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1 Työn lähtökohdat 

Peltomäen tilalla tuotetaan tällä hetkellä luomumaitoa, joka menee kokonaisuudes-

saan Valion meijerille. Tilalla on ollut jo jonkin aikaa haaveissa, että tulevaisuudessa 

oma maito voitaisiin itse jatkojalostaa juustoksi, jäätelöksi, rahkaksi ja/tai jogurtiksi. 

Jäätelöön, jogurttiin ja maustettuihin rahkoihin tarvittavat luomumarjat voitaisiin 

ainakin osaksi saada Myrskylässä olevalta luomumarjatilalta. Tuotteet olisi tarkoitus 

tuottaa Myrskylän kunnan alueella, koska tällöin raaka-aineiden kuljetusmatkat eivät 

nousisi liian suuriksi 

 

Markkina-alueeksi luomuelintarvikkeelle tai – tarvikkeille on suunniteltu etenkin pää-

kaupunkiseutua, koska sillä alueella kysyntää tämänlaisille tuotteille voisi olla eniten. 

Peltomäen tilalta on noin 80 kilometriä pääkaupunkiseudulle, jossa suurimmat mark-

kinat oletetaan olevan.  Etäisyydet muihin isoihin kaupunkeihin ovat Lahti 50 km, 

Kouvola 100 km ja Porvoo 40 km. Kuljetusmatkat eivät näin olisi kovin pitkiä valmiille 

tuotteille.  Lisäksi tuotteita olisi mahdollista toimittaa muihin isoihin kaupunkeihin, 

jos näyttää siltä, että tuotteella/tuotteilla on tarpeeksi kysyntää.  

 

Tuotetta on suunniteltu myytävän etenkin jälleenmyyjille, joita olisivat isot ja pienet 

marketit, erikoisliikkeet sekä ravintolat. Erikoisliikkeillä tässä tapauksessa tarkoite-

taan luomutuotteisiin erikoistuneita liikkeitä, kuten Ruohonjuuri. Lisäksi tuotteita 

voitaisiin myydä ruokapiireille, jolloin välikädet jäisivät pois. Tuotteita voisi olla mah-

dollista myydä tilalta suoraan kuluttajalle (maatilamyymälä). Tässä ongelmaksi voi 

muodostua itse tilan syrjäinen sijaintia isoihin teihin nähden. Ratkaisuna tähän on se, 

että itse jatkojalostustila olisi lähempänä isoja teitä, jolloin asiakkaat löytäisivät sen 

paremmin. 

 

Jatkojalostustiloiksi harkitaan tilan vanhaa tiilinavettaa, joka sijaitsee robottipihaton 

kanssa samassa pihapiirissä. Vanhan navetan peruskorjauksella voitaisiin siitä tehdä 

elintarvikehuoneisto. Etuna tässä olisi raaka-aineen lyhyt kuljetusmatka. Jos vanhaa 

navettaa ei voida tai haluta hyödyntää tai sen hyödyntäminen on liian vaikeaa, on 

toisena vaihtoehtona rakentaa erillinen elintarvikehuoneisto robottipihaton viereen, 

jolloin kuljetusmatka pysyisi edelleen lyhyenä.  Vanhaa navettaa voisi tässäkin ta-
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pauksessa hyödyntää esimerkiksi maatilamyymälänä ja/tai kahviona. Kummassakin 

tapauksessa vanha navetta täytyisi kunnostaa toimintoihin sopivaksi. Kolmantena 

todennäköisimmäksi nousseessa vaihtoehdossa elintarvikehuoneistotilat vuokrattai-

siin valmiina tai puolivalmiina ulkopuoliselta. Kun jatkojalostustoiminta saataisiin 

käyntiin ja kysyntää riittäisi, voitaisiin rakentaa toiminnalle omat jatkojalostustilat, 

jolloin ei tarvitsisi olla vuokratiloissa.  Myrskylän kunnan alueella kuitenkin on melko 

vähän valmiina elintarvikkeiden jatkojalostukseen sopivia tiloja, tai remonttia vuokra-

tiloissa pitäisi tehdä paljon, että niitä voitaisiin elintarvikkeiden jatkojalostuksessa 

käyttää. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Peltomäen tilalle suunniteltavan maidon 

jatkojalostushankkeen mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia lähdetään selvittämään 

aluksi valmistukseen ja tuotantotiloihin liittyvien lakien ja asetusten sekä tuotantoon 

saatavien tukien kautta. Tutkimukseen liittyy myös kuluttajakysely, jonka avulla selvi-

tetään millaisia tuotteita kuluttajat todella haluavat. Tämän tutkimuksen perusteella 

voidaan tehdä johtopäätöksiä jatkojalostustoiminnan aloittamisesta ja voidaan saada 

apua toiminnan suunnittelemiseen. Lopullisen päätöksen tekemiseksi tarvittaisiin 

kuitenkin lisäksi talouslaskelmia, joiden tekeminen ei kuulu tähän tutkimukseen. 

