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Ruoka-Suomi -tiedote kertoo 

elintarvikealan kehittämistyöstä. Tiedote 

ilmestyy vuonna 2010 neljä kertaa. 

Tiedotteen kunkin numeron painomäärä 

on 2000 kpl. Jakelulistalla on noin 1500 

elintarvikealan toimijaa. Levitä tiedotetta 

kaikille, joita elintarvikealan kehittäminen 

kiinnostaa.

Toimitus

Arja Meriluoto

puh. (02) 333 6476

arja.meriluoto@utu.fi

Heidi Valtari

puh. (02) 333 6416, 0400 487 160

heidi.valtari@utu.fi

Turun yliopisto

Täydennyskoulutuskeskus

20014 Turun yliopisto

fax (02) 333 6331

Ruoka-Suomi -tiedotteen tarkoitus 

on palvella eri puolilla Suomea olevia 

elintarvikealan toimijoita ja yrityksiä 

kertomalla valtakunnan tason asioista, 

verkostoitumisesta ja muista kaikkia 

elintarvikealan kehittäjiä kiinnostavista 

asioista. Toisaalta tavoitteena on 

välittää eri alueellisten toimijoiden 

tietoja, kokemuksia ja aikomuksia 

muille hyödynnettäväksi. Toivottavasti 

löydät tiedotteesta sinulle uusia asioita 

ja rohkaistut ottamaan yhteyttä 

kirjoittajiin.

Toimitus odottaa aktiivisuutta 

elintarvikealan toimijoilta. Luiska tekstiä 

syntyy helposti. Kyse on aktiivisuudesta. 

Kertomalla asioista auttaa toisia ja voi 

toisaalta saada arvokasta palautetta 

omaan toimintaan muilta.

Ruoka-Suomi -tiedotetta voit lukea 

Ruoka-Suomi sivustosta osoitteesta

www.maaseutupolitiikka.fi.

Ruoka-Suomi -tiedote

Elintarvikeala maaseutupoliittisissa asiakirjoissa 1

NJF 2

Aitoja makuja Ahlmanilta 3

Österbottniska företag på Smaklustmässan i Stockholm 4

Satakunnassa juhlittiin 6

Omavaraistaloudesta valmisruokiin 7

Aitoja makuja messuilla marraskuussa 10

Maaseudulta Markkinoille Turun Messukeskuksessa 11

10. - 11.11.

Lähiruokaviesti huipentui Yrittäjän Päivään 12

Närprocuderad mat som ett sätt att dämpa  13

klimatförändringen - en granskning av nationalekonomisk

teori

Tuhteja tietopaketteja yrteistä netissä 14

Maamerkit.fi	 15

Leipäteollisuutta ja lähileipomoita 16

Opassarja lähiruuan edistämiseksi kuntien hankinnoissa  18

on valmistunut

Hyvä lammas! -hankkeella kilpailukykyä lammasketjuun 19

Valtakunnallinen villisikaviikko 20

Findikaattorista tietoa 20

Vesi julkisissa ruokapalveluissa 21

Suomalaisen ruokakulttuurin teemapäivä Keski-Suomessa 22

Suomalaiset elintarvikeyritykset mukana Health   23

Ingredients -messuilla Japanissa

Internorga 2010 24

KestITÄ 25

BaltFood selvitti Itämeren alueen ruokatrendejä 26

Kansainvälinen ravitsemuksen ja hyvinvoinnin  27

suurtapahtuma Seinäjoella

Luomutietoa uudella toimintamallilla 28

Maukas porukka -kampanja 29

Pohjoismainen ruokaohjelma jatkuu 29

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisseminaari Kuopiossa 30

Uusi julkaisu: Maaseutu - väliinputoajasta  30

vastuunkantajaksi

FoodTec 10 -messuilla aiheina jäljitettävyys, ympäristö 31

ja tuotekehitys

Fiksu tuottaa vähemmän jätettä suurkeittiössä  31

Palvelukortti 32

Sisällys



Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 

kokoama ja tammikuun kokouksessaan 

hyväksymä 5. maaseutupoliittinen ko-

konaisohjelma ”Maaseutu ja hyvinvoiva 

Suomi” on vihdoin saatu kansiin ja pai-

nos laajasti jaellen maailmalle, samoin 

ohjelman tiivistelmät. Kaikki asiakir-

jat löytyvät myös sähköisesti osoit-

teesta: www.maaseutupolitiikka.fi. 

Kokonaisohjelmassa elintarvike-

alaan liittyy suoraan viisi ehdotusta, 

lisäksi monilla yrittäjyyteen ja koulu-

tukseen yleisesti liittyvillä ehdotuksilla 

on kiinteä yhteys myös elintarvike-

alaan. Ehdotukset laadittiin alunperin 

teemaryhmien valmistelussa, mutta 

ohjelman valmisteluryhmä ja lopulta 

YTR tekivät niihin vielä omia täsmen-

nyksiään ja muutoksiaan. Oheen on 

listattu ohjelman elintarvikealan kehit-

tämisehdotukset, suluissa on mainittu 

ne keskeisimmät toteuttajatahot, joi-

den toiminnoissaan tulee pyrkiä kaikin 

tavoin ehdotuksia eteenpäin viemään.

Pienyritysten ja niiden tuottei-• 

den näkyvyyttä kuluttajille ja 

ammattikeittiöille parannetaan 

sekä menekinedistämistä lisä-

tään. (MMM, YTR/Ruoka-Suomi 

-teemaryhmä, Finfood, ProAg-

ria/maa- ja kotitalousnaiset, 

alueelliset kehittäjät, yritykset, 

yrittäjäjärjestöt) 

Parannetaan yrittäjien ja elin-• 

tarvikehankinnoista vastaa-

vien kilpailuttamisosaamista 

vahvistamaan pienyritysten ja 

lähiruokatuotteiden merkitystä 

julkisissa hankinnoissa. (MMM, 

TEM, YM, EkoCentria, YTR/

Ruoka-Suomi -teemaryhmä, 

yrittäjäjärjestöt, alueelliset 

kehittäjät) 

Elintarvikealan kehittäjäorga-• 

nisaatioissa vahvistetaan alan 

erityisosaamista kuten tuote-

kehitys, markkinatuntemus, 

teknologia, logistiikka sekä 

vahvistetaan elintarvikealan 

kehittäjäorganisaatioiden yh-

teyttä Yritys-Suomi-palvelu-

järjestelmään. (MMM, TEM, 

alueelliset kehittäjät) 

Parannetaan pienten ja keski-• 

suurten elintarvikealan yritys-

ten toimintaedellytyksiä mu-

kaan lukien lainsäädäntö, muut 

säädökset ja valvonta. (MMM, 

TEM, Evira)

Kehitetään alueellisia ruokajär-• 

jestelmiä luomalla edellytyksiä 

jatkojalostukselle ja logistisille 

ratkaisuille alueiden sisällä. 

(MMM, TEM, MTK, YTR/Ruoka-

Suomi -teemaryhmä, alueelli-

set kehittäjät, EkoCentria).

Kuten toteuttajatahojen runsaudesta 

ilmenee, ei mikään ehdotus ole yhden 

toimijan tai yhden toimenpiteen varas-

sa. Ja hyvä näin. Meitä kaikkia tarvi-

taan tavoitteiden saavuttamiseksi. On-

neksi Suomi on sen verran pieni maa, 

että tunnemme toisemme, yhteyden-

pito on helppoa ja nopeaa ja yhteisiä 

aktiviteetteja on totuttu tekemään jo 

pitkään. Meillä on myös taustalla alan 

kehittämistä linjaavia strategioita ja 

ohjelmia kuten Elintarvikealan pien-

yrittäjyyden imagon parantaminen ja 

menekinedistäminen - Valtakunnal-

linen strategia vuosille 2007 - 2013, 

Suomalaisen ruokakulttuurin edistä-

misohjelma SRE, Tekesin Sapuska sekä 

alueelliset alan kehittämisohjelmat tai 

- strategiat, jotka sisältävät yhteen-

suuntaan osoittavia tavoitteita, sloga-

neita sekä vahvan kumppanuusotteen.

Käytännössä kutakin ehdotusta vie-

dään useiden eri toimenpiteiden kaut-

ta eteenpäin. Esimerkiksi pienyritysten 

näkyvyyden parantamisessa Aitoja-

makuja.fi on tietyllä tavalla lippulaiva, 

mutta yhtä tärkeitä ovat esimerkiksi 

tiedonvälitystä palvelevat eri toimijoi-

den mukanaolot niin alan kuluttaja- 

kuin ammattilaismessuilla ja keittiö-

alan ammattilaisille tai kuntapäättäjille 

järjestetyt koulutukset ja muut tilai-

suudet, samoin yritysten itsensä käyn-

nistämät markkinointitoimenpiteet. 

Ehdotuksille ollaan parhaillaan ni-

meämässä vastuuhenkilöitä, jotka 

peräänkatsovat itselle vastuutettua 

ehdotusta, välittävät tietoa toimijoi-

den välillä ja tuovat yhteistyötaho-

ja saman pöydän ääreen sekä tar-

vittaessa myös käynnistävät uusia 

toimenpiteitä ehdotuksen toteutta-

miseksi. Tällä tavalla yritetään koko-

naisohjelmaan saada lisää ryhdikkyyt-

tä, varmistaa ohjelman toteuma sekä 

ehkäistä toimintojen ristiriitaisuus. 

Kaikkien taistellessa niukkojen re-

surssien kanssa myöskään päällekkäi-

syyksiin ei ole varaa vaan työnjaosta 

sopiminen on osa ohjelmaprosessia.

Hallituksen toukokuussa hyväksy-

mässä maaseutupoliittisessa selonte-

ossa hallitus lupasi selvittää hankinta-

lain muutostarpeet lähiruuan nykyistä 

laajemman käytön mahdollistamiseksi. 

Lainsäädäntöä ollaankin muuttamassa 

esimerkiksi kynnysarvoja nostamalla, 

mikä toivottavasti parantaa pienten 

yritysten mahdollisuuksia saada tuot-

teitaan mukaan julkisiin hankintoihin. 

Selonteossa hallitus myös linjasi et-

sivänsä keinoja yhteistyössä kaupan 

kanssa lähiruuan nykyistä parem-

paan saatavuuteen ja näkyvyyteen 

Elintarvikeala maaseutupoliittisissa asiakirjoissa
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kaupoissa. Alueellisten ruokajärjestel-

mien kehittämisen lisäksi hallitus pe-

räsi myös uusia avauksia ja heikkojen 

signaalien tunnistamista kilpailukyvyn 

säilyttämiseksi elintarvikealalla. Se-

lonteko sisälsi myös linjauksen luon-

nontuotteiden, poron ja riistan sekä 

kotimaisen kalan käytön lisäämises-

tä. Selonteon eduskuntakäsittelyissä 

elintarvikkeiden raaka-aineiden oma-

varaisuus, kansallinen huoltovarmuus 

sekä lähi- ja luomuruuan edistäminen 

ovat nousseet voimakkaasti esiin. 

On hyvä huomata, että ruoka on nyt 

vahvasti poliittisella agendalla! Se 

antaa meille kaikille paitsi oikeutuk-

sen työhömme, mutta myös pontta 

jatkaa hyväksi katsomallamme tiellä!

Kirsi Viljanen

Ruoka-Suomi -teemaryhmän pj.

maaseutuylitarkastaja, MMM

ELMA -messujen maaseutupolitiikka -osastolla Kirsi Viljanen ja Annukka Lyra.

NJF’s most important objective is to promote agricultural research in the Nordic-Baltic countries. Network-
ing is the keyword. NJF arranges seminars, which facilitate close contacts between scientists, advisors and 
end-users of knowledge. Our vision is an efficient and sustainable utilization of our agricultural and horti-
cultural resources. By being a member of NJF, you are entitled to attend our seminars, workshops and oth-
er actitivties at reduced price, but above all, you can make valuable contacts with other scientists in your field. 
The working language of NJF is English. Direct e-mails and the web are used extensively for information exchange. 
NJF’s activities are financed through grants, membership fees and income from seminars. Our members are engaged 
in research, education, extension, administration or other public or private services in the agricultural sector. The sec-
tions are NJF’s professional bodies, with responsibility for their respective areas. NJF consists of the following sections:

Soil, Water and Environment• 
Crop Science• 
Horticulture and Landscape • 
Plant Protection • 
Animal Science • 
Engineering • 
Agricultural Economics • 
Education and Extension• 

Read more:  www.njf.nu

NJF
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Pirkanmaalla vietettiin alueellista ruo-

kakulttuurijuhlaa 30.10.2009 semi-

naarin ja Ahlmanin tilapuodin avajais-

ten merkeissä. Seminaarin tavoitteena 

oli vaikuttaa ruoka-asioista päättäviin 

henkilöihin sekä kuluttajiin suomalai-

seen ruuan arvostuksen kohottami-

seksi. Ahlmanin ammattiopistossa on 

105 vuoden ajan ollut tärkeää maa-

talouden tuotannon kehittäminen ja 

maaseudun elinvoimaisuuden säilyt-

täminen. Maamieskoulun ja emäntä-

koulun perinne ovat vahvasti mukana 

sekä opetuksessa että toiminnassa 

pellolta pöytään. Koululla toimiva kar-

jatila mahdollistaa suomalaisten alku-

peräisrotujen säilyttämisen ja niiden 

tuotteiden tuotteistaminen. Emäntä-

koulun perinteeseen puolestaan on 

aina kuulunut ruuanvalmistuksen taito. 

Pirkanmaalainen ruokakulttuuri on 

ehkä enemmänkin sekoitus hämä-

läistä ja pohjalaista ruokakulttuuria, 

mutta Tamperelaisella rieväkylällä 

on omat vahvuutensa ja vaikutuk-

sensa alueeseen. Seminaari oli osa 

Suomalaisen ruokakulttuurin edis-

tämisohjelmaa, jonka yhtenä puhe-

miehenä toimii EU-parlamentaarikko 

Mitro Repo. Puheenvuorossaan Repo 

toi esiin ruuan pyhyyteen liittyviä nä-

kökohtia. Monipuoliset puheenvuorot 

seminaarissa käyttivät myös ruokab-

logisti Jussi Lähde, keittiömestari Timo 

Ahopelto, ruokakulttuuriasiantuntija 

Minna Kanten sekä yrittäjä Peter Dö-

rig Mouhijärven Herkkujuustolasta. 

