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1 Johdanto 

Kuivalihakundi on tällä hetkellä ainoa Suomessa kuivalihaa valmistava yritys, ja jonka 

kuivalihan suosio on kasvanut tasaisesti yrityksen perustamisesta lähtien. Vaikka kas-

vissyönti ja ekologisuus ovat pinnalla, Kuivalihakundi on löytänyt markkinarakonsa käyt-

tämällä suomalaista lihaa [1]. Retkeily ja luonnossa liikkuminen on saanut ihmiset osta-

maan kuivalihaa, koska se on helppo ottaa mukaan ja se on ravinteikas sekä täyttävä 

välipala. Sillä korvataan myös yhä useammin mm. sipsit ja muut naposteluruuat. 

Työn toteutus aloitettiin tutustumalla Kuivalihakundin toimintaan käymällä yrityksen toi-

mipisteessä ja haastattelemalla yrityksen omistajaa, Timo Lahtea. Insinöörityön tavoit-

teena oli selvittää, voiko lihan laatuun vaikuttaa sekä parantaa sitä, jolloin tuote olisi ta-

salaatuisempaa ja parempaa. Tarkoitus oli myös keksiä, miten prosessia voitaisiin auto-

matisoida tulevaisuudessa joko kokonaan tai osittain, mikä nopeuttaisi tuotteen valmis-

tusta. [2.] 

Insinöörityössä perehdyttiin erilaisin vaihtoehtoisiin laitteisiin ja kerättiin niistä parhaim-

mat laitteet tähän työhön. Löydetyillä prosessilaitteilla pystyttäisiin tuottamaan nykyisiä 

pakkauskokoja, mutta joukkoon voitaisiin lisätä vielä uusia kokoja tai jopa ihan uudenlai-

sia tuotteita, joista yksi ehdotelma on työssä esitelty. Samalla myös lihan hävikkiä voitai-

siin alentaa, mikä nostaisi yrityksen tuottavuutta ja vähentäisi yrityksen kuluja. [2.] Hävi-

kin pienentäminen kuuluu yrityksen taloudelliseen vastuuseen, ja se tukee yrityksen 

omaehtoista vastuullisuutta. Myös lainsäädäntö, liiketoiminnan etiikka ja yrityksen pro-

sessit ovat pohjana vastuulliselle yritykselle. 

2 Dried Buddy Oy/Kuivalihakundi 

Dried Boddy Oy on Timo Lahden perustama yritys, jonka brändinimenä toimii Kuivaliha-

kundi. Timo Lahti sai idean perustaa yrityksensä vuonna 2010, ollessaan vaeltamassa 

Lapissa. Siellä maistellessaan ulkomaalaista kuivalihaa hän tuumi, että pystyisi itsekin 

parempaan, ja päätti kokeilla. Kaikki alkoi harrastuksesta omassa kodissa ja kasvoi siitä 

aluksi 20 neliön konttiin ja siitä nykyisiin 120 m2:n tiloihin Vantaan Koivuhakaan. Keväällä 

2019 tilat vaihtuvat vielä isompiin, 350 m2:n tiloihin. [1; 2; 3.] 
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Nykyisessä tuotantotilassa pystytään valmistamaan kuivalihaa 150 - 200 kiloa viikossa. 

Kyseiseen kuivalihamäärään tuoretta lihaa kuluu 375 - 500 kiloa. Uusissa tiloissa työvä-

lineetkin ovat ammattimaisemmat ja nopeuttavat tuotteen valmistusta huomattavasti. 

Esimerkiksi ennen uusiin tiloihin hankittua leikkuria lihojen leikkaamiseen meni aikaa 10 

tuntia, kun nykyinen leikkuri lyhentää ajan vain kahteen tuntiin [3]. Seuraavaksi yrityk-

sellä olisi vuorossa tehdä kokonaan uusi pakkauskoko isomman pakkauksen rinnalle 

kuluttajien toiveesta [4.] 

Kuivalihakundi ei ole vielä tehnyt myyntiin perinteistä Pohjois-Suomessa suosittua kyl-

mäkuivattua lihaa, vaan yritys valmistaa amerikkalaistyyppistä jerkyä, joka on erilaisilla 

mausteilla maustettua lihaa, ja se kuivataan lämpimässä. Timo Lahti olisi myös kiinnos-

tunut kokeilemaan eteläisessä Afrikassa valmistettavaa kuivalihaa eli biltongia. Biltong 

eroaa jerkystä sillä, ettei se ole niin makeaa, ja biltongin valmistamiseen käytetään etik-

kaa. [5.] 

3 Liha raaka-aineena 

Lihaksi kutsutaan tuotantoeläinten luihin liittyneitä lihaksia eli luurankolihaksia. Lihasku-

dokset jaetaan neljään eri kudostyyppiin. Ne ovat epiteeli-, tuki-, hermo- ja lihaskudos. 

Tässä työssä käsitellään lihaskudosta, joka sisältää lihassolujen lisäksi verisuonia, side-

kudosta sekä hermosyitä eli hermokudosta. Luurankolihakset ovat usein poikkijuovaisia 

tahdonalaisesti ohjattavia lihaksia, jotka mahdollistavat kehon liikkeen. Lihakset kiinnit-

tyvät luihin jänteiden välityksellä. Tuotantoeläimen kuoleman jälkeen lihas muuttuu li-

haksi. [6, s. 184.] 

Lihan kemiallinen koostumus vaihtelee eläimen iän, lajin, lihaksikkuuden ja ruhon osan 

mukaan. Vähärasvaisessa raa’assa lihassa on runsaasti vettä ja proteiinia, kypsässä 

lihassa sekä lihavalmisteissa vettä on vähemmän. Lihaksen tärkein komponentti on pro-

teiini, joka koostuu rakenneproteiineista, sarkoplasmaproteiineista sekä sidekudosprote-

iineista. Lihalle aromia antavat ei-proteiiniperäiset typpeä sisältävät aineet, kuten vapaat 

aminohapot, kreatiinit, nukleotidit, monofosfaattit ja karnosiinit. [6, s. 185.] 
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Rakenneproteiineja on eniten, jopa kaksi kolmasosaa. Ne koostuvat aktiinista ja myosii-

nista, jotka muodostavat lihaksen toiminnallisen yksikön, sarkomeerin. Myosiini vastaa 

myös lihan vedensidontakyvystä. Sarkoplasmaproteiinit ovat pääosin entsyymejä, mutta 

joukkoon kuuluu myös hapenkuljettajat, hemoglobiini ja myoglobiini. Kollageeni on tär-

kein sidekudosproteiini, joka on pääasiallinen rakennusaine jänteissä ja kalvoissa. Var-

sinkin lihaksien jänteissä esiintyy paljon elastaania. Lihan mureutumiseen vaikuttaa ni-

menomaan sidekudosproteiinit. [6, s. 185.] 

Suolaaminen ja nitraatin käyttö lihassa 

Suolaaminen on kuivaamisen ohella yksi vanhimmista säilöntämenetelmistä. Suolaami-

nen estää bakteerien kasvua pienentämällä vedenaktiivisuutta. Suola eroaa muista ke-

miallisista säilöntäaineista siten, ettei sen teho riipu pH:sta. Silti on olemassa mikrobeja, 

jotka kasvavat suolassa tai niiden kasvu vaatii suolaa. Näitä mikrobeja kutsutaan halo-

fiileiksi, ja suuria suolapitoisuuksia kestäviä mikrobeja kutsutaan halotoleranteiksi. [6, s. 

324-325.] 

Suolaa on käytetty jo 5000 vuotta sitten Mesopotamiassa. Suolan lisäksi nitraatti on erit-

täin suosittu lihateollisuudessa. Nitriitin lisääminen lihaan alkoi vahingossa aavikkosuo-

lan mukana epäpuhtautena. Suolassa hyvin kestävät mikrobit pelkistävät nitraatin li-

hassa nitriitiksi. Nitriitti korostaa lihan punaista väriä ja samalla hidastaa lihan mikrobio-

logista pilaantumista, ja sen antibakteerisia vaikutuksia tutkittiin jo 1920-luvulla. [6, s. 

324.] Lihassa ei luonnostaan ole paljon nitraattia, ja suomalaisten nitraatin kokonais-

saannista noin 75 % tuleekin kasviksista [6, s. 325].  

Lihavalmisteissa käytetään nitraattia ja nitriittiä lisäaineena, koska ne stabiloivat lihan 

punaista väriä sekä vaikuttavat myönteisesti lihan maun kehittymiseen ja inhiboivat tiet-

tyjen pilaaja- ja ruokamyrkytysbakteerien kasvua. Happamassa ympäristössä nitriitistä 

syntyy typpioksidia ja typpihapoketta. Typpioksidi reagoi lihaksen myoglobiinin kanssa, 

jolloin syntyy punaista typpioksidimyoglobiinia. Lihaa kuumennettaessa typpioksidimyo-

globiinin valkuaisosa denaturoituu, mutta typpioksidiryhmä jää kiinni myoglobiinin he-

miosaan. Näin syntyy pysyvä punainen yhdiste, dityppioksidimyokromogeeni. EU:n alu-

eella on rajoitettu lainsäädännöllä nitraatin ja nitriitin käyttöä. Määräysten mukaan nat-

riumnitriittiä (NaNO2) saa lisätä lihavalmisteisiin vain 150 mg/kg. [6, s. 326.] 
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4 Kuivaliha 

Kuivaliha, joka tunnetaan Suomessa myös nimillä kapaliha, kuikku, rungreeni ja amerik-

kalaisittain jerky, on nimensä mukaisesti kuivattua lihaa, ja se on ollut ensimmäisiä säi-

lyviä liharuokia ihmiskunnan historiassa ja on muun muassa lappilainen perinneruoka 

[6]. Ennen vanhaan liha laitetiin kuivumaan kevättalvella maalis-huhtikuussa. Liha suo-

lattiin ja ripustettiin naruista roikkumaan talon seinustalle. Kuivumassa olleet lihat suo-

jattiin verkolla, jotta eläimet eivät pääsisi lihan kanssa tekemisiin. Prosessi vaati päiviä, 

jolloin lämpötila pysyy sulamispisteen yläpuolella, ja öisin lämpötila ei saanut laskea jää-

tymispisteen alapuolelle. Muuten liha olisi mädäntynyt tai keloutunut. [7; 8.]  

Kuivaliha on varsinkin poromiesten bravuuri, ja he kuivaavatkin porosta kaikkia ruhon-

osia, vaikka mieluiten kuivatukseen käytetään paistia sen maistuvuuden takia. Kuivali-

haa voi suolata kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä liha suolataan kuivasuolauksella eli 

umpisuolauksella. Siinä lihat laitetaan saaviin ja peitetään kauttaaltaan suolalla. Toi-

sessa menetelmässä kuivattavan lihan pintaan hierotaan suolan ja sokerin (20 %) seos, 

ja tätä kutsutaan hiertämismenetelmäksi. Kun lihaan on hierottu seos, se laitetaan suo-

laveteen (6,1 %) ja annetaan suolautua noin 14 vuorokautta. [9.] Kuivausprosessissa 

vesi haihtuu suolatusta lihasta sublimoitumalla ja lihasta tulee hyvin säilyvää [10, s. 201]. 

Yksi vanhimmista säilöntämenetelmistä on elintarvikkeiden kuivaaminen. Solun kaikki 

jakautumiset ja siihen liittyvät toiminnot tapahtuvat vesifaasissa, minkä vuoksi kuivuus 

estää solun kasvun. Vesiaktiivisuus (aw) kertoo tuotteessa olevan vapaan sitoutumatto-

man veden määrän. Tämä ns. ylimääräinen vesi on mikrobien käytettävissä. Yleensä 

elintarvikkeiden vesiaktiivisuus on suurempi kuin 0,99. Pilaajabakteerit tarvitsevat kas-

vuunsa yli 0,91 aw ja patogeeniset bakteerit vielä tätäkin korkeamman vesiaktiivisuuden. 

Vapaata vettä saadaan poistettua valmistettavasta tuotteesta kuivaamalla, lisäämällä 

soluutteja, eli suolaa ja sokeria, sekä pakastamalla raaka-aine. [6, s. 20.] Kuivatun lihan 

vesiaktiivisuus on alle 0,60, ja sen kosteus on alle 25 % [6, s. 320].  

Kuivauksen aikana sekä elintarvike että mikrobi menettävät vettä. Mikrobit pyrkivät kui-

vauksen aikana osmoottiseen tasapainoon ympäristönsä kanssa. Mikrobin ympärille 

muodostuu hypertoninen ympäristö, kun elintarvikkeesta haihtuu vettä. Diffuusiossa 

vettä siirtyy ulos mikrobisolusta, mikä johtaa solun plasmolyysiin. Mikrobit kuitenkin ovat 
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kehittäneet kyvyn saada osan vedestä takaisin syntetisoimalla tai ottamalla sisäänsä ai-

neita, jotka estävät tai hidastavat veden virtaamista ulos solusta. Näitä aineita ovat esi-

merkiksi kaliumionit, glyseroli ja aminohapot. [6, s. 319.] 

Kuumailmakuivauksessa vesi haihdutetaan lihan pinnasta puhaltamalla kuumaa ilmaa. 

Kuuma ilma lämmittää elintarvikkeen pintaa, jolloin vesi haihtuu ja ilmavirta puhaltaa ve-

sihöyryn pois. Kun pinta on kuivunut, lihan sisällä oleva vesi alkaa siirtyä kohti pintaa ja 

kuivuminen jatkuu. Kuivuminen hidastuu loppua kohden, kun lihan kosteuspitoisuus al-

kaa lähestyä ilmankosteutta. Kun veden haihtuminen hidastuu, lihan pintalämpötila alkaa 

kohota, koska haihtumisen viilentävä vaikutus vähenee. Tämä on kohta, jolloin lihan pin-

nalle saattaa syntyä lämpövaurioita. [6, s. 321.] 

Kuivaliha on monikäyttöistä, ja se säilyy parhaimmillaan jopa vuoden verran. Kuivaliha 

on varsinkin retkeilijöiden ja kalastajien suosiossa, koska kuivalihaa ei tarvitse säilyttää 

kylmässä ja se vie vähän tilaa vaelluksilla ja luonnossa ollessa [5]. 100 grammassa kui-

valihaa voi olla jopa 65,7 g proteiinia, joka auttaa jatkamaan liikkuessa ja pitää näläntun-

teen pitkään poissa [11]. Nyt myös moni on alkanut vaihtamaan sipsit ja muut napostelut 

kuivalihan paloihin, koska ne ovat vähärasvaisempia kuin sipsit. Silti kuivalihaa ei voi 

syödä ylen määrin korkean suolapitoisuuden takia [12]. Kuivaliha on pohjoisen vastine 

Etelä-Euroopan ilmakuivatulle kinkulle [10, s. 201]. 

Suomessa ei tällä hetkellä ole Kuivalihakundin lisäksi toista suomalaista yritystä, joka 

valmistaisi kuivalihaa. Vuonna 2011 Luumäellä kokeiltiin valmistaa ilmakuivattua sian-

niskaa, sekä ulkofileettä Saparokuja oy:ssä [13]. Kyseinen yritys on kuitenkin valitetta-

vasti jo mennyt konkurssiin [14]. Tällä hetkellä kuivalihaa tulee Suomen markkinoille Kui-

valihakundin lisäksi ulkomailta, varsinkin Amerikasta. 

5 Kuivalihan tuotanto- ja pakkausprosessi 

Alla olevassa kuivalihan prosessikaaviossa (Kuva 1.) selitetään, kuinka liha saapuu Kui-

valihakundille teurastamoista ja miten se vastaanoton jälkeen laitetaan pakkaseen odot-

tamaan valmistusta. Valmistettava lihaerä otetaan käyttöön aina saapumisjärjestyk-

sessä, jotta liha käytettäisiin mahdollisimman tuoreena eikä laatupoikkeamia syntyisi. 
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Aluksi lihasta leikataan käsin kalvot ja jänteet pois, minkä jälkeen liha laitetaan leikkuriin, 

joka viipaloi lihan ennen marinointia. Marinoinnin jälkeen liha käsitellään uudelleen jän-

teiden osalta, ja vain hyvät palat lähtevät uuniin kuivumaan. Kuivumisen jälkeen liha sil-

putaan ja pakataan, jotta matka kuluttajille voi alkaa. [2.] 

 

Kuva 1. Kuivalihakundin prosessivuokaavio. [2.] 

5.1 Lihan vastaanotto 

Liha tulee suoraan tukkureilta jäisenä Koivuhaan tuotantotilaan [2]. Kylmäketjun katkea-

mattomuuden vuoksi saapuva liha tulee säilyttää alle +7°C:ssa [12].  Kylmäketju ei saa 

katketa missään vaiheessa, ennen kuin kuivalihaa aletaan valmistaa. Kylmäketju tarkoit-

taa lämpötilan ylläpitämistä jäähdytetyn elintarvikkeen valmistuspaikasta myyntipaik-

kaan tai kuluttajalle [15]. Tässä tapauksessa kylmäketjun pitää säilyä vain teurastamon 
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ja tukkuliikkeen kautta Kuivalihakundille, jossa lihaa aletaan valmistamaan. Lihoja säily-

tetään pakkasessa siihen asti, kunnes ne laitetaan leikkuriin [2]. 

5.2 Tuotteen valmistustapa 

Aluksi valitaan liha, josta halutaan valmistaa kuivalihaerä. Lihat siistitään poistamalla 

mahdollisimman paljon kalvoja. Isoissa määrissä joukkoon jää aina vähän kalvoja. [2.] 

Siistimisen jälkeen lihat leikataan syiden suuntaisesti noin puolen sentin paksuisiksi sui-

kaleiksi, jotta palat ovat kestävämpiä. Poikkisyiden mukaan leikattu liha saattaisi olla 

mureampaa [15]. Leikkurista liha menee suoraan marinointiin [2]. 

Lihan marinointi tuo tuotteeseen makua. Lihan marinointiin käytetään öljyttömiä mari-

nadeja, koska öljy estää veden poistumisen lihasta, öljy hidastaa kuivumisprosessia ja 

öljyinen marinadi pilaantuu [16]. Soija on yleisin marinadissa käytettävä aine. Soija ko-

rostaa lihan makua. Marinadiin voidaan laittaa mukaan myös sokeria, jotta lihasta tulisi 

kiiltävämpi. Lihojen annetaan olla marinadissa vähintään vuorokauden, jotta marinadi 

kerkeää mureuttaa lihaa ja mausteet pääsevät maustamaan lihan läpikotaisin. Mausta-

misen jälkeen liha laitetaan uuneihin kuivumaan. Kanan- ja naudanliha vaatii kuivatusta 

uunissa 10 tuntia 60 °C:ssa, kun taas sianliha tarvitsee 13 tuntia 60 °C:ssa. Valmis kui-

valiha näyttää tummalta ja on kovaa ja sitkeää rakenteeltaan. Kuivatuksen jälkeen lihan 

annetaan jäähtyä ja se laitetaan silppuriin, joka leikkaa lihasuikaleista noin 2 cm:n kokoi-

sia neliöitä, jotka pakataan ilmatiiviiseen pakkaukseen valolta ja kosteudelta suojaan 

[17]. 

5.3 Kuivalihan pakkaus 

Kuivaliha säilyy sellaisenaan kuivassa, mutta kaupallisiin tarkoituksiin kuivaliha pakataan 

ilmatiiviiseen valolta suojattuun pakettiin. Ilmatiiviys säästää tilaa ja lisää tuotteen säily-

vyyttä. Kuivalihapakkauksiin ei saa päästä missään nimessä kosteutta, koska kosteus 

pilaannuttaa tuotteet. [15.] Pakkauksen on suojattava tuotetta kuljetuksen ja varastoinnin 

aikana sekä taattava tuotteen elintarvikehygieeninen laatu. Pakkaus suojaa tuotetta 

myös ulkopuolisilta kontaminaatiolähteiltä, ja pakkauksessa tulee olla asianmukaiset 

merkinnät [18, s. 132]. Pakkauksen on myös suojattava ympäristöä tuotteelta, ja pakkaus 
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vähentää tuotehävikkiä sekä mahdollistaa tehokkaan tuotannon ja jakelun [18, s. 130-

131].  

Kuivalihan pakkaus antaa tiedon kuluttajalle ja toimii markkinoinnin apuvälineenä [18, s. 

133]. Kauppa- ja teollisuusministeriö on asettanut määräyksiä pakkausmerkinnöistä 

myytäville elintarvikkeille. Lisäksi on tiettyjä elintarvikeryhmiä tai elintarvikkeita koskevia 

erityismääräyksiä. Pakkausmerkintöjen on oltava helposti luettavissa ja ymmärrettä-

vissä, koska ne on tehty kuluttajan etua ajatellen. Pakkausmerkinnät eivät saa johtaa 

kuluttajaa harhaan, ja ne on pääsääntöisesti tehtävä molemmilla kotimaisilla kielillä, suo-

men ja ruotsin kielellä. Pakkauksesta on kerrottava selkeästi elintarvikkeen nimi, ai-

nesosaluettelo, sisällön määrä sekä säilyvyysaika. Asiakkaan on myös saatava tietää 

valmistajayritys ja yrityksen osoite, tuotteen alkuperämaa, erän tunnus sekä säilytys- ja 

käyttöohje. [18, s. 130-133] Kuivalihakundin tuotteet säilyvät avattuna jopa vuoden [5].  

MA-pakkaaminen eli muunnetun ilmakehän pakkaamisessa (modified atmosphere 

packaging MAP) elintarvikkeiden säilyvyys ja turvallisuus pyritään parantamaan muutta-

malla pakkauksen kaasukoostumusta. Hiilidioksidi (CO2), typpi (N) sekä happi (O) nor-

maalissa ilman kaasukoostumuksessa ovat otollisia pilaaja- ja ruokamyrkytysbakteerien 

kasvulle. MA-pakkauksessa hiilidioksidi estää bakteerien kasvua ja pidentää niiden le-

povaihdetta (lag-faasi) ja kasvuaikaa. [6, s. 338] 

Hiilidioksidi hidastaa entsyymaattisia reaktioita, vaikuttaa solun kalvojen toimintaan ja 

estää aineiden soluunottoa, siirtämistä sekä jakaantumista. Hiilidioksidi estää myös ae-

robisten gramnegatiivisten bakteerien kasvua kuivalihassa. Huonolaatuista tuotetta ei 

kuitenkaan pystytä parantamaan kaasuseoksella, vaan ainoastaan laadukkaan tuotteen 

säilyvyyttä voidaan pidentää. [6, s. 338‒339.] Hiilidioksidi aiheuttaa silti ongelmiakin pak-

kauksissa. Suurina pitoisuuksina se voi aiheuttaa maku- ja värimuutoksia, pakkauksen 

painumista kasaan, sekä kudosnesteen irtoamista. Hiilidioksidin ominaishaju voi myös 

tuntua epämiellyttävältä pakkauksen avauksen yhteydessä. 

Hapen määrää vähennetään pakkauksissa, koska happi edistää aerobisten pilaajien ja 

patogeenien kasvua. Myös rasvojen ja väriaineiden hapettuminen tapahtuu hapen takia, 

ja tämä lisää makumuutoksia tuotteessa. Happi estää kuitenkin anaerobisten bakteerien 

kasvua ja säilyttää lihan myoglobiinin hapettuneessa oksimyoglobiinimuodossa, eli lihan 
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ominainen punainen väri säilyy kuluttajalle asti. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättömyys 

kuivalihan kanssa. [6, s. 339.] Typellä ei ole juurikaan antimikrobista vaikutusta, koska 

typpi on reagoimaton kaasu. Typellä syrjäytetään pakkauksista happi. Lisäksi typpi on 

hiilidioksidin kanssa täytekaasu, jolla saadaan pidettyä pakkauksen muoto halutunlai-

sena. MA-pakkaaminen on kuitenkin parempi raa’alle lihalle, kuin kuivatulle. [6, s. 339-

340.] Raaka-aineet voisi pakata MA-pakkaustekniikalla, jotta tuotteiden säilyvyys olisi 

hyvä siihen asti, kunnes kuivalihaa aletaan valmistamaan. 

6 Prosessin automatisointi 

Nykyisellään Kuivalihakundi Oy:llä vain lihan siivutus ja silputus on automatisoitu. Alla 

olevassa prosessikaaviossa (kuva 2) kuvataan esimerkkiä suunnitellusta automatisoi-

dusta prosessista. Kuvassa tuotteet edelleen laitettaisiin käsin kalvonpoistokoneeseen, 

mutta siitä eteenpäin prosessi olisi kokonaan automatisoitu ja työntekijöille jäisi vain pro-

sessin laadunvalvonta ja seuranta. Kalvonpoistokoneelta lihasuikaleet liikkuisivat hihnaa 

pitkin maseerauskoneen kautta tunneliuuniin. Tunneliuunista valmiit kuivalihasuikaleet 

liukuisivat silppurin kautta pakkauskoneeseen.  
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Kuva 2. Prosessikaavio Kuivalihakundin automatisoidusta prosessista. 

Prosessikaaviossa on otettu huomioon kalvonpoistokoneelta sivuun jäävät jänteet ja kal-

vot. Tässä kuvatussa suunnitelmassa epäkurantit tuotteet menisivät myös maseeraus-

koneeseen lihasuikaleiden jälkeen omana eränä. Maustumisen jälkeen jänteet ja kalvot 

myös kuivattaisiin tunneliuunissa ja silputtaisiin silppurissa. Näistä tehtäisiin erillisiä mu-

rupusseja, joita voitaisiin myydä pienempiä eriä. Samoihin pusseihin laitettaisiin myös 

silppuriin jäänyt päätuotteen murustunut jäännös. Tuotetta voitaisiin käyttää kuin peko-

nimurua ja näin saataisiin tuotehävikki pienemmäksi. 
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6.1 Prosessin laitteisto ja niiden toimintatarkoitus 

Jotta prosessi saataisiin automatisoitua, tarvitaan oikeat laitteet sitä varten. Lihan leik-

kaukseen Kuivalihakundi oy:llä on jo sopiva leikkuri [2]. Tavoitteena on, että automati-

soidussa prosessissa liha menisi leikkurista suoraan linjastoa pitkin maseerausrumpuun, 

jossa marinadi sekoitettaisiin tuotteeseen vakuumissa ajan säästämiseksi. Maseeraus-

rummusta lihasuikaleet laskettaisiin takaisin linjastolle, josta ne tärinän avulla saataisiin 

järjestäytymään ja vältettäisiin lihan joutuminen päällekkäin. Kun suikaleet olisivat järjes-

tyksessä, linjasto veisi suikaleet suoraan uuniin. 

Uunit olisivat tunneliuuneja, joissa liha liikkuisi hitaasti tarvittavat 10-13 tuntia ja tulisi 

toisesta päästä ulos kypsänä ja valmiina silputukseen. Kaikki uunista ulos tulleet lihasui-

kaleet liikkuisivat samaa hihnaa pitkin kohti silppuria, joka annostelee sopivalla tahdilla 

oikean määrän tuotetta kohti teriä. Kuivalihakundilla on jo sopiva silppuri lihalle, ja tätä 

voitaisiin hyödyntää prosessissa. Silputtu tuote johdetaan pussituskoneeseen, jossa se 

annostellaan painon mukaan ja pussiin laitetaan valmistuspäivämäärä ja muut tarvittavat 

ja lakisääteiset tiedot. Yrityksellä on jo itsellään käytössä pussituskone, jota voisi hyö-

dyntää automatisoinnissa pienen muokkauksen jälkeen [2]. 

Silppurin oheistuotteena syntyy pelkkää murua [2]. Tätä voisi myydä asiakkaille pienem-

missä pusseissa muun muassa ruuanlaittoon, jolloin hävikki olisi pienempää. Myös leik-

kausvaiheessa epäkelvollinen aines, kuten kalvot ja jänteet, voitaisiin silputa tarpeeksi 

pieneksi muruksi ja myydä asiakkaille. Näin lihasta ei menisi hukkaan ollenkaan ja kate 

paranisi. 
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6.1.1 Kalvonpoistokone 

Prosessi nopeutuisi paljon käyttämällä kalvonpoistokonetta (kuva 3). Kalvon poistami-

nen koneellisesti lisää yrityksen tuottoa, koska koneellisesti se on nopeampaa, turvalli-

sempaa ja lihan hukka pienenee. Kalvonpoistokoneet eivät kuitenkaan pysty poistamaan 

lihan sisällä olevia kalvoja, jolloin siivutuksen jälkeen pitäisi silti tehdä silmämääräinen 

tarkastus. Myöskään rasvanpoisto ei onnistu kalvonpoistokoneilla, koska rasvalla ei ole 

tarpeeksi kiinteää muotoa, johon terät ottaisivat kiinni. Rasvanpoisto on tehtävä käsin, 

mielellään jo ennen kalvonpoistoa [19]. 

Kuva 3. Nock Membrane Skinner – V560N -kalvonpoistokone [20.] 

Yksi mahdollinen ammattimainen kalvonpoistokone on Nock Membrane Skinner – 

V560N, jonka leikkausnopeus on 37 m/min, ja se puhdistaa itse itseään jatkuvasti pai-

neilmapuhdistusjärjestelmän kautta [20]. Nock -koneen huoltaminen on helppoa, ja sen 

pystyy huoltamaan ilman asiantuntijoita [19]. Koneella pystyy puhdistamaan sian, nau-

dan, lampaan ja siipikarjan lihat. Kun lihat on puhdistettu kalvoista, ne siirtyvät linjastoa 

pitkin leikkurille, joka suikaloi lihanpalat oikean paksuisiksi siivuiksi [20]. 
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6.1.2 Maseerausrumpu 

Maseerausrummun (kuva 4.) käyttö nopeuttaisi marinointiprosessia. Maseerausrummun 

avulla suolaliukoiset proteiinit siirtyvät lihan pinnalle vahingoittamatta lihaskudosta. Myös 

lihanpalojen iskeytyminen toisiaan vasten ja hiertyminen löysentää lihan rakennetta, jol-

loin proteiinit pääsevät irtautumaan lihan pinnalle ja mureuttavat lihaa lisää. Tärkeimmät 

suolaliukoiset proteiinit ovat myosiini ja aktiini. Kun proteiinit ovat lihan pinnalla, liha voi 

imeä paremmin mausteita sisäänsä ja näin ollen nopeuttaa marinoitumista ja samalla 

vielä vähän mureuttaa lihaa. [18, s. 49‒50.] 

Kuva 4. Esimerkki maseerausrummusta. [23.] 

Maseerausrummussa on vakuumitoiminto [21]. Vakuumissa eli tyhjiössä pienennetään 

painetta ilmatiiviissä kammiossa pumppaamalla ilmaa pois maseerausrummusta [20]. 

Vakuumia käyttämällä prosessi nopeutuu hieman, koska öljyt erottuvat lihasta, ja näin 

ollen mahdollistaa marinadin imeytymisen lihaan. Vakuumi estää myös prosessissa 

vaahdon syntymisen veden ja proteiinien sekoittuessa [18, s. 49-50]. Maseerausrumpu 

pyörittää lihanpaloja, ja sen seinässä olevat lavat nostavat lihanpaloja ylös pohjalta, jol-

loin marinadi sekoittuu tasaisesti. Maseerauksen on tapahduttava mahdollisimman kyl-
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mässä lämpötilassa, mieluiten jopa alle 0 °C:ssa, jotta proteiinien liukoisuus on parhaim-

millaan [18, s. 50]. Maseerausohjelmat vaihtelevat tuotteen ja halutun lopputuloksen mu-

kaan [22]. Rummun pyöritys ei ole jatkuvaa, vaan niin sanotussa ohjelmassa on lepo-

taukoja, jolloin veden annetaan rauhassa sitoutua irronneisiin proteiineihin [23]. Masee-

rausrumpuun lihat tulevat suoraan leikkurilta prosessin nopeuttamiseksi ja kun tuote on 

valmis, se siirtyy suoraan maseerausrummusta uuniin liukuhihnaa pitkin. 

6.1.3 Uunit 

Uuneina parhaiten toimisi tunneliuuni, koska siihen liha pystyisi siirtymään tasaisesti ja 

kuivatuksen jälkeen voisi perään laittaa liukuhihnan, josta tavara annosteltaisiin silppuriin 

sopivalla nopeudella ja määrällä. Tunneliuunit takaavat tasaisen lämmönjakauman ja 

antavat näin ollen tasaisen paistotuloksen. Spooner Industries -tunneliuunit (kuva 5.) on 

rakennettu ilmavirtausteknologiaa hyödyntäen, joten samalla kosteus siirtyy pois uunin 

sisältä ja kypsyminen olisi tasaisempaa ja nopeaa. Tunneliuuneissa täyttöaste ei vaikuta 

paistotulokseen, jolloin uunia voisi täyttää erittäin tiheästi lihasuikaleilla [25]. Nopeudeksi 

uuniin asennettaisiin tarpeeksi hidas nopeus, jolloin liha ehtisi kuivua riittävästi. Kuiva-

tuksen jälkeen lihan liikkuisivat liukuhihnaa pitkin silppurille ja silppurista pakkausko-

neelle, joka käyttää annostelun perusteena tuotteen painoa. Annostelussa käytetään 

kuppiannostelijaa, jolle on annettu ylä- ja alarajat, joiden sisällä painon on pysyttävä. 
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Kuva 5. Esimerkki tunneliuunista. [24.] 

6.2 Kustannusarviointi 

Kustannusarviossa otettiin huomioon Kuivalihakundin nykyinen tuotanto kuukaudessa, 

sekä nykyiset arvioidut syntyneet kulut työntekijöistä [1]. Saatuja tietoja vertailtiin laitteita 

myyvien yritysten hintoihin nykyisillä tuotantomäärillä, sekä suuremmilla ja pienemmillä 

tuotannoilla. Näin saatiin selville, missä on kriittinen piste sille, että automaatioon siirty-

minen tulisi kannattavaksi yritykselle. Työkoneiden kulut laskettiin kuukausittaisina ra-

hoituskuluina. Tarkoitus ei ainakaan aluksi ollut ostaa koneita suoraan yritykselle, vaikka 

sekin mahdollisuus on. Kustannuksiin ei ole laskettu automatisointia varten tehtäviä re-

montointi- ja muutoskuluja eikä prosessilaitteiden maahantuonnista syntyvien rahtien ku-

luja. Kuivalihan myyntihinta asiakkaille laskettiin halvimman paketin mukaan, jolloin kate 

tullee olemaan suurempi, kuin taulukossa (liite 1) [1]. 

Tiedot työntekijöiden palkkakuluille ja sivukuluille (liite 1) otettiin Suomen Elintarviketyö-

läisten liiton liha-alan TES:stä. Oletuksena oli, että tuotannon kasvaessa tarvitaan työn-

tekijöitä yhtä paljon suhteessa, kuin tähänkin mennessä. [25.] 

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑚ää𝑟ä

150
 

Nykyisen kuukausittaisen tuotantomäärän perusteella voidaan laskea arvio, jossa yksi 

työntekijä pystyy kuukaudessa käsittelemään prosessin alusta loppuun noin 150 kg val-

mista kuivalihaa. Myös automatisoidussa prosessissa tarvitaan työntekijöitä, mutta huo-

mattavasti vähemmän, koska työntekijöille jäisi vain prosessin seuranta sekä asiakkai-

den tilausten vastaanottaminen, tilausten lähettäminen ja varastojen täydentäminen. 

Myös koneiden huolto saattaisi osittain olla työntekijöiden vastuulla. Siksi käytettiin tau-

lukossa arvoa 

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑚ää𝑟ä

250
, 

jolloin työntekijöiden määrä kasvaa tuotannon mukaan, mutta huomattavasti vähemmän, 

kuin ilman automatisointia.  
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Kuva 6. Tuotannon automatisoinnin kustannusvertailu 

Taulukosta selviää (liite 1), kuinka nykyisellä tuotantomäärillä työntekijöiden käyttäminen 

on järkevämpää, kuin automatisointi. Vasta noin 850 kg:n tuotannolla kuukaudessa 

päästäisiin kannattavuuden puolelle (kuva 6). Silloinkin vielä voitaisiin miettiä vain muu-

taman kohdan automatisointia, mikä olisi yritykselle halvempaa, kuin kaikkien koneiden 

hankkiminen. Sitä suuremmissa tuotantomäärissä alkaa automatisointi olla kannatta-

vampaa, vaikkakin sähkön kulutus nousee, samoin kuin huoltokustannukset. Ero ilman 

automatisointia ja automatisoinnin välillä on erittäin selkeä, mitä suuremmat tuotanto-

määrät ovat kuukausittain. 

7 Laadunvalvonta 

Yrityksen on otettava laadunvalvonnassa raaka-aineiden valitsemisen lisäksi huomioon 

omavalvonta ja lainsäädäntö. Entinen Elintarvikevirasto Evira, nykyinen Ruokavirasto, 

viranomaisena valvoo elintarvikkeiden turvallisuutta [27]. Omavalvonnalla seurataan 

elintarvikkeita tuottavan yrityksen tuotteiden turvallisuutta. Yrityksen on täytettävä lain-

säädännön vaatimukset, ja riskit on huomioitava [28]. Omavalvonnalla voidaan parantaa 

yrityksen asiakastyytyväisyyttä, tuotannon taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta ja 

15 000 €

20 000 €

25 000 €

30 000 €

35 000 €

40 000 €

45 000 €

50 000 €

55 000 €

60 000 €

600kg 900kg 1200kg 1800kg

K
u

u
ka

u
si

 k
u

st
an

n
u

ks
et

Kuukaudessa valmistettu kuivaliha määrä

Tuotannon automatisoinnin kustannusvertailu (kk)

Manuaalisten tuotannon kustannukset Automatisoidun tuotannon kustannukset



17 

 

tuotteiden laadukkuutta [29, s. 35]. Viranomaiset tekevät yritykseen tarkastuksia, ja sil-

loin tarkastetaan, vastaako yrityksen omavalvonnan kirjallinen osa ja toiminnallinen osa 

toisiaan [28].  

Omavalvonnan sisällöstä määrätään elintarvikelain pykälässä 19 ja 20. Maa- ja metsä-

talousministeriön asetuksessa 795/2014 säädetään tarkemmin laitosten omavalvon-

nasta [28]. Elintarvikelain (23/2006) 17. §:n mukaan elintarviketoimijan omavalvonta-

suunnitelmaan on sisällytettävä jäljitettävyys, jonka avulla voidaan selvittää saapuneet 

ja lähteneet erät ja ongelmien ilmetessä rajoittaa ongelmien laajuutta [30]. 

Monissa yrityksissä omavalvontajärjestelmä perustuu HACCP-järjestelmästä, henkilö-

kunnan koulutuksesta, sekä tukijärjestelmästä [29, s. 35]. Tukijärjestelmät varmistavat, 

että yritys täyttää perushygieniavaatimukset. Elintarviketuotannon hallintajärjestelmä, eli 

HACCP, takaa terveyttä vaarantavien vaarojen hallinnan. Vaarat voivat olla esimerkiksi 

fysikaalisia, eli lasinpala tuotteessa, tai kemiallisia, kuten lääkejäämät, sekä biologisia 

kontaminaatioita, kuten bakteeritartunnat. Järjestelmä kattaa raaka-aineista jakelun 

kautta lopputuotteeseen asti koko ketjun. Prosessissa arvioidaan työvaiheeseen liittyvät 

vaarat ja riskit ja yritetään löytää näille hallintakeinot, sekä kriittiset hallintapisteet. [28.] 

HACCP:tä ei kuitenkaan käytetä Kuivalihakundilla. HACCP on yleensä isompien yrityk-

sien laadunvalvontaan tehty hallintajärjestelmä. Kuivalihakundi voi kuitenkin hyödyntää 

omassa yrityksessään HACCP:tä ottamalla yritystä hyödyttäviä kohtia osaksi päivittäistä 

elintarvikevalvontaa. Vaarojen arvioinnissa voitaisiin arvioida ja ennaltaehkäistä jokapäi-

väisenä toimenpiteenä riskikohtia. Pidettäisiin huolta linjastosta, ettei sinne päädy kes-

ken prosessin mitään prosessiin kuulumatonta ja vielä pakatessa tuotetta, valvottaisiin 

pussiin päätyviä tuotteita ja näin ollen pystyttäisiin ennaltaehkäisemään riskitekijöitä. [2.] 

Kuivalihakundi voisi käyttää hyväksi mm. vuokaaviota, jossa käsitellään koko elintarvik-

keen valmistus, sekä kuvataan tuotteen raaka-aineet ja käyttötavat.  

7.1 Lihan valinta 

Laadukas liha on lähtöisin eläimestä, jota on hoidettu hyvin ja jonka terveydestä on pi-

detty huolta [10, s. 30]. Lainsäädännössä on määritelty eläinten hyvinvoinnin vähimmäis-

taso, mutta tiedon lisääntyessä sitä on pyritty kehittämään edelleen [31]. Tärkeimmät lait 
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ovat eläinsuojelulaki (247/1996), laki eläinten kuljetuksista (1429/2009) sekä eläinten 

suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteisiin liittyvä valtioneuvoston asetus 

1/2005 [10, s. 26]. Myös eläinten pitoon, hoitoon, käsittelyyn ja kohteluun liittyviä vaati-

muksia on asetettu maa- ja metsätalousministeriöstä [31].  

Eläinten kuljettamiseen on asetettu määräyksiä eläinkuljetuslaissa ja eläinsuojeluase-

tuksissa. Kuljettajalla on oltava lupa aluehallintovirastolta, ja eläimiä käsittelevillä on ol-

tava riittävä koulutus tai pätevyys. Eläimet lastataan ja puretaan kuljetuksissa mahdolli-

simman rauhallisesti välttäen stressiä. Eläintä ei saa käsitellä väkivaltaisesti ja vahingol-

lisesti. Kuljetettavan matkan on oltava lyhyt, sekä eläinten hyvinvointi on tarkastettava 

säännöllisesti ja eläimet on juotettava sekä ruokittava matkan pituus huomioon ottaen. 

Eläinkuljetusautoissa on oltava myös ilmastointi. [10, s. 32.] 

Teurastus tapahtuu mahdollisimman rauhallisessa ympäristössä huomioiden eläimen 

luontaisen käytöksen [32]. Kaikkien muiden eläinten on suotavaa levätä kuljetuksen jäl-

keen hetki ennen teurastusta, paitsi sikojen. Sianliha on parempi, mitä vähemmän sika 

kerkeää stressata ja odottaa teurastusta [33]. Muun muassa siipikarja ja siat teuraste-

taan laumassa, jottei synny paniikkia ja etteivät stressitasot nouse korkeiksi. Teurastuk-

sen jälkeiset tapahtumat vaikuttavat merkittävästi lihan laatuun. Kolme merkittävintä 

asiaa ovat proteiinien hajoaminen, sidekudosten määrä lihan sisällä ja lihassyiden su-

pistumisaste, joihin vaikuttaa oikein tehty raakakypsennys. Lihan laatu vaikuttaa oleelli-

sesti lopputuotteeseen, ja varsinkin stressaantuneina teurastetuista eläimistä tulee huo-

nolaatuista lihaa. [10, s. 32-33.] 

7.1.1 Stressiliha 

Yksi suurimmista lihan laatuun vaikuttavista asioista on stressiliha eli pH-liha [32]. Se 

syntyy teurastuksen aikana tai teurastukseen mentäessä aiheutuneesta stressistä eläi-

melle [32]. Varsinkin sikoja on jalostettu, jotta saataisiin stressilihan aiheuttama halotaa-

nigeeni poistettua kokonaan [10, s. 22]. Teurastuksessa lihan pH:n pitäisi lähteä laskuun, 

jotta liha mureutuisi. Näin ei kumminkaan käy stressilihan yhteydessä [10, s. 160]. Eläin-

ten stressiä voidaan helpottaa yhteistainnutuksilla ennen teurastusta, kuljetusolosuhtei-

den parantamisella sekä rauhallisemmalla ympäristöllä [10, s. 32-33]. 
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Tervaliha (DFD-liha) ja PSE-liha (Pale, Soft ja Exudative) ovat stressilihan aiheuttamia 

[10, s. 160]. Tervalihassa eläin joutuu kokemaan pitkäaikaisen rasituksen ennen teuras-

tusta, minkä takia glykogeeni kuluu lähes kokonaan loppuun, ja tästä syystä maitohapon 

muodostus on vähäistä sekä pH-arvo jää korkeaksi [29, s. 31]. Korkea pH antaa baktee-

reille paremmat kasvumahdollisuudet, kuin normaali pH, jolloin raakakypsennyksen ai-

kana syntyy säilyvyysongelmia [6, s. 187]. Tervaliha on todella tummaa ja tahmeaa, ja 

tällaisen lihan säilyvyys on huonoa, mutta sitä pystyy käyttämään makkaroiden raaka-

aineissa hyvän vedensidontakyvyn takia [18, s. 45-46]. 

PSE-lihassa teurastuksen yhteydessä glykogeenivarastot siirtyvät lihaksistoon ja maito-

hapon muodostus on nopeaa. Varsinkin sioilla esiintyvä ongelma, joka johtuu stressistä 

[33]. Lihasten happamuus lisääntyy aivan liian nopeasti, ja lihasta tulee vaaleaa, peh-

meää ja siitä tihkuu runsaasti lihasnesteitä. PSE-liha säilyy hyvin, koska pH on alhainen, 

mutta liha on kuivaa ja sitkeää. [29, s. 32.] Ruhon lämpötila ja alhainen pH muuttavat 

vettä sitovien proteiinien rakennetta, jolloin lihaksesta valuu vettä pois tavallista enem-

män [6, s. 187].  

7.1.2 Raakakypsytys 

Kun liha on teurastettu onnistuneesti, teurastamoiden tulee suorittaa raakakypsytys nau-

dan-, lampaan-, hirven- ja poronlihalle, jotta liha saadaan mureutettua ruuanlaittoa var-

ten. Porsaan-, broilerin- ja kalkkunanliha ovat luonnostaan mureita, joten niitä ei tarvitse 

raakakypsentää [34]. Raakakypsytys alkaa laskemalla teurastetusta eläimestä veri ko-

konaan pois, jolloin kudokset eivät saa happea verestä [35]. Solut kuluttavat jäljelle jää-

neet energiavarastot, ja glykogeeni eli lihastärkkelys alkaa muuttua maitohapoksi ent-

syymien vaikutuksesta [36]. Vuorokaudessa pH-arvo laskee normaalista 7,0:sta 5,4 - 

5,6:een [35]. Samalla alkaa rigor mortis eli kuolonkankeus, jossa liha on kimmoisaa ja 

sopimatonta teollisuuteen [34]. Kun lihakset alkavat jälleen veltostua, luonnollinen raa-

kakypsyminen alkaa ja kuolonkankeus on ohi [37]. 

Raakakypsytyksessä liha alkaa tummua ja osittain muuttua jopa harmaaksi. Lihaa pai-

naessa siihen jää kuoppa pitkäksi aikaa näkyviin. Lihan omat entsyymit alkavat pilkkoa 

lihas- ja sidekudoksien proteiineja, ja liha alkaa mureutua. Raakakypsytyksen kesto riip-
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puu side- ja lihaskudoksen laadusta, yleensä se on viikosta kuuteen viikkoa 0-2 astei-

sessa tilassa. Mureuttamisaikaa pystytään lyhentämään lämpötilaa nostamalla, mutta 

samalla mikrobitoiminta kasvaa ja liha pilaantuu herkemmin. [38.] Myöskään sitkeitä ja 

sidekudoksia paljon sisältäviä lihaksia ei raakakypsennetä, koska niitä ei voida mureut-

taa raakakypsennyksellä. Niihin vaikuttavat vain eläimen ikä. [37.] 

Vanhin käytössä oleva raakakypsennysmenetelmä on riiputus. Siinä eläimen ruho laite-

taan roikkumaan koukusta ripustettuna kylmään tilaan, linnut kaulastaan ja nisäkkäät 

jaloistaan [36]. Yleensä riiputus tehdään nyljetylle eläimelle, mutta se onnistuu myös nyl-

kemättömälle [38]. Riiputus on menettänyt suosiotaan raakakypsennysmenetelmänä, 

koska se vie teurastamoissa paljon tilaa ja painohävikki on suurta. Siksi nykyään suosi-

taan enemmän raakakypsennystä pakkauksissa [18, s. 44]. Siinä ruhon osat laitetaan 

tyhjiö- ja suojapakkauksiin, mikä estää lihan painohävikin ja parantaa lihan säilyvyyttä, 

sillä bakteeritoiminta on hidasta hapettomassa tilassa [18, s. 44]. 

Lihaa voidaan mureuttaa myös mekaanisesti koneella, kuten pihvikoneella, jossa terät 

viiltävät kudoksia ja soluja pienempiin osiin, sekä sähkösimulaatiolla. Pihvikoneella pro-

sessissa lihaan ei synny mehukkuutta eikä lihan herkullista aromia, kuten raakakypsen-

nyksellä. Sähköinen simulaatio kiihdyttää kuolonkankeuden alkamista, mikä vähentää 

lihan käsittelyaikaa sekä työvoimaa. Stimuloimalla sähköllä lihaa voi joidenkin eläinten 

lihan väri muuttua, samoin kuin vedensidontakyky hävitä. [39.] Myös marinoinnilla saa-

daan lisää mureutta lihaan ja maustumista. [18, s. 44-45] 

7.2 Tuotannollinen laatu 

Yrityksen kannattavuus paranee, kun tuotteet ovat laadukkaita ja siitä valvotaan koko 

prosessin ajan [40]. Tuotannolliseen laatuun vaikuttavat tuotteen hygieniasta huolehti-

minen, kuten puhtaat välineet, työntekijöiden kouluttaminen lihan oikeaoppiseen käsitte-

lyyn, kylmäketjun katkeamattomuus ja oikeanlainen pakkaus [18, s. 34]. Lihan käsitte-

lyssä käytetyt välineet puhdistetaan jokaisen käyttökerran jälkeen ja tarvittaessa vaihde-

taan kokonaan uusiin [18, s. 20-21]. Laitteistot puhdistetaan käytön jälkeen ja varmiste-

taan niiden kunto ja tarpeen mukaan korjataan tai uusitaan [28]. Varsinkin lihaa käsitel-

lessä on tärkeää, että pakastimet toimivat, ettei liha pääse sulamaan liian aikaisin, jolloin 
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se pilaantuu. Myös uunien on toimittava kuivalihan valmistuksessa oikein, jotta liha kui-

vuu eikä jää osittain raa´aksi ja pilaannuta tuotetta. Tarpeeksi kuumassa olevasta lihasta 

myös kuolevat bakteerit (EHEC, kampylobakteeri, Clostridium botulinum, listeria, salmo-

nella, sekä yersinia), sekä trikiiniloinen. [18, s. 35‒38.]  

Bakteereita pystytään estämään lisääntymästä myös happamuuden säädöllä. Lihalla it-

sellään on jo hyvä puskurikapasiteetti, eli lihan proteiinit neutraloivat happamuutta. Tä-

män takia happamuudensäätöaineet eivät ole välttämättä kovin tehokkaita. Lihassa viih-

tyvät bakteerit kasvavat helpoiten pH:n ollessa 5,1-6,4. Jos lihan happamuus saadaan 

kasvamaan, vaikka marinoinnin yhteydessä, voidaan bakteerien kasvaminen hidastaa. 

Happamuus vaikuttaa bakteeriin ainakin kahdella eri tavalla. Se estää entsyymien toi-

minnan ja hankaloittaa ravinteiden kuljettamista soluun.  

7.3 Aistinvarainen arviointi 

Aistinvaraisessa arvioinnissa mitataan tuotteesta otettua näytettä erilaisten aistien kautta 

ja arvioidaan toteuttamista, sekä tuloksista saatuja tulkintoja. Arvioinnin suorittavat hen-

kilöt, jotka on koulutettu ja testattu aisteiltaan siihen sopiviksi [41]. Kuivalihasta mitataan 

sen näkö-, haju-, tunto- ja makuaistiin kuuluvia asioita [42]. 

Heti kuivalihan valmistuksen alkaessa tarkastetaan, miltä pakkasesta tuleva liha näyttää, 

tuoksuu ja tuntuu käteen. Viipaloinnin jälkeen tarkastellaan lihan rakennetta ja varmiste-

taan marinadin maku ja tuoksu. Uunista tullessaan tarkastellaan jälleen lihan rakennetta, 

makua ja tuoksua ja kun kuivaliha on valmista silppuamisen jälkeen menemään pussiin, 

varmistetaan erästä sen maku, tuoksu, rakenne. Rakenteesta tarkastetaan ulkoinen ole-

mus, miltä kuivalihan pala tuntuu käteen ja miltä se tuntuu suussa [2]. Jos jossain näistä 

löytyy puutteita, kuivalihaa on tutkittava tarkemmin. Jos erästä löytyy virheitä, se on ve-

dettävä pois kokonaan myynnistä ja estettävä asiakkaille asti pääsy tai kokeiltava saada 

korjattua tuotteeseen syntynyt virhe ennen kuin se päätyy myyntiin. [41.] 

  

Kun prosessi automatisoidaan, yrityksen on suunniteltava, miten ja missä vaiheessa 

tuotteesta otetaan näytteitä ja miten niitä arvioidaan. On myös otettava huomioon näyt-

teiden ottamisen toistettavuus, sekä turvallinen näytteiden otto. [41.] Automatisoidussa 
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prosessissa ei välttämättä näe laitteiston sisään, jolloin tuotteen ulkonäön ja rakenteen 

seuraaminen jokaisessa vaiheessa loppuu, ja vasta lopussa voidaan tarkastella tuotteen 

rakennetta, makua ja ulkonäköä, jos näytettä ei ole turvallista ottaa kesken prosessin. 

Automatisoituun prosessiin voi rakentaa turvallisia kohtia ottaa näyte erästä, jota arvioida 

omilla aisteillaan ja katsoa toimiiko, prosessi halutulla tavalla kyseisessä kohdassa. 

7.4 Pakkaus ja säilyvyys 

Laadukas pakkaus luo kuluttajalle heti mielikuvan myös laadukkaasta tuotteesta [18, s. 

132-133]. Tuotteen on myös säilyttävä moitteettomana kuluttajalle asti. Oikeanlainen 

pakkaus suojaa kuivalihaa ja takaa sen hygieenisyyden, sekä säilyttää sen hyvänä ku-

luttajille estämällä mahdollisen lisäsaastumisen, jolloin he voivat luottaa saavansa sitä 

mitä pussissa luvataan olevan. Pakkauksen on suojattava tuotetta kuivumiselta ja kos-

tumiselta, asiakkaiden tutkimiselta, sekä aromien tarttumiselta. [18, s. 130-132.] Kun val-

mis kuivaliha pakataan pussiin, kuivalihan laatu vielä varmistetaan ennen kuin pussin 

suu suljetaan koneella pitämään kosteus poissa kuivatusta lihasta [2]. Hyvän säilyvyy-

den ehdoton edellytys on valmistus- ja pakkaushygienia ja kunnossa oleva kylmäketju 

valmistuksesta pakkaamiseen, varastoinnin, jakelun ja kaupan kautta kuluttajalle. Kulje-

tuksessa pakkaukset on pakattava kestämään ulkoa tulevia mekaanisia vaikutuksia, ku-

ten kolhiintumisia. [18, s. 130‒132.] 

Lihan pakkaamiseen käytetään paljon erilaisia muovikalvoja, koska ne ovat halpoja ja 

kalvojen muokkaaminen on helppoa. Muovikalvojen permeabiliteetilla eli läpäisevyydellä 

on tärkeä rooli haluttujen olojen säilyttämiseksi ja saavuttamiseksi. Permeabiliteetilla 

säädellään pakkausmateriaalin taipumusta päästää seinämän läpi höyryjä, kaasuja ja 

hajuja. Permeaatio taas kuvastaa nopeutta, jolla höyry tai kaasu kulkee polymeerisen 

materiaalin läpi. Paperisia pakkausmateriaalejakin suositaan vielä. Nykyään vain pape-

riset materiaalit päällystetään muovilla tai alumiinilla ominaisuuksien parantamisen takia. 

Päällystäminen tekee paperisesta pakkausmateriaalista myös vesi-, höyry-, kaasu-, 

aromi- ja rasvatiiviin. [6, s. 337.] 

Kuivalihakundilla on jo nyt toimivat ja käytännölliset pakkaukset tuotteilleen. Tulevaisuu-

dessa jos yritys haluaisi muuttaa pakkauksiaan, voisi muovista tehdyn pakkauksen 

muuttaa paperiseksi pakkaukseksi, joka olisi osittain kuorrutettu kierrätettävällä muovilla. 
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Näin tuote säilyisi edelleen yhtä hyvin, mutta retkeilijöiden suosiossa olevat tuotteet olisi 

helppo hävittää nuotiolla retken päätteeksi. Koska nyt on kierrätys ja luonnon huomioi-

minen kuluttajien yksi valintaperusteista, tämä olisi hyvä ottaa huomioon yrityksessä. 

Käytettävien pakkausmateriaalien on oltava aina ehdottoman turvallisia, ja siksi lainsää-

dännössä on säädöksiä, jotka säätelevät elintarvikkeiden kanssa suoraan kosketukseen 

joutuvia pakkausmateriaaleja. Kuluttajan turvallisuus varmistetaan sillä, ettei pakkauk-

sista irtoa mitään tuotteeseen, mikä voisi muuttaa elintarvikkeen ominaisuuksia tai koos-

tumusta. Pakkaukset eivät myöskään saa olla terveydelle haitallisia tai tehdä tuotetta 

ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi [18, s. 130]. Kuluttaja myös arvioi pakkauksen ulko-

näköä ja sitä, onko tuote helposti avattavissa ja suljettavissa tarvittaessa. Nykyään myös 

luonnonvaroja mahdollisimman vähän kuluttavat pakkaukset kiinnostavat asiakkaita, ku-

ten myös pakkauksien helppo hävittäminen [18, s. 132]. 

8 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä insinöörityössä selvitettiin, onko mahdollista saada parempilaatuista lihaa teuras-

tamoilta ja mikä teurastetun lihan laatuun vaikuttaa. Lisäksi tavoitteena oli kuvata, miten 

kuivalihaprosessituotannon voisi automatisoida. Lihan laatuun ei oikeastaan pysty vai-

kuttamaan, jos eläimiä on kohdeltu asianmukaisesti ja teurastus hoidettu lakien mukaan. 

Ainoastaan nuoremman eläimen lihalla saataisiin vähemmän jänteistä lihaa, jolloin lihan 

alkukäsittely olisi helpompaa [38]. Kuitenkin nuoremman eläimen lihan kilohinta on huo-

mattavasti kalliimpaan kuin vanhemman eläimen liha ja tämä taas lisäisi tuotantokustan-

nuksia. Haastattelin myös teurastamojen edustajia, mutta heidän ristiriitaiset vastauk-

sensa eivät auttaneet kertomaan, voiko tuotteen laatua parantaa nykyisestä saamalla 

parempaa lihaa, enkä käyttänyt heitä lähteinä työn tekemisessä.  

Hankaluutena oli löytää tietoa kuivalihasta ja sen valmistusprosessista. Lihasta ja lihan 

käsittelystä sen sijaan löytyy paljonkin tietoa. Myöskään ei voinut vertailla muiden suo-

malaisten kuivalihatuottajien toimintaa. Vain yksi aikaisempi yritys Suomessa on myynyt 

suomalaista kuivalihaa (Saparokuja oy), mutta yritys päätyi konkurssiin muutamassa 

vuodessa [13; 14]. 
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Tässä työssä kuvattiin useita erilaisia kuivalihatuotannossa käytettäviä laitteita. Kuiten-

kaan kuivalihaprosessin automatisointia ei ole kokeiltu käytännössä, joten jos automati-

sointi toteutetaan, se joudutaan vielä skaalaamaan tuotantomittakaavaan. Lisäksi jos ha-

lutaan, on mahdollista ottaa käyttöön vain osa esitetyistä tuotantolaitteista. Kun tuotanto 

ylittää 850 kg:n kuukausittaisen kuivalihamäärän, automatisointi tulee kannattavam-

maksi kuin lisätyöntekijöiden palkkaus nykyisillä tiedoilla. 

Tässä työssä esitellään vain esimerkkejä laitteista, joita voisi käyttää prosessin automa-

tisoinnissa, ja kustannusarvio on laskettu näiden laitteiden mukaan. Lihatuotannon lait-

teista löytyi monenlaisia vaihtoehtoja. Tähän työhön valittiin parhaiten kuivalihaan sopi-

vat ja sellaiset, joista löytyi kattavimmin tietoa. Lisäksi valintaan vaikutti laitteet, jotka 

sopivat nykyiseen Kuivalihakundin tuotantomääriin. Kannattavuuslaskelmat tehtiin Kui-

valihakundin tuotantomäärien mukaan [2]. 

Todennäköisesti kuivalihaprosessin automatisointi mahdollistaa myös uusien lihatuottei-

den valmistuksen. Lisäksi tässä työssä esiteltiin kokeilemisen arvoinen ratkaisu jäntei-

den ja kalvojen käytölle, jolloin ruoka-ainehävikki vähenisi ja tuotanto ja tuotto kasvaisi. 

Tätä insinöörityötä voidaan pitää onnistuneena sen perusteella, että saatiin suunniteltua 

automatisointiprosessi, joka voisi käytännössä toimia, kun Kuivalihakundin tuotantomää-

rät kuukaudessa nousevat yli 850 kg:n. 



25 

 

Lähteet 

1 Lahti, Timo. 2019. Kuivalihakundi.com. Verkkoaineisto. <https://www.kuivaliha-
kundi.com/epages/Kuivalihakundi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2016031502/Ca-
tegories/Imprint>. Luettu 19.11.2018. 

2 Lahti, Timo. 2018. Yrittäjä, Dried Buddy Oy, Kuivalihakundi Oy, Vantaa. Keskus-
telu 24.1.2019. 

3 Nakari, Max & Peltoluhta, Topi. 2016. Verkkokauppa ja sen markkinointikeinot, 
Case: Kuivalihakundi.com. Verkkoaineisto. 
<https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/121761/Nakari%20ja%20Pelto-
luhta%20Theseus.pdf?sequence=1>. Luettu 26.1.2019 

4 Suojanen, Armi. 2018. Kuivalihayrittäjä jätti vihdoin kuorma-autokuskin hommat. 
Vantaan Sanomat. Verkkoaineisto. <https://www.vantaansanomat.fi/artik-
keli/616253-kuivalihayrittaja-jatti-vihdoin-kuorma-autokuskin-hommat>. Päivitetty 
8.3.2018. Luettu 26.1.2019. 

5 Kinnunen, Nikke. 2017. Suomalainen nauta kuivuu retkeilijän taskuun – Lihan-
kuivaaja ei usko lihansyönnin hiipuvan. Maaseudun tulevaisuus. Verkkoaineisto. 
<https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/suomalainen-nauta-kuivuu-retkei-
lij%C3%A4n-taskuun-lihankuivaaja-ei-usko-lihansy%C3%B6nnin-hiipuvan-
1.207135>. Päivitetty 23.9.2017. Luettu 2.2.2019. 

6 Korkeala, Hannu. 2007. Elintarvikehygienia. Helsinki. WSOY Oppimateriaalit Oy. 

7 Kuivaliha. 2015. Verkkoaineisto. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuivalihaz>. Päivi-
tetty 11.5.2015. Luettu 19.11.2018. 

8 Siivikko, Jarmo. 2013. Lapin paras kuivalihaohje. Yle Uutiset. Verkkoaineisto. 
<https://yle.fi/uutiset/3-6537534>. Päivitetty 19.3.2013. Luettu 2.12.2018. 

9 Siivikko, Jarmo. 2012. Ainoa oikea kuivalihaohje. Yle Uutiset. Verkkoaineisto. 
<https://yle.fi/uutiset/3-5070598>. Päivitetty 9.3.2012. Luettu 24.3.2019. 

10 Remes, Mika. Liha. Kaikki lihasta laitumelta lautaselle. 2013. Porvoo: Bookwell 
oy. 

11 Sulamo. Kuivalihan kalorit ja ravintosisältö. Verkkoaineisto <https://www.su-
lamo.fi/kalorit/kuivaliha>. Luettu 14.3.2019. 

https://www.kuivalihakundi.com/epages/Kuivalihakundi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2016031502/Categories/Imprint
https://www.kuivalihakundi.com/epages/Kuivalihakundi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2016031502/Categories/Imprint
https://www.kuivalihakundi.com/epages/Kuivalihakundi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2016031502/Categories/Imprint
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/121761/Nakari%20ja%20Peltoluhta%20Theseus.pdf?sequence=1
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/121761/Nakari%20ja%20Peltoluhta%20Theseus.pdf?sequence=1
https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/616253-kuivalihayrittaja-jatti-vihdoin-kuorma-autokuskin-hommat
https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/616253-kuivalihayrittaja-jatti-vihdoin-kuorma-autokuskin-hommat
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/suomalainen-nauta-kuivuu-retkeilij%C3%A4n-taskuun-lihankuivaaja-ei-usko-lihansy%C3%B6nnin-hiipuvan-1.207135
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/suomalainen-nauta-kuivuu-retkeilij%C3%A4n-taskuun-lihankuivaaja-ei-usko-lihansy%C3%B6nnin-hiipuvan-1.207135
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/suomalainen-nauta-kuivuu-retkeilij%C3%A4n-taskuun-lihankuivaaja-ei-usko-lihansy%C3%B6nnin-hiipuvan-1.207135
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuivalihaz
https://yle.fi/uutiset/3-6537534
https://yle.fi/uutiset/3-5070598
https://www.sulamo.fi/kalorit/kuivaliha
https://www.sulamo.fi/kalorit/kuivaliha


26 

 

12 Sydän.fi. Sydänliiton hyvinvoinnin ja sydänterveyden verkkopalvelu. 2019. Suo-
laa vain kohtuudella. Verkkoaineisto. <https://sydan.fi/fact/suolaa-vain-kohtuu-
della/>. Luettu 24.3.2019. 

13 Joki, Niklas. Luumäelle nousee kotimaisen kuivalihan tuotantolaitos. Yle Uutiset. 
2011. Verkkoaineisto. <https://yle.fi/uutiset/3-5471463>. Päivitetty 21.12.2011. 
Luettu 20.12.2018. 

14 Kauppalehti. Yrityshaku. Saparokuja Oy konkurssipesä. Verkkoaineisto. 
<https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/saparokuja+oy+konkurssi-
pesa/29032524>. Luettu 21.12.2018. 

15 Lihatiedotus. 2018. Säilytys ja käsittely. Verkkoaineisto. <https://www.lihatiedo-
tus.fi/ruokaa-lihasta/sailytys-ja-kasittely.html>. Luettu 9.3.2019. 

16 Metsähallitus. 2019. Luontoon.fi. Kuivattamisen yleisohjeet. Kuivattavien elintar-
vikkeiden laatu ja hygienia. <https://www.luontoon.fi/retkeilynabc/retkiruoka/retki-
ruokaakuivaamalla/kuivattamisenyleisohjeet>. Luettu 20.3.2019. 

17 Teelahti, Tero. 2004. Kuivalihan tekeminen kotioloissa. Kerkesix. Verkkoaineisto. 
<https://kerkesix.fi/lihan-kuivaus-ohje/>. Päivitetty 1.3.2004. Luettu 2.12.2018. 

18 Leino, Pertti; Kohtala, Jari; Kymäläinen, Seppo; Tarvainen, Jukka & Henriksson, 
Jan. 2007. Liha-alan ammattioppi. Helsinki: Opetushallitus. 

19 Membrane skinning machines Vliesex. 2010. Verkkoaineisto. <https://www.supe-
riorfoodmachinery.com/downloads/data_sheets/1429279863020-NOCK-Mem-
brane-skinning-machines.pdf>. Luettu 2.2.2019. 

20 Superior food machinery. NOCK Membrane Skinner- V560N. 2019. Verkkoai-
neisto. <https://www.superiorfoodmachinery.com/processing-c1/meat-derinders-
c59/membrane-skinner-v560n-p624>. Luettu 2.2.2019. 

21 JBT. Schröder. Massage technology for increased productivity. Verkkoaineisto. 
<https://www.schroeder-maschinen.de/en/machines/massagers-max.html>. Lu-
ettu 2.2.2019. 

22 Nemco. Elintarviketeollisuuden ratkaisut. Henneken Maseerausrummut. Verkko-
aineisto. <http://www.nemco.fi/solutions/processing/henneken-tumbler/>. Luettu 
22.1.2019. 

23 Henneken tumbler. 2017. Verkkoaineisto. <http://www.nemco.fi/media/4835/hen-
neken-tumbler_2017_tumblers.pdf>. Luettu 22.1.2019. 

https://sydan.fi/fact/suolaa-vain-kohtuudella/
https://sydan.fi/fact/suolaa-vain-kohtuudella/
https://www.lihatiedotus.fi/ruokaa-lihasta/sailytys-ja-kasittely.html
https://www.lihatiedotus.fi/ruokaa-lihasta/sailytys-ja-kasittely.html
https://kerkesix.fi/lihan-kuivaus-ohje/
https://www.superiorfoodmachinery.com/downloads/data_sheets/1429279863020-NOCK-Membrane-skinning-machines.pdf
https://www.superiorfoodmachinery.com/downloads/data_sheets/1429279863020-NOCK-Membrane-skinning-machines.pdf
https://www.superiorfoodmachinery.com/downloads/data_sheets/1429279863020-NOCK-Membrane-skinning-machines.pdf
https://www.superiorfoodmachinery.com/processing-c1/meat-derinders-c59/membrane-skinner-v560n-p624
https://www.superiorfoodmachinery.com/processing-c1/meat-derinders-c59/membrane-skinner-v560n-p624
https://www.schroeder-maschinen.de/en/machines/massagers-max.html
http://www.nemco.fi/solutions/processing/henneken-tumbler/
http://www.nemco.fi/media/4835/henneken-tumbler_2017_tumblers.pdf
http://www.nemco.fi/media/4835/henneken-tumbler_2017_tumblers.pdf


27 

 

24 Leipomokoneet.fi. Tunneliuunit. Verkkoaineisto. <http://www.leipomokoneet.fi/ca-
talog/64/tunneliuunit.html>. Luettu 23.1.2019. 

25 Banmark. Tunneliuunit ja kiertoarinauunit. Verkkoaineisto. <https://www.ban-
mark.fi/tuotteet/laitteet/elintarviketeollisuus/tunneliuunit/>. Luettu 23.1.2019. 

26 2019. Verkkoaineisto. Suomen elintarviketyöläisten liitto. 
<https://www.selry.fi/@Bin/74478054/palkkataulukot_01022019.pdf>. Luettu 
20.3.2019. 

27 Mikä on Ruokavirasto? 2019. Verkkoaineisto. Ruokavirasto. <https://www.ruoka-
virasto.fi/tietoa-meista/mika-on-ruokavirasto/>. Luettu 25.3.2019. 

28 Opas pienmeijereille. Omavalvonta. Verkkoaineisto. <https://hami.fi/pienmeije-
riopas/omavalvonta/>. Luettu 1.3.2019. 

29 Iljäs, Tuija; Leino, Pertti & Åkerström, Ari. 2001. Lihankäyttöopas. Keuruu: Ota-
van kirjapaino oy. 

30 Opas pienmeijereille. Elintarvikkeiden jäljitettävyys. Verkkoaineisto. 
<https://hami.fi/pienmeijeriopas/elintarvikkeiden-jaljitettavyys/>. Luettu 1.3.2019. 

31 Lainsäädäntö ja ohjeet. 2019. Verkkoaineisto. Ruokavirasto. <https://www.ruoka-
virasto.fi/yritykset/elintarvikeala/teurastus/lihantarkastus/lainsaadanto-ja-ohjeet/>. 
Luettu 24.1.2019. 

32 Viilo, Tuulikki. Teurastamoissa eläinten kokeman stressin minimointi on tärkeä te-
kijä – Lintuja rauhoitellaan sinisellä valolla. Maaseudun tulevaisuus. 2017. Verk-
koaineisto. <https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/teurastamoissa-
el%C3%A4inten-kokeman-stressin-minimointi-on-t%C3%A4rke%C3%A4-te-
kij%C3%A4-lintuja-rauhoitellaan-sinisell%C3%A4-valolla-1.205583>. Päivitetty 
14.9.2017. Luettu 24.1.2019. 

33 CHAPTER 2: Effects of stress and injury on meat and by-produc quality. Verk-
koaineisto. <http://www.fao.org/3/x6909e/x6909e04.htm>. Luettu 10.12.2018. 

34 Hirvikota. Riistan riiputus eli raakakypsytys. Verkkoaineisto. <https://hirvi-
kota.wordpress.com/kaadon-jalkeen/riistan-riiputus/>. Luettu 24.1.2019. 

35 Nurmi, Tiina. Lihan mureutumiseen vaikuttavat tekijät; tarkastelussa naudan ulko-
file. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy. 2015. Verkkoaineisto. 
<https://docplayer.fi/14524873-Lihan-mureutumiseen-vaikuttavat-tekijat-tarkaste-
lussa-naudan-ulkofile-tiina-nurmi.html>. Päivitetty 9.11.2015. Luettu 10.12.2018. 

http://www.leipomokoneet.fi/catalog/64/tunneliuunit.html
http://www.leipomokoneet.fi/catalog/64/tunneliuunit.html
https://www.banmark.fi/tuotteet/laitteet/elintarviketeollisuus/tunneliuunit/
https://www.banmark.fi/tuotteet/laitteet/elintarviketeollisuus/tunneliuunit/
https://www.selry.fi/@Bin/74478054/palkkataulukot_01022019.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/mika-on-ruokavirasto/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/mika-on-ruokavirasto/
https://hami.fi/pienmeijeriopas/omavalvonta/
https://hami.fi/pienmeijeriopas/omavalvonta/
https://hami.fi/pienmeijeriopas/elintarvikkeiden-jaljitettavyys/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/teurastus/lihantarkastus/lainsaadanto-ja-ohjeet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/teurastus/lihantarkastus/lainsaadanto-ja-ohjeet/
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/teurastamoissa-el%C3%A4inten-kokeman-stressin-minimointi-on-t%C3%A4rke%C3%A4-tekij%C3%A4-lintuja-rauhoitellaan-sinisell%C3%A4-valolla-1.205583
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/teurastamoissa-el%C3%A4inten-kokeman-stressin-minimointi-on-t%C3%A4rke%C3%A4-tekij%C3%A4-lintuja-rauhoitellaan-sinisell%C3%A4-valolla-1.205583
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/teurastamoissa-el%C3%A4inten-kokeman-stressin-minimointi-on-t%C3%A4rke%C3%A4-tekij%C3%A4-lintuja-rauhoitellaan-sinisell%C3%A4-valolla-1.205583
http://www.fao.org/3/x6909e/x6909e04.htm
https://hirvikota.wordpress.com/kaadon-jalkeen/riistan-riiputus/
https://hirvikota.wordpress.com/kaadon-jalkeen/riistan-riiputus/
https://docplayer.fi/14524873-Lihan-mureutumiseen-vaikuttavat-tekijat-tarkastelussa-naudan-ulkofile-tiina-nurmi.html
https://docplayer.fi/14524873-Lihan-mureutumiseen-vaikuttavat-tekijat-tarkastelussa-naudan-ulkofile-tiina-nurmi.html


28 

 

36 Pekkala, Hannu. Porotietokansio. Teurastus. Elintarvike- ja poroalan koulutus-
hanke. 2006. Verkkoaineisto. <http://apumatti.redu.fi/admin/filecont-
rol/MS_136.pdf>. Luettu 10.12.2018. 

37 Haikarainen, Leena. Lihan mikrobiologiseen ja aistittavaan laatuun vaikuttavia te-
kijöitä pienimuotoisen liha-alan laitoksen naudanlihan raakakypsytysprosessissa. 
Mikkelin ammattikorkeakoulu. 2011. Verkkoaineisto. 
<https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/38391/Haikarai-
nen_Leena.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Päivitetty 22.11.2011. Luettu 
10.12.2018. 

38 Pesonen, Maiju. Naudanlihan syöntilaatuun vaikuttavat tekijät. Luonnonvara- ja 
biotalouden tutkimus. 2015. Verkkoaineisto. <https://jukuri.luke.fi/bitstream/han-
dle/10024/485474/luke-luobio_6_2015.pdf?sequence=6>. Päivitetty 6/2015. Lu-
ettu 12.12.2018. 

39 Adeyemi, Kazeem Dauda & Sazili, Awis Qurni. Efficacy of Carcass Electrical 
Stimulation in Meat Quality Enhancement: A Review.  US National Library of 
Medicine National Institutes of Health. 2014. Verkkoaineisto. 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093271/>. Päivitetty 27.3.2014. 
Luettu 24.1.2019. 

40 Laatu yrityksissä. Verkkoaineisto. Logistiikan maailma. <http://www.logistiikan-
maailma.fi/logistiikka/laatu/laatu-yrityksissa/>. Luettu 22.3.2019. 

41 Lilleberg, Leena. Aistinvaraiset menetelmät. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. 
Kemian ja toksikologiantutkimusyksikkö. Elintarvikeanalytiikkajaosto. 2011. Verk-
koaineisto. <https://docplayer.fi/359346-Aistinvaraiset-menetelmat.html>. Päivi-
tetty 12.10.2011. Luettu 3.1.2019. 

42 Logistiikan maailma. Laatuketju.fi. Aistinvarainen arviointi tuotekehityksessä. 
Verkkoaineisto. Logistiikan maailma. <http://www.laatuketju.fi/laatu-
ketju/www/fi/liitetiedostot/hankkeet/2012_raportit/FoodwestrapoliiteAistinvarai-
nenarviointi.pdf>. Luettu 25.1.2019. 

 

 

 

http://apumatti.redu.fi/admin/filecontrol/MS_136.pdf
http://apumatti.redu.fi/admin/filecontrol/MS_136.pdf
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/485474/luke-luobio_6_2015.pdf?sequence=6
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/485474/luke-luobio_6_2015.pdf?sequence=6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093271/
http://www.logistiikanmaailma.fi/logistiikka/laatu/laatu-yrityksissa/
http://www.logistiikanmaailma.fi/logistiikka/laatu/laatu-yrityksissa/
https://docplayer.fi/359346-Aistinvaraiset-menetelmat.html
http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/liitetiedostot/hankkeet/2012_raportit/FoodwestrapoliiteAistinvarainenarviointi.pdf
http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/liitetiedostot/hankkeet/2012_raportit/FoodwestrapoliiteAistinvarainenarviointi.pdf
http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/liitetiedostot/hankkeet/2012_raportit/FoodwestrapoliiteAistinvarainenarviointi.pdf


Liite 1 

  1 (1) 

 

 

 

Liite 1. Tuotannon automatisoinnin kustannusvertailu 

 

 

 

 

Työntekijät (4) Automaatio Työntekijät (6) Automaatio Työntekijät (8) Automaatio Työntekijät (12) Automaatio

Henkilöstön määrä 4 2,4 6 3,6 8 4,8 12 7,2

Palkkakulut 6 528 € 3 917 € 9 792 € 5 875 € 13 056 € 7 834 € 19 584 € 11 750 €

Henkilöstön sivukulut 11 098 € 6 659 € 16 646 € 9 988 € 22 195 € 13 317 € 33 293 € 19 976 €

Koneiden rahoituskulut 0 € 8 000 € 0 € 8 000 € 0 € 8 000 € 0 € 8 000 €

Koneiden huoltokulut 500 € 750 € 600 € 960 € 720 € 1 224 € 864 € 1 555 €

Työvälinekulut 200 € 160 € 300 € 240 € 400 € 320 € 600 € 480 €

Sähkönkustannukset 500 € 1 000 € 500 € 1 100 € 500 € 1 210 € 500 € 1 331 €

18 826 € 20 485 € 27 838 € 26 163 € 36 871 € 31 905 € 54 841 € 43 092 €

Automaatio vs. Käsityö -1 659,76 € 1 675,36 € 4 966,48 € 11 748,52 €

600kg 900kg 1200kg 1800kg

Tuotannon automatisoinnin kustannusvertailu