 

2 Maidon jatkojalostus  

2.1 Maito mikrobien kasvualustana 

Mikrobeilla tarkoitetaan bakteereita, viruksia, sieniä (homeet ja hiivat) sekä loisia 

(alkueläimet, sukkula- ja heisimadot), joita ei ole havaittavissa paljaalla silmällä. Poik-

keuksena kuitenkin ovat homeet ja hiivat, jotka kasvattavat usein elintarvikkeiden 

pinnoille silmin havaittavia kasvustoja. Mikrobeista bakteerit voivat tuottaa toksiineja 

eli eliön aineenvaihdunnassa syntyneitä myrkyllisiä aineita. Myös homeet tuottavat 

aineenvaihdunnassaan myrkkyjä, joita kutsutaan mykotoksiineiksi. (Yleistä mikrobeis-

ta 2013.) Elintarvikkeiden tai veden välityksellä leviävät mikrobit tai niiden aineen-

vaihdunnan tuottamat myrkyt voivat aiheuttaa ihmisille eriasteisia ruokamyrkytyksiä. 

Ruokamyrkytykset ovat yleensä lyhytkestoisia sairauksia, mutta saattavat kuitenkin 

olla riskiryhmille hengenvaarallisia. Riskiryhmään luetaan yleensä alle kouluikäiset 
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lapset, raskaana olevat naiset, vanhukset sekä pitkäaikaissairaat. (Ruokamyrkytykset 

2013.) 

 

Maito on hyvä kasvualusta mikrobeille, vaikkakin tuoreessa maidossa on mikrobien 

kasvua estäviä aineita. Maidolle tehtävissä monissa käsittelyissä muutetaan muun 

muassa maidon bakteerisuhteita, esimerkiksi maidon lämpökäsittely tuhoaa ns. ”hy-

viä” bakteereja ja vapauttaa typpiyhdisteitä ns. ”huonojen” bakteerien käyttöön. 

Lämpökäsitelty maito on siis näin helpommin pilaantuvaa, sillä se on parempi kasvu-

alusta ”huonoille” bakteereille. (Elintarvikehygienia; ympäristöhygienia, elintarvike- 

ja ympäristötoksikologia 2007, 206.) Hyvillä bakteereilla tarkoitetaan tässä ihmisen 

terveyttä ylläpitäviä tai terveydelle harmittomia bakteereita ja huonoilla bakteereilla 

taas ihmisen terveydelle haitallisia tai vaarallisia bakteereita.   

 

Pakastuksen vaikutus tuotteen, esimerkiksi jäätelön, mikrobistoon on vähäinen, sillä 

mikrobien määrä tuotteessa on verrannollinen vain tuotteeseen käytettyihin raaka-

aineisiin. Vaikka pakastus ei tuhoa kaikkia mikrobeja, voi se estää osan mikrobien 

lisääntymisen. Muita valmiiden tuotteiden mikrobien määrän vaikuttavia asioita on 

esimerkiksi jogurtin ja voin valmistuksessa tapahtuva pH:n nopea lasku, joka estää 

sekä hidastaa mikrobien kasvuun lähtöä. (Elintarvikehygienia; ympäristöhygienia, 

elintarvike- ja ympäristötoksikologia 2007, 206, 311.) 

 

2.2 Miksi täytyy huolehtia elintarvikehygieniasta? 

Mikrobit kasvavat pääsääntöisesti elintarvikkeissa (Elintarvikehygienia; ympäristöhy-

gienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia 2007, 17). Ne tarvitsevat kasvaakseen 

pH:n, joka on välillä 6,6–7,5. Maidon pH taas vaihtelee välillä 6,3–6,5, joten se on 

melko otollinen kasvualusta mikrobeille. (Elintarvikehygienia; ympäristöhygienia, 

elintarvike- ja ympäristötoksikologia 2007, 19.) Tällaisten seikkojen takia maito luoki-

tellaan helposti pilaantuviin elintarvikkeisiin (Välikylä & Syyrakki 2013, 7). 

 

Myös esimerkiksi säilörehun laadulla on osaltaan merkitystä lopputuotteiden mikro-

bimääriin. Huonolaatuinen säilörehu, jonka pH on suurempi kuin 4,2, on otollisempi 
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kasvualustan mikrobeille kuin hyvälaatuinen säilörehu, jonka pH on alle 4,0 (Elintar-

vikehygienia; ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia 2007, 61). 

