriset porkkanat ja ”punajuuren

toiselle raaka-aineeksi tai edes eläinten

versiot”, raitajuuri ja keltajuuri, sopivat

kaa. Punajuuresta voi tehdä pääruuaksi

ruuaksi. Näin siitä ei ainakaan tule hävik-

hyvin Suomessa viljeltäviksi. Kaikki alku-

lasagnea, höyrytetty punajuuri voi olla

kiä.

kantaiset kasvit eivät ole vielä sadoltaan

Kasviksiin liittyykin paljon reseptiik-

lisäke, paahdettu punajuuri tarjoillaan

Ruokavalion ja silmänilon vuoksi kan-

Mahdolliset tuotannolliset virhetuot-

hyviä, mutta siemenjalostus kehittyy.

salaattina ja jälkiruuaksi punajuuripiirak-

teet tulisi saada lahjoittaa hyväntekeväi-

kaa. Tuoreesta salaattifenkolista voi käyt-

syyteen, mikäli tuote täyttää elintarvike-

TUOTTEITA PITÄISI ostaa läpi satokau-

tää lehdet, kukkakaalista ja parsakaalista

turvallisuuden kriteerit. Toki tuotannossa

den, eikä vain halvimpana mahdollisena

myös verholehdet ja osan varsista, yrttien

pitäisi olla sopivat menetelmät käytössä,

viikkona. Esimerkiksi mansikanviljelijöi-

varsia unohtamatta.

ja virheiden määrä pitäisi saada pieneksi.

den pitäisi saada myytyä myös myöhäi-

Joskus kuitenkin käy esimerkiksi niin,

set marjat. Herukoista saa nykyään saman

Esimerkiksi sellerin pinta on niin moni-

että tuotteen suolaprosentti on hieman

hinnan kuin 1970-luvulla. Onneksi mar-

kuvioinen, ettei sitä saa kyllin puhtaaksi

matalampi kuin pakkaustiedossa. Tällai-

jojen arvostus on nousussa.

kuorimatta.

set turvalliset, mutta ei myyntiin sopivat

Eikä elintarvikehygieniaa saa unohtaa.

AMMATTIKEITTIÖISSÄ ja elintarviketeollisuudessa pitäisi käyttää sellaisia

Laajemmassa kuvassa tämä tarkoit-

tuotteet, pitäisi voida lahjoittaa huomau-

taa ihmisille työtä. Kuluttajien pitäisi

tusmerkinnällä ruoka-apuun.

herätä ja olla valmiita maksamaan sellai-

Kaupoissakin on näitä parasta ennen

nen hinta tuotteesta, että koko ketju pär-

valmistusmenetelmiä, joissa haihtuma

-päiväystä lähestyviä tuotteita, muiste-

jää. Kustannukset ovat nousseet, ja hinnat

olisi mahdollisimman pieni. Painekeitto

taan ostaa nekin käyttöön.

laskeneet. Toivon, että hän, jolla on mah-

on hyvä vaihtoehto. Paistaminen kan-

dollisuus, ostaisi suomalaista.

nattaa tehdä yhdistelmäpaistolla, jolloin

SATOKAUSIAJATTELU pitäisi saada

höyryvesi ehkäisee painohävikin synty-

osaksi koko ruokaketjua. Ostajien tulisi

Analytiikka & Tuoteturvallisuus, Kasvisteollisuus
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TEKSTI: emerita professori Kaisa Poutanen, VTT

Kestävän kehityksen tavoitteita kohti

MISTÄ PROTEIINIA RUOKIIN?

K

KUVA: JUMPSTORY

eskustelu proteiinin lähteistä ruokavaliossa käy kuumana ilmastonmuutoksen

Kestävän kehityksen näkökulmasta kohtuullisuus tarkoittaa
hyvinvoinnin ja kulutuksen tasoa, jolla luonnonvaroja riittää
maailmanlaajuisesti nykyisille
ja tuleville sukupolville. Tämä
merkitsee kasviperäisen ruuan
monipuolisempaa ja runsaampaa käyttöä.
Suomi ja EU ovat sitoutuneet
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kestävän kehityksen ta-

voitteisiin. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena
on tehdä Euroopasta ensimmäinen hiilineutraali maanosa, jossa
vuoteen 2050 mennessä ei enää
aiheuteta kasvihuonekaasujen nettopäästöjä. Toisaalta tavoitellaan taloudellista kasvua.
Ruuan osalta eletään edelleen
hyvinvoinnin ja yltäkylläisyyden
markkinoilla, jossa kuluttaja on
entistä enemmän keskiössä.

Näiden tavoitteiden yhdistämisessä tarvitaan uudenlaista
ajattelua. Ravitsemussuositukset muuttuvat hitaasti, ja ravinto koostuu jatkossakin proteiineista, rasvoista, hiilihydraateista ja kuiduista. Se, miten vesi ja ilma sitoutuvat niihin, vaikuttaa ruuan rakenteeseen.
Proteiininlähteet monipuolistuvat, ja kasviraaka-aineiden
merkitys korostuu. Mutta on-

ko kaikki eläinproteiini korvattava kasviproteiinilla? Mitä jos
korvaisimme sen joissakin tuotteissa vaikkapa ravintokuidulla,
jota saadaan nykyisin liian vähän ruokavaliosta? Mitä jos kehitetään hampurilaispihvi, jonka pääosassa ei olekaan proteiini, vaan suutuntuma, maku ja
kuitulisä? Se parantaisi monien
ruokavaliota kertaheitolla.

vauhdittamana.

Maapallon kantokyky ja globaali ruokaturva huolettavat. Uusien,

luttaa vähemmän viljelymaata ja vettä ja

miten kaikkeen syötyyn leipään, pastaan ja

teiinien lähteiden erot myös ikäluokkien ja

lihaa korvaavien valmistusaineiden tuotta-

tuottaa vähemmän kasvihuonekaasuja

jugurttiin lisätty kauraproteiini vähentäi-

sukupuolten välillä. Nuoret miehet saavat

jat keräävät sijoittajilta suuria summia. Mik-

kuin eläintuotteiden tuotanto1. Maito-, li-

si ruokavalion kasvihuonepäästöjä ja vilje-

ravinnosta eniten proteiinia. Miehissä on

si juuri proteiini on keskustelujen ytimessä?

ha- ja munatuotteiden kulutus vastaa 83

lymaan tarvetta, jos eläinperäisen proteii-

selvästi enemmän lihatuotteiden suurku-

Proteiini on hiilihydraattien ja rasvan

prosenttia keskimääräisen eurooppalaisen

nin määrää vähennettäisiin lisätyn kasvi-

luttajia, ja he saavat tarvettaan enemmän

ohella yksi energiaravintoaineista. Ihmi-

ruokavalion kasvihuonepäästöistä. Maiden

proteiinin verran.

proteiinia.

nen tarvitsee päivittäin noin 1,1–1,3 gram-

väliset ruuankulutuksen päästöerot selit-

Kasvihuonepäästöt alenivat 13 tai kah-

Uusia raaka-aineita kehitetään esimer-

maa proteiinia painokiloa kohden. Aikui-

tyvät lähinnä eroissa liha- ja maitotuot-

deksan prosenttia ja viljelymaan tarve 26

kiksi kasveista ja niiden sivuvirroista eris-

sille ihmisille 50 grammaa proteiinia päi-

teiden kulutuksessa.

vässä pidetään mitoitusperusteen miniminä ruokaturvasta keskusteltaessa.
Suomessa suositellaan, että ravinnon

Uusien innovaatioiden myötä proteiinin lähteet monipuolistuvat.

energiasta 10–20 prosenttia on proteiinis-

tai 14 prosenttia riippuen siitä, koskiko vä-

tämällä ja mikrobien tuottamana. Villikalan

Toinen syy erityisesti lihatuotteiden

hennys naudanlihaa vai kaikkia eläinpro-

uudenlainen hyödyntäminen on Suomessa

proteiinin saannin vähentämiseen on ra-

teiinin lähteitä. Tutkimuksessa oletettiin,

vasta alussa. Keskeistä ei ole vain proteiini,

vitsemuksellinen.

syödään

että kaikki leipä, pasta tai jugurtti täyttäisi

vaan se, millaisia ruokia uusien valmistus-

enemmän lihatuotteita kuin olisi terveel-

EU:n hyvä proteiinin lähde -ravitsemus-

aineiden avulla voidaan valmistaa. Kaura-

Suomessa

ta, 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille 15–

tarvitsee kaikkia välttämättömiä amino-

grammaa proteiinia maanosittain vaih-

listä. Siksi ravitsemussuosituksissa on

väittämän, eli 20 prosenttia tuotteen ener-

buumi on hyvä esimerkki siitä, miten uusin

20 E%. Viimeisimmän FinRavinto -tutki-

happoja riittävästi. Eläinperäiset proteii-

dellen (taulukko).

asetettu punaisen lihan ja lihavalmisteiden

giasisällöstä tulisi proteiinista3.

prosessimenetelmin perinteinenkin raa-

muksen mukaan noin 80 prosenttia väes-

nit sisältävät parhaiten kaikkia välttämät-

Korkean elintason maissa proteii-

syönnin viikoittaiseksi enimmäismääräk-

töstä saa proteiinia suosituksen mukaises-

tömiä aminohappoja. Kasvien proteiineja

nin saanti ravinnosta on korkeinta. Niis-

si 500 grammaa kypsää lihaa, kun miehet

Ruokaa vai ravintoaineita?

ti ja loput yli suosituksen.

on syötävä monipuolisesti.

sä myös eläinproteiinin suhteellinen osuus

syövät nyt keskimäärin 800 grammaa. Yksi

On selvää, että ruuantuotannon on muu-

on suurempi kuin matalan elintason mais-

kasvisruokapäivä viikossa voisi riittää ta-

tuttava kestävän kehityksen mukaisesti, ja

sa. Pohjois-Amerikassa eläinperäisen pro-

voitteen saavuttamiseen.

kasvien käytön lisääminen ruokana on ai-

Suurin osa suomalaisista on ylipaiMyös proteiinin saanti on suurta. Suoma-

Mitkä ovat ravinnon proteiinin
nykyiset lähteet?

laiset miehet saavat ravinnosta keskimää-

noisia ja syö keskimäärin liikaa energiaa.

ka-aine taipuu moneksi ja syntyy ”uusia
normaaleja” tuotekategorioita. l

teiinin saanti on 71,6 grammaa päivässä

Arvovaltainen tutkijaryhmä julkaisi

nut tie tähän. Proteiinia saa hyvin monista

Eläinkunnan tuotteista proteiinia saa-

(64 % syödystä proteiinista), kun taas Af-

ympäristön ja terveyden huomioivan ruo-

ruuista, vaikka yleisessä keskustelussa se

rin 98 grammaa proteiinia päivässä, naiset

daan FinRavinto 2017- raportin mukaan

rikassa vain 14,9 grammaa päivässä (22 %

kavaliotutkimuksen (EAT-Lancet raportti)

liitetään eläinkunnan tuotteisiin. Paikal-

73 grammaa. Euroopassa, Pohjois-Ameri-

hieman alle 70 prosenttia. Suurimmat

koko saannista).

viime vuonna2. Tämän niin kutsutun pla-

linen ruokakulttuuri ja henkilökohtaiset

kassa sekä Australiassa ja sen ympäristös-

lähteet olivat liha (miehet 32, naiset 20

mieltymykset ovat keskeisiä ruuan valin-

sä proteiinin saanti on vielä suurempaa,

g proteiinia/päivä), maitotuotteet (mie-

lihaa voi syödä vain noin 100 grammaa vii-

nassa saatavuuden, hinnan ja helppouden

hieman yli 100 g/päivä (taulukko). Aasias-

het 21, naiset 18 g proteiinia/päivä) ja vil-

Mistä paine ravinnon
proteiinilähteiden muuttamiseen?

netaarisen ruokavalion mukaan punaista
kossa ja broileria tuplasti tämän. Proteii-

lisäksi. Ihmiset eivät syö liharuokia, juus-

sa saanti on 80,6 ja Afrikassa vain 67,8

javalmisteet (miehet 23, naiset 16 g pro-

Väestön nopea kasvu ja siitä johtuva ruu-

nin lähteiksi suositellaan täysjyväviljan li-

toa tai jugurttia vain täyttääkseen päivit-

grammaa päivässä.

teiinia/päivä).

an määrän kasvava tarve on ollut jo use-

säksi palkokasveja, pähkinöitä ja kalaa.

täisen proteiinin tarpeensa.

Proteiinien laatuun pitää kiinnittää

Viljatuotteet ovat kasviproteiinien pää-

an vuosikymmenen ajan tärkeä puheenai-

VTT tutki yhteistyössä Aarhusin yli-

Ei ole olemassa keskimääräistä kulut-

huomiota, sillä aminohappokoostumus

lähde ruokavaliossa kaikkialla maailmas-

he. Kuitenkin vasta laajamittainen havah-

opiston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa,

tajaa. FinRavinto -tulokset osoittavat pro-

vaihtelee proteiinilähteittäin. Ihminen

sa. Niistä saadaan keskimäärin 24–34

tuminen ilmastonmuutokseen toi eläin-

LISÄTIETOJA:
eatforum.org/eat-lancet-commission
VIITTEET:
1
Ritchie H. ja Roser M. 2020. Environmental
impacts of food production.
ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food
Willet ym. 2019. Food in the Anthropocene: the
EAT–Lancet Commission on healthy diets from
sustainable food systems. Lancet 393: 447-492.

2

3
Mogensen ym. 2020. Potential to reduce GHG
emissions and land use by substituting animalbased proteins by foods containing oat protein
concentrate. J. Cleaner Prod. 274: 122914.

peräisen ruokatuotannon ympäristövaikutukset ja resurssitehokkuuden yleiseen
tietoisuuteen.

Alue

Proteiini
yhteensä

Eläinperäinen

Lihatuotteista

Kasviperäinen Viljatuotteista

Afrikka

67,8

14,9

6,5

52,9

34,2

Pohjois-Amerikka

112,5

71,6

39,8

40,9

24,0

Keski-Amerikka

87,1

39,0

18,7

48,1

34,5

Aasia

80,6

28,2

10,6

52,4

33,8

Eurooppa

102,5

58,1

26,6

44,4

30,2

Oseania

102,6

65,3

37,6

37,3

23,7

Proteiinin saanti (g proteiinia/vrk) ja lähteet ruokavaliossa eri puolilla maailmaa.
Lähde: FAOSTAT 2017
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Ruuantuotannon osuus maailman kasvihuonepäästöistä on arviolta 26 prosenttia. Kasvien syöttäminen eläimille rehuna moninkertaistaa viljelymaan tarpeen,
ja lisäksi erityisesti naudanlihan tuotannon ilmastovaikutukset ovat merkittävät.
Maailman viljatuotannosta käytetään nykyisellään eläinrehuksi noin 40 prosenttia
ja eläinrehun tuotantoon noin 70 prosenttia viljelymaasta.
Useimpien kasvien tuotanto, myös tuotettua proteiinia kohden laskettuna, ku-
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TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

ENTER 2020 -KAMPANJA JAKAA PARHAAT
KÄYTÄNNÖT TURVALLISELLE ARJELLE

E

UUSI FIKSU
VAAKASARJA

KUVA: EK / MARJO KOIVUMÄKI

linkeinoelämän keskusliiton (EK)
ja yritysten yhdessä suunnittelema Enter 2020 -kampanja on
koonnut avoimelle alustalle yritysten parhaat käytännöt turvalli-

selle arjelle, kuten työskentelylle, asioinnille

Ainutlaatuinen
anturitekniikka

ja julkisten liikennevälineiden käytölle. Tarkoituksena on auttaa Suomea saamaan uusi

Monipuoliset
liitännät

arki ja talouden pyörät pyörimään mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti koronapan-

5

demian jälkeen.
− Enter2020-kampanja starttasi toukokuussa EK:n Exit-työryhmän työn innoit-

vuoden
takuu

tamana. Ensi vaiheessa kymmenkunta yritystä lähti mukaan jakamaan omia käytäntöjään turvallisesta työstä, liikkumisesta ja

Elektroninen
vesivaaka

asioinnista. Elintarvikealan yrityksistä ovat
ensivaiheessa mukana Valio ja K-Ryhmä.
Muut kampanjassa alusta asti olleet yritykset ovat Elisa, Fortum, KONE, OP Ryhmä, VR
ja VTT, EK:n viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Mari Haavisto kertoo.
Kaikki turvallisuuskäytännöt on kerätty
yhteen enter2020.fi -verkkosivuille. Kampanja jatkuu ainakin syksylle, ja jatkoa

Mukaan kampanjaan pääsee Enter 2020 -nettisivujen kautta jakamalla omia turvallisen työskentelyn,
liikkumisen ja asioinnin käytäntöjä. Olemme myös haastaneet itsemme ja muut kehumaan julkisesti
esimerkillistä toimintaa koronavuonna, EK:n viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Mari Haavisto kertoo.

suunnitellaan parhaillaan.
yhdestä vuorostaan kahteen vuoroon.

Suomalaiset tyytyväisiä
työnantajiensa toimiin

Valiolla monenlaisia
käytännön toimenpiteitä

Seinäjoen tehtaan ruokala suljettiin jo var-

Enter-barometreissa on kysytty kulutta-

Haaviston mukaan kampanjasivujen mie-

haisessa vaiheessa, mutta lounaan on voi-

jilta, miten he kokevat selviävänsä arjes-

lenkiintoisinta antia ovat yritysesimerkit

nut tilata arkisin suoraan osastoille. Joen-

taan korona-aikana. Kesäkuun suomalai-

turvallisesta työstä. Enter2020 -verkko-

suun tehtaan ruokala on ollut auki, mut-

set kertoivat olevansa tyytyväisiä työnan-

sivuilla kerrotaan, että Valio otti käyttöön

ta syöjiä on ohjattu käsienpesuun. Linjas-

tajiensa toimiin koronatilanteessa.

kriisijohtamismallin ja varotoimenpiteitä

ton lopussa on käsidesipullo, ja ruokalas-

− Yli 60 prosenttia vastaajista koki, et-

ideoitiin henkilöstön kanssa.

Myös ruokailurutiinit ovat muuttuneet.

ta lähtiessä on ohjeistettu käsidesin käyt-

tä oma työnantaja on huolehtinut ajanta-

Valion Seinäjoen tehtaalla on jaettu työ-

töön. Ruokalan pitäjä on vaihtanut yhtei-

saisesti työnteon turvallisuudesta koronan

tiloja ja siirretty tehtäviä hoidettavaksi eri

set ottimet usein päivän aikana. Samassa

osalta. 76 prosenttia työssäkäyvistä suo-

huonetiloihin. Paikoin valvomotilaan on

pöydässä on voinut aterioida kolme hen-

malaisista koki, että he ovat voineet tehdä

rakennettu väliseinä työpisteiden välille ja

kilöä, ja ylimääräiset tuolit on viety pois

työnsä yhtä tehokkaasti kuin ennen koro-

taukotila muutettu työpisteeksi, josta pro-

ruokalasta.

naa, Haavisto tarkentaa.

sessin ohjaus onnistuu.

Taukotilojen käyttöä on aikataulutettu

Henkilöstön ”eriyttäminen” on vaatinut

ja henkilömäärää rajoitettu. Valvomoiden

uusia apuvälineitä kuten radiopuhelimia.

näppäimistöt ja kalusteet on desinfioi-

Puheominaisuuksilla varustetut kuulo-

tu jokaisen vuoron jälkeen ja päivittäiset

suojaimet on otettu käyttöön myös Haapa-

kohtaamiset kirjattu muistiin.

veden tehtaalla. Osa työtehtävistä on jaettu
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Intuitiivinen
kosketuskäyttöliittymä
suomenkielisenä

Sisäinen
viritysjärjestelmä
(SCS-mallit)

Ota yhteyttä – vaihda parhaimpaan.
www.teopal.fi/tuotehakemisto/punnitus/laboratoriovaaka/

Uusimmat barometritulokset voi lukea
enter2020.fi -verkkosivuilta. l

LISÄTIETOJA:
enter2020.fi
#enter2020fi

Katso lisätiedot
skannaamalla QR-koodi.
Asiakaspalvelu:
09 8190 560
asiakaspalvelu@teopal.fi
www.teopal.fi
Analytiikka & Tuoteturvallisuus, Kasvisteollisuus

11

Teema

PUHEENVUORO

ANALYTIIKKA & TUOTETURVALLISUUS

TEKSTI: MMM Heikki Manner

TEKSTI: Diplomate, ELL Heidi Vesterinen, American College of Veterinary Preventive Medicine

KASVISLIHAA JA LIHAISIA KASVIKSIA

E

nnen aikaan suomalaiset söivät

KUVA: HEIDI VESTERINEN

RUOKATURVALLISUUDEN
KAKSI PUOLTA

Lihantuotanto tarvitsee kasviksia, kun

stun Minneapoliksen kotini terassilla

munintakanaa on lopetettu. Pelkästään

kanssa: mikään niistä ei vaikuta eläin-

USA:ssa lukemassa Deborah Blumin The

yhdellä laitoksella on lopetettu hetki sit-

tuotteiden turvallisuuteen − ne eivät ole

Poison Squad -kirjaa. Romaani sijoittuu

ten 13 000 sikaa päivittäin.

zoonoottisia, ruokavälitteisiä tauteja.

1800-luvun lopun Amerikkaan, jossa

Ruokajärjestelmä oli Yhdysvalloissa

Vaikuttaa siltä, että tänä aikana ruoka-

kasviksesta tulee vielä nykyään käytössä

auttaa perunoita lihomaan, mutta sillä

puutteessa piti ollakin, että kah-

olevin eläimellisin tuotantomenetelmin

saadaan vain korvikkeeksi kelpaavia apu-

viksi kelpasi voikukan juuri.

lihaa. Mutta myös kasvisten tuotanto on

perunoita. Toki ne sopivat hyvin nykyai-

Paahdetun ohran syönnissä tai sen uutteen

riippuvainen lihasta. Jos ei muusta, niin

kaan.

juonnissa ei sen sijaan ollut mitään kum-

eläinten tai ihmisten lihastyöstä, kuten

mallista: niitä nautittiin ja nautitaan yhä

ennen hyvään aikaan, kun hevoset teki-

VOIN KOHDALLA lainsäätäjät havahtui-

ilman puutettakin. Kriisi on tietty nytkin,

vät peltotyöt. Tämä eläinperäinen orja-

vat siihen, ettei sitä korvaavissa tuot-

mutta korvikkeiden syöminen on silti eri-

työ on yhä käytäntö monessa maail-

teissa saa mainita voi-sanaa. Lihalle ja

koista, kun pula-ajan sijaan on pulla-aika.

man maassa; sitä tarvitaan kasviperäisen

siitä tehdyille tuotteille, kuten makka-

ruuan aikaansaamiseksi.

ralle, nakille ja pihville vaaditaan samaa.

Ennen oli lihateknologeja, nyt on
Ja näitä modernin korona-ajan korvikkeita me nyt syömme. Erikoista on, että
kasviksista tehtyjä uusia tuotteita pitää
nimittää lihan korvikkeiksi, kun niitä
voisi aivan hyvin pitää omana, uutena

ruokateollisuus kukoistaa, mutta ruoka-

1800-luvun lopussa suoraan sanottuna

tuotannon suurimmat haasteet eivät enää

lainsäädäntö on pahasti jäljessä. Jauhoissa

vaarallinen, ja tänä päivänä se on yhä

liity ruuan turvallisuuteen hygienian ja

on kipsijauhetta, viinissä kivihiilitervaa ja

epäluotettava ja epäoikeudenmukainen.

terveyden näkökulmasta, vaan tuotanto-

lihassa boraksiliuosta. Maito saattaa tap-

Olemme kaukana toimivasta ruokatuo-

ketjujen, kestävyyden ja eläinterveyden

paa lapsia, ja ruokavärien raskasmetallit

tannosta.

kautta.

korvikkeena, edellä mainituista voiku-

ENGLANNINKIELESSÄ ON KAKSI sanaa

mattakaan. Ne eivät kuitenkaan ole jää-

voivat aiheuttaa kroonisia sairauksia.
Ruokakemianteollisuus kehittää kiihty-

ruokaturvallisuudelle: food safety and

vässä tahdissa uusia korvikkeita, maunparantajia ja säilöntäaineita. Lainsäädäntö ei kuitenkaan vielä säätele niiden käyttöä, eikä tiede vielä osaa todistaa
aukottomasti niiden monesti hitaasti kertyviä haittoja. Alan tutkijat ovat kuitenkin jo vuosia rummuttaneet ”lisäainei-

COVID-19 ON LAAJIN
TUOTANTOELÄINKATASTROFI
USA:N HISTORIASSA.

den” riskeistä. Heidän äänensä hukkuu

sissa voineet keskittyä näistä lähinnä
ensimmäiseen. Suomessa on taisteltu
onnistuneesti muun muassa salmonellaa,
listeriaa ja trikinellaa vastaan. Suomalainen ruoka on maailman turvallisinta,
mutta edessämme ovat uudet haasteet.
COVID, helposti leviävät eläintaudit,

teollisuuden valtavan lobbauskoneiston
jyminään. Kestää useampi vuosikymmen,

food security. Olemme pitkään länsimai-

ilmastonmuutos ja antibioottiresistens-

ennen kuin politiikan hitaat rattaat alka-

COVID-19 ON LAAJIN tuotantoeläinka-

siys haastavat meidät tarkastelemaan

vat säädellä ruokateollisuutta.

tastrofi USA:n historiassa. Se on johtanut

ruokajärjestelmiä niiden kestävyyden,

useampien tuotantoeläinten lopetukseen

ketteryyden ja mukautuvuuden näkö-

USA:ssa kuin tähänastisen historian laa-

kulmasta. Kuinka voimme muuttuvassa

2000-luvulla maassa, jossa ruoka on

jin tuotantoeläinkatastrofi, vuoden 2015

maailmassa taata ravitsevan, kulttuu-

(pääosin) tutkittua ja turvallista. Samaan

lintuinfluenssa epidemia, joka johti yli 50

risesti sopivan ja riittävän ruuan maail-

aikaan kuitenkin velloo oman aikamme

miljoonan linnun eutanasiaan.

man väestölle? Kuinka takaamme, että

KOEN KIITOLLISUUTTA SIITÄ, että elän

ruokaparadoksi. Olen tehnyt töitä kotoa

Maailmanlaajuisesti COVID-19 on peit-

hyödyntämämme eläimet elävät elä-

käsin maaliskuun 13. päivästä lähtien

tänyt alleen myös Aasiassa yhä roihuavan

mänsä ilman turhaa kipua tai kärsimystä?

COVID-19-rajoitusten vuoksi. Sillä välin

afrikkalaisen sikaruton, joka on monissa

Kuinka varmistamme, että tuotantoketjut

ruoka-avun tarve Yhdysvalloissa on kas-

alueen maissa tuhonnut puolet sikapo-

ovat sekä tehokkaita että kestäviä?

velevat nyt 30–50 prosenttia suurempaa

den 2001 suu- ja sorkkatauti epidemia

ja monikulttuuriselle yhteistyölle, joka

joukkoa. Arvioiden mukaan ruuan puute

jää COVID:n vaikutusten jalkoihin ”vain”

tarkastelee ruokaketjuja kokonaisuudessa

on arkea yli 17 miljoonalle uudelle ihmi-

kuudella miljoonalla lopetetulla naudalla.

sen sijaan, että etsimme sirpaleratkaisuja

selle COVIDin vuoksi.

Kuka osasi olettaa, että tauti, joka ei

yhden poteron ongelmiin. Kun suoma-

millään muotoa vaikuta tuotantoeläi-

lainen syö heilongjiangilaista riisiä illal-

teuraskokoisia kanoja, broilereita ja sikoja

miemme terveyteen, johtaa USA:ssa laa-

lisella, kiinalainen syö pohjanmaalaista

on lopetettu, koska kymmeniä teurasta-

jempiin lopetuksiin kuin mikään aiempi

siansorkkaa. Lohduttavaa on, että ihmis-

moja ja jatkojalostuslaitoksia on jouduttu

ongelma? COVID-19:lla on kuitenkin

kunta on aiemminkin kyennyt ratkai-

väliaikaisesti sulkemaan koronataudin

jotain yhteistä lintuinfluenssan, afrikka-

semaan tämänkaltaisia, monimutkaisia

tartuntapesäkkeiden vuoksi. Yli 60 000

laisen sikaruton ja suu- ja sorkkataudin

haasteita. Ruokamme on jo turvallista.

Samaan aikaan kymmeniätuhansia

Kehittyvä Elintarvike 4/2020

tuoteryhmänään.
Mutta ei mitään uutta auringon alla.
Margariiniakin pidettiin alun perin voin
kan juurista kahvin korvikkeena puhu-

Vehnägluteenista tehdyn kinkun nimeä

INNOVAATIOT OVAT JÄÄNEET
PUOLITIEHEN, JOS NIMENÄ
PITÄÄ KÄYTTÄÄ VANHAA
KÄSITETTÄ.

kantavan tuotteen voi laskea suoraan
korvikekategoriaan ja kinkku-sanan
häpäisemiseksi. On merkillistä, että sitä
syövät vehnäleipää välttelevät ihmiset!
Jäätelö vasta onkin epäjohdonmukainen
nimitys, siihenhän ei saa valmistuksessa
muodostua jääkiteitä. Tähän asti keksityt analogitkin on nimetty härtelöksi tai
bäätelöksi.
Innovaatiot ovat jääneet puolitiehen,

MITEN SOPII kastematojen, mehiläisten

jos nimenä pitää käyttää vanhaa käsitettä.

neet elämään kahvikkeina, vaikka kahvin

ja muiden kovasti edistettävien pörriäis-

Vaikka kasviliha-sanaa ei käytetä, olisiko

hinta on noussut ja ennustetaan nouse-

ten työ vegaaniaatteeseen? Entäpä sit-

johdonmukaisuuden vuoksi hedelmäli-

van yhä, kun pavut paahtuvat valmiiksi jo

ten vegaaniolut, joka on tehty Päijänteen

hallekin keksittävä uusi sana?

pensaissa. Jos kahvista tulee ankara pula,

vedestä, siinähän on kalaperäisiä ainek-

Lihaa ja uusimpana hanhenmaksaa

suomalainen tekee sitä vaikka vedestä ja

sia. Luomujuomiin käytettävän veden ei

pystytään jo tuottamaan reaktorilla. On

hiilidioksidista, kuten nyt proteiinia.

muuten tarvitse olla luomua. Sirkkaleipä-

vain ajan kysymys, että joku kasvinsuo-

kään ei ollut kovin uusi keksintö; myllyt

jelija keksii kasvisten kärsivän niitä kor-

ovat aina valmistaneet hyönteistuotteita.

jattaessa, prosessoitaessa ja syötäessä,

MAAILMA PELASTUU, kun lopetamme
lihansyönnin, sanovat vegaanit. Ihmis-

minkä perusteella aletaan vaatimaan eet-

Kasvikset kasvavat kovin huonosti

tisempää kasvisruuan tuotantotapaa.

kunta tuhoutuu ja maailma siinä sivussa,

ilman eläinperäistä lannoitetta. Jos ei

kun jälkipolvilta puuttuu välttämättö-

eläimen perästä ole tullut lannoitetta,

Kun reaktori tuottaa kaura- tai här-

miä aminohappoja, julistavat vannou-

luomuperunallekin ripotellaan vakoon

käpapumassaa, mitähän sille pitää antaa

tuneet lihansyöjät. Tämän äärimmäi-

destruktiotehtaan tekemää lihaluujauhoa

nimeksi? Ja pumpataanko reaktoriin

sen ääriajattelun äärellä on syytä pysäh-

kasvun kyydittäjäksi, eikä sen tarvitse olla

kasvi- vai eläinperäistä raaka-ainetta?

tyä miettimään perimmäisiä kysymyk-

luomueläimistä valmistettu.

siä ja molempia ääripäitä vallankin, kun

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

Kasvit voivat kasvaa kasviperäisellä

kummastakin leiristä kuuluu välillä toista

lannoitteella, mutta onko kaali brutaali

manaavia ärräpäitä.

kannibaali, jos se syö edellisen vuoden

kehittyvaelintarvike.fi

Meidän on antauduttava monialaiselle

vanut räjähdysmäisesti: ruokapankit pal-

pulaatiosta. Myös Ison-Britannian vuo-

hernettä? Apulannalla voi toki yrittää

korvikkeita vain kriisissä. Tosi

liha-analogeja kaupan hyllyt väärällään.

I
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Raskaat stabiilit isotoopit
elintarvikeanalytiikassa

kimus perustuu hyvin pitkälti samanlai-

Alun perin strontiumisotooppianalytiikkaa

tö. Geologiset muodostumat johtavat eri-

on hyödynnetty geologiassa. Sitä on käy-

laiseen lyijyn isotooppikoostumukseen.

tetty tunnistamaan esimerkiksi jääkauden

Tämä on kuitenkin ruoka-ainetutkimuk-

liikuttamien kivien alkuperää malmiesiin-

sessa hankalampaa, sillä jo roomalaiset

Elintarvikeanalytiikassa sekä hapen että

tymiä tutkittaessa. Sittemmin strontiumin

käyttivät muualta tuotua lyijyä.

vedyn isotooppisuhteita (18O/16O ja 2H/1H)

isotooppianalytiikan käyttö on laajentunut

Lyijyn alkuperä ei välttämättä ole geo-

hyödynnetään pääsääntöisesti elintarvik-

ekologiaan ja arkeologiaan, joissa sitä käy-

logisissa muodostumissa, koska sitä esiin-

keen geografisen kasvupaikan määrittä-

tetään hyvin laajasti edelleen. Vasta viimei-

tyy varsin pieniä pitoisuuksia luonnolli-

misessä. Sataneella vedellä, sadannalla,

simpänä mukaan ovat tulleet oikeuslääke-

sissa olosuhteissa ja ruoka-aineissa mi-

on systemaattinen globaali jakauma, jos-

tiede ja hännän huippuna ruuan alkuperä-

nimaalisia määriä. Sitä on ympäristössä

sa veden (hapen ja vedyn) isotooppisuh-

väärennöksien tutkimus.

edelleen viime vuosisadalta polttoainei-

ANALYTIIKKA & TUOTETURVALLISUUS

neita ja niiden stabiileja isotooppisuhteita

TEKSTI: tutkija Simo Jokinen & erikoistutkija Maria Lahtinen-Kaislaniemi,
Koostumus- ja alkuperäjaosto, Ruokavirasto

lyijyllä 208Pb/204Pb.

ovat esimerkiksi strontiumilla

KUVA: PIRJO HUHTAKANGAS

KUVA: PIRJO HUHTAKANGAS

KUVA: PIXABAY

Strontiumisotooppien analysointi ruuasta kuvastaa suoraan geolo- Esimerkiksi oliiviöljyä on laimennettu
Koostumuksen lisäksi tuotteiden maantietai jatkettu toisella aineella tai ilmoiteellistä alkuperää väärennetään. Esimerkiksi gista aluetta, jolla ruoka kasvaa.
tettu sen alkuperä väärin.
puolalaisia mansikoita on myyty suomalaisina.

ISOTOOPPIANALYTIIKKA AUTTAA
ELINTARVIKEHUIJAUSTEN METSÄSTÄMISESSÄ
Analyysimenetelmien kehittymisellä ja esimerkiksi isotooppianalytiikan sovelluksilla
on suuri merkitys elintarvikehuijauksien tutkimuksessa.

E

87

Sr/ Sr ja
86

Kevyet stabiilit isotoopit
elintarvikeanalytiikassa

seen ajatukseen kuin strontiuminkin käyt-

teet köyhtyvät raskaamman hapen ja ve-

Menetelmä perustuu siihen, että erilai-

den sisältämän lyijyn vuoksi. Vaikka pitoi-

dyn isotooppien vähentyessä ilmamassan

silla geologisilla muodostumilla on erilai-

suudet ovat nykyisin pieniä, ne ovat silti

edetessä sekä napa-alueita kohti että ran-

nen strontiumin isotooppien suhde. Li-

korkeampia kuin ympäristössä, jossa ei ole

nikolta sisämaata kohti.

säksi strontiumia on jokaisessa biologi-

pakokaasupäästöjä.

Tätä tietoa voidaan hyödyntää elintar-

sessa organismissa, sillä strontium kor-

vikeanalytiikassa, koska kasvit tarvitsevat

vaa kalsiumia monissa rakenteissa, koska

vettä. Kasvin imemä vesi heijastelee kas-

ne kuuluvat samaan jaksollisen järjestel-

Isotooppianalyysien
laitteistokanta on laajentunut

vupaikalla käytettävissä olevia vesilähtei-

män ryhmään. Toisin kuin kevyillä alku-

Kevyitä stabiileja isotooppeja analysoi-

tä, luonnonoloissa useimmiten paikallis-

aineilla, strontiumin isotooppien mas-

daan perinteisesti IRMS:lla (Isotope Ratio

ta sadantaa. Eläimet saavat vettä sekä juo-

saero on hyvin pieni, joten koostumus ei

Mass Spectrometer), mutta viime vuosi-

malla että syömänsä ravinnon muodos-

oleellisesti muutu biologisissa proses-

na myös laserpohjaiset analysaattorit ovat

sa. Siten paikallinen veden isotooppisuhde

seissa. Siksi strontiumisotooppien analy-

yleistyneet. Raskaita stabiileja isotooppeja

siirtyy myös eläimeen, erityisesti juoman-

sointi ruuasta kuvastaa suoraan geologista

analysoidaan tyypillisimmin joko MC-ICP-

sa veden perusteella.

aluetta, jolla ruoka kasvaa. Tämä tarkoit-

MS:lla (Multi Collector - Inductively

Hiilen isotooppisuhdetta (13C/12C) voi-

taa myös, että kaikkia ruoka-aineita voi-

Coupled Plasma - Mass Spectrometer) tai

daan hyödyntää esimerkiksi kasvin käyt-

daan analysoida ja niiden alkuperää sel-

TIMS:lla (Thermal Ionization Mass Spect-

tämän fotosynteesireitin (C3 tai C4) tun-

vittää.

rometer).
ta 2017 lähtien Suomen kasvatetuim-

ravintoa hyödyntäville eliöille. Hiilen iso-

Suomen maaperän
omaleimaisuus eduksi
tutkimuksessa

tooppisuhdetta onkin hyödynnetty tutkit-

Suomella on erikoinen asema siksi, että

jakauman useille kevyille alkuaineille.

taessa epäilystä laimentamisesta tai jatka-

Suomen kallioperä on osa isompaa, van-

Referenssiaineiston perusteella pystytään

misesta toisella aineella, mitä on käytetty

haa geologista muodostumaa, jota kutsu-

määrittämään suomalaisen mansikan al-

esimerkiksi alkoholijuomissa, hunajissa ja

taan Svekofenniseksi kilveksi. Tätä peittä-

kuperä. Menetelmällä pystytään tunnista-

oliiviöljyissä.

vät sedimenttikivet ovat edelleen osa Vi-

maan elintarvikehuijaukset, joissa ulko-

nistamiseen. Käytetty fotosynteesireitti
näkyy kasvin hiilen isotooppikoostumuksessa, joka kulkeutuu myös kyseistä kasvi-

Ruokavirasto on koostanut vuodesman marjan, mansikan, referenssiaineistoa, joka sisältää muun muassa isotooppi-

lintarviketuotannon huijauksis-

Tuoteväärennöksien tekeminen on ri-

neutronin verran painavampi 13C. Tämän

sa tai väärennöksissä kyse voi olla

kollista toimintaa, ja ilman päteviä mene-

takia 13C kertyy eli rikastuu erilaisissa pro-

Typen isotooppisuhdetta (15N/14N) voi-

ron kallioperää, mutta kuluneet Suomes-

maista mansikkaa yritetään myydä suo-

virheellisestä etiketöinnistä, al-

telmiä rikollisen toiminnan osoittaminen

sesseissa väli- ja lopputuotteisiin. Iso-

daan hyödyntää esimerkiksi käytetyn lan-

sa pois niin, että jäljellä on enää vanhaa

malaisena.

kuperätietojen väärentämises-

on vaikeampaa. Elintarvikkeiden alkupe-

tooppien jakautuminen massaeron mu-

noitteen ja siten elintarvikkeen luomui-

kovaa kallioperää. Se poikkeaa monista

Ruokavirasto on keväällä 2020 hank-

tä tai elintarvikkeen raaka-ainei-

rän seurannasta on hyötyä myös laadun-

kaan on nähtävissä ja todennettavissa lä-

suuden määrittämisessä. Maataloudes-

muista, nuoremmista Euroopan alueista.

kinut IRMS-laitteiston kevyiden alkuai-

den laimentamisesta edullisemmilla raaka-

valvonnassa ja tuoteturvallisuuden takaa-

hes kaikkien eri alkuaineiden biologisissa

sa typpilannoite on joko väkilannoitet-

Tämän vuoksi suomalaisilla raaka-aineil-

neiden isotooppisuhteiden analysoinnille.

aineilla. Viime vuosina suurta kohua ovat ai-

misessa. Stabiilien isotooppien analytiikka

ja fysikaaliskemiallisissa prosesseissa, oli

ta tai eläinperäistä lantaa. Lannoitteiden

la on omaleimainen strontiumin isotoop-

Tarkoituksena on aloittaa isotooppiana-

heuttaneet elintarvikkeiden koostumuksen

on Suomessa uusi menetelmä elintarvik-

kyseessä radioaktiivinen tai stabiili iso-

typen isotooppikoostumukset poikkeavat

pikoostumus. Strontiumin isotooppikoos-

lyysien tekeminen omassa laboratorios-

väärentäminen, eli ruoka-aineet eivät ol-

keiden alkuperän ja mahdollisten huijaus-

tooppi.

huomattavasti toisistaan. Väkilannoit-

tumusanalyysi tarjoaa merkittävän keinon

sa ja laajentaa alkuperäanalyyseja myös

leetkaan sitä, mitä pakkauksessa on ilmoi-

ten tutkimisessa.

Alkuaineiden isotooppeja ja niiden suh-

teet tehdään pääsääntöisesti niin sanotul-

erotella esimerkiksi Virossa ja Suomessa

muille suomalaisille elintarvikkeille. l

teita on määritetty ja hyödynnetty muun

la Haber-Bosch-menetelmällä sitomalla

kasvatetut elintarvikkeet toisistaan.

muassa bio- ja geotieteissä useiden vuosi-

typpeä ilmakehän N2-kaasusta, kun lan-

tettu. Tästä kuuluisana esimerkki on hevonautana myyty liha sisälsikin hevosta. Myös

Alkuaineilla pysyviä tai
hajoavia isotooppeja

porsaanlihaa on myyty nautana.

Miltei kaikilla alkuaineilla on joko stabii-

ri apu myös elintarvikeanalytiikassa, ja

Koostumuksen lisäksi tuotteiden maan-

leja eli pysyviä tai radioaktiivisia eli ha-

2000-luvulla isotooppimenetelmien käyt-

tieteellistä alkuperää väärennetään. Ro-

joavia isotooppeja. Tietyn alkuaineen eri

tö on yleistynyt myös elintarvikealalla.

manialaista oliiviöljyä on väitetty italia-

isotoopeilla on sama protonimäärä, mut-

laiseksi tai puolalaisia mansikoita myyty
suomalaisina. Alkuperän tunnistamisella

senlihaskandaali muutamia vuosia sitten:

kymmenien ajan. Näistä tiedoista on suu-

Strontiumin isotooppikoostumusta ei

nan typpi on rikastunut prosessoituessaan

ole tutkittu Suomessa kovinkaan paljoa.

eläimen elimistössä.

Tutkimusrahoitus on ollut niukkaa, mut-

Rikin isotooppisuhde (34S/32S) elintar-

ta strontiumin isotooppikoostumuksen

vikkeissa heijastelee maaperän geologi-

hyödynnettävyys usealla tieteenalalla ja

Yleisiä kevyitä alkuaineita isotooppi-

aa, vanhempia rikkilaskeumia ja mahdol-

sovellettavuus esimerkiksi elintarvikkei-

ta neutronimäärät poikkeavat. Esimerkik-

analytiikassa ovat esimerkiksi vety, hiili,

lisesti lisättyä rikkilannoitusta. Maalla ja

den alkuperän määrittämisessä ovat hy-

si hiilellä on stabiilit isotoopit hiili-12 (12C)

typpi, happi ja rikki. Niiden tutkimuksessa

merellä kasvavien kasvien rikin isotoop-

viä kannustimia. Strontiumisotooppiana-

on merkitystä ruuan tuotannon kilpailu-

ja hiili-13 (13C).

hyödynnetyt stabiilien isotooppien suhteet

pisuhteet eroavat toisistaan selkeästi, mitä

lytiikan kehittymistä Suomessa pyritään-

edellytysten kannalta, sillä tuotantokus-

Kevyempi

C on energeettisesti hel-

ovat 2H/1H, 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O ja 34S/32S,

voidaan hyödyntää rikin alkuperää mää-

kin edistämään.

tannukset vaihtelevat maittain. Kuluttajil-

pommin ja nopeammin hyödynnettävis-

joita hyödynnetään myös elintarvikeana-

ritettäessä. Rikin isotooppisuhde siirtyy

la on tarve ja oikeus tietää, mitä he ostavat.

sä erilaisissa luonnon prosesseissa kuin

lytiikassa. Vastaavasti raskaampia alkuai-

eteenpäin kasvia hyödyntävälle eliölle.
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Myös lyijyn isotooppikoostumusta käytetään usein alkuperätutkimuksessa. Tut-
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menneta ennen syömistä. Yleensä raakana

vittää tarkasti marjojen kasvatus- ja kä-

tion), joka tunnistaa tutkittavan viruksen

nautittava osteri on tyypillinen elintarvi-

sittelyolosuhteet sekä tarvittaessa edellyt-

perimän näytteestä.

TEKSTI: erikoistutkija Maija Summa, Ruokavirasto

ke, josta voi saada jopa useita eri virustar-

tää omavalvontatutkimuksia tuottajilta tai

tuntoja. Suomessakin on ollut useampi os-

maahantuojilta.

teriväitteinen norovirusepidemia viimeisen vuoden sisällä.
Viruksia esiintyy myös muissa simpu-

VIRUKSET SAIRASTUTTAVAT IHMISIÄ
MYÖS ELINTARVIKKEIDEN VÄLITYKSELLÄ

V

KUVA: MAIJA SUMMA

iime kuukausien ajan koko maailmaa on ravistellut koronaviruksen aiheuttama pandemia. Viruksen epäillään levinneen ihmisiin
villieläimistä. Jo vuosien ajan on

tunnettu useita eläimistä ihmisiin tarttuvia

Simpukat
(erityisesti
osterit)

Elintarvikkeiden
kontaktipinnat

Elintarvike

Marjat,
vihannekset

Käsin valmistetutu ruuat (mm.
voileivät, kakut)

viruksia, jotka aiheuttavat ihmisille muun
muassa raivotautia, influenssaa, ebolaa ja

hengitysteiden kautta. Tämän vuoksi näitä
viruksia ei yleensä epäillä elintarvikevälitteisten epidemioiden aiheuttajiksi.

Julkiset tilat
(mm.
varuskunnat)

Kaikenikäiset
ihmiset

Monet tehokkaasti leviävät virukset kukiertävä koronavirus tarttuvat pääasiassa

Pinnat

Elintarviketyöntekijät

myyräkuumetta.
ten influenssavirukset ja nyt maailmalla

Sairaalat,
koulut

Kasteluvesi

Koirat

Jätevesi

Eläimet

Vesi

Järvet,
joet,
meret

Rotat

Siat,
naudat

Linnut

Juomavesi

Hypotettiset
leviämisreitit

Elintarvikevälitteiset virukset kulkeu-

Menetelmä on yleisesti käytössä Euroopassa, ja myös Ruokavirasto käyttää sitä laboratoriossaan. Ruokavirastossa tut-

Hyvä käsihygienia
ehkäisee virusten leviämistä

kitaan virusten varalta myös muita kuin
standardin mukaisia elintarvikemateri-

koissa, mutta monet muut simpukat käy-

Kaikissa elintarviketuotannon vaiheissa

aaleja, mutta näistä ei välttämättä saada

tetään pääsääntöisesti kuumennettaviin

alkutuotannosta lopputuotteen valmis-

luotettavaa tulosta haittaavien ainesosien

ruokiin, jolloin virus tuhoutuu kuumen-

tukseen on erityisen tärkeää huomioida

vuoksi. Näitä ovat muun muassa erilaiset

nuksen aikana. Myös marjat ja vihannek-

elintarviketyöntekijöiden merkitys virus-

orgaaniset yhdisteet, rasva ja sokerit.

set ovat tyypillisiä virustartunnan lähtei-

ten levittämisessä. Tärkein tapa ehkäis-

Ruokavirastossa on tehty viime aikoina

tä. Tämän vuoksi Ruokavirasto suosittelee

tä virussaastutusta työntekijästä elintar-

testauksia hepatiitti E-viruksen ja sapovi-

kuumentamaan ulkomaiset pakastemarjat

vikkeeseen on riittävän hyvä käsihygie-

ruksen osoittamiseksi erilaisista elintar-

ennen käyttöä.

nia. Käsienpesupisteitä pitää olla helposti

vikenäytteistä. Ruokamyrkytysepäilyis-

Toinen selkeä, elintarvikevälitteisiä vi-

käytettävissä kaikille käsin elintarvikkei-

sä Ruokavirastoon voi toimittaa näytteitä

rusepidemioita aiheuttava ryhmä ovat

siin koskeville työntekijöille, myös muun

tutkittavaksi myös näiden virusten varalta.

ruuat, joita käsitellään paljon käsin val-

muassa marjanpoimijoille. Kädet tulee

mistusvaiheessa ja syödään kuumenta-

pestä juoksevalla vedellä ja saippualla ja

matta. Virusta kantava elintarviketyönte-

kuivata pesun jälkeen.

Elintarvikkeista ja ihmisistä
löytyneitä taudinaiheuttajia
verrataan

kijä voi huonon käsihygienian vuoksi le-

Riittävän käsihygienian lisäksi on tär-

vittää virusta muun muassa voileipiin,

keää huomioida, että elintarvikkeita ei kä-

Elintarvikevälitteisen epidemian selvi-

kakkuihin ja salaatteihin. Hepatiitti E-vi-

sitellä sairaana. Jos työntekijällä itsellään

tykseen kuuluu elintarvikkeista ja epide-

rusta on löydetty erityisesti sian (myös vil-

on ollut virustartuntaan viittaavia oireita,

miassa sairastuneista henkilöistä eristet-

lisian) lihasta ja elimistä sekä niistä val-

elintarvikkeiden käsittelystä on pidättäy-

tyjen taudinaiheuttajien vertaaminen kes-

mistetuista tuotteista, joiden valmistus-

dyttävä riittävän pitkäksi aikaa. Yleisenä

kenään. Mitä tarkempaa tietoa aiheutta-

prosessiin ei kuulu riittävää kuumennus-

sääntönä on jo pitkään pidetty, että töis-

javiruksesta on saatavilla, sitä varmem-

käsittelyä.

tä ollaan oireellisten päivien lisäksi poissa

min voidaan vahvistaa, että juuri kyseinen

kaksi oireetonta päivää.

elintarvike aiheutti epidemian.

Virukset huomioon
kaikissa tuotantovaiheissa

Virustartunnan saanut henkilö erittää

Suomessa viruksia tyypitetään selvittä-

esimerkiksi norovirusta jopa kaksi viik-

mällä pieneltä alueelta viruksen perimän

Elintarvikkeiden saastuminen viruksilla

koa oireiden päättymisen jälkeen, jona ai-

nukleotidijärjestys eli sekvenssi. Jos sek-

tuvat ihmisen elimistöön pääsääntöisesti

on tärkeää estää kaikissa elintarvikeket-

kana on tärkeää kiinnittää erityistä huo-

venssialue on identtinen elintarvikkeesta

suun kautta ja lisääntyvät ruuansulatuska-

jun tuotantovaiheissa. Simpukoita ei pi-

miota käsihygieniaan WC-käyntien yhtey-

ja potilasnäytteestä löytyneillä viruksilla,

dä keräillä saastuneilta merialueilta ei-

dessä. Osa ihmisistä kantaa ja erittää vi-

voidaan melko suurella todennäköisyydel-

levittävät näitä viruksia elintarvikkeisiin ja

kä hankkia toimittajilta, jotka eivät selvi-

ruksia myös täysin oireettomina. Tämä pi-

lä arvioida, että kyseinen virus on siirtynyt

sitä kautta ihmisiin? Asiaa selvitettiin väi-

tä simpukoiden kasvatusolosuhteita riit-

tää huomioida erityisesti tilanteissa, joissa

tutkitusta elintarvikkeesta ihmiseen.

työntekijän perheenjäsen sairastaa.

navassa. Olisiko mahdollista, että eläimet

Virusten leviämisreittejä ulostesaastutuksen kautta.

Norovirus suurin sairastumisten
aiheuttaja Suomessa

raan elintarvikkeisiin. Jätevesistä virus

tävällä tarkkuudella. Marjojen ja vihan-

voi levitä vesistöihin ja sitä kautta kaste-

nesten kasvatuksessa on syytä kiinnittää

Ennestään jo tiedettiin, että monet

Suomessa merkittävin elintarvikevälit-

luvesiin ja pahimmillaan myös juomave-

erityistä huomiota kasteluveden laatuun;

eläinlajit kuten siat, riistaeläimet ja rotat

teisten sairastumisten aiheuttaja on ol-

siin. Elintarvikkeiden tiedetään saastuvan

elintarvikkeita saa kastella vain riittävän

Virusten tutkiminen
elintarvikkeista teettää töitä

voivat kantaa ja levittää elintarvikkeiden-

lut jo lähes kahden vuosikymmenen ajan

viruksilla muun muassa likaisessa vedes-

puhtaalla vedellä.

Virusten tutkiminen ja osoittaminen elin-

ko perimän sekvenssi. Näillä uusilla tek-

kin välityksellä ihmisiin tarttuvaa hepa-

norovirus. Muita Suomessa ja Euroopas-

sä kasvattamisen (simpukat), saastuneel-

Kasteluveden laatua arvioidessa on hyvä

tarvikkeista on aina ollut haastavaa. Vi-

niikoilla päästään entistä tarkempaan ja

tiitti E-virusta. Väitöskirjatutkimukses-

sa elintarvikkeiden välityksellä leviäviä vi-

la kasteluvedellä kastelemisen (mm. vi-

huomioida uudet havainnot lintujen mah-

ruksia on elintarvikkeissa usein vain pie-

varmempaan lopputulokseen, kun halu-

sa etsittiin ihmisen norovirusta eri eläin-

ruksia ovat muun muassa hepatiitti A- ja

hannekset, marjat) ja saastuneilla käsil-

dollisuudesta levittää norovirusta vesis-

niä määriä, ja ne ovat levinneet elintarvik-

taan verrata eri lähteistä eristettyjä viruk-

lajien ulosteista. Noroviruksen perimää

E-virukset.

lä käsittelyn (mm. marjat, voileivät, ka-

töihin. Haittaeläinten torjunnan pitää ol-

keisiin hyvin epätasaisesti. Virukset eivät

sia keskenään.

kut) vuoksi.

la riittävän tehokasta, ettei eläimillä ole

bakteereista poiketen pysty lisääntymään

Modernia, digitaalista PCR-tekniikkaa

Zoonoottiset eli ihmisiin ja eläimiin

mahdollisuutta saastuttaa tuotteita itses-

elintarvikkeissa, eikä niiden määrää pys-

pidetään hyvin elintarvikenäytteille sovel-

töskirjatutkimuksessa¹ ihmisen noroviruksen osalta.

löydettiin lintujen (27 %), rottien (2 %) ja
koirien (4 %) näytteistä.

Viime aikoina Suomessa on todettu myös sapovirusepidemioita, joiden on

Muutamissa Euroopan maissa viruksille on jo käytössä bakteeripuolella yleistyneitä kokogenomisekvensointitekniikoita,
joilla saadaan selvitettyä jopa viruksen ko-

Tulokset tukevat olettamusta, että eläi-

epäilty olevan elintarvikkeiden aiheutta-

tarttuvat virukset (mm. hepatiitti E-vi-

sään, mutta ei myöskään tuotteiden käsit-

tytä lisäämään bakteerianalyyseista tu-

tuvana, koska se ei ole niin herkkä elintar-

met voisivat levittää myös ihmisen noro-

mia. Euroopassa on todettu TBE-viruk-

rus), voivat kiertää eläimen elimistössä ja

telyalueiden pintoja tai esimerkiksi pakka-

tuilla rikastusmenetelmillä. Tällöin pi-

vikkeiden sisältämille haittaaville aines-

virusta. Ainakin eläimet pystyvät mekaa-

sen aiheuttamia puutiaisaivotulehdus-

päätyä elintarvikkeeksi käytettävään eläi-

usmateriaaleja.

tää pystyä osoittamaan ne viruspartikke-

osille. Euroopassa digitaalista PCR:ää on

nisesti kuljettamaan viruksen perimää

epidemioita, jotka ovat olleet peräisin pas-

men osaan (mm. liha, sisäelimet) myös il-

Riskiraaka-aineista ainakin vihannes-

lit, jotka ovat alun perin päätyneet elintar-

testattu erilaisille elintarvikkeille lupaavin

paikasta toiseen. Voisi siis hyvinkin olla

töroimattomasta maidosta tai siitä val-

man ulostesaastutusta.

ten riittävään huuhteluun ennen käyt-

vikkeeseen. Monet elintarvikkeet sisältä-

tuloksin. Suomessa digitaalisen sovelluk-

mahdollista, että eläimet toimisivat noro-

mistetuista tuotteista. Myös muita suun

vät myös sellaisia ainesosia, jotka haittaa-

sen käyttö ei kuitenkaan ole vielä yleisty-

viruksen levittäjinä elintarvikkeisiin, eri-

kautta tarttuvia viruksia todetaan silloin

jen kuumennuskehotusta on hyvä noudat-

vat analyysitekniikoita.

nyt elintarvikkeiden virustutkimuksissa. l

tyisesti alkutuotannon tuotteisiin, veteen

tällöin elintarvikevälitteisten sairastumis-

Riittävä kypsennys ja
kuumennus tuhoavat virukset

töä on syytä kiinnittää huomiota. Marjo-

(juoma- ja kasteluvedet) ja pinnoille (mm.

ten ja epidemioiden aiheuttajiksi.

taa aina, kun se on mahdollista. Suomes-

Tällä hetkellä on olemassa standar-

Virukset tuhoutuvat, kun elintarvikkeet

sakin tarjoillaan joissakin paikoissa mar-

dimenetelmä noroviruksen ja hepatiitti

käsittelytasot, pakkausmateriaalit). Lisä-

Sairastunut henkilö erittää suolistovi-

kypsennetään tai kuumennetaan kauttaal-

javälipaloja (mm. smoothiet), joiden raa-

A-viruksen osoittamiseksi marjoista, he-

tutkimusta tarvittaisiin kuitenkin selvit-

ruksia ulosteeseensa. Ulosteesta virus voi

taan riittävän kuumiksi. Tämän vuoksi ris-

ka-aineena käytetään ulkomaisia pakaste-

delmistä, vihanneksista ja pintanäytteistä.

tämään, onko eläinten levittämä ihmisen

levitä huonon käsihygienian seurauksena

kielintarvikkeita virustartunnan kannalta

marjoja ilman kuumennuskäsittelyä. Näi-

Menetelmässä viruksen osoitus tapahtuu

norovirus tartuttamiskykyinen.

käsiin ja käsistä edelleen pinnoille ja suo-

ovat sellaiset elintarvikkeet, joita ei kuu-

den toimijoiden on erityisen tärkeää sel-

PCR-tekniikalla (Polymerase Chain Reac-
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¹ Summa, M. 2019. Human Noroviruses : Detection in
Food and New Transmission Routes. Väitöskirja.
Helsingin yliopisto.
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TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

TEKSTI: markkinointipäällikkö Matti Leppänen, Camfil Oy
KUVA: ADOBE STOCK

Teema

KUVA: CAMFIL

TERVE SISÄILMA YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ

T

KUVA: TAMLINK

erve sisäilma edellyttää useiden

Erityisesti lihankäsittelyssä on todettu virusten leviämisriskejä.

Ilmansuodattimista saa lisätietoa QR-koodilla. Jokaisella suodattimella on oma tunniste.

HYVÄ ILMANLAATU ON
ELINTÄRKEÄÄ TUOTANNOLLE

E

pienentää hävikkiä, kun mikrobit saadaan

työtä koko rakennuksen elinkaa-

kuriin. On myös tapauksia, joissa on saa-

ren ajan.

vutettu kokonaan uusia markkinoita, kun

Business Finlandin kasvumoot-

puhtaammin pakatut elintarvikkeet kes-

torirahoituksen saanut sisäilman laadun

tävät pilaantumatta järkevän hintaisella

ekosysteemi IAQe (Indoor Air Quality eco-

ja hitaammalla rahdilla, Luuppala kertoo.

system) on avoin yhteistyöalusta terveen

Teollisuuden sisäilmakysymyksiin on

sisäilman saavuttamiseksi. Toiminnas-

alettu pureutua eri toimijoiden alustavil-

sa on aktiivisesti mukana yli 20 kumppa-

la keskusteluilla, mutta pilottihankkeita ei

niyritystä sekä teknologia- ja tutkimus-

ole käynnistynyt. Pilottikohteena voisi ol-

laitosta ja useita muita kotimaisia ja kan-

la esimerkiksi ruokatehdas ja toteutusta-

sainvälisiä sidosryhmiä, kuten viranomai-

pana yhteishanke.

sia ja yhdistyksiä.

ki sidosryhmät: teollisuusrakennusten

osaajat yhteen, edistää yhteistyötä sisäil-

omistajat, sisäilma-alan tuote-, teknolo-

man laadun parantamiseksi ja synnyttää

gia- ja palveluyritykset, tutkimuslaitokset

uusia liiketoimintakeksintöjä. Ensimmäi-

ja pilottikohteet, Luuppala vakuuttaa.

set pilotit kumppaniyritysten kanssa sekä

Hän muistuttaa, että ilmanvaihtoon

useat kansalliset ja kansainväliset hank-

kuuluvat laadukkaiden materiaalien ja

Korkeiden hygieniavaatimusten vuok-

määrittävät osan suodatuksen minimi-

tuotantoa ohjaavat laatustan-

si tuotannossa tulee pitää huolta riittävän

vaatimuksista, mutta parhaaseen loppu-

− Ekosysteemin toiminta on lähtenyt

dardit, kuten BRCGS Food Safety

hyvästä ilmansuodatuksesta. Standardit

tulokseen päästään erityisesti näihin olo-

liikkeelle toimistoista ja julkisista raken-

(British Retail Consortium Global

suhteisiin kehitetyillä suodattimilla ja il-

nuksista, mutta jatkossa keskitytään yhä

Standards). Viranomaisten vaati-

manpuhdistimilla.

enemmän myös teollisuuden sisäilmaan.

Riskitekijät hallintaan

− Tähän työhön ovat tervetulleita kaik-

Tarkoituksena on tuoda suomalaiset

lintarvike- ja juomateollisuuden

mukset edellyttävät tuotantotiloissa erittäin

taa valmistettavien tuotteiden laatua ja

toimijoiden läpinäkyvää yhteis-

keet ovat alkaneet.

Indoor Air Quality ecosystemin toiminta on lähtenyt liikkeelle toimistoista ja julkisista rakennuksista, mutta jatkossa keskitytään yhä enemmän myös teollisuuden sisäilmaan, kertoo viestintäkoordinaattori Aino Luuppala.

tuotteiden lisäksi esimerkiksi ilmanvaihdon automaatio, oikeanlaiset ilmanvaihdon aikataulutukset ja mahdolliset jaksotukset, ilmavirtojen ohjaus, mittaus ja
kunnossapito, käyttäjien ohjeistus sekä
palautteenkeruu ja siihen reagointi.

Paras tapa valita oikea suodatusratkai-

Etenkin vanhoihin tuotantolaitoksiin hy-

puhdasta ilmaa tuotteiden ja tuotantopro-

su on kartoittaa olosuhteet suodatuksen

vän, hygieenisen sisäilman takaaminen

sessien erityispiirteiden vuoksi.

asiantuntijan kanssa kokonaisvaltaisesti

vaatii tiivistä yhteistyötä monien tuote- ja

säästöjä muun muassa pienempinä korja-

tavan työntekijöillä monenlaisia terveys-

käyttämällä myös mittaustekniikkaa, kos-

palveluntarjoajien kanssa, kertoo viestintä-

uskustannuksina, ennustettavuutena ja

haittoja päänsärystä pahempiinkin oirei-

ka kyse on epäpuhtauksista, joita ihmisen

koordinaattori Aino Luuppala IAQe-eko-

parempana energiatehokkuutena.

luihin, joilla on suora vaikutus työssä suo-

näkökyky ei erota.

systeemiä koordinoivasta Tamlink Oy:stä.

Puhdas ilma on elintärkeää sekä tuotannolle että liiketoiminnalle. Elintarvikkeet on tuotettava hyvien valmistustapojen mukaisesti tiukasti valvotussa ympäristössä, jossa hyvin pienet ja ei-toivotut
hiukkaset tai molekyylit voivat olla tuhoisia ja johtaa tuotteiden pilaantumiseen ja
lisääntyviin kustannuksiin.
Monilla elintarvike- ja juomateollisuuden aloilla, työpaikoilla ja niiden ympäristössä esiintyvät tekijät voivat lisätä
ilmassa leviävien epäpuhtauksien määrää.
Työpaikoilla koneet ja laitteet, pakkaukset sekä prosessissa käytettävät raaka-aineet voivat tuottaa pienhiukkasia ja
kemikaalit molekyylisiä eli kaasumaisia
epäpuhtauksia. Ympäristön teollisuuslaitokset ja liikenne tuottavat usein suuria
määriä pienhiukkasia ja molekyylejä, jotka voivat kulkeutua ilmanvaihdon kautta
tuotantotiloihin.
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Ihmisestä toiseen ja mahdollisesti myös tuotteisiin tarttuvat
virukset ja bakteerit pääsevät
herkästi leviämään, elleivät riskitekijät ole hallinnassa.
Virukset ja bakteerit elävät ja
leviävät helpommin kosteassa ja
viileässä ympäristössä,
kuten lihankäsittelyssä ja
-jalostuksessa.
Työntekijät ovat kosketuksissa
tuotteisiin, joiden pinnoilta pisaratartunta on mahdollinen.
Käsi- ja laitehygienia sekä kasvomaskit pienentävät riskiä
huomattavasti.
Työtehtävissä on vaikea ylläpitää
etäisyyttä toisiin rajoitetun tilan/
työskentelyalueen vuoksi.
Työntekijät matkustavat usein
julkisilla liikennevälineillä.

Huonon sisäilman on todettu aiheut-

− Terveellinen sisäilma voi vaikuttaa

Kun halutaan pienentää ilmassa leviävien

Tulevaisuudessa erilaiset ratkaisut si-

suotuisesti esimerkiksi tuottavuuteen ja

virusten ja bakteerien leviämisriskiä ilman

säilman laadun parantamiseksi ovat kes-

sairauspoissaolojen määrään sekä paran-

suuria ilmanvaihtoremontteja, voidaan va-

keisiä myös elintarviketeollisuudessa.

lita ruostumattomasta teräksestä valmis-

− IAQe tarjoaa elintarvikealalle ratkai-

tettu ilmanpuhdistin, jossa on vakiona HE-

suja ilmanvaihdon hallintaan. Myös ym-

PA H14 -pääsuodatin. Sen suodatusteho on

päristöolosuhteiden monitorointi on kiin-

riittävä virusten ja bakteerien sekä muiden

nostava aihe elintarviketeollisuudelle. Esi-

pienhiukkasten pysäyttämiseen.

merkiksi vanhoja tiloja remontoitaessa

Myös hajujen ja kaasumaisten epäpuh-

elintarvikekäyttöön ympäristöolosuhtei-

tauksien, kuten formaldehydin, poisto on-

den monitorointia voisi laajentaa lämpö-

nistuu lisävarusteena saatavalla molekyy-

tiloista ja kosteuksista hiukkasten, kaasu-

lisuodatuksella. Laitteeseen voidaan yh-

jen ja mikrobien jatkuvaan monitoroin-

distää ilmanlaatua valvova sensori, joka li-

tiin osana uutta ilmanvaihtojärjestelmää,

sää ja pienentää puhallintehoa havaittujen

Luuppala tarkentaa.

epäpuhtauksien määrän mukaan.
tää riskejä huomattavasti, vaikka mikään

Ilmanvaihdon hyvä hallinta
tuo säästöjä

ilmanpuhdistin ei yksistään takaa sterii-

Ilmanvaihtoratkaisut voivat tuoda kiin-

lejä ympäristöjä. l

teistön omistajalle ja käyttäjälle huimiakin

Oikeanlaisilla laitteilla voidaan pienen-

riutumiseen, tehokkuuteen ja sairauspoissaoloihin. l

Kohti tervettä sisäilmaa
Ihmiset viettävät noin 90 prosenttia
ajastaan sisätiloissa. Sisäilman laatu
riippuu lukuisista tekijöistä rakennusmateriaaleista teknologiatuotteisiin ja
rakennusten ylläpitoon.
n Sisäilman terveysvaikutukset ja suomalaisten vahva osaaminen, asiantuntijuus
ja teknologiat synnyttivät tarpeen aktiiviselle sisäilman laadun yhteistyöalustalle.
n IAQe ( Indoor Air Quality ecosystem ) tuo
suomalaiset osaajat yhteen, edistää
n

aktiivista yhteistyötä sisäilman laadun
parantamiseksi ja synnyttää uutta liiketoimintaa.
n Vuonna 2018 toimintansa aloittaneen
ekosysteemin tavoitteena on miljardiluokan liikevaihto.
LISÄTIETOJA:
• iaqe.fi
• thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/
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ANTIMIKROBISET PINNAT
PARANTAVAT TUOTANTOHYGIENIAA

E

Mahdollisuuksia
elintarviketeollisuudessa

edistää varautumista myös työntekijästä
toiseen tarttuvien tautien torjunnassa eri-

Antimikrobisia materiaaleja voidaan

Terveydenhuollossa ja elintarviketeolli-

tyisesti epidemioiden aikaan. Elintarvik-

hyödyntää myös eläintilojen tautisuojauk-

suudessa on tiukat kriteerit pintojen hy-

keiden kanssa kosketuksissa oleville pin-

sessa tautisulkutilan kosketuspinnoilla te-

gienialle ja sitä kautta myös pinnoissa

noille muodostuvien biofilmien torjun-

hostamassa tartuntaketjujen katkaisemis-

hyödynnettäville antimikrobisille mate-

ta on yksi antimikrobisten pinnoitteiden

ta. Tehostettu hygienia tautisulkutilassa

riaaleille. Antimikrobisen tehokkuuden li-

mahdollisuuksista.

tukee myös tilalla työskentelevien ja siellä

le, kuten ripulioireinen kryptosporidioosi.

säksi pinnan tulee olla helposti puhdistet-

Tähän soveltuvat ratkaisut poikkea-

vierailevien terveyttä, mikä korostuu pan-

tava sekä kestää mekaanista kulutusta ja

vat osin terveydenhuollon kosketuspin-

demioiden aikana. Elintarviketeollisuuden

puhdistuskemikaaleja.

noilla käytettävistä ympäristöolosuhtei-

näkökulmasta tehostettu hygienia tukee

Pinnasta ei saa irrota yhdisteitä, jot-

den vuoksi. Niitä ovat muun muassa läm-

eläinten terveyttä ja lisää sitä kautta toi-

ka voivat aiheuttaa haittaa ympäristöl-

pötila, kosteus ja mikrobeille käytettävis-

mitusvarmuutta ja kustannustehokkuutta.

le tai lisätä mikrobien resistenssiä. Elin-

sä olevien ravinteiden määrä. Esimerkik-

tarviketeollisuudessa antimikrobisen yh-

si kupari on havaittu antimikrobisesti te-

Huhtikuussa 2020 päättyneessä EU COST

disteen jäämiä ei saa päätyä elintarvik-

hokkaaksi terveydenhuollon kosketuspin-

Vaikutusmekanismit ja
tehokkuus huomioitava

nialla ja puhtaudella on suu-

AMiCI -hankkeessa antimikrobisia pintoja

keeseen. Molemmissa ympäristöissä anti-

noilla, mutta elintarvikkeiden sisältämän

Antimikrobisten pinnoitteiden vaikutus-

ri merkitys. Erityisesti laitteiden,

tutkittiin ja kehitettiin 33 Euroopan val-

mikrobisilla ratkaisuilla voidaan täyden-

suolan kanssa kosketuksissa oleville pin-

mekanismit voidaan jaotella neljään ryh-

pintojen, putkistojen ja erilaisten

tiota kattaneessa tutkijoiden, yritysedus-

tää nykyisiä hygieniakäytäntöjä, mutta ei

noille se ei sovellu mahdollisen värjäävyy-

mään. Niitä ovat antimikrobista ainet-

instrumenttien tulee olla puhtai-

tajien ja terveydenhuollon ammattilais-

korvata niitä.

den vuoksi.

ta vapauttavat (mm. kupari, hopea), kos-

ta niin kemiallisesti kuin mikrobiologisesti,

ten verkostossa infektioiden ehkäisemi-

Antimikrobisia pintoja voidaan hyö-

Elintarviketeollisuudelle raaka-ainetta

ketuksesta mikrobeja tuhoavat (mm. ki-

jotta lopputuotteen laatu pysyy hyvänä.

seksi terveydenhuollossa. Keskiössä olivat

dyntää elintarviketeollisuudessa esimer-

tuottavilla eläintiloilla tarttuvia eläintau-

tosaani, kvaternaariset ammoniumyh-

Tuotantohygienian hallinta edellyttää

erityisesti kosketuspintaratkaisut. SAMK

kiksi elintarvikkeiden kanssa kosketuksis-

teja aiheuttavat mikrobit voivat kulkeutua

disteet), mikrobien kiinnittymistä estä-

nykyisten hyvien käytänteiden noudatta-

johti verkostoa ja toimi toisena vetäjänä

sa olevilla pinnoilla ja henkilöstön sosiaa-

tuotantotiloihin rehun tai tilalla työsken-

vät (mm. pinnan rakenne tai hydrofobi-

mista, ja uusilla ratkaisuilla hallintaa on

riskinarvioinnin työryhmässä.

litiloissa. Sosiaalitiloihin soveltuvat samat

televien ja vierailevien mukana esimer-

suus) ja fotokatalyysillä mikrobeja tuhoa-

antimikrobiset materiaalit kuin tervey-

kiksi likaisten käsien, jalkineiden tai työ-

vat (mm. titaanioksidi + valo). Antimikro-

denhuollon kosketuspinnoille.

välineiden välityksellä. Osa näistä eläin-

bisten tuotteiden ja pinnoitteiden tehok-

taudeista aiheuttaa oireita myös ihmisil-

kuus osoitetaan laboratorio-olosuhteissa

KUVA: SAMK, WANDERIN ARKISTO

lintarviketeollisuudessa hygie-

mahdollista tehostaa. Terveydenhuollossa

Työtä sisätilan hygienian parantami-

tehokkaiksi havaitut ratkaisut ovat sovel-

seksi tehdään parhaillaan kansainvälises-

lettavissa myös elintarviketeollisuuteen.

sä IHMEC -hankkeessa, jossa sisäympäris-

Sisätilan hygienia tehostuu
Terveydenhuollossa hoitoon liittyvät infektiot ovat vakava terveysuhka. Niitä aiheuttavat mikrobit, kuten virukset leviä-

Antimikrobisen pinnan teho on syytä osoittaa
standardin mukaisten laboratoriotutkimusten lisäksi myös tulevia käyttöolosuhteita vastaavissa
olosuhteissa huomioimalla esimerkiksi lämpötilan ja kosteuden sekä kemiallisen ja mekaanisen
kuormituksen vaikutus.

vät usein kosketuksen kautta joko suoraan

tön hygieniaratkaisuja viedään Saudi-Arabiaan, jossa on kehittynyt terveydenhuoltosektori ja ymmärrystä sisätilan hygienian merkityksestä.
Hankkeen koordinaattori on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksik-

ammattikorkeakoulun

kö. SAMK WANDER on hankkeessa hygie-

Perinteisiä keinoja ongelman ratkaisemi-

(SAMK) Vesi-Instituutti WANDER on tut-

niaosaamisen partnerina. Muut partnerit

seksi ovat huolellinen käsihygienia, siivous

kinut antimikrobisia eli mikrobeille hai-

tulevat Ruotsista ja Virosta. Hankkeessa

ja desinfektio ja antibioottien käyttö. Näi-

tallisia pintoja osana sisätilan hygieniaa

analysoidaan myös antimikrobisten ma-

den keinojen lisäksi tarvitaan uudenlaisia

parantavia ratkaisuja vuodesta 2012 läh-

teriaalien ja pinnoitteiden tehokkuutta.

ratkaisuja, sillä infektioiden määrä ei vä-

tien sekä kansallisissa että kansainvälisis-

Analyysit tekee ruotsalainen KTH Royal

hene tulevaisuudessa.

sä hankkeissa.

Institute of Technology.

ihmisestä toiseen tai pintojen välityksellä.

Hygienian tehostaminen näissä tiloissa

Satakunnan

Opi koko pakkausketju ja luo verkostot osaajiin!

PAKKAUSALAN

PERUSKURSSI
Messukeskus, Helsinki

SAMK WANDERin hankkeita antimikrobisista pinnoista
AMiCI − Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious
disease -hankkeen keskeinen
teema oli arvioida antimikrobisten pinnoitteiden käyttöä terveydenhuollossa hoitoon liittyvien infektioiden leviämisen ehkäisyssä ja kamppailussa nykyisille antibiooteille vastustuskykyisten mikrobien lisääntymistä vastaan.
SAMK WANDER on ollut
keskeisessä roolissa AMiCIverkoston muodostamisesta
saakka. Hanketta rahoitti EU:n
Cooperation in Science
and Technology (COST) -ohjelma,
ja se kesti ajanjakson 19.4.2016–
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19.4.2020. Lisätietoja osoitteista amici-consortium.eu ja amici.
lifescienceopenspace.pl/amici-final-conference-summary.
Työ jatkuu SAMKin vetämänä AMiCI ePlatform -projektissa,
jossa ohjeistetaan antimikrobisten tuotteiden testauksiin tosielämän olosuhteissa ja
luodaan liiketoimintasuunnitelma, jota eri organisaatiot voivat
käyttää markkinoille tähdätessä. ePlatformissa rakennetaan
myös päätöksentekoprosessi
sairaaloille mikrobeja tappavien
pintojen käyttöönottamiseksi.
IHMEC - Opening indoor
hygiene SME’s exports to Middle

East construction markets
-hankkeessa on toteutettu virtuaalinen sisäympäristön hygienian mallitila. Aiemmassa hankkeessa kirjoitetut
Hygienia sisätiloissa RT -ohjeet
käännetään englanniksi ja muokataan globaalisti käyttökelpoisiksi.
Saudi-Arabiaan ollaan toteuttamassa myös konkreettinen sisäympäristön hygienian mallitila alan liiketoiminnan ja viennin
edistämiseksi. Hanketta rahoittaa Central Baltic, ja se kestää
ajanjakson 1.3.2018−31.5.2021.

LISÄTIETOJA
• ihmec.fi
• HygLi - Hygieniasta liiketoimintaa
urn.fi/URN:ISBN:978-951-633-254-6
• Hygtech − Ratkaisuja sisäympäristön hygienian hallintaan
urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505086916.
• SIHI - Sisätilan hygienian innovaatiotila
samk.fi/tyoelama-ja-tutkimus/
tutkimus/vesi-instituutti-wander/
sihi

Miltä näyttää pakkauksen tulevaisuus?
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mukaisella testauksella.
 standardin
Laboratoriotestien lisäksi tuot-

KUVA: MIKKO RASKINEN / AALTO-YLIOPISTO

teen teho on syytä osoittaa myös
tulevia käyttöolosuhteita vastaavissa olosuhteissa huomioimalla
muun muassa lämpötilan ja kosteuden sekä kemiallisen ja mekaanisen
kuormituksen vaikutus.
Kun

harkitaan

antimikrobi-

Menetelmä perustuu materiaalien sormenjälkiin
AutoDet -menetelmä (automatic
biological contamination detection) on -menetelmä, joka perustuu eri materiaalien sormenjälkiin. Sitä voi käyttää tunnistamaan, mistä materiaalista pinta
on tehty ja mitä mahdollisia epäpuhtauksia pinnalla on. Kohteina ovat elintarvikkeiden tuotantotilat ja muut korkean hygienian tilat.
Optinen hyperspektri -mene-

telmä pohjautuu monta aallonpituutta tuottavaan valonlähteeseen ja kameraan, joka mittaa
yhden aallonpituuden kerrallaan.
Normaali valokuva muuttuu näin
hyperspektrikuvaksi, jossa jokaista pikseliä vastaa optinen
sormenjälki.
Mittalaite valaisee ja kuvaa
kohdetta lähes normaalin kameran tavoin ja lähettää tiedot ana-

lysoitavaksi tekoälyalgoritmille,
joka tulkitsee, onko pinta puhdas vai ei.
Laboratoriotestit e.coli- ja
basillus-bakteereilla sairaalan
odotusaulassa osoittavat laitteen toimivan. Virukset havaitaan tällä hetkellä kantaja-aineista: laskeutuneista aerosolipilvistä (mm. korona) ja ulosteista (norovirus).
− Olemme rajanneet ongel-

man niin, että voimme erottaa
biologiset (biofilmit) materiaalit epäorgaanisista, kuten teräksestä. Tutkimusrahoitusta on
haettu virusten suoraan havaitsemiseen, akatemiatutkija Juha
Koivisto kertoo.
Tutkijoiden työlistalla ovat
muun muassa meijerit, teurastamot, risteilyalukset ja käsihygienia ja sairaalassa instrumentit,
odotustilat ja potilashuoneet.

sia ominaisuuksia sisältävän tuotteen hankkimista, pitää pohtia hankintaa monista näkökulmista: Mitä mikrobeja tuote tuhoaa? Kuinka

rokauden ja hälyttämään likaa havaites-

yhteistyökumppaneiden kanssa on aloi-

eri käyttökohteissa. Yhteistyö on osa Kiil-

nopeasti se vaikuttaa? Kuinka pit-

saan. Miinuspuolena on laitteen vielä kor-

tettu esimittaukset ja keskustelu virusten

to Ventures -konseptia, jolla Kiilto etsii uu-

kään teho säilyy? Onko testit teh-

kea hinta.

mittauksista.

sia innovaatioita ja yhteistyökumppaneita.

ty juuri kyseisellä tuotteella vai pe-

Laite havaitsee minkä tahansa pinnal-

− Teemme tänä vuonna puoli tusinaa de-

− Kiilto on mukana CleanDetissä osak-

rustuuko markkinointi yleisempiin

le kuulumattoman lian. Tutkimuksessa

moluonteista mittausta, joilla selvitetään

kaana ja osallistuu teknologian verifioin-

väittämiin?

se havaitsi muun muassa siniselle valol-

paras sovelluskohde, ja ensimmäisen pro-

tiin eri käyttökohteissa. Kiilto voi myös

Tieteellisissä lehdissä julkaistut

le herkkää biologista materiaalia, jota voi-

totyyppilaitteen toimittamisesta maksa-

myydä CleanDetin laiteratkaisuja, Talvi-

havainnot ovat arvokkaimpia. Te-

daan kutsua proteiinin optiseksi sormen-

valle asiakkaalle on sovittu, Koivisto ker-

tie tarkentaa.

hokas ja turvallinen tuote edistää

jäljeksi. Sormenjälki paljastaa, että pin-

too.

pintojen hygieniaa, heikkolaatuisesta voi olla enemmän haittaa. l

LÄHTEITÄ:
• Ahonen M. ym. 2017. Proactive approach
for safe use of antimicrobial coatings in
healthcare settings: opinion of the COST
Action network AMiCI. Int J Environ Res
Public Health. 14(4).
dx.doi.org/10.3390/ijerph14040366.
• Dunne CP. ym. 2020. Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious disease: a consensus view from the AMiCl COST Action. Journal of Hospital Infection, Vol 105 (2), pp 116−118.
doi.org/10.1016/j.jhin.2020.04.006.
• Dunne SS. ym. 2018. Specialised cleaning
associated with antimicrobial coatings
for reduction of hospital acquired infection. Opinion of the COST Action Network
AMiCI (CA15114). Journal of Hospital Infections 99(3):250−255.
Journalofhospitalinfection.com/article/
S0195-6701(18)30144-0/fulltext.
• Inkinen J. ym. 2017. Copper as an antibacterial material in different facilities. Letters in Applied Microbiology, 64(1):
19−26.
doi.org/10.1111/lam.12680.
• Pietsch F. ym. 2020. Selection of resistance by antimicrobial coatings in the
healthcare setting. Accepted for publication in the Journal of Hospital Infection.
doi.org/10.1016/j.jhin.2020.06.006
• Rosenberg M. ym. 2019. Potential ecotoxicological effects of antimicrobial surface coatings: a literature survey backed
up by analysis of market reports. PeerJ
7:e6315
doi.org/10.7717/peerj.6315
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Sairaalatutkimuksessa hyperspektrikuvantaminen rajoitettiin näkyvän valon alueelle satojen värien
sijaan.

nalle on muodostunut tai muodostuu bakteerikasvustoa.
Laitetta voitaisiin hyödyntää myös vi-

NÄKYMÄTTÖMÄSTÄ LIASTA
HÄLYTTÄVÄ LAITE SOPII
MYÖS ELINTARVIKEALALLE

A

Hän kertoo, että teknologia kiinnostaa
myös ulkomailla.

Joustava ja laajakäyttöinen teknologia

− Sieltäkin on asiakkaita mukana verifioinneissa. Verifiointikohteita on täl-

rusten havaitsemisessa muuttamalla sen

AutoDet sai projektin kaupallistamiseen

le vuodelle jo useampi, mutta toki mukaan

sensoreita ja mittaustekniikkaa niin, että

Business Finlandin rahoituksen, ja tekno-

mahtuu vielä tässä vaiheessa, jos kiinnos-

laite tarkastelee isojen alueiden sijaan pie-

logian pohjalle perustettiin CleanDet Oy

tusta löytyy, Talvitie vinkkaa.

nempiä pisteitä.

marraskuussa 2019.

Koska perusteknologia on valmis tuot-

– Tekoäly ja laitteen valon aallonpituu-

− Tavoitteena on kehittää, valmistaa ja

teistettavaksi, sillä voidaan tehdä asiakas-

det soveltuvat myös virusten havaitsemi-

myydä hyperspektrikuvantamisteknolo-

pilotteja ensi vuonna sopivimmiksi vali-

seen. Valonsäde ja kuvantaminen kohdis-

giaa pintakontaminaatioiden detektoin-

tuissa kohteissa.

tetaan muutaman mikrometrin kokoiselle

tiin ja tekoälyn avulla tapahtuvaan tun-

− Lisäksi kehitämme teknologiaa edel-

alueelle, jolle on asetettu sylkinäyte. Tä-

nistamiseen. Menetelmä mahdollistaa re-

leen osin asiakassovellusten tarpeen mu-

mä tapa olisi huomattavasti nopeampi ja

aaliaikaisen, jatkuvan monitoroinnin vali-

kaan, mutta myös puhtaasti tutkimusläh-

liikuteltavampi kuin nykyiset laboratorio-

tuissa kohteissa, kuten sairaaloissa, hoiva-

töisesti, Talvitie kertoo. l

ta vaativat tunnistusmenetelmät. Mittaus-

kodeissa ja ruokateollisuuden tuotantolin-

alto-yliopiston tutkijat ovat ke-

tiloissa työskenteleville ihmisille aiheutu-

aika voisi olla jopa muutaman minuutin,

joilla, CleanDetin toimitusjohtaja Marian-

hittäneet uuden, lian ja baktee-

nut vaaraa lyhyen aallonpituuden ultravi-

Koivisto kertoo.

ne Talvitie kertoo.

rien havaitsemiseen tarkoitetun

olettivalosta.

menetelmän. Satoja värejä tal-

– Havaitsimme menetelmän avulla esi-

lentavan hyperspektrikameran

merkiksi yskimisen jättämiä kasvualustoja

ja tekoälyn yhdistämiseen perustuvaa Au-

eli biofilmejä, joita on vaikeaa havaita pal-

toDet -menetelmää (automatic biological

jain silmin. Laite myös hälyttää tahroista

contamination detection) voidaan käyttää

sitä mukaa, kun niitä ilmaantuu pinnoil-

muun muassa pintojen puhtauden varmis-

le, Aalto-yliopiston akatemiatutkija Juha

tamiseen norovirusepidemian tai flunssa-

Koivisto kertoo.

kauden aikana.
la aloilla terveydenhoidosta elintarvikete-

Etuna automaattisuus
ja alhaiset käyttökustannukset

ollisuuteen. Tulevaisuudessa sille voi ol-

AutoDet on automaattinen menetelmä, ja

la käyttöä myös virusten havaitsemisessa.

sen käyttökustannukset jäävät matalik-

Pilottitutkimuksessa Porin Satasairaa-

si. Alkuinvestoinnin jälkeen maksettava-

lan odotustiloissa tehtiin yhteensä 200

na ovat sähkö- ja korjauskustannukset se-

mittausta esimerkiksi pöydiltä ja tuo-

kä dataliikennekustannukset, jos laite on

lien käsinojista. Tutkijat rajoittivat hy-

kytketty etämonitorointiin tai -analyysiin.

Menetelmää voidaan käyttää monil-

perspektrikuvantamisen näkyvän valon

Laite pystyy skannaamaan isoja alueita

alueelle varmistaakseen, ettei samoissa

kerrallaan, valvomaan niitä ympäri vuo-

Tälle tutkimushankkeelle on haettu ra-

CleanDet tekee yhteistyötä Kiillon kans-

hoitusta ja yhteistyökumppaneita. Uusien

sa tarkoituksenaan testata laitetta useissa
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vallisuudesta kuuluu viime-

TEKSTI: elintarviketurvallisuusasiantuntijat Heidi Määttä ja Saila Kivijärvi,
osastopäällikkö Sanna-Maria Järvensivu & lakiasiantuntija Ville Rautiainen, Sweco

ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN HALLINTA
HAASTAA SUUNNITTELUA JA MATERIAALEJA

I

KUVA: SWECON KUVAPANKKI

turvallisuusvaatimukset.

sijaisesti sille, joka ”saattaa

Usein konelinjoja raken-

elintarvikkeen ja kontaktima-

nettaessa tai niihin muutoksia

teriaalin kosketuksiin”. Sik-

tehtäessä yksi CE-merkintä ei

si kemialliset, mikrobiologiset

kata koko linjastoa, tai laittei-

ja fysikaaliset riskit pitää arvi-

ta ei toimiteta CE-merkittyi-

oida osana HACCP:ia (Hazard

nä, vaan osittain valmiina ko-

Analysis and Critical Control

neina. Tällöin tulee olla selvillä,

Points) ja prosessimuutosten

kenellä on lopullinen valmista-

hallintaa.

jan rooli: silläkö, joka kokoaa
lopullisen teknisen tiedoston

Koneiden tulee olla
käytössä turvallisia

ja tekee tarvittavat riskinarvioinnit? Monesti toiminnan-

Koneasetus säätelee elintarvi-

harjoittajasta tulee näissä ti-

keturvallisuuden lisäksi myös

lanteissa koneenvalmistaja.

hanteelliset elintarvikete-

erilaisiin elintarvikesovelluk-

henkilöturvallisuutta. Elintar-

ollisuuden koneet ja laitteet

siin sopivia.

viketeollisuudessa käytettävien

ovat helposti puhdistettavia

Voiteluaineiden valmistajat

koneiden ja laitteiden turval-

Tärkeää henkilö- ja
tuoteturvallisuus

sekä materiaaleiltaan vaih-

voivat hakea ISO 21469 -stan-

lisuutta säädetään kahden eri

Koneturvallisuuden

televia lämpötiloja ja pesu-

dardin mukaista sertifiointia

lainsäädännön kautta.

mäinen tavoite on henkilötur-

kemikaaleja kestäviä. Koneiden

(International Organization for

ja laitteiden materiaaleista ei

Standardization). Standardissa

set

min-

naatiota ehkäisemällä varmis-

saa irrota osia tai muita elintar-

määritetään koostumusta, val-

kä pohjalta laitevalmistaja an-

tetaan elintarvikkeiden tuote-

vikkeisiin kuulumattomia par-

mistusta, käyttöä ja käsittelyä

taa vaatimustenmukaisuus- tai

turvallisuutta. Tuotannon nä-

tikkeleita. Materiaaleina käyte-

koskevat vaatimukset voite-

liittämisvakuutuksen toimit-

kökulmasta on erittäin tärkeää,

tään usein ruostumatonta te-

luaineille, jotka voivat valmis-

tamalleen koneelle. Työturval-

että konelinja suojaa tuotetta.

rästä, erilaisia muoveja, kumia

tuksen ja käsittelyn aikana jou-

lisuuslaki taas säätää työnan-

Linjastolla tapahtuvissa häi-

ja silikonia.

tua satunnaisesti kosketuksiin

tajan velvollisuudet siitä, että

riötilanteessa putkiston liitos-

elintarvikkeen kanssa.

käytössä oleva kone on turval-

kohtien on oltava kunnossapi-

linen. Vaatimustaso on yhtäläi-

dossa helposti saavutettavissa,

nen siitä riippumatta, kumpaa

mutta elintarviketurvallisuu-

lakia seurataan, mutta vastuu-

den kannalta kontaminaatio-

taho eri.

vaaran vuoksi vuotokohtia ei

Elintarvikkeiden

kanssa

kosketuksissa olevia materi-

Koneasetus antaa vaatimuklaitevalmistajalle,

ensim-

vallisuus. Toisaalta kontami-

säädellään EU:n tasolla. Kon-

Miten vaatimuksenmukaisuus osoitetaan?

taktimateriaalit eivät saa siir-

Elintarviketeollisuuden koneita

tää niiden sisältämiä aineita,

ja laitteita koskee valtioneuvos-

Koneturvallisuuden lähtö-

saa olla linjaston päällä. Hyvil-

esimerkiksi raskasmetalleja,

ton koneasetus, joka edellyttää,

kohtana on, ettei kone tai lai-

lä jäljitysmenetelmillä voidaan

ruokaan niin, että ne olisivat

että koneiden valmistajan tai

te uhkaa henkilön terveyttä tai

rajata häiriötilanteessa pilaan-

terveydelle haitallisia tai hei-

tämän valtuutetun edustajan

turvallisuutta. Yleisimmät ris-

tunut tuote-erä mahdollisim-

tulee laatia asetuksen mukai-

kit konelinjoilla liittyvät liik-

man pieneksi. Tavoitteena on

nen vaatimustenmukaisuusva-

kuviin koneenosiin, puristumi-

kone, joka on sekä turvallinen

kuutus. Vakuutuksessa on käy-

seen ja jumiin jäämiseen. Näil-

että tuottava. l

aaleja, kontaktimateriaaleja,

kentäisivät ruuan aistinvaraisia ominaisuuksia.

Hyvällä suunnittelulla voidaan varmistaa sekä elintarvikkeiden että
työntekijöiden turvallisuus.

Lainsäädäntö asettaa
turvallisuusvaatimuksia

tävä ilmi, että olennaiset tur-

tä riskeiltä suojaudutaan kiin-

kiksi muovisten, keraamisten

materiaalikohtaisia standar-

vallisuusvaatimukset on täy-

teillä tai toimintaan kytketyil-

Kehysasetuksen lisäksi elin-

sekä aktiivisten ja älykkäiden

deja tai toimialan suosituksia.

tetty ja elintarvikkeiden kans-

lä suojilla.

tarviketeollisuudelle laittei-

materiaalien käytöstä kontak-

Kontaktimateriaaleja ovat

sa kosketuksiin joutuvat mate-

ta ja koneita valmistavien tai

timateriaalina.

myös koneissa ja laitteissa

riaalit täyttävät niitä koskevien

käytetyt voiteluaineet ja öl-

säädösten vaatimukset.

välittävien toimijoiden pitää

Harmonisoimattomien elin-

huomioida EU:n asetus hy-

tarvikekontaktimateriaalien

jyt sekä elintarvikkeen kans-

vistä tuotantotavoista. Asetus

soveltuvuutta elintarvikekäyt-

edellyttää, että kontaktimate-

töön on arvioitava ensisijai-

riaalitoimijat laativat kirjallisen laadunhallintajärjestel-

Kuka viime kädessä
vastuussa?

Elintarvikealan toimijoiden

Työnantaja on velvollinen te-

sa kosketuksissa oleva höyry.

pitää varmistaa käyttämien-

kemään turvallisuutta paran-

Niiden sisältämät aineet eivät

sä kontaktimateriaalien tur-

tavat muutokset, jos konelin-

sesti yleisten kontaktimateri-

saa olla myrkyllisiä, haitallisia

vallisuus. Vaatimuksenmukai-

ja on hankittu jo vuosia sitten

aalisäädösten pohjalta. Har-

perimälle tai lisääntymisel-

suusilmoitukset ja materiaaleja

ja turvallisuuden vaatimustaso

män ja noudattavat hyviä tuo-

monisoimattomien

materi-

le tai syöpää aiheuttavia. Ris-

koskevat olennaiset tiedot tu-

on sen jälkeen noussut. Uuden

tantotapoja.

aalien

vaatimustenmukai-

kinarvioinnin perusteella voi-

lee pyytää kontaktimateriaali-

koneen hankinnassa työnan-

suuden ja turvallisuuden pe-

daan määrittää elintarviketuo-

toimittajilta ja arvioida materi-

tajan pitää varmistaa vastaan-

leja koskevien yleisten sää-

rusteluina

tannossa kohteet, joissa tu-

aalien turvallisuus ja sopivuus

ottotarkastuksessa, että lai-

dösten lisäksi eräät kontakti-

ferensseinä)

käyt-

lee käyttää elintarvikekelpoisia

prosessiin.

te täyttää koneasetuksen vaa-

materiaalit ovat EU:ssa har-

tää EU:n jäsenvaltioiden kan-

aineita. Esimerkiksi NSF-re-

Tämä koskee myös tuotan-

timukset. Koneen CE-merkintä

monisoidun sääntelyn pii-

sallista sääntelyä tai niiden

kisteröidyt (National Sanita-

nossa käytettyjä koneita ja lait-

osoittaa, että valmistaja on toi-

rissä. Yksityiskohtaisempaa

puuttuessa EU:n ulkopuolis-

tion Foundation) H1-, H2- ja

teita.

mittanut valmiin koneen, joka

sääntelyä on annettu esimer-

ten

H3-luokan voiteluaineet ovat

Kaikkia kontaktimateriaa-
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maiden

(turvallisuusrevoidaan

lainsäädäntöä,

Vastuu elintarvikkeen tur-

täyttää olennaiset terveys- ja

LÄHTEET:
• Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista
• Komission asetus (EY) N:o
2023/2006 elintarvikkeen kanssa
kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista
• Valtioneuvoston asetus koneiden
turvallisuudesta (400/2008)
• Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2006/42/EY koneista
• Työturvallisuuslaki (738/2002)

IFS Food on kansainvälisesti tunnustettu ja luotettu
standardi elintarvikkeiden turvallisuuden ja
laadun sekä tuotantoprosessien arvioimiseksi.

IFS Food -sertifiointi nyt Suomessa, suomen kielellä
Tutustu IFS-sertifiointiin ja auditoijiemme
matkaan IFS-arvioijaksi skannaamalla
oheinen koodi matkapuhelimellasi.
https://www.kiwa.com/fi/fi/palvelumme/
ifs-food-sertifiointi/

Lisätietoja: Tuoteryhmäpäällikkö
Teija Paananen, 040 550 3243
Kiwa Inspecta
kiwa.com/fi
fi.asiakapalvelu@kiwa.com
p. 010 521 600
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Hunajan laatua tulee varjella
Hunajan laatuvaatimukset on
määritelty hunajadirektiivissä
(2001/110/EY). Suomen Mehiläishoitajien Liiton määrittelemät
kriteerit kotimaiselle laatuhunajalle ovat direktiiviäkin tiukemmat.
Hunajaa ei tule kuumentaa
niin, että sen luontaiset entsyymit tuhoutuvat tai heikentyvät.

JUOKSEVAA HUNAJAA
HELLÄVARAISESTI
ULTRAÄÄNIKÄSITTELYLLÄ

kilon käsittelyerille soveltuvia laitteistoja

kirkkaampaa ja läpinäkyvämpää kuin kuu-

on kuitenkin tiettävästi saatavilla . l

toisuus, sähkönjohtavuus ja pH eivät muutu käsittelyssä .
4

Ultraäänikäsittely vaikuttaa lupaavalta, mutta tutkimukset ovat kuitenkin pääosin tehty laboratoriomittakaavassa, eikä

ltraääni on ihmisen kuuloalueen

Liiallinen kuumennus tuhoaa entsyy-

Ultraäänikäsittely eli sonikointi hunajaan

skaalautuvuudesta teolliseen kapasiteet-

yläpuolella, yli 18 kHz:n taajuu-

mejä, nostaa hydroksimetyylifurfuraalin

upotettavan äänipään (engl. sonotrode)

tiin ole juurikaan näyttöä. Noin kymmenen

della esiintyvää värähtelyä. Si-

(HMF) pitoisuutta ja voi heikentää huna-

avulla saattaa kuitenkin aiheuttaa lämpöti-

tä voidaan hyödyntää esimer-

jan aistittavaa laatua. Varsinkin invertaa-

lan nousua käsittelyn aikana etenkin ääni-

kiksi pesumenetelmissä. Ultra-

sientsyymin aktiivisuus tuhoutuu herkäs-

pään välittömässä läheisyydessä. Haude-

ääniaaltojen pesunesteeseen synnyttämät

ti lämpökäsittelyssä. Hunajaa käsiteltäes-

tyyppisessä sonikoinnissa ultraääniaal-

pienet, alipaineiset kuplat irrottavat hiuk-

sä juoksevaksi on huolehdittava siitä, että

lot jakautuvat tasaisemmin ja hellävarai-

kasia siihen upotetun esineen tai laitteen-

kuumennusaika on mahdollisimman lyhyt

semmin.

osan pinnalta ja rikkovat mikrobien solusei-

ja hunaja jäähdytetään välittömästi.

niä (kavitaatio).

ri- ja lihateollisuudessa. Sekä matala- et-

Ultraäänikäsittely on perinteistä kuumen-

ta. Kiteiden kokoa voidaan saada pienen-

tä korkeatehoista ultraääntä voidaan käyt-

nusta hellävaraisempi menetelmä saada

nettyä jo viiden minuutin vesihaudetyyp-

tää myös elintarvikkeiden prosessoinnissa

hunajasta juoksevaa ja tuhota mikrobeja.2

pisessä sonikoinnissa (42 kHz, 20 °C)3. Tällä

jon-

(Taulukko) .

Ultraäänikäsittely soveltuu myös hunajan prosessointiin kuumennuksen sijasta.
Suomalainen hunaja myydään useimmiten kiteytyneenä tai hallitusti kiteytettynä,
mutta kuluttajat suosivat myös juoksevaa
hunajaa sen helppokäyttöisyyden vuoksi.
Glukoosi- ja fruktoosipitoisuus vaikuttavat hunajan kiteytyvyyteen ja juoksevuuteen. Juoksevan hunajan valmistus
vaatii usein hunajan kuumennuksen, jotta

Entsyymiaktiivisuuden hallinta
Sekoittaminen ja homogenointi
Kiteyttäminen
Lihan mureuttaminen
Uuton tehostaminen
Viskositeetin muokkaaminen

vat kotimaiset lajihunajat pysyvät pitkään

Kaasunpoisto ja vaahdonmuodostumisen esto

jaa ei kuitenkaan suositella kuumennettavan yli 40 asteen, jotta sen laatu ei kärsi.
Ylikuumenemisen riski on erityisesti lämmityskierukkaa käytettäessä.
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2

Kabbani ym. 2011. Ultrasound-assisted liquefaction
of rosemary honey: Influence on rheology and
crystal content. Journal of Food Engineering,
107(2), 173–178.

5

D’Arcy. 2007. High-power Ultrasound to Control of
Honey Crystallisation. RIRDC Publication, 07/145,
1–140.

jan glukoosipitoisuudesta ja kiteiden koos-

rattuna. Fenolisten yhdisteiden pitoisuus

Taulukko. Esimerkkejä ultraäänikäsittelystä
elintarvikkeiden prosessoinnissa

Partikkelikoon pienentäminen

man fruktoosipitoisuutensa vuoksi. Huna-

Thrasyvoulou ym. 1994. Liquefying crystallized
honey with ultrasonic waves. Apidologie, 25, 297–
302.

ta käsittelyyn tarvittava aika riippuu huna-

nouse käsittelemättömään hunajaan ver-

glukoosikiteistä päästään eroon. Vain harjuoksevina ilman prosessointia korkeam-

4

menetelmällä HMF-pitoisuus ei juurikaan

1

Hunajan prosessointia
kuumennuksen sijasta

Quintero-Lira ym. 2017. Effects of liquefying
crystallized honey by ultrasound on crystal size,
5-hydroxymethylfurfural, colour, phenolic
compounds and antioxidant activity. European
Food Research and Technology, 243, 619–626.

Sonikointi pienentää tehokkaasti kitei-

kin verran esimerkiksi panimo-, meije-

hyödynnetään

3

5

VIITTEET:
1
Gallo ym. 2018. Application of Ultrasound in Food
Science and Technology: A Perspective. Foods,
7(10), 164,
doi:10.3390/foods7100164.

syntyy Maillardin reaktiossa sokerin hajotessa. Myös säilytysaika ja -lämpötila vaikuttavat entsyymiaktiivisuuteen ja HMF-pitoisuuteen.
Ylikuumennettu tai käymään
alkanut hunaja (ns. taloushunaja) soveltuu silti elintarvikkeiden
raaka-aineeksi, mutta ei sellaisenaan kuluttajalle myytäväksi.

den kokoa ja vähentää niiden määrää, mut-

Perinteistä kuumennusta
hellävaraisempaa

Ultraäänipesua

edellyttää kuitenkin hunajan lämmittämistä. Korkeampia lämpötiloja käytetään juoksevan hunajan
valmistuksessa.
Prosessoinnin jälkeen hunajan diastaasientsyymin aktiivisuuden pitää olla vähintään kahdeksan Schade-asteikolla ja hydroksimetyylifurfuraalin pitoisuuden (HMF) alle 40 mg/kg. HMF:ää

nikoinnin jälkeen hunajasta voi tulla myös
mennuksen jälkeen2. Hunajan kosteuspi-

Ultraäänikäsittelyllä on monia etuja hunajan kuumennukseen verrattuna.

U

Diastaasi ja invertaasi ovat hunajan tuoreuden ja laadun kannalta
oleellisia entsyymejä. Muilla entsyymeillä on merkitystä hunajan
antimikrobisiin ominaisuuksiin.
Antimikrobit ominaisuudet ja
aromit voivat myös kärsiä kuumennuksen aikana. Linkouksen,
selkeyttämisen, siivilöinnin ja
pakkaamisen helpottaminen

Mikrobien tuhoaminen
Tarkka viipalointi
Kuivauksen, kuumennuksen tai pakastuksen
tehostaminen

ja antioksidanttiaktiivisuus voivat kuitenkin nousta, kun käsittelyaikaa pidennetään
5–10 minuutilla.

Ultraäänikäsittelyn
voi yhdistää lämmitykseen
Ultraäänikäsittelyn yhdistämisellä lämmitykseen ovat etuina alhaisempi HMF-pitoisuus, korkeampi diastaasientsyymin
aktiivisuus ja juoksevan koostumuksen
säilyminen pidempään pelkkään kuumen-

Menestyksen makujen
rakentaja
Arvostatko eniten mausteseosten herkullisuutta, toimitusvarmuutta
vai maustetoimittajasi kykyä innovoida uusia tuotteita kanssasi?
Maustepalvelu pystyy tähän kaikkeen – siksi olemme Suomen johtava
elintarvikekomponenttien asiantuntija ja toimittaja.

nukseen verrattuna, vaikka käsittelyaika
olisi lähes yhtä pitkä4. Ultrasonikoinnista voi olla huomattavaa hyötyä erityisesti
EU:n ulkopuolella, missä hunajan pastörointi (n. 70 °C) on yleistä.
Pastöroinnin tapaan ultraäänikäsitte-

www.maustepalvelu.com

ly tuhoaa hiivasoluja, ehkäisee siten käymistä ja parantaa hunajan säilyvyyttä. So-
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KOTIMAINEN KASVIS
KULLAN KALLIS
Lähes koko läntinen Eurooppa on riip-

Kilpailu valmisruokateollisuudessa

meen ja nähdä, kuinka hyvin pel-

on kovaa, ja sielläkin kotimaisuudella on

puvainen vierastyövoimasta. Osittain sen

tojamme hoidetaan. Niitä muo-

suuri merkitys. Pelkästään hintaa laske-

avulla on mahdollistettu tehokas ja edul-

kataan, lannoitetaan, suojellaan

malla emme selviä kilpailussa puutarha-

linen ruokatuotanto.
Edullisen kausityövoiman lisäksi uusi

tuholaisilta ja kasvitaudeilta rikkakasveja

tuotannossa emmekä elintarviketeolli-

unohtamatta. Pelloilta torjutaan hallaa ja

suudessakaan. Jossain muualla pystytään

tekniikka on mahdollistanut suuremmat

lisätään lämpöä katteiden avulla.

tekemään vastaavia tuotteita aina edulli-

tilakoot ja pienemmät yksikköhinnat.

semmin kuin meillä.

Siitä huolimatta erityisesti puutarhakas-

telmät pumppaavat vettä kasvien käyt-

Kumppanuus ja hyvä laatu ovat kei-

vien viljelyssä tarvitaan tulevaisuudessa-

töön. Ilmastonmuutos on tehnyt viljelystä

noja, joilla voimme vahvistaa koko ket-

kin lukuisia käsipareja istuttamaan, hoi-

vaikeammin ennakoitavaa, koska esimer-

jun asemaa ja tuotteiden kiinnostavuutta.

tamaan ja korjaamaan satoa. Viljeleminen

kiksi kuivat jaksot ovat yleistyneet kesällä

Suomalaisille alkuperämerkinnöillä ja

on kaukana prosessiteollisuudesta.

ja kosteat talvella.

vahvoilla brändeillä on merkitystä, sillä

Isoissa kriiseissä näyttää siltä, että pie-

suurin osa meistä valitsee ensisijaisesti

nemmät ja ketterämmät tilat ja jopa maat

kotimaisia elintarvikkeita.

selviävät vähäisemmin kolhuin kuin isot,

Suomen pelloilta kerätään talteen miljoonia kiloja tuorevihanneksia, teollisuu-

joiden riskinsietokyky ei aina ole paras

den raaka-aineita ja varastovihanneksia
talven varalle. Olemme monen elintarvikkeen osalta omavaraisia lähes koko
vuoden. Kasvihuonetuotteita on tarjolla
ympäri vuoden, juureksia, perunaa ja
kaalia pitkälle kevääseen. Uusin säätöilmavarastointi mahdollistaa kotimaisen
omenan myynnin maaliskuuhun asti.
Moni puutarhayrittäjä etsii koko ajan
uusia lajeja viljeltäväksi. Kotimaista par-

MONEN
ELINTARVIKEYRITYKSEN
KILPAILUKYKY PERUSTUU
OMAN MAAN RAAKAAINEISIIN.

mahdollinen. Onko jo aika, jolloin elintarviketuotannossa suuruuden ekonomiaa ei
enää tarvitsisi lisätä, vaan ajatella, että laadukas pientuotanto on vahvuus kilpailussa.

PUUTARHATUOTANTO SUOMESSA on
maailmanmittakaavassa pientä, mutta
laadultaan erinomaista. Sen kilpailuvaltteja ovat puhdas maaperä, vesi ja ilmasto.
Suomessa kasvukaudella auringonpaiste-

saa, hunajamarjaa ja uusia yrttejä kokeillaan, ja samalla etsitään vaihtoehtoja

tuntejakin on enemmän kuin etelämpänä,

perinteisille kasveille. Kuluttajien maku-

KAUPUNGISTUNUT YHTEISKUNTA ei

tottumukset muuttuvat, ja monen perin-

voi nojautua tuonnin varaan. Pieni poh-

teisen tuotteen kannattavuus heikkenee.

joinen maa jää helposti niukkenevien

monilta osin huippuluokkaa. Esimerkiksi

ruokavirtojen takapajulaksi, kun vakava

kasvihuoneiden satotasot ovat maailman

ruokakriisi iskee. Ongelmat ovat yhä

pohjoisimmassa puutarhamaassa suu-

lemaan, mikä merkitys omavaraisuudella

useammin globaaleja. Niitä voivat aiheut-

rimpia tuotettua neliötä kohden.

on. Saisimmeko jostain vastaavat tuotteet

taa ilmastonmuutokseen liittyvät ääri-

ja millä ehdoilla?

ilmiöt, talouden ongelmat ja kansainväli-

se, että luottamus ja kiinnostus kuluttaa

set ristiriitatilanteet.

kotimaista tuotetta pysyy hyvänä. On tär-

KORONAKEVÄT HERÄTTI meidät ajatte-

Kasvisketjuun liittyy paljon muutakin
kuin tuotanto, sillä vuorotteluvuosina

Kukaan ei uskaltanut kuvitella, että

mikä lisää aromeja.
Myös suomalainen osaaminen on

Tärkeintä koko ketjun kannalta on

keää, että kauppa on reilua ja oikeudenmukaista kaikkia osapuolia kohtaan.

samat pellot tuottavat rehuja kotieläimille

yksi mikroskooppinen virus voisi sekoit-

ja toimivat myös maanparannus- ja mai-

taa kevään 2020 elintarviketuotantoa

semapeltoina. Ennen kaikkea monen koti-

monissa tuottajamaissa niin, että satoa

siitä, että liiallinen globaali keskittämi-

maisen elintarvikeyrityksen kilpailukyky

jää istuttamatta ja korjaamatta miljoo-

nen tehotuotantoalueille ei ole ruokatuo-

perustuu oman maan raaka-aineisiin.

nia kiloja.

tannon ainoa tulevaisuus!
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kiinnostavat

entis-

tä enemmän, kun hyvinvoinnista on tullut megatrendi. Monet
yksittäiset raaka-

ainetrendit, kuten inkivääri

esäaikaan on hienoa tutustua Suo-

Yhä useammalla tilalla kastelujärjes-

K

asvikset

KUVA: JUMPSTORY

Koronakriisi muistutti kaikkia maita

tai aloe vera, ovat olleet trendikkäitä
ensin hyvinvointipiireissä, ja hiljalleen niistä on tullut valtavirtaa.
Hyvinvointia tavoitellessaan monet kuluttajat haluavat vähentää
perinteisten hiilihydraattien tai
eläinperäisten tuotteiden käyttöä. Eläinperäisiin tuotteisiin liittyvät skandaalit ja epidemiat, kuten koronapandemia, voivat lisätä kiinnostusta kasviksia ja kasvipohjaisia tuotteita
kohtaan. Epidemiat voivat osaltaan lisätä
myös sellaisten kasvisten käyttöä, joiden
uskotaan edistävän immuunijärjestelmän
toimintaa. Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi
kasvisten käytöstä voi tuntea myös mielihyvää, jos kokee tehneensä paremman
valinnan esimerkiksi eläinten tai ympäristön kannalta.

Prosessoinnilla uusia
komponentteja ja rakenteita

Kuva 1. Värikkäät ja kauniit kasvikset tuovat visuaalisuutta ruokailukokemukseen.

Kasvisten prosessointitavat ovat moni-

kasvikset syödään kuorineen ja tuoreena,

vit ja hamppu kiinnostavat teollisuutta, sil-

puolistuneet, ja kasviksista saadaan ai-

fermentoituina tai hellävaraisesti kypsen-

lä niistä valmistetut tuotteet houkuttelevat

empaa paremmin talteen kiinnostavia

nettyinä. Käytön halutaan olevan helppoa

sekä eläinperäisten tuotteiden että perin-

komponentteja. Esimerkiksi siemenis-

ja nopeaa, joten kuluttajat suosivat käyttö-

teisten hiilihydraattien välttelijöitä.

tä voidaan erotella fraktioita, kuten öl-

valmiita tuotteita, kuten kuivattuja, kuo-

Mielikuvat palkokasvien myönteisis-

jyä ja proteiinia. Maapähkinävoin rinnal-

rittuja, soseutettuja ja valmiiksi pilkottu-

tä terveysvaikutuksista ovat lisääntyneet

le on tullut niin vesimelonin siemenistä

ja kasviksia.

viime vuosina (kuva 1), ja erityisesti her-

kuin macadamiapähkinästä valmistettu-

Hävikin vähentäminen on pinnal-

ne kiinnostaa maailmalla. Herne on mel-

la, joten raaka-aineiden ja prosessoinnin

ko vaatimaton viljelykasvi, jolla on mieto

Grillaaminen on trendikäs valmis-

markkinoille odotetaan uusia innovaati-

maku, monipuoliset käyttömahdollisuu-

tusmenetelmä, jolla kasviksiin saadaan

oita, jotka vähentävät kasvisten hävikkiä

det ja hyvät ravintoarvot. Mielenkiinto on

paahteisuutta ja savuisuutta. Savu on

koko tuotantoketjussa. Suomen ruokakau-

lisääntynyt myös siksi, ettei herneeseen

nouseva trendi, joka puhuttelee erityises-

poista löytyy jo käyriä kurkkuja ja nahistu-

liity samanlaisia,negatiivisia mielikuvia

ti miehisempiin makuihin tottuneita. Ja-

neita kasviksia sisältäviä hävikkilaatikoita

metsähakkuista ja geenimuuntelusta ku-

panilaisella misotahnalla kasviksiin saa-

sekä jäätelöä, joka on valmistettu hävikki-

ten soijaan.

daan umamin makua, jolloin lautaselle ei

raaka-aineista.

ja levitteitä.

välttämättä kaivata lihaa.

Uusien raaka-aineiden sekä prosessoin-

Kaalitrendi ei näytä hiipuvan

Hyvinvointitrendin myötä monet ku-

timenetelmien avulla kasvipohjaisiin tuot-

Lehtikaali löi läpi viimeistään vuon-

luttajat toivovat mahdollisimman vähäis-

teisiin on saatu entistä lihamaisempi raken-

na 2015. Sen perässä pinnalle nousi kuk-

tä käsittelyä. Mahdollisuuksien mukaan

ne. Proteiinipitoiset kasvit, kuten palkokas-

kakaali, joka kiinnostaa erityisesti perin-
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teisiä hiilihydraatteja vältteleviä (kuva 2).
Kukkakaalista on kehitetty niin riisin kaltaista lisuketta, pizzapohjia kuin ”wingse-

Kaikki vastaajat (n= 26732,36 maata)

jä”. Seuraavaksi pinnalle nousevat kerä- ja

Aasia (n= 6246, 8 maata)
Latinalainen Amerikka (n= 5125, 7 maata)

ruusukaali, ja niiden vanavedessä todennäköisesti kyssä- ja kurttukaali.
Satokausiajattelu on tuonut uusia ideoita myös kaalien käyttöön. Keräkaali taipuu
niin rouskuviksi salaateiksi, pestoksi kuin
pataruuiksi. Ruusukaali kiinnostaa etenkin
ruokahifistelijöitä, joten tulevaisuudessa
myös sille voi odottaa kekseliäitä mausta-

60%
50%
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30%
20%
10%
0%

55%

38%

trendikäs grillattava, jonka rinnalla kypsyy
muitakin satokauden kasviksia, kuten raparperia, retiisiä ja avomaakurkkua.

Instagrammattavuus tuo
lisäarvoa milleniaaleille

kasvikset
(pl. peruna)

48%

46%
37%

palkokasvit
(esim. pavut ja linssit)

erikoisviljat
(esim. kvinoa, speltti)

Kuva 2. Vuonna 2017 toteutetussa kansainvälisessä tutkimuksessa selvitettiin, mitä vaihtoehtoja kuluttajat näkevät perinteisille hiilihydraateille, kuten riisille ja pastalle.
Lähde: GlobalData

houkuttelevat erityisesti helppokäyttöiset

kiinnostaa myös länsimaissa hyvinvoin-

tuotteet, joiden avulla vältetään punajuur-

nin ja luonnollisuuden megatrendit myötä.

ten sotkuinen esikäsittelyvaihe.

tavat” raaka-aineet kiinnostavat etenkin

Mitkä ovat seuraavia
superfoodeja?

milleniaaleja, joille kuvaaminen ja kuvi-

Visuaalisesti näyttävät eli ”instagrammat-

55%

23%

perinteinen
hiilihydraatti täysjyvänä

TEKSTI: yliopistotutkijat Hannele Kauppinen-Räisänen ja
Hanna Leipämaa-Leskinen & KTM Niko Pentikäinen, Vaasan yliopisto

Pohjois-Amerikka (n= 1601, 2 maata)
Eurooppa (n= 11648, 16 maata)
Lähi-itä ja Afrikka (n= 2112, 3 maata)

45%

mis- ja valmistustapoja. Keväällä kypsyvästä varhaiskaalista on puolestaan tullut

KASVISTEOLLISUUS

Mitä seuraavista käytät tai voisit harkita käyttäväsi vaihtoehtona perinteisille hiilihydraateille?
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Gojin ja mulperin jälkeen terveellisistä naposteltavista kiinnostuneet voivat in-

R

uuan kulutustottumukset muut-

helppouden ja vaivattomuuden merkitys

tuvat

yhä

kasvaa tulevaisuudessa. Ruuanlaittoon ha-

useampi pyrkii korvaamaan li-

lutaan puolivalmiita ja valmiita ruokatuot-

hansyöntiä kasviksilla. Tilas-

teita, jotta säästyy aikaa ja vaivaa.

mutta

Helppouden merkitys kasvaa tulevaisuudessa.

toissa muutos ei vielä juuri-

Kuluttajien ihanteissa näkyy kuitenkin

kaan näy. Tottumusten muutosvoimana

myös luonnollisuus ja paikallisuus ja esi-

on monta kuluttajan käyttäytymiseen vai-

merkiksi kasvisten monipuolisempi käyt-

ja prosessoitu yhdistettynä samaan brän-

kuttavaa tekijää.

tö nykyiseen verrattuna. Perinteisten suo-

diin resonoi kuluttajaryhmälle, joka ha-

melonista. Tiikeripähkinä on ruohomaisen

Kasvisruokailua nostattaa arvopohjai-

malaisten kasvisten arvostus nousee vas-

luaa tehdä vastuullisia, terveellisiä ja hy-

Terveystietoiset kuluttajat ovat alkaneet

kasvin juurimukula, jota kutsutaan man-

nen kuluttaminen, kasvava kiinnostus ter-

tuullisuuden merkityksen myötä. Vaikka

vinvointia kohentavia valintoja arjen help-

en jakaminen on tärkeää. Visuaalisia kas-

kiinnostua sienistä ja niiden sisältämistä

telimaisen makunsa takia myös maaman-

veyteen ja hyvinvointiin, arjen helppous

tulevaisuudessa kaupan hyllyllä nähdään-

poudesta tinkimättä.

viksia ovat esimerkiksi karambola, violet-

ravintoaineista. Sienistä valmistetaan esi-

teliksi. Tiikeripähkinän maku on makea ja

luonnollisuutta ja paikallisuutta unohta-

kin yhä enemmän prosessoituja, kasvipe-

ti porkkana ja sininen peruna. Filippiineil-

merkiksi eri tavoin maustettuja ja kuivat-

pähkinäinen, ja se sisältää muun muas-

matta, tarve saada vaihtelua ruokailuun ja

räisiä ruokatuotteita, kuluttajat haluavat

Helposti tehtyä ja hyväksi koettua

tä kotoisin oleva ube, eli violetti isojamssi,

tuja naposteltavia sekä smoothiehin sopi-

sa kuitua, E-vitamiinia, rautaa ja magne-

brändien rooli kuluttajan ristiriitojen rat-

sinne myös raaka-aineita, joissa on tun-

Ruokalautaselle päätyvät valinnat ilmen-

on noussut trendiksi ulkomailla, ja kahvi-

via jauheita.

siumia. Kiinan taateliksikin kutsuttu jujube

kaisijana.

tumaa aitoudesta, maantuntumaa.

tävät samanaikaisesti kuluttajan arvopoh-

loissa näkee ubea sisältäviä violetteja juo-

Sekä kuluttajia että metsänomistajia

nostua tiikeripähkinästä, jujubesta ja vesi-

KUVA: PIRJO HUHTAKANGAS

KASVISRUOKA YHÄ
USEAMMIN PÄÄRUOKAA
hiljalleen,

Teema

on puolestaan makea ja hieman omenaisen

jaa ja arjen tilanteita. Ristiriidoilta ei voida

kiinnostavat erilaiset lääkinnälliset sienet,

makuinen hedelmä. l

Vastuullisuus korostuu

Punajuuren suosion odotetaan kasva-

kuten pakuri- ja lakkakääpä, jotka tun-

Kuluttajien tietoisuus kulutusvalintojen

van sekä voimakkaan värinsä että erilais-

netaan myös nimillä chaga ja reishi. Nii-

ympäristövaikutuksista jatkaa kasvuaan.

Kuluttaja haluaa arkeensa myös vaihtelua.

kovassa nosteessa, sen yleistymiseen tar-

ten ravintoaineiden ansiosta. Esimerkik-

tä käytetään esimerkiksi erilaisina jauhei-

Huoli maapallon tulevaisuudesta lisää

Markkinoilla on tilaa uusille, eksoottisil-

vitaan kulutustottumusten muuttamista.

si punajuurimehulla on tutkimusten pe-

na, uutteina sekä teehen tai kahviin sekoi-

kiinnostusta kasvisruokailuun. Se koetaan

le ja innovatiivisille kasvisvaihtoehdoille.

Tottumusten muuttaminen edellyttää

rusteella havaittu olevan fyysistä suori-

tettuna. Lääkinnällisten sienten markkinat

vastuullisena kuluttamisena, koska kas-

Kuluttajat ovat kiinnostuneita uusista kas-

uusien käyttäytymismallien juurruttamis-

tuskykyä edistäviä vaikutuksia1. Kuluttajia

ovat suuret etenkin Aasiassa. Ne alkavat

VIITE:
1
Dominiques R. ym. 2018. Effects of beetroot juice
supplementation on intermittent high-intensity
exercise efforts. Journal of the International Society of Sports Nutrition 15, 2.
doi.org/10.1186/s12970-017-0204-9

Vaihtelunhaluun eksoottisia ja
innovatiivisia vaihtoehtoja

visten viljely nähdään kestävämpänä ja

vislajikkeista.

ta osaksi kuluttajan arkea. Samalla on tar-

mia ja leivonnaisia.

ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona

Suomalaisilla kuluttajilla on selvä aikomus lisätä ruokavalioonsa kasviksia ja vähentää lihan
käyttöä, mutta aikomuksen vieminen käytäntöön ei ole aivan
helppoa. Tämä käy ilmi Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa ScenoProt -hankkeessa
tehdystä kyselytutkimuksesta
(n=2 005), jossa selvitettiin suomalaisten, ruotsalaisten, isobritannialaisten ja saksalaisten kuluttajien asenteita ruokavalioita ja erityisesti kasviproteiineja
kohtaan.
Uusista kasviksista, kasviproteiineista ja kasviproteiinivalmisteista ollaan kiinnostuneita,
mutta haasteita uusien tuotteiden ja tapojen omaksumisessa riittää. Epätietoisuus matalan jalostusasteen tuotteiden
käytöstä ja käyttövalmiiden ja-
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losteiden korkeaksi koettu hinta hidastavat uusien tuotteiden omaksumista ruokavalioon.
Käyttövalmiiden ja helppokäyttöisten tuotteiden nykyistä alempi hinta lisäisi varmimmin proteiinipitoisten kasvisten
käyttöä.
Tärkein kasviproteiinituotteiden käytön ajuri on terveellisyys.
Muita keskeisiä tekijöitä ovat
huoli ympäristöstä ja sen hyvinvoinnista, yleinen kiinnostus uusia tuotteita kohtaan sekä huoli eläimistä ja niiden hyvinvoinnista. Eritoten huoli eläinten hyvinvoinnista on korostunut, sillä
vuoden 2019 kyselyssä kahdeksan prosenttia vastaajista mainitsi sen tärkeimmäksi syyksi
kasviproteiinien käyttöön. Vuonna 2016 vain prosentti vastaajista oli maininnut sen ylipäätään
tärkeäksi.

Suomalaiset vastaajat olivat
kiinnostuneimpia proteiinista ruokavaliossaan. Vain 10 prosenttia suomalaisista ei mieti proteiinin määrää ruokavaliossaan lainkaan. Vaalea liha on
selvästi tärkein proteiininlähde
suomalaisille. Kolmasosa suomalaisista vastaajista pyrkii vähentämään sianlihan kulutusta ja neljäsosa naudanlihaa. Aikeet ovat samansuuntaisia kaikissa maissa, joissa kysely tehtiin. Suomalaisista vastaajista
70 prosenttia ilmoitti, ettei ole
tehnyt muutoksia ruokavalioonsa vuoden aikana.
Suuri enemmistö suomalaisista vastaajista ilmoittaa olevansa sekasyöjiä. Ruokavalioiden ääripäissä on tapahtunut
muutoksia vuodesta 2016: vegaanien ja erilaisten kasvissyöjien osuus on noussut, kuten

myös niiden sekasyöjien, jotka eivät ole edes kiinnostuneita
kokeilemaan kasvisruokia. Toisaalta syömisestä on tullut joustavampaa, joten voi olla vaikea
identifioida itseään tiettyyn ruokavalioon. Jos on pääasiassa vegaani, mutta kyläillessä syö maitotuotteita, laskeeko henkilö silloin itsensä vegaaniksi vai lakto-ovovegetaristiksi?
Kysely tehtiin vuoden 2019
syyskuussa Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Vastaajia oli kussakin
maassa noin 500. Samankaltainen kysely tehtiin myös vuonna
2016. Kyselyn toteutti ScenoProt
-hankkeen partneri Makery Oy.
LISÄTIETOJA:
antti.isokangas@makery.fi

vat. Vaikka kasvispohjainen ruokavalio on

Lihan jäljittely kasviksilla tulee koros-

koin pohdittava, mitkä arkiset tilanteet

tumaan, koska kuluttajat haluavat kasvis-

voivat olla esteenä ruokailun muutoksille

Yhä useampi pohtii oman kulutuksen-

ruokailuunsa uudenlaisia makuja. Kaupan

ja miten esteitä voidaan madaltaa.

sa seurauksia ja pyrkii kiinnittämään huo-

valikoimista tulee löytymään mitä erilai-

Erityisesti nuoret ovat suunnannäyttä-

miota kulutusvalintojen ympäristövaiku-

simpia lihaa korvaavia kasvisproteiini-

jiä kasvispohjaisten vaihtoehtojen omak-

tuksiin lisäämällä kasvisten ja kasvispro-

tuotteita. Innovatiivisuus näkyy uusien

sumisessa, sillä heidän käyttäytymismal-

teiinituotteiden syömistä.

tuoteinnovaatioiden lisäksi esimerkiksi

linsa eivät ole vielä täysin vakiintuneita.

vaikeisiin olosuhteisiin tarkoitetuissa vil-

Myös asenteisiin pitää vaikuttaa ja kertoa

jelymenetelmissä, jolloin kotimaisia kas-

kasvispohjaisen syömisen eduista. Ruuan

Kuluttajien kiinnostus omaan terveyteen

viksia on saatavilla monipuolisemmin lä-

tuotantoprosessien läpinäkyvyyteen tuli-

ja hyvinvointiin lisääntyy. Hyvinvoinnin

pi vuoden.

si keskittyä yhä enemmän ja tuoda esille

kuin lihan tuottaminen.

Hinta ja epätietoisuus jarruttavat kasviproteiinin käyttöä

välttyä, kun ihanteet ja todellisuus kohtaa-

Kiinnostus hyvinvointiin kasvaa
trendi näkyy vahvasti myös ruokailussa.

sekä kasvatettujen että viljeltyjen kasvis-

Kuluttajat ovat paljon tietoisempia ruu-

Brändi ristiriitojen ratkaisijana

an terveysvaikutuksista ja kiinnostunei-

Kasvisten lisääminen osaksi ruokavalio-

suutta kuluttajia puhuttelevalla tavalla. l

ta myös ympäristön hyvinvoinnista. Tämä

ta on monelle ihanne, jota ei kuitenkaan

tulee näkymään terveellisempinä ja eetti-

täysin saavuteta. Esteiksi on muodostunut

sempinä kulutusvalintoina.

niin kiire, osaamisen puute, makutottu-

Tulokset perustuvat suomalaisilta ruoka-alan asiantuntijoilta kerätyn haastatteluaineiston analyysiin.
Tutkimus on tehty osana Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamaa Lyftkraft -hanketta, jota johtaa FT,
erikoistutkija Irene Vänninen Luonnonvarakeskuksesta.

Terveellisyys rinnastetaan yhä useam-

tuotteiden tuotantoprosessien luonnolli-

mukset kuin liian suppea tarjontakin.

min kasvispohjaisten vaihtoehtojen moni-

Elintarvikebrändit tarjoavat ratkaisu-

puolisempaan käyttöön osana ruokavaliota.

ja näihin arjen ristiriitoihin. Ne viestittä-

Helppoutta arkeen luonnollisesti

vät kuluttajille uudenlaisia, asiakasarvoa
synnyttäviä merkityskokonaisuuksia, joi-

Ruuanlaittoon ei haluta käyttää liikaa aikaa,

hin yhdistetään sujuvasti myös vastakkai-

vaikka se olisi trendikästä. Päinvastoin,

sia merkityksiä. Esimerkiksi luonnollisuus

LÄHDE:
Pentikäinen, N. 2020. Tulevaisuuden skenaariot
kasvisruokailuun ja kuluttamiseen liittyen. Pro-gradu tutkielma, Vaasan yliopisto.
urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020051838063
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peeseen. Tavoitteena on tuottaa oikean

puolella. Se vähentää säistä johtuvaa sato-

rasi omat salaatit ja vuonna 2015 salaat-

laatuinen ja kestävästi kasvatettu tuote

riskiä. Tulevaisuudessa osa heistä saattaa

tibaarit vähittäiskauppoihin. Yritys on nyt

TEKSTI: Anu Susi

tehtaalle ja kuluttajien pöytään asti.

varastoida sadon tilalla, mikä antaisi Ork-

kuluttajapakattujen salaattien markkina-

lalle lisäkapasiteettia varastointiin.

johtaja ja toimittaa hevi-tuotteita alueen-

KUVA:FRESH SERVANT

Viljelijälle sopimusviljelyn merkittävin
etu on se, että hänellä on asiakas valmiina.

Kun tilakoot ovat suurentuneet maa-

Tuorevihannesten tuotannossa kysyntä on

taloudessa, myös Orklalla sopimustilojen

Kasviksia yritys hankkii monia kana-

epävarmempaa.

määrä on laskenut. Parikymmentä vuotta

via pitkin. Erikoistomaatit ja kurkku tule-

sitten viljelijöitä oli vielä noin 140.

vat sopimusviljelijöiltä. Valmissalaateis-

Säkylän tehdas aloitti toimintansa jo
1960-luvulla.

Sopimusviljely on Clemesin mukaan

sa niille on erityisiä vaatimuksia, kuten

– Apetit on aloittanut sopimusviljelyn jo

raaka-aineen hankinnassa välttämätön-

makua parantava korkea sokeripitoisuus.

vuonna 1960. Myös viljelijöille suunnattuja

tä, sillä muuta perunalastuperunan kas-

Pääosa sopimusviljelijöistä on lähiseudun

viljelyohjeistuksia on alettu tehdä heti. Sil-

vatusta ei Suomessa tai Ruotsissa ole. Jos

viljelijöitä.

loin on haettu maailmalta hyviä esimerk-

suomalainen sato jää alle odotusten, peru-

Tuoretuotteita vuoden ympäri myyvän

kejä ja alettu kehittää omia toimintoja hy-

naa on hankittava yhteistyökumppaneilta

yrityksen raaka-ainehankinnassa on eri-

väksi havaittujen käytänteiden mukaan.

Tanskasta tai Saksasta.

laiset haasteet kuin avomaalla viljeltäviä

Esimerkiksi herneen laatuluokitukset ovat

Viljelijälle sopimusviljely antaa var-

tulleet hyvin aikaisessa vaiheessa mukaan.

muutta. Hänellä on sadolle ostaja, ja lisäk-

– Kaikkia tuotteita on pystyttävä toi-

Vielä nykypäivänkin periaatteet ja isot lin-

si hän tietää siitä maksettavan hinnan. Va-

mittamaan 52 viikkoa vuodessa, huo-

jat on luotu jo 60-luvulla, Cirule kertoo.

pailla markkinoilla perunan hinnat vaihte-

mauttaa kotimaisten kasvisten hankin-

levat Clemesin mukaan enemmän.

nasta yrityksessä vastaava Sune Snellman.

Orkla Suomi Oy:n perunalastut ja pakas-

Valmissalaatteja ympäri vuoden

Fresh Servantin tuotteista menee kaupan

teperunatuotteet valmistetaan Haraldsbyn

Fresh

pohjanmaalainen,

keskusliikkeille, kuten Keskolle, SOK:lle ja

tehtaalla Ahvenanmaalla. Perunalastuteh-

1970-luvulla toimintansa aloittanut elin-

Lidlille. Yritys tietää niiden kanssa tehty-

taan toiminta käynnistyi jo vuonna 1970, ja

tarvikealan yritys, joka toimi aluksi vi-

jen sopimusten ansiosta, mitä se tarvitsee

vuonna 1986 silloinen Oy Chips Ab laajen-

hannestukkuna. Vuonna 2010 se lansee-

kasvistoimittajilta.

Perunatuotteita Ahvenanmaalta
Fresh Servant lanseerasi kuluttajasalaatit vuonna 2010.

SOPIMUSVILJELYLLÄ VARMUUTTA
KASVISTALOJEN RAAKA-AINEEN HANKINTAAN
Sopimusviljely antaa elintarvikeyrityksille keinoja kontrolloida kasvisten laatua.

T

heti tuoreena ilman välivarastointia. Näin

on monelle kasviksia ja vihannek-

laatu saadaan talteen.

Kuluttajien toiveiden kautta pakaste-

– Viljelijät, jotka nyt toimittavat meille
tomaatteja, ovat olleet kumppaneitamme

keripitoisuus ja korkeampi kuiva-ainepi-

Chips sai tietotaidon perunalastujen
tuotannosta, sopivista lajikkeista ja niityökumppanilta.
pimuspohja oli peräisin Tanskasta, sanoo

selle välttämätön toimintatapa,

sadan kilometrin säteellä Säkylän tehtaas-

kasvin tuominen viljelyyn vaatii Cirulen

perunan sopimusviljelystä vastaava pääl-

erityisesti jos lopputuotteet vaa-

ta. Pääkasveja on yhdeksän: peruna, pork-

mukaan useamman vuoden koeviljelyn.

likkö Christer Clemes.

tivat tiettyjä ominaisuuksia kasvisraaka-ai-

kana, herne, lanttu, pinaatti, selleri, pals-

neelta. Sopimusviljely varmistaa yrityksil-

ternakka, purjo ja punajuuri. Määrällisesti

Viljelytiedot rekisteriin

sopimuksessa sovitaan muun muassa hin-

le niiden tarpeita vastaavien lajikkeiden tai

eniten kasvatetaan perunaa.

Apetitilla on tarkka viljelyseuranta.

nasta ja laadusta. Lisäksi jokaiselle kasvu-

yhteensä noin 35 miljoonaa kiloa kasviksia.

periaatteet. He sitoutuvat raportoimaan

kuttaa myös viljelymenetelmiin ja tuotan-

– Korjuu alkaa pinaatista juhannuksena

kaikki tekemänsä toimenpiteet viljelyre-

Viljelijälle sopimusviljely antaa varmuutta ja ennalta sovitun hintatason. Eri-

ja päättyy perunaan, jota nostetaan myöhäiseen syksyyn, kertoo Apetitin hankinta- ja viljelytyspäällikkö Gunta Cirule.

kisteriin, kertoo Cirule.
Vire-tietojärjestelmästä ostaja näkee
muun muassa käsittelyjen varoajat ja vil-

Viljelijöiden kanssa tehtävässä perus-

kaudelle sovitaan erikseen kasvatettavat
lajikkeet ja niiden pinta-alat.
– Perunan laadun lisäksi Orkla haluaa
sopimusten kautta vaikuttaa viljelymenetelmiin, kuten torjunta-aineiden käyttöön, kertoo Clemes.

tyiskasvin ottaminen viljelyyn voi olla ris-

Pakastettu lopputuote ja tehdastuotan-

jelyn edistymisen, ja viljelijä voi tarkistaa

ki, jos sadolle ei ole ostajaa etukäteen. Eri-

to asettavat kasvisten laadulle erityisvaati-

järjestelmästä lopuksi paljonko satoa ker-

Pellolta omaan varastoon

tyiskasvien tuotanto onkin lähes kokonaan

muksia, siksi lajit ja lajikkeet on valittu eri-

tyi. Kasvikset voidaan järjestelmässä jäl-

Peruna ostetaan Clemesin mukaan käy-

sopimusviljelyä. Se on yleistä myös viljo-

tyisesti käyttötarkoitukseen sopiviksi. Yh-

jittää viljelylohkolle saakka.

tännössä suoraan pellolta. Viljelijät kor-

jen viljelyssä.

destä kasvista voi olla viljelyssä useita la-

Apetit on kehittänyt IP-menetelmään

jaavat sadon ja kuljettavat sen Orklan kes-

(Integrated Production) perustuvan Vas-

kusvarastoon. Oma varasto antaa mah-

Viljelymenetelmiä ja uusia lajikkeita

tuuviljely-menetelmän, joka sisältää kas-

dollisuuden hallita varastointiolosuhtei-

Vihannes- ja ruokapakasteita valmista-

testataan Apetitin Räpin koetilalla Köyli-

vikohtaiset viljelyohjeet. Esimerkiksi tu-

ta. Perunalastuperuna vaatii ruokaperu-

van Apetit-konsernin Säkylän tehtailla sa-

össä. Lajikkeiden valintaan vaikuttavat

hojen torjunnassa pyritään minimoimaan

naa korkeamman varastointilämpötilan.

donkorjuuaika on kiireinen, sillä sato siir-

tuotteet. Esimerkiksi lopputuotteen muo-

kasvinsuojeluaineiden käyttö ja hallitse-

Pääosa Orklan noin 50 sopimusviljelijäs-

tyy sopimusviljelijöiden pelloilta suoraan

to, kuten viipale tai kuutio, voi vaatia lajik-

maan ympäristövaikutuksia. Kasvinsuo-

tä on edelleen Ahvenanmaalta, mutta vilje-

tehtaalle käsiteltäväksi, ja se pakastetaan

keelta eri ominaisuuksia.

jeluaineita käytetään vain todettuun tar-

lijöitä on nykyisin myös manner-Suomen

Kasviksia pakastetuotteisiin
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Avomaalla tuotettujen vihannesten teollisuuden sopimustuotanto oli Luonnonvarakeskuksen
puutarhatilastojen mukaan
48 403 tonnia vuonna 2018,
viljelyala oli 2 165 hehtaaria.

käynnistyi alusta alkaen sopimusviljelynä.

sia. Testaus vie kuitenkin aikaa. Uuden

den. Sopimusten kautta yritykset voivat vai-

jikkeita erityyppisiä lopputuotteita varten.

Kun isot tomaattipakkaamot ostavat lajittelematonta ja pakkaamatonta tavaraa,

jelty tuolloin Suomessa, joten tuotanto

Sopimusviljelijöitä on noin 140, pääosin

– Viljelijöiden kanssa sovitaan viljelyn

kymmeniä vuosia, kertoo Snellman.

toisuus kuin ruokaperunassa. Niitä ei vil-

sia käyttävälle elintarvikeyrityk-

non vastuullisuuteen.

Sopimusviljely

vissa perunalajikkeissa on matalampi so-

– Myös viljelijöiden kanssa tehtävä so-

Tämän vuoden tavoitteena on korjata

on

Ennakointia helpottaa se, että suuri osa

Perunalastujen valmistukseen soveltu-

tuotteisiin otetaan mukaan uusia kasvik-

harvinaisempien viljelykasvien saatavuu-

Servant

kasviksia käyttävillä elintarvikeyrityksillä.

si toimintaansa pakasteperunatuotteisiin.

den kasvatuksesta tanskalaiselta yhteis-

iivis yhteistyö viljelijöiden kanssa

sa suurkeittiöille.

ha

Sopimusviljelyn pinta-alat ovat
vaihdelleet ilman selkeää
trendiä 1 667 ja 2 304 hehtaarin
välillä vuosina 2000–2018.

toimittavat Freshin sopimusviljelijät yritykselle erikoistomaatteja lajiteltuna ja
pakattuna. Fresh Servant ostaa myös avomaatuotteita, kuten kaalia, kiinankaalia
ja kukkakaalia. Osa toimittajista on myös
avomaapuolen sopimusviljelijöitä.

Yhteisiä tavoitteita
Kasvihuoneviljelyssä sovitaan viljelijöiden kanssa kasvatusalat, lajikkeet ja hin-

Kasvikohtaiset tuotantomäärät
ovat vaihdelleet. Esimerkiksi
kotimaisen säilyketuotannon
vähenemisen myötä avomaakurkun tuotanto on laskenut
merkittävästi.

nat. Myös kaupan suunnalta tulee viljelylle

Sopimusviljelyä käyttävät
yleensä suuremmat elintarvikeyritykset, joiden tuotevalikoima,
kysyntä ja raaka-aineen tarve
on vakaa. Myös laatuvaatimukset voivat olla tarkkoja. Tyypillisiä asioita, joista sovitaan, ovat
määrä, laatu ja viljelytapa.

sä Fresh Servant on Snellmanin mukaan

Sopimusviljelyn käytännöt vaihtelevat yrityskohtaisesti, eikä
määrittely ei ole yksiselitteinen.
Luken tutkijan Terhi SuojalaAhlforsin mukaan nyt on tullut
uudenlaisia sopimuksia esimerkiksi vähittäiskaupan kanssa.

lijä myy tietynkokoiset, yksittäispakatut sa-

vaatimuksia, kuten tiettyjen sertifikaattien,
muun muassa IP-sertifikaatin, noudattamista viljelyssä. Avomaapuolen sopimukset ovat Snellmanin mukaan avoimempia.
Kasvihuonetuotannon sopimusviljelyssitoutunut ottamaan vastaan kaiken sovitun alan tuottaman sadon.
– On meidän asiamme löytää sadolle
ostaja, kiteyttää Snellman.
Tuttujen viljelijöiden kanssa on etsitty
muitakin keinoja tehostaa tuotantoa. Viljelaatit kaupalle. Fresh taas pystyy hyödyntämään valmissalaateissaan viljelijän muun
kokoiset salaatit. Viljelijän hävikki pienenee
ja Fresh saa hyvää raaka-ainetta. l

Kirjoittaja on maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti ja freelance-toimittaja.
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Tuotepaletti on laaja ja värikäs

TEKSTI: yliaktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen, Luonnonvarakeskus
KUVAT: ANNA-KAISA JAAKKONEN

Vihanneksia, marjoja ja hedelmiä on jo
pelkästään Ruokaviraston tukikoodien
mukaan viljelyssä noin 50, mutta käytännössä Suomessa viljellään noin sataa erilaista vihannesta, kun mukaan lasketaan
myös kasvihuoneissa viljeltävät maustekasvit. Valikoima laajenee, kun mukaan lasketaan erilaiset lajikkeet, vaikkapa tomaatin eri väri- ja kokomuunnokset.
Eksoottisimpia avomaan tuotantokasviksia ovat parsa ja vesimeloni.
Kasvihuoneissa viljelymahdollisuudet

Valotus mahdollistaa ympärivuotisen kasvihuonetuotannon.

Porkkana on kilomääräisesti tärkein avomaan
vihannes. Sitä tuotettiin viime vuonna 77 miljoonaa kiloa.

P

ta kasvisten tuotanto on Suomessa
vireää. Tuotantoa suosii kasteluveden hyvä saatavuus ja teknologisesti korkeatasoinen kasvihuo-

netuotanto, joka mahdollistaa kasvihuo-

Sipulit: perinteinen keltasipuli, mutta
myös purjo ja muut sipulit.
n Marjat: mansikka, vadelma ja herukat
sekä omena.
n Erityisesti talviaikaan: kasvihuoneista
tomaatteja, kurkkua, paprikaa sekä
ruukkuvihanneksia ja mausteyrttejä.
n

Kasviskauppa tuontivoittoista

tehokkuutta, sillä Etelä- ja Keski-Euroo-

tävät kukat ja erikoischilit. Ongelma ei ole

Suomalaiset puutarhatuotteet syödään

passa satotasot ovat korkeammat ja tuo-

niinkään viljelyssä, vaan markkinoinnis-

pääosin kotimaassa. Vienti on lähinnä tuo-

tantokustannukset matalammat kuin Suo-

sa ja hinnoittelussa. Uusien tuotteiden va-

tantohuippujen tasaamista, ja suuntautuu

messa.

kiintuminen kaupan valikoimiin vaatii ai-

Ruotsiin ja Viroon. Vuonna 2019 vihannek-

si energian hinta, varsinkin sähkön hinta,

kaa ja jatkuvaa tarjontaa, mikä tuo haas-

sia tuotiin 293 miljoonalla eurolla viennin

on tärkeä tuotantokustannus. Suomalaisen

teita viljelijöille.

jäädessä 20 miljoonaan. Hedelmiä ja mar-

tuotannon etu on puhtaus, sillä sallittujen

joja tuontiin 400 miljoonan euron arvosta.

torjunta-aineiden paletti on kapeampi kuin

Hedelmätuotannossa Suomi on alilyön-

Työvoimakustannusten

lisäk-

muualla Euroopassa.

tiasemassa, sillä ainoastaan omenaa pys-

Kilpailutilannetta Suomen sisällä jäy-

Kasvihuonetuotanto tarjoaa tuoreita kas-

tytään tuottamaan merkittäviä määriä.

kistää ostajien vähyys. Elintarvikeketjun

viksia ympäri vuoden. Avomaalla tuote-

Toki kotimaisen päärynän tuotanto lähin-

toimintaa ja hyviä kauppatapoja selvittä-

taan myös varastovihanneksia. Juurek-

nä Ahvenanmaalla on mielenkiintoinen

mään onkin nimetty elintarvikevaltuutet-

set, keräkaali, sipuli ja omena ovat tyypil-

uusi trendi. Muiden hedelmien tuotanto

tu. Kriisit, viimeksi korona, ovat nostaneet

lisiä varastokasviksia. Suuri osa puutar-

on kaupallisessa mielessä vähäistä, mutta

oman alkutuotannon arvostusta. Myös il-

vaisuusasteet olivat kasvihuonekurkulla

hatuotteista tuotetaan syötäväksi tuoree-

marjapuolella pensasmustikkaa viljellään

mastonmuutos voi tuoda etua lämpöä vaa-

(vajaa 90 %) ja porkkanalla (reilut 90 %)

na sellaisenaan. Varastovihannekset tuo-

lupaavia määriä, ja karhunvatukkaa on tu-

tivien kasvisten tuotantoon, toki tuholais-

Esimerkiksi Ruotsiin verrattuna Suomen

vat ruokaturvaa. Kasviksia jalostavaa ja

lossa markkinoille. Suomalaisten rakasta-

ongelmatkin voivat lisääntyä.

omavaisuusaste on selvästi suurempi.

pakastavaa teollisuutta on ennen kaikkea

mia banaaneja ja sitrushedelmiä ei pystytä

Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueel-

viljelemään näin pohjoisessa.

SUOMI – POHJOINEN KASVISMAA
Kasvisten tuotanto 2019 yhteensä 315 milj. kg
Muut kasviRuukkuvi- huonekasvit
hannekset
2%
3%
Juurekset
Tomaatit
34 %
13 %

Peruna: kasvaa hyvin Suomessa, hyvä
ravintoarvo ja parempi ympäristölle kuin
tuontipasta tai -riisi.
n Juureksia: porkkana, lanttu, punajuurikas, nauris, mukulaselleri, palsternakka.
Monikäyttöisiä, tuoreena ja jalosteissa,
voidaan myös varastoida.
n Kaalit: erilaiset keräkaalit, perinteinen
keräkaali ravintoarvoltaan erittäin hyvä,
kukka- ja parsakaali.
n

ovat vieläkin laajemmat, esimerkiksi syö-

Tuoretuotantoa ja
varastovihanneksia

ohjoisesta sijainnistaan huolimat-

Enemmän lautasille

Puutarhatuotanto on erikoistuotan-

Vihanneksia tuodaan erityisesti Alan-

haettu ulkomailta ja kokemuksia jaettu ko-

nevihannesten ympärivuotisen tuotannon.

on suuri. Tämä korostuu kasvihuonetuo-

Pinta-alallisesti tärkein kasvis on tar-

komaista ja Espanjasta ja hedelmiä Espan-

timaisten yrittäjien kesken. Uudet kasvila-

Tärkeää on myös kuluttajien luottamus ja

tannossa, jossa tomaatti-, kurkku- ja sa-

haherne, josta merkittävä osa käsitellään

jasta ja Väli-Amerikasta. Tuoretuotteiden,

jit, lajikkeet, tuotekehitys, markkinointi,

halu ostaa kotimaisia tuotteita. Tuoretuot-

laattiviljelmien viljelyolosuhteita (valo-

pakasteherneeksi. Kilomääräisesti tärkein

säilykkeiden ja pakasteiden lisäksi hedel-

tuotantotekniikka ja niiden soveltaminen

tus, lämpötila, kosteus, lannoitus, kaste-

vihannes on porkkana, josta osa myydään

miä tuodaan merkittävä määrä mehujen

omaan yrityksen toimintaan ovat ratkaisuja

lu, hiilidioksidi) valvotaan ympärivuoro-

tuoreena kuluttajille ja osa menee elin-

muodossa, kuten appelsiinimehutiivistei-

myös tulevaisuudessa. Loppupelissä kulut-

kautisesti.

tarviketeollisuuden käyttöön. Tuotanto-

tä Brasiliasta.

tajat päättävät, mistä he haluavat maksaa. l

LISÄTIETOJA
stat.luke.fi

teissa kotimaisuus on tärkeä ostokriteeri.
Suomessa puutarhatuotantoa on 3 300
yrityksessä yhteensä 19 000 hehtaarin
alalla. Alasta kasvihuonetuotannon osuus
on 400 hehtaaria. Suurin osa tuotannosta
ja alasta on vihannesten, marjojen ja hedelmien tuotantoa. Tuotantomäärät ovat
pysyneet ennallaan, vaikka puutarhayritysten lukumäärä on vähentynyt tasaisesti.
Omavaraisuusaste vaihtelee tuotteittain ja
vuosittain, sillä varsinkin avomaatuotannossa satotaso vaihtelee sääolojen vuoksi.
Ruokatieto ry:n Tietohaarukkaan kokoaminen arvioiden mukaan korkeimmat oma-

Kasvihuonekurkut
15 %
Hedelmät
3%
Marjat
7%

Muut
avomaalta
4%

Kaalit
9%

Sipulit
10 %

Tärkeitä puutarhakasveja Suomessa ovat erityisesti porkkana, tomaatti, kasvihuonekurkku,
keltasipuli, valkokaali, mansikka, punajuuri, lanttu, tarhaherne ja omena. Avomaan vihannestuotanto on keskittynyt Lounais-Suomeen ja kasvihuoneviljely Pohjanmaalle. Savossa marjanviljely on edelleen voimissaan.

toa, jossa osaamisen ja pääomien tarve

Tällainen tuotanto on hyvin tehokas-

arvoltaan merkittävin avomaan vihannes

ta ja parhaimmillaan ympärivuotises-

on porkkana, marjoista mansikka ja kas-

Miltä tulevaisuus näyttää?

sa, valotetussa tuotannossa kasvihuone-

vihuonetuotannossa tomaatti.

Ratkaiseva tekijä on parantaa tuotannon

kurkkuviljelmältä saadaan kurkkuja 300
kiloa neliöltä. Hehtaarisadoksi laskettuna se tarkoittaa kolmea miljoonaa kiloa hehtaarilta! Myös porkkanan satotaso
on korkea, mutta se on keskimäärin vain
40 000–50 000 kg/ha. Sen sijaan viljojen
satotaso jää 3 000–5 000 kiloon hehtaarilta.

Suomalainen puutarhatuotanto fennovegaanisesta näkökulmasta
Kasvisten kulutuksen lisäämisen puolesta puhutaan paljon, mutta kulutustottumusten
ja ruokavalioiden muutosten ei
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tarvitse olla mustavalkoisia.
Yksi tulokulma on fennoveganistinen, jossa kasvisten valinta perustuu kotimaisiin ja mie-

la, jonne avomaatuotanto on keskittynyt.

Puutarhatuotanto on perinteisesti ollut Suomessa markkinahenkistä. Oppia on

lellään lähellä kotia kasvaneisiin
kasviksiin, marjoihin ja hedelmiin, myös luonnonmarjoihin ja
sieniin sekä kotipuutarhan an-

timiin. Näitä käytetään mahdollisuuksien mukaan tuoreina ja
mahdollisimman vähän käsiteltyinä.

kehittyvaelintarvike.fi
Uudistuneelta sivustolta löydät:
 artikkelit
 lehtiarkiston
 jäsensivut
 tapahtumakalenterin
 tuote- ja palveluhakemiston
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KUVAT: ANNI NISOV

Teema

-galaktosidaaseja. Erilliset pillerit ovat

KASVISTEOLLISUUS

kuitenkin suhteellisen kalliita, eikä aina

TEKSTI: erikoistutkija Antti Nyyssölä & tutkimustiimin päällikkö Emilia Nordlund, VTT

ole selvää, ovatko ruuansulatuselimistön
pH sekä entsyymin pitoisuus ruokamassassa ja vaikutusaika riittäviä FODMAPien
merkittävän hajoamisen saavuttamiseksi.
Ruuan ja sen raaka-aineiden prosessointi kontrolloiduissa olosuhteissa ennen

VATSAYSTÄVÄLLISEMPÄÄ KASVISRUOKAA
FODMAPIEN ENTSYMAATTISELLA
HAJOTTAMISELLA

jo kauan ennen FODMAP-käsitteen keksimistä HYLA-tuotteita valmistettaessa.
VTT:n, Gold&Green Foodsin, Raision,
Roalin ja Valion rahoittamassa FODMAP
-projektissa (2019−2020) tutkittiin mahdollisuuksia vähentää kasviainesten FODMAP-pitoisuuksia entsyymeillä. Tutkit-

minen onnistui hyvin sekä huoneen- että

vehnä- ja grahamvehnäjauhoja.

FODMAPeja pilkkovia entsyymejä

FODMAP-ruokavalion on osoitettu helpottavan oireita, joi-

Entsyymi

Entsyymiluokkanumero

Kohdemolekyyli

Kohdesidos

ta ärtyvän suolen oireyhtymäs-

Eksoinulinaasi

EC 3.2.1.80

Fruktaani

Ketjun pään fruktoosifruktoosisidokset

Endoinulinaasi

EC 3.2.1.7

Fruktaani

Ketjun sisäiset fruktoosifruktoosisidokset

Invertaasi

EC 3.2.1.26

Fruktaani

tä kärsivät potevat. Määritelmän mukaan
FODMAP-ruokavalio koostuu kolmesta vaiheesta. Ensin ruokavaliosta karsitaan paljon
FODMAP-yhdisteitä sisältävät ruuat. Tämän
jälkeen potilas altistetaan yksi kerrallaan

Levanaasi

EC 3.2.1.65

potilaalle yksilöllinen ruokavalio, jossa väl-

-Galaktosidaasi EC 3.2.1.22

tetään oireita aiheuttavia ruoka-aineksia¹.

Invertaasi

EC 3.2.1.26

taa kuluttajaa. Useimmiten ei ole tarpeen
välttää kaikkia FODMAP-yhdisteitä sisäl-

-Galaktosidaasi EC 3.2.1.23

MAP-yhdisteiden pilkkominen on mahdol-

vanlaisia fruktoosista koostuvia yhdis-

VTT:n tuottokannalla tuotetut entsyymit

lista ruuanvalmistusprosessin aikana.

teitä. Entsyymeinä kokeissa käytettiin ga-

olivat puhtaampia: ne sisälsivät vähem-

Vaihtoehtoisesti yhdisteitä voidaan pilk-

laktaania pilkkovia -galaktosidaaseja ja

män muita entsyymejä ja proteiineja. Tä-

koa myös raaka-aineiden valmistamisen

fruktaaneja hajottavia fruktanaaseja.

raaka-aineita voidaan hyödyntää laajasti

kä kaupallisia että VTT:n tuottamia ent-

taan välttää muita vaikutuksia raaka-ai-

erilaisten ruokatuotteiden valmistamises-

Ketjun pään fruktoosifruktoosisidokset ja ketjun pään
glukoosi-fruktoosisidokset

syymejä. VTT:n kehittämästä homeiden

neiden ominaisuuksiin.

sa. Hankkeen tulokset olivat mielenkiintoi-

Levaanityyppinen
fruktaani

Fruktoosi-fruktoosisidokset

Galaktaani
Raffinoosi 1
Laktoosi

Valikoiduilla entsyymeillä tutkittiin

sia erityisesti herne- ja härkäpapujakeiden

-galaktosidaa-

entsyymikäsittelyjen yhdistämistä erilais-

osalta, sillä FODMAP-ruokavalioon sovel-

si- ja fruktanaasigeeneille samankaltaisia

ten ruokatuotteiden valmistusprosessei-

tuvia palkokasveista valmistettuja ruokia ei

geenejä, jotka siirrettiin Trichoderma ree-

hin. Tutkittaviksi tuotteiksi valittiin kas-

tiettävästi ole vielä markkinoilla. l

Ketjun pään galaktoosi-galaktoosisidokset

sei -homeeseen. Homeisäntiä kasvatettiin

vipohjaisia lusikoitavia valmisteita, lihan-

bioreaktorissa ja korjattiin talteen kasvu-

korvaajia (Kuvat) sekä leipomotuotteita.

Ketjun pään glukoosi-fruktoosisidokset

liuos, johon entsyymit olivat erittyneet.

Galaktoosi-glukoosisidokset

Raffinoosi on yksi galaktaaneista.

1

teet aiheuttavat oireita.

RNA-tietokannasta valittiin emäsjärjestykseltään tunnetuille

hedelmät ovat tärkeä osa terveellistä ruo-

Suurimmassa osassa ruuanvalmistus-

Entsyymien seulominen erilaisissa

prosesseja FODMAP-pitoisuuksia kyettiin

olosuhteissa osoitti, että VTT:n ja kau-

pienentämään alle kymmenesosaan alku-

pallisten entsyymien tehokkuuksissa ei

peräisestä. Ainoastaan herneproteiinia si-

muutamaa poikkeusta lukuun ottamat-

sältäneissä kekseissä galaktaanin pilkkou-

ta ollut suuria eroja. Kaikki

tuminen oli vähäistä, mikä mahdollisesti

-galaktosi-

daasit hajottivat galaktaaneja jonkin ver-

Palkokasvit, kokojyväviljatuotteet ja

johtui taikinan pienestä vesipitoisuudesta.

miseen ja fermentointiin (käymiseen) pe-

ravintovarastot hajoavat entsymaattisen

ran tehokkaammin lievästi happamas-

Tärkeä havainto oli, että suhteellisen

rustuvilla menetelmillä².

toiminnan aktivoitumisen seurauksena.

sa kuin neutraalissa pH:ssa, ja pilkkoutu-

pienillä entsyymiannoksilla voitiin käyttää

kavaliota niiden sisältämän proteiinin, vi-

Käymisprosessissa mikrobien tuotta-

tamiinien, hiven- ja kivennäisaineiden ja

mat ja idättämisessä kasvin omat entsyy-

eritoten kuidun vuoksi. Siirtymistä enem-

mit hajottavat FODMAPeja. Fermentointi

Entsyymipilkkomisella
lupaavia tuloksia

män kasviproteiineja sisältävään ruoka-

ja idättäminen aiheuttavat kuitenkin huo-

Entsymaattisen prosessoinnin etuna fer-

valioon suositellaan terveyssyiden lisäk-

mattavia muutoksia myös ruoka-aineen

mentointiin ja idättämiseen verrattu-

si niiden lihaa pienempien ilmastovaiku-

maussa ja rakenteessa ja joskus myös ra-

na on, että vain kohdemolekyyli hajote-

tusten vuoksi. Kasviproteiinituotteiden

vintoarvossa. Fermentoinnissa mikrobien

taan ja muut muutokset jäävät vähäisik-

kysyntä ja tarjonta ovatkin nopeassa kas-

aineenvaihdunnan seurauksena sokereis-

si. FODMAP-yhdisteitä pilkkovia entsyy-

vussa Euroopassa.

ta syntyy happoja ja muita käymistuottei-

mejä on useita, kuten FODMAP-yhdistei-

sisältävi-

ta. Myös raaka-aineiden omat entsyymit

täkin (Taulukko).

en ruokien välttämiselle on poistaa FOD-

voivat aktivoitua fermentaation aikana,

Markkinoilla on joitakin vatsavaivojen

MAP-yhdisteitä ruuasta tai sen raaka-ai-

mikä aiheuttaa eri yhdisteiden pilkkoutu-

ehkäisemiseen tarkoitettuja valmistei-

neista. Tämä voidaan saada aikaan entsyy-

mista. Vastaavasti itämisessä tapahtuu lu-

ta, jotka sisältävät FODMAPeja hajottavia

mikäsittelyllä tai perinteisemmillä idättä-

kuisia kemiallisia reaktioita, kun siemenen

entsyymejä, kuten galaktaaneja pilkkovia

Kehittyvä Elintarvike 4/2020

syymi osoittautui tehokkaimmaksi. Lisäksi

yhteydessä, jolloin näitä FODMAPittomia

täviä ruokia, kunhan tietää, mitkä yhdis-

FODMAPeja

lokset osoittivat, että entsymaattinen FOD-

hyitä sokeriketjuja ja fruktaanit vastaa-

tuun FODMAP:ien pilkkomiseen ja halu-

aikoina ollut julkisen keskustelun kohteena, koska vatsan hyvinvointi kiinnos-

Testatuista fruktanaaseista VTT:n ent-

mä on edullista, kun pyritään kohdistet-

Laajan tieteellisen tutkimuspanostuksen lisäksi FODMAP-ruokavalio on viime

varsin lyhyitä reaktioaikoja. Tutkimustu-

jääkaappilämpötilassa.

osin galaktoosiyksiköistä koostuvia, ly-

Tutkittaviksi entsyymeiksi valittiin se-

poistetuille ruuille, jotta oireiden syyt selviävät. Kolmannessa vaiheessa koostetaan

Lihankaltaisten fibrillirakenteiden valmistusta palkokasvimateriaalista suulakepuristimella. FODMAP-yhdisteitä pilkkovia entsyymejä testattiin onnistuneesti myös tässä prosessissa VTT:n pilot-laitteistolla.

pujakeita sekä fruktaania sisältäviä ruis-,
Galaktaanit ovat lyhytketjuisia, pää-

sa 2000-luvun alussa kehitetyn
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Entsyymeillä on pilkottu maidon laktoosia

laktaaneja sisältäviä herne- ja härkäpa-

onashin yliopistossa Australias-

Vaihtoehto

mempi tapa poistaa FODMAP-yhdisteet.

taviksi raaka-aineiksi valittiin paljon ga-

Entsymaattinen FODMAP-yhdisteiden pilkkominen on mahdollista
ruuanvalmistusprosessin aikana.

M

nauttimista lienee tehokkaampi ja var-

VIITTEET
¹ Gibson PR & Shepherd SJ. 2005. Personal view:
Food for thought − Western lifestyle and susceptibility to Crohn's disease. The FODMAP hypothesis. Alimentary Pharmacology and Therapeutics
21:1399–1409.
doi.org/10.1111/j.1365-2036.2005.02506.x
² Nyyssölä A. ym. 2020. Reduction of FODMAP
content by bioprocessing. Trends Food Sci Technol
99:257–272.
doi.org/10.1016/j.tifs.2020.03.004

Vähentääkö FODMAPien entsymaattinen poistaminen vatsavaivoja?
Jo päättyneessä VTT:n koordinoimassa FODMAP -tutkimushankkeessa (2019−2020) keskityttiin FODMAP-yhdisteitä pilkkovien entsyymien tuottamiseen
ja ruokaprosessien tutkimiseen.
Sitä ei tutkittu, miten kuluttajat
kokevat entsyymaattisesti muokatut ruuat, eli vähenevätkö suolisto-oireet, kun huomattava osa
FODMAP-yhdisteistä on pilkottu?

Tähän kysymykseen etsii
vastausta EIT-Food-verkoston
rahoittama hanke LeguComf,
jota koordinoi Helsingin yliopisto. Mukana tutkimuksessa ovat
VTT, Valio ja espanjalainen kasvuyritys BeYou.
Hankkeessa valmistetaan entsyymien avulla lusikoitavia mallituotteita, joista toisesta versi-

osta FODMAP-yhdisteet on poistettu. Näitä tuotteita verrataan
FODMAP-yhdisteitä sisältäviin
tuotteisiin. Terveet koehenkilöt
listaavat hankkeessa kehitetyllä
puhelinsovelluksella tuntemuksia ja mahdollisia oireita tuotteiden syömisen jälkeen.
Tutkimuksen tulokset valmistuvat vuoden 2020 lopulla. Niiden odotetaan tarjoavan uusia

kasviruokainnovaatioita ja uutta
tutkimustietoa suolisto-oireiden
syntymekanismeista.
LISÄTIETOJA:
• eitfood.eu/innovation/projects/
innovative-tools-to-producelegume-based-foods-for-increased-consumer-acceptancelegucomf-2020
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Teema

KASVISTEOLLISUUS
TEKSTI: Laura Hyvärinen

KUVAT: ORKLA

varianteille käytetään erilaisia

Investointi vastuulliseen
elintapaan

Pohjoismaissa vastuullisuus.

auringonkukka- ja rapsiöljyn

Palmuöljyn tuotannossa vai-

Norjalainen vähittäiskauppa on

seoksia ja friteerauslämpötilo-

keimmassa asemassa ovat al-

ollut etunenässä. He eivät halua

ja on optimoitu. Tuotanto pi-

kuperämaan viljelijät. Heitä

lanseerata tuotteita, joissa on

ti saada tuote- ja tuotantotur-

pitäisi ohjata kestävyyteen ja

palmuöljyä, valottaa Salminen.

valliseksi, se on vaatinut paljon

tuottavuuteen. Öljypalmu on

Suomessa valmistetaan her-

reseptiikan kehitystä, Salminen

tuottoisa, ja sen ympärille on

pohtii.

syntynyt laajaa öljyteollisuutta.
maissa ei voi kasvattaa rypsiä,

meen sisaryhtiöiden valmista-

Konvehdit ja täytelakut
vaikeita

mia tuotteita: muun muassa

Kuluttajilla on hyvin vahvoja

la on pitkät perinteet teollistu-

pitsoja, myslejä, keksejä, kala-

mielikuvia siitä, millainen tuo-

neissa maissa, pohjoisessakin,

säilykkeitä ja uusimpana suk-

te on ollut ennen. Raaka-ainei-

muistuttaa Salminen.

laista pähkinälevitettä.

den korvaaminen ei ole help-

Herkuttelutuotteet ovat osa

poa. Muut kasvirasvat ja voi

ruokavaliota, ja harva miettii

ovat vaihtoehtoja palmuöljylle.

niitä ravitsemuksellisesti.

muöljyn korvaamiseen on ol-

– Nyt eri tuotesegmenttien

lut epäterveellisyys ja muissa

kuttelutuotteita, kuten perunalastuja ja suklaa- ja lakritsituotteita. Lisäksi Orkla tuo Suo-

Sertifioidun palmuöljyn korvaaminen oli vaikeaa suklaa- ja lakutuotteiden täytteissä, mutta ratkaisu löytyi muun muassa
kaakaovoista.

Orkla on korvannut sertifioidun palmuöljyn
myös snacks-tuotteissaan. Sen tilalla käytetään auringonkukka- ja rapsiöljyn seosta.

Perunan prosessointiin
uusia reseptejä

MITÄ PALMUÖLJYN TILALLE?

P

KUVA: NINA OLIN

– Trooppisen vyöhykkeen
rapsia ja auringonkukkaa, joil-

– Kookos, shea, kaakao, ryp-

– Palmuöljyn korvaaminen

Palmuöljyllä on teknisiä ja tek-

si, rapsi, kaikki kasvirasvat ovat

parantaa tuotteiden rasvahap-

nologisia ominaisuuksia, joita

meillä käytössä jossain tuot-

pokoostumusta, mutta ei se tee

on vaikea korvata. Se on lähes

teessa. Olemme tehneet isoja

tuotteesta itsestään selvästi

väritön, mauton, tuoksuton ja

koesarjoja, millä ja miten pal-

terveellistä, tiivistää Salminen.

edullinen, eikä pilaannu hel-

muöljyä korvattaisiin. Alkuun

Myös kaakaon ja pähkinöi-

posti.

ei oltu tyytyväisiä makuun ja

den globaaliin kauppaan liittyy
epäkohtia.

almuöljyteollisuuden

vastuullisuuden askel. Sitä se

– Lähtökohtana oli, että pal-

rakenteeseen. Kaakaovoilla on

ongelmat ovat nous-

on myös Orkalla, mutta tähtäin

muöljyn korvaaminen ei saa

korvattu palmuöljyä makeisis-

seet kansainväliseen

on kauempana.

heikentää aistittavaa laatua ei-

sa ja voilla kekseissä. Vaikein-

-hankinnassa sertifikaateil-

keskusteluun. Biodie-

–

Vuonna

2013

–

Tuotekehityksessä

asetim-

kä vähentää säilyvyysaikaa.

ta korvaaminen on suklaiden ja

la on tärkeä rooli. Kaikki käyt-

me Suomessa tavoitteeksi, et-

Palmuöljyä lähdettiin korvaa-

lakujen täytteissä, suhteellises-

tämämme kaakao ja hassel-

tisoitu, koska plantaasien tieltä

tä emme käytä palmuöljyä enää

maan niissä tuotteissa, jois-

ti kalleinta kekseissä, Salminen

pähkinät ovat UTZ-sertifioi-

raivataan sademetsää. Malesia

vuonna 2020, kertoo Orkla Suo-

sa vaikutus olisi suurin ja suh-

kertoo.

tua. UTZ ja Rainforest Alliance

ja Indonesia ovat suuria palmu-

men innovaatio- ja vastuulli-

teellisen helppo toteuttaa, jotta

Kehitystyössä on tehty yh-

ovat yhdistyneet vuoden 2020

öljyn tuottajamaita. Tuotannol-

suusjohtaja Katja Salminen.

saataisiin tuotantokokemuk-

teistyötä konsernin eri tuo-

alussa, ja UTZ tulee muuttu-

sia, Salminen muistelee.

tantolaitosten välillä. Snacks-

maan Rainforest Alliancek-

la on suuria ekologisia, sosiaa-

Orkla Suomi on toiminnalli-

lisia ja taloudellisia vaikutuksia.

nen yhteenliittymä Orkla Foods

Korvaaminen aloitettiin pe-

ja suklaatuotteissa öljytoimit-

si. Myös käyttämämme sillit

Finland Oy:stä sekä Orkla Con-

runatuotteista tekemällä pit-

tajilta on saatu tukea, samoin

ovat MSC-sertifioituja (Mari-

käytetyin kasviöljy: 59 miljoo-

fectionery&Snacks

Finland

kiä koesarjoja ja säilyvyysko-

jonkin verran laitetoimittajilta.

ne Stewardship Council), Sal-

naa tonnia vuonna 2013. Seu-

Ab:sta, jolla on tuotantolaitok-

keita, jotta löydettiin sopi-

– Tuotantoprosessit ovat

raavaksi

olivat

set Vaajakoskella ja Ahvenan-

vat öljyseokset ja kombinaa-

luonnollisesti laitoskohtaisia.

Kestävästi tuotettujen raa-

soija- ja rapsiöljy. Palmuöljyn

maalla. Norjalainen Orkla-kon-

tiot.

käyttäessä

On järkevintä kehittää proses-

ka-aineiden hankinta on Or-

kulutus on noussut niin, että

serni toimii myös muun muassa

snacks-tuotanto on hyvin hal-

sia päivittäin sitä työtä tekevien

kalle ennen kaikkea vastuulli-

viime vuonna sitä käytettiin 71

Ruotsissa, Tanskassa ja Baltias-

littu. Tuotannon ajoparametrit

kanssa. Olemme tehneet kone-

suuteko: investointi kestäväm-

miljoonaa tonnia.

sa. Eri markkinoilla on ollut eri

olivat samat kaikille tuotteille

ja laiteinvestointeja ja inves-

pään elämäntapaan.

perunan satokaudesta ja maus-

toineet säiliöihin ja lämmön-

− Maailma ei ole täydellinen,

teista riippumatta.

hallintalaitteisiin, jotta tempe-

mutta yritämme tehdä oikein ja

roinnissa kiteytyminen onnis-

ottaa sekä pieniä että isoja as-

tuisi hyvin, Salminen tarkentaa.

kelia oikeaan suuntaan. Kulut-

oli

maailman

tärkeimmät

Sertifioidun

palmuöljyn

syitä palmuöljyn korvaamiseen.

käyttäminen on ensimmäinen

– Norjassa pääsyynä pal-

Orklan innovaatio- ja vastuullisuusjohtajan FM, eMBA Katja Salmisen
mielestä palmuöljy on kiehtova raaka-aine korvattavaksi. Siinä on tuotekehityksen lisäksi eettisiä ja vastuullisia ulottuvuuksia.

Palmuöljyä

Ruuantuotannon rooli vastuullisuudessa
Vastuullisuustyö ei ole yksittäisiä tekoja, vaan kulkee läpi koko
arvoketjun.
– Palmuöljyn korvaaminen on
vain yksi vastuullisuuden osaalue, muistuttaa Suomen Orklan
viestintäjohtaja KTM, eMBA Nina Olin.
Orklan Ahvenanmaan tehtaal-
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la vahvistetaan paikallista kiertotaloutta ja ilmastotyötä muun
muassa siirtymällä tuulivoimalla
tuotettuun sähköön.
– Haraldsbyn tuotantolaitoksella laajennamme parhaillaan
omaa biokaasutuotantoamme.
Sen tehostamiseksi biokaasulaitokseen tuodaan tulevaisuu-

dessa paikalliselta karjatilalta
lantaa, joka sekoitetaan tehtaan
elintarvikejätteeseen. Prosessista syntyvä energia johdetaan
takaisin tehtaalle ja liete takaisin pelloille, jolloin syntyy suljettu kierto, kiteyttää Olin.
Yrityksillä on omat keinonsa
tehdä vastuullisuustyötä.

– Vaajakosken makeistuotannon ylijäämien hallitsemiseksi
olemme muun muassa tuoneet
markkinoille Hukkapussin. Orkla panostaa myös ruokahävikin
pienentämiseen ja on ohentanut
suklaalevyjensä kääreitä ilmastovaikutuksen pienentämiseksi,
Olin listaa.

Orklalla on kaupan Suomessa

tajat tekevät valintojaan eri perustein: osa eettisten, osa ta-

tuote: perunamuusijauhe. Myös

loudellisten ja osa niiden mo-

tässä tuotteessa palmuöljy on

lempien mukaan. Yhteiskun-

RSPO-sertifioitua (Roundtable

nallista vastuullisuutta on se-

on Sustainable Palm Oil). Kon-

kin, että maksamme verot Suo-

sernissa on tehty päätös, että

meen. l

tään uutuustuotetta, joka sisältää palmuöljyä.

Salmonella
Listeria spp. / monocytogenes
Campylobacter spp
Legionella Screen- ja Quanti- kitit
iQ-Check Free DNA Removal liuos
Kysy lisätietoja:
09 247 6740 tai labema@labema.fi
www.labema.fi www.bio-rad.com

Materiaalija energiatehokkuuskatselmoinnit

Hyödykejärjestelmät

minen selventää.

vain yksi palmuöljyä sisältävä

markkinoille ei tuoda enää yh-

Enterobacteriaceae

ja

selin käyttöä on kri-

Palmuöljy

iQ-Check® PCR-kitit patogeenien
havaitsemiseen elintarvikenäytteistä

Automaatio
ja IT

Turvallisuus

Food
GMP

Järjestelmien
integraatiot

Kemikaalit
Muutoshankkeet

Teollisten
investointien
projektointi ja
GMP-suunnittelu

Talotekniikka

CELEBRATING 50 YEARS
OF ENGINEERING

www.elomatic.com
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Lainsäädäntö

TEKSTI: rekisteröintipäällikkö, TtM Mari Lyyra & rekisteröintiasiantuntija ETM Maija Salmenhaara,
Oy Medfiles Ltd, Elintarvikkeet & Ravitsemus

Hyvä esimerkki on mung-papu-proteiini-isolaatti, joka on luokiteltu uuselin-

Esimerkkejä hyväksytyistä
kasvipohjaisista uuselintarvikkeista

tarvikkeeksi. Proteiini-isolaatille ei löydy

Chian siemenet ja chia-öljy

käyttöhistoriaa, vaikka mung-papua (Vigna radiata) ja mung-papujauhoa on käy-

Uuselintarvikeasetus:

K

Jos uusi valmistusaine tai elintarvike täyttää uuselintarvikkeen kriteerit, siitä tulee valmistella hakemus ja jättää se vi-

Karpalouutejauhe (sallittu vain ravintolisissä)

ranomaisten arvioitavaksi. Hakemukses-

tetty ravintona ennen vuotta 1997. Muita

Koaguloidut perunaproteiinit ja niiden hydrolysaatit

sa pitää esittää kattavat tuotetiedot sekä

esimerkkejä ovat koaguloidut perunapro-

Rapsiproteiini

tutkimukset sen turvallisuudesta aiotussa

Rasvaton kaakaojauheuute sekä vähärasvainen
kaakaouute

lee esittää elintarvikeryhmät, jossa sitä ai-

teiinit ja niiden hydrolysaatit sekä rapsi-

KASVIPOHJAISTEN TUOTEINNOVAATIOIDEN
LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN ASEMA PITÄÄ
MÄÄRITTÄÄ ENNEN KULUTTAJAMYYNTIÄ

Hakemus- vai ilmoitusmenettely?

proteiini, joka on vesipitoinen, runsaasti valkuaista sisältävä uute rapsipuristekakusta ja peräisin ei-muuntogeenisistä

Sokeriruokokuitu

Brassica napus L.- ja Brassia rapa L. -kas-

Tomaatista saatava lykopeeni ja lykopeeniuute

veista (proteiinipitoisuus ≥ 90 %). Muita
suomalaistenkin kauppojen hyllyillä ole-

käyttötarkoituksessa. Hakemuksessa tuotaan käyttää ja minkä verran. Hakemusprosessi kestää 1,5–2 vuotta.
Perinteiset, EU:n ulkopuolisissa eli kolmansissa maissa käytetyt elintarvikkeet

Vehnänleseuute

on mahdollista tuoda markkinoille uus-

via kasvituotteita löytyy uuselintarvikelis-

elintarvikkeena niin sanotulla ilmoitusme-

talta, kuten chian siemenet.

nettelyllä. Se on lyhyempi ja kevyempi pro-

Sen sijaan pettu eli Suomessa sota-aiKUVA: MEDFILES

kana käytetty männyn nila -ja jälsiker-

Esimerkkejä uuselintarvikkeeksi virallisesti
luokitelluista kasvituotteista

sessi kuin tavallinen hakemus. Vähintään
esittää osana hakemusta. Muun muassa siha ovat saaneet uuselintarvikehyväksynnän

25 vuoden turvallinen käyttöhistoria pitää

auppojen hyllyille ja etämyyn-

ros ei ole uuselintarvike EU:ssa, koska si-

tiin on tullut lyhyessä ajassa suu-

tä on käytetty laajasti ennen vuotta 1997.

Kasviproteiinitiiviste,
joka on fermentoitu siitakesienen rihmastossa.

ri määrä uudenlaisia kasvipohjai-

Myöskään Nyhtökaura® ei ole uuselintar-

sia ruokainnovaatiota, joissa käy-

vike. Se valmistetaan tunnetuista elintar-

Kaakaon hedelmälihamehu (cacao pulp juice)

tetään erilaisia kasviperäisiä val-

vikekasveista perinteisin menetelmin, ja

mistusaineita. Tälläkin hetkellä lukuisia tuo-

se vastaa käyttötarkoitukseltaan perintei-

teinnovaatioita uusista kasviproteiineista ja

siä elintarvikkeita. Samaan ryhmään kuu-

Markkinoilla joskus laittomia
uuselintarvikkeita

-ainesosista suunnitellaan ja testataan labo-

luu myös Härkis®-härkäpapuvalmiste.

Markkinoilta löytyy ajoittain laittomia

ratorioissa ja tuotantolinjoilla.

nikuusaman marjat ja kaakaon hedelmäliperinteisen käytön perusteella.

Japaninkelasköynnöksen hedelmä
Mung-papu-proteiini-isolaatti

uuselintarvikkeita esimerkiksi ravintoli-

asettamista raameista ei useinkaan tiede-

Määrittely edellyttää vahvaa
lainsäädäntöosaamista

kinointiluvan yhteydessä voi saada myös

tarvike vedetään välittömästi pois markki-

tä, joten yllätyksiä voi olla edessä. Yksi kes-

Uuselintarvikeasetus ei anna tarkkoja

viiden vuoden tietosuojan turvallisuus-

noilta. Myös RASFF -ilmoitus (Rapid Alert

keisiä kysymyksiä on, meneekö uusi tuote

määrällisiä tai laadullisia kriteereitä sil-

tutkimuksille, jos hakijalla on yksinoikeus

System for Food and Feed) tehdään mui-

EU:n uuselintarvikeasetuksen (EU) 2015/2283

le, milloin tuote katsotaan perinteiseksi ja

tutkimustuloksiin ja ne ovat välttämättö-

den maiden viranomaisille.

alle, ja jos menee, mitä se tarkoittaa käy-

milloin uuselintarvikkeeksi. Siksi tarvitaan

mät turvallisuuden toteamiseksi.

Innovaatioinnostuksessa lainsäädännön

tännössä.
Termillä uuselintarvike (engl. novel
food) tarkoitetaan uudenlaista elintar-

Jo uuden tuoteidean alkuvaiheessa kannattaa muistaa selvittää lainsäädännön asettamat raamit. Viranomaiset ja asiantuntijayritykset ovat tässä apuna. Hyvä projektisuunnitelma auttaa tekemään asiat
oikeaan aikaan ja säästämään sekä aikaa että rahaa.

viketta tai ainesosaa, josta ei ole aiempaa

Vuonna 2018 RASFF -ilmoituksia tehtiin

vahvaa lainsäädännön osaamista. Yritys-

Viranomaisilta on mahdollisuus pyy-

EU-raportin mukaan yli 50. Lisäksi hyväk-

maailmassa tavoitteena on usein välttää

tää virallista luokittelua ns. kuulemispyyn-

symättömän uuselintarvikkeen markki-

uuselintarvikestatus, koska hakemuspro-

nön kautta, jos toimija ei ole varma tuotteen

nointi heikentää Suomessa yrityksen Oi-

sessi vaatii hyvää suunnittelua, paljon eri

lainsäädännöllisestä luokittelusta uuselin-

va-merkinnän jopa tasolle huono. Joissa-

toimia ja resursseja.

tarvikkeeksi. Se tehdään siinä EU-jäsen-

kin EU-maissa siitä seuraa myös välitön
sakkorangaistus, mutta ei Suomessa. l

käyttökokemusta EU:n alueella ja jonka

si elintarvikkeet, jotka koostuvat, ovat pe-

käytön turvallisuus kuluttajille tulee var-

räisin tai on valmistettu kasveista tai nii-

Luokittelu ei ole helppoa monestakaan

Uuselintarvikehakemusprosessi kan-

valtiossa, jossa tuote aiotaan tuoda mark-

mistaa hyväksymismenettelyllä ennen ku-

den osista tai elintarvikkeet, jotka koostu-

eri syystä. Käyttöhistoriaa voi olla vaikea

nattaa, jos tuoteinnovaatio on lupaava,

kinoille ensi kertaa. Luokittelun tulos jul-

luttajamyyntiä.

vat, ovat peräisin tai on valmistettu eläin-

löytää yli 20 vuoden takaa tai sitä ei ole.

resurssit riittävät ja haku on ainoa tie ku-

kistetaan Euroopan komission kotisivuilla.

ten, kasvien, mikro-organismien, sienten

Rajan vetäminen perinteisen tuotteen ja

luttajamarkkinoille. Prosessin aikana uu-

Esimerkiksi mung-papu-proteiini-isolaat-

tai levien solu- tai kudosviljelmistä.

uuselintarvikkeen välille on usein vaikeaa.

den elintarvikkeen turvallisuus kuluttajille

ti on saanut luokittelun uuselintarvikkeeksi

Vaikka uudenlaisen kasviproteiinin lähde

tulee varmistettua pohjia myöten. Mark-

tämän prosessin kautta.

Kriittinen päivämäärä aiemmalle käytölle on 15. toukokuuta 1997. Elintarvike tai
ainesosa luokitellaan uuselintarvikkeek-

teen lainsäädännöllisestä luokittelusta.

sien ainesosina. Hyväksymätön uuselin-

vässä määrin ihmisravinnoksi ennen tuota

Elintarvikealan toimija vastaa
tuoteluokittelusta

ajankohtaa ja jos se kuuluu vähintään yh-

Elintarvikelain (23/2006, 16 §) mukaan elin-

tu ainesosa (esim. valikoitu proteiinifrak-

teen asetuksessa määriteltyyn luokkaan.

tarvikealan toimija vastaa siitä, että tuote

tio tai peptidit) on eri tuote kuin itse her-

Käyttöä elintarvikkeena EU:n ulkopuolel-

on turvallinen ja elintarvikkeita koskevien

ne tai herneistä valmistettu, perinteisesti

la ei huomioida.

määräysten mukainen. Uuselintarvikease-

käytetty tuote (esim. hernejauho tai her-

tuksen mukaan toimija on vastuussa tuot-

neproteiini).

si, jos sitä ei ole käytetty EU:ssa merkittä-

Mahdollinen luokka voi olla esimerkik-

olisi tuttu ja turvallinen perinteinen kasvi
(esim. herne), siitä eristetty tai valmistet-

Rypsijauheelle EFSAn myönteinen lausunto
Uuselintarvikehakemusprosessissa on tällä hetkellä ainakin
yhden suomalaisen yrityksen,
Avena Nordic Grain Oy:n rypsijauhe. Euroopan elintarviketur-
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vallisuusviranomainen EFSA antoi siitä heinäkuussa positiivisen lausunnon eli jauhe todettiin
turvalliseksi aiotuissa käyttötarkoituksissa. Jauhe on valmis-

LISÄTIETOJA:
• mari.lyyra@medfiles.fi
• ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/
valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/
uuselintarvikkeet

tettu rypsilajikkeista Brassica
rapa L. ja Brassica napus L. Sitä on haettu käytettäväksi muun
muassa aamiaisvalmisteissa, leivissä ja kasvispihveissä ja

TÄSSÄ LEHDESSÄ KANNATTAA ILMOITTAA
kehittyvaelintarvike.fi

KO
ELINTAR KO
VIK
AMMATT EAL AN
I 91 % mielestä lehden jutut ovat ammattitaidolla tehtyjä,
TIEDELE JA
HTI
selkeitä ja ymmärrettäviä.
 69 % pitää lehteä ammatillisesti tärkeänä.
 92 % lukijoista antaa lehdelle arvosanaksi 8, 9 tai 10.

 78 % luottaa lehdessä esiteltyjen
tuotteiden ja palveluiden laatuun.

 91 % kokee saavansa uutta tietoa tai uutisen lehdestä.

 50 % tekee hankintapäätöksiä, osallistuu
hankintojen valmisteluun tai rekrytointeihin.

 86 % saa lehden kotiin postitettuna.

Lähde: Kehittyvä Elintarvike -lehden Lukijakysely 2020

 82 % lukee jokaisen numeron.

-pullissa. Lopullinen myyntilupa
vaatii vielä Euroopan komission
virallisen hyväksynnän. Sen saaminen kestää noin puoli vuotta.

Varaa paikka ilmoituksellesi
seuraavaan lehteen
5.10.2020 mennessä

ILMOITUSMYYNTI:
Hannu Pyykkö 050 2250

hannu.pyykko@mediabookers.fi
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Lähes

ryhmäkanteen kunnan juoma-

70 000 alueella asuvan aineis-

vedenjakelijaa vastaan, ja sitä

tossa havaittiin, että PFAS-al-

käsitellään tulevan syksyn aika-

tistus on todennäköisesti yh-

na Blekingen käräjäoikeudessa.

teydessä korkeaan kolestero-

Muita PFAS-kemikaaleihin

tuttivat

ympäristöä.

liin, haavaiseen paksusuolen

yhdistettyjä haittavaikutuksia

tulehdukseen, kilpirauhassai-

ovat hormonaaliset haittavai-

rauksiin, kivessyöpään, mu-

kutukset (mm. kilpirauhanen),

nuaissyöpään ja raskausmyr-

rasva-aineenvaihdunnan häi-

kytyksiin2. Tässä tutkimukses-

riöt (korkea kolesteroli), kor-

sa altistuneen populaation ve-

kea verenpaine, heikentynyt

ren PFOA- ja PFOS-pitoisuu-

immunisaatio lapsilla rokotus-

det olivat keskimäärin 83 ja 23

ten yhteydessä, alentunut syn-

ng/ml.

tymäpaino ja hedelmättömyys.

Ruotsissa armeijan palontorjuntaharjoitusten saastuttamalla Ronnebyn alueella altis-

PFAS-kemikaalien esiintyvyys ja pitoisuudet sikiökudoksissa, istukassa ja
äitien seerumissa. Pallon koko kertoo kuuden eri PFAS-kemikaalin esiintyvyyden ja väri keskimääräiset pitoisuudet tutkituissa näytteissä. Äidin
seeruminäytteet kerättiin ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana ja
istukka ja kudosnäytteet kohtukuoleman yhteydessä tehdyn kuolemansyyntutkinnan yhteydessä kolmannella kolmanneksella.

TEFLON-KEMIKAALEJA AIVOISSA
− EI NIIN PUHDAS ALKU ELÄMÄÄN

PFOS-seerumipitoisuudet ovat
keskimäärin 21 ja 387 ng/ml,

Vuonna 2008 Euroopan elin-

kun saastumattomilla alueilla

tarviketurvallisuusvirasto EFSA

väestökeskiarvot ovat tyypilli-

määritti turvallisen altistuksen

sesti selvästi alle 5 ng/ml. Ron-

rajaksi 150 ng/kg (PFOS) ja 1500

nebyn asukkaat ovat nostaneet

ng/kg (PFOA) päivässä. Tämän

K

kemikaalialtis-

det olivat mitatuista yhdisteis-

miehillä on yleensä korkeam-

tusta tutkittiin yhteistyössä

tä (PFOS, PFOA, PFNA, PFDA,

mat PFAS-pitoisuudet veren-

on löytänyt PFAS-ke-

Karoliinisen yliopistosairaalan

PFUnA, PFHxS) korkeimmat, ja

kierrossa kuin naisilla. Su-

mikaaleja (perfluora-

perinataalipatologian yksikön

niiden havaittiin kertyvän is-

kupuoli vaikuttaa myös hait-

tut alkyyliyhdisteet)

kanssa, joka käsittelee sikiö-

tukkaan raskauden aikana.

tavaikutuksiin.

ihmisen sikiöiden kudoksis-

kudoksia osana kohtukuole-

Kaikki tutkitut PFAS-kemi-

PFAS-kemikaalien yhteys kil-

ta1. Tutkimuksen kohteena ovat

mien kuolinsyytutkimuksia.

kaalit kulkeutuivat istukan lä-

pirauhashäiriöihin on voimak-

ympäristön kemikaalit ja naisen

Kuuden eri PFAS-kemikaa-

pi ja olivat mitattavissa eri si-

kaampi naisilla.

lisääntymisterveys. Suurin osa

lin pitoisuudet mitattiin äitien

kiökudoksissa koko raskauden

käynnissä olevista tutkimus-

verenkierrossa, istukassa sekä

ajan. PFAS-kemikaalit kerään-

hankkeista käsittelee altistusten

sikiön eri kudoksissa. Tulok-

tyivät erityisesti sikiön mak-

Teollisuuskemikaalien
haittavaikutukset

kartoitusta.

set yhdistettiin tanskalaisten

saan ja keuhkoihin, mutta niitä

Kemikaaleja valmistavan Du-

Mitä teollisuuskemikaaleja

kollegoiden aikaisemmin jul-

tavattiin myös sydämessä, ai-

Pontin ja heidän alihankkijan-

löytyy lisääntymisiässä olevien

kaisemiin havaintoihin, mistä

voissa ja rasvakudoksessa.

sa 3M:n omissa eläinkokeissa

naisten verenkierrosta? Mit-

syntyi 78 raskauden aineisto,

kä kemikaalit kulkeutuvat mu-

joka kattoi kaikki raskauskol-

vaittiin

nasarjoihin ja tulevat suoraan

mannekset.

PFAS-kemikaalien

Sikiöiden

Sikiön

sukupuolella
olevan

Esimerkiksi

ha-

PFOA:n huomattiin aiheutta-

vaikutusta

van syöpää, immuunijärjestel-

kertymi-

män häiriöitä ja kehitysvam-

kosketukseen kypsyvien mu-

Kaikki kuusi PFAS-yhdistet-

seen: pojilla tavattiin hieman

moja. Korkeimpien altistusryh-

nasolujen kanssa? Entä pää-

tä esiintyivät yleisesti näytteis-

korkeampia pitoisuuksia kuin

mien eläimet kuolivat.

sevätkö nämä kemikaalit istu-

sä. PFOA- (perfluoro-oktaani-

tytöillä. Vastaavia havaintoja

DuPontin tehtaalta jättei-

kan läpi kehittyvän sikiön ku-

happo) ja PFOS (perfluoro-ok-

on tehty myös aikuisilla. Väes-

tä ohjattiin suoraan vesistöi-

doksiin?

taanisulfonaatti)

tötason tutkimusten mukaan

hin ja kaatopaikoille. Ne saas-
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-pitoisuu-

Erittäin korkeita pitoisuuksia tavataan alueilla, joilla
PFAS-kemikaaleja on tuotettu
tai käytetty vuosikymmenien
ajan (armeijan harjoitusalueet,
lentokentät).
n Kontaminoituneen maaperän
ja vesien saneeraus on erittäin
kallista ja nykykeinoin käytännössä mahdotonta.
n

LISÄTIETOJA:
• ki.se/en/clintec/research-groupchemicals-and-female-fertility
• thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/
ymparistomyrkyt/
• kemi.se/kemiska-amnen-ochmaterial/
• eea.europa.eu/themes/human/
chemicals/emerging-chemicalrisks-in-europe



KARU TOTUUS TEOLLISUUSKEMIKAALIEN LEVIÄMISESTÄ

tutkimusryhmä

tin

PFAS-kemikaalit ovat noin
4 700 yhdisteen ryhmä pysyviä
orgaanisia, keinotekoisia
yhdisteitä, jotka muodostuvat
pääasiassa hiilestä ja fluorista.
n Hiili-fluori sidos on kestävimpiä tunnettuja kemiallisia
sidoksia. PFAS-kemikaaleista
eivät hajoa luonnossa tai
elimistössä.
n Kestävyyden sekä likaa ja vettä
hylkivien ominaisuuksien takia
PFAS-kemikaaleja käytetään
yleisesti kuluttajatuotteissa
ja teollisuuden sovelluksissa,
mm. ruokapakkauksissa,
kos-metiikassa, tekstiileissä,
kengissä, elektroniikassa,
ruuanlaittovälineissä, sairaalamuoveissa ja sammutusvaahdoissa.
n

Kommentti

Yleisesti käytetyt fluoratut teollisuuskemikaalit kulkeutuvat ravinnosta äitiin ja istukan
kautta kehittyvään sikiöön. Syntyessään vauvalla on useita perfluorattuja alkyyliyhdisteitä
aivoissa, sydämessä, keuhkoissa ja maksassa.
aroliinisen instituu-

häiriöihin kartoitetaan.

EFSAn turvallisen
altistuksen raja-arvot

tuneen väestön veren PFOA- ja
Apulaisprofessori Pauliina Damdimopoulou tutkii Karoliinisessa instituutissa teollisuuskemikaaleja kohtukuolemien kuolinsyytutkimusnäytteistä.
Yleisesti käytetyt PFAS-kemikaalit kulkeutuvat istukan läpi ja ovat mitattavissa eri sikiökudoksissa koko raskauden ajan.

Yhteyksiä hermoston kehitys-

PFAS-kemikaalit

Amerikkalainen elokuva Dark
Waters (Peitelty totuus) kertoo
kemikaalijätti DuPontin tuottamista fluoratuista kemikaaleista, niiden aiheuttamista laajoista ympäristötuhoista, terveyshaitoista ja ryhmäkanteesta,
joka johti vahingonkorvauksiin
sekä koko yrityksen uudelleenjärjestelyyn.
DuPont käytti tuotteissaan
perfluorattuja alkyyliyhdisteitä (nk. PFAS-kemikaalit) yli puoli vuosisataa, vaikka yrityksen
omat ja alihankkija 3M:n tekemät eläinkokeet ja omien työntekijöiden terveystarkastukset
viittasivat alusta alkaen terveyshaittoihin.
Alunperin PFAS-kemikaalit keksittiin sattumalta, kun
DuPontin kemistit tutkivat
CFC-yhdisteitä eli freoneja, joiden laaja käyttö muun muassa
jääkaapeissa myöhemmin johti
otsonikatoon. PFAS-kemikaalien huomattiin nopeasti omaavan useita houkuttelevia ominaisuuksia. Ne olivat vettä ja
rasvaa hylkiviä, pinta-aktiivisia
ja samalla erityisen kestäviä.
Vuosien saatossa PFAS-ke-

mikaalit ovat löytäneet tiensä useisiin teollisuuden käyttötarkoituksiin ja kuluttajatuotteisiin. Niitä käytetään laajasti palonestoaineina ja pintakäsittelyaineina tekstiileissä, muoveissa, elintarvikepakkauksissa ja
keittoastioissa, sähköeristeenä elektroniikassa, luistoaineena suksivoiteissa, ja lisäaineina
(sairaala)muoveissa, kosmetiikassa ja sammutusvaahdoissa.
Tunnetuimpia tuotenimiä lienevät DuPontin 1940-luvulla patentoima Teflon, jonka valmistuksessa käytettiin perfluorioktaanihappoa (PFOA), sekä GoreTex ja
Scotchgard.
Valmistajat eivät tuoneet havaintojaan PFOA:n haittavaikutuksista suuren yleisön tietoisuuteen, vaan lisäsivät fluorattujen kemikaalien tuotantoaan miljardibisnekseksi ja aiheuittivat
samalla maailmanlaajuisen ympäristön ja eliöiden saastumisen
kemikaaleilla, jotka eivät nykytiedon mukaan hajoa koskaan.
PFAS-kemikaalien haitallisuus
on noussut esiin kuluneiden vuosien aikana oikeusjuttujen sekä

Dark Waters -elokuvan ansiosta.
PFOS ja PFOA on lisätty Tukholman yhteissopimukseen (Stockholm Convention on Persistent
Organic Pollutants). Se tarkoittaa
maailmanlaajuista käytön rajoitusta, ja useita uusia rajoituksia
valmistellaan EU:n alueella.
PFAS-kemikaalien tuotanto
onkin siirtynyt pääasiassa Aasiaan. Kemianteollisuus pyrkii korvaamaan PFOA:n ja muut haitallisesti luokitellut PFAS-kemikaalit muilla vastaavat ominaisuudet
omaavilla yhdisteillä. Valinnanvaraa riittää, sillä PFAS perheessä on 4700 CAS-numeroitua yhdistettä. Niiden mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja ei ole
selvitetty.
Vastasyntyneiden lasten elimissä on nykyisin PFAS-kemikaaleja, vaikka niitä ei ollut olemassakaan vielä sata vuotta sitten. Esitellessäni tutkimustuloksiamme
alan kokouksissa, minulta usein
kysytään ”mutta ovatko nämä pitoisuudet poikkeavia?” Tämä saa
minut aina kavahtamaan. Keinotekoisten, kertyvien, hajoamattomien ja myrkylliseksi luokiteltu-

jen teollisuuskemikaalien esiintyminen sikiöiden kudoksissa
tulisi aina nähdä poikkeavana.
Teflonin ja sammutusvaahtojen
apuaineet eivät kuulu aivoihin.
PFAS-kemikaalit eivät tietenkään ole ainoita kemianteollisuuden tuotteita. Sikiöt altistuvat cocktailille kemikaaleja.
Uusien arvioiden mukaan maailman markkinoilla on yli
350 000 erilaista kemikaalia1.
Tässä luvussa ei ole mukana
Afrikan ja Etelä-Amerikan
markkinoita tilastojen puuttumisen takia. Jatkamme sikiökudosten tutkimista niin pitkälle kuin analyyttisen kemian
menetelmät antavat myöten,
mutta kemikaalien määrittäminen kudoksissa ei ole helppoa
tai halpaa.
Pauliina Damdimopoulou
VIITE:
1
Wang ym. 2020. Toward a Global
Understanding of Chemical Pollution: A First Comprehensive Analysis of National and Regional
Chemical Inventories. Environ. Sci.
Technol. 54, 5, 2575–2584.
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PAREMPI JAKSAMINEN
AVAIN PYSYVÄÄN PAINONHALLINTAAN

K

äsitys painonhallinnasta ja laih-

epäedullisemmin henkilöillä, jotka pyrki-

tehty pesäeroa. Moni miettii, pitäisikö ol-

duttamisen keinoista on muuttu-

vät kovasti kontrolloimaan syömistään sen

la ketolla, kokeilla pätkäpaastoa, harras-

nut radikaalisti parin vuosikym-

sijaan, että kuuntelisivat enemmän nälkä-

taa liikuntaa tai syödä ravintolisiä laih-

menen aikana. Vielä 1990-luvun

viestejä.

tuakseen enemmän.

lopulla terveydenhuollossa jaet-

Lisäksi yhteydet voivat olla kaksisuun-

Harva miettii, että laihtuakseen pysy-

tiin kaloreiden laskentaohjeita ja kehotet-

taisia: stressi lihottaa, mutta lihominen-

västi kannattaisi lopettaa ylityöt, mennä

tiin liikkumaan. Ajatusmallina oli syödä vä-

kin voi muuttaa mielialaa ja lisätä stres-

aikaisemmin nukkumaan, löytää ratkaisu

hemmän ja liikkua enemmän. Kokonaisote

siä. Siksi tutkimusnäyttöä voi tulkita mo-

taloushuoliin, nostaa kissa pöydälle puris-

oli aika tiukka, tarkoitus tai ei.

nin tavoin, eikä ole nähty vahvempia lin-

tavassa ihmissuhdetilanteessa sekä lopet-

jauksia, joissa todella perehdyttäisiin jak-

taa liika kiltteys ja tehdä, mitä itse haluaa.

samiseen osana painonhallinnan hoitoa.

Juuri tätä hyvä painonhallinta ja laihtumi-

Tutkimustieto on antanut paljon laaja-alaisemman käsitykseen painonhallinnan keinoista. Ohjaukseen on tullut pitkä-

nen usein vaatii.

Ravinto

Uni ja lepo

Osa syömisestäsi vaikuttaa olevan kunnossa ja osa ei.
Jokin syömisen tärkeissä tekijöissä kaipaa muutosta: ateriarytmi, joka pitää illan mieliteot loitolla tai
kasvisten, öljyjen, pähkinöiden, palkokasvien, tai kalan
lisääntynyt käyttö. Parantamisen paikka voi olla myös
syömisen ajattelumallissa, kuten joustavamman ja kehoa
kuuntelevamman syömisotteen löytämisessä.

Vireystilasi vaikuttaa kohtuulliselta. Mutta voisit olla
selvästi energisempikin, ja usein helpoin tapa on
parantaa unta. Vain erinomaisella unella voi jaksaa
erinomaisesti, heikommalla sitten pärjää mutta
heikommin. Myös mielialaa ja arjen palautumiskeinoja
kannattaisi tarkastella.
Hyvää
Parannettavaa
		Et heräile yöllä normaalia
		Oma aika on monille tärkeä palautumisen
useammin.
keino, mieti tarvitsetko sitä lisää.
Nukahdat yleensä hyvin.
Varaa enemmän aikaa hyvinvointiasi
Se voi olla hyvä merkki,
edistäville asioille.
mutta erittäin nopea
Voisit hyötyä lisäkeinoista, joilla stressin
nukahtaminen voi myös
keskellä pystyt palautumaan.
kieliä univajeesta.
Päivän aikainen tiheä ruututarkistelu voi
Alkoholin käyttösi lienee
haitata keskittymistäsi ja palautumistasi.
tarpeeksi harvaa, ettei
unesi merkittävästi häiIltaisin unesi kilpailee ajasta ongelmalriinny.
lisesti monen asian kanssa, ja tähän
kannattaa puuttua.
Uniapneariskisi vaikuttaa
pieneltä.
Hukkaat rajallista energiaasi asioihin, jotka
eivät ehkä ole sinulle tärkeitä tai joille ei
Sinulla ei ole ilmeisiä oivoi mitään - olennaiseen keskittyminen
reita levottomien jalkojen
voisi lisätä energiaasi.
syndroomasta.
Lisää yöunesi määrää ainakin yhdellä
tunnilla.

Hyvää
Sisäinen nälänsäätelysi
toimii hyvin.
Valintasi ravinnon
rasvoissa vaikuttavat
enimmäkseen terveellisiltä.
Syömisajatuksesi ovat
pääosin hyväntuulisia,
mikä lisää syömisen
hallintaa ja hyvinvointia.

jänteisyyttä, psykologiaa, joustavuutta ja

Stressi pitää saada aisoihin

realismia siitä, miten elintapoja jaksetaan

Varsin monella painonhallinnan kans-

Tukea painonhallintaan

toteuttaa vuosikausia. Lihavuuden hoidon

sa kamppailevalla jaksamisen hallinta ja

Vastaanotolla ei enää riitä tuen antaminen

näkökantojen monipuolistuminen tiivis-

erityisesti parempi jaksaminen on pai-

asiakkaan syömisen ja liikkumisen ongel-

tyy hyvin tänä vuonna julkaistuissa Liha-

nonhallinnan ydintä. Tutkimusnäyttö

miin. Eikä unen ja työstressinkään käsit-

vuuden Käypä hoito -suosituksissa1.

tukee vastaanottotyön havaintoja: mo-

tely vielä auta lainkaan kaikkia. Elämässä

vat moninaiset teemat ovat osa Lääkäri-

tumisen tavoittelu ei ole ensisijaista, vaan

Elämänhallinnan Virta360-palvelu antaa ammattilaisille laajasti elintapatietoa, mutta antaa myös yksilöille palautetta ja tarjoaa keinoja edetä elintapamuutoksissa.

Jaksamisen ja stressin hallinta ovat yhä

nilla stressi kasvattaa nälkää, heikentää

stressiä, kuormitusta ja palautumisen va-

keskus Aavan hoitokonseptia. Yhteiskun-

ensin pitää opetella jaksamaan paremmin

alimitoitettu painonhallinnan keino. Jak-

syömisen laatua, vähentää aktiivisuutta,

jetta voi kasaantua niin monelta taholta.

nassa uskallus ja käsitys siitä, mistä sopii

voidakseen jonakin päivänä laihduttaa jär-

samista käsitellään lähinnä unen kannalta

muuttaa aineenvaihduntaa painonhallin-

Käytännössä pitää arvioida huolella

puhua, ovat vielä muotoutumassa.

kevällä tavalla.

ja satunnaisilla maininnoilla voimavarojen

taa vaikeuttavaan suuntaan ja lopulta li-

asiakkaan voimavaratilannetta, stressin

huomioimisesta. Syynä on tutkimusnäy-

hottaa2.

lähteitä ja koettua jaksamista – keskuste-

Asiat tärkeysjärjestykseen

monenlaisia osaajia, tai vähät osaajat us-

Pysyvän laihtumisen ennuste sisältää

lemalla ja mittaamalla. Kliseisesti sanottu-

Elämänalueita ei voi laittaa tärkeysjärjes-

kaltavat opetella ja kouluttautua poikki-

tön puute, jonka vuoksi kristallinkirkkaita

Hyvässä painonhallinnan tiimissä on

paljon erilaisia stressinhallinnan ja tasa-

na pitää tarkastella koko elämää osana pai-

tykseen painonhallintavaikutuksen mu-

tieteellisesti. Tehokkaalla painonhallin-

Toisia stressi laihduttaa, toisia lihot-

painoisen elämän teemoja3. Monilla koh-

nonhallinnan ratkaisujen löytämistä.

kaan. Jaksamisen hallinta on pitkäjänteis-

nan kurssilla puhutaan monenlaisista elä-

taa, ja osalla se ei vaikuta painoon. Tar-

tuullinen syöminen, liikkuminen ja pai-

Monen kohdalla tulee tarkastella, miten

tä ja pysyvän laihtumisen peruskivi. Am-

män osa-alueista.

kastelun ajallinen pituus vaikuttaa myös.

nonlasku vaativat parempaa jaksamista,

työtä tekee, kuinka parisuhde toimii, mi-

mattilaistenkin pitää tiedostaa jaksamisen

Elintapojen parantamiseen tarvitaan

Stressin akuuttivaste voi olla painonlas-

vaikka stressi ei lihota kaikkia.

ten suhtautua elämän karikkoihin, tai mi-

tärkeys ja auttaa asiakkaita pohtimaan ja

hyviä työkaluja. Yksi niistä on virta360.fi,

tarttumaan elämän epäkohtiin.

jonka ensiversiota voi testata osoitteessa

johtopäätöksiä ei ole helppo tehdä.

ku, mutta pitkään jatkuessaan suunta voi

Kansalaisten mielissä painonhallin-

ten parantaa taloudellista suunnitelmalli-

vaihtua. Myös lukuisat muut tekijät muok-

ta merkitsee yhä tiukasti vain syömisen ja

suutta helpottaakseen voimat vieviä raha-

Omaan väsymykseen tottuu, turtuu, ja

kaavat stressin ja painon välistä suhdet-

liikkumisen, ja jopa ”dieettimäisiä” kei-

huolia. Tästä painonhallinnassa on kysy-

vaikeillekin tilanteille sokaistuu. Elinta-

ta. Esimerkiksi stressi vaikuttaa painoon

noja, joihin ravitsemussuosituksissa on

mys. Jaksamisen hallinta ja sen takana ole-

paohjaajien tehtävä on tunnistaa, milloin
voimavaratilanne on hauras. Silloin laih-

 riskinarvioinnin pohjana toimivat eläinkokeet.

virtavalmennus.fi. l

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

pisiä suosituksia on käytössä

nivaste rokotuksiin lapsilla ja

ko väestöä myös pienentyneel-

tä ja 73 prosenttia pohjavesis-

mia-aikana sopii pohtia, mi-

muun muassa Yhdysvalloissa,

korkea seerumin kolestero-

tä syntymäpainolta ja maksa-

tä sisältää PFAS-kemikaale-

ten paljon haittaa alentuneesta

elintarvikeviran-

jossa ympäristönsuojeluvirasto

li aikuisilla.

vaurioilta.

ja, ja 300 000 ruotsalaisen ar-

immuunivasteesta voi olla? l

omainen määritti tämän poh-

on ehdottanut turvallisen juo-

jalta suosituksia turvalliselle

maveden rajaksi 70 ng/L.

Ruotsin

Uusi riskinarviointi joh-

Jos turvallisen juomaveden

vioitiin kuluttaneen turvalliset

ti historian suurimpaan muu-

raja-arvoja lasketaan yhtä pal-

raja-arvot ylittävää (>90 ng/l)

juomavedelle: veden tulee si-

EFSA uusi riskinarviointin-

tokseen: uudet ehdotukset tur-

jon, pitää Ruotsissa järjestel-

juomavettä3.

sältää alle 90 ng/l PFAS-ke-

sa vuonna 2018. Tällä kertaa ai-

valliseksi päivittäiseksi altis-

lä juomavesien lähteet uudel-

mikaaleja. Tämän rajan ylitty-

neistona käytettiin väestötason

tukseksi ovat 2 ng/kg (PFOS)

leen. Ruotsin ympäristöviran-

rustuu monimutkaiseen hyö-

minen vaatii toimenpiteitä. Jos

tutkimuksia, joiden perusteella

ja 1 ng/kg (PFOA). EFSA arvi-

omaisen vuonna 2015 teettä-

tyjen ja haittojen arviointiin,

vesi sisältää yli 900 ng/l, se ei

kriittisiksi haittavaikutuksik-

oi, että näillä altistustasoil-

män kartoituksen mukaan 98

mukaan lukien taloudelliset

sovi juotavaksi. Samantyyp-

si valittiin alentunut immuu-

la on mahdollista suojella ko-

prosenttia maan pintavesis-

vaikutukset. Etenkin pande-
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Parannettavaa
Ateriarytmissäsi on selvästi parantamisen
varaa. Vahvista alkupäivän syömisesi määrää,
rytmiä tai laatua, aloittaen aamupalasta.
Tunnesyömiseesi opettelu tunteiden tunnistamiseen ja hyväksymiseen sellaisenaan on
hyödyllistä, mutta yllättävän usein alkupäivän
syömisen parantaminenkin auttaa.
Ruuan palkintoarvo eli houkuttelevuus on
selvästi kohonnut mikä vaikeuttaa kohtuuden
hallintaa. Tarkastele tuloksiasi jaksamisessa,
unessa, liikkumisessa, ateriarytmissä ja syömisen ajatusmalleissa.
Kasvisten syöntisi on keskivertotasolla, mikä
ei ole hyvä. Aamiaiselle ja välipaloille marjaa/
hedelmää ja illalliselle maukkaasti kasviksia
mukaan.

Kemikaalien

säätely

pe-

Kirjoittaja on tutkiva ravitsemustieteilijä, joka
pitää vastaanottoa ja kehittää elämänhallinnan
Virta360-hoitokonseptia Lääkärikeskus Aavassa.
Hän on myös Suomen Lihavuustutkijat ry:n
puheenjohtaja ja Suomen Urheiluravitsemuksen
asiantuntijat ry:n puheenjohtaja.
VIITTEET:
Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset. Käypä Hoito
-suositus.
kaypahoito.fi/hoi50124

1

2

Geiker NRW. ym. 2018. Does stress influence sleep
patterns, food intake, weight gain, abdominal
obesity and weight loss interventions and vice
versa? Obes Rev. 19(1):81−97.
doi:10.1111/obr.12603.

3

Elfhag K. ym. 2005. Who succeeds in maintaining
weight loss? A conceptual review of factors
associated with weight loss maintenance and
weight regain. Feb;6(1):67−85.

VIITTEET
1
Mamsen ym. 2019. Concentrations of
perfluoroalkyl substances (PFASs)
in human embryonic and fetal organs from first, second, and third
trimester pregnancies. Environ Int.
Mar;124:482-492.
2

C8 Science Panel -asiantuntijaryhmän raportti C8 Probable Links Reports. 2011−2012. Ryhmä selvitti
PFOA-altistuksen haittavaikutuksia
Yhdysvalloissa korkeasti altistuneessa Länsi-Virginian väestössä. Selvi-

tykset tehtiin osana DuPontia vastaan nostetun joukkokanteen sovittelua. c8sciencepanel.org
3

Naturvårdsverket rapport 6709.
2016. Högfluorerade ämnen (PFAS)
och bekämpningsmedel. En sammantagen bild av förekomsten i
miljön.
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Ravitsemus & Terveys

TEKSTI: erikoistutkija Johanna Suomi, opinnäytetyöntekijä Annika Ervasti,
tutkija Antti Mikkelä & yksikönjohtaja Pirkko Tuominen,
Ruokaviraston riskinarvioinnin yksikkö

IHMISVARTALO: MIKAEL HÄGGSTRÖM, WIKIMEDIA COMMONS
KUVA: JOHANNA SUOMI

Raskasmetallien ja alumiinin haittavaikutusten kohde-elimet.

LYIJY, ARSEENI JA KADMIUM AIHEUTTAVAT
SUURIMMAN RASKASMETALLIRISKIN
SUOMALAISTEN RAVITSEMUKSESSA
Raskasmetallit vaikuttavat useisiin elimiin pieninäkin annoksina, mutta ravinnon hyödyt
voivat olla selvästi riskejä isompia.

poroosista johtuvan murtuman riskiin, ja

dyllisiä terveysvaikutuksia, kuten ruuan-

arviota eri tekijöiden riskeistä ja hyödyistä.

22 prosentilla murtuman riski on kohon-

sulatuksen edistäminen ja veren lipidiar-

Lisätutkimuksia tarvitaan kokonaisvaltai-

nut³.

vojen laskeminen.

sempien tulosten saamiseksi.

Työikäisistä suomalaisista vain 2,5 pro-

Tutkimuksessa verrattiin vuoden 2012

Viljojen riski-hyötyanalyysissa saadut

sentilla lyijyaltistuksen arvioitiin olevan

tilannetta EAT-Lancet-komission suosi-

tulokset osoittavat, että vähäisestä kuidun

niin vähäistä, että keskushermostovauri-

tuksen mukaiseen täysjyväviljojen käyt-

saannista aiheutuvien DALYjen määrä oli

oiden riski on mitätön erityisesti sikiöil-

töön. Vertailu tehtiin käyttämällä DA-

vuonna 2012 huomattavasti suurempi kuin

lä⁴. Lyijystä 15 prosenttia saadaan viljoista

LY-arvoja eli haittapainotettuja elinvuo-

kadmiumista aiheutuvien osteoporoosiin

ja 13 prosenttia alkoholittomista juomis-

sia, jotka mittaavat terveyden puuttumista

liitettyjen DALYjen määrä. Planetaarinen

ta kuten kahvista, teestä ja kasvijuomis-

joko kuoleman tai haitan vuoksi verrattuna

ruokavalio lisäisi nykypitoisuuksilla hie-

ta. Hedelmällisyysikäisten naisten lyijy-

odotusarvoiseen terveyteen. DALY-arvo-

man raskasmetallialtistusta, mutta niu-

altistuksen päälähteet ovat alkoholitto-

ja laskettaessa hyödynnettiin Washingto-

kasta kuidun saannista aiheutuvat DALYt

mat juomat ja ateriatyyppiset laihdutus-

nin yliopiston Institute for Health Metrics

jäisivät pois.

valmisteet. Aiemmin on arvioitu, että suo-

and Evaluationin julkaisemaa tietokantaa

malaisten lyijyaltistus aiheuttaa vuosit-

(IHME, 2019) 6.

tain 570 haittapainotetun elinvuoden (DA-

Arvioidut DALYt kuvaavat keskiarvoisen

perusteella voidaan silti todeta, että pla-

LY, Disability Adjusted Life Year) suurui-

aikuiskuluttajan tautitaakkaa. Viljoista ai-

netaarisessa ruokavaliossa kuidun ja kad-

sen tautitaakan⁴. Suomessa talousvedessä

heutuva kadmiumaltistus ja kuidun saan-

miumin saantiin vaikuttava viljojen ku-

ei ole juuri lyijyä, toisin kuin muualla Eu-

ti arvioitiin Ruokaviraston riskinarvioin-

lutusmuutos tuottaa huomattavasti suu-

roopassa.

tiyksikössä kehitetyllä tilastollisella altis-

remmat terveyshyödyt kuin terveyshai-

Arseenia saadaan muun muassa viljoista

tuksenarviointimallilla. Se ennustaa pit-

tat. l

riisi mukaan lukien, alkoholittomista juo-

kän aikavälin altistuksen viljojen keski-

mista ja kalasta. Pitoisuusaineiston mu-

määräisen kulutuksen ja raskasmetallipi-

kaan epäorgaanista arseenia löytyi eniten

toisuuden perusteella. Kuidun saanti arvi-

merilevästä, ravintolisistä, meren anti-

oitiin vastaavalla tavalla.

mista, riisituotteista, yrteistä, metsäsie-

Riski-hyötyanalyysin aineisto koot-

nistä ja kaakaotuotteista. Kaivovedessä ar-

tiin useasta eri lähteestä. Viljojen raskas-

seenipitoisuudet voivat olla suuria, mutta

metallipitoisuudet arvioitiin käyttämäl-

tutkimukset tehtiin vesilaitosten vedellä.

lä kansallisia valvontanäytetuloksia², kui-

Suomalaisten altistus epäorgaaniselle

tupitoisuuksien lähteenä elintarvikkeiden

arseenille on EU-maiden keskiarvoa vä-

koostumustietopankki Fineliä (THL 2018)

häisempää, mutta se aiheuttaa silti ma-

ja ruuankäyttötietoina Finravinto 2012

talan tai kohtuullisen syöpäriskin. Arsee-

-tutkimusta.

nialtistuksesta aiheutuu Suomessa joitakin keuhkosyöpiä vuosittain.

Viljoista peräisin olevasta kadmiumista
aiheutui vuonna 2012 vain noin viisi osteo-

Nikkelin suurimpia lähteitä olivat vil-

poroosiin liitettyä DALYa / 100 000 hen-

jat, palkokasvit, pähkinät, öljysiemenet ja

kilöä. Siihen verrattuna vähäisestä kuidun

makeiset. Nikkeliallergikot saattavat saada

saannista DALYja arvioitiin aiheutuvan lä-

oireita jopa nikkelipitoisista ruuista, ku-

hes satakertainen määrä.

ten öljypitoisista siemenistä, mutta hedel-

vikkeiden nikkelipitoisuuksista tarvittai-

Planetaarisen ruokavalion
hyödyistä tarvitaan
lisätutkimuksia

uokaviraston riskinarvioinnin yk-

jä toksikologisia raja-arvoja mikrogram-

työikäisillä kuin eläkeläisillä metyylielo-

siin kuitenkin lisätietoa, sillä nyt tehty ris-

Tautitaakka-arvioita on julkaistu muun

sikössä on valmistunut kansalli-

moina elimistön painokiloa kohden.

hopeaa lukuun ottamatta ja vuonna 2012

kinarviointi perustuu suurelta osin muis-

muassa ravitsemustekijöistä, kuten liian

hiukan suurempaa kuin vuonna 2007.

ta Euroopan maista koottuihin pitoisuus-

vähäisen kasvisten tai hedelmien käytös-

tietoihin.

tä6. Elintarviketurvallisuutta uhkaavien

R

nen riskinarviointi aikuisten raskasmetallialtistuksesta

ja

ris-

ki-hyötyanalyysi viljojen kadmiu-

Raskasmetallialtistus
isompi työikäisillä

Petokalat ovat suomalaisten työikäisten suurin metyylielohopean lähde, ja kad-

mällisyyteen vaikuttavia haittoja pidetään
epätodennäköisinä. Suomalaisten elintar-

vaarojen, kuten raskasmetallien tai mik-

min ja ravintokuidun terveysvaikutuksis-

Riskinarvioinnissa tutkittiin suomalaisen

miumia saadaan eniten viljoista. Vuon-

ta. Kummassakin työssä sivuttiin EAT-Lan-

aikuisväestön altistumista useille raskas-

na 2012 arvioiden mukaan 0,7 prosenttia

Viljojen käytön hyödyt
selvästi riskejä isommat

cet-komission vuonna 2019 julkaiseman

metalleille ruuan ja talousveden välityk-

työikäisistä ylitti kadmiumin ja 1,5 pro-

Ervastin riski-hyötyanalyysissa5 punnit-

Planetaarisen ruokavalion noudattami-

planetaarisen terveysruokavalion vaikutuk-

sellä². Aineistoina oli suomalaisten viran-

senttia

siedettävän

tiin kotimaisten viljojen kulutuksesta saa-

nen vähentäisi useista ravitsemustekijöis-

sia¹. Planetaarisella ruokavaliolla tarkoite-

omaisten, tutkimuslaitosten ja teollisuu-

saannin enimmäisrajat, eli haittavaiku-

tavia hyötyjä ja haittoja eli ravintokuidun

tä aiheutuvaa tautitaakkaa, joten potenti-

taan terveellistä ja ympäristön kantokyvyn

den mittaamien näytteiden pitoisuuksia,

tuksen riskiä ei voi sulkea pois. Arvio kos-

terveyttä edistäviä vaikutuksia ja kadmiu-

aaliset hyödyt ovat suuria. Toisaalta kan-

kestävää ruokavaliota.

joita täydennettiin eurooppalaisilla kir-

ki 25–64-vuotiaita. Yli 45-vuotiaista suo-

maltistuksesta aiheutuvia osteoporoottisia

sallisen riskinarvioinnin yhteydessä teh-

Raskasmetallit vaikuttavat useisiin eri

jallisuustiedoilla ja ruuankäyttötiedoilla

malaisnaisista noin kuusi prosenttia saa

murtumia. Liian vähäinen kuidun saanti

dyn karkean arvion mukaan ruokavalio li-

elimiin jo melko pieninä annoksina. Ku-

Finravinto -tutkimuksista vuosilta 2007 ja

ravinnostaan kadmiumia määrinä, jotka

voi olla yhteydessä esimerkiksi suolisto-

säisi raskasmetallialtistusta. Tämänhet-

vassa on esitetty näille aineille määritetty-

2012. Raskasmetallialtistus oli suurempaa

on yhdistetty yli kolminkertaiseen osteo-

syöpään. Lisäksi kuidulla on monia hyö-

kisten tietojen nojalla ei voi tehdä kattavaa
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metyylielohopean

Viljojen riski-hyötyanalyysissa tarkasteltiin vain yhtä haittaa ja yhtä hyötyä. Sen

VIITTEET
¹ EAT-Lancet Commission. 2019. Summary Report of
the EAT-Lancet Commission Healthy diets from sustainable food systems. Raportti: The Lancet. 32 s.
² Suomi J. ym. 2020. Riskinarviointi suomalaisten
aikuisten altistumisesta elintarvikkeiden ja talousveden raskasmetalleille sekä alumiinille. Ruokaviraston tutkimuksia 1/2020, 78 s.
³ Engström A. ym. 2011. Long-Term Cadmium
Exposure and the Association with Bone Mineral
Density and Fractures in a Population-Based Study Among Women. Journal of Bone and Mineral Research 26(3): 486−495.
⁴ Suomi J. ym. 2019. Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten kustannukset ja riskinarviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:63, 136 s.
5

Ervasti A. 2020. Riski-hyötyanalyysi: viljojen ja öljysiementen kuitu ja raskasmetallit, maisterintutkielma, EKT-sarja 1919, 39 s.
helda.helsinki.fi/handle/10138/312838

6

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).
2019. GBD compare. University of Washington.
vizhub.healthdata.org/gbd-compare

LISÄTIETOJA:
ruokavirasto.fi/yhteisot/riskinarviointi/
riskinarvioinnin-projektit/kemiallinenelintarviketurvallisuus

robien tautitaakkaa IHME-tietokannasta ei
kuitenkaan ole toistaiseksi saatavilla.
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Tiede & Tutkimus

TEKSTI: MMM, tutkija Marja Lehto, Luonnonvarakeskus
KUVAT: RISTO KUISMA

TURVALLINEN TUOREKASVIS
ON MONEN TEKIJÄN SUMMA

T

(Taulukko). Kemikaalien käytössä vaarana

Kasvisten huuhtelu- ja prosessivesien dekontaminaatiomenetelmien vertailua. UV = ultravioletti valo,
US = ultraääni, EOW = elektrolysoitu vesi, ClO- = hypokloriitti, ClO2 = klooridioksidi, O3= otsoni.

on, että sillä korvataan prosessihygienian
puutteita. Suomessa kasvisten prosessi- ja

Veden dekontaminaatiomenetelmät

Hyödyt

Haitat

huuhteluvesiä käsitellään vähän.

Orgaaniset hapot

+ Luonnollisia apu- ja säilöntäaineita
+ Vähäinen vaikutus ympäristöön

– Voi vaikuttaa kasviksen
aistinvaraiseen laatuun
– Ei kovin tehokkaita yksinään

Jätevesissä orgaanista
ainetta ja ravinteita

Fysikaaliset menetelmät
(UV, US)

+ Vähäiset vaikutukset ympäristöön
+ Vähäinen sivutuotteiden muodostus

– Laite- ja käyttökustannukset
– Voivat vaikuttaa kasviksen
aistinvaraiseen laatuun
– Ei kovin tehokas yksinään

heutuva jätevesikuormitus vastaa usean

Kemialliset menetelmät
(ClO-, ClO2, EOW, O3)

+ Tehoavat moniin mikrobeihin
+ Hypokloriitti ClO- on halpa

– Haitallisten sivutuotteiden
muodostuminen mahdollista
– Hypokloriitti ClO- muodostaa
haitallisia sivutuotteita,
aiheuttaa korroosiota
– ClO2, EOW tehoaineena kloori
pieninä pitoisuuksina
– ClO2, EOW, O3 -menetelmissä
laite- ja käyttökustannukset

soinnissa jäteveteen päätyvästä orgaani-

– Korkeat kustannukset

mella, saavutettiin lainsäädännön edel-

Kasvisten prosessoinnista Suomessa aisadan ihmisen käsittelemätöntä jätevesikuormitusta. Suurin osa kasvisten prosessesta aineesta ja ravinteista siirtyi tutkimuksen mukaan veteen juuresten kuorintavaiheesta. Eniten vettä kului kuitenkin

uorekasviksia valmistavat yri-

vuoksi, että pilkottaessa kasviksen solu-

tykset poikkeavat toisistaan niin

rakenne osin rikkoutuu ja monille mikro-

kooltaan, prosesseiltaan, tuot-

beille tarjoutuu otolliset kasvuolosuhteet.

teiltaan

resursseiltaan-

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi porkka-

kin, mutta kaikilla on tavoitteena

nan käsittelyketjussa kokonaismikrobien

tuottaa laadukkaita tuotteita. Jotkut yrityk-

määrä väheni, kun porkkanat kuorittiin ja

set käsittelevät itse viljelemiään raaka-ai-

pilkottiin. Raasteesta todettiin korkeampia

neita, osa hankkii raaka-aineensa sekä koti-

mikrobipitoisuuksia kuin kuorituista, ko-

viksissa, epäpuhdas vesi voi toisaalta le-

sivesien hygienisointiin maailmanlaajui-

joissa ei ole viemäriverkostoa. Jos jätevettä

maasta että ulkomailta. Tietty yritys voi esi-

konaisista porkkanoista.

vittää epäpuhtauksia kasviksiin ja proses-

sesti hyvin yleisesti. Suomessa ja mones-

aiotaan käyttää puhdistuksen jälkeen uu-

sointilaitteisiin.

sa muussakin EU-maassa klooria ei käy-

delleen kasvisten prosessoinnissa tai kas-

tetä tuorekasvisten prosessi- ja huuhtelu-

teluvetenä kasvintuotannossa, vesi on vie-

vesien käsittelyssä.

lä hygienisoitava lisäkeinoin. l

kuin

Edellisten menetelmien
yhdistelmät

+ Tehoavat useampiin mikrobeihin
paremmin kuin yksittäiset
menetelmät

kasvisten pesussa ja huuhtelussa.
Testatulla biologisella jäteveden käsittelyllä, panospuhdistamolla ja biosuotilyttämät jäteveden puhdistusvaatimukset.
Näitä menetelmiä voidaan käyttää ravinnepitoisten jätevesien käsittelyssä alueilla,

merkiksi kuoria juureksia, ja toisessa yri-

Kasviksista siirtyy mikrobeja prosessi-

tyksessä tehdään kuorituista raaka-aineista

vesiin prosessoinnin aikana. Pesuvesissä

Lainsäädännön (STM 683/2017) mu-

raasteita tai valmiita salaattiannoksia.

on paljon maa-ainesta. Mikrobien määrä

kaan tuorekasvisten prosessi- ja huuhte-

oli pienempi porkkanoiden prosessi- kuin

luveden tulee vastata laadultaan hyvää ta-

Veden käsittelyn vaikutus vedessä ole-

pesuvedessä, koska kuorituissa porkka-

lousvettä. Hyvään veden laatuun päästään

viin mikrobeihin vaihtelee käsittelyajan,

noissa todettiin vähemmän mikrobeja

käyttämällä puhdasta talousvettä ja vaih-

konsentraation, käsittelymenetelmän ja

kuin kokonaisissa.

tamalla vettä usein. Vettä voidaan myös

veden sameuden mukaan. Paras teho saa-

Suomalaiset tuorekasvistuotteet ovat kokonaisuutena laadultaan hyviä, kun verra-

Juuresten käsittelyssä käytetään enemmän vettä kuin salaatin huuhtelussa.

taan tuloksia ulkomaiseen kirjallisuuteen.
kausina eri määriä kasviksia, mikä vaikut-

Kasvisten prosessoinnissa
käytetään paljon vettä

Marja Lehdon väitöskirja Improving quality and
treatment of water and vegetables in fresh-cut
vegetable processing löytyy osoitteesta
urn.fi/URN:ISBN:976-952-326-868-5. Tutkimuksen
tavoitteena oli kehittää tuorekasvisten prosessointia keräämällä tietoa vesien ja kasvisten hygieenisestä laadusta, vesien hygienisointimenetelmistä
ja niiden tehokkuudesta, veden käytöstä sekä jätevesistä ja tilakohtaisista jätevesien käsittelymenetelmistä.

taa suoraan veden käyttömääriin. Juurek-

Tutkimuksissa on seurattu myös pato-

kierrättää puhtaammasta käsittelyvai-

vutetaan mahdollisimman puhtaassa ve-

set vaativat useamman pesu- ja huuhtelu-

geenejä, kuten Escherichia coli, Yersinia en-

heesta likaisempaan, ja sitä voidaan puh-

dessä, esimerkiksi kasvisten huuhteluve-

Monessa tuorekasvisten prosessoinnin

kerran, salaatti useampia huuteluita. Kas-

terocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis

distaa eri menetelmillä. Puhdas vesi ja jä-

dessä. Veden käsittelystä ei saa jäädä kas-

vaiheessa tarvitaan vettä: raaka-aineiden

visten laatu ja maa-aineksen määrä, esi-

-bakteereja. Y. enterocolitica -bakteeria to-

teveden käsittely maksavat, joten on tär-

visten pinnoille tai veteen haitallisia yh-

ja tuotteiden pesuissa, tilojen sekä lait-

merkiksi juureksissa, vaikuttavat pesujen

dettiin monista porkkana- ja vesinäytteis-

keää optimoida veden käyttöä tuoteturval-

disteitä tai kemikaalijäämiä.

teiden puhdistuksessa ja hygienisoinnis-

määrään. Juuresten käsittelyssä käytetään

tä herkällä polymeraasiketjureaktio -me-

lisuutta vaarantumatta.

sa. Veden käyttö vaihtelee paljon yritys-

enemmän vettä kuin salaatin huuhtelussa.

netelmällä (PCR), mutta samaa bakteeria ei

ten välillä, mutta myös yhden yrityksen

Säännöllinen veden käytön seuranta

havaittu bakteeriviljelyllä. E. coli, Y. pseudo-

sisällä. Vaihteluun vaikuttavat kasvisraa-

auttoi eräässä tutkitussa yrityksessä vä-

tuberculosi -bakteereita ei havaittu tuore-

ka-aineiden, prosessien ja tuotteiden laa-

hentämään veden kulutusta kolmen vuo-

kasvisten prosessi- eikä huuhteluvesissä.

tu ja määrä sekä vuodenaika. Veden käyt-

den seurantajaksolla 15 prosenttia eli noin

tömäärä vaikuttaa suoraan tuotantokus-

7 500 kuutiometriä vuodessa, ja säästöä

Vedellä on kaksitahoinen rooli

UUDISTUNUT MEDIAKORTTI

tannuksiin.

saatiin useita kymmeniä tuhansia euroja.

Pesu on tärkeä vaihe kasvisten proses-

Tiedot myös digimainoksista ja
lukijatutkimuksen tuloksista.

Kun veden määrää mitattiin kuudessa
sä, sen havaittiin vaihtelevan välillä 2,0–
6,5 litraa lopputuotekiloa kohden. Yri-

Kasvisten mikrobiologinen laatu muuttuu

tauksia. Vaikka vesi puhdistaa ja voi vä-

tys voi käsitellä eri vuodenaikoina ja kuu-

prosessoinnin aikana muun muassa sen

hentää mikro-organismien määrää kas-
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rimalla ja pilkkomalla haluttuun
muotoon, kuten viipaleiksi, kuutioiksi tai silpuksi.
Tuorekasvistuotetta ei ole
kuumennettu, joten sen ominaisuudet ovat monessa suhteessa tuoreen kasviksen kaltaiset.
Vaikka kokonainen kasvis säilyy

www.kehittyvaelintarvike.fi

sa prosessin vaiheissa. Peseminen on usein
ainoa tapa poistaa kasviksista epäpuh-

Tuorekasvistuotteet terveellisiä ja helppokäyttöisiä
Kasvikset ovat tärkeä osa terveellistä ruokavaliota, ja monipuolistuva tuorekasvisvalikoima
kannustaa kasvisten käytön lisäämiseen. Tuorekasvistuote on
helppo käyttää, koska se on valmiiksi pesty ja puhdistettu sekä käsitelty tasalaatuiseksi kuo-

nen kasvisten pilkkomista tai sen jälkeen

soinnissa, ja kasviksia pestäänkin monis-

Kasvisten mikrobiologinen
laatu muuttuu herkästi

tuorekasviksia prosessoivassa yritykses-

Prosessivettä voidaan puhdistaa en-

Klooria käytetään kasvisten ja proses-

varastossa hyvänä jopa kuukausia, prosessoidut tuorekasvikset
pilaantuvat helposti: niiden säilyvyysaika on yleensä vain muutamia päiviä.
Kasviksia prosessoidaan yhä
enemmän, sillä suurkeittiöiden
ja ravintoloiden lisäksi myös ko-

titaloudet haluavat helppokäyttöisiä tuotteita. Tuorekasvistuotteiden käyttö vähentää ruokien valmistusaikaa, työvoiman
tarvetta sekä hävikkiä ja biojätteen määrää keittiöissä.

TEEMAT JA ILMESTYMISPÄIVÄT
4/2020

5/2020

6/2020

3.9.

29.10.

10.12.

Varaa paikka
mainoksellesi
numeroon 5/2020
5.10. mennessä.

ANALYTIIKKA &
DIGITALISAATIO & KOULUTUS,
TUOTETURVALLISUUS ROBOTIIKKA
KONSULTOINTI &
KASVISTEOLLISUUS KALATEOLLISUUS VIENTI
Lisäjakelu:
Laatu- ja
laboratoriopäälliköt

Lisäjakelu:
Tehtaanjohtajat

Lisäjakelu:
HR-päälliköt &
vientijohtajat

Löydät sen:

kehittyvaelintarvike.fi/mediatiedot
MEDIAMYYNTI: Hannu Pyykkö | 050 2250 | hannu.pyykko@mediabookers.fi
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Talous & Liiketoiminta

TEKSTI: maisteriopiskelija Iiris Juntunen,
Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto

LoCard -aineisto

KUVA: STOCKSNAP, PIXABAY

S-ryhmä on antanut ruokakauppojensa ostotietoja
terveys- ja yhteiskuntatieteelliseen
tutkimukseen.
LoCard (loyalty
card, kantaasiakaskortti) on S-ryhmän, Tampereen
yliopiston ja Helsingin yliopiston välinen yhteistyöprojekti.

Iiris Juntusen Ruokaviraston riskinarviointiyksilölle tehdyssä maisterintutkielmassa vertailtiin muun muassa S-ryhmän asiakkaiden banaanien ostomääriä FinRavinto -aineiston kulutusmääriin.

Aineistossa on tutkimukseen suostumuksensa antaneiden S-ryhmän
asiakkaiden asiakasomistajaostot
eri puolilta Suomea.

VOIKO OSTODATAA HYÖDYNTÄÄ
ELINTARVIKKEEN RISKINARVIOINNISSA?

LISÄTIETOJA:
locard.fi

E

musten osallistumisaktiivisuus

allinen riskinarvioin-

on ollut laskussa. Rajalliset re-

ti on tieteellinen pro-

surssit tuovat oman haasteen-

sessi, jossa arvioidaan

sa työläiden tutkimusmenetel-

elintarvikkeiden si-

mien hyödyntämiseen.

sältämien kemiallisten yhdistei-

Ruokaviraston riskinarvi-

den mahdollisia riskejä ja niiden

ointiyksikössä oltiin kiinnos-

suuruutta kuluttajalle. Elintar-

tuneita tutkimaan, voisiko Lo-

vikkeiden kemiallista riskinar-

Card

viointia tehdään Ruokaviraston

hyödyntää ruuankäyttöaineis-

riskinarviointiyksikössä.

ton tavoin väestön ruuankäy-

-asiakasostoaineistoa

Aineiston kerääjä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

S-Ryhmä -osuuskauppa

Tutkittavien määrä

1 655

15 756
(tässä tutkimuksessa)

Osallistujien ikä

18–74 vuotta

18–93 vuotta

Monitoroinnin pituus

48 tuntia

2 vuotta
(tässä tutkimuksessa)

Aineistonkeruumenetelmä

2 x 24-h ruuankäyttö
haastattelu

Asiakasomistajien
ostotiedot

Ruuankulutus ilmoitettu

Syöty ruoka

Ostettu ruoka

Kulutuksen taso

Yksilöittäin

Kotitalouksittain

ta tutkittiin osana Iiris Juntu-

ta ruuankäyttöaineistoja altis-

sen maisterintutkielmaa. Siinä

tuksen arviointiin. Suomessa

vertailtiin manteleiden ja päh-

riskinarvioinnissa on perintei-

kinöiden, banaanien, omenien

sesti käytetty FinRavinto -tut-

sekä

kimuksesta saatuja ruuankäyttötietoja. Perinteisesti ruuan-

vinto 2017 -aineiston käyttö-

(n=1 655). Kummastakin ai-

käytön mittauksissa käytetään

määriin.

keskiarvo-ostomäärien ja FinRavinnon tutkittavien keskiarvokulutuksen erot olivat hieman tätä suuremmat.
LoCardissa tutkittavien elintarvikkeiden ostomäärät eivät
juuri eronneet toisistaan vuosina 2017 ja 2018.
Ostomäärien ja kulutuksen
eroja voidaan selittää muun
muassa hävikillä, sillä LoCard
-aineisto sisältää myös kotitalouksien hävikkiin menevät
elintarvikkeet ja niiden osat,
kuten hedelmien ja kananmunan kuoret. On kuitenkin muistettava, että FinRavinto- ja LoCard -aineistot poikkeavat toisistaan hyvin paljon (taulukko).
Kummallakin on omat heikkoutensa ja vahvuutensa ruu-

kohden, eli grammaa elintarvi-

LoCard -aineistoa ei pysty-

ketta henkilöä kohden vuoro-

tä vielä hyödyntämään elin-

kaudessa. FinRavinto -aineis-

tarvikkeiden kemiallisessa ris-

tossa puolestaan tarkasteltiin

kinarvioinnissa, sillä riskinar-

elintarvikkeiden kulutuskes-

vioinnissa altistuksen arvioin-

kiarvoa henkilöä kohden vuo-

ti vaatii myös kuluttajien pai-

rokaudessa.

notietoja, joita ei ole kerätty ai-

Tutkimuksessa havaittiin,

neistoon. Tulosten perusteel-

että LoCard -aineistossa yh-

la voidaan nähdä ruuanosto- ja

den hengen kotitaloudet osti-

ruuankäyttöaineistoissa sama

vat keskimäärin kolme gram-

kulutustrendi sellaisille ruo-

maa manteleita ja pähkinöi-

ka-aineille, joita käytetään vä-

tä vuorokautta kohden. FinRa-

häisiä määriä valmisruokien ai-

vinto -aineistossa mantelei-

nesosina.
Kotitalouksien

tuottama

ruokahävikki on kuitenkin mel-

LoCard

vuorokaudessa. Osto- ja ku-

ko merkittävää. Ruokahävikki-

-aineiston ostomääriä FinRa-

lutusmäärät eivät yllä ravitse-

tietojen kerääminen ja yhdistä-

ilmoittaneet ostavansa yli 60

mussuositusten pähkinöiden ja

minen ostoaineistoon edistäisi

neistosta tarkasteltiin neljää

prosenttia ruokaostoksistaan

siemenien käyttösuositukseen.

ostodatan hyödyntämistä.

elintarvikeryhmää (mantelit ja

S-ryhmän

ruokakaupoista.

Mantelit ja pähkinät -elintar-

LoCard -tutkimusaineisto on

pähkinät, banaanit, omenat se-

Maisterintutkielmassa tutkit-

vikeryhmä ei kattanut sieme-

ainutlaatuinen ja tarjoaa paljon

kä kananmunat), joiden valin-

tiin yhden hengen talouksia ja

niä kummassakaan aineistos-

mahdollisuuksia muun muassa

sa.

ruuankäytön ja ruokatrendien

ruuankäytön kyselylomaketta,
joiden heikkouksia ovat muun

Tutkimuksessa vertailtiin kahta

taan vaikutti niiden vähäinen

kaikkia kotitalouksia yhteensä.

muassa tutkittavien ali- tai yli-

eri aineistoa: otos LoCard -tut-

käyttö valmisruokien aines-

Elintarvikkeiden ostomää-

Osto- ja kulutusmäärien

tutkimiseen. Ostoaineistolla on

raportointi, muistivirheet se-

kimuksen ostoaineistosta vuo-

osana.

rät jaettiin kotitalouden jä-

keskiarvot banaaneille, ome-

potentiaalia tulla täydentäväksi

kä lyhyt mittausjakso. Lisäksi

silta 2017 ja 2018 (n=15 756)

LoCard -aineistossa mukana

senten lukumäärällä kotitalo-

nille ja kananmunille LoCardin

aineistoksi ruuankäyttöaineis-

viime vuosikymmeninä tutki-

ja FinRavinto 2017 -aineisto

olivat kotitaloudet, jotka olivat

uskohtaiseksi ostokeskiarvok-

yhden hengen kotitalousten ja

tojen rinnalle. l

50

tai

Kehittyvä Elintarvike 4/2020

14.00

TILAISUUDEN AVAUS
Food Satety Manager Tiina Läikkö-Roto, Valio

14.05

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

14.45

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

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

ETS

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN
www.ets.fi
VIRKEÄ VERKOSTO

VILJA-ALAN JAOSTO

Ostodatan vertailu
ruuankäyttöaineistoon

ruuankäyttöhaastattelua

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

samasta näkökulmasta.

si grammaa henkilöä kohden

kananmunien

Ruokahävikin vähentäminen
ja laadun hallinta

Cardin kaikkien kotitalouksien

den ostokeskiarvoina henkilöä

ta ja pähkinöitä kulutettiin vii-

ELINTARVIKEHYGIENIAN JAOSTON WEBINAARI

grammaan vuorokaudessa. Lo-

Ostodata osaksi
riskinarviointia

määriä tarkasteltiin vuorokau-

LoCard 2017 and 2018

tön mallintamisessa. Aihet-

ruokapäiväkirjaa, 24-tunnin

uksien elintarvikkeiden osto-

FinRavinto 2017

Riskinarvioinnissa hyödyn-

masta grammasta kymmeneen

eivät tarkastele ruuankulutusta
si. Kaikenkokoisten kotitalo-

LoCard ja FinRavinto -aineistotyyppien vertailua.

netään useimmiten valmii-

tavien välillä erosivat muuta-

ankäyttöä tarkasteltaessa; ne

LoCard -ostodata on ainutlaatuinen aineisto, jolla voi olla potentiaalia myös
elintarvikkeiden kemiallisessa riskinarvioinnissa.
lintarvikkeiden kemi-

FinRavinto -aineiston tutkit-

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

ETS

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN
www.ets.fi
VIRKEÄ VERKOSTO
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HANKINTAOPAS
AAKKOSOSA
Kehittyvä Elintarvike -lehden
hankintaopas tarjoaa tietoa
elintarvikealan laite-, palveluja raaka-ainetoimittajista.
KYSY LISÄÄ LEHTEMME ILMOITUSMYYNNISTÄ:
Hannu Pyykkö, puh. 050 2250, hannu.pyykko@mediabookers.fi

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

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/

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

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

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

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

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

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

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

KOMETOS OY
PL 97 (Keskustie 23)
61801 KAUHAJOKI
Puh. 020 757 1400
e-mail: mailbox@kometos.com
www.kometos.com
/kometos-oy
LAIHIAN MALLAS OY
Länsitie 372
66400 LAIHIA
Puh. (06) 475 2111
Fax (06) 476 2555
email: mallas@laihianmallas.fi
www.laihianmallas.fi

LEIPURIN OYJ
Tahkotie 1 E 2
01530 VANTAA
Puh. (09) 521 70
info@leipurin.com
www.leipurin.com
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
Hiekkatie 4 B 15
33470 YLÖJÄRVI
Puh. myynti 010 338 000
Puh. huolto 010 338 001
myynti@linepack.fi
huolto@linepack.fi
www.linepack.fi
LINSEED OY
Pellavakuja 3
61850 KAUHAJOKI
Puh. 040 775 8918
email: info@linseed.fi

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

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

KIILTOCLEAN OY
PL 157
20101 TURKU
Puh. 0207 710 400
Fax 0207 710 402
www.kiiltoclean.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
Riihitontuntie 7 D
02200 ESPOO
Puh. 020 112 1500
Fax 020 112 1501
asiakaspalvelu@mediq.com
www.mediq.fi

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

METROPOLILAB OY
Viikinkaari 4, Cultivator II
00790 Helsinki
puh. 010 391 350
email: metropolilab@metropolilab.fi
www.metropolilab.fi

MP-MAUSTEPALVELU OY
www.maustepalvelu.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HANKINTAOPAS

HANKINTAOPAS

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

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

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

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

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

KUNNOSSAPITO

TUOTERYHMÄOSA
ASIANTUNTIJAPALVELUT

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY
– elintarvikealan kehityspalvelut
– ympäristöteknologian palvelut

FUCHS OIL FINLAND OY
– elintarvikelaatuiset Cassida voiteluaineet

SEFO-KONSULTOINTI
– Elintarvikehygienian perusteet-kirja,
suomi, ruotsi, englanti, arabia, espanja,
venäjä, kiina, thai, turkki ja viro
ENVIROVET OY
– elintarviketurvallisuuden auditoinnit
ja koulutukset

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

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

LIARK OY
- arkkitehtisuunnittelu ja
pääsuunnittelijatehtävät

– elintarvikelainsäädäntö

MEDFILES OY
– elintarvikelainsäädäntö
– tutkimus & kehitystyö
– kliiniset tutkimukset

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

BEDIKA OY
– elintarviketeollisuuden koneet
– pakkauskoneet ja –materiaalit
METROPOLILAB OY
- Suomalainen elintarvike-, vesi- ja
ympäristölaboratorio
- Elintarviketutkimukset omavalvonnan,
viranomaisvalvonnan ja tuotekehityksen tueksi

BUSCH VAKUUMTEKNIK OY
– tyhjiöpumput

CORTEX OY
– leipomo- ja pakkauskoneet
– merkintälaitteet
– pakkausmateriaalit

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

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

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

VAAKATALO OY
– laaja valikoima vaakoja
– anturit ja punnituskomponentit
– varaosat ja huolto
VESANTTI OY
– lihavalmiste- ja valmisruokateollisuuden koneet

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

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

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

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

SUOMEN COBRA SYSTEMS OY
– ALPHA MANAGER -toiminnanohjaus
– elintarviketeollisuuden ja -tukkujen
logistiset kokonaisratkaisut
KLÜBER LUBRICATION NORDIC A/S
– elintarvikehyväksytyt voiteluaineet
– teollisuuden voiteluaineet

KOMETOS OY
– komponenttiannostelijat
– nesteannostelijat
– rasianpurkajat

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

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

omit, värit

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

RAAKA-AINEET

– CSB-ohjelmistojen edustus

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

KEMIKAALIT JA
HYGIENIARATKAISUT

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

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

AMCOR FLEXIBLES EMEA
– VALKEAKOSKI
– vakuumi- ja suojakaasulaminaatit
elintarviketeollisuudelle

AURAPRINT OY
– tarrat, etiketit ja kääreet

DUNI OY
– pakkauskoneet, rasiat ja suljentakalvot
– ekologiset kertakäyttötuotteet

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

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

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

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

GIVAUDAN INTERNATIONAL SA
SIVULIIKE SUOMESSA
– aromit

INEET

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

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

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

UNIVAR SOLUTIONS OY
– elintarviketeollisuuden raaka- ja
lisäaineet

HUNAJAYHTYMÄ OY
– kotimaista ja ulkomaista hunajaa
elintarviketeollisuudelle

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

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

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

VESANTTI OY
– Wiberg-mausteseokset

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

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

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

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

CONDITE OY
Leipomo ja elintarviketeollisuuden
raaka-aineet ja aineosat

PAKKAAMINEN

AMMERAAL BELTECH OY
– elintarviketeollisuuden hihnat

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

TOKAP SERVICE OY
Elintarviketeollisuuden kunnossapitoa

LABORATORIOTUOTTEET

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

KONEET, LAITTEET JA
VOITELUAINEET

JOSPAK OY
- kuitupakkausvuoat

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

HANKINTAOPAS

HANKINTAOPAS

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

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

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

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

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

TEKSTI: Pirjo Huhtakangas
teen malliin. Uudistus osui

ETS KANNATTAJAJÄSENET

pahaan saumaan, kun moni
yritys jarrutti markkinointitoimenpiteitä. Hannu Pyykkö

KEHITTYVÄ ELINTARVIKE ON
MONIKANAVAINEN MEDIA LUKIJOILLE
JA MAINOSTAJILLE

H

katsoo tulevaisuuteen kuitenkin valoisin mielin.
– Olemme saaneet muutamia onnistuneita kampanjoita käyntiin digialustalle,
joten meillä on referenssejä. Uskon, että syyskausi tuo
markkinointipanostuksiin
vauhtia.
KUVA: SAIJA LAAKSONEN

annu

Pyykkö

Uudet digituotteet ovat

on

Kehittyvä Elintarvike -me-

monipuolisia ja -tasoisia.

aloittanut numerosta

dia-alustan mainostuotteiden

Yritykset voivat käyttää alus-

4/2020 alkaen Kehit-

kehittämisessä ja asiakaskoh-

taa muun muassa täsmä-

tyvä Elintarvike -leh-

taisten ratkaisujen myymises-

rekrytointiin, omien sisältö-

den

sä.

jen julkaisemiseen ja tapah-

ilmoitusmyyn-

nin päävastuutehtävässä. Hän

– Tutkimustietojen ja käy-

tumamarkkinointiin. Perin-

on ollut mukana ammattilehti-

mieni keskustelujen pohjalta

teisiä bannereita on erikokoi-

en ilmoitustuotteiden konsep-

on muodostunut käsitys, että

sia, ja niitä voidaan sijoittaa

toinnissa ja myynnin kehittämi-

Kehittyvä Elintarvike on toimi-

useisiin paikkoihin verkko-

sessä vuodesta 1991 alkaen, jol-

alan johtava ammatti- ja tie-

sivuilla.

loin hän perusti oman yrityksen,

dejulkaisu. Markkinointi-in-

Media Bookersin. Yritys on hoita-

vestoinnit

nut lehden mediamyyntiä vuoden

ympäristössä ovat perusteltu-

2018 alusta lähtien.

ja, kun tiedetään, miten lukijat

Kannattajajäsenyys
tuo lähemmäs
elintarvikealaa

Kehittyvä Elintarvike -leh-

omaa lehteään arvottavat. Laa-

Media Bookers liittyi Elin-

den aikaisempi ilmoitusmyy-

dukas lukijasuhde auttaa myös

tarviketieteiden Seuran kan-

jä, yhteyspäällikkö Janne Mur-

mainostajia ja lisää mainosten

nattajajäseneksi kesäkuus-

tomaa jatkaa Media Bookersin

huomioarvoja, Pyykkö arvioi.

sa, koska se haluaa Kehittyvä

tämänkaltaisessa

palveluksessa vastuualueenaan

Hänen mukaansa artikkelit

Elintarvike -lehden kumppa-

rakentamisen ja kiinteistöalan

ovat sopivan mittaisia ja mo-

nina päästä kunnolla toimi-

medioiden

nipuolisesti koko toimialan

alan sisälle sekä tuntea pa-

kattavia. Yksi kehittämiskohde

remmin alan yrityksiä ja hei-

Hannu Pyykkö sanoo katso-

voisi olla julkaisun tunnettuu-

dän tapaansa tehdä bisnestä.

vansa elintarvikealaa vatsansa

den kasvattaminen markkinoi-

kautta eli pohtimalla tarkkaan,

jien keskuudessa.

ilmoitusmarkki-

nointi.

mitä suuhansa laittaa.

– Tuntemalla asiakkaamme paremmin osaamme tarjota heille heitä kiinnosta-

makkaassa murroksessa, jos-

Monikanavaisuus tarjoaa
uusia mahdollisuuksia

sa

pan-

Pyykköä viehättää ammatti-

taa kannattajajäsenyydessä.

kasva-

lehtien rooli lukijoidensa am-

Olemme rekisteröineet pa-

– Elintarvikeala on voiilmastonmuutos,

demiat
va

ja

ihmisten

mielenkiinto

seikka, joka meitä kiinnos-

puhtaas-

mattitaidon ylläpitämisessä ja

rikin kehityskelpoista tuo-

kehittämisessä. Lukijat luotta-

temerkkiä, joille toivomme

ruokaan

vat omaan ammattilehteensä.

löytyvän hyvän kodin josta-

muutos-

ajureina. Muutokset ovat mah-

– Oman lehden lukemiseen

dollisuuksia myös markkinoin-

varataan aikaa, lehti kiertää

nissa. Kehittyvä Elintarvike on

yrityksissä, ja mainokset saa-

laajentunut monikanavaiseksi

vat huomioarvoa pitkään. Mai-

media-alustaksi, joten se pys-

nospaikkojen myyminen täl-

tyy palvelemaan alan toimijoi-

laiseen mediaympäristöön on

– Elintarvikeala on osoitta-

ta monipuolisemmin, nopeam-

konsultoivaa ja tarvekeskeistä,

nut luovuutta, vienti kasvaa,

min ja kustannustehokkaam-

Pyykkö tarkentaa.

min, Pyykkö kiteyttää.

Koronakevään jälkeen Media Bookersin toimitusjohtaja Hannu Pyykkö kaipaa alan messutapahtumia ja kasvokkaisia asiakastapaamisia.

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

yrityksestä. Vitabite voisi olla vaikkapa vilja- ja hedelmäpohjainen energiapatukka ja
Pizzakka suomalaisen piira-

nostajille vielä hyödyntämätön

kan ja italialaisen pizzan lii-

voimavara ja mahdollisuus.

tos, pikaeväs.

ja koronaviruksesta huolimat-

Lehden uudet verkkosivut

Seuran toiminnassa Han-

Hän näkee ilmoitusmyynnin

ta elintarviketeollisuuden tuo-

otettiin käyttöön maaliskuun

nu Pyykköä kiinnostavat eri-

Hän uskoo, että pitkä koke-

näkymät juuri nyt haasteellisi-

tanto on kasvussa. Kehittyvä

puolivälissä koronaviruspan-

tyisesti retket, joilla voi tu-

na, mutta yritysten on vaikea

Elintarvike on panostanut mo-

demian rajoitusten alkaessa

tustua alan ammattilaisiin ja

mattilehdistä hyödyttää myös

myydä ilman markkinointia.

nikanavaisuuteen. Se on mai-

myllätä elämää ja työtä uut-

toimijoihin. l
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Kannattajajäsen saa seuran
kotisivuilta linkin omille kotisivuilleen.

kin luovasta elintarvikealan

mus muiden toimialojen am-
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Kannattajajäsenestä tehdään
esittelyjuttu Kehittyvä Elintarvike -lehteen.

via ratkaisuja. On toinenkin

ti tuotettuun ja terveelliseen
toimivat

ETS:N
KANNATTAJAJÄSENEDUT

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

ETS

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN
VIRKEÄ VERKOSTO
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ETS-PALSTA TEKSTI: toiminnanjohtaja-päätoimittaja Laura Hyvärinen

UUSIA YRITYKSIÄ MUKAAN!

H

kesäl-

nian jaoston, Heinon Tukun ja

tä alusti VTT:n emerita profes-

lä lukijat mukaan

hävikkiravintola Loopin kans-

sori Kaisa Poutanen aiheella

Stipendihaku
on vielä auki

etsimään yrityksiä

sa. Aistinvaraisen tutkimuksen

Elintarvikesektorin kehittymisen

Vilja-alan

ja yhteisöjä ETS:n

jaostolla, Elintarvikehygienian

monet tekijät.

maanviljelysneuvos Risto Va-

kannattajajäseniksi.

jaostolla, Itä- ja Pohjois-Suo-

aastoimme

jaosto

myöntää

saran rahastosta syksyllä sti-

Lisätietoja kampanjasta löytyy

men jaostolla sekä Vilja-alan

osoitteesta kehittyvaelintarvike.

jaostolla on muitakin tapah-

Kutsu elintarvikealan
ammattilainen kylään

fi/jasenille/kannattajajasenet.

tumia suunnitteilla syksyksi.

Rakennamme lisää opiskelija-

sen alalta tehdyille ansiokkaille

Seuraathan sähköisistä kana-

toimintaa. Uusin mentorointi-

opinnäytetöille. Stipendikuulu-

vista lisätietoja.

konsepti on Kutsu elintarvikea-

tus löytyy tästä lehdestä. l

Kesän aikana kolme yritystä liittyi jäseneksi: elintarvike- ja ravitsemustutkimuksiin

Elintarvikealan talous- ja

lan ammattilainen kylään. Oh-

sekä myyntilupa-asioihin eri-

markkinajaosto järjesti 3.6.

jelmassa ammattilaiset (etä)

koistunut Oy MedFiles Ltd, il-

yhdessä Elintarvikeanalytiikan

vierailevat alan oppilaitoksissa.

moitusmyynnin konkari Media

jaoston ja Alkon kanssa webi-

Opettajat saavat kutsua ETS:n

Bookers (Directas Oy) ja elin-

naarin Alkoholin myynnin vas-

jäseniä kertomaan omasta ura-

tarvikepakkaamisen asiantun-

tuullisuus.

polustaan, työtehtävistään ja

tija Inpack (Xylon Oy).

Jaostojen kesäkuisiin, ver-

ETS:n toiminnasta ja siitä, mi-

Uusia henkilöjäseniä ovat

kossa järjestettyihin vuosiko-

ten ne liittyvät opetettavaan

Venla Juntti, Ville Rautiainen,

kouksiin ilmoittautui yhteensä

kurssiin.

Sanna Lento, Sari Mustonen,

yli 100 jäsentä. Elintarvikeana-

Jos olet kiinnostunut tapaa-

Mari-Liis Vaatman ja Hanna

lytiikan jaoston vuosikoko-

maan opiskelijoita, uusia alal-

Nihtilä. Tervetuloa mukaan!

us oli 9.6. Sitä alusti MedFile-

le tulevia ammattilaisia, etsi-

sin Mari Lyyra aiheella Uusien,

mään harjoittelijoita ja opin-

innovatiivisten kasvi-, eläin- tai

näytetyön tekijöitä tai haluat

sivuvirtapohjaisten

tuotteiden

kutsua elintarvikealan ammat-

elintarvikelainsää-

tilaisen vierailulle kurssillesi,

Virtuaalisia tapahtumia
syksyyn
Ruokahävikin vähentäminen ja

asemointi

laadunhallinta -webinaari jär-

dännössä.

jestetään 8.9. klo 14 alkaen yhteistyössä Elintarvikehygie-

pendejä (á 500 €) viljatieteen,
-teknologian ja -ravitsemuk-

Laura Hyvärinen, ETM

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

ilmoittaudu mukaan kehitty-

Prosessiteknisen

jaoston

vuosikokous pidettiin 15.6. Si-

ETS

vaelintarvike.fi/tapahtumakalenteri kautta.

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN
VIRKEÄ VERKOSTO

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

LIITY SINÄKIN NYT JÄSENEKSI

Se on uudistuneella verkkosivulla helppoa!

www.kehittyvaelintarvike.fi/jasenille

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

OSAAJIEN JA VAIKUTTAJIEN
VIRKEÄ VERKOSTO

Hunajan ainutlaatuinen
entsyymitoiminta ja monipuolinen sokerikoostumus
parantavat elintarvikkeiden
ominaisuuksia.

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

Makeuttajana hunajaa
tarvitaan vähemmän
kuin sokeria.

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

Analytiikka & Tuoteturvallisuus, Kasvisteollisuus
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Vahvaa osaamista
elintarviketeollisuuden
sopimusvalmistajalta
Jos sinulla on idea ja selkeä käsitys
markkinoinnista, niin me teemme sinulle tuotteen
– nopeasti ja laadukkaasti. Meillä on avoin
hinnoittelu, emmekä panttaa sinulle tehtyjä
reseptejä sinulta.
Haluttaessa teemme sinulle räätälöidyn tuotteen
avaimet käteen periaatteella ja saat kauttamme
myös graafiset palvelut.
Ja meille on kiva tulla, asiat sujuvat nopeasti eikä
valmistuksen tarvitse olla heti aluksi massiivista.
Yhdessä luomme tuotteen josta tulee menestys.
Olemme keskittyneet kastikkeenomaisiin tuotteisiin,
mutta reilun laajennuksen johdosta syksyllä 2020
voimme avata 2–3 uutta elintarviketuotantolinjastoa.
Olemme pelipaikalla, Lahden moottoritien ja kehä
3 risteyksessä. Jos omistat jo brändin ja reseptin
olemme juurikin se oikea osoite sinulle.

Tervetuloa meille,
tehdään laadukkaita
makunautintoja yhdessä.
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