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Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Karttialan luomurypsiöljylle 
tuotepakkaus, jotta sitä olisi mahdollista myydä kuluttajille. Työ tehtiin kangasalalaisel-
le viljelijälle Asko Keskiselle, joka kasvattaa luomurypsiä ja puristaa siitä rypsiöljyä. 
Öljyä on opinnäytetyön valmistumiseen asti puristettu vain lähipiirin käyttöön, mutta 
työn valmistumisen myötä sitä voidaan myydä esimerkiksi tilapuodeissa. Työn tavoit-
teena oli selvittää, minkälaisia tietoja laki vaatii myytävien elintarvikkeiden tuotepakka-
uksiin. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antaa tarkat ohjeet tarvittavista merkinnöistä 
tuotteesta riippuen. Tärkeänä osana työtä oli tehdä tulevasta tuotteesta myyvä valitse-
malla miellyttävät värit ja käytännöllinen pullo korkkeineen. Teoriaosuudessa käsitel-
lään rypsin lisäksi tuotantoon liittyviä asioita, tuotteistamista tuotesuunnittelun osalta 
sekä luomumerkintöjä ja niiden käyttöä.   
 
Pullon etuetiketti toteutettiin yhdessä kahden Tampereen ammattikorkeakoulun res-
tonomiopiskelijan kanssa kehittämistoiminnan kurssilla keväällä 2015 ja takaetiketti 
noudattaa sen kanssa samaa visuaalista linjaa ravintoarvoineen ja muine vaadittavine 
tietoineen. Rypsiöljyn tuotepakkaukseen olennaisena osana kuuluvat ravintoarvot tes-
tautettiin Eviran hyväksymässä laboratoriossa. Rypsiöljyn näytteenottoa varten tehtiin 
tarjouspyyntö, jonka jälkeen valittiin mitattavat ravintoarvot, jotka haluttiin takaetiket-
tiin. Ravintoarvoja käytettiin myös vertailtaessa Karttialan luomurypsiöljyä kilpaileviin 
tuotteisiin. Valmiiksi suunniteltujen etikettien kuvat lähetettiin mainostoimistoon tulos-
tettavaksi ja vihreät 250 ml öljypullot tilattiin maahantuojalta. 
 
Ravintoarvojen laboratoriotestauksista saadut tulokset vastasivat suurilta osin kilpaili-
joiden tuotteita. Laboratoriotestejä päätettiin tehdä vain yhdellä näytteellä budjetista 
johtuen, vaikka varmemman tuloksen saamiseksi laboratorio suositteli testien tekemistä 
5-10 näytteellä. Kertanäytteiden tulosten ollessa hyvät, oli niitä kuitenkin mahdollista 
käyttää luomurypsiöljypullon etiketissä. Valmis tuote on viljelijää miellyttävä ja hänen 
toiveidensa mukainen kokonaisuus. Tuote täyttää lain vaatimukset pakollisten pak-
kausmerkintöjen osalta ja on ulkoasultaan sekä erottuva että Karttialan tilalle sopiva. 
 
 
Liite 2 on salattu luottamuksellisuuden vuoksi. 
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ABSTRACT 
 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Hospitality Management 
 
UUSINOKA, CARITA:  
Design and Implementation of the Packaging for Karttiala’s Organic Rapeseed Oil 
 
Bachelor's thesis 49 pages, appendices 4 pages 
May 2015 

The purpose of the thesis was to design and implement the packaging for Karttiala’s 
organic rapeseed oil product, so that it would be possible to sell it to the consumers. The 
work was done for a farmer from Kangasala, Asko Keskinen, who grows the organic 
rapeseed and presses rapeseed oil from it. Before this thesis the oil was produced only 
for the use of friends and family. When this work is completed, oil can be sold for ex-
ample in farm shops. The aim was to find out what kind of information the law requires 
in food product packaging. Finnish Food Safety Authority Evira gives detailed rules on 
labeling depending on the product. An important part of the work was to make the up-
coming product saleable, to select attractive colors and to find a practical bottle with a 
workable cap. The theoretical part deals with rape plant, production, commercialization 
and product design, as well as organic labeling and their usage. 
 
The design of the bottle’s front labeling was carried out together with two students of 
Hospitality Management of Tampere University of Applied Sciences during the course 
“Kehittämistoiminta” in the spring 2015. The back label was designed to follow the 
same visual line with nutritional data and other required information. Nutritional values 
are an important part of the rapeseed oil’s product package and they were tested in a 
laboratory accepted by Evira. Offer requests were made to implement the sampling and 
the measurable nutritional values were chosen. Nutritional values were also used when 
comparing Karttiala’s organic rapeseed oil to competing products. Pre-designed labels 
were sent to an advertising agency for printing and green 250 ml bottles were ordered 
from an importer. 
 
The results obtained from the nutritional laboratory testing corresponded to a big part of 
competing products. Laboratory tests were decided to be made only with one sample 
because of the budget, although in order to obtain a more secure outcome, the laboratory 
recommended doing 5-10 samples. As the single samples had good results, it was possi-
ble to use them on the organic rapeseed oil bottle label. The final product pleases the 
farmer and is assembled according to his wishes. The product meets the requirements of 
the law and is distinguishable as well as appropriate for Karttiala’s farm. 
 

Appendice 2 is encrypted for confidentiality. 

 

Key words: rapeseed oil, organic, label, nutritional value. 



4 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ................................................................................................................ 6 

2 KARTTIALAN TILA JA LUOMUTUOTANTO ...................................................... 7 

3 RYPSI JA RYPSIÖLJYN TUOTANTO .................................................................... 8 

3.1 Syysrypsin viljely ................................................................................................ 9 

3.2 Kylmäpuristaminen ja terveysvaikutukset ........................................................... 9 

3.3 Tuotanto ............................................................................................................. 10 

4 BRÄNDI .................................................................................................................... 13 

4.1 Tavoitemielikuvat .............................................................................................. 13 

4.2 Tuotteen nimi ..................................................................................................... 14 

5 TUOTTEISTAMINEN ............................................................................................. 16 

5.1 Tuotesuunnittelu ................................................................................................ 17 

5.2 Etuetiketin suunnittelu ja valinta ....................................................................... 17 

5.3 Viivakoodi ......................................................................................................... 19 

5.4 Pakolliset pakkausmerkinnät ............................................................................. 20 

5.4.1 Ainesosaluettelo ...................................................................................... 20 

5.4.2 Määrä....................................................................................................... 20 

5.4.3 Alkuperä .................................................................................................. 21 

5.4.4 Viimeinen käyttöpäivä ja parasta ennen ................................................. 22 

5.4.5 Elintarvike-erän tunnus ........................................................................... 22 

5.4.6 Käyttöohje ja säilytysohje ....................................................................... 23 

6 LUOMUMERKIT JA LUOMUILMAISUN KÄYTTÖ ........................................... 24 

6.1 Euroopan unionin luomutunnus ......................................................................... 24 

6.2 Aurinkomerkki ................................................................................................... 25 

6.3 Luomuilmaisun käyttö myyntinimityksissä ....................................................... 26 

6.4 Sydänmerkki ...................................................................................................... 26 

7 RAVINTOARVOT ................................................................................................... 28 

7.1 Energia ............................................................................................................... 28 

7.2 Hiilihydraatti ...................................................................................................... 29 

7.3 Rasva .................................................................................................................. 29 

7.3.1 Tyydyttyneet rasvahapot ......................................................................... 29 

7.3.2 Monityydyttymättömät rasvahapot ......................................................... 29 

7.3.3 Kertatyydyttymättömät rasvahapot ......................................................... 30 

7.3.4 Omega-3 ja omega-6 rasvahapot ............................................................. 30 

7.4 Proteiini .............................................................................................................. 30 

8 KARTTIALAN LUOMURYPSIÖLJYN LABORATORIOTESTAUS .................. 31 

8.1 Testattavien ainesosien valinta .......................................................................... 31 



5 

 

8.2 Kilpailevat tuotteet ............................................................................................. 32 

9 TUOTEPAKKAUS ................................................................................................... 35 

9.1 Pullot ja korkit ................................................................................................... 35 

9.2 Etuetiketti ........................................................................................................... 36 

9.2.1 EU:n luomutunnus ja tunnusnumero ....................................................... 36 

9.3 Takaetiketti ........................................................................................................ 37 

10 ETIKETTIEN TILAUS JA VALMIIN TUOTTEEN KOKOAMINEN................... 40 

11 POHDINTA ............................................................................................................... 41 

LÄHTEET ....................................................................................................................... 42 

LIITTEET ....................................................................................................................... 46 

Liite 1. Kehittämistyön etikettiehdotukset ................................................................ 46 

 Liite 2. Karttialan rypsiöljyn ravintoarvojen laboratoriotulokset, ............................ 46 

luottamuksellinen ...................................................................................................... 47 

Liite 3. Kilpailijoiden tuotteet ................................................................................... 49 



6 

 

1 JOHDANTO 

 

 

Kangasalalainen Karttialan tila on ollut Keskisen suvulla jo vuodesta 1956. Toisen pol-

ven maanviljelijä Asko Keskinen on vuodesta 1995 lähtien viljellyt tilalla luomukasve-

ja, kuten ruista, rypsiä, härkäpapua, hernettä ja kauraa. Viime vuosina viljellystä syys-

rypsistä on myös puristettu luomurypsiöljyä perheen ja ystävien käyttöön. Rypsiöljyllä 

ei kuitenkaan ole ollut nimeä tai tuotepakkausta, joiden avulla sitä voitaisiin myydä 

myös lähialueen kuluttajille. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Karttialassa kasvatetulle ja 

puristetulle rypsiöljylle oma tuotepakkaus. Suunnittelemalla tuotteen etiketit ja testaut-

tamalla rypsiöljyn ravintoarvot, saadaan koottua yhtenäinen, lain vaatimukset täyttävä, 

myyvä tuote. Ravintoarvojen laboratoriomittauksella on työssä tärkeä osa, sillä ne mää-

rittelevät tuotteen ja antavat kuluttajalle mahdollisuuden verrata sitä kilpailijoihin. La-

boratoriotutkimusten teettäminen on välttämätöntä elintarvikkeen saamiseksi markki-

noille. Opinnäytetyön alkuvaiheessa restonomiopiskelijoiden kehittämistyönä suunnitte-

lema etuetiketti määrittelee vahvasti tuotteen persoonaa ja sitä kautta voidaan suunnitel-

la myös takaetiketin ulkoasu.  

 

Opinnäytetyössä käytetään runsaasti hyväksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran an-

tamia määräyksiä liittyen pakollisiin pakkausmerkintöihin ja selvitetään, mitä säädöksiä 

Evira on asettanut markkinoille tuotavista elintarvikkeista. On tiedettävä, mitä eri ai-

nesosilla tarkoitetaan, jotta niistä mitattuja ravintoarvoja voidaan verrata Karttialan 

luomurypsiöljyn ja kilpailijoiden kesken. 