Huonolaatuisen säilörehun korkea mikrobipitoisuus voi olla riski sille, että mikrobit 

siirtyvät raaka-aineisiin ja niistä edelleen itse tuotteisiin. 

 

2.3 Maidossa ja maitovalmisteissa elävät patogeenit 

Patogeenillä tarkoitetaan sairautta aiheuttavaa virusta, bakteeria, loista tai prionia. 

Kuten aiemmassa kappaleessa (kappale 2.2. Miksi täytyy huolehtia elintarvikehygie-

niasta?) todettiin, on maito herkkä saastumiselle sen ominaisuuksien vuoksi, jolloin 

sen voi saastuttaa monet eri patogeenit. Patogeenejä sisältävä maito/maitotuote voi 

altistaa myös kuluttajat patogeeneille ja aiheuttaa näille vakaviakin sairauksia. Lain-

säädännössä on asetettu maidolle tietyt petogeenimäärät mitä maito saa sisältää 

niin, että sitä voidaan vielä myydä kuluttajille. Sallitut patogeenimäärät riippuvat pa-

togeenistä, rajana pidetään yleensä sairauden aiheuttavaa määrää. (Perkiömäki, J., 

Leimi, A. & Tuominen, P. 2012, 13 & 15.) Maidon tai maitovalmisteiden välityksellä 

leviäviä patogeenejä ovat mm. Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Salmonella 

spp., Yersinia enterocolitica, EHEC-bakteerit, Staphylococcus aureus ja Campylobac-

ter jejuni, jotka kaikki ovat bakteereja (Elintarvikehygienia; ympäristöhygienia, elin-

tarvike- ja ympäristötoksikologia 2007, 209). 

 

2.3.1 Listeria monocytogenes 

Listeria monocytogenes on ruokamyrkytyksen aiheuttava bakteerilaji, joka voi olla 

riskiryhmille (lapset, vanhukset, raskaana olevat, pitkäaikaissairaat yms.) erittäin vaa-

rallinen (Elintarvikehygienia; ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia 

2007, 57). Pahimmillaan se voi aiheuttaa aivokalvontulehduksen tai verenmyrkytyk-

sen sekä raskaana oleville keskenmenon (Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat 

2010, 56). 

 

Listeria monocytegenes tuhoutuu täysin kuitenkin kun maito pastöroidaan. Listeria 

monocytogenes bakteerit voivat kuitenkin tarttua jo pastöroituun elintarvikkeeseen 

uudestaan jatkokäsittelyvaiheissa, jolloin puhutaan jälkikontaminaatiosta eli jälki-
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saastumisesta. Nämä bakteerit voivat elää mm. elintarvikehuoneiston lattiakaivoissa, 

pinnoilla tai koneissa, joista se voi tarttua jo pastöroituihin elintarvikkeisiin ja saas-

tuttaa nämä uudelleen. (Elintarvikehygienia; ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympä-

ristötoksikologia 2007, 55, 58–59.)  

 

Listeria monocytogenes bakteerin saastumisriski on suuri etenkin juustoissa ja tuore-

juustoissa, joiden olosuhteet ovat bakteerin kasvulle otolliset. Suomessa listerian 

esiintyvyys raakamaidossa Suomessa on 2 %:ssa, jäätelössä 0,5 %:ssa ja tuorejuustos-

sa 3 %:ssa. Meillä tämän bakteerin esiintyminen on kuitenkin raakamaidossa, peh-

meissä juustoissa ja jäätelössä vähäisempää kuin ulkomailla. (Elintarvikehygienia; 

ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia 2007, 209, 250.) 

 

Miten torjua listeriaa? 

Ehkäisemällä jälkikontaminaatio estetään parhaiten listeria monocytogenes -

bakteerin joutuminen valmiiseen tuotteeseen. Kun raaka-aineet ja valmiit tuotteet 

käsitellään erillisissä tiloissa, eivätkä niiden kuljetusreitit risteä, pystytään estämään 

jälkikontaminaatiota. Vain valmis tuote liikkuu raaka-aineiden puolelta valmiiden 

tuotteiden puolelle. Elintarvikehuoneistossa tulee myös ottaa huomioon, että kaik-

kien pintojen tulee olla helposti puhdistettavia. (Elintarvikehygienia; ympäristöhygie-

nia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia 2007, 61.) 