Tukeakseen pirkanmaalaisia pienyrit-

täjiä Ahlmanin koulun Säätiö käyn-

nisti omalla rahoituksellaan tilapuodin 

rakentamisen. Tavoitteena oli luoda 

yrittäjille ja jatkojalostajille mahdol-

lisuus tuoda tuotteitaan myös kau-

punkilaiskuluttajille paremmin tar-

jolle. Tilapuodin tuottajien valikoima 

on osoitus siitä, että ruokakulttuuri 

muuttuu ja saa uusia ulottuvuuksia ja 

vahvuuksia esim. villisioista.  Ennen 

kuin ensimmäiset asiakkaat pääsivät 

puotiin Ahlmanin Säätiön hallituksen 

puheenjohtaja Maria Härkki-Santala 

sekä Kylmäsavukeisareiden yrittäjä 

Mika Hävölän leikkasivat Ahlmanin ti-

lapuodin avajaisnauhan. Tutustu Ahl-

manin Tilapuodin valikoimaan ja auki-

oloaikoihin osoitteessa www.ahlman.fi.

Lisätietoja

Tarja Hovila, tarja.hovila@ahlman.fi  

puh. 040 556 7513

Aitoja makuja Ahlmanilta
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Den 21-23 augusti arrangerades mässan Smaklust i en av Stockholms parker. Smaklust är en matfest för hantverksmässigt 

förädlade livsmedel där mathantverkare från Sveriges alla hörn visar upp sina specialiteter och delikatesser. Det var nu 

andra gången som Smaklust arrangerades, och mässan bjöd på ett intressant program och en fantastisk stämning. Under 

de tre dagarna besöktes mässan av över 100.000 personer.

Genom projektet Quarkenfood deltog också företag från Österbotten för att visa upp och sälja sina produkter i samma 

tält som Norr- och Västerbotten. Från Österbotten deltog Brama med sina fiskprodukter av Braxen, Mama Ethiopia sålde 

kryddiga köttgrytor, Granholms sålde sina bärprodukter och sötsaker, Hemgården sålde exklusiva chokladprodukter och 

Företagshuset Dynamo som är projektets ägare sålde äkta österbottniska grisar som kokades på plats åt den hungrande 

stockholmspubliken.

Temat för Smaklust är ”hantverksmässigt förädlade livsmedel”, och det är endast företag med en småskalig och hant-

verksmässig produktion som har rätt att delta. Mässområdet är indelat i områden som representerar en region, och det är 

regionala aktörer som planerar sitt område och koordinerar företagens deltagande.

På området fanns också en stor öppen scen samt programtält där seminarier, intervjuer, paneldebatter och olika uppvisnin-

gar arrangerades. Dessutom genomfördes produkttävlingen SM i Mathantverk.

”Deltagandet var lyckat och vi fick god respons för våra produkter. Samarbetet med Norr- och Västerbotten fungerade bra 

och gav mer tyngd åt vår region i det mångsidiga utbudet på mässan. En del av företagen fick också handelskontakter som 

kan ge utdelning i framtiden” säger Dynamos VD Håkan Westermark.

Mer information om erfarenheterna från Smaklustmässan kan fås av Jonas Harald eller Håkan Westermark på Ab Företags-

huset Dynamo Yritystalo Oy, www.dynamohouse.fi

Text och bild: Jonas Harald

Österbottniska företag på Smaklustmässan

 i Stockholm

Den österbottniska avdelningen på Smaklustmässan var mycket välbesökt.
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Varje region hade sitt eget område på Smaklustmässan.

Charkmästare Jurgen Körber har uppvisning i konsten att stycka lamm och tillverka bratwurst. Den färska korven serve-
rades med lokalt öl.



Satakuntaa, ja laajemmin koko 

Lounais-Suomea, voidaan oikeutetusti 

pitää Suomen ruoka-aittana. Alueel-

la on monipuolinen tuotantorakenne 

ja osaajaverkosto. PK-sektorin lisäk-

si eteläisessä Satakunnassa sijaitsee 

useita eri alojen valtakunnallisia kär-

kiyrityksiä. Alue on suomalaisittain 

merkittävä pakastevihannesten ja 

-ruokien, viljeltyjen sienten, soke-

rin, siipikarjatuotteiden, lihajalos-

teiden ja valmisruokien tuottaja.

Pyhäjärvi-instituutti 20 vuotta

Pyhäjärvi-instituutin perustamiseen 

johtanut selvitystyö käynnistyi vuon-

na 1987. Toukokuussa 1989 Euran, 

Köyliön ja Säkylän kunnanvaltuus-

tot käsittelivät Pyhäjärvi-instituutti 

-säätiön perustamista. Asia oli esil-

lä myös A. Ahlström Oy:ssä, Lännen 

Tehtaat Oy:ssä, Broilertalo Oy:ssä, 

Kariniemi Oy:ssä, Lännen Säätiös-

sä ja Turun yliopistossa. Myönteisiä 

päätöksiä syntyi ripeästi ja Pyhäjärvi-

instituuttisäätiön säädekirja allekirjoi-

tettiin 4.9.1989. Myöhemmin sääti-

öön osakaskunta on laajentunut sekä 

kuntakentän että yritysten osalta. 

www.pyhajarvi-instituutti.fi

Satakunnassa juhlittiin

Satafood 10 vuotta

Kehittämisyhdistys Satafood ry pe-

rustettiin vuonna 1999. Taustalla oli Sa-

takunnan ammattikorkeakoulu ja huoli 

elintarvikealan tutkimustulosten sovel-

tamisen sekä hyödyntämisen vähäisyy-

destä satakuntalaisissa elintarvikealan 

yrityksissä. Yhdistyksen perustajina 

olivat ammattikorkeakoulun lisäksi 

mm. lähialueen seutukunnat, kaupun-

keja sekä 15 yritystä. Alkuaikoina työ 

painottui alueelle mutta nyttemmin 

on laajentunut myös valtakunnallisiin 

toimintoihin, kuten nykyinen possun-

lihan menekinedistämiskampanja.

www.satafood.net
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Elintarviketuotannon kehitysvai-

heet Satakunnassa on koottu syksyllä 

Pyhäjärvi-instituutin julkaisusarjassa 

ilmestyneeseen kirjaan. Siinä muu-

tosta tarkastellaan runsaan sadan 

vuoden ajalta tähän vuoteen saakka 

erityisesti jalostustoiminnan näkökul-

masta, mutta mukana on koko elin-

tarvikeketjun kehitys alkutuotannos-

ta kulutukseen.  Esille nostetaan eri 

alojen syntyhetket sekä uudistukset, 

innovaatiot, joiden tuloksena elin-

tarviketuotanto on muotoutunut yh-

teiskunnan eri kehitysvaiheissa. Teos 

perustuu laajaan lähdemateriaaliin ja 

lähes neljänkymmenen asiantuntijan 

haastatteluun. Yleisten kehityskulku-

jen ohella eri toimialojen muutosta ja 

innovaatioiden merkitystä havainnol-

listetaan runsailla yritysesimerkeillä.

 Lähes 300-sivuisen ja toista sataa 

valokuvaa käsittävän kirjan on kirjoitta-

nut ja osin valokuvannut Erkki Salomaa, 

joka toimi vuoteen 2007 saakka Pyhä-

järvi-instituutin toiminnanjohtajana. 

Julkaisun tavoitteena on lisätä tietoa 

ja nostaa kootusti esille satakuntalai-

sen elintarviketalouden ominaisuudet 

ja suuri merkitys. Onhan elintarvi-

ketalous – maatalous, kalatalous ja 

elintarvikkeiden jalostus oheistoi-

mintoineen – edelleen yksi tärkeim-

mistä elinkeinoista maakunnassa. 

Satakuntaan syntyy ja kehittyy 

valtakunnallisiksi kasvavia kärkia-

loja

Aina 1900-luvun puoliväliin saakka 

maatalouden tuotteet sinänsä muodos-

tivat maatalousyhteiskunnassa ruoka-

talouden perustan. Kansallisesti elin-

tarviketuotantoa ohjattiin ja tuettiin 

pulavuosilta saatujen kokemusten 

myötä omavaraisuuden saavuttami-

seksi. Elintarvikkeiden jalostustoimin-

ta laajeni Suomessa vähitellen teollis-

tumisen ja kaupungistumisen myötä 

ja kansainvälisten innovaatioiden edis-

täminä. Satakunnassa varhaisimmat 

elintarviketeollisuuden alat olivat pa-

nimoteollisuus (1800-luvun puolivä-

lissä), meijerit (1860-luvulla), lihanja-

lostus (makkaratehtaat 1890-luvulla) 

ja leipomotoiminta, joka muuttui teol-

lisuudeksi 1910-luvulla. Näillä aloilla 

yritystoiminta laajeni ja monipuolistui 

ennen toista maailmansotaa. Einek-

set, ensimmäiset valmisruoat, tulivat 

markkinoille Satakunnassa lihanjalos-

tusteollisuudessa toisen maailmanso-

dan aikoihin. Uusi ala maakunnassa 

oli 1950-luvulla sokeriteollisuus, joka 

laajeni vihannesten ja marjojen ja-

lostukseksi 1960-luvun alusta. Suuri-

mittainen lihateollisuus ja sokerinja-

lostus syntyivät tuottajien ja muiden 

toimijoiden laajalla maakunnallisella 

yhteistyörintamalla. Lihanjalostus-

teollisuuden uusi ala, broilerien kas-

vatus- ja jalostusketju, lähti Satakun-

nassa liikkeelle 1960-luvun alussa. Se 

on kasvanut maakunnan suurimmaksi 

elintarvikejalostuksen työllistäjäksi. 

Tuolloin syntyneet alat perustuvat 

kiinteään alkutuotannon ja jalostuk-

sen sopimustoimintaan. Sopimustuo-

tannon kehittäminen lähti liikkeelle 

nykyisin Suomen ainoan sokeriteh-

taan alkuvuosina. Mittava sopimus-

tuotanto onkin satakuntalaisen elin-

tarvikealan ominaispiirre. Uusimpana 

alana maakunnassa on 1990-luvun 

alussa syntynyt viljeltyjen sienten 

tuotanto. Viljeltyjen sienten tuotanto 

on nykyisin keskittynyt Satakuntaan. 

Mainittujen alojen tuotteiden ku-

lutus on (sokeriteollisuutta lukuun 

ottamatta) kasvanut, mikä on edistä-

nyt alojen kehitystä.  Yritykset ovat 

innovatiivisesti osanneet hyödyntää 

ja ennakoida yleisiä kulutustrendejä – 

ja vaikuttaakin niihin – yhteiskunnan 

muuttuessa. Ravitsemuksellisesti ke-

veät raaka-aineet, nopeasti ja helposti 

valmistettavat ateriakomponentit sekä 

valmisruoat ovat nostaneet näiden 

alojen yritykset valtakunnallisiksi kär-

kitoimijoiksi. Suurten ja keskisuurten 

yritysten tuotekehityksen pitkäaikai-

nen ja jatkuva suunta on ollut entistä 

pidemmälle jalostetut valmiit ruoat niin 

kotitalouksille kuin ammattikeittiöille. 

Tähän kehitykseen elintason ja varal-

lisuuden nousu on antanut mahdolli-

suuksia ja sitä kulutusyhteiskunta on 

vaatinut yrityksiltä, jotta ne selviävät 

kilpailussa. Suurten rinnalla – niiden 

keskittyessä volyymituotteisiin – monet 

pienet ovat löytäneet liikeidean erikois-

tuotteilla tai paikallisilla markkinoilla. 

Tekijät vähentyneet, tuotanto kas-

vanut

Satakunnassa maatalouden työvoi-

ma on vähentynyt suunnilleen val-

takunnalliseen tahtiin ja puolittunut 

toisen maailmansodan jälkeen aina va-

jaassa parissakymmenessä vuodessa. 

Tuotantoyksikköjen, maatilojen, kes-

kikoko on vastaavasti parinkymmenen 

vuoden välein kaksinkertaistunut. Elin-

tarviketeollisuuden tuotanto on kasva-

nut pitkään, vaikka työntekijämäärä 

on tuotannon tehostumisen takia vä-

hentynytkin 1970-luvulta, jolloin se oli 

suurimmillaan. EU-aikaan elintarvike-

teollisuus siirtyi yhdessä yössä. Ala on 

pystynyt säilyttämään tuotantokykynsä 

hyvin myös laskusuhdanteiden aikana, 

Omavaraistaloudesta valmisruokiin

Elintarviketalouden kehitys ja innovaatioiden leviäminen Satakunnassa
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vaikkakin kalliimpien tuotteiden mene-

kin lasku kiristänyt kilpailutilannetta.

Elintarviketeollisuus on nykyisin 

Satakunnan neljänneksi suurin teolli-

suudenala. Elintarvike-teollisuudessa 

työskentelee maakunnassa nykyisin 

2200 henkeä. Kun otetaan huomioon 

alkutuotannon ja jalostuksen välilliset 

työllisyysvaikutukset (kauppa, kulje-

tukset, ravitsemistoiminta jne.), niin 

elintarviketalous työllistää yli 12 000 

henkeä eli 13 % maakunnan työ-

voimasta. Suurten yritysten rinnalla 

monet keskisuuret ja pienet yritykset 

muodostavat toimialoiltaan monipuo-

lisen yrityskentän Satakuntaan. Elin-

tarviketeollisuusyrityksiä on maakun-

nassa runsaat sata, ja kun mukaan 

lasketaan Ruoka-Suomi-tilastoon kir-

jatut jalostusta harjoittavat pienyri-

tykset, määrä nousee pariin sataan. 

Etelä-Satakunnasta elintarvike-

tuotannon keskittymä

Satakunnan sisällä on tapahtunut 

elintarviketeollisuuden painopisteen 

siirtyminen Porista Etelä-Satakun-

taan. Porissa on kuitenkin maakunnan 

ainoan meijerin ohella pääosa alueen 

leipomoista. Maakunnan eteläosissa 

elintarviketeollisuuden kasvu voimistui 

1970- ja 1980-luvuilla, kun taas Poris-

sa ala supistui erityisesti 1990-luvun 

alussa suurimman teurastus- ja lihan-

jalostusyrityksen alasajon myötä. Ny-

kyisin maakunnan elintarviketeollisuu-

den työpaikoista on kaksi kolmannesta 

eteläisen Satakunnan kolmessa kun-

nassa Eurassa, Huittisissa ja Säkylässä, 

kussakin yli 500 työpaikkaa. Eteläinen 

Satakunta onkin yksi Suomen elintar-

viketuotannon suurista keskittymistä.

Keksinnöistä markkinalähtöisiin 

innovaatioihin, verkostot apuna

Elintarvikejalostuksen historiatar-

kastelu osoittaa, että varhaisten inno-

vaatioiden käyttöönottoa ja leviämistä 

yrityksissä ovat edistäneet kansain-

välinen vuorovaikutus, ulkomailta 

Suomeen ja Satakuntaan tulleet in-

novaattorit sekä korkeasti koulutetut 

ja vauraat edelläkävijät.  Maatalous-

elinkeinon ja teollisen jalostuksen 

varhaisissa vaiheissa tieteen ja tekno-

logian tuottamat keksinnöt ovat uudis-

taneet tuotantoa. Myöhemmin uusien 

tuotteiden ja palveluiden luominen 

markkinoiden kysyntää ennakoiden, 

uudet prosessit ja menetelmät, orga-

nisointitavat jne. ovat tyypillisiä inno-

vaatioita. Usein niiden käyttöönoton 

edellytys on teknologisten, taloudel-

listen ja kulttuuristen tekijöiden kes-

kinäinen yhteys ja oikea-aikaisuus. 

Innovaatioiden luonne on muuttunut 

historian kuluessa keksinnöistä eri 

alat kattavaksi ja markkinalähtöiseksi. 

Maatalous- ja elintarvikealan tutki-

muksen ja koulutuksen kehitys eri ta-

soilla 1900-luvulla sekä monipuolinen 

rahoitus- ja tukijärjestelmä erityisesti 

Satakunnassa on monipuolinen elintarvikealan yritysrakenne. Yritykset ovat 
voineet hyödyntää myös eri kehittäjäorganisaatioita. Pyhäjärvi-instituutti on ol-
lut pitkään mukana mm. Pyhäjärven kalan laadun ja jalostuksen kehitystyössä. 
Kuvassa kymmenkunta henkeä työllistävän Alhon Kala Oy:n myymälä Eurassa
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innovaatioiden syntyä. Suomalainen 

elintarvikeketjun innovaatioympäris-

tö (tutkimuksen, koulutuksen, kehit-

täjien, rahoittajien ym. verkosto) on 

kehittynyt kansainvälisestikin katsoen 

erittäin monipuoliseksi ja korkeatasoi-

seksi. Yritysten, kehittäjien ja rahoit-

tajien yhteistyö on lisääntynyt ja mo-

nipuolistunut Satakunnassa etenkin 

viimeisen viidentoista vuoden aikana. 

Nykyiset innovaatioverkostot koetaan 

niitä käyttäneissä yrityksissä hyviksi 

sekä niiden käyttäminen ja kehittämi-

nen tulevaisuudessa tärkeäksi. Erityi-

sesti hankkeissa mukana olleet pienet 

ja keskisuuret yritykset ovat kokeneet 

kehittäjäorganisaatiot tärkeiksi kump-

paneiksi. Mutta kehittäjillä on ollut 

annettavaa myös suuremmille yrityk-

sille niiden kehittäessä koko raaka-

aineista kuluttajille -ketjun toimintaa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat asi-
antuntijat Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskuksesta Turun ja Helsingin 
yliopistosta, Tekesistä, Pyhäjärvi-instituu-
tista ja Satakuntaliitosta. Hankkeen pää-
rahoituslähteenä oli Satakuntaliiton kautta 
Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelma. 
Osarahoittajana toimi Pyhäjärvi-instituutti.

Kirja on tarkoitettu alan toimijoille, päättäjille, 
oppilaitoksille ja kaikille ruoan tuotannosta ja 
Satakunnan kehityksestä kiinnostuneille. Jul-
kaisu liittyy osaltaan alan kehitystyöhön Pyhä-
järvi-instituutin täyttäessä syksyllä 20 vuotta. 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Lisätietoja

Erkki Salomaa

puh. 0400 758 008

OMAVARAISTALOUDESTA VALMISRUOKIIN

Elintarviketalouden kehitys ja innovaatioiden leviäminen Satakunnassa

Suunnittelu, teksti ja kuvatoimitus Erkki Salomaa, taitto Vidadesign/Heidi Valtonen 286 sivua, 130 valokuvaa, piirroksia ja taulukoita. Julkai-
sija Pyhäjärvi-instituutti. Teosa on saatavissa Pyhäjärvi-instituutista ja eräistä kirjakaupoista

Lisätietot Erkki Salomaa, puh 0400 758 008
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1990-luvulta nykyhetkeen ovat akti-

voineet innovaatioiden kehittämistä, 

käyttöönottoa ja leviämistä. Nämä 

tekijät ovat taustalla myös Satakun-

nassa, joka on kehittynyt vahvaksi 

ruokamaakunnaksi luonnonedellytys-

ten, tuottajien ja jalostustoiminnan 

kehittäjien yhteisin ponnistuksin. Tuo-

tantolähtöinen elinkeino on muuttu-

nut herkästi markkinoiden mahdolli-

suuksia käyttäväksi yritystoiminnaksi. 

Teollisen toiminnan kehittyessä 

omistajien lisäksi palkattu johto ja asi-

antuntijat ovat hakeneet viimeisintä 

teknologiaa ja menetelmiä Euroopasta 

ja muualta maailmasta joko messuil-

ta tai muista yrityksistä. Kehitystä on 

tukenut yliopistojen ja tutkimuslaitos-

ten tekemä tutkimus, jonka kautta 

kansainvälinen tietämys on edistänyt 



Ruoka-Suomi -teemaryhmän kanssa yhteisellä osastolla 
esiteltiin uutta opassarjaa lähiruuan edistämiseksi kuntien 
hankinnossa. Pättäjän, Ostajan ja yrittäjn oppaat herättivät 
mielenkiintoa ja saivat kiitosta.

Aitojamakuja.fi -sivuston hakupalvelua sai kokeilla paikan 
päällä ja keskusteluissa nousikin esille, että kiinnostusta 
lähialueen yritysten tuotteiden käytölle on, vaikka kuntien 
tiukka taloustilanne asettaa melkoisia haasteita ruokahuolto-
palvelujen toiminnalle.

Elma-messut keräsivät tänäkin vuonna suuren yleisön Helsingin Messukeskukseen 6. - 8.11. Sunnuntaina estradilavalla 
esiteltiin Aitojamakuja.fi -sivustoa ja miten yritysten hakupalvelua käytetään sekä sivustolta löytyvää muuta tietoa.

Julkisen sektorin ruokapalvelun asiantuntijapäivä Ateria 2009 Wanhassa Satamassa Helsingissä 3.11.
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Aitoja makuja messuilla marraskuussa



Maaseudulta Markkinoille Turun Messukeskuksessa 
10. - 11.11.

LounaFood - Aitoa Makua Varsinais-Suomesta ja Aitoja makuja -hankkeiden yhteisessä osastolla kävi moni alueen yrittäjä 
keskustelemassa uusista myyntikanavista sekä toiminnan kehittämismahdollisuuksista.

LounaFood järjesti yritysten ja kaupan valikoimahenki-
löiden välisiä match point tapaamisia, joissa yritykset 
saivat ideoita uusista myyntipaikoista sekä vinkkejä tuot-
teidensa kehittämiseen. Kuvassa ovat neuvottelemas-
sa Ruokakeskon aluetuotepäällikkö Hanna Lähde sekä 
Meisalan Marjan Janne Saario.

Elintarvikealaan liittyviä seminaareja järjestettiin päivien 
aikana yhteensä 11. Tarjonta oli hyvin monipuolista aina 
elintarvikelainsäädännöstä sekä ammattikeittiön toimintape-
riaatteista tarjouspyyntöasioihin. Kuva on otettu Netti avuksi 
yrityksen markkinoinnissa -seminaarista.
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Muhokselta länsirannikkoa pitkin 

pyöräilty Lähiruokaviesti päättyi lau-

antaina 5.9. Helsinkiin. Viestijouk-

kueet luovuttivat vetoomuksensa 

nimekkäille päättäjille. Viestille osal-

listui 36 kunnan alueelta noin 300 

henkilöä, pääasiassa kuntapäättä-

jiä ja elintarvikealan toimijoita, jotka 

halusivat ottaa kantaa lähellä tuo-

tettujen elintarvikkeiden puolesta.

Valtakunnallista Yrittäjän Päi-

vää on vietetty syyskuun 5. päivä-

nä vuodesta 1997. Tämän vuoden 

päätapahtuma järjestettiin Helsingin 

Kampissa Narinkkatorilla. Lähiruo-

kateeman mukaisesti torilla esittäy-

tyi joukko elintarvikealan pienyrittä-

jiä esitelleen ja myyden tuotteitaan.

Yrittäjän Päivän tapahtumia oli 

suunnitellut laaja yhteistyöverkosto, 

jossa ovat mukana Elinkeinoelämän 

keskusliiton EK:n lisäksi mm. K-kaup-

piasliitto, Kerhokeskus, Keskuskaup-

pakamari, Koulutuksen järjestäjien 

yhdistys, Kuntaliitto, Lappeenrannan 

teknillinen yliopisto, Maa- ja metsäta-

loustuottajain Keskusliitto MTK, Nuori 

Yrittäjyys, opetushallitus, opetusminis-

teriö, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, 

Perheyritysten liitto, Suomalaisen Työn 

liitto, Suomen 4H-liitto, Suomen yrit-

täjät, Taloudellinen Tiedotustoimisto, 

työ- ja elinkeinoministeriö, Yksityisen 

opetusalan liitto sekä YES-keskukset. 

Yrittäjän Päivä tulee al-

manakkaan ensi vuonna.

Päivän taustalla on yrittäjän Päivä 

-säätiö, jossa ovat mukana elinkeino-

elämän keskeiset järjestöt. Puheen-

johtajana toimii toimitusjohtaja Riitta 

Antinmäki. Yrittäjän Päivä on viral-

listumassa, sillä Helsingin yliopisto 

Lähiruokaviesti huipentui Yrittäjän Päivään

on ottanut päivän uutena merkki-

päivänä almanakkaan vuonna 2010. 

www.yrittajanpaiva.fi

www.ekocentria.fi

www.sre.fi
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Idag har det blivit allt vanligare att 

produkterna i våra matbutiker har 

transporterats långa sträckor. Un-

der den senaste tiden har även oron 

över klimatförändringen, och dess ef-

fekter, blivit större. I min pro gradu-

avhandling vid Åbo Akademi i ämnet 

nationalekonomi ser jag på närpro-

ducerad mat som en möjlighet att 

minska växthusgasutsläppen och där-

med dämpa klimatförändringen. Jag 

granskar även de nationalekonomis-

ka teoriernas relevans för konsum-

tionen av närproducerad mat. Utöver 

detta har jag även intervjuat exper-

ter inom närproducera mat på Åland.

Transportsektorn står för över 20 pro-

cent av alla växthusgasutsläppen i 

världen. Effekterna av klimatförändrin-

gen förutspås bli destruktiva för både 

samhället och ekonomin, och därför är 

det enligt många forskningar viktigt 

att försöka minska växthusgasutsläp-

pen. Genom att köpa närproducerad 

mat kan konsumenterna bidra till att 

dämpa klimatförändringen. Enligt de 

grundläggande nationalekonomiska 

teorierna är priset på produkten och 

konsumentens inkomster det som 

avgör en persons konsumtion. Utöver 

detta antyder teorierna att konsumen-

terna inte ändrar sina preferenser över 

tid. Jag anser att man med de grund-

läggande nationalekonomiska teorier-

na inte direkt kan beskriva konsum-

tionen av närproducerad mat eftersom 

även andra faktorer, så som miljö-

medvetenhet och produktens trygghet 

och kvalitet, kan påverka köpbeslutet. 

Därför presenterar jag även alterna-

tiva teorier som visar att preferen-

serna kan förändras över tid och att 

de nuvarande konsumtionsmönstren, 

framförallt i västvärlden, borde fö-

rändras för att vara hållbara i längden.

I den empiriska delen har jag på 

Åland intervjuat Lena Brenner, Sölve 

Högman, Tove Teir-Siltanen och Lot-

ta Jakobsson. Den mest väsentliga 

slutsatsen från intervjuerna var att 

det finns en grupp konsumenter som 

baserar sina köpbeslut på andra fak-

torer än priset. Däremot finns det 

också konsumenter som inte är intres-

serade av produktens ursprung utan 

grundar sina köpbeslut på priset.

Slutsatserna i själva avhandlingen är 

att de grundläggande nationalekono-

miska teorierna endast delvis lämpar 

sig för analys av konsumtion av närp-

roducerad mat, men att de alternativa 

teorierna, som även beaktar miljö och 

hållbarhet, lämpar sig bättre för detta 

ändamål. Priset verkar dock fortfaran-

de vara en stor orsak till att inte konsu-

mera närproducerade produkter, men 

förhoppningsvis kan till exempel ökad 

miljömedvetenhet leda till ett större 

intresse för närproducerade produkter.

För mera information kontakta Greta 

von Wendt, gwendt@abo.fi.

Närproducerad mat som ett sätt 

att dämpa klimatförändringen 

- en granskning av nationalekonomisk teori

Kansantaloustieteen Pro gradu -tutkielmassani käsittelen lähiruokaa keinona lieventää ilmastonmuu-

tosta ja taloustieteiden teorioiden soveltuvuutta lähiruoan kulutukseen.

Lisätietoja: Greta von Wendt, Åbo Akademi, gwendt@abo.fi 



MTT Mikkelin hanketoiminnan vii-

me vuosina tuottamat yrttikas-

vijulkaisut ovat nyt luettavissa 

maksutta sähköisessä muodossa.

Lyijy ja kadmium rohdos- ja yrtti-

kasveissa

Boreal Herb Center Mikkeli -hank-

keen kirjallisuuskatsaus kokoaa yh-

teen tietoa Euroopan yrtti- ja rohdos-

kasvien raskasmetallipitoisuuksista. 

Selvityksessä pyritään vastaamaan 

kysymykseen siitä, ovatko suoma-

laiset yrtit keskieurooppalaisia puh-

taampia. Suomalaisyrttien lyijypitoi-

suuksien taso osoittautui vertailussa 

selvästi alhaisemmaksi kuin mitä se 

oli muualla Euroopassa tuotetuissa 

yrteissä. Myös kadmiumpitoisuuksista 

löytyi ero suomalaisyrttien hyväksi, 

vaikkakaan ei yhtä selkeä. Arvioinnin 

on kuitenkin oltava kasvikohtaista. 

Selvityksen mukaan Suomella on 

edellytykset puhtaan yrttiraaka-ai-

neen tuotantoon, mutta hyvän loppu-

tuloksen takaamiseksi viljelypeltojen 

ja kasvilajien valinta on tehtävä huo-

lellisesti. Yrttikasvien lajikohtaisten 

ominaisuuksien huomioonottaminen 

ja maaperän raskasmetallipitoisuuk-

sien analysointi ovat suotavia toi-

menpiteitä viljelyä suunniteltaessa.

Nettiosoite: http://www.mtt.fi/met/

pdf/met66.pdf

Pohjoisessa kasvatettujen yrttien 

aromisuus

Toinen Boreal Herb Center Mikkeli 

-hankkeen selvitys tarkastelee pohjoi-

sissa oloissa viljeltyjen maustekasvien 

aromiainepitoisuuksia eli haihtuvan 

öljyn pitoisuuksia ja koostumusta, sekä 

niihin vaikuttavia tekijöitä. Mukana on 

13 mauste-, rohdos- ja aromikasvina 

käytettävää kasvilajia. Katsaus paljas-

taa, että vaikka pohjoisessa kasvatet-

tujen yrttien öljypitoisuus ja -koostu-

mus täyttävät yleensä kansainväliset 

laatuvaatimukset, eivät pitoisuudet 

vastoin vallitsevaa käsitystä yleensä 

ole korkeampia kuin Keski-Euroopas-

sa. Keski-Suomea pohjoisempana yrt-

tiviljelyssä on kiinnitettävä erityistä 

huomiota pohjoisiin olosuhteisiin so-

peutuneiden lajien ja lajikkeiden valin-

taan, lämpöä lisääviin viljelytekniikoi-

hin sekä sadonkorjuun ajoittamiseen.

Nettiosoite: http://www.mtt.fi/met/

pdf/met84.pdf

Tuliko yrteistä elinkeino?

Kolmas MTT Mikkelin katsaus on to-

teutettu yhteistyössä Maaseutupolitii-

kan Yhteistyöryhmän kanssa. Julkaisu 

pureutuu mauste- ja rohdosyrttien 

viljelyyn ja tuotannon kehitykseen vai-

kuttaviin tekijöihin sekä kehittämistyön 

tuloksiin vuosina 1980–2005, jolloin 

Suomessa oli kaikkiaan 143 yrttivilje-

lyyn ja tilakohtaiseen ensikäsittelyyn 

liittyvää hanketta. Seuranta-aikana 

yrttien kulutus ja viljelyala kasvoivat 

huimasti. Vaikka yrttituotanto on edel-

leen erikoistuotantoa, on siitä tullut 

suomalaisille kuitenkin sivuelinkeino.

Nettiosoite: http://www.maaseu-

tupolitiikka.fi > julkaisut > jul-

kaisusarja > 2006 > 5/2006

Yrttitarhat Suomessa

Julkaisu toteutui yhteistyönä Suo-

men kasvigeenivaraohjelman kanssa. 

Inventaario osoitti, että yhteiskun-

nan eri sektorien huomio on käänty-

nyt mauste- ja rohdosyrttien vilje-

lyn ja käytön lisäämiseen Suomessa 

viimeisen 25 vuoden aikana. Yrttien 

medianäkyvyys on kasvanut ja eri 

puolille maata on perustettu lukuisia 

yrttitarhoja, -kokoelmia ja -näyte-

maita. Kyseessä on kulttuurihistorial-

lisesti merkittävä seikka, joka edistää 

puutahraperinteemme välittymistä 

seuraaville sukupolville. Yrttitarhojen 

vuosisadan takaisen ilmapiirin konk-

reettinen kokeminen, näkeminen, 

maistaminen ja haistaminen välittää 

monin verroin enemmän ja rikkaam-

paa tietoa kuin pelkkä teksti ja kuva.

Nettiosoite: http://www.mtt.fi/met/

pdf/met125.pdf

Viljelyn merkitys luonnonyrttien 

raaka-ainehankinnassa Suomessa 

Yrttien viljely on yleistynyt Suomes-

sa viimeisen vuosikymmenen aikana, 

mutta muutos on ollut merkittävä vain 

helposti koneellistettavan kuminan-

viljelyn osalta. Luontoyrttien viljelyn 

pienimuotoisuus on kuitenkin omi-

naista koko Euroopassa. Selvitys ker-

too, että luontoyrttien viljely laajenee, 

kun keruun kautta on yhä vaikeampi 

saada luonnonkasvien raaka-aineita. 

Erityisen tärkeää viljely on  isompien 

teollisuusyritysten raaka-ainesaata-

vuuden varmistamiseksi. Myös suo-

malaisen yhteiskunnan muutokset 

suosivat luonnonkasvien viljelyä. Kat-

sauksessa suositellaan luonnonyrt-

tien erikoisviljelijöille valtakunnallista 

Tuhteja tietopaketteja yrteistä netissä
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verkostoitumista, jotta vaivalla saa-

vutetusta viljelyosaamisesta koituisi 

viljelijöille selvää taloudellista etua.

Nettiosoite:  http://www.

a r k t i s e t a r o m i t . f i / U s e r F i l e -

s Y / F i l e / G a l a m b o s i 0 2 0 9 . p d f

Kuivattujen yrttien varastointi

Kirjallisuuskatsaus kokoaa yhteen 

hajanaisia kirjallisuus- ja koetoimin-

tatietoja kuivattujen yrttikasvien 

varastointiajoista. Katsauksen toi-

meksiantaja on Arktiset Aromit ry:n 

hallinnoima Suomen yrttialan kehi-

tys -hanke. Julkaisusta löytyy tie-

toa yrttien varastointikokeissa saa-

duista kasvikohtaisista tuloksista.

Nettiosoite:  http://www.arctic-fla-

vours.fi/fi_tied04/Kuivattujen yrttien 

varastointiaika.pdf

Yrttiviljelyn ja jatkojalostuksen 

työympäristöriskien arviointi

Työturvallisuushanke arvioi ensim-

mäistä kertaa Suomessa yrttivilje-

lyn ja jatkojalostuksen työperäisiä 

riskejä ja erityisesti altistumista ke-

miallisille tekijöille jatkojalostusvai-

heissa. Lisäksi se tarkastelee muun 

muassa työturvallisuutta ja tapatur-

manvaaraa, ergonomisia tekijöitä ja 

fyysistä kuormittavuutta, toteutet-

tuja riskinhallintaratkaisuja ja hen-

kilökohtaista suojautumista. Hanke 

toteutettiin kirjallisuuskatsauksena 

ja kenttätutkimuksena syksyn 2007 

ja kevään 2008 aikana. Työryhmän 

jäseniä olivat Milja Mäkinen ja Kyösti 

Louhelainen Työterveyslaitokselta ja 

Bertalan Galambosi MTT Mikkelistä. 

Nettiosoite:  http://www.ttl.fi > 

Aihesivut > Maatalous ja terve-

ys > Tiedonlähteet > Julkaisut ja 

tutkimusraportit > Yrttiviljelyn ja 

jatkojalostuksen työympäristöriskien 

arviointi

Lisätietoja

Bertalan Galambosi, vanhempi tutkija

Kasvintuotannon tutkimus, MTT

puh. 040 827 7254

bertalan.galambosi@mtt.fi

Sitra valmistelee uutta ohjelmaa teemalla ”Maaseutu voimavarana”. Ohjelmassa pyritään etsimään ja välittämään tuoreita 

näkökulmia ja innovatiivisia toimintamalleja, joiden kautta maaseutu voi luoda kilpailukykyä sekä uutta arvoa ja hyvinvoin-

tia kaikille suomalaisille. 

Maamerkit.fi -sivusto on ohjelman valmistelun tueksi perustettu tapahtumapaikka, jossa kaikilla kiinnostuneilla on mah-

dollisuus ehdottaa ja ottaa kantaa siihen, miten maaseutua voidaan kehittää koko yhteiskunnan voimavarana. Erityisen 

kiinnostavia ovat rohkeat ja innovatiiviset ehdotukset, jotka tuottavat lisäarvoa siihen nähden, mitä jo tehdään muualla ja 

jotka edistävät uudenlaisten, rajoja ylittävien verkostojen rakentamista.

Tutustu sivustoon ja vaikuta, www.maamerkit.fi 

Maamerkit.fi
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Suomessa on hyvin monipuolinen 

ja –muotoinen leipomoala. Leipomo-

teollisuus on elintarviketeollisuuden 

suurin alatoimiala toimipaikkojen sekä 

työpaikkojen määrällä mitattuna.  Ala 

on polarisoitunut harvoihin isoihin ja 

lukuisaan määrään pienleipomoita. 

Alaa hallitsee kaksi valtakunnallisesti 

sekä kansainvälisesti toimivaa yritys-

tä, Fazer Leipomot Oy ja Vaasan Oy. 

Valtaosa yritystä on pieniä perhelei-

pomoita ja leipomoita löytyykin lähes 

joka kaupungista.  Paikallisesti toimi-

ville pienleipomoille on ominaista kä-

sityövaltaisuus sekä alueellisiin ma-

kutottumuksiin soveltuvat tuotteet. 

Leipomotuotteet ovat yksi tyypillisim-

mistä tuotteista, jotka tuovat esiin ja 

ylläpitävät alueellista ruokakulttuuria. 

Makusuojan vaikutus on vähenevä 

kansainvälistyvän toimialan ja kulutta-

jan sekä lisääntyvän tuonnin johdosta. 

Ruisleipä on kuitenkin säilyttänyt ase-

mansa ruokapöydässämme ja sään-

nöllisesti sitä syö 85 % suomalaisista. 

Leipää moneen makuun 

Leipomotuotteet ovat merkittävä 

tuoteryhmä kaupalle ja kaupan kat-

tavista leipähyllyistä löytyy leipää 

sekä leivonnaisia jokaiseen makuun 

ja ruokakoriin. Kaupan sekä ammat-

tikeittiöiden ketjuuntuminen sekä 

hankinnan ja logistiikan keskittymi-

nen ovat kiristäneet kilpailua. Myös 

tuonti on lisääntynyt. Leipämarkki-

noiden voidaan sanoa jakautuvan 

valtakunnallisiin, alueellisiin ja pai-

kallisiin markkinoihin. Leipomoiden 

voidaan kuvata painivan eri sarjoissa. 

Isot valtakunnallisesti toimivat yri-

tykset pystyvät kilpailemaan myös kan-

sainvälisesti. Leipomoteollisuutemme 

on onnistuneesti etabloitunut Itämeren 

ympärille ja vahvistaa asemiaan yri-

tyskaupoin. Menestyksen takana isoil-

la leipomoilla on mm. tehokas tuotan-

to, vahvat brändit sekä panostaminen 

tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Keskisuuret leipomot ovat omalla 

alueellaan tunnettuja. Niillä on myös 

tunnettuja tuotemerkkejä, joita ne 

toimivat valtakunnallisille markkinoil-

le.  Siten ne kilpailevat myös isojen 

leipomoiden kanssa. Osa keskisuurista 

yrityksistä on muodostanut yhteistyö-

ketjuja pärjätäkseen kilpailutilantees-

sa sekä toimittaakseen kuluttajalle lä-

hempänä valmistettua tuoretta leipää. 

Kuluttajat arvostavat lähellä tuotettua 

leipää.  Pienleipomoiden voidaan todeta 

pärjäävän paikallisuuden osaamisella, 

erikoistumalla sekä kasvua välttämällä. 

Leipomotuotteet ovat peruselintar-

vikkeita, joiden kysyntä on tasaista. 

Kuluttajien on havaittu arvostavan 

leipää taloudellisen taantuman aikana 

enemmän kuin aikaisemmin. Kuluttaji-

en on todettu tinkivän isoista menoista, 

mutta suosivan esim. kalliimpia erikois-

leipiä ja konditoriatuotteita. Toisaal-

ta on havaittavissa myös halvempien 

leipätuotteiden suosiminen sekä tar-

jousten entistä parempi vaikuttavuus. 

Syömme noin 77 kiloa erilaisia lei-

pätuotteita. Tästä ruokaleivän osuus 

on 47 kg, kahvileivän 14 kg ja muiden 

leipomotuotteiden 16 kg.  Suomalai-

set ruokasuositukset suosittelevat vil-

jatuotteiden käytön lisäämistä. Tämä 

tarkoittaa aikuisen ruokavaliossa n. 

6-9 leipäpalaa päivittäin. Alle kou-

luikäisten lasten on todettu syövän 

leipää liian vähän, vaikka useimmat 

leikki-ikäisistä pitävät leivästä. Verrat-

tuna eurooppalaiseen, varsinkin itäeu-

rooppalaiseen, kulutukseen syömme 

vähän ruokaleipää. Tsekissä leipää 

syödään 137 kg ja Romaniassa 133 

kg, vaikka Saksaa ja Ranskaa pide-

tään suurina leivänsyöjämaina. Sak-

salaiset nauttivat 98 kg ja ranskalai-

set puolestaan 83 kg leipävalmisteita.

Terveellisyys, herkullisuus ja käyt-

tömukavuus – leipomoalan ajurei-

na

Suomalaiset kotitaloudet ovat hete-

rogeenisiä ja kuluttajakäyttäytyminen 

muuttuu sekä sirpaloituu. Keskeisiä 

leipomotuotteiden ostopäätöksiin vai-

kuttavat tekijöitä ovat maku, ravitse-

vuus, herkullisuus, sopiva pakkaus- ja 

annoskoko sekä tuotteiden maistumi-

nen muille perheenjäsenille. Tuotevali-

koima on yrityksillä suuri ja uutuuksia 

lanseerataan säännöllisesti. Tuotemää-

rään vaikuttaa myös leipomoalan kau-

si- ja sesonkituotteet. Tällä hetkellä 

täysjyväisyys on ominaista uutuuksil-

le. Myös erikoistuotteiden, kuten glu-

teenittomien, lisäaineettomien, Free 

From- tuotteiden, tarjonta on monipuo-

listunut. Erityisruokavaliot vaikuttavat 

kuluttajan sekä perheen ostopäätök-

siin. Käyttömukavuus ja terveellisyys 

ovat kuluttajakäyttäytymisen ajureita 

leipomoalalla - makua unohtamatta.

Leipomotuotteiden valmistus on 

perinteisesti ollut kotimarkkinateolli-

suutta ja ulkomaan kaupan merkitys 

on ollut vähäinen. Leipomotuotteiden 

vienti on ollut kasvussa, mutta tuon-

ti on kasvanut vientiä nopeammin. 

Lisäksi on muistettava, että isot lei-

pomoyrityksemme ovat saavuttaneet 

merkittävän markkina-aseman Itä-

meren ympäristössä etabloitumalla.

Leipomoteollisuuden liikevaihto 

on ollut kasvussa. Osa siitä selittyy 

Leipäteollisuutta ja lähileipomoita
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leipätuotteiden kallistumisesta viime 

vuosina. Monet kustannuksista ovat 

nousseet. Palkkakustannusten osuus 

leipomoissa on suuri johtuen sekä kä-

sityövaltaisuudesta että epätyypillisis-

tä työajoista. Raaka-ainekustannusten 

lisäksi logistiikkakustannukset ovat 

merkittävä kuluerä. Tuoreilla leipo-

motuotteilla on lyhyt käyttöikä ja ne 

halutaan kauppaan mahdollisimman 

tuoreena, mieluiten lämpimänä. Eet-

tisyys ja vastuullisuus ovat kulutta-

jakäyttämiseen vaikuttavia trendejä 

ja tämä ilmenee leipomoalalla esim. 

epäkuranttien leipien lahjoituksena 

seurakuntien jakamiin ruokakasseihin. 

Elintarvikeala, kuten leipomoala ovat 

kannattavuudeltaan melko heikkoja, 

mutta kannattavuuden vaihteluväli lei-

pomoiden välillä on suuri. Koska ruuan 

kulutus ei juuri nouse, on yritysten aktii-

visesti kehittävä kilpailukykyään ja ha-

ettava rohkeasti uusia ratkaisuja esim. 

toimialarajapinnoilta. Pärjätäkseen ki-

ristyvässä kilpailutilanteessa yritysten 

on erikoistuttava, panostettava t & k 

-toimintaan, nostettava tuotteiden ja-

lostusarvoa, tehostettava toimintaa tai 

verkostoiduttava.  Myös erikoistuottei-

den vienti on mahdollisuus. Osaami-

sen kehittämistä ja henkilöstön hyvin-

voinnista on huolehdittava. Tuotteiden 

markkinoinnillinen kehittäminen sekä 

brändäys ovat myös kilpailukeinoja. 

Myös erilaiset palvelukonseptit voi-

vat olla ratkaisu osalle yrityksiä. Suo-

malaisen ruokaketjun kilpailukyky 

riippuu kuluttajan luottamuksesta ja 

halusta ostaa kotimaassa valmistet-

tuja elintarvikkeita. Jokainen meistä 

kuluttajista vaikuttaa valinnoillaan 

elintarvikealamme menestymiseen. 

Lisätietoja

Leipomoteollisuuden toimialaraportti; 

www.temtoimialapalvelu.fi

Leena Hyrylä

Kaakkois-Suomen TE-keskus

puh. 040 574 6220

leena.hyryla@te-keskus.fi
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Vuonna 2008 jokainen suomalainen 

söi keskimäärin 153 ammattikeitti-

öiden eli kahviloiden, ravintoloiden, 

henkilöstöravintoloiden ja julkis-

ten keittiöiden valmistamaa ateri-

aa kuntien tarjotessa 440 miljoonaa 

ruoka-annosta vuodessa. Annosten 

määrä kertoo, miten merkittävästä 

asiasta niin suomalaiselle elintarvike-

teollisuudelle kuin koko aluetaloudelle. 

Etenkin pienyritysten, tuottaji-

en ja jalostajien, on kuitenkin usein 

vaikea päästä mukaan kuntien tar-

jouskilpailuihin. Pienyritykset eivät 

tunne kuntien hankintamenettely-

jä, kunnissa ei tunneta alueen pien-

yrityksiä eikä päättäjät välttämättä 

tunnista omalta alueelta tehtävien 

hankintojen monisidoksista merki-

tystä oman kuntansa hyvinvointiin. 

Maa- ja metsätalousministeriön 

maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 

suosituksesta rahoittamassa ”Elin-

voiman Eväät -opassarjan päivitys” 

-hankkeessa pyrittiin nostamaan 

pienyrittäjien ja lähituotteiden mah-

dollisuuksia päästä mukaan kuntien 

tarjouskilpailuihin. FCG Efekon pää-

vastuulla olleessa ja tiiviissä yhteis-

työssä Ruoka-Suomi -teemaryhmän, 

Kuntaliiton ja EkoCentrian kanssa to-

teutetussa hankkeessa uusittiin perus-

teellisesti vuonna 2003 valmistuneet 

Päättäjän, Ostajan ja Yrittäjän oppaat.

Päättäjän oppaan kohderyhmänä 

ovat kunnalliset ja valtakunnalliset 

päättäjät, jotka vastaavat päätöksil-

lään siitä mitä, miten ja missä suoma-

laiset syövät. Oppaassa korostetaan 

kunnan roolia oman alueensa hyvin-

voinnin luojana, jota lähiruuan tuo-

tanto tukee ja johon kunnan on han-

kintastrategioissaan otettava kantaa. 

Ostajan oppaassa kerrotaan lähiruuan 

merkityksestä ruokahuollon henkilös-

tölle ja asiakkaille sekä annetaan vink-

kejä tarjouskilpailussa esitettävistä 

laatuvaatimuksista. Maatalousyrittäjil-

le, pienille ja keskisuurille elintarvike-

yrityksille sekä kuntien ja asiantunti-

joiden käyttöön tarkoitetussa Yrittäjän 

oppaassa on tiivistetysti kuvattu kun-

nan erityispiirteet ostajana sekä yri-

tyksen kannalta tärkeimmät näkö-

kohdat yhteistyöstä kunnan kanssa. 

Lähiruoka ei hankintalainsäädän-

nön perusteella voi olla suoraan vä-

himmäisvaatimus tai vertailukriteeri. 

Elintarvikkeiden ominaisuuksia voi 

kuitenkin käyttää elintarvikehan-

kintojen vaatimuksia asetettaessa, 

jolloin myös lähiruoka voi pärjätä 

kilpailussa. Oppaissa on kuvattu ja 

esimerkein avattu, mitä nämä laatu-

vaatimukset voisivat olla. Samoin op-

paissa on käytännön esimerkkejä 

kunnan ja yritysten välisestä onnistu-

neesta yhteistyöstä lähialueen tuottei-

den hankkimiseksi kuntaruokailuun.

Opassarja lähiruuan edistämiseksi 

kuntien hankinnoissa on valmistunut

Oppaat ovat ladattavissa osoitteesta: 

www.ruoka.suomi.fi > oppaat ja ohjeet. 

Painettuja oppaita voi tilata Kuntaliiton 

verkkopalvelun kirjakaupasta osoit-

teesta: www.kunnat.net > kirjakauppa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousminis-

teriöstä: 

Kirsi Viljanen, maaseutuylitarkastaja 

puh. (09) 160 52930

kirisi.viljanen@mmm.fi
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Urpolan kartanossa 31.10.2009 

järjestettyyn Hyvä lammas! -hank-

keen aloitusseminaarin osallistui lä-

hes kuusikymmentä lammastalouden 

kehittämisestä kiinnostunutta toimi-

jaa. Voikin sanoa, että monipuolinen 

lammas kiinnostaa yhä useampia. 

ProAgria Pirkanmaan toteuttaman 

lammasketjun kehittämishankkeen 

toiminta-alueita ovat Pirkanmaa, Sata-

kunta sekä Varsinais-Suomi ja toimin-

ta-aikaa on 31.5.2012 asti. Hanket-

ta rahoittavat Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahasto sekä 

Suomen valtio. Julkista rahoitusta 

hallinnoivat Pirkanmaan, Satakunnan 

ja Varsinais-Suomen TE-keskukset. 

Hanketta rahoittavat myös siihen 

osallistuvat lammasketjun toimijat. 

Hanke on saanut hyvän vastaan-

oton, sillä mukaan on ilmoittautunut 

43 lammastilaa, 6 eläinlääkäriä sekä 

useita muita lammasketjun toimijoita. 

Yhteistyöllä laatua lammasket-

juun

Hankkeen tavoitteena on parantaa 

kotimaisen lammasketjun kannatta-

vuutta ja kilpailukykyä, sekä lisätä laa-

dukasta lampaanlihan, -villan ja maise-

mapalveluiden tuotantoa. Tavoitteena 

on myös lisätä kotimaisen lampaan 

ja koko tuotantosuunnan arvostusta.

Hankkeen kohderyhmänä ja yhteis-

työkumppaneina ovat lampaanlihan ja 

villantuottajat sekä maatilamatkailu- ja 

maisemanhoitopalveluiden tuottajat, 

jalostuslampolat, lammasteurastamot, 

lihanleikkaamot, lammasneuvonta ja 

-terveydenhoitopalveluiden tuottajat 

sekä lammasketjussa toimivat viran-

omaiset, lammastuotteita myyvät ta-

hot, ravintolat, vähittäiskauppa, nah-

kamuokkaamot ja villan jalostajat. 

Hankkeessa rakennetaan yhteistyös-

sä lammasketjun toimijoiden kanssa 

asiakaslähtöinen toimintasuunnitelma, 

jonka avulla voidaan tehostaa tuotan-

toketjun toimintaa. Suunnitelmallisuus 

luo pohjaa paremmalle yhteistyölle, 

uusille toimintatavoille ja osaamisen 

kehittymiselle. Yhteistyön kautta myös 

kustannustehokkuus ja toiminnan 

Hyvä lammas! -hankkeella kilpailukykyä 
lammasketjuun

laatu paranevat. Hyvät toimintatavat 

tuotteistetaan edelleen brändiksi, joka 

viestii laadukkaasta erikoistuotteesta.

Lisätietoja

Johanna Rautiainen

lammaseläinlääkäri, ELL

puh. 040 772 2876

johanna.rautiainen@proagria.fi

Sami Talola

hankekoordinaattori, YTM

puh. 040 772 7993

sami.talola@proagria.fi

ProAgria Pirkanmaa ry, PL 97, 33101 

TAMPERE

www.proagria.fi/pirkanmaa



Pohjois-Karjalaan on pitkäjäntei-

sen kehitystyön ja onnistuneen tu-

kipolitiikan avulla luotu maan johta-

va villisian kasvatuksen keskittymä. 

Pohjois-Karjalassa villisika-alalla ei ole 

yksittäisiä toimijoita, vaan toimijana 

on Karelian Riista Oy, johon kuuluu 

15 villisian kasvattajaa. Vuonna 2005 

perustettu yritys on Suomen suu-

rin yksittäinen yritys riistaliha-alalla. 

Pohjois-Karjalassa villisiat ovat rotu-

puhtaita ja niiden kasvatus on eettistä. 

Villisikatarhojen lukumäärä ja ko-

konaispinta-ala on Pohjois-Karjalassa 

lisääntynyt hallitun nousujohteisesti. 

Toiminnassa on siten saavutettu toi-

mitusvarmuus ja vakaus. Tänä vuonna 

villisikojen kasvatusala on 130 hehtaa-

ria, eläinten määrä on 2 300 ja niistä 

saadaan ruhokiloja 33 000, mikä tar-

koittaa euroina lähes 700 000 euroa. 

Alan vuotuinen kasvutavoite on 20 %.

Laadukasta Riistayrittämistä 

-hankkeen ja Elintarvikealan koor-

dinointihankkeen järjestämää valta-

kunnallista villisikaviikkoa vietettiin 

viikolla 43. Viikon aikana sai mais-

tella villisikaa mm. helsinkiläisissä ja 

pohjoiskarjalaisissa ravintoloissa. Li-

säksi tarjolla oli koulutusta mm. villi-

sian lihan käytöstä leipomotuotteissa.