 

Ihmiset ovat yhä enemmän kiinnostuneita luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista sekä 

tuotteiden sisältämistä ainesosista. Lainsäädännön tulkinta ja ymmärtäminen ovat res-

tonomin ammatissa avainasioita. Jokaisella tuotteen merkinnällä on tarkoituksensa ja 

merkintätapansa. Tutustuminen pakkausmerkintöihin ja uuden tuotteen kokoamiseen 

antaa hyvän käsityksen siitä, kuinka monivaiheisen prosessin yksinkertainenkin tuote 

joutuu lainsäädännön puitteissa käymään läpi tullakseen valmiiksi ja lopulta kuluttajan 

käyttöön.  
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2 KARTTIALAN TILA JA LUOMUTUOTANTO 

 

 

Karttialan tilalla viljellään luomuna ruista, rypsiä, härkäpapua, hernettä ja kauraa.  Myös 

auringonkukkaa, öljypellavaa, hunajakukkaa ja keltalupiinia on koemielessä viljelty 

muutamia hehtaareita. Karttialan tilan nykyinen luomutuotanto aloitettiin vuonna 1995. 

Tilalla ei ole tuotantoeläimiä. Päätös luomuviljelyyn ryhtymisestä tuli, kasvinsuojeluai-

neiden aiheuttaessa viljelijällä yliherkkyyttä. Keinolannoitteiden ja kasvimyrkkyjen 

poisjääminen laskivat myös kustannuksia. (Keskinen 2015.) 

 

Periaatteena luomun tuotannossa on tuottaa tuotteita, joiden valmistusmenetelmät eivät 

ole haitallisia ympäristölle, ihmisille tai eläimille. Luonnonvarojen suojelua ja luonnon 

monimuotoisuutta voidaan edistää luonnonmukaisella viljelyllä. (Luomu 2015.)  

 

Luomuviljelyn perusasioihin kuuluu suunnitellun viljelykierron noudattaminen, mikä 

tarkoittaa kasvien vuorottelua eri peltolohkoilla. Monet kasvitaudit ja tuholaiset esiinty-

vät vain tietyillä, kullekin parhaiten sopivilla kasveilla. Kun tuotantokasvi viljellään eri 

vuosina eri peltolohkoilla, on maa kasvin vaihtuessa niin sanotusti puhdas, koska tau-

dinaiheuttajille sopivaa isäntäkasvia ei ole, eivätkä myöskään useimmat tuholaiset tai 

niiden munat säily maassa monia vuosia. (Keskinen 2015.) 

 

Lähes kymmenen prosenttia Suomen viljelyalasta on luomutuotannossa ja luomutilat 

ovat selvästi keskimääräistä suurempia. Luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavien 

merkintöjen käyttö edellyttää liittymistä luomuvalvontajärjestelmään, jonka jälkeen 

merkintöjä voi käyttää maataloustuotteissa, elintarvikkeissa, rehuissa ja siemenissä. 

Valvontajärjestelmään liittymistä haetaan ELY-keskuksesta tai Evirasta. Hyväksytylle 

toimijalle myönnetään luomutodistus, toisin sanoen asiakirjaselvitys, jolla voi todistaa 

kuuluvansa luomuvalvonnan alle. Luomutuotteita tuottava maatila tai yritys tarkistetaan 

vähintään kerran vuodessa, jotta voidaan varmistua markkinoilla olevien tuotteiden ole-

van tuotettu vaatimusten mukaisesti. (Luomu pähkinänkuoressa 2015.) 
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3 RYPSI JA RYPSIÖLJYN TUOTANTO 

 

 

Rypsi on kullankeltainen, 40–100 cm korkea, pienikukkainen nauriin, turnipsin ja kii-

nankaalin sukulaiskasvi. Sen lisäksi, että keltaisena kukkiva rypsipelto (kuva 1) on kau-

nis näky, on sen tarkoitus myös houkuttaa paikalle pölyttäjiä, joita varten pellon laidoil-

le on usein pystytetty mehiläispönttöjä paremman sadon varmistamiseksi. (Kalliola 

2005, 53.) 

 

Syys- ja kevätrypsin ero on talvehtiminen, jota kevätrypsillä ei ole. Talvehtiminen tekee 

syysrypsin viljelystä Suomen oloissa hieman haastavaa vaihtelevien sääolosuhteiden 

vuoksi. Vähäinen lumentulo ja alkukevään halla saattavat aiheuttaa tuotantomäärien 

vaihtelevuutta. Tuotteen heikkous verrattuna muihin tuotteisiin onkin sen riskialttius 

johtuen eri vuodenaikaan tapahtuvasta kylvöstä ja talvehtimisesta. Viljelyn ollessa luo-

mua, syysrypsi on kuitenkin parempi valinta. Luomuviljelyssä kasvinsuojeluaineiden 

käyttö tuholaisten ja kasvitautien torjunnassa on kiellettyä, joten syysrypsin kukkiessa 

jo toukokuussa, se ehtii syksyllä kasvattamansa varastojuuren avulla kasvaa tuholaisten 

ja rikkakasvien edellä.  Toisin on kevätrypsin kanssa, joka kukkii kesän loppupuolella, 

kerää runsaasti tuholaisia ja näin ollen vaatii kasvinsuojeluaineiden käyttöä. (Keskinen 

2015.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 1. Kukkiva rypsipelto (Opas rypsin ja rapsin viljelyyn 2012) 
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3.1 Syysrypsin viljely 

 

Syysrypsin viljelyllä on Suomessa pitkät perinteet aina 1950-luvulta lähtien, mutta sen 

viljelyala on viime vuosina ollut vain muutamia satoja hehtaareja kevätrypsilajeihin 

verrattuna, joiden 1970-luvulla tulleet uudet lajikkeet lähes syrjäyttivät syysrypsin. 

2000-luvulla syysrypsin viljelyala on ollut noin 500 hehtaaria, mutta sillä on oma va-

kiintunut viljelijäkuntansa. Tällä hetkellä markkinoiden ainoa syysrypsilajike on Largo. 

Syysöljykasvit soveltuvat hyvin viljelykiertoon ja niiden kylvö tapahtuu heinä-elokuun 

vaihteessa. Syksyllä syysrypsi muodostaa lehtiruusukkeen, joka talvehtimisen jälkeen 

lumien sulettua lähtee jälleen kasvuun. Kasvustoa suojaava lumipeite on oleellinen osa 

talvehtimista. (Miten viljelen syysrypsiä ja –rapsia 2012.) 

 

Syysrypsin kukkiessa jo touko-kesäkuussa, aiheuttavat tuholaiset usein vähemmän han-

kaluuksia ja myös kasvitauteja esiintyy syysöljykasveilla kevätöljykasveja vähemmän. 

Luomutuotannossa syysrypsi on varteenotettava vaihtoehto, kun halutaan viljellä öljy-

kasveja, myös niiden kohdalla tulee huolehtia hyvästä viljelykierrosta. (Miten viljelen 

syysrypsiä ja –rapsia 2012.) 

 

 

3.2 Kylmäpuristaminen ja terveysvaikutukset 

 

Valtaosa Suomessa toimivista noin 40 öljynpuristamosta on pieniä tai erittäin pieniä ja 

tavallisimmin näissä puristamoissa rypsiöljy tuotetaan kylmäpuristamalla (Heinonen 

2001). Kylmäpuristaminen tarkoittaa öljyn erottamista siemenistä ilman ulkoista lämmi-

tystä, eli lämpötila ei saa nousta yli 50 asteeseen. Puristamisen jälkeen öljyn annetaan 

asettua, minkä aikana sakka laskeutuu pohjalle ja kirkas öljy suodatetaan ja pullotetaan. 

(Kalliola 2005, 54.) Kylmäpuristus ei ole taloudellisesti yhtä tehokasta kuin lämminpu-

ristus, sillä kylmäpuristuksessa noin kolmasosa öljystä jää siemeniin. Kylmäpuristus-

tekniikalla kuitenkin suurempi osa vitamiineista jää öljyyn. (Heinonen 2001.) 

 

Rypsiöljyn sanotaan olevan jopa terveellisempää kuin oliiviöljyn ja sopivampi suoma-

laiseen ruokavalioon sekä sen sydänystävällisen koostumuksen että tyydyttymättömien 

rasvahappojen ansiosta. Rypsiöljy estää elimistön rasvojen härskiintymistä ja sydämen 

rytmihäiriöriskiä. Rypsiöljyssä on tyydyttymättömien, veren kolesteroliin vaikuttavien 

rasvojen lisäksi A-,D- ja E-vitamiineja. (Kalliola 2005, 52.) 
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Laadukkaan öljyn merkkejä ovat: 

• kullankeltainen väri 

• miedosti pähkinäinen, pehmeä maku 

• miellyttävä tuoksu 

• kirkkaus, läpinäkyvyys 

• paksu ja täyteläinen rakenne. 

(Valmistusmenetelmänä kylmäpuristus 2015.) 

 

 

3.3 Tuotanto 

 

Tuotantotilat sijaitsevat Kangasalla Asko Keskisen omassa pihapiirissä. Päärakennuk-

sesta löytyy runsaasti kylmäkellaritilaa tuotteiden väliaikaiseen säilyttämiseen. Keski-

sen (2015) mukaan tarkoitus kuitenkin on, että öljy on tuoretta, joten sitä ei varastoida 

pitkiä aikoja ennen toimitusta asiakkaille. Rypsin puristamiseen tarkoitetulle laitteistolle 

on tilat pihalla sijaitsevassa hallissa. Puristamiseen tarvitaan sekä öljynpuristin (kuva 2) 

että sitä varten rakennettu puristinyksikön runko (kuva 3). 

 

Keskinen (2015) selittää öljynpuristimen toimintaa seuraavasti: 

 

Puristimen päällä sijaitsee siemenvarasto, josta siementen syöttö puristus-
prosessiin tapahtuu painovoiman avulla. Siemenet johdetaan puristimen 
sisällä olevaan ruuviin, joka pyöriessään kuljettaa siemenet puristimen 
päässä olevaan puristeaukkoon. Puristeaukon kokoa vaihdellaan olosuh-
teiden, kuten lämpötilan ja siementen laadun mukaan. Puristeaukon tuot-
tama paine pakottaa siemenet hajoamaan ja tässä vaiheessa siemenen kiin-
teä osa ja öljy erottuvat toisistaan. Siemenen kiinteä ja öljytön osa tulee 
ulos puristimen päästä. Itse öljy valuu ulos matriisista 10-15 cm ennen pu-
ristimen puristeaukkoa. Puristeaukon koolla, syöttöruuvin pyörimisnopeu-
della, rypsin laadulla ja puristuslämpötilalla on kaikilla merkittävä rooli 
öljyn saannin kannalta. (Keskinen 2015.) 
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KUVA 2. Szimmetria OP11-S öljynpuristin. (Tulevaisuuden energiaa 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 3. Puristinyksikön runko ja siemenvarasto 
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Riippuen tuotteen myyntimääristä, on tuotteen valmistusta mahdollista lisätä ostamalla 

lisää rypsiä toiselta tuottajalta. Toiselta ostettaessa maku saattaa kuitenkin vaihdella, 

joka taas ei sovi asiakkaalle luvattuun tasalaatuisuuteen. Myynti voi kuitenkin kasvaa 

suhteellisen suureksi, noin 3000–4000 litraan vuosittain jo olemassa olevilla resursseilla 

ilman, että tueksi tarvitaan toista viljelijää. (Keskinen 2015.) 

 

Ongelmaksi tulevaisuuden laajentumisessa tulee vaatimus aina tuoreesta tuotteesta. Mi-

käli tuote tekee kauppansa ja sitä tahdottaisiin Pirkanmaan ulkopuolelle, joutuu se pa-

kostikin odottamaan joitain päiviä matkalla tai varastoituna. Suunnitelmana on, että 

esimerkiksi perjantaina tulleet tilaukset toimitettaisiin seuraavan viikon perjantaina, 

jolloin ne olisivat tuoreita ja maku olisi oikea. Myynnin lisääntyessä on uudelleen mie-

tittävä, kuinka paljon tuotteen tuoreus kärsii esimerkiksi kahden tai kolmen viikon va-

rastoinnista sen lisäksi, että se vanhenee myös asiakkaan käytössä. (Keskinen 2015.) 
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4 BRÄNDI 

 

Edwards & Day (2005) määrittelevät brändin kahdella eri tavalla: Brändi: nimi, termi, 

symboli tai design tai niiden yhdistelmä, tarkoituksenaan määrittää yhden myyjän tai 

myyjäryhmän tuotteet tai palvelut ja erottaa ne kilpailijoista. Brändi: joukko tuotteen tai 

palvelun fyysisiä ominaisuuksia yhdessä, ympäröitynä uskomuksilla ja odotuksilla – 

ainutlaatuinen yhdistelmä tuotteen tai palvelun nimestä tai logosta, jonka pitäisi syntyä 

yleisön mielessä. (Edwars & Day 2005, 39.)¹ Brändin rakentamisessa tuotteelle luodaan 

tunnettuutta ja mielikuvaa unohtamatta asiakkaita tai kilpailijoita. Asiakas on saatava 

brändiuskolliseksi ja ostamaan tuote uudestaan. Hyvä brändi rakentuu mm. laadusta, 

muotoilusta, käytettävyydestä ja ekologisuudesta. Uusien tuotteiden ideoimisen ja kehit-

tämisen lisäksi tuotteista on osattava informoida ostajia – tähän tarkoitukseen käytetään 

markkinointiviestintää, joka viestii markkinoille yrityksen tuotteista tai palveluista. Yri-

tyksen markkinointistrategiassa on selvitetty, mitkä ovat yrityksen menestystekijät ja 

miten menestyminen varmistetaan myös tulevaisuudessa. Jotta tuotteet vastaavat kysyn-

tää ja asiakkaiden tarpeita, on niiden oltava tarkasti tuotteistettuja. Strategian pohjalta 

suunnitellaan markkinointiviestintää, johon kuuluvat mainonta, myyntityö, myyn-

ninedistäminen, tiedotus ja suhdetoiminta, jotka käytännössä tarkoittavat esimerkiksi 

mainoksia, esitteitä tai markkinointikampanjoita sekä internet-sivustojen ylläpitoa. 

(Raatikainen 2008, 90.) 

 

 

4.1 Tavoitemielikuvat 

 

Tavoitemielikuva tuo esille ne asiat, joista yritys haluaa olla tunnettu ja joilla se erottuu 

kilpailijoista. Tästä syystä tavoitemielikuvan ja yrityksen strategian yhteys tulee olla 

vahva. Yrityksen visio, arvot ja strategia määrittelevät suunnan sille, missä liiketoimin-

nassa yritys on mukana. Tavoitemielikuvien tekeminen jää suomalaisissa yrityksissä 

usein tekemättä, vaikka se on liiketoimintasuunnitelmien ja strategian ohessa keskeinen 

vaihe. Tavoitemielikuvan on vastattava todellisuutta ja siihen kerätään kohderyhmän 

kannalta tärkeitä asioita, joita yrityksellä oikeasti on ja joita se hallitsee. Jotta yritys 

pystyy erottamaan omat avainalueensa, sen on tunnettava sekä asiakkaansa että heidän 

tarpeensa, unohtamatta kilpailijoita. (Mäkinen, Kahri & Kahri 2010, 36.) 

¹“Brand: Name, term, symbol or design or a combination of them, intended to identify the goods and services of one 
seller or groups of sellers and to differentiate them from those of the competition. Brand: The set of physical attrib-
utes of a product or service together with the beliefs and expectations surrounding it – a unique combination which 
the name or logo of the product or service should evoke in the mind of audience” (Edwars & Day 2005, 39). 
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Karttialan 
luomurypsiöljy 

LUOMU 

LÄHIRUOKA 

AITOUS 

TUOREUS 

MAKU 

LAATU 

Karttialan rypsiöljyn tavoitemielikuvia (kuvio 1) ovat: 
 

Luomu – Aito luomutuote EU:n lehtimerkillä varustettuna 

Lähiruoka – Kangasalainen lähituote Tampereen lähialueille 

Aitous – Yksittäinen tuottaja, joka on helppo paikantaa 

Tuoreus – Pienet tuotantomäärät ja pullotus kysynnän mukaan 

Maku – Yksinkertaisesti erinomainen maku 

Laatu – Pienet tuotantomäärät takaavat hyvän laadunvalvonnan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Karttialan luomurypsiöljyn tavoitemielikuvat 

 

 

4.2 Tuotteen nimi 

 

Jotta tuote erottuisi muista tuotteista, on sillä oltava oma nimensä. Harvoin tuotteelle 

kuitenkaan riittää pelkkä nimi, vaan sille on rakennettava identiteetti ja imago eli sielu 

ja mielikuva. Tuotteen nimi ja kirjainten tai kuvien käyttö yksilöi ja erottaa sen muista 

tuotteista tuoden sille omanlaista arvoa ja symboliikkaa. (Raatikainen 2008, 91.) 
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Hyvää nimeä ja tuotemerkkiä mietittäessä kannattaa muistaa muutamia ohjeita: 

• Kannattaa välttää liian lyhyitä tai liian pitkiä nimiä, jotka ovat harhaanjohtavia 

tai hyvän tavan vastaisia, 

• nimi jää helposti mieleen ja luo hyvän ensivaikutelman ja on ajaton, 

• nimi voi perustua historialliseen tarinaan tai paikkaan, 

• nimessä luettavuus, iskevyys ja persoonallisuus ovat avainsanoja. (Raatikainen 

2008, 92.)  

 

Karttialan rypsiöljyn nimi tulee luonnollisesti Karttialan tilan nimestä, missä rypsiä 

sekä kasvatetaan että puristetaan öljyksi. 
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5 TUOTTEISTAMINEN 

  

 

Tilannetta, jossa jostain tuotteesta tai hahmotelmasta halutaan tehdä tuote, kutsutaan 

tuotteistamiseksi (kuvio 2). Kun kyseessä ovat palvelut, saattaa organisaatiolla olla 

olemassa jonkinlainen palvelu, joka halutaan muuttaa tuotteeksi. Tuotteistaminen tar-

koittaa siis palvelun tai tuotteen ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen määrittämistä. 

Sen tarkoituksena voi myös olla jo valmiin tuotteen parantelua siten, että sen sisältö ja 

hinta määritellään. Kun kyseessä ovat palvelut, yrityksellä saattaa olla epämääräinen 

palvelu olemassa, mikä halutaan muuttaa hallituksi tuotteeksi.  (Tuotteistaminen 2015.) 

 

 
 

KUVIO 2. Tuotteistus pääpiirteittäin (Tuotteistaminen 2015) 

 

Tuotteistuksen ideana on luoda kilpailukykyinen tuote, jota tuotteistamisen avulla kehi-

tetään ja sitä kautta tuodaan markkinoille. Tuotekehitysprosessin aikana kerätään run-

saasti tietoa siitä, miten tuote saadaan vastaamaan asiakkaan tarpeita mahdollisimman 

hyvin. Kun tuotteen jokainen osa-alue on etukäteen suunniteltu, epäonnistumisen riski 

vähenee, kun se tuodaan markkinoille. Muodostamisperusteita ovat palvelun tarkoitus ja 

kohderyhmä, laajuus, vaativuus, toteutustapa ja palvelutarve. Tuotteistamisen avulla 

saadaan realistinen kuva tuotteen hinta/laatu –suhteesta ja siinä on huomioitava yksise-

litteisyys ja asiakaslähtöisyys. (Tuotteistaminen 2015.) 

 

Tuotteistaminen voidaan määritellä usealla eri tavalla: 
 

• organisaation, työyksikön tuottamien ja asiakkaiden saamien palvelujen 
määrittelyä, täsmentämistä, spesifioimista ja profiloimista  
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• uuden tuotteen tai palvelun sopeuttamista markkinakelpoiseksi. Vuoro-
vaikutusta, jossa kehittäjä saa ne kriteerit, joiden avulla hän voi täsmen-
tää tuotteensa vastaamaan käyttäjän tarpeita 

• osaamisen valjastamista asiakastarpeita vastaavaksi  
• laajasti määriteltynä palvelujen kehittämistä vastaamaan asiakkaiden tar-

peita (vrt. laatujärjestelmän kehittäminen). Se ei ole vain konkreettinen 
tuote (esimerkiksi opas), vaan se voi olla palvelutoimintaa (esimerkiksi 
hoivapalvelu) 

• tuotteistuksen avulla syntyvä TUOTE voi olla yksittäinen palvelu, toi-
menpide tms. (Tuotteistaminen 2015).  
 

 

5.1 Tuotesuunnittelu 

 

Yrityssuomi antaa vinkkejä siihen, miten tuotesuunnittelulla tuotteesta saadaan mahdol-

lisimman kutsuva ja toimiva. Tuotteen tulee olla teknisesti toimiva, eli toimia käyttötar-

koituksensa mukaan ilman ongelmia. (Tuotesuunnittelu 2015.) Rypsiöljypullossa tekni-

seen toimivuuteen vaikuttavista asioista varmasti tärkein on pullon suussa oleva kaa-

tonokka, joka estää öljyn valumisen pitkin pullon kylkeä. Tuotteen tulee oleva kestävä 

ja turvallinen (Tuotesuunnittelu 2015). Rypsiöljypullon kohdalla myös hyvännäköinen, 

joten lasipullo vaihtoehtona täyttää vain yhden ehdon, sillä lasinen pullo pudotessaan ei 

ole kestävä eikä turvallinen. Pullon vaihtaminen muoviseen taas alentaa sen visuaalista 

arvoa. 