 

2.3.2 Salmonella spp. 

Salmonella bakteerisuku aiheuttaa suurimman osan ruokamyrkytyksistä koko maail-

massa (Healt topics; salmonella n.d). Vuosittain Suomessa raportoidaan 2500–3000 

tartuntaa. Riskiryhmille eli lapsille ja vanhuksille salmonellatartunta voi olla vaaralli-

nen. (Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat 2010, 67.) 

 

Salmonella kykenee kasvamaan +5 °C ja +46 °C lämpötilojen välillä sekä pH olosuh-

teissa, jotka ovat välillä 4,5–9,5. Bakteerin tuhoamiseen tarvitaan vähintään 70 °C:n 

lämpötila, mutta joissakin tapauksissa voidaan tarvita korkeampiakin lämpötiloja, 

jotta bakteeri tuhoutuu täysin. (Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat 2010, 13, 67.)  

 



9 

 

 

Yleisimmät tartuntalähteet ovat välittäjäaineet eli saastuneet elintarvikkeet tai sai-

rastuneet työntekijät. Elintarvikkeissa korkea salmonellariski on etenkin raa’assa li-

hassa, pastöroimattomassa maidossa sekä tuorejuustoissa. Kotimaisissa elintarvik-

keissa salmonellaa todetaan huomattavasti vähemmän (n. 0,5 %:ssa) kuin ulkomai-

sissa elintarvikkeissa, joissa noin 5 %:ssa on salmonellaa. (Elintarvikkeiden mikrobio-

logiset vaarat 2010, 7, 73–74.) 

 

Salmonella siirtyy rehusta aina lopputuotteeseen 

Tuotantoeläimillä salmonellatartunnat johtuvat usein pilaantuneesta rehusta tai 

juomavedestä. Pienet nisäkkäät ja linnut toimivat usein salmonellan kantajina, jolloin 

tuotantoeläinrakennuksiin päästessään ne voivat helposti saastuttaa ulosteellaan 

tuotantoeläinten rehun. (Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat 2010, 68.) Rehusta 

salmonella siirtyy lehmään, lehmän ulosteen kautta utareen ulkopinnoille. Huono 

lypsyhygienia edesauttaa salmonellan siirtymisen utareesta maitoon ja sitä kautta 

maitotankkiin (Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat 2010, 74). Saastunut pastö-

roimaton maito aiheuttaa itsessään ruokamyrkytysriskin, mutta myös siitä tehtävät 

jatkojalosteet voivat olla edelleen saastuneita, jos niille ei ole tehty pastörointia. 

Vaikka saastunut maito pastöroitaisiin, voi maito ennen pastörointia ehtiä saastuttaa 

elintarvikehuoneistossa pintoja ja näin jälkikontaminaationa siirtyä lopputuotteisiin. 

(Elintarvikehygienia; ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia 2007, 

55, 58–59.) 

 

2.3.3 Yersinia enterocolitica 

Yersinia enterocolitica on tavanomaisen ruokamyrkytyksen aiheuttava bakteerilaji. 

Riskiryhmään kuuluvat ihmiset, joiden vastustuskyky on alentunut. Heillä bakteeri 

saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen verenmyrkytyksen. (Elintarvikkeiden mikrobio-

logiset vaarat 2010, 103–104.) 

 

Tämä bakteerilaji on viileässä viihtyvä ja pystyy lisääntymään hapellisissa sekä hapet-

tomissa olosuhteissa, eli se kykenee lisääntymään tällöin myös jääkaappilämpötilois-

sa ja tyhjiöpakkauksissa. Yersinia enterocolitica on elinvoimainen sekä alhaisissa (pH 

jopa 4,2) että suhteellisen korkeissa pH-olosuhteissa. Lisäksi se kestää pakastusta 
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melko pitkään. Bakteeri kuitenkin tuhoutuu 1-3 minuutin kuumennuksessa (yli 70 °C) 

eli pastöroinnissa. (Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat 2010, 103–104.) 

 

Yleisin välittäjäaine Yersinialla on raaka tai huonosti kypsennetty sianliha. Sitä kui-

tenkin tavataan myös maidossa. Ulkomailla yersinia enterocolitican saastuttamat 

elintarvikkeet ovat yleisempiä kuin Suomessa. (Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaa-

rat 2010, 106) 

 

Esimerkki Yersinia -tartunnasta Uudeltamaalta 

Helmikuun lopulla vuonna 2014 Uudellamaalla 39 ihmistä sai ruokamyrkytyksen Yer-

sinia suvun bakteerin (tarkemmin Yersinia pseudotuberculosis) takia. Eviran tutki-

muksissa selvisi, että bakteeri oli lähtöisin kaupoissa myydystä Uljaan tilamaito Oy:n 

raakamaidosta. Tämä raakamaidosta lähtöisin oleva epidemia on Suomessa laajin 

tähän mennessä. (Raakamaito aiheutti 39 Yersinia -tartuntaa, 2014.) 

 

2.3.4 EHEC -bakteerit 

EHEC -bakteereista eniten tartuntoja aiheuttaa serotyyppi O157:H57, mutta muutkin 

serotyypit voivat aiheuttaa tautiaaltoja. EHEC siirtyy ihmisiin pääasiassa saastuneen 

ruoan välityksellä. (Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC), N.d .) EHEC -

bakteerien erittämät toksiinit aiheuttavat ihmiselle paksusuolentulehduksen, ja se 

luokitellaan yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Sen riskiryhmään kuuluvat alle 5-

vuotiaat lapset ja vanhukset, joille EHEC -tartunta voi aiheuttaa pahimmillaan mm. 

munuaisvaurioita, tajunnanhäiriöitä sekä anemiaa. Infektoiva annos EHEC -

bakteereilla on hyvin pieni, vain muutama bakteeri tarvitaan. (Elintarvikkeiden mik-

robiologiset vaarat 2010, 48–50.) 

 

EHEC bakteerit kasvavat pääasiassa +7°C ja 50°C  lämpötilojen välillä, mutta niiden 

optimi kasvuolosuhteissa lämpötila on sama kuin ihmisen ruumiinlämpö eli + 37°C 

(Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC), N.d). EHEC bakteeri selviytyy elintarvik-

keissa jopa useita viikkoja. Bakteerilla on hyvä alhaisen pH:n sietokyky. Alle 6 °C:een 

lämpötiloissa (jääkaappilämpötila) EHEC ei pysty lisääntymään. Huolimatta siitä, ettei 

EHEC pysty lisääntymään jääkaappilämpötiloissa, kestää se kuitenkin hyvin pakasta-
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mista. EHEC tuhoutuu kuumennettaessa yli 70 °C:een eli toisin sanottuna pastöroin-

nissa. (Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat 2010, 49, 54.) 

 

Yleisiä EHEC -bakteerien lähteitä elintarvikkeista ovat Suomessa pastöroimaton maito 

ja kebab-liha. Ulkomailla niitä ovat mm. lihatuotteet, pastöroimattomat maitotuot-

teet, vihannekset ja juomavesi. (Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat 2010, s. 48–

50 & 52.) 

 

Viimeisin EHEC -aalto Euroopassa 

Vuoden 2011 kesällä EHEC:in harvinainen serotyyppi O104:H4 aiheutti epidemian 

Euroopan alueella. Tämän serotyypin aiheuttamaa tautia havaittiin eniten Saksassa, 

mutta sitä löydettiin myös 15 muusta maasta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

(Outbreaks of E. coli O104:H4 infection, N.d.) Epidemia vaati 50 ihmisen hengen, jois-

ta pääosa oli saksalaisia (Outbreaks of E. coli O104:H4 infection: update 30, 2011) 

 

Epidemia sai todennäköisesti alkunsa egyptiläisistä sarviapilan siemenistä, joiden 

siemeniä ja ituja oli myyty etenkin Saksassa ja Ranskassa (EFSA:n raportti, 2011). 

 

2.4 Olemassa olevat maidonjatkojalostajat Myrskylän läheisyydessä 

Myrskylä on pieni, noin 2000 asukkaan kunta itäisellä Uudellamaalla. Peltomäen tilan 

jatkojalostushanke on tarkoitus toteuttaa Myrskylän kunnassa, sillä silloin pääraaka-

aine olisi lähellä.  

 

Aitoja makuja – sivustolta näkee paikalliset elintarvikeyritykset eri alueilta, esimerkik-

si juuri maidonjatkojalostajat. Sivuston avulla pystyi hakemaan jo olemassa olevia 

maidonjatkojalostajia Uudeltamaalta. Niitä löytyi yhteensä 6 kappaletta, joista yksi-

kään ei tuota maitojalosteita luomuna. Näistä 5 kappaletta tuottavat juustoja. Lä-

himmät maidonjatkojalostajat Myrskylästä katsoen ovat Lapinjärvellä, Mäntsälässä ja 

Loviisassa. 

 

Muita Myrskylän lähellä olevia maidonjatkojalostajia etsittiin Päijät-Hämeestä, Ky-

menlaaksosta ja Varsinais-Suomesta. Aitoja makuja -sivustolta katsoessa Päijät-
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Hämeen alueelta löytyi maidonjatkojalostajia 2 kappaletta, jotka jalostivat maitoa 

mm. juustoksi, mutta kumpikaan näistä ei tuottanut luomutuotteita. Kymenlaakson 

alueelta sivuston mukaan on maidonjatkojalostajia 6 kappaletta, joista vain 1 tuottaa 

luomumaitojalosteita. Yrityksistä 4 tuotti juustoja, joihin kuului tämä luomumaitoja-

losteita tuottava yritys. Toisin sanoen lähin Myrskylästä katsoen oleva yritys, joka 

tuottaa luomumaitojalosteita, sijaitsee Kouvolassa. Myrskylästä on Kouvolaan 100 

kilometriä. Varsinais-Suomen alueelta Aitoja makuja – sivuston mukaan on 11 kappa-

letta maidonjatkojalostus yrityksiä. Näistä 9 kappaletta tuottaa juustoja, joista 4 yri-

tystä tuottaa mm. luomujuustoja. (aitojamakuja.fi) Varsinais-Suomi otettiin mukaan 

vertailuun siksi, koska markkina-alue on osittain todennäköisesti sama kuin Peltomä-

en tilan maidonjatkojalostushankkeella tulisi olemaan. Yhteenvetona voidaan todeta, 

että Myrskylän läheisyydessä maidonjatkojalostajia näyttää olevan jonkin verran. 

Näistä lähimmät luomumaitojalosteiden tuottajat sijaitsevat kuitenkin melko kauka-

na Myrskylästä.  

 

3 Elintarvikelaki 

3.1 Elintarvikehuoneisto 

Elintarvikelaissa elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan:  

mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta 
ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoi-
tettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään 
kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotanto-
paikkaa (L 13.1.2006/23, 6§). 

 

3.1.1 Yleiset vaatimukset 

Elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka on suunniteltava, sijoitetta-
va, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä 
toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tai alku-
tuotantopaikassa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka 
käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvik-
keet, elintarvikehuoneistot ja alkutuotantopaikat myös muutoin täyttä-
vät tämän lain mukaiset vaatimukset (L 13.1.2006/23, 10§). 

 

Vesi 
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Terveydensuojelulain mukaan talousveden tulee olla terveydelle haitatonta (L 

763/1994, 17§). Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteessä I kerrotaan ta-

lousveden laatuvaatimuksista (A 442/2014, liite 1). Tämän työn liitteenä 1. ovat tuon 

asetuksen liitteen 1. laatuvaatimukset. Veden laatu on hallittava omavalvonnan avul-

la (Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta, s.22). (ko. Liite 

1.) 

 

3.1.2 Rakenteelliset vaatimukset 

Elintarvikehuoneiston pitää olla erotettu tiloista ja toiminnoista, joista voi aiheutua 

vaaraa elintarvikehuoneistossa käsiteltäville elintarvikkeille. Itse elintarvikehuoneis-

tossa täytyy olla varattuna erilliset tilat siivousvälineille sekä huoltotoimenpiteille. (A 

28/2009, 3§.) Siivousvälineille tarkoitetun tilan koko ja asianmukainen varustus riip-

puvat elintarvikehuoneiston toiminnasta. Siivousvälineet on pidettävä puhtaina ja 

oltava erotettavissa käyttökohteittain. (Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen 

elintarvikehygieniasta 2014, 20.) 

 

Eri hygieniatasojen toiminnot (esimerkiksi raaka-aine ja lopputuote) tulee erottaa 

rakenteellisesti toisistaan. Toiminnot voidaan myös erottaa toisistaan ajallisesti, jos 

tila, laitteet ja välineet pestään ja desinfioidaan toimintojen välissä. Tästä on ilmoi-

tettava laitoksen hyväksymishakemuksessa. (A 1369/2011, Liite 1: Luku 1: kohta 1a.) 

 

Jos elintarvikehuoneiston yhteyteen tulee yli kuusi asiakaspaikkaa, täytyy asiakkaita 

varten olla asiakas WC (A 28/2009, 3§). Jos kuitenkin asiakaspaikkoja on kuusi tai 

vähemmän ei elintarvikehuoneistolla tarvitse olla erikseen WC:tä asiakkaita varten 

(Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 2014, 20). Henki-

lökunnalle on kuitenkin oltava asianmukaiset pukeutumistilat sekä WC. Henkilökun-

nan tai asiakkaiden WC:t eivät saa avautua suoraan elintarvikkeiden käsittely-, myyn-

ti- tai tarjoilutilaan. (A 28/2009, 3§.) WC:eissä tulee olla vesihuuhtelulla varusteltu 

viemärijärjestelmä (Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 

2014, 21). Kunnan valvontaviranomainen voi hyväksyä henkilökunnan pukeutumisti-

lat ja WC:n sekä asiakkaiden WC:n sijoittamisen erilliseen rakennukseen tai tilaan 

kuin muu elintarvikehuoneisto (A 28/2009, 3§). WC:n sijoittaminen erilliseen raken-
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nukseen tai tilaan ei saa aiheuttaa vaaraa elintarvikkeille (A 1369/2011, Liite 1: Luku 

1: kohta 2). 

 

Pintamateriaalit 

Elintarvikehuoneistossa (tilat, laitteet, välineet) käytettävien pintamateriaalien tulee 

olla vesipesun ja mekaanisen puhdistuksen kestäviä, jolloin niiden puhdistus on 

helppoa. Pintamateriaaleista puun käyttöä tulee harkita, sillä se imee itseensä vettä 

ja likaa, jolloin se on sopiva alusta mikrobeille. (Ohje ilmoitettujen elintarvikehuo-

neistojen elintarvikehygieniasta 2014, 19.) 

 

Käsienpesupiste 

Käsienpesupisteitä tulee olla riittävä määrä ja niiden tulee olla asiallisesti varusteltu-

ja.  Asialliseen varusteluun kuuluvat kylmä ja kuuma vesi, nestesaippua, kertakäyttö-

pyyhkeet sekä roska-astia. (Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehy-

gieniasta, 19, 17.) Käsienpesupisteiden hanojen tulee olla sellaisia, etteivät ne ole 

käsi- tai käsivarsikäyttöisiä. Tällaiset hanat tulee olla tiloissa, jossa käsitellään suo-

jaamattomia elintarvikkeita, niihin johtavissa tiloissa sekä niitä käsittelevän henkilö-

kunnan WC-tiloissa. (A 1369/2011, Liite 1: Luku 1: kohta 4.) 

 

Ilmanvaihto 

Elintarvikehuoneiston tiloissa tulee olla asianmukainen ja riittävä ilmanvaihto, joka 

on joko mekaaninen tai luonnollinen. Ilmanvaihdon tulee kuitenkin olla sellainen, 

ettei elintarvikehuoneiston rakenteisiin pääse kertymään kosteutta, sillä rakenteista 

kosteus voi tippua elintarvikkeisiin tai aiheuttaa rakenteiden homehtumisen. Ilman-

vaihdon toimivuuden valvonnan kannalta on riittävää, että laitteet huolletaan ja 

puhdistetaan säännöllisesti. (Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvike-

hygieniasta 2014, 17, 21.) 

 

3.1.3 Toiminnalliset vaatimukset 

Elintarvikkeiden käsittelyssä tulee kiinnittää etenkin huomiota siihen, että estetään 

tartuntatautien leviäminen ja elintarvikkeiden hygieenisen laadun vaarantuminen. 

Siksi elintarvikkeet on tarpeen suojata taudinaiheuttajilta ja haittaeläimiltä sekä tar-
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vittaessa muilta niiden laatua vaarantavilta tekijöiltä (kosteus, lämpö, valo, jäätymi-

nen, kemikaalit yms.). (A 905/2007, 4§.) Tulee myös huolehtia siitä, ettei laitokseen 

pääse asiattomia henkilöitä, jotka voivat tuoda mukanaan taudinaiheuttajia tai muita 

laatua vaarantavia tekijöitä (A 1369/2011, Liite 1: Luku 2: kohta 1). 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (A 1369/2011) liitteessä 1 laitosten elin-

tarvikehygieniasta vaaditaan, että laitoksessa on huolehdittava siitä, että sen tilat, 

laitteet ja välineet pysyvät hyvässä kunnossa ja järjestyksessä (A1369/2011, Liite 1: 

Luku 2: kohta 3). Lisäksi niiden puhdistuksesta on huolehdittava päivittäin ja desinfi-

oinnista tarvittaessa. Nämä työvaiheet eivät kuitenkaan saa aiheuttaa pilaantumisen 

vaaraa laitoksessa käsiteltäville elintarvikkeille. (A 1369/2011, Liite 1: Luku 2: kohta 

4.) Asetuksen liitteen 1 mukaan laitoksessa suojaamattomien elintarvikkeiden ja raa-

ka-aineiden käsittelyyn käytettävien laitteiden, työvälineiden tai astioiden on erotut-

tava selvästi muuhun käyttöön tarkoitetuista vastaavista laitteista, välineistä ja asti-

oista (A 1369/2011, Liite 1: Luku 2: kohta 4). Työvälineet ja elintarvikkeita varten ole-

vat astiat voi esimerkiksi merkitä värikoodein, jolloin samanlaiset välineet ja astiat on 

helppo erottaa toisistaan. Säilytykseen tarkoitettuja astioita sekä pakkausmateriaale-

ja ei saa säilyttää lattialla (A 1369/2011, Liite 1: Luku 2: kohta 6). 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (A 905/2007) eräiden elintarvikehuoneistojen 

elintarvikehygieniasta kohdassa 4§ vaatii, ettei elintarvikehuoneistossa tapahtuva 

muiden tuotteiden myynti ja varastointi aiheuta siellä oleville elintarvikkeille hygiee-

nisen laadun heikentymistä. Jos tällaisia tuotteita varastoidaan tai myydään elintarvi-

kehuoneistossa, on niillä oltava omat hyllystöt ja myyntipöydät erillään elintarvik-

keista. (A 905/2007, 4§.) Samaisessa asetuksessa sanotaan, että pilaantuneet elintar-

vikkeet sekä muut jätteet tulee säilyttää erillään elintarvikkeista ja muusta elintarvi-

kehuoneiston toiminnasta. Lisäksi nämä jätteet on poistettava elintarvikehuoneistos-

ta vähintään kerran päivässä. (A 905/2007, 4§) Yleisen hygienia-asetuksen mukaan 

jäteastioiden tulee olla suljettavia (Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elin-

tarvikehygieniasta 2014, 29). 
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Hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa eli laitoksessa on oltava henkilökuntaa varten 

asianmukaiset suojavaatteet, -päähineet sekä työkengät, joiden pesusta ja kunnos-

sapidosta laitos huolehtii. Samanlaiset varusteet tulee olla myös valvontaviranomais-

ta varten tämän tehdessä tarkastuksia. (A 1369/2011, Liite 1: Luku 5: kohta 1.) Varus-

teissa on otettava huomioon myös laitoksessa olevat eri hygienia-alueet, ettei raaka-

aineiden puolelta kuljeta valmiiden elintarvikkeiden puolelle samoissa varusteissa (A 

1369/2011, Liite 1: Luku 5: kohta 2). Jos henkilökunnalla on omia eväitä, saa niitä 

säilyttää vain henkilökunnalle varatuissa ruokailu- ja sosiaalitiloissa (A 905/2007, 4§).  

 

Elintarvikehuoneistossa ei saa tupakoida, kuin vain sille tarkoitetuissa erillisissä tilois-

sa (A 905/2007, 4§).  

 

Hyväksytyn elintarvikehuoneiston eli laitoksen on tarkistettava jokainen vastaanot-

tamansa raakamaitoerä. Tarkastukseen sisältyvät lämpötilamittaus, aistinvarainen 

arviointi sekä tutkimus mikrobilääkejäämistä. Poikkeuksena jos laitos toimii alkutuo-

tantopaikan yhteydessä, tällöin voidaan jättää pois tutkimus mikrobilääkejäämistä 

jos lääkittyjen lehmien maito on tarkistettu tai lääkkeiden varoaikojen perusteella ei 

ole syytä epäillä mikrobilääkejäämiä.  (A 1369/2011, Liite 2: Luku 12: kohta 1.) 

 

3.1.4 Vanhan tiilinavetan soveltuminen elintarvikehuoneistoksi 

Peltomäen tilan vanha tiilinavetta on valmistunut vuonna 1928 ja peruskorjattu ja 

laajennettu sen jälkeen vuonna 1982. Käytöstä tiilinavetta poistui uuden kylmäpiha-

ton valmistuttua 13.10.2009. 

 

Vanhoja navetoita on kunnostettu elintarvikehuoneistoiksi Suomessa. Esimerkkinä 

Eija Silokunnaksen vanha tiilestä muurattu navetta Saarijärvellä, joka on kunnostettu 

vihannesten jatkojalostusta varten elintarvikehuoneistoksi (2014). Vanhan kivinave-

tan soveltuminen elintarvikehuoneistoksi vaatii navetan perusteellisen kunnostuk-

sen. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän, Myrskylän kunnan vastaava tervey-

densuojeluviranomainen, terveystarkastaja Maaria Heleniuksen (2014) mielipide 

asiasta on seuraava: ” Vanhaan navettaan on mahdollista rakentaa tilat toiminnalle, 
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kunhan tilat täyttävät asetetut vaatimukset hygienian, pintojen puhdistettavuuden, 

vesipisteiden määrän, ilmanvaihdon jne. osalta.”  

 

 

3.2 Elintarvikkeiden lämpötilat 

Maito on helposti pilaantuva elintarvike (katso luku: 2.2 Miksi täytyy huolehtia elin-

tarvikehygieniasta?), joten maