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1. Hankkeen tiedot
Nimi:
Superfoodketju – Yritysryhmä
Hankenumero:
93656
Hankkeen toteuttajat: Kolarin kunta; Hallinto- ja elinvoimapalvelut
Yritysryhmä; Northern Lights Superfood Oy, Lapin Sara Oy, Tmi Jouko
Pasma
2. Johdanto
Puhtaiden, jäljitettävien ja turvallisten raaka-aineiden sekä niistä
vastuullisuus periaatteita noudattaen valmistettujen elintarvike- ja
terveystuotteiden arvostus maailmalla on kasvava ilmiö. Arktisten
alueiden puhtaan ilmaston ja torjunta-ainevapaan kasvuympäristön
alla kypsyvien luonnon raaka-aineiden ominaisuudet täyttävät nämä
kriteerit ensiluokkaisesti. Lapista saatavien luonnontuotteiden ja
superruoan tarve ja kysyntä on enenevissä määrin kasvujohteista
etenkin Aasiassa, jossa tuotteiden puhtaus ja terveysvaikutusten
tärkeys näyttelee merkittävää roolia wellness-markkinoilla.
Käyttäen apuna Kolarin kunnassa jo vuosina 2017 ja 2018 kehitettyjä
luonnontuote- ja lähiruoka-alalle suunnattuja liiketoimintamalleja sekä
soveltaen ja hyödyntäen edellisten hankkeiden (Keruupilotti 2018,
Valoisten kesäöiden ja keskiyön kasvattamaa sinulle) luomia
konsepteja ja selvityksiä, Superfoodketju – Yritysryhmähankkeen
tarkoituksena oli testata mallia, jossa käytiin läpi raakaaineen/tuotteen (mustikan) kaikki tuotantoketjun vaiheet aina
metsästä asiakkaalle Aasiaan saakka. Tavoitteena oli myös testata
raaka-aineen jäljitettävyyttä, tuoremarjan puhdistusmenetelmiä ja
logistisia toimintoja katkeamattomassa kylmäketjussa. Lisäksi kehittää
uusia superruokatuotteita, sekä tutkia marjojen ravinto- ja
vitamiinipitoisuuksia yhteistyössä laboratorioasiantuntijoiden kanssa.
Superfoodketju – Yritysryhmähankeen sisältö on muodostunut kolmen
paikallisen mikroyrityksen yhteistyössä tuottamista toimenpiteistä.
Tuotekehityksen
ja
tuotekehitysasiantuntijan
toimenkuvan
näkökulmasta keskeiset toimenpiteet osatoimenpiteineen koostuivat
raaka-aineen ravinto- ja vitamiinipitoisuuksien tutkimuksista ja
testauksista
yhteistyössä
elintarvikelaboratorion
kanssa,
ensimmäisten erien, niin sanottujen pilottituotteiden tuotekehityksestä
sekä tuotantokoeajoprosessin mallintamisesta mustikasta valmistettujen elintarvikkeiden ja tuotteiden perspektiivistä.
Tavoitteena oli kehittää ja ylläpitää jo hyväksi havaittuja
toimintamalleja, luoda pakaste ja pakkastekuivatulle mustikalle linjasto
tuotantokoeajoa ja pakkausmenetelmiä varten, jalostaa uusia
superruokatuotteita valmiiden mustikkatuotteiden rinnalle, sekä
laajentaa tuotteiden testausta vitamiini- ja säilyvyysmittausten lisäksi
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muihin marjoissa todettuihin terveysvaikutuksiin, kuten polyfenoleihin
ja flavonoideihin.
Tuotekehityksen ja tuotekehitysasiantuntijan toimenkuvan näkökulmasta keskeiset toimenpiteet osatoimenpiteineen koostuivat raakaainekartoituksesta, tuotteiden ravinto- ja vitamiinipitoisuuksien
tutkimuksista ja testauksista, uusien pilottituotteiden tuotekehityksestä
ja tuotantolinjaston toimintojen suunnittelusta yhdessä yritysryhmän
jäsenten ja asiantuntijoiden kanssa.
3. Tuotekehityksen raportti
3.1 Tuotteiden ravinto- ja vitamiinipitoisuuksien tutkimus ja testaus
3.1.1 Ravinto- ja vitamiinipitoisuuksien mittaamisen suunnittelu ja toteutus
Tuotekehityksen toimenpiteet ja niiden tuomat erinäiset prosessit koko
tuotantoketjun toimivuuden yhteensovittamiseksi kulkivat polveilevasti
ja limittäin tuotekehityksen elinkaaren ajan, jotta hankkeen asettamien
tavoitteiden toteutuminen ja niiden saavuttaminen olisi ollut
mahdollista. Maailman- sekä maanlaajuiset tutkimustulokset
osoittavat metsämustikan sisältävän useita eri ravintoaineita ja
vitamiineja, joiden pitoisuudet vaihtelevat niin sääolosuhteista,
vuodenajoista ja kasvuympäristöstä riippuen. Haasteellisen ja herkän
raaka-aineen tuotteistamiseksi Aasian wellness-markkinoille ravintoja vitamiinipitoisuuksien mittaamisen suunnittelu lähti liikkeelle
käänteisessä järjestyksessä. Ensin oli suunniteltava tuotteet ja
jokaiselle suunnitellulle tuotteelle omat valmistusmenetelmät sekä
valmistukseen käytettävät laitteet, joiden pohjalta voitiin alkaa
suunnittelemaan mitä mittauksia yhteistyössä laboratorioasiantuntijan
kanssa tulisi tehdä. Suomalaisesta metsämustikasta oli löydettävissä
useita luotettavia tutkimustuloksia sen sisältämistä ravintoaineista ja
vitamiinipitoisuuksista tuoreessa ja jalostamattomassa muodossa,
mutta tutkimusta oli tehty vähäisissä määrin jalostetuista ja erilaisten
valmistusmenetelmien
läpikäyneiden
mustikkavalmisteiden
pitoisuuksista. Tuore- ja pakastemustikan pitoisuudet saatiin
kansallisen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän
elintarvikkeiden koostumustietopankin finelin tuottamien tilastojen
kautta.
Mustikasta
eri
tuotantomenetelmin
valmistettujen
jatkojalostustuotteiden, ravinto- ja vitamiinipitoisuuksien mittausten
pääpaino keskitettiin tekemällä yhteistyötä elintarvikelaboratorion
kanssa.
Ravinto- ja vitamiinipitoisuuksien mittaamisen suunnittelu lähti
liikkeelle jo olemassa olevien tuotteiden kautta. Ensin siis valmistettiin
tuote, jolle määriteltiin tietyt kriteerit (terveys, laadukkuus, puhtaus) ja
jonka suunnittelussa hyödynnettiin tiedossa olevia menetelmiä
(käsittely, säilyvyys, koostumus).
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Uusien tuotteiden terveyspitoisuuksien osalta mittaamisen suunnittelu
muokkautui jälleen kerran käänteistä järjestystä hyväksi käyttäen,
jossa ensin oli tehtävä taustatutkimusta kunkin marjan ominaisista
terveysvaikutuksista, jonka jälkeen suunniteltava uudet tuotteet ja
jokaiselle suunnitellulle tuotteelle omat valmistusmenetelmät, sekä
valmistukseen käytettävät laitteet. Näiden toimintojen pohjalta oli
mahdollista alkaa suunnittelemaan, mitä ja minkälaisista tuotteista
tehtäviä mittauksia yhteistyössä laboratorioasiantuntijan kanssa tulisi
tehdä.
Kuten suomalaisesta metsämustikasta, oli myös muista marjoista
löydettävissä
luotettavia
maailmansekä
maanlaajuisia
tutkimustuloksia
niiden
sisältämistä
ravintoaineista
ja
vitamiinipitoisuuksista tuoreessa ja osittain jalostetussakin muodossa.
Jo etukäteen tiedostettu asia useimpien tutkimustulosten sijainnista
maksumuurien takana loi haasteita tiedon saatavuuteen. Vuodesta
2019 laajentunut verkostotoiminta laboratorioasiantuntijoihin helpotti
huomattavasti
tutkimustulosten
saavutettavuutta.
Kirjallisten
tutkimustulosten lisäksi ajankohtaista hyödyllistä informaatiota
tavoitettiin myös suullisessa muodossa laboratorioasiantuntijoiden
toimesta.
Tuotekehityksen saralla ja tietotaidon lisäännyttyä on huomattu, että
jokaisella marjalla on omat yksilölliset terveydelliset vahvuutensa ja
siksi eri marja- ja kasvilajeja on tarpeetonta alkaa vertailemaan
keskenään. Tämä peilautui myös ravintoainepuolelle suunniteltuihin
mittauksiin, joita lähdettiin vitamiinipitoisuuksista laajentamaan muille
osa-alueille, kuten varsin kirjavien polyfenolien ja flavonoidien
tutkintaan.
3.1.2 Säilyvyysnäytteiden valmistus
Ensimmäiset
jatkojalostenäytteet
valmistettiin
jauhetusta
pakastekuivatusta mustikasta sekä jauhetusta lämpökuivatusta
mustikasta (Kuva 1). Näytteet pakattiin tiiviisiin lasipulloihin ja
lähetettiin KVVY-laboratorioon tutkittavaksi. Toiset näytteet
valmistettiin
mustikasta
valmistetusta
jatkojalostustuotteesta,
nestemäisestä mustikkashotista vuonna 2019. Näistä mustikkashottinäytteistä osa säästettiin tarkoituksenomaisesti, jotta ne voitaisiin
lähettää laboratorio-olosuhteissa tehtävään säilyvyysanalyysiin tietyn
säilontäajan kuluttua. Täysin identtisellä reseptiikalla valmistettiin uusi
mustikkashot erä kesällä 2020, jota puolestaan hyödynnettiin
vitamiinipitoisuusmittausten saamiseksi. Näin testattiin reseptiikan ja
valmistusmenetelmän luotettavuus ja tasalaatuisuus.
Vertailu-kelpoisuus näkökulmaa ylläpitäen ja jotta mustikkatuotteen
säilyvyyttä voitaisiin mitata, mustikkashotin rinnalle valmistettiin
kolmannet näytteet paremmin säilyvästä raaka-aineesta puolukasta
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valmistetusta, nestemäisestä puolukkashotista. Kaikki valmiit näytteet
jätettiin valmistusprosessien ja tuotteiden pullotustoimenpiteiden
jälkeen
huoneenlämpöön
tarkasteltavaksi
(värija
koostumusmuutokset). Neljännet jatkojalostenäytteet valmistettiin
kolmella eri tuotantomenetelmällä valmistetusta tahnamaisesta
mustikkamassasta. Uusien tuotantomenetelmäprosessien kokeilun ja
mustikkatuotteen tahnamaisen koostumuksen aikaansaamiseksi
näytteet
asetettiin
jääkaappilämpötilaan
säilyvyyden
tarkastelemiseksi. Kaikki jatkojalostustuotteiden säilyvyysnäytteet
valmistettiin Lapin Sara Oy:n kanssa yhteistyössä, käyttämällä heidän
elintarvikehuoneistoksi hyväksyttyjä tilojaan ja laitteitaan Kolarin
Ylläsjärvellä.

Kuva 1. Pakastekuivattua mustikkajauhetta ja mustikan jauhantaa
Verrattuna
useisiin
muihin
marjoihin,
kuten
esimerkiksi
pihlajanmarjaan, puolukkaan ja kaarnikkaan, jotka sisältävät
luontaisesti säilyvyyttä edistäviä ainesosia, pärjää mustikka
säilyvyysominaisuuksissa useita muita marjoja heikommin.
Luonnontuotealalla työskentelevillä on yleisessä tiedossa mustikan
haasteellisuus raaka-aineena sen huonon säilyvyyden vuoksi.
Mustikan haasteellisten luontaisten säilyvyysominaisuuksien sekä
jatkojalostettujen tuotteiden vähäisten tutkimustulosten saattelemana
säilyvyysnäytteet valikoituivat näytteisiin, joita olisi mahdollista

Loppuraportti Superfoodketju - Yritysryhmä

6

vertailla keskenään tuotekehitystoimenpiteellisin perustein. Tuoreen
mustikan säilyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on useita, muun muassa
millaisella säällä marjat on kerätty, marjan kypsyysaste kerättäessä
poimintatavalla sekä kuinka tasaisesti marjoja kyetään kuljettamaan
niiden rikkoutumatta poiminnan jälkeen. Mitä ehjempi marja, sitä
parempi säilyvyys.
Ruokaviraston ruokahygienian puolelta kysyttäessä marjan
säilyvyydestä vastattiin, että heillä ei ole omaa tutkimusta marjojen
säilyvyydestä niinpä validia tietoa ei ollut saatavilla luotettavilta
tahoilta. Tuoreen mustikan säilyvyyden selvittämiseksi mustikat
kerättiin niiden kypsyttyä kuivalla säällä marjapoimuria apuna
käyttäen. Kerätyt mustikat punnittiin samankokoisiin ja painoisiin
ilmaviin muovirasioihin. Säilyvyysnäyterasiat asetettiin säilymään
erilaisiin olosuhteisiin, osa huoneenlämpöön ja osa jääkaappiin. Osaa
säilyvyysnäyterasioista heiluteltiin säännöllisin väliajoin ja osa jätettiin
tasaiselle alustalle pidettäväksi. Toimenpiteiden tarkoituksena oli
kyetä tarkastelemaan eri lämpötilojen ja olosuhteiden vaikutuksia
saman lajikkeen, samasta paikasta ja samaan aikaan kerätyn marjan
säilyvyyteen sekä sen tuomiin muutoksiin.
Mustikan
säilyvyyden
kokonaiskuvan
hahmottamaiseksi
ja
vertailutuloksia saadakseen kerättiin myös toisen lajikkeen edustajaa
– hillaa. Huonon marjasato vuoden vuoksi hillan kanssa vertailuun
päädyttiin käytännöllisistä syistä, sillä ne kypsyivät syksyllä 2019
saman aikaisesti mustikan kanssa. Hillat kerättiin kuivalla säällä käsin
ja pakattiin samanlaisin menetelmin rasioihin kuten mustikan kanssa
oli toimittu. Säilyvyysnäyterasioiden kanssa toimittiin vastaavalla
tavalla, kuten edellä mainitun mustikan parissa (Kuva 2). Sekä hillaettä mustikkanäytteistä saadut tulokset arvioitiin näkö- ja
aistihavainnoin.

Kuva 2. Säilyvyysnäyterasioita hillasta
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3.1.3 Tuotteiden säilyvyysnäytteiden suunnittelu ja testaus
Jauheiden
ravintoja
vitamiinipitoisuuksien
mittaukset
tuotekehitysasiantuntija
toteutti
yhteistyössä
KVVYlaboratorioasiantuntijoiden kanssa. Tuotekehityksen ja usean
pilottivaiheen läpikäyneet, valikoidut tuotteet lähetettiin postitse
Tampereella sijaitsevaan laboratorioon tutkittavaksi, jossa tutkittiin
jalostetun tuotteen hiivat, homeet, bakteerit ja mikrobiarvot.
Testattaviksi vitamiineiksi valikoituivat E, C, B1, B2 ja B6 -vitamiinit,
joita marjoissa tavallisesti tavataan. Tuotteiden vitamiinipitoisuustutkimukset toteutettiin saksassa, sillä suomesta siihen ei
löytynyt resursseja. Suomen päässä teetettyjen tutkimusten hiivojen,
homeiden, bakteerien ja mikrobien osalta elintarvikelaboratoriosta
saapuneet vastaustulokset myötäilivät ennalta-arvattua kaavaa niiden
esiintymisissä vähäisissä määrin. Tuotteen turvallisuuden ja
tuotekehityksen kannalta testitulokset olivat positiivinen asia.
Mustikkajauheiden vitamiinipitoisuuksien vastaustulokset toivat
mukanaan yllätyksen. Pakastekuivatun mustikkajauheen vitamiinipitoisuudet jäivät etukäteen oletettua verrattain alhaisemmiksi.
Rinnastettaessa
pakastekuivatun
mustikkajauheen
vitamiinipitoisuuksia lämpökuivatun mustikkajauheen vitamiinipitoisuuksiin,
näyttää lämpökuivattu menetelmä ylläpitävän vitamiinit paremmin
tuotteissa, kun pakastekuivausmenetelmä (Kuva 3).
Huomionarvoiseksi nousi tulokset E-vitamiinin osalta. Lämpökuivattu
mustikkajauhe sisälsi testitulosten perusteella eniten E-vitamiinia,
enemmän kun vastaava määrä tuoretta mustikkaa. Molempien
mustikkajauheiden (sekä lämpökuivatun että pakastekuivatun)
mustikat on kerätty Luoteis-Lapin alueelta. Terveyden- ja
hyvinvointilaitoksen,
Finelin
tuottaman
selvityksen
osalta
tuoremustikan taustatiedot ja keruupaikka ei ole tiedossa. E-vitamiinin
korkea arvo lämpökuivatussa mustikkajauheessa saattaisi puoltaa
niitä tutkimuksia, joissa lapin valoisilla öillä ja arktisella ympäristöllä on
todettu olevan vaikutusta marjojen sisältämiin korkeampiin
ravintoainepitoisuuksiin.

Kuva 3. Ravintoainepitoisuuksien vertailutaulukko
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Koska
jatkojalostettua
mustikkatuotetta
oli
edellisvuodesta
varastoituna valmiina ja lisäksi oli tiedossa sen haasteelliset luontaiset
säilyvyysominaisuudet, valikoitui se marjatuotteista säilyvyysnäytteeksi. Mustikkashotista saatuja säilyvyysanalyysejä oli
mahdollista hyödyntää muihin marjatuotteisiin, joiden pääraaka-aineet
itsessään säilyvät mustikkaa paremmin.
Säilyvyysnäytteiden
testaus
toteutettiin
tämänkin
osalta
yhteistyökumppanin KVVY- tutkimuslaboratorion toimesta Tampereen
yksikössä. Säilyvyyden osalta mitattiin tuotteen hiiva- ja
homepitoisuudet, mikrobien lukumäärä sekä ruokamyrkytystiloja
aiheuttava bacillus cereus – bakteeri, joka kykenee kasvamaan myös
hapettomissa olosuhteissa. Mustikkashot säilyvyysnäyte sai niin
sanotusti ”puhtaat paperit”, eikä yhdenkään mitatun tuloksen rajaarvot näytteen osalta ylittyneet.
3.1.4 Superfood-tuotesarjan valmistus ja terveysvaikutusten testaus
Ensimmäisiä jatkojalostenäytteitä mustikkashotin vierelle oli kehitelty
puolukasta jo vuonna 2019 säilyvyysvertailujen vuoksi (Kuva 4).
Koska
mustikkashot-tuote
itsessään
läpäisi
hyväksytysti
laboratoriotutkimusten säilyvyystestauksen, alkoi puolukkashot
jalostumaan
omaksi
erilliseksi
tuotteekseen
vahvistamaan
Superfoodterveysshot-sarjaa.

Kuva 4. Puolukkasatoa vuonna 2020 Kolarissa
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Professori Eeva Moilasen tutkimustyöryhmä, joka vuonna 2019 oli
aloittanut puolukan vaikuteaineiden tutkimisen hiirten avulla, sai jatkoa
vuodelle 2020. Kyseinen tieto vaikutti siihen, että terveysvaikutusten
testaaminen puolukkashotista päätettiin aloittaa vasta uusimpien
tutkimustulosten vapauttamisen jälkeen. Puolukkashotin osalta
päädyttiin keskittymään sen muihin ominaisuuksiin ja kehittämään
pilottituotetta muuten valmiimpaan lanseerausmuotoon Aasian
markkinoille.
Toiset jatkojalostenäytteet valmistettiin mustikka- ja puolukkashotin
tavoin nestemäisiksi terveysshoteiksi pääraaka-aineinaan hilla.
Hillashotista ei ollut pohjaversiota valmiina, joten tuotesuunnittelu lähti
nollasta (Kuva 5). Pilottituote lähetettiin puolukkatuotteen ohella
kuluttajatestiin Aasiaan, josta se sai positiivisen palautteen muutamien
korjauskehotusten saattelemana.

Kuva 5. Pilottituote hillashot
Laboratorioasiantuntijoiden
avulla
pohjatutkimusta
hillan
terveysvaikutuksista oli aloitettu ja pilottituotteen positiivisen
kuluttajatestin vastaanoton myötä päätettiin hillashotista tutkituttaa
sille ominaiset polyfenolit tarkentaen ne ellagitanniineihin, jotka
useiden tutkimustulosten myötä näyttäisivät tehokkaasti ehkäisevän
paksusuolensyöpää.

Loppuraportti Superfoodketju - Yritysryhmä

10

Kaikki jatkojalostustuotteiden kuluttaja testiin ja laboratorionäytteiksi
menevät tuotteet valmistettiin Lapin Sara Oy:n kanssa yhteistyössä,
käyttämällä heidän elintarvikehuoneistoksi hyväksyttyjä tiloja ja
laitteita Kolarin Ylläsjärvellä.
3.1.5 Elintarvikelaboratoriotutkimuksen toteutus
Vaikka yhteistyötä elintarvikelaboratorioiden kanssa oli tehty jo
vuonna 2019, päädyttiin vuodelle 2020 kilpailuttaamaan jokainen
laboratoriota vaativa mittaus uudestaan. Elintarvikelaboratorioiden
lisäksi etsittiin tutkimusyhteistyölaboratorioita sekä suomen sisältä,
että ulkopuolelta palvelutarjonnan päivittämiseksi.
Säilyvyysmittausten lisäksi mustikkashotista testattiin sille ominaiset
vitamiinit E, B1, B2 ja B6 -vitamiinit KVVY-tutkimuslaboratorion
toimesta, sillä heillä oli haluamamme näytteidenottopaketti tarjota
sekä
säilyvyyksien
että
vitamiinien
osalta.
Tuotteiden
vitamiinipitoisuustutkimukset toteutettiin KVVY:n yhteistyökumppanin
kautta Saksassa, sillä Suomesta siihen ei löytynyt resursseja.
Mustikkashotin tuotekehityksessä oli päästy niin pitkälle, että siitä
päätettiin määrittää antosyaanipitoisuudet sekä tunnistaa ja mitata
yksittäisiä mustikalle tyypillisiä antosyaaneja, sillä mustikan
terveysvaikutusten ajatellaan keskittyvän juurikin sen antosyaaneihin.
Antosyaanitutkimusten yhteistyökumppaniksi valikoitui Teknologia
tutkimuskeskus VTT Oy. VTT oli löytämämme ainoa taho Suomessa,
jolla oli mahdollista tutkia antosyaaneja. Hillan osalta ellagitanniinien
pohjatutkimukset tehtiin tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston
tutkijatohtori Essi Päivärinnan kanssa, mutta heillä ei ollut tarjota
resursseja
näytteiden
mittaamista
varten.
Jokioisten
Luonnonvarakeskuksen toimesta onnistuttiin analysoida hillashotin
ellagitanniini- ja gallihappopitoisuuden määrä.
Yritysryhmän
ja
liikesalaisuuksien
vuoksi
vuoden
2020
tuotetestaustulokset julkaistiin vain sisäisesti yritysryhmän kesken.
Esimerkkivertailutaulukot
loin
havainnoimaan
testaustulosten
tarkoitusta, kuitenkin jättämällä laboratoriotuloksista saadut
varsinaiset lukemat kirjaamatta (Kuva 6).
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Kuva 6. Ellagitanniinipitoisuuksien vertailutaulukkoesimerkki
3.2 Shottierien tuotekehitys
3.2.1 Reseptiikan laadinta
Valoisten kesäiden ja keskiyön kasvattamaa sinulle – hankkeessa
tehdyn taustatutkimuksen sekä Northern Lights Superfood Oy:n
markkinatutkimusselvitysten avulla muotoutuneista käsityksistä
aasialaiskuluttajien tarpeesta, tuotereseptiikan laadinta lähti liikkeelle
asiakaslähtöisestä, kestävän kehityksen periaatteita noudattavasta
näkökulmasta. Reseptiikan laadinnan pääohjenuoran suunta oli varsin
selvä. Toimeksiantona oli valmistaa mahdollisimman ekologisesti ja
terveellisesti tuotettuja superfood-tuotteita. Tuotteiksi valikoituivat
tuore mustikka, pakastemustikka, pakastekuivattu mustikka, mustikka
shotti, mustikkajauhe sekä mustikkatahna. Tuore- ja pakastemustikan
osalta varsinaista reseptiikkaa ei laadittu, sillä tuotteita ei
jatkojalostettu. Ainoastaan tärkeässä pohdinnassa olivat kuluttajalle
sopivat pakkauskoot. Asiakaslähtöistä näkökulmaa noudattaen
molemmille tuotteille haettiin luomusuunnitelman muodossa virallinen
luomusertifikaatti.
Edellisvuonna yhteistyössä Nature Lyotech Oy:n kanssa,
pakastekuivaamossa valmistuneet pakastekuivatut mustikat päätettiin
lähettää pakattaviksi niille tarkoituksellisesti suunniteltuihin
pakkauksiin.
Osa
pakastekuivatuista
mustikoista
otettiin
tuotekehityksen käyttöön. Tuotekehitys valmisti pakastekuivatuista
kokonaisista marjoista pakastekuivattua jauhetta, joka lähetettiin
elintarvikelaboratorioon tutkittavaksi. Suomen ja Aasian pitkän
välimatkan ja sen kautta tuomien logististen haasteiden vuoksi
mustikkatuotteen säilyvyysajaksi oli asetettava vähintään kuuden
kuukauden säilyvyysraja. Mustikkashotin reseptiikan suunnittelu ja
toteutus lähti liikkeelle mahdollisimman terveellisestä lopputuotteesta
sekä säilöntäaineettomuus periaatteen kautta. Koska lisättyjä
säilöntäaineita ei tuotekehityksessä käytetty, tuote rakennettiin
yhdistelemällä luontaisia säilöntäaineita paremmin omaavien raakaaineiden
yhteisvaikutusten
avulla.
Luontaisen
säilyvyyden
lisäämiseksi mustikkatuotteen reseptiikkaan yhdistettiin kaarnikkaa ja
hunajaa. Eri valmistusmenetelmiä ja raaka- aineyhdistelmiä käyttäen,
sekä erinäisin mittasuhtein sekoiteltuna pilottituotteita valmistui useita
variaatioita. Ensin pilottituotteet testattiin näkö-, maku- ja
aistihavainnoin yhteisesti yritysryhmän osapuolten kanssa.
Kuluttajatestiin Aasiaan lähetettäväksi versioksi valikoitui mustikan
mehusta, pastörointimenetelmällä valmistettu mustikka-kaarnikkahunaja shotti (Kuva 7).
Mahdollisimman ekologisen ja kestävän kehityksen periaatteita
noudattavan tuotteen saavuttamiseksi kaikissa superfood-tuotteiden
kehityksen vaiheissa pyrittiin minimoimaan hävikki. Lämpökuivattu
mustikkajauhe syntyi mustikkashotin sivutuotteesta, eli mäskistä.
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Mustikkamäski kuivattiin mahdollisimman matalia lämpötiloja
hyödyntäen, jonka jälkeen se jauhettiin jauheeksi. Lämpökuivattu
mustikkajauhe lähetettiin pakastekuivatun mustikkajauheen kera
elintarvikelaboratorioon tutkittavaksi tutkimustulosten vertailukyvyn
aikaansaamiseksi. Mustikkatahna ilmeni tuotteista hankkeen
aikamäärien puitteissa haastavimmaksi toteuttaa. Työnimeltään
”Jellyshotiksi” nimetty tuote lähti kehittymään tahnamaisen
koostumuksen ja aasialaisen kuluttajakäyttäytymisen kautta. Tuote,
jota olisi helppo kuljettaa mukana laukussa särkymättä. Ensimmäiset
pilottierät valmistettiin kolmea eri tuotantomenetelmää käyttäen.
Säilyvyyden, tahnamaisen koostumuksen ja tarkoitusperältään
sopivan pakkauksen yhteensovittaminen vaatii jatkojalostetulle
tuotteelle lisätoimenpiteitä tuotekehityksen saralla.

Kuva 7 Kuluttajatestiin Aasiaan valikoituneita mustikkashotteja
Aasialaisten
kuluttajien
kasvavan
kiinnostuksen
herätessä
suomalaisiin raaka-aineisiin ja tuotekehityspuolella tuotetietämyksen
lisääntyessä
myös
muiden
marjojen,
kuin
mustikan
terveysvaikutuksiin, keskityttiin kehittelemään muitakin suomalaisia
raaka-aineita vientiin. Suomalaisista marjoista alettiin jalostamaan
kokonaista superfood-tuoteterveyssarjaa valmiiden mustikkatuotteiden rinnalle. Uusille tuotteelle oli laadittava oma reseptiikkansa,
sillä jokainen marjalaji käyttäytyy, maistuu ja on koostumukseltaan
erilainen, jolloin jo olemassa olevan mustikkashotin valmista
reseptiikkaa ei ollut mahdollista hyödyntää uusien tuotteiden
valmistuksessa (Kuva 8). Toistaiseksi pienien pilottituotteiden
volyymimäärien vuoksi hyväksi todettujen valmistusmenetelmien ja
laitteiden osalta suuria muutoksia ei tarvittu. Varsinaisen käytännön
reseptiikan laadinnan sisälle ajoittui vuoden 2020 toimenpiteiden
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kohdalle
ajankohtaiseksi
myös
elintarvikelain
vaatimien
ravintoainelaskelmien teko. Alustavaa hintakyselyä oli tehty jo vuonna
2019 ravintoainelaskelmien ja ruokaohjelmapalvelun tuottajalta Jamix
Keittiöltä, mutta kustannussyistä ja tuotesarjasta keskeneräisyydestä
johtuen päädyin rakentamaan ravintoainelaskelman manuaalisesti
Excel-pohjalle.

Kuva 8. Tuotereseptiikan laadintaa ja testausta
3.2.2 Raaka-ainetoimittajien kartoitus
Raaka-ainetoimittajien kartoitus rajoittui tuotekehityksen osalta
lähinnä jatkojalostettujen tuotteiden reseptiikan sisältöön. Valikoitujen
tuotteiden ja tuotesarjan synnyn myötä raaka-ainetoimittajat
täsmentyivät hunajan tuottajiin. Jotta tuote pysyisi sataprosenttisesti
suomalaisena, määrittyivät hunajantuottajat suomen rajojen
sisäpuolelle. Alustavaa kilpailutusta ja kartoitusta eri hunajantuottajien
välillä käytiin. Sekä luomu että luomuttoman hunajan osalta.
Tuotekehityksessä käytetty hunaja valikoitui hunajan laadun,
koostumuksen ja pakkauksen kätevän koon myötä Korpiahon
luomuhunajaksi. Suuriin hunajan tilausmääriin ei hankkeen puitteissa
kuitenkaan lähdetty tarkkojen tuotantomäärien ja lopullisen tuotteen
markkinoille viennin aikataulutuksen puutteen vuoksi.
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Jotta tuotteet pysyisivät suomalaisuuden lisäksi myös mahdollisimman
lappilaisina, määrittyivät tuotteiden raaka-aineet marjojen osalta Lapin
rajojen sisäpuolelle. Ennalta valikoitujen tuotteiden ja tuotesarjan
jatkojalostustoimintojen
myötä
raaka-ainetoimittajia
lähdettiin
laajemmin kartoittamaan pääraaka-aine eri marjat edellä. Mustikan
ohelle kartoitettiin myös muiden marjojen saantimahdollisuuksia ja
tuottajia kuten puolukalle, kaarnikalle, hillalle, tyrnille ja vadelmalle.
Koska valtaosa tyrni ja vadelmasadosta on suomessa viljeltyä, pyrittiin
niitä kunnianhimoisesti kartoittamaan muiden marjojen tapaan
luomuina. Saatavuus luomuna ja Lapista todettiin toistaiseksi
mahdottomaksi yhtälöksi, joten luomustatusta tyrnin ja vadelman
osalta karsittiin. Ulkomaalaisten kerääjien puutteen vuoksi ja
tuotekehityksen jatkumon turvaamiseksi oli kartoitettava kaikkien
yllämainittujen marjojen saatavuuden toteutumiseksi suomalaisia
marja-alan toimijoita, tuottajia, viljelijöitä ja kerääjiä.
3.2.3 Tuotantokoeajo ja sen suunnittelu
Tuoremustikan kysynnän sekä tuotteen haasteellisuuden sen
rajallisen säilyvyysajan johdosta, tuotantokoeajo suunniteltiin
toteutettavaksi tuoremustikalla. Syötäväksi tarkoitetun tuoretuotteen
vuoksi oli sen käsittely-, puhdistus- ja varastointitiloista laadittava
omavalvontasuunnitelma ennen käytännön toiminnan koeajoa.
Elintarvikehuoneistoksi haettu, Kolarissa sijaitseva, entinen Kaukokiito
Oy:n jakelupisteen halli hyväksyttiin elintarvikevalvonnan alaisuuteen
3.7.2019
Rovakaaren
ympäristöterveydenhuoltoyhtymän
myöntämänä. Tuotantokoeajo ja siihen toteutuskelpoinen laitteisto
suunniteltiin yhteistyössä Rakkateam Ky:n Mika Jatkolan kanssa.
Jatkolan kautta tuli asiantuntemus ja tietotaito tuotantokoeajon
laitteistoon ja sen vaatimiin teknisiin toimenpiteisiin. Koska
markkinoilla on saatavilla joko miljoonia euroja maksavia massiivisia
puhdistuslaitteita tai kotikäyttöön soveltuvia, muutamien kilojen
puhdistustoimenpiteisiin tarkoitettuja välineitä oli tuotantokoeajon
laitteisto suunniteltava ja rakennettava alusta loppuun saakka
kustomoidusti osista (Kuva 9).
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Kuva 9. Puhdistuslinjasto marjahallissa
Tuotantokoeajon suunnittelussa tuotekehitys toimi puhdistuslinjaston
käytännön toteuttamisen saralla neuvovana osapuolena raaka-aineen
näkökulmasta katsottuna tehden tiivistä yhteistyötä Jatkolan kanssa.
Puhdistuslinjaston toimivuutta testattiin pyörittämällä linjastoa
käynnissä useita kertoja tyhjänä ennen varsinaisen tuotantokoeajon
suorittamisajankohtaa.
Muutamia
linjastollisia
toimenpiteitä
paranneltiin ja korjattiin ennen varsinaisen ensimmäisen saapuvan
tuoremustikkaerän koeajoa.
Koko tuotantoketjun läpikäynyt tuotetestaus ”metsästä asiakkaalle
saakka” toteutettiin mustikkasadon kypsyttyä elokuun 2019 aikana.
Mustikkaerän saavuttua marjahalliin se purettiin laatikoittain
kylmäauton kuljetuslavalta puhdistuslinjaston alkupäähän. Yksi
laatikko
kerrallaan
tuoremustikkaa
kaadettiin
kaltevalle
metalliritelikölle, samanaikaisesti kun keltaisen värinen roskapuhallin
pyöri ja tuuletti keveimmät keruutoiminnan sivutuotteena saapuneet
oskat (havut, lehdet, sammaleet) puhdistuslinjastolta marjahallin
lattialle. Painavammat sivutuotteet kuten marjaraakileet tipahtivat
kaltevan ritilän välistä myös marjahallin lattialle. Yksi henkilö vaadittiin
pyörittämään
puhdistuslinjaston
alkupään
toimintoja.
Puhdistuslinjastolle jääneet mustikat jatkoivat matkaa varsinaiselle
puhdistuspöydälle. Puhdistuslinjaston valkoisen maton vauhtia pystyi
manuaalisesti ohjaamaan. Tässä vaiheessa mustikat eroteltiin muiden
marjojen kuten puolukan ja kaarnikan edustajista sekä puhdistettiin
lopulliseen muotoonsa kolmen ihmisen voimin. Maton toisessa päässä
mustikat tipahtivat puhtaisiin keruulaatikoihin. Keruulaatikot siirrettiin
puhdistuslinjaston läheisyydessä sijaitsevalle apupöydälle, jossa
tuotteen punnitseminen, pakkaaminen ja rasioiden etiketöinti tapahtui.
Yksi henkilö pystyi toimittamaan tuotantokoeajon loppupään
toiminnalliset osuudet. Kaikki tuotteet punnittiin saman painoisiksi ja
pakattiin samankokoisiin elintarvikehyväksyttyihin muovirasioihin,
jonka jälkeen rasiat etiketillä sinetöitiin. Valmiit rasiat pakattiin niille
tarkoituksenmukaisesti suunniteltuihin kartonkisiin kuljetuslaatikoihin
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ja laitettiin yöksi viileään säilöön seuraavan päivän lähetystä
odottamaan. Seuraavana aamuna tuoremustikat pakattiin eurolavan
päälle. Kelmutettiin ja lähetettiin
tarvittavien asiakirjojen kera kuorma-auton kyytiin matkalle kohti
Aasiaa.
Tuotetestauksen ensimmäinen tuotantokoeajo onnistui kaikin osin
hyvin. Mustikan heikko satoisuus, marjan huono laatu ja koon pienuus
hidastivat merkittävästi puhdistuslinjalla ja pakkauksen sekä
punnituksen
yhteydessä
tapahtuvia
toimintoja.
Marjojen
poikkeuksellinen
roskaisuus
työllisti
myös.
Muutamia
kehitysehdotuksia ja huomioita tuli puhdistuslinjaston käytännön
toimivuuden parantamiseksi muun muassa alkupään kahden tason
erisilmäiset metalliritilät poistaisivat roskat vielä tehokkaammin eivätkä
ne silloin päätyisi varsinaiselle puhdistusalustalle.
Testauksen
aikana
kuitenkin
huomattiin
tuoremustikan
toimitusvarmuuden haasteellisuudet ja sen rajallinen säilyvyysaika.
Koekuljetuksissa huomattiin myös mustikan olevan erityisen herkkä ja
haastava raaka-aine, joka ei kerta kaikkiaan soveltunut pitkän matkan
lähetyksiin – lennolla mustikat ikään kuin räjähtivät ja tämän arveltiin
johtuvan ilmanpaineesta, jolle meillä oli hyvin vähän keinoja
käytettävissä.
Tämän johdosta edellisvuonna rakennettu
tuoremustikan puhdistuslinjasto muokattiin soveltuvaksi vuoden 2020
aikana
suunniteltujen,
myyntiin
lähtevien
tuotteiden
pakkauslinjastoksi. Pakkauslinjaston tuotantokoeajo kehiteltiin
toteutettavaksi sekä pakkasmustikalle että pakastekuivatulle
mustikkatuotteelle.
Koska edellisvuoden kirjalliset omavalvontasuunnitelmat soveltuivat
yhtä lailla pakaste ja pakastekuivatun mustikan pakkaustoimintoihin
päätettiin tuotantokoeajo ja -testaus liittää toteutettavaksi varsinaiseen
tuotantoon. Näin koeajon ja testauksen yhteyteen saataisiin samalla
pidemmän aikavälin jatkumo, jotta pakkauslinjaston toimivuutta olisi
helpompi arvioida sekä havainnoida mahdollisia puutoksia tai muita
kehitystoimenpiteitä.
Tuotantokoeajo, pakkaustoiminnot ja uuteen toimintamalliin tarvittava
toteutuskelpoinen laitteisto suunniteltiin yhdessä yritysryhmän kanssa
sekä tuotanto- ja toimitusketjun asiantuntija Jari Huttusen
konsultoinnin avulla. Koska tuoremustikan pakkauslinjasto oli
rakennettu erillisistä osista, oli sitä helppo lähteä purkamaan ja
muokkaamaan toiseen tarkoitukseen sopivaksi. Tuotantokoeajon ja
pakkaustoimintojen
suunnittelussa,
tuotekehitys
toimi
pakkauslinjaston käytännön toteuttamisen saralla neuvovana ja
suunnittelevana osapuolena raaka-aineen näkökulmasta katsottuna.
3.2.4 Tuote- ja pakkauslinjastontestaus
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Pakkaustoiminnot ja kauppakunnostus sekä pakastemustikan että
pakastekuivatun
mustikan
osalta
toteutettiin
samassa
elintarvikehuoneistoksi hyväksytyssä, Kolarissa sijaitsevassa,
Kaukokiito Oy:n jakelupisteen hallissa missä edellisvuoden
tuoremarjan puhdistus ja koeponnistus tehtiin. Pakkauslinjaston
toimivuus testattiin yhdessä yhteensä yhdeksän paikallisen nuoren
kesätyöntekijän voimin kesän 2020 aikana (Kuva 10).
Nuorten perehdytys työhön toteutettiin tuotetestauksen ja
tuotantokoeajon yhteydessä. Kun yhteistyössä oli tärkeimmät
toiminnot ja askelkuviot löydetty sekä välttämättömimmät
muutostoimenpiteet havaittu jatkoivat nuoret kesätyöntekijät
omatoimisesti työntekoa kesän ajan suorituksensa loppuun. Hyväksi
havaitut tavat muokkautuivat tuotannon edetessä kesätyöntekijöiden
toimesta. Pääosin alkuperäiset suunnitelmat toteutuivat hyvin, vain
muutamia linjastollisia toimenpiteitä hiottiin kesätyöntekijöiden
havaintojen pohjalta.

Kuv 10. Kesätyöntekijät pakkauslinjastolla marjahallissa
Pakkauslinjaston avulla tehtyjen pakaste ja pakastekuivatun mustikan
tuotetestauksen lisäksi tehtiin tuotekehitysasiantuntijan kehittämiin
terveyshotteihin tuotetestauksia niin pilottiasiakkaiden, yritysryhmän
jäsenten kun laboratorioasiantuntijoiden voimin.
Lapin
Saran
tiloissa
valmistettuja
tuotteita
ja
niiden
valmistusmenetelmiä arvosteltiin ja observoitiin ensin sisäisesti
yritysryhmän kesken, jonka jälkeen samalla reseptiikalla valmistetut
tuotteet lähetettiin pilottiasiakkaille. Pilottiasiakkaat koostuivat
Aasialaisista kuluttajista joiden tehtävänä oli arvostella maku ja
koostumus sekä havainnoida tuotteesta muodostuneet mielikuvat
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aasialaisten näkökulmista. Laboratorioasiantuntijoiden avustuksella
tuotekehityksessä hiottiin terveysshottien sisältöä tutkimustuloksiin
peilaten, ylläpitämään säilyvyyttä luonnollisin menetelmin sekä
kiinnittämään huomiota terveysvaikutusten tasoon.
Vuoden 2021 aikana keskityttiin erityisesti koetuotteiden mittaamiseen
yhdessä laboratorioiden kanssa. Hankkeessa suoritettiin vielä
marjatuotteiden kemiallinen analyysi, jossa määritettiin antosyaanipitoisuus pakastetuista mustikasta ja kaarnikasta. Kummastakin
marjanäytteestä tehtiin 3 rinnakkaismääritystä. Lisäksi kolmesta
puolukkanäytteestä
(pakastepuolukka,
puolukkapuriste-mehu,
puolukkapuristejäännös (siemenet + kuori) määritettiin fenoliset
yhdisteet (mukaanlukien antosyaanit) 3:na rinnakkaisnäytteenä.
Pakastemarjojen vertailussa mustikalla ja kaarnikalla oli suuremmat
antosyaanipitoisuudet kuin puolukalla. Puolukan osalta kaikki
puolukkatuotteet
sisälsivät
enemmän
antosyaaneja
kuin
pakastepuolukka ja suurimmat pitoisuudet saatiin kuivatulle
sivuvirtanäytteelle. Puolukan sivuvirtanäytteessä välttämättömien
linoli- ja alfa-linoleenihappojen osuus oli suuri. Tulosten perusteella
mustikan ja kaarnikan antosyaanipitoisuus on siis lähes
samansuuruinen ja selvästi suurempi kuin puolukassa. Puolukan
flavonolipitoisuus oli moninkertainen mustikkaan verrattuna. Lisäksi
tutkitut puolukkatuotteet sisälsivät paljon fenolisia yhdisteitä.
Vuoden 2021 aikana syntyi myös uusi koetuote, jossa hyödynnettiin
shoteista syntyvä puristekakku, jossa marja on vielä kokonaista, joskin
litteää. Kakku hajotettiin ja marjat lämpökuivattiin aikaisemmin
hankkeessa opitulla tavalla. Tämän jälkeen kuiva massa sekoitettiin
luomuun
vihreään
teehen.
Marjateetä
kokeiltiin
kaikilla
käytettävissämme olevilla marjoilla, mutta aasialaisten makutestissä
selkeästi parhaimman arvostelun sai marjamix (puolukka, kaarnikka,
mustikka, vihreä tee), jossa oli myös kaunis vaaleanpunainen väri.

4. Pohdinta
Tuotekehitysasiantuntijan näkökulmasta yritysryhmien välinen
yhteistyö ja kommunikaatio toimi onnistuneesti. Sitoutuminen
hankkeen asettamiin tavoitteisiin oli kaikkien yritysryhmän jäsenten ja
sidosryhmien osalta moitteetonta. Sisäinen viestintä kulki hyvin ja
kaikki hankkeen puitteissa toimivat tahot tuntuivat olevan ajan tasalla
toistensa
tekemisistä
ja
tapahtumista.
Riskinä
pienessä
yritysryhmässä olisi niin sanotusti jonkun ennalta-arvaamattoman
”lenkin katkeaminen” vaativan korvattavuutensa vuoksi. Marjasadon
poikkeuksellisen heikko vuosi varjosti merkittävästi hankkeen
toteutumista ja tuotekehitystä. Esimerkiksi kaarnikan saatavuus
mustikkashotin raaka-aineeksi oli Luoteis-lapin alueella lähes
olematonta sekä varsinaiset mustikkamäärät jäivät suunniteltua
selvästi pienemmiksi. Marjan laatu ja isompi koko helpottaisi useaa eri
tuotannollista osa-aluetta.
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Kansainvälisessä ympäristössä toimiminen tuo vaiherikkaita tilanteita
mukanaan. Muun muassa maailmalla vallitsevat tilanteet ja
keskikesällä yltyneet ja läpi syksyyn jatkuneet mielenosoitukset
Hongkongin päässä toivat mukanaan haasteita vientiin. Muun muassa
lentoja, joilla mustikoiden olisi ollut tarkoitus kulkeutua toiselle puolelle
maapalloa peruttiin. Mustikasta kehitettyjen ja valmistettujen
tuotteiden tuotteistamisen pääelementti oli kulkea terveellisyys ja
ekologisuus edellä vei virallisten marjoista tehtyjen tutkimustulosten
etsintä
aikaa.
Vapaasti
luettavissa
olevien
julkistettujen
tutkimustulosten määrä oli rajallinen.
Tiedon lähteiksi soveltuvat useat potentiaaliset julkistetut
tutkimustulokset olivat maksullisten palveluiden alla. Parhaiten
luotettavia tutkimustuloksia ja muita varteenotettavia lähteitä löytyi
hunajasta. Jotta kokonaan manuaalisesti käsityönä tehdyistä
jatkojalostetuista tuotteista voisi tehokkuutta ja tuotantokapasiteettia
nostaa, olisi siihen löydettävä hinta-laatu suhteet huomioon ottaen
vähintään puoliautomaattisia ratkaisuja. Resursseja tuotekehityksen
pariin kaivattaisiin täten lisää.
Vaikka
viimevuoden
poikkeuksellisen
heikon
marjasadon
saantivaikeudet eivät vuotta 2020 samalla lailla varjostaneet, toi
maailmanlaajuinen koronapandemia mukanaan omat haastavuudet
varsinaisen marjasadon keruuseen ja raaka-aineen saantiin kerääjien
puutteen vuoksi (Kuva 11). Pandemian myötä asetetut rajoitukset
maiden välisten liikkuvuuksien ja karanteenimääräyksien suhteen
vaikeutti osaltaan yhtä lailla merkittävästi hankkeen etenemistä ja
tuotekehitystä, kun edellisvuoden heikko marjasato.
Näin ollen, edellisvuoden tuomiin samoihin ongelmakohtiin törmättiin
marjojen saatavuuden suhteen muun muassa terveysshottien raakaaineeksi vain hieman erilaisesta näkökulmasta, kun kerääjiä ei ollut.
Volyymisti määrät jäivät pieniksi ja raaka-aineiden löytäminen sekä
niiden saanti vei aikaa. Johtopäätöksenä tästä, tulisi kerääjien
varhainen rekrytointi, sitouttaminen ja puitteiden luominen nähdä yhtä
merkityksellisenä aihepiirinä kun marjasadon määrän ja laadun.
Haasteet toivat mukanaan verkostoitumisen tärkeyden, joka vuonna
2020 edellisvuoteen verrattuna laajeni huomattavasti. Laajentunut
verkostotoiminta ja siihen nähty vaivannäkö paikkasi monin osin
pandemian mukanaan tuomia haasteita.
Koska
marjoista
kehitettyjen
ja
valmistettujen
tuotteiden
tuotteistamisen pääelementti on kulkea terveellisyys ja ekologisuus
edellä, kasvoi virallisten marjoista tehtyjen tutkimustulosten merkitys
entisestään tuotekirjon laajentuessa. Yhteistyö ja laajentunut
verkostoituminen
laboratorioasiantuntijoiden
kanssa
toimi
korvaamattomana apuna luotettavien, ajankohtaisten ja oikeiden
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tiedonsaantien
lähteinä.
Lisääntyvien
tutkimustulosten,
kulutustottumusten ja asennemaailman muutosten myötä, lappilaisten
tuotteiden ja raaka-aineiden tutkimisen tärkeys on huomattavasti
lisääntynyt.
Seuraavina kehitysaskeleina, jalustalle nostaisin pyrkimykset
kasvattaa yhteistyötä ja lisätä tietoutta metsätalouspuolen toimijoiden
kanssa. Tiiviin yhteistyökumppanuuden avulla voitaisiin soveltaa
kestäviä, monimuotoisia ja uusia tapoja metsätalouden ja puunkäytön
piiriin sekä luoda varmempaa pohjaa luonnon raaka-aineiden saantiin.
Toiseksi, kiinnittämällä huomiota varsinaisen luonnontuotannon
hiilijalanjäljen minimointiin niin matalaksi kun se kaikin toiminnoin ja
viennin sallimien rajojen puitteissa on mahdollista muun muassa
kehittämällä tuotannon yhteydessä muodostuvien sivuvirtojen
hyödyntämistä ja niiden jalostamista sekä huomioimalla hävikin
uusiokäyttöä.
Kokonaisuudessaan puitteet ja toiminnot puhtaille suomalaisille
luonnontuotteiden viennille kestävän kehityksen periaatteita
kunnioittaen on onnistuttu luomaan aina sieltä metsästä asiakkaalle
saakka. Vientitoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi sekä tehokkuuden
ja tuotantokapasiteetin kasvun lisäämisen kannalta, toiminta vaatii
lisäresursseja kaikkien osa-alueiden pariin.
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Kuva 11. Mustikan runsas kukinta 9.6.2020 Äkäslompolossa
Tämän raportin kirjoittamisen aikana marjatuotteista luomu
pakkasmustikka ja pakastekuivattu mustikka ovat seurannassa ja
seuranta jatkuu vielä hankkeen jälkeen. Voidaan kuitenkin sanoa, että
tällä hetkellä pakastettu mustikka on pakastekuivattua suositumpaa.
Mikäli olisimme pystyneet toimittamaan enemmän tuoretta mustikkaa,
sen suosio olisi ollut pakastemarjaa isompi. Kun näistä kahdesta,
edellä mainitusta tuotteesta saadaan luotettavat ja tarpeeksi
pitkäaikaiset tulokset, pystymme paremmin sanomaan, mikä tuotteista
oli paras. Seuranta kuitenkin jatkuu edelleen hankkeen jälkeenkin,
mutta tähän saakka koetuotteista saatu palaute on ollut rohkaisevaa.
Haasteena ovat kuitenkin vielä koetuotteiden markkinointi, parempi
kustannustehokkuus ja raaka-aineen varmempi saatavuus, jota
korona sekoitti hankkeen aikana.

5. Liitteet
Laboratoriokilpailutukset
Ravintoainelaskelmaesimerkki
Laboratorioiden testaustulosten yhteenvetoesimerkit
Hillan terveysvaikutustutkimukset
Makeutusainevertailu