 

Laadukas design onkin nykypäivänä yhä tärkeämpi kilpailuetu ja ratkaisee hyvin usein 

asiakkaan kohdalla sen, minkä tuotteen hän valitsee, sekä sen, kuinka helppoa tuotetta 

on markkinoida. Kaunis ja toimiva pakkaus myy itsensä myös jälleenmyyjille. Jo tuot-

teen alkuvaiheen suunnittelussa on otettava huomioon käyttäjälähtöisyys. Tulevien asi-

akkaiden palaute on arvokasta tietoa, kun esimerkiksi tuotteen ulkonäköä suunnitellaan. 

Tällä tavalla saadaan tuote, jonka asiakkaat haluavat ostaa. (Tuotesuunnittelu 2015.) 

Tuotteen suunnittelussa voidaan käyttää joko asiantuntijoita, tai kuten tässä tapauksessa 

etiketin suunnittelu tehtiin kurssin ryhmätyönä, jolloin saatiin aikaan useita erityylisiä 

etikettivaihtoehtoja. Etikettiehdokkaiden joukosta löydettiin paras haastattelemalla ih-

misiä Tampereen keskustassa. Etuetiketin suunnittelusta lisää luvussa 5.2.  

 

5.2 Etuetiketin suunnittelu ja valinta 

 

Etuetiketti suunniteltiin yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun restonomiopiskeli-

joiden Sonja Ilasen ja Aino Niemisen kanssa kehittämistoiminnan kurssilla keväällä 
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2015. Kurssin ryhmätyöksi valittiin etiketin suunnittelu tätä opinnäytetyötä varten. Eti-

kettiä suunniteltaessa havainnoitiin kilpailijoiden tuotteita kartoittamalla niiden hyviä ja 

huonoja puolia. Erilaisia etikettiehdotuksia (liite 1) saatiin, kun jokainen ryhmän jäsen 

suunnitteli kolmesta neljään etikettiä. Etiketin suunnittelun kriteereinä olivat, että siitä 

löytyy nimi, tuotteen sisältö ja maininta luomusta, EU:n lehtimerkki, määrä sekä tilan 

tähkälogo.  

 

Valmiit etikettiehdotukset koottiin yhdelle paperille (liite 1), jota käytettiin hyväksi 

haastateltaessa ihmisiä Tampereen keskustassa. Ihmisiä pyydettiin nopeasti valitsemaan 

eniten silmää miellyttävä etiketti ja halutessaan sanomaan etikettien hyviä ja/tai huonoja 

puolia. Haastattelemalla noin 70 ihmistä saatiin tietoa siitä, mitkä olivat suosituimmat 

etiketit, ja mitä asioita lopullisen etiketin suunnittelussa kannatti käyttää tai jättää pois. 

 

Vastausten perusteella voittajaksi valittiin huomiota herättävä ja nuorekas tipanmuotoi-

nen etiketti, jota viljelijän mieltymysten sekä restonomiopiskelijoiden mielipiteiden 

avulla alettiin muokkaamaan valmiiseen muotoon. Ryhmätyön tuloksena aikaansaatu 

etiketti (kuva 4) oli raikas ja selkeä ja siitä löytyvät etuetikettiin tarvittavat peruselemen-

tit: nimi, logo, luomutunnus ja määrä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 4. TAMKin Kehittämistoiminnan kurssilla suunniteltu etiketti 
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5.3 Viivakoodi 

 

Suuri osa vähittäiskaupasta käyttää tuotteiden tunnistamiseen EAN-viivakoodia, joka 

luetaan kassapäätteellä. Se koostuu kahdesta osasta: GTIN-koodista, eli vanhasta EAN-

koodista, joka on numeerinen sekä sitä vastaavasta viivakoodisymbolista. Viivakoodin 

hankkimiseksi on haettava yritystunnistetta, joka on GS1 Finland Oy:n myöntämä nu-

merosarja, jonka pohjalta muodostetaan viivakoodeja erilaisille tuotteille. Koodista tee-

tetään viivakoodi esimerkiksi kirja- tai tarrapainossa. (Tarvitsetko EAN-viivakoodin 

2015.) Vaihtoehtoisesti koodin aikaansaaminen onnistuu myös siihen suunnitelluilla 

nettisivuilla, joihin syötetään viivakoodin numero ja vastineeksi saadaan valmis viiva-

koodi. GTIN-koodi on normaalisti 13-merkkiä pitkä. Koodi muodostuu myönnetyn yri-

tystunnisteen pituudesta. Yritystunnisteen haltija muodostaa yksilölliset GTIN-koodinsa 

itse ja pitää yllä listaa käytetyistä koodeista. (GTIN-koodin muodostaminen 2015.) 

Esimerkki GTIN-13-koodin muodostaminen 9-numeroisesta yritystunnisteesta: 

• Ensimmäiseksi GS1 Finland Oy:n myöntämä 9-numeroinen yritystunniste 

• Seuraavat kolme numeroa saa päättää itse 

• Viimeinen, eli 13. numero on tarkistusnumero, joka lasketaan 12 ensimmäisen 

numeron perusteella. (GTIN-koodin muodostaminen 2015.) 

 

Esimerkki: 
9-numeroinen yritystunniste + omavalintaiset 3 numeroa +  
tarkistusnumero 
64YYYYYYY + AAA + T 
YYYYYYY = yritystunniste 
AAA = omavalintaiset numerot. (GTIN-koodin muodostaminen 2015.)  

 

Viivakoodi voidaan kiinnittää tuotteeseen yhdistämällä se pakkauksen painatukseen, 

painamalla suoraan pakkaukseen tai tuotteeseen voidaan kiinnittää valmis viivakoo-

dietiketti. Toimiva viivakoodi ei ole liian matala eikä punainen. Liian matala viivakoodi 

huonontaa lukutulosta eikä lukulaite tunnista punaisia viivoja. Väreistä parhaat ovat 

musta ja valkoinen antaen parhaan kontrastin. Tuotteen muoto on hyvä huomioida vii-

vakoodin sijoittamisessa, jotta se on helppo lukea. Valmiin viivakoodin tarkistaminen 

palvelun tarjoajan laitteilla säästävät kustannuksissa. (Viivakoodin muodostaminen 

2015.) 
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5.4 Pakolliset pakkausmerkinnät 

 

Kuluttajan turvallisuuden ja valistamisen vuoksi pakkauksista tulee löytyä kauppa- ja 

elintarvikeministeriön asetuksessa 1084/2004 ja sen muutoksissa 724/2007 ja 

1224/2007 ilmoitetut pakolliset pakkausmerkinnät. Jotta kuluttaja pystyy valitsemaan 

sekä itselleen että terveydelleen sopivia tuotteita, tulee merkintöjen olla riittäviä ja tark-

koja. Merkintöjen tulee olla niin selkeitä, että jokainen pystyy lukemaan ne ongelmitta. 

(Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät 2015.) 

 

Pakolliset pakkausmerkinnät 
1. elintarvikkeen nimi  
2. ainesosaluettelo ja tarvittaessa tiettyjen ainesosien määrä  
3. sisällön määrä  
4. vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta  
5. valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi, toiminimi tai 
aputoiminimi sekä osoite  
6. alkuperämaa, jos sen puuttuminen voi johtaa ostajaa harhaan  
7. elintarvike-erän tunnus  
8. säilytysohje tarvittaessa  
9. käyttöohje tarvittaessa  
10. varoitusmerkintä tarvittaessa  
11. elintarvikkeen alkoholipitoisuus, jos se nestemäisessä elintarvikkeessa 
on yli 1,2 tilavuusprosenttia ja kiinteässä elintarvikkeessa enemmän kuin 
1,8 painoprosenttia. (Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät 2015.) 

 

 

5.4.1 Ainesosaluettelo 

 

Elintarvikkeen tuotannossa käytettyä ainetta tai tuotetta kutsutaan ainesosaksi. Aineso-

siin lasketaan mukaan myös aromit, elintarvikelisäaineet ja elintarvike-entsyymit sekä 

koostetun ainesosan osat. Ainesosaluetteloon merkitään, mitä ainesosia elintarvikkeen 

valmistuksessa on käytetty. Kaikki ainekset ilmoitetaan yhtenä kokonaisuutena, erotte-

lematta valmistus- ja lisäaineita. (Elintarviketieto-opas 2014, 50–51.) 

 

 

5.4.2 Määrä 

 

Tuotteessa olevien ainesosien määrä vaikuttaa myös niiden ilmoittamiseen. Esimerkiksi, 

jos ainesosa mainitaan elintarvikkeen nimessä, kuten mansikkajogurtissa mansikka, 



21 

 

ainesosaa korostetaan sanoin tai kuvin, kuten ”voilla leivottu”, tai jos ainesosa yhdistyy 

nimeen, kuten kala Janssonin kiusauksessa. (Ainesosan määrän ilmoittaminen 2013.) 

Määrää tarkoittava merkintä ei ole pakollinen, jos ainesosaa käytetään vain pieninä 

määrinä maustamiseen, esimerkkinä sitruuna sitruunakakussa, tai kun ainesosan määrän 

vaihtelu ei vaikuta kuluttajan ostopäätökseen erottamalla sitä vastaavanlaisista elintar-

vikkeista tai kun mikään tuotteen ainesosa ei ole painoltaan enemmistöasemassa. Tietyn 

ainesosan määrä on ilmoitettava prosentteina tuotteen kokonaismäärästä ja merkintä on 

tehtävä joko nimen yhteyteen tai ainesosaluetteloon. (Ainesosan määrän ilmoittaminen 

2013.) 

 

 

5.4.3 Alkuperä 

 

Elintarvikkeiden pakkausmerkintäsäädöksissä vaaditaan, että tuotepakkauksessa on il-

moitettu valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi ja osoite, lisäksi on 

ilmoitettava tarkemmat alkuperätiedot, joilla varmistetaan, ettei tuotteen voida luulla 

olevan suomalaista alkuperää, jos se on valmistettu muualla ja näin johtavan kuluttajaa 

harhaan. Valmistajalla tarkoitetaan toimijaa, joka on koonnut tai jalostanut tuotteen lo-

pulliseen muotoonsa, kun taas valmistuksella tarkoitetaan elintarvikkeen kypsentämistä, 

säilömistä tai yhdistämistä muihin ainesosiin. Vähäinen valmistus ei muuta ainesosaa 

kotimaiseksi, eli esimerkiksi ulkomailla valmistettu, mutta Suomessa paistettu leipä ei 

tee tuotteesta kotimaista vaikka tässä tapauksessa valmistusmaaksi ilmoitetaan Suomi. 

Tällaisissa tapauksissa raaka-aineen alkuperä on ilmoitettava, jos sen puuttuminen voi 

johtaa kuluttajaa harhaan. Muissa tapauksissa alkuperän ilmoittaminen ei yllä ainesosa-

tasolle, esimerkiksi ulkomaisista juustoista tehdyssä sulatejuustossa ei tarvitse ilmoittaa 

alkuperämaata. Kun maataloustuotetta, kuten mustapippuria ei kasvateta lainkaan Suo-

messa, alkuperämerkintää ei tarvita, sillä kuluttaja ei tässä tapauksessa oleta sen olevan 

suomalaista. Pakastemarjojen kohdalla taas alkuperämaa on ilmoitettava, jos samaisia 

marjoja kasvatetaan myös Suomessa. Tuoreiden hedelmien ja vihannesten alkuperämaa 

on ilmoitettava aina. (Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät 2015.)  
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5.4.4 Viimeinen käyttöpäivä ja parasta ennen 

 

Pilaantuvien elintarvikkeiden pakkauksiin täytyy merkitä kyseisen tuotteen viimeinen 

käyttöpäivä tai ajankohta, jonka jälkeen tuotetta ei saa myydä tai käyttää myytävän tuot-

teen valmistukseen. Esimerkiksi myynnissä olleita juustoja, jotka ovat ohittaneet vii-

meisen käyttöpäivän, ei saa enää käyttää lounasruoan valmistuksessa. Helposti pilaan-

tuvia tuotteita ovat esimerkiksi tuore liha tai kala, pastöroimaton maito ja muut tuotteet, 

joita ei ole lämpökäsitelty säilyvyyden parantamiseksi. Myös muiden kuin helposti pi-

laantuvien elintarvikkeiden tuotepakkauksissa on oltava ajankohta, joka määrittelee sen 

ajan, johon asti tuote on käyttökelpoinen ja säilyttää sille kuuluvat ominaisuudet. Paras-

ta ennen –päivämäärä ei ole tuotteen viimeinen käyttöpäivä, vaan se voidaan pitää 

myynnissä ja käyttää myös sen jälkeen – jos sen laatu ei ole heikentynyt. (Vähimmäis-

säilyvyysaika ja viimeinen käyttöpäivä (-ajankohta) 2013.)  

 

Ajankohta merkitään ilmaisun ”parasta ennen” jälkeen seuraavasti:  
• Päivänä ja kuukautena, jos elintarvikkeen säilyvyys on enintään 3 kuu-

kautta; 
• Kuukautena ja vuotena, jos elintarvikkeen säilyvyys on enemmän kuin 3 

kuukautta, mutta enintään 18 kuukautta; 
• Vuoden tarkkuudella, jos elintarvikkeen säilyvyys on enemmän kuin 18 

kuukautta. (Vähimmäissäilyvyysaika ja viimeinen käyttöpäivä (-
ajankohta) 2013.) 
 

 

5.4.5 Elintarvike-erän tunnus 

 

Elintarvike-erien yksilöimiseen käytetään elintarvike-erän tunnusta. Määräysten vastai-

seksi epäilty erä voidaan erätunnuksen avulla nopeasti jäljittää ja vetää pois markkinoil-

ta. Tuottaja vastaa siitä, miten erä määritetään ja merkitään pakkaukseen. Elintarvike-

erällä tarkoitetaan samana päivänä ja samoissa olosuhteissa tuotettuja, valmistettuja tai 

pakattuja tuotteita. Erä voi olla korkeintaan yhden päivän tuotannon suuruinen. Elintar-

vike-erän tunnuksen on erotuttava selvästi muista pakkausmerkinnöistä ja tarvittaessa 

tunnuksen eteen liitetään kirjain ”L”, joka erottaa merkinnän muista merkinnöistä. Kir-

jain ”L” tulee englanninkielen sanasta ”Lot”, joka tarkoittaa erää. (Elintarviketieto-opas 

2014, 106.) 
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5.4.6 Käyttöohje ja säilytysohje 

 

Kuvien ja symbolien käyttö käyttöohjeessa ei ole riittävää, vaan käyttöohjeet on annet-

tava sanoin ja numeroin, jotta niiden avulla elintarviketta voidaan käyttää tarkoituksen-

mukaisesti. Kun käyttöohjeen puuttuminen voi aiheuttaa terveydellistä tai taloudellista 

vaaraa, tai tuotetta on mahdollista käyttää virheellisesti, on merkintä tehtävä. Valmistus-

ta edellyttävien tai kuluttajille tuntemattomien tuotteiden pakkausmerkinnöistä on hyvä 

löytyä käyttöohje tai valmistusohje. (Elintarviketieto-opas 2014, 109.) 

 

Elintarviketietoasetuksen 9 ja 25 artiklan mukaan elintarvikkeen pakkauk-
seen merkitään erityiset säilytys- ja/tai käyttöolosuhteet tarvittaessa. Mer-
kintä vaaditaan silloin, kun tuotteen säilyminen ilmoitettuun ajankohtaan 
saakka edellyttää huoneenlämpötilasta poikkeavaa lämpötilaa tai muutoin 
erityisiä säilytys- tai käyttöolosuhteita (esimerkiksi säilytystä kuivassa tai 
pimeässä paikassa) tai on mahdollista, että ostaja ei tiedä, miten tuotetta 
pitää säilyttää. Säilytysohjeen tarpeen arviointi on toimijan vastuulla. 
(Elintarviketieto-opas 2014, 106.) 
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6 LUOMUMERKIT JA LUOMUILMAISUN KÄYTTÖ 

 

 

6.1 Euroopan unionin luomutunnus 

 

Eurolehden eli EU:n luomutunnuksen (kuva 5) käyttö on pakollista kaikissa EU:ssa 

valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa, muissa luomutuotteissa tun-

nuksen käyttö on valinnaista. Valmiiksi pakatulla elintarvikkeella tarkoitetaan elintarvi-

kepakkausta, jonka sisältöä ei sitä avaamatta voi muuttaa. Jos tuottaja haluaa tunnuksen 

tuotteeseensa, se edellyttää häneltä kuulumista luomuvalvontaan sekä tunnukseen liitty-

vien sääntöjen ja ohjeiden noudattamista. Eurolehti –tunnuksen käytölle ei tarvitse ha-

kea lupaa, mutta sen yhteydessä on ilmoitettava valvovan valvontaviranomaisen tun-

nusnumero sekä tieto siitä, missä tuotteen sisältö on tuotettu. Eurolehden käytölle on 

joitain rajoituksia, joilla varmistetaan, että tunnusta käytetään pelkästään luomutuottei-

siin. Rajoituksia ovat mm.: 

- tunnusta ei saa käyttää viineissä, vaikka rypäleet olisivat luonnonmukaisesti tuo-

tettuja tai 

- lemmikkieläinten ruoissa tai 

- luonnonvaraisesta metsästyksestä tai kalastuksesta saatavissa elintarvikkeissa tai 

- kosmetiikassa tai tekstiileissä tai 

- jalosteissa, joissa maataloustuotteista vähemmän kuin 95 % on luonnonmukai-

sesti tuotettua. (Euroopan unionin luomutunnus 2012.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 5. EU:n luomutunnus (Euroopan unionin luomutunnus 2012) 

 

Eurolehti –tunnuksen käyttöä valvotaan myös internetissä siihen liittyvin rajoituksin. 

Internetissä tunnusta ei saa yhdistää yrityksen imagoon vaan pelkästään luomutuottei-

siin, tunnusta ei saa käyttää esimerkiksi sivujen verkkotunnuksissa. (Euroopan unionin 
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luomutunnus 2012.) Myös tunnuksen yhdistäminen yrityksen nimeen, yritystuotteeseen 

tai yrityksen saamaan luomutukeen on kiellettyä. Tunnuksen muoto ja malli on aina 

säilytettävä alkuperäisenä ja tarvittavat merkinnät on tehtävä sen viereen – ei päälle. 

(Euroopan unionin luomutunnus 2012.) 

 

 

6.2 Aurinkomerkki 

 

Aurinkomerkki (kuva 6) on Eviran, ELY-keskuksen, tai Valviran valvonnassa ja merkin 

omistaa Maa- ja metsätalousministeriö. Merkki ei ole täysin kotimaisen raaka-aineen ja 

tuotannon merkki, vaikka kertookin suomalaisesta viranomaisvalvonnassa. Aurinko-

merkki ei korvaa valmiiksi pakatuissa elintarvikkeissa vaadittavaa, pakollista EU:n 

luomutunnusta. Luomutuotteiden tuottaja, valmistuttaja, pakkaaja tai maahantuoja, joka 

kuuluu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään, voi hakea Aurinkomerkkiä. 

(Aurinkomerkki eli Luomu – valvottua tuotantoa –merkki 2015.) 

 

Aurinkomerkkiin liittyviä vaatimuksia ovat: 

- koko on oltava vähintään 10 mm 

- kuvio ja teksti on toistettava positiivisina 

- kuvion ja tekstin välisiä mittasuhteita ei saa muuttaa 

- merkin on oltava yksivärinen vihreä tai musta tai tummalla pohjalla valkoisessa 

ympyrässä yksivärinen vihreä tai musta. (Aurinkomerkki eli Luomu – valvottua 

tuotantoa –merkki 2015.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 6. Aurinkomerkki ((Aurinkomerkki eli Luomu – valvottua tuotantoa –merkki 

2015). 
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6.3 Luomuilmaisun käyttö myyntinimityksissä 

 

Luomuilmaisun käyttö jalostamattomien maataloustuotteiden myyntinimityksessä on 

sallittua vain siinä tapauksessa, jos kaikki kyseisen tuotteen ainesosat on tuotettu luo-

musäännösten mukaisesti (Luomuilmaisun käyttö myyntinimityksissä 2015). 

 

Jalostettujen luomuelintarvikkeiden osalta luomuilmauksia voidaan käyt-
tää myyntinimityksessä, jos tuote täyttää sille asetetut koostumusvaati-
mukset ja vähintään 95 % tuotteen maatalousperäisistä ainesosista on 
luomua. Jos luomuainesosien osuus on pienempi, tuotteen myyntinimityk-
sessä ei saa viitata luonnonmukaiseen tuotantotapaan. Tuotteet eivät ole 
luomutuotteita, mutta niiden valmistusta valvotaan niiden sisältämien 
luomuainesosien vuoksi. (Luomuilmaisun käyttö myyntinimityksissä 
2015.)  

 

 

6.4 Sydänmerkki 

 

Sydänmerkin (kuva 7) saavat vain elintarvikkeet, joissa rasva on hyvänlaatuista ja suo-

lan määrää on vähennetty. Jotkut tuoteryhmät vaativat merkin saadakseen myös enem-

män kuitua ja vähemmän sokeria. (Mikä on sydänmerkki 2015.)  

 

Seuraavista elintarvikeryhmistä voi löytää sydänmerkin: 

• Maito ja maitovalmisteet 

• Ravintorasvat 

• Liha 

• Kala 

• Leipä ja viljavalmisteet 

• Valmisruoat 

• Mausteet 

• Kasvikset, marjat ja hedelmät. (Mitkä tuotteet voivat saada sydänmerkin 2015.)  
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KUVA 7. Sydänmerkki (Logot 2015) 

 

Kaikkineen ryhmiä on noin 50, kun suuremmat ryhmät jaetaan pienempiin tuoteryh-

miin, kuten leivät ja viljavalmisteet leivonnaisiin tai aamiaisviljavalmisteisiin. Kun tuot-

teelle asetetut kriteerit, kuten kuidun, suolan ja sokerin määrä täyttyvät, on mahdollista 

hakea Sydänmerkkiä. Kriteerit vaihtelevat sen mukaan mikä on kullekin tuotteelle ai-

heellista ja terveyden kannalta eniten merkitystä. (Mitkä tuotteet voivat saada sydän-

merkin 2015.) Rypsiöljyn kohdalla myöntämisperusteiden tavoite on vaikuttaa rasvan 

laatuun eikä määrään. Rypsiöljy luetaan kasviöljyihin, joissa Sydänmerkki –kriteerien 

mukaan saa olla kovaa rasvaa enintään 20 % rasvasta. (Ravintorasvat 2015a.) 
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7 RAVINTOARVOT 

 
 
Jotta Karttialan rypsiöljypulloon saataisiin sisältöä hyvin kuvaavat ja tarvittavat ravinto-

arvot, hyödynnettiin sekä Elintarviketurvallisuusviraston (Elintarvikkeiden pakkaus-

merkinnät 2015) ohjeita että muiden tuottajien etikettejä. Näitä vertailemalla ja havain-

noimalla saatiin yleiskäsitys siitä, mitä ravintoarvoja tuotteesta pitää löytyä ja mitä ra-

vintoarvotietoja on hyvä laittaa etikettiin myynnin parantamiseksi. Kaikkia alla mainit-

tuja ravintoarvoja ei tarvitse rypsiöljypullon etikettiin laittaa. Esimerkiksi omega-3:n ja 

omega-6:n arvot on Eviran mukaan ilmoitettava, jos niistä esitetään ravitsemusväite, 

joka koskee elintarvikkeen sisältämiä ravintoaineita. Ravitsemusväite voi olla esimer-

kiksi ’sisältää runsaasti omega-3 ja omega-6 –rasvahappoja’. (Ravintoarvomerkinnät 

2015.)   

 

Karttialan rypsiöljyn etikettiin sovellettiin Eviran Ravintoarvon merkintätavan (2015) 

mukaista lyhyttä merkintämallia, johon on merkittävä vähintään energiasisältö, proteii-

nit, hiilihydraatit ja rasvat tässä järjestyksessä, jotta kuluttajan on helpompi verrata tuot-

teita keskenään. (Ravintoarvon merkintätavat 2015.) Karttialan rypsiöljypullon etike-

teissä ei ole erikseen ravitsemusväitettä, joka koskisi omega -rasvahappoja, mutta sen 

koettiin olevan kuluttajan näkökulmasta ostopäätökseen vaikuttava terveystekijä. Kil-

pailevien luomurypsiöljyjen , kuten Virginon, Kotimaista ja Kotipellon etiketeissä on 

ilmoitettu useimmiten energia, hiilihydraatit, rasvat, omega -rasvahapot ja proteiini 

(Prisma Linnainmaa & Citymarket Linnainmaa 2015.) 

 

7.1 Energia 

 

Joulea ”J” ja kilokaloria ”kcal” käytetään energiasisällön mittayksikkönä (taulukko 1). 

Useimmiten ravintosisällöissä mittayksikköinä käytetään kilojoulea ”kJ”, joka on tuhat 

kertaa suurempi kuin joule, joka on vain pieni määrä energiaa. Edellä mainittujen lisäksi 

mittayksikkönä voidaan käyttää myös kilojoulen tuhat kertaa suurempaa yksikköä, me-

gajoulea ”MJ”. (Ruuan energian yksiköt 2015.) 

1 kilojoule (kJ)  1000 joulea (J) 
1 megajoule (MJ) 1000 kilojoulea (kJ) 
1 kJ  0,24 kcal 
1 kcal  4,2 kJ 
1000 kcal  4,2 MJ 
TAULUKKO 1. Energiasisällön mittayksiköt (Ruuan energian yksiköt 2015) 
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7.2 Hiilihydraatti 

 

Tärkeimpiä hiilihydraattien lähteitä ovat viljatuotteet, kasvikset ja peruna sekä hedelmät 

ja marjat. Hiilihydraateista saa nopeasti energiaa, ne säästävät proteiineja elimistön tär-

keisiin tehtäviin ja hajottavat rasvoja. Ylimääräinen hiilihydraatti varastoituu ja keho 

voi käyttää myöhemmin siitä saatavaa energiaa. (Hiilihydraatit 2015.) Hiilihydraattien 

osuus energiansaannista on hyvä olla 50-60 %. Täysjyväviljavalmisteita on suositelta-

vaa syödä päivittäin joka aterialla, ne ovat hyviä kuidun lähteitä ja sisältävät runsaasti 

tärkeitä energian, proteiinin ja hiilihydraattien lähteitä. (Ravintoaineet 2013.) 

 

 

7.3 Rasva 

 

Rasvoja on olemassa kahta laatua, tyydyttynyttä ja tyydyttymätöntä rasvaa. Terveyden 

kannalta hyvien rasvojen saanti on suositeltavaa, sillä rasvan laatu on tärkein kolestero-

lipitoisuuteen vaikuttava tekijä. Suositusten mukaan kaksi kolmasosaa tulee olla peh-

meitä rasvoja ja loput yksi kolmasosaa kovaa rasvaa. Päivittäin rasvan saanti tulisi olla 

25-35 % päivittäisestä energiasta. (Rasvan laatu kohdalleen 2015.) 

 

 

7.3.1 Tyydyttyneet rasvahapot 

 

Tyydyttyneitä rasvahappoja sisältävää kiinteää rasvaa kutsutaan myös kovaksi rasvaksi, 

joihin lukeutuvat yleensä eläinkunnan rasvat, lukuun ottamatta kalaa. Rasvoista voi on 

kovempaa rasvaa kuin kasvikunnasta saatu margariini. Tyydyttyneitä rasvahappoja on 

eniten lampaan- ja naudanrasvassa sekä kookosrasvassa. Ruokavalio, joka sisältää pal-

jon kovaa rasvaa lisää sydän- ja verisuonitautien ja tyypin kaksi diabeteksen vaaraa. 

(Ravintorasvat 2015b.) 

 

 

7.3.2 Monityydyttymättömät rasvahapot 

 

Auringonkukka-, maissi-, soija-, ja rypsiöljyissä on eniten monityydyttymättömiä ras-

vahappoja. Monityydyttymättömiä rasvahappoja on runsaasti myös kasviöljyissä, mar-

gariinissa ja rasvaisessa kalassa. Monityydyttymättömiä rasvahappoja tarvitaan kasvuun 
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ja kehitykseen, alentamaan veren kolesterolipitoisuutta ja verenpainetta sekä paranta-

maan elimistön sokeriaineenvaihduntaa. (Ravintorasvat 2015b.) 

 

 

7.3.3 Kertatyydyttymättömät rasvahapot 

 

Kaikki yleisimmät kasvi- ja eläinrasvat sisältävät kertatyydyttymättömiä rasvahappoja 

lähes yhtä paljon. Oliivi- ja rypsiöljyt sisältävät kertatyydyttymättömiä rasvahappoja 

runsaasti, mutta niitä on myös avokadossa, pähkinöissä ja siemenissä. Kertatyydytty-

mättömillä rasvahapoilla on veren kolesterolipitoisuutta alentava vaikutus. (Ravintoras-

vat 2015b.) 

 

 

7.3.4 Omega-3 ja omega-6 rasvahapot 

 

Kasviöljyt, margariinit ja muut kasvikunnan tuotteet ovat välttämättömien omega-3:n 

eli alfalinoleenihapon ja omega-6:n eli linolihapon lähteitä. Rypsiöljy sisältää monityy-

dyttymättömiä omega-3 ja omega-6 -rasvahappoja, joiden tehtävänä on toimia muun 

muassa solukalvojen rakennusosina ja hormonien kaltaisten aineiden esiasteina. Omega-

3 ja omega-6 -rasvahappoja tarvitaan myös normaaliin kasvuun ja kehitykseen. Omega-

3 rasvahappo on ihmisille välttämätön, koska elimistö ei pysty muodostamaan sitä. 

(Kovat ja pehmeät rasvat 2011.) 

 

 

7.4 Proteiini 

 

Valkuaisaineet eli proteiinit ovat sekä suoja- että ravintoaineita, jotka ovat välttämättö-

miä elämälle niistä saadun energian vuoksi. Proteiini varastoituu rasvaksi, jos sitä saa-

daan enemmän kuin on tarvis. Proteiinien tehtävänä on muodostaa kasvuaikana uusia 

kudoksia, muodostaa vasta-aineita ja valmistaa entsyymeitä ja hormoneja. (Proteiinit 

2015.) 
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8 KARTTIALAN LUOMURYPSIÖLJYN LABORATORIOTESTAUS 

 

 

Rypsiöljyn ravintoarvojen testausta lähdettiin selvittämään Aitoja makuja (2015) – in-

ternetsivujen kautta. Aitoja makuja tarjoaa ajankohtaista tietoa alkutuotannon suora-

myynnin aloittamiseen, vähittäismyyntiin sekä elintarvikkeiden valmistukseen ja myyn-

tiin. Sivuilta löytyy ruokaan liittyviä uutisia, oppaita, vinkkejä ruokamatkailuun, tietoa 

lähiruoasta, ynnä muuhun sellaiseen ruokaan, ruoanvalmistukseen tai myyntiin liittyvää 

tietoa kuluttajille sekä ammattikeittiöille. (Aitoja makuja 2015.)  

 

Opinnäytetyön tekijä otti Kysy meiltä –osion (2015) kautta yhteyttä Aitoja makuja –

projektipäällikkö Johanna Mattilaan. Aitoja makuja projektipäällikkö Mattila (2015) 

neuvoi sähköpostitse ottamaan yhteyttä johonkin Eviran hyväksymistä elintarvikelabo-

ratorioista. Lista Eviran hyväksymistä laboratorioista löytyy Eviran internet-sivuilta. 

 

Elintarvikkeiden viranomaistutkimukset ja lakisääteiset omavalvontatutkimukset voi-

daan tehdä vain Eviran elintarvikelain 23/2006 nojalla hyväksymässä laboratoriossa 

(Elintarviketutkimukset 2015.)  

 

 

8.1 Testattavien ainesosien valinta 

 

Ravintoarvojen selvittämistä varten pyydettiin tarjouspyyntö Eurofins Scientific Oy:n 

Tampereen yksiköltä energiasta, proteiinista, hiilihydraatista, rasvasta, tyydyttyneistä 

rasvahapoista, monityydyttymättömistä rasvahapoista, kertatyydyttymättömistä rasva-

hapoista, omega-3:sta, omega-6:sta, E-vitamiinista ja kolesterolista.  

 

Eurofins tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman mikrobiologisia ja kemiallisia 

määrityksiä elintarvikkeille, kuten esimerkiksi vitamiinit, hiilihydraatit ja kuidut, aller-

geenit, aminohapot, yms. (Elintarvikeanalyysit 2015.) Tarjouksesta valittiin budjetin 

puitteissa kaikki lukuun ottamatta E-vitamiinia ja kolesterolia. Rypsiöljynäyte lähetet-

tiin 10.4.2015 postitse Eurofinsi:n laboratorioon Raisioon. Ravintoarvojen laboratorio-

testauksen tulokset (liite 2) saapuivat sähköpostitse 16.4.2015 ja niistä on kooste alla 

olevassa taulukossa (taulukko 2).   
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Taulukko 2. Karttialan luomurypsiöljyn laboratoriotestien tulokset 

 Per 100 g 
Energia 3701/900 kJ/kcal 
Proteiini 0,0 g 
Hiilihydraatti 0,0 g 
Rasva 100,0 g 
Tyydyttyneet rasvahapot 6,5 g 
Monityydyttymättömät rasvahapot 33,3 g 
Kertatyydyttymättömät rasvahapot 59,9 g 
Omega-3 11,3 g  
Omega-6 22,0 g 
 

 

8.2 Kilpailevat tuotteet 

 

Tuotteen lisäarvon löytäminen helpottaa tuotteen menestymismahdollisuuksia. Lisäarvo 

voi perustua halvempaan hintaan, parempaan laatuun, kutsuvampaan ulkonäköön tai 

luomu- ja lähiruokaominaisuuteen. Jotta tuotteen parhaimpia puolia saadaan tuotua esil-

le, on tutustuttava kilpaileviin tuotteisiin ja markkinatilanteeseen. (Tuotteen kilpailuetu 

2015.) Luomurypsiöljyn etuna on se, että kilpailijoita on vähän.  

 

Luomurypsiä löytyy havainnoinnin mukaan alle neljä kappaletta isompienkin ruoka-

kauppojen hyllyiltä. Tällä hetkellä luomurypsiöljystä kiinnostuneilla asiakkailla on 

mahdollisuus valita suurten valmistajien luomurypsiöljyjä, kuten Virginoa tai Kotimais-

ta tai pienten tuottajien öljyjä, Kotipellon luomurypsiöljyä tai Kotitilan luomurypsiöljyä. 

(Prisma Linnainmaa & Citymarket Linnainmaa 2015.) 

 

Karttialan rypsiöljyn kohdalla on löydettävä keinoja tuoda edellä mainittuja asioita 

esiin, jotta asiakas valitsee sen, eikä kilpailijoita. Karttialan luomurypsiöljyn lisäarvoa 

haluttiin hakea sen ravintosisällöstä, minkä vuoksi tähän lukuun valittiin kolme Tampe-

reen Linnainmaan Prismasta ja Citymarketista löytyviä luomurypsiöljyjä sekä yksi ta-

vallinen rypsiöljy (liite 3), joiden ravintoarvoja (taulukko 3) vertaan Karttialan rypsiöl-

jyn ravintoarvoihin. Valintakriteereinä olivat luomu, kotimaisuus sekä samat ravintoar-

vomerkinnät, jotta vertailu onnistuu. Valitettujen rypsiöljyjen tuotemerkit olivat Virgi-

no, Kotimaista, Kotipelto ja Keiju (liite 3). 
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TAULUKKO 3. Rypsiöljyjen ravintoarvot vertailussa 
 
Per 100 g Karttialan* Virgino* Kotimaista* Kotipelto* Keiju 

Energiaa kJ/kcal 3701/900 3700/884 3800/900 3800/900 3700/900 

Proteiinia 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g 

Hiilihydraattia 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g 

Rasvaa 100,0 g 100,0 g 100,0 g 100,0 g 100,0 g 

Tyydyttyneitä  

rasvahappoja 

6,5 g 4,4 g 6,0 g 6,0 g 7,0 g 

Monityydyttymättömiä 

rasvahappoja 

33,3 g 63,5 g 30,0 g 30,0 g 31,0 g 

Kertatyydyttymättömiä 

rasvahappoja 

59,9 g 32,1 g 64,0 g 64,0 g 62,0 g 

Omega-3 11,3 g  12,1 g  10,0 g 10,0 g 10,0 g 

Omega-6 22,0 g 20,0 g 20,0 g  20,0 g 21,0 g 

*luomurypsiöljy 

 

Rypsiöljyn ravintoarvot ja maku vaihtelevat sekä lajikkeen että viljelymaan koostumuk-

sen ja sijainnin mukaan (Keskinen 2015.) Taulukosta voidaan nähdä, kuinka jokaisen 

rypsiöljyn energiamäärä on lähestulkoon sama ja kun kyse on rypsiöljystä, on rasvapi-

toisuus jokaisella merkillä 100 %. Proteiineja ja hiilihydraatteja ei rypsin ravintosisäl-

löstä löydy. Lyhyen merkintämallin (2015) mukaan proteiini ja hiilihydraatti on tuot-

teessa ilmoitettava. 

 

Tyydyttyneiden rasvahappojen kohdalla Karttialan rypsiöljy valitettavasti häviää kaikil-

le muille rypsiöljyille, vaikka ero onkin vain 0,5 grammaa. Eniten kovia rasvoja löytyy 

kuitenkin ei-luonnonmukaisesta Keiju-rypsiöljystä, jossa niitä on peräti 7 g sadassa 

grammassa.  

 

Monityydyttymättömien rasvojen määrät kohtaavat kaikilla muilla rypsiöljyillä lukuun 

ottamatta Virginon luomurypsiöljyä, jolla näitä rasvoja on jopa 63,5 g sadassa gram-

massa. Kaikki muut rypsiöljyt noudattavat samaa linjaa: monityydyttymättömiä rasva-

happoja on 30 g – 33,3 g ja kertatyydyttymättömiä 59,9 g – 64 g. Virginon ravintoarvo-

sisällössä luvut ovat täysin päinvastoin. Molemmissa rasvahapoissa etuna on kuitenkin 

niiden terveellisyys ja niitä suositellaan saatavaksi ruokavaliosta, toisin kuin esimerkiksi 

tyydyttyneitä rasvahappoja. 
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Omega-3 ja omega-6 –rasvahapot noudattavat myös samaa linjaa vain muutamien 

grammojen eroilla. Karttialan rypsiöljy vie kuitenkin voiton omega-6 –rasvahappojen 

määrässä, joita se sisältää 22 g muiden sisältäessä vain 20 g. 

 

Rypsiöljyjen ravintoarvojen vertailussa voidaan huomata öljyjen tasalaatuisuus muuta-

mia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tavallisessa Keiju-rypsiöljyssä on lähes samat ravin-

toarvot kuin luomuissakin, mutta Keijulta puuttuu Luomu -sanan tuoma lisäarvo. Kart-

tialan rypsiöljy pärjää hyvin vertailussa, pitämällä sisällään enemmän monityydyttymät-

tömiä rasvahappoja ja omega-6 –rasvahappoja kuin muut rypsiöljyt. 
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9 TUOTEPAKKAUS 

 

 

Tässä luvussa käydään läpi valmiin tuotteen eri osa-alueet. Tuotepakkauksen on täytet-

tävä Eviran säädökset koskien pakollisia pakkausmerkintöjä. Pakkauksen on myös olta-

va käytännöllinen sekä miellyttävän näköinen visuaalisesti, koskien värejä ja fontteja, 

sekä etikettien ja pullon yhteensopivuutta. 

 

 
9.1 Pullot ja korkit 

 

Pullon valinta suoritettiin yhdessä viljelijän kanssa tutkimalla erilaisten yritysten tarjo-

amia pullovaihtoehtoja internetissä. Keskisen (2015) toiveena oli saada ohut ja korkea 

lasipullo tippakorkilla, jotta kuluttajan käyttökokemus olisi mieluisampi öljyä kaadetta-

essa. Pulloksi valittiin Bonsoral Oy:n Dorica lasipullo, joka on tilavuudeltaan 250 milli-

litraa (Bonsoral Oy 2015). Pullon väriksi valittiin useimmin käytetyn kirkkaan sijasta 

tummanvihreä. Tummanvihreä lasi hidastaa rypsiöljyn pilaantumista päästämällä vähän 

valoa läpi. Valitsemalla vihreän pullon kuluttaja voi halutessaan säilyttää avaamatonta 

pulloa myös valolta suojaamattomassa paikassa. Bonsoral Oy:n valikoimista löytyy 

useita erilaisia korkkivaihtoehtoja aina alumiinikorkeista kruunukorkkeihin (Bonsoral 

Oy 2015). Jotta rypsiöljypullo olisi kuluttajan näkökulmasta helppokäyttöinen ja käy-

tännöllinen, siihen valittiin musta, muovinen kierrekorkki tippanokalla (kuva 8), joka 

kaadettaessa estää viimeisen tipan valumisen pitkin pullon reunaa. Muovinen korkki 

painetaan kiinni pulloon, jonka jälkeen sen saa auki vain kiertämällä, jolloin sinetti mur-

tuu. Toisin sanoen korkki toimii samalla tavalla kuin virvoitusjuomapulloissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 8. Tippanokallinen korkki 
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9.2 Etuetiketti 

 

Etuetiketin suunnittelu ja valinta on selostettu luvussa 5.2. Kehittämistyönä tuloksena 

valmistunutta etikettiä muokattiin vielä hieman suurentamalla tuotteen nimeä ja lisää-

mällä puuttuva Karttialan tilan tunnusnumero oikean kokoisen EU:n lehtimerkin vie-

reen. Valmiista etiketistä löytyy Eviran Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät (2015) mu-

kaisesti vaadittu sisältö: tuotteen nimi, määrä sekä EU:n luomutunnus Eurolehti tunnus-

numeroineen (Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät 2015). Tuotteeseen valittiin pelkäs-

tään EU:n lehtimerkki sen pakollisuuden vuoksi ja koska muut luomumerkit ovat mak-

sullisia. Lehtimerkillä varustetulla Karttialan luomurypsiöljyllä seurataan, onko markki-

noilla kysyntää tuotteelle. Kysynnän mukaan lisätään tuotteeseen myös muita maksulli-

sia luomumerkkejä ja/tai Sydänmerkki. 

 

 

9.2.1 EU:n luomutunnus ja tunnusnumero 

 

EU:n luomutunnukselle on määrätty tarkat mitat. Tunnuksen on oltava korkeudeltaan 

vähintään 9 mm ja leveydeltään vähintään 13,5 mm, lukuun ottamatta pieniä pakkauk-

sia, joissa koko voi olla 6 mm x 9 mm. (Pakkausmerkinnät – luomuviittaukset 2015.) 

Karttialan luomurypsiöljypullon etiketissä olevan EU:n luomutunnuksen mitat ovat 13 

mm x 17 mm.  

 

EU:n luomutunnuksen käyttäminen on pakollista kaikissa valmiiksi pakatuissa luo-

muelintarvikkeissa. Mihin tahansa pakkaukseen tai etikettiin on Eurolehden yhteyteen 

lisättävä pakollisena tietona valvontaviranomaisen tunnusnumero. Valvontaviranomai-

nen valvoo sitä, noudattaako toimita tuotantosääntöjä ja onko tuotteet merkitty luomu-

lainsäädännön mukaisesti. (Pakolliset pakkausmerkinnät luomutuotteissa 2011.) 

Karttialan tilan tunnusnumero (kuva 9) on FI-EKO-105 ja se määräytyy Pirkanmaan 

maakunnan mukaan. (Pakkausmerkinnät – luomuviittaukset 2015.) 
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Tunnusnumero: 

     FI-EKO-105 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 9. Etuetiketti 

 

 

9.3 Takaetiketti 

 

Takaetiketin suunnittelussa käytettiin samoja värejä ja tyylejä kuin etuetiketissäkin. Eti-

keteistä haluttiin tällä tavoin saada yhdenmukaiset pitämällä takaetiketti kuitenkin luki-

jan kannalta mahdollisimman selkeänä. Takaetiketin informaatio kirjoitettiin suomen 

lisäksi myös ruotsinkielellä. Takaetiketin otsikko ”Luomurypsiöljy/Eko rypsolja” kirjoi-

tettiin samalla fontilla kuin etuetiketin tekstit, muuhun tekstiosuuteen valittiin pienestä 

koosta huolimatta helppolukuinen fontti. Takaetikettiin lisättiin Karttialan tilan oma 

logo, valkoinen tähkä, lisäämään yhdenmukaisuutta etu-ja takaetiketin välille. Takaeti-

ketin koristelussa käytettiin myös samaa linjaa kuin etuetiketissä, lisäämään kappalei-

den väliin keltaista katkoviivaa ja rajaamalla etiketti vaaleanvihreillä kehyksillä. Taka-

etiketin merkinnät (kuva 10) tehtiin Eviran Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät (2015) 

vaatimusten mukaisesti. 

 

Ainesosaluettelo 

Karttialan luomurypsiöljypullon takaetiketistä (kuva 10) löytyy seuraavat ainesosat ja 

niiden grammamäärät sekä suomeksi että ruotsiksi merkittynä: energia, proteiinit, hiili-

hydraatit, rasvat, joista tyydyttyneet-, monityydyttymättömät-, ja kertatyydyttymättömät 
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rasvahapot sekä omega-3- ja omega-6 –rasvahapot. Kaikki ravintoarvot on testattu Evi-

ran lain 23/2006 nojalla hyväksymässä laboratoriossa.  

 

Vähimmäissäilyvyysaika tai parasta ennen 

Viljelijä määritteli itse tuotteen parasta ennen –päivämäärän vedoten aiemmin tekemiin-

sä säilyvyystesteihin. Parasta ennen –päivämääräksi merkitään puoli vuotta pullotukses-

ta eteenpäin. Mattilan (2015) mukaan tuotteen säilyvyydestä vastaa aina tuottaja. Säily-

vyysaikaa voi määrittää virallisilla säilytyskokeilla tai aistinvaraisesti testaamalla tuot-

teen laatu eri erien avatuista ja avaamattomista pulloista eri aikoina. (Mattila 2015.) 

 

Valmistajan nimi ja osoite 

Elintarvikkeiden pakkausmerkintäsäädöksissä vaaditaan, että tuotepakkauksessa on il-

moitettu valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi ja osoite. (Elintarvik-

keiden alkuperämerkinnät 2015.) Karttialan luomurypsiöljyn valmistaja on viljelijä As-

ko Keskinen ja osoitteena on tilan osoite, Karttiala 2, 36200 Kangasala (Keskinen 

2015.)  

 

Elintarvike-erän tunnus 

Elintarvike-erien yksilöimiseen käytetään elintarvike-erän tunnusta. Määräysten vastai-

seksi epäilty erä voidaan erätunnuksen avulla nopeasti jäljittää. Tuottaja vastaa siitä, 

miten erä määritetään ja merkitään pakkaukseen. (Pakkausmerkintäopas 2006, 60.) Elin-

tarvike-erän tunnukseksi valittiin vuoden 2015 ensimmäisen erän mukaisesti 1/15.  

 

Käyttö-ja säilytysohje 

Valmistusta edellyttävien tuotteiden pakkausmerkinnöistä on hyvä löytyä käyttöohje tai 

valmistusohje, tai jos tuote on kuluttajalle tuntematon (Elintarviketieto-opas 2014, 109). 

Karttialan luomurypsiöljyn käyttöohjeeksi (kuva 10) kirjattiin ”Sopii erinomaisesti 

kaikkeen ruoanlaittoon aina leivonnasta paistamiseen ja salaatinkastikkeisiin.”  

 

Tuotteen säilytysohjeen arviointi on tuottajan omalla vastuulla ja tulee merkitä, jos tuot-

teen säilytyslämpötila poikkeaa huoneenlämmöstä. (Elintarviketieto-opas 2014, 106). 

Karttialan luomurypsiöljyn säilytysohjeeseen (kuva 10) kirjoitettiin lyhyesti ”Avattu 

pullo säilyy parhaiten jääkaapissa.”  
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Viivakoodi 

Karttialan luomurypsiöljyyn ei lisätty viivakoodia, sillä viljelijä halusi tällä tavoin erot-

taa sen niin sanotuista ”bulkkituotteista”. Karttialan rypsiöljyä ei myöskään ole tällä 

hetkellä tarkoitus myydä muualla kuin tilapuodeissa, joissa viivakoodi ei ole välttämä-

tön. Tuotekehityksen jatkuessa viivakoodille tehdään tila takaetikettiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Ainesosaluettelo 

 

 

 

              

                  Käyttöohje ja säilytysohje 

 

 

                

               Valmistajan nimi ja osoite 

 

               Parasta ennen ja erätunnus 
 

KUVA 10. Takaetiketin tiedot 
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10 ETIKETTIEN TILAUS JA VALMIIN TUOTTEEN KOKOAMINEN 

 
 
Valmiiksi suunnitellut etiketit päätettiin teetättää tarroiksi Tamperelaisella Mainosteko 

Oy:llä. Kuvat etiketeistä lähetettiin sähköpostitse kyseiselle mainostoimistolle mittoi-

neen. Tarraetikettejä tilattiin tätä opinnäytetyötä varten koe-erä, noin 20 kappaletta, itse 

leikattavina. Tarramateriaali on kiiltävä ja siitä erottuu pieni fontti selvästi. Tarraetiketit 

leikattiin itse ja liimattiin mahdollisimman tarkasti pulloihin. Tarrojen laiton jälkeen 

pullot täytettiin erän 1/15 Karttialan luomurypsiöljyllä, jonka viimeinen käyttöpäivä on 

5.11.2015 eli puoli vuotta pullottamisesta. Täytön jälkeen kierrekorkit laitettiin paikal-

leen, jonka jälkeen pullo on sinetöity myyntiä varten (kuva 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KUVA 11. Karttialan luomuryp-
siöljyn valmis tuotepakkaus ku-
vattuna edestä ja takaa, ilman öl-
jyä 
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11 POHDINTA  

 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä säädöksiä Elintarviketurvallisuusvirasto 

Evira on asettanut markkinoille tuotavista elintarvikkeista. Lisäksi opinnäytetyön tavoit-

teena oli suunnitella ja toteuttaa ulkoasultaan myyvä ja käytännöllinen tuote.  

 

Tuotteen kehittämisprosessissa onnistuttiin erittäin hyvin. Etuetiketti oli suunniteltu 

etukäteen restonomiopiskelijoiden toimesta, joten sen avulla oli helpompi toteuttaa ta-

kaetiketin visuaalinen puoli. Karttialan luomurypsiöljyn pullo valittiin yksimielisesti 

yhdessä työn tilaajan kanssa ja ensimmäiset koekappaleet pulloista saatiin samana päi-

vänä, kun päätös oli tehty. Sopiva laboratorio löydettiin vertailemalla Eviran hyväksy-

miä laboratorioita ja tarjous pyydettiin lopulta Eurofins Scientific Oy:n laboratoriosta. 

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen valittiin mitattavat ainesosat ja noin puoli litraa Kart-

tialan rypsiöljyä lähetettiin postitse laboratorioon. Testituloksien saaminen kesti noin 

kaksi viikkoa, jonka jälkeen ne oli mahdollista merkitä takaetikettiin. Ainesosien valin-

nassa ja merkitsemisessä käytettiin Eviran määräysten lisäksi mallina kilpailevia tuottei-

ta. Ainesosien ja ravintoarvojen lisäksi oli varmistettava, että etiketeistä löytyy vaaditut 

tiedot, eli nimi, määrä, käyttöohje, säilytysohje, valmistajan nimi ja osoite, parasta en-

nen – päivämäärä sekä erätunnus. 

 

Opinnäytetyötä tehdessä opin etsimään tietoa ja tulkitsemaan sitä sekä olemaan yhtey-

dessä eri tahoilla työskenteleviin ihmisiin. Opinnäytetyön tekemisestä sain lisää rohke-

utta toteuttaa omia ideoita ja lisää uskoa omaan osaamiseen ja intuitioon. Opinnäytetyö-

tä tehtäessä ajankäytön arviointi ei mennyt alkuperäisen suunnitelman mukaan ja sitä 

olisikin pitänyt suunnitella kattavammin kirjallisesti. Onnekseni yhteistyö toimeksianta-

jan kanssa sujui moitteettomasti ja olimme usein yhtä mieltä asioista. Työn tilaaja sai 

itselleen valmiin tuotepakkauksen ja itselleni sain onnistumisen tunteen. 

 

Tulevaisuudessa tuotetta saatetaan pullottaa myös puolen litran pulloihin. Toimeksianta-

jan toiveena on saada Karttialan luomurypsiöljy myyntiin luomuun ja lähiruokaan kes-

kittyviin tilapuoteihin. 
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