Valtakunnallinen villisikaviikko

Marja-Leena Hirvonen, projektipääl-

likkö

marja-leena.hirvonen@pkky.fi

puh. 050 306 6257

Hanne Leppänen, projektipäällikkö

hanne.leppanen@pkky.fi

puh. 050 409 6044

Ari Heiskanen, villisika-asiantuntija

ari.heiskanen@pkky.fi

puh. 050 529 0666

Tilastokeskus ja valtioneuvoston kanslia ovat toteuttaneet uuden maksuttoman Internet-palvelun. Osoittees-

sa  www.findikaattori.fi löytyy noin sata yhteiskunnan kehitystä kuvaavaa indikaattoria, joita voi tarkastel-

la teemoittain: talous, hyvinvointi, ympäristö, yhteiskuntarakenne ja luonnonvarat. Tiedot on koottu Tilasto-

keskuksen ja usean muun kotimaisen tilastontuottajan aineistosta. Uusimmat tiedot indikaattoreihin päivittyvät 

palveluun tiedontuottajan julkaistua ne. Tuorein ja tulossa oleva päivitys on nähtävissä kunkin indikaattorin aineistosta.

Käyttäjät voivat poimia kuviot tai tilastot helposti omaan käyttöönsä. Jokaisesta indikaattoris-

ta kerrotaan lyhyesti sen sisältö sekä taustalla oleva tietoaineisto. Kunkin indikaattorin uusimmat tie-

dot päivittyvät palveluun tiedontuottajan julkistettua ne ja kaikista kerrotaan tuorein ja tulossa oleva päi-

vitys. Sivuilta löytyy myös linkkejä kansainväliseen vertailutietoon ja aiheeseen liittyvään muuhun tietoon.

Findikaattori-palvelu on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat ajantasaista, luotettavaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä: pää-

töksentekijöille, valmistelijoille, asiantuntijoille, opettajille, toimittajille, kansalaisille. Tutustu palveluun www.findikaattori.fi

Findikaattorista tietoa
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Eduskunnassa 29.9.2009 järjeste-

tyssä Lähiruokaseminaarissa pohdittiin 

veden käytön ja saatavuuden vaiku-

tuksia ruuan tuotantoon, ammattikeit-

tiöiden toimintaan ja tulevaisuuden 

haasteita. Seminaarin esityksiin voi tu-

tustua tarkemmin www.ekocentria.fi.

- Vesivarojen hallinnalla on ratkai-

seva merkitys kestävän ruuan tuo-

tannon kehittämisessä ja ylläpitämi-

sessä maailmanlaajuisesti. Voimme 

vähentää veden käyttöä koko elin-

tarvikeketjussa yli 50 prosentilla ny-

kyisestään. Meidän täytyy vain oppia 

uusia tapoja tuottaa ja prosessoida 

elintarvikkeita sekä valmistaa ruokaa.  

Paikallisten ja sesonginmukaisten 

tuotteiden suosiminen on osa koko-

naisratkaisua, kertoi Liike- ja virka-

naisten kansainvälisen liiton ympäris-

tö, kestävä kehitys ja vesi -valiokunnan 

puheenjohtaja ja kestävän vesitalou-

den asiantuntija Boleslawa M. Witmer.

- Ruotsissa olemme rohkeasti tuo-

neet ekotuotteet ja kotiruoan takai-

sin kouluihin. Valmistamme päivittäin 

ruokaa yli 2000 koululaiselle ja 130 

esikoululaiselle sekä koulun henki-

lökunnalle Tukholmassa. Valmista-

malla ruuan itse alusta loppuun ja 

kierrättämällä raaka-aineita, meillä 

on taloudellisesti mahdollista ostaa 

laadukkaita, lähellä tuotettuja eko-

tuotteita. Jokaisen ihmisen ruokava-

linnoilla on vaikusta ympäristöön ja 

meidän on syytä olla ruokaviisaita, 

kehotti puolestaan kouluruokailun uu-

distaja ja Carolan Eko yrityksen pe-

rustaja Carola Magnusson Ruotsista.

Seminaarissa huomioitiin myös ve-

sikriisin vaikutukset suomalaisessa 

ruokapalvelussa. Ruokapalvelupäällik-

kö Pirjo Rannikko Nokian kaupungilta 

kertoi Nokian vesikriisin vuonna 2007 

aiheuttamista käytännön haasteis-

ta ruokapalvelun henkilöstölle. Mitä 

tekee emäntä, kun keittiöön ei ole 

saatavissa puhdasta talousvettä ja 

asiakkaana on tuhansia ihmisiä päi-

vässä? Projektipäällikkö Markku Tuo-

mainen FIC Oy:stä (Fish Innovation 

Centre) esitteli skenaarion järvikalat-

tomasta ruokalasta. Mitä Suomessa 

saatetaan menettää kun tuontikala 

on syrjäyttämässä kotimaisen ka-

lan ruokapalveluissa jopa järviseu-

duilla ja merenrantakaupungeissa? 

- Ruokapalveluista vastaavat tekevät 

tulevaisuudessa kunnallisia elintarvi-

kehankintoja hiili- ja vesijalanjäljen 

avulla. Ammattikeittiöiden tulee kiin-

nittää enemmän huomiota veden kulu-

tukseen ja käyttöön. Esimerkiksi pes-

ty kuorimaton peruna on kestävämpi 

vaihtoehto kuin valmiiksi kuorittu pe-

runa. Tarvitaanko mennä pahimman 

kriisin kautta jotta ymmärtäisimme 

Vesi julkisissa ruokapalveluissa

puhtaan veden arvon ruokapalvelus-

sa? kiteytti Lähiruokaseminaarin jär-

jestelyistä vastaavan KETJU eli Kestä-

vät julkiset ruokapalvelut –hankkeen 

projektipäällikkö Irma Kärkkäinen. 

 

Lisätietoja

Hankepäällikkö Irma Kärkkäinen

EkoCentria

puh. 044 785 4012
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Paikka   Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 3

Aika   26.1.2010 klo 10 -16

Kohderyhmä   Nuoret, opiskelijat, päättäjät, alueelliset ruokaketjun toimijat ja ruokatoimittajat

Teemapäivän tavoite: - tutustuttaa suomalaisen ruokakulttuurin ulottuvuuksiin teoriassa ja käytännössä

   - herättää keskustelua suomalaisesta/keskisuomalaisesta ruokakulttuurista

   - tehdä tutuksi restonomikoulutusta ja restonomin roolia ruokakulttuurin edistämisessä

Päivän ohjelma:

 klo 10 -16.00 Suomalaisesta ruokakulttuurista kertovia esittelyjä/maistiaisia sekä  restonomikoulutuksesta  

   kertovia tietoiskuja 

 klo 10.45 -13 Teeman mukainen lounas  Ravintola Dynamossa ja RavintolaIdeassa ( restonomiopiskelun op- 

   pimisympäristöjä)

 Ruokakulttuuriseminaari:

 klo 12- 12.45 Suomalaisen ruokakulttuurin ulottuvuuksia Minna Kantén, ETM, Oy Kantén Ab 

 klo 13.15- 15  Paneelikeskustelu: Suomalaisen/keskisuomalaisen ruokapalvelukulttuurin edistämisen haasteet 

Lisätietoja

Marja Seuranen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Liiketoiminta ja palvelut

puh. 040 553 0315

marja.seuranen@jamk.fi

Suomalaisen ruokakulttuurin 

teemapäivä Keski-Suomessa



Oy, Aromtech Oy, Arctic Food 

Oy ja lisäksi Arkitset Aromit ry.

Messujen yhteydessä järjestet-

tiin myös seminaari, jossa professori 

Anu Hopia Turun yliopiston terveys-

vaikutteisten elintarvikkeiden kehit-

tämiskeskuksesta kertoi viljatuottei-

den korkeasta kuitupitoisuudesta ja 

kuidun terveysvaikutuksista. Pro-

fessori Marina Heinosen Helsingin 

yliopistosta esitelmä taas painottui 

puolukan terveysvaikutteisuuteen. 

Elintarvikekehityksen osaamisklus-

teri valmistelee parhaillaan puolukan 

ympärille laajaa kehittämishanketta 

johon on lähdössä mukaan alan yri-

tyksiä, kehittäjiä ja tutkimuslaitoksia.

Japani on edelleen terveysvaikut-

teisten elintarvikkeiden markkinoiden 

kärkimaita ja kaikella ihmisen tervey-

teen liittyvällä on kasvavat markki-

nat. Markkinoille pääsy on kuitenkin 

hyvin vaikeaa ja käytännössä tähän 

vaaditaan aina paikallinen kumppani. 

Yrityksiltä saadun palautteen mukaan 

messuihin oltiin tyytyväisiä, erityisesti 

Suomalaiset elintarvikeyritykset mukana 

Health Ingredients -messuilla Japanissa
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Vaasalainen kansainvälistymis-

palveluiden tarjoaja Viexpo vas-

tasi jo neljännen kerran Suo-

men maapaviljongin järjestelyistä 

Japanissa pidetyillä Health Ingredients 

– messuilla. Ensimmäisen Suomi -pavil-

jonki näillä messuilla oli vuonna 2006.

Tänä vuonna Suomi -osastolle ilmoit-

tautui mukaan 7 yritystä ja Arktiset 

Aromit ry, lisäksi elintarvikekehityksen 

osaamisklusteri oli mukana osastolla 

sekä järjestämässä seminaaria. Mes-

suihin oli tutustumassa myös 7 pien-

yrityksen Fact Finding -matkalaisia.

Kaikkiaan näytteille asettajia oli 580 

kpl ja kävijöitä noin 43 000 henkilöä. 

Suomen lisäksi oma maapaviljonki oli 

Etelä-Korealla, USA:lla, Kanadalla, Uu-

della Seelannilla, Kiinalla ja Ruotsilla.

Simo Moisio Artiset Aromit ry:stä 

on kokenut Japanin kävijä. Hän oli 

osastolla jo neljättä kertaa. Yri-

tykset Suomen osastolla olivat: 

oy Karl Fazer Ab, Mehiläistuot-

teet mellis Oy, Kiantama Oy, Hu-

najayhtymä Oy, Riitan Herkku 

kuituraaka-aine ja marjat tuntuivat 

herättävän paljon mielenkiintoa. Eu-

roopassa lisääntynyt kuluttajan vas-

tuullisuus ajattelu ei ole vielä Japaniin 

rantautunut, edelleenkin siellä jos jos-

sain tuotteita pakataan moneen ker-

taan. Ruokien ja myös pakkausten vi-

suaaliseen ilmeeseen ja näyttävyyteen 

kiinnitetään maassa paljon huomiota.

Suomen lisäksi myös naapurimaa 

Ruotsi sekä Uusi-Seelanti olivat esillä 

marjateemalla. Jos meillä hankera-

halla ei voi kansallisuutta korostaa, 

niin vastaavia estoja ei länsinaa-

purissa ole. Sweden Biotech Ber-

ry – projektin (SIK) osastolla ei jää-

nyt epäselväksi mistä tullaan ja mikä 

Pohjoismaista on marja-alalla suurin. 

Kirjoittaja on RuokaSuomi tee-

maryhmän jäsen ja oli mes-

suilla mukana toista kertaa.

Erkki Vasara, Elintarvikekehityksen 

klusteri / Agropolis Oy.



84. kansainvälinen HoreCa -alan ammattitapahtuma, 12. - 17. maaliskuuta 2010 Hampurissa

Hotellit, ravintolat, suurkeittiöt, leipomot ja konditoriat

Euroopan johtava hotelli-, ravintola- ja catering-alan tapahtuma esittelee maaliskuussa jälleen uusimmat tren-

dit. Euroopan ammattilaiset tapaavat Hampurissa ja tutustuvat alan ideoihin, tuotteisiin ja ratkaisuihin. Internor-

gassa kohtaavat yli 1000 näytteilleasettajaa 26 maasta sekä yli 110 000 ammattikävijää kaupankäynnin merkeissä. 

Esillä ovat uusimmat tuotteet ja ratkaisut tuoteryhmittäin: elintarvikkeet, juomat, koneet ja laitteet, ravintoloiden, hotel-

lien ja kahviloiden sisustus sekä tarvikkeet, pakkaus-teknologia, sähköinen tiedonkulku, kassatekniikka ja turvaratkaisut. 

Vierailijoille: 

Alennettuja sisäänpääsylippuja saa tilata Saksalais-Suomalaisesta Kauppakamaris-

ta, tilauslomake internetissä www.dfhk.fi/fi/messut/hampuri/messuliput.html tai www.dfhk.

fi - messut  - Hampuri - messuliput - lipputilaus. Voit tilata liput myös puhelimitse 09 6122 12 16 / Mikko Nummi.

Päivälippu 25 €• 

Kahden päivän lippu 35 € • 

Messuluettelo ja CD-rom 15 €

Sisäänpääsy vain alan ammattilaisille. Täten kävijän pitääkin varautua todistamaan toi-

mivansa alalla esimerkiksi käyntikortin avulla. Lipputilaukset toimitetaan sähköpostitse.

Messujen lisäksi Hampurissa riittää myös muuta nähtävää; lukemattomat ruokaravintolat, ja nähtä-

vyydet tekevät tästä Pohjois-Saksan kaupungista vierailun arvoisen. Mielenkiintoisia tutustumiskohtei-

ta ovat esimerkiksi maustemuseo Spicy www.spicys.de,  sunnuntai-aamun kalamarkkinat (klo 7.00 - 9.30) 

ja Reeperbahn, mistä löytyy iltaisin mm. musikaaleja, kulttuuria ja viihdettä. www.hamburg-tourism.de

Näytteilleasettajille: 

Internorga kasaa HORECA-alan ostajia ympäri Eurooppaa. Täällä pääset tekemään kauppaa suoraan yksit-

täisten catering tai ravintoloiden ostajien kanssa. Mukana on myös HORECA-alan ketjujen ostajia. Hampu-

rin messut tarjoaa ensi kertaa uusille näytteilleasettajille Newcomers’ area –tilaa. Tällä osastolla esitellään uu-

det yritykset lehdistölle, ja tila on hyvä väylä ensikontakteihin. 8 m2 osaston hintaan (295 €/m2 + alv) kuuluu 

peruskalusteet, mediamaksut ja pinta-alan vuokra. Lisätietoja www.internorga.com ja 050 357 0112/Mikko Nummi.

Tervetuloa Hampuriin!

Mikko Nummi

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari / DEinternational Oy

puh. (09) 6122 1216

mikko.nummi@dfhk.fi

Internorga 2010
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Baltfood-hankkeen kartoitus Itä-

meren alueen pk-yritysten toimin-

taan vaikuttavista kuluttajatrendeistä 

on valmistunut. Keskeisinä trendeinä 

esiin nousivat terveellisyys, kestävä 

kehitys sekä itseilmaisu ruoan avulla. 

Väestön ruokavalioon ja liikapainoon 

liittyvien ongelmien, ikääntymisen ja 

ympäristötietoisuuden kasvun myötä 

elintarvikkeita koskevan tiedon puke-

misesta selkeään muotoon on tulossa 

yhä tärkeämpää.  Nykyisellään tuttu 

brändi kiilaa usein tuoteselosteen ja 

muun tarjotun lisäinformaation edelle.

Vaikka ruoan hinta ja maku ovat 

edelleen pääkriteerit kuluttajan tehdes-

sä ostopäätöksiä, ohjaavat tuotteiden 

paikallisuus ja terveysvaikutukset yhä 

useampaa hyllyjen välissä tehtävää ku-

lutusvalintaa. Luonnollisuus vetoaa ja 

siitä on ympäristö- ja sosiaalisten vai-

kutusten ohella tullut osalle kuluttajis-

ta selkeä itseilmaisun väline ostoskoria 

täytettäessä. Tämän kävi selkeästi ilmi 

Teemu Halttusen (Turun yliopisto), Jo-

hanna Tanhuanpään (Agropolis Oy) ja 

Magnus Langevikin (Lundin yliopisto) 

laatimasta selvityksestä, johon luovut-

ti tietämystään 36 elintarvikealan ja 

kuluttajatutkimuksen keskeistä asian-

tuntijaa tieteen ja liike-elämän saralta.

Kulutustottumusten polarisoitu-

minen oli tuloksissa selkeästi läsnä. 

Kuluttajat ovat jakautuneet kahteen 

pääryhmään: yhtäältä hintatietois-

ten joukkoon, toisaalta niihin, jotka 

ilmaisevat itseään arjen valinnoillaan. 

Tiedostavan kuluttajan ajatukset elin-

tarvikkeen vaikutuksista sekä niiden 

tutkitut vaikutukset ovat kuitenkin 

asiantuntijoiden mukaan kaksi eri 

asiaa. Esimerkiksi geenimuuntelun ja 

lisäaineiden osalta tutkija- ja kulut-

tajanäkemykset poikkeavat toisistaan 

paikoin hyvin jyrkästi. Kuluttajat ja-

noavat tietoa, mutta elintarvikkei-

ta koskevan tiedon ongelma on sen 

monimutkaisuus ja ylitarjonta. Tästä 

seuraa, että ristiriitaisen informaati-

on tulvaan hukkuva maallikko luot-

taa usein mieluummin brändiin kuin 

tuoteselosteeseen ja viestiin tuotteen 

ympäristö- tai terveysvaikutuksista.

Niinpä tuotteen suotuisten omi-

naisuuksien esille tuominen kulutta-

jaystävällisessä muodossa on erittäin 

tärkeää. Esimerkiksi yksinkertaiset, 

mutta informatiiviset ja keskenään 

vertailukelpoiset pakkausmerkinnät 

ovat tarpeen. Tarvitaan kansainvä-

linen standardi niin ympäristö- kuin 

terveysmerkintöihinkin joko lain-

säädännön kautta tai teollisuuden 

keskeisten toimijoiden yhteistyönä. 

Kansalliset ravitsemussuositukset 

huomioiva, maksuton GDA-merk-

ki on ollut askel oikeaan suuntaan. 

Ruoan alkuperän, jäljitettävyyden ja 

turvallisuuden tullessa kuluttajille yhä 

tärkeämmäksi jatkaa elintarvikekaup-

pa ja -tuotanto globalisoitumistaan. 

Tämä asettaa muutospaineita paikal-

listumista ja erilaistumista kohti koko 

elintarvikeketjulle. Selvityksen tekijät 

suosittelevat yrityksille eräänlaista ää-

reisnäkökulmaa tuotekehittelyyn. Se 

merkitsee uusien ja epätyypillisten tie-

donlähteiden etsimistä erilaisten pro-

jektien ja yhteistyöverkostojen kautta.

Kevään kuluessa koottua trendi-

selvitystä tullaan käyttämään poh-

jana syksyn aikana rakennettaval-

le trenditietopankille, joka tuodaan 

baltfood-hankkeen kuuden yhteis-

työmaan, Suomen, Saksan, Tanskan, 

Ruotsin, Liettuan ja Puolan pk-yritys-

ten ulottuville vuoden 2010 alussa. 

Hankkeen tavoitteena on tukea Itä-

meren alueen pk-yritysten kilpailu-

kykyä ja auttaa niitä tunnistamaan 

trendejä sekä edistää niiden kan-

sainvälistymistä ja valmiutta hyödyn-

tää tutkimustietoa tuotekehittelyssä.  

Trendiselvitys on kokonaisuudessaan 

luettavissa osoitteessa www.baltfood.fi  

marras- ja  joulukuun vaihteessa 2009.

Lisätiedot

Teemu Halttunen

suunnittelija

Turun yliopisto

teemu.halttunen@utu.fi

puh. (02) 333 6417

Johanna Tanhuanpää

projektipäällikkö

Agropolis Oy

johanna.tanhuanpaa@agropolis.fi

puh. 010 249 1819

Baltfood selvitti Itämeren alueen ruokatrendejä
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Suomessa on käynnissä useita ra-

vitsemukseen, ruokakulttuuriin ja 

terveellisiin elämäntapoihin liittyviä 

hankkeita, joiden tavoitteena on tuo-

da laatua kotiruokailuun, suurkeit-

tiöihin ja elintarviketeollisuuteen. 

Ravitsemuksen ja hyvinvoinnin tut-

kijat ja asiantuntijat kokoavat uutta 

kansainvälistä Food & Life -asian-

tuntijaseminaaria ja messutapahtu-

maa Seinäjoelle helmikuussa 2011.

Tutkimusprofessori Anu Hopia Tu-

run yliopistosta sanoo, että Suomessa 

tehdään monipuolista ja pitkäjänteistä 

työtä terveyskasvatuksen eteen, mutta 

kaikkia hyviä keinoja ei ole vielä keksitty.

- Terveysopetuksia noudattaa vain 

pieni osa kansalaisista. Nekin, jotka 

tietävät mitkä ovat terveyden peli-

säännöt, eivät pelaa elämäänsä nii-

den mukaisesti, Hopia muistuttaa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että 

ainakin osa kuluttajista kokee ter-

veysvalistuksen viestin itselleen vie-

raaksi, eikä se puhuttele motivoi-

tumaan elämäntapamuutokseen. 

- Herääkin kysymys, mitä uusia 

välineitä me voisimme kehittää, jot-

ta suurempi osa kansalaisista moti-

voituisi muuttamaan elämäntapojaan 

piirun verran parempaan suuntaan, 

Anu Hopia toteaa. Vastaus voi löytyä 

esimerkiksi kuluttajalähtöisemmästä 

viestinnästä ja palvelujen tarjoami-

sesta erilaisten ihmisten tarpeisiin.

Elintarviketeollisuusliiton vuonna 

2007 tekemän kyselyn mukaan te-

olliset valmistajat ovat monin tavoin 

huomioineet ravitsemukseen liitty-

vät asiat tuotteidensa suunnittelussa 

ja niiden markkinoinnissa. Lähes 40 

prosenttia vastaajista sanoi, että he 

ovat vähentäneet energiaa, sokeria 

ja rasvaa tuotteissaan ja tuotevali-

koima on laajentunut tai painottunut 

terveysnäkökohtia korostaviin tuot-

teisiin. Samaan kyselyyn vastanneis-

ta kuitenkin vain puolet uskoi, että 

asiakkaat ovat muuttaneet käytös-

tään terveyskeskustelun johdosta.

Terveys, hyvinvointi ja turvallisuus 

elintarvikekehityksen keskiössä

Sairaanhoitopiireillä on nykyään 

velvollisuus toteuttaa terveyden 

edistämistyötä alueellaan. Tärkein 

kansalaistason asia terveyden edis-

tämistyössä on lihavuuden ehkäisy. 

Erityisen tärkeää se on esimerkik-

si tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä, 

joka perustuu terveellisiin elämänta-

poihin. Keinoina ehkäisyohjelmassa 

mainitaan lihavuuden järjestelmälli-

nen ehkäisy ja toisaalta terveellisten 

ruokatottumusten ja arkiliikunnan 

edistäminen viestinnän, koulutuksen, 

elintapaohjauksen ja näitä tukevan 

laajan palveluverkoston kautta. Mu-

kaan halutaan kaikki mahdolliset toi-

mijat eri sektoreilla. Kaiken pohjana 

on valtioneuvoston periaatepäätös 

Terveys 2015 -kansanterveysohjel-

masta, jossa on kahdeksan tavoitetta 

saavutettavaksi ennen vuotta 2015.

Elintarvikeyritysten tukena ja sillanra-

kentajana tutkimusten ja yritysten vä-

lissä toimii Suomessa valtakunnallinen 

Elintarvikekehityksen klusteri. Klusteri 

toimii Työ- ja elinkeinoministeriön ja 

alueellisten toimijoiden rahoituksella 

elintarviketeollisuuden kehittämiseksi. 

Kolme strategista toimintalinjaa ovat 

terveyttä ylläpitävien ja edistävien 

elintarvikkeiden kehittäminen ja tuot-

teistaminen, kuluttajan hyvinvoinnin 

edistäminen elintarvikealan palve-

luiden kautta sekä riskienhallinnan 

ja turvallisuuden kehittäminen koko 

elintarvikeketjussa. Klusterissa toimii 

viisi osaamiskeskusta, joilla on laajat 

verkostot suomalaisiin ja ulkomaisiin 

tutkimuslaitoksiin ja sisarklusterei-

hin. Näin kaikki saatavilla oleva tieto 

pyritään saamaan yritysten tarpeisiin. 

- Food & Life -asiantuntijaseminaari- 

ja messutapahtuma on osoitus uudesta 

ajattelusta, jonka kautta toivotaan voi-

tavan ratkaista se ongelma, että kulut-

taja ja ruuan laittaja saisi saavutetun 

tiedon lisäksi myös motivoitua itsensä 

toimimaan oikein, ohjelmapäällikkö 

Salme Haapala Foodwest Oy:stä sanoo. 

Elintarvike- ja terveysala saavat 

uuden suurtapahtuman

Seinäjoen seutu on jo vuosikymmeniä 

ollut suomalaisen ruuan tuotannon ja 

-tutkimuksen merkittäviä keskittymiä. 

Food & Life Expossa yhdistyvät ruoka, 

liikunta ja terveyden edistäminen ko-

konaisuudeksi, jossa kaikkien näiden 

elementtien vaikutusta tarkastellaan 

yksilön hyvinvoinnin näkökulmasta.

Messujen lisäksi tapahtumassa to-

teutetaan kansainvälinen ruokatut-

kimuksen seminaari, jossa tuodaan 

uusia ajankohtaisia näkökulmia hyvin-

vointiin ja terveellisiin elämäntapoihin.

- Toivon, että tämä uusi lä-

hestyminen ihmisen kokonais-

hyvinvoinnin kehittämiseksi saa 

arvoisensa huomion, Raimo Pollari Ete-

lä-Pohjanmaan Messut Oy:stä sanoo.

Kansainvälinen ravitsemuksen ja hyvinvoinnin

 suurtapahtuma Seinäjoella
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Food & Life Expo Seinäjoella 10.-

12.2.2011.

Lisätietoja

Raimo Pollari, toimitusjohtaja   

Etelä-Pohjanmaan Messut

puh. 040 7748 467

raimo.pollari@epmessut.fi

Antti Väliaho, toimitusjohtaja

Foodwest Oy

puh. 0400 367 349

antti.valiaho@foodwest.fi

28

Helsingin ylipiston Ruralia-instituutin 

Mikkelin yksikön koordinoima valtakun-

nallinen Luomutietoa uudella toiminta-

mallilla -hanke on käynnistynyt. Ideana 

on hankkia, jalostaa ja välittää luomu-

alan uusinta tietoa ja parhaita käytän-

töjä erityisesti viljelijöille ja neuvojille.

Luomualan osaamista kehitetään 

verkostojen, uusien viestintävälineiden 

ja hankkeessa kehitettävien toiminta-

tapojen avulla. Hankkeessa mm. muo-

kataan tutkimustietoa ja käytännön 

kokemuksia käyttökelpoiseen ja hel-

posti saavutettavaan muotoon. Kaikki 

materiaali julkaistaan verkkopalvelus-

sa, joka on vapaasti käytettävissä. Pal-

velua voi käyttää sekä erilaisilla kurs-

seilla että itsenäisessä tiedonhaussa.

Materiaalituotanto ja koulutukset kä-

sittelevät kestävälle maataloudelle ja 

luomumaataloudelle tärkeitä aiheita, 

kuten kasvinviljelyä, kotieläintuotan-

toa, energiatehokkutta ja markkinointia.

Luomutietoa uudella toimintamal-

lilla -hankkeen osatoteuttajana on 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimus-

keskus MTT. Yhteistyökumppaneita 

ovat ProAgria Keskusten luomuneu-

vojat, Luomuliitto, Ruokatieto/Luomu, 

MTK sekä monet muut luomuketjun 

toimijat ja kehittämishankkeet. Neu-

vojista, viljelijöistä ja muista asi-

antuntijoista kootut teemaryhmän 

suunnittelevat hankkeen toimintaa, 

kehittävät viestintää, tekevät mate-

riaaleja ja järjestävät koulutuksia.

Hanke on tarkoitettu toimintaansa 

kehittäville luomuviljelijöille, luomuun 

siirtyville viljelijöille ja luomussa ke-

hitetyistä viljelymenetelmistä kiin-

nostuneille tavanomaisille viljelijöil-

le. Neuvojat, kouluttajat ja tutkivat 

ovat hankkeessa mukana kehittä-

mässä omaa osaamistaan ja rooliaan 

luomun asiantuntijajärjestelmässä.

Hanke ajoittuu vuosille 2009 – 2011. 

Hanke toteuttaa Manner-Suomen 

Maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 

– 2013 ja sitä rahoittaa Hämeen TE-

keskus valtakunnallisena hankkeena.

Lisätietoja

Verkko-opetuskoordinaattori Harri 

Hakala

puh. 044 300 1205

harri.hakala@helsinki.fi

Erikoissuunnittelija Jukka Rajala

puh. 044 303 2210

jukka.rajala@helsinki.fi

Luomutietoa

 uudella toimintamallilla
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Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto julkisti EU:n terveellistä syömistä koskevan kam-
panjan nimeltä Maukas porukka: http://ec.europa.eu/tasty-bunch. Kampanja toteutetaan yhteistyössä EU:n kouluhedel-
mäohjelman ja koulumaito-ohjelman kanssa.

Euroopan komissio päätti käynnistää kampanjan vastauksena ylipainoisten ja lihavien lasten määrän kasvuun EU:ssa. 
Hauskojen ja urheilullisten hahmojen tähdittämän Maukas porukka -kampanjan sanoma Syö, juo ja liiku! välitetään suo-
raan kouluihin. Kahdeksan viikon aikana kolme kampanjakiertuetta matkustaa Belgian, Pohjois-Ranskan, Ison-Britannian, 
Irlannin, Viron, Liettuan ja Puolan läpi. Jokainen kiertue vierailee päivittäin kahdessa koulussa. Kaiken kaikkiaan kiertue 
tavoittaa 18 000 lasta 180 koulussa. Kampanjan viesti on: Syö hyvin, koska on hauskaa olla hyvässä kunnossa. 

Ruohonjuuritason apu kampanjan viestin levittämisessä ja yleisessä tiedotuksessa on erittäin tärkeä.

Kampanjan bannerit:  http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/press-corner/index_fi.htm?press=toolkit#top

Kampanjan etenemisestä kertova lehdistötiedote ja lisätietoa kiertueesta päivitettyine aikatauluineen: http://ec.europa.eu/
agriculture/tasty-bunch/press-corner/index_fi.htm#top

 

Pyrkimyksenä taata eurooppalaislapsille terveellinen tulevaisuus.

Ystävällisin terveisin
Maukas porukka -työryhmä (Euroopan komission puolesta)

Maukas porukka -kampanja

Kolmevuotinen New nordic food -ohjelma päättyy vuoden 2009 lopussa. Ohjelman päätösseminaari, New Nordic Food – 

from visions to realizations, pidettiin 2.-3.11.2009  Tanskassa.  Tilaisuuteen osallistui noin 150 toimijaa ja he edustivat 

kattavasti kaikkia Pohjoismaita. Seminaarin esityksiin voi tutustua osoitteessa: http://www.id.norfood.life.ku.dk/ 

Seminaarissa myös alustavasti luodattiin tietä uudelle tulevalle pohjoismaiselle 5-vuotiselle ruokaohjelmalle vuosille 2010-

2014. Ohjelman toteutumisesta on periaatteelliset päätökset olemassa ja parhaillaan ohjelmaa valmistellaan sekä kansal-

lisesti että yhteispohjoismaisesti.

Lue lisää http://nynordiskmad.org/ 

Pohjoismainen ruokaohjelma jatkuu
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Lähes 100 elintarvikeyrittäjyyden kehittämisestä kiinnostunutta toimijaa kokoontuu ajankohtaisten kehittämisteemojen 

ympärille 1.-2.12.2009 Kuopiossa.  Seminaarin keskeisiä teemoja ajankohtaisasioiden lisäksi ovat elintarvikkeiden ter-

veysvaikutteisuus sekä julkisen ruokapalvelun ja paikallisen elintarviketuotannon yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen. 

Perehdytään myös Pohjois-Savon elintarvikealan kehittämistoimintaan yleisesti sekä yritysesimerkkien kautta. 

Seminaarin järjestäjinä toimivat Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Ruoka-Suomi -teemaryhmä yhdessä Sisä-Savon seu-

tuyhtymän elintarvikealan kehittämistoiminnan kanssa. Seminaarimateriaalin voi tutustua osoitteessa www.ruokasuomi.fi 

> tilaisuuksien materiaalit.

Maaseutu – väliinputoajasta vastuunkantajaksi on VTT, professori Eero Uusitalon tutkimus Suomen maaseutupolitiikan 

muotoutumisesta. Julkaisussa analysoidaan uuden politiikan alan syntyprosessia ja kehitystä kahden historiallisesti van-

hemman politiikan – aluepolitiikan ja maatalouspolitiikan – puristuksessa. 

Maaseutupolitiikka on nuori politiikan ala, jonka ensiaskeleet otettiin 1980-luvun alkupuoliskolla. 1900-luvun alusta lähti-

en suomalainen maaseutupolitiikka on muotoutunut, kasvanut, kehittynyt ja itsenäistynyt. Kehitys on ollut vaikuttavaa ja 

suomalaisen maaseudun elinvoiman kannalta ratkaisevaa. 

Eero Uusitalo on ansiokkaasti koonnut maaseutupolitiikan suomalaisen kehityshistorian yksiin kansiin. Uusitalo on ollut 

suomalaisen maaseutupolitiikan keskeinen toimija 1980-luvulta lähtien, ja tutkimustekstiä elävöittävätkin henkilökohtaiset 

muistelukset menneistä tapahtumista ja kokemuksista. 

Kirjan taustalla on Ruralia-instituutin Mikkelin yksikön hanke Kokemuksista strategioita – Maaseutupolitiikan rakenteet ja 

toimet Suomessa. Hanke toteutettiin 1.7.2007 – 31.8.2009 ja se rahoitettiin maa- ja metsätalousministeriön maaseudun 

kehittämisen määrärahoista. 

Verkkojulkaisu on osoitteessa: http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/uusimmat.htm ja painetun julkaisun voi tilata 20 

euron hintaan julkaisusihteeri Jaana Huhtalalta puh. 050 4151 171 tai jaana.huhtala@helsinki.fi

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisseminaari Kuopiossa

Uusi julkaisu:

 Maaseutu - väliinputoajasta vastuunkantajaksi
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Elintarviketeollisuus joutuu muutos-

ten kouriin, kun ympäristötietoisuus 

yhä vahvemmin ohjaa kuluttajien va-

lintoja. Hiilijalanjäljen rinnalle on nous-

sut vesijalanjälki. Muun muassa ym-

päristöön, tuotteiden jäljitettävyyteen 

ja tuotekehitykseen liittyvistä aiheista 

on luvassa seminaaripuheenvuoroja 

ensi syksyn FoodTec -messuilla Helsin-

gin Messukeskuksessa 21.–24.9.2010.

Elintarvikkeiden tuotantotekno-

logian FoodTec -messut pidetään 

seuraavan kerran ensi syksynä sa-

manaikaisesti pakkaus- ja materiaa-

linkäsittelyalan PacTec- ja graafisen 

alan ja painoviestinnän Graftec-mes-

sujen kanssa. Kokonaisuus esitte-

lee elintarviketeknologiaa sekä pak-

kausketjun suunnittelusta käyttöön 

ja painokoneista markkinointiin.

Parhaillaan rakennetaan semi-

naariohjelmaa näyttelyn oheen. 

– Ympäristöarvot puhuttavat 

varmasti tulevina vuosina am-

mattiväkeämme, kertoo Raija Ah-

venainen-Rantala, joka on Elintar-

viketieteiden Seuran julkaiseman 

Kehittyvä Elintarvike –lehden päätoimittaja. 

Ahvenainen-Rantalan mukaan ym-

päristötietoinen kuluttaja tarkkailee 

hiilijalanjäljen lisäksi vedenkäyttöään.

– Vesijalanjälki perustuu virtuaa-

liveden käsitteeseen ja kuvaa sekä 

suoraa että epäsuoraa vedenkulu-

tusta tuotteen elinkaaressa alku-

tuotannosta kuluttajalle.   Semi-

naariohjelmassa pohditaan, mistä 

vesijalanjälki elintarvikkeiden tuotan-

nossa syntyy ja miten sitä pienennetään.  

Tuotekehitysteema suuntau-

tuu erityisesti vilja- ja leipomote-

ollisuuden tarpeisiin huomioiden 

niin raaka-aineet, tuotteet kuin 

FoodTec 10 -messuilla aiheina 

jäljitettävyys, ympäristö ja tuotekehitys

pakkauksetkin. Jäljitettävyysteemas-

sa pohditaan, kuinka lainsäädännön 

vaatima jäljitettävyys hoidetaan elin-

tarvikeketjussa ja sen sidosryhmissä.

Seminaarien suunnittelusta vastaa 

Elintarviketieteiden Seura ja sen jaostot.

Pakkaus- ja materiaalinkäsitte-

lyalan PacTec ja elintarviketeolli-

suuden FoodTec -messut järjes-

tettiin edellisen kerran Helsingin 

Messukeskuksessa vuonna 2007. Silloin 

ne keräsivät paikalle yli 8000 kävijää. 

PacTec, FoodTec, GrafTec 2010

21. – 24.9.2010

Helsingin Messukeskus

www.pactec.fi

www.foodtechelsinki.fi

www.graftec.fi

Ruoka, joka päätyy syömättömänä keittiöstä tai lautaselta jäteastiaan, on rahan ja luonnonvarojen tuhlausta. Keittiössä 

syntyvää jätettä voi kuitenkin vähentää pienillä teoilla. 

YTV on julkaissut uudet suurkeittiöiden biojäteoppaan, joka sisältää laijitteluohjeiden lisäksi jätteen synnyn ehkäisyn tar-

kistuslistan. Jätteen synnyn ehkäisyssä voi käyttää vinkkilistaa apuna. Yksi konkreettinen esimerkki tajoilu- ja lautasjätteen 

vähentämiseksi tuo esiin, että tuoreet ja laadukkaat raaka-aineet parantavat ruoan makua ja pienentävät hävikkiä. ”Koulu-

tuskeskuksen keittiö vaihtoi laadukkaaseen luomuperunaan: asiakkaat olivat tyytyväisiä ja perunen hävikki väheni”

Tutustu esitteeseen netissä http://www.ytv.fi/FIN/fiksu/toissa/hotelli_ravintolaaala/etusivu.htm. 

Fiksu tuottaa vähemmän jätettä suurkeittiössä



Haluatko Ruoka-Suomi tiedotteen? Haluatko mukaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvän, ilmaisen Ruoka-Suomi –tiedot-

teen jakelulistalle? Ilmoittautuminen onnistuu kätevästi alla olevalla kortilla. Voit myös ilmoittautua sähköpostilla, puheli-

mella tai faksilla.

Sähköposti  arja.meriluoto@utu.fi

Puh.   (02) 333 6476

Faksi   (02) 333 6331

---------------------------------------------------------------------------------------

Palvelukortti

  _____     Haluan Ruoka-Suomi –tiedotteen jakelulistalle

  _____      Ilmoitan osoitteen muutoksesta

  Nimi

  Yhteisö/yritys

  Postiosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

 

  Palautusosoite Turun yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus, Arja Meriluto, 20014 Turun yliopisto

  

Haluatko Ruoka-Suomi -tiedotteen?
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  Nro   Materiaalin deadline  Ilmestyminen
  1/2010  3.2.    19.2.
  2/2010  5.5.    21.5.
  3/2010  18.8.    3.9.
  4/2010  10.11.    26.11.

Ruoka-Suomi -tiedotteen ilmestyminen vuonna 2010

toivottaa Ruoka-Suomen toimitus

Hyvää Joulua 
ja 

Onnellista Uutta Vuotta



	 1.	-	2.12.2009	 Elintarvikeyrittäjyyden	kehittämisseminaari,	Kuopio	(arja.meriluoto@utu.fi)		kts.	s.	30

 26.1.2010 Suomalaisen ruokakulttuurin teemapäivä Keski-Suomessa, Jyväskylä 

	 	 (marja.seuranen@jamk.fi)	krs.	s.	22

	 1.3.2010	 Ruokakulttuuriseminaari,	Helsinki	(kim.palhus@hanaholmen.fi)

 6.3.2010 Arkiruuat ja välipalat, Turku, alueellinen ruokakulttuuritapahtuma

	 	 (johanna.mattila@utu.fi)

	 12.	-	17.3.2010		 INTERNORGA,	Horeca-alan	messut,	Hampuri	Saksa	(mikko.nummi@dfhk.fi)	kts.	s.	24	

	 17.	-	19.3.2010	 GASTRO,	Helsinki	(www.finnexpo.fi)

	 22.	-	26.3.2010	 Alimentaria	2010	näyttely,	Barcelona	(jan.nyholm@entre.fi)

	 4.5.2010		 Elintarvikepäivä	2010	(www.etl.fi)

	 8.	-	13.5.2010	 IFFA	2010,	Frankfurt	Saksa	(www.messefrankfurt.fi/messut	Frakfurtissa/IFFA)

 29.7. - 1.8.2010 Farmari, Mikkeli

	 21.	-	24.9.2010	 PacTec,	FoodTec,	GrafTec	2010,	Helsinki	(petra.samppa@finnexpo.fi)	kts.	s.	31

 9.11.2010 Ateria 2010, Helsinki (www.wanhasatama.com)

	 10.	-	12.2.2011	 Food	&	Life	-tapahtuma,	Seinäjoki	(raimo.pollari@epmessut.fi,	antti.valiaho@foodwest.fi)

  kts. s. 27

Tapahtumakalenteri

M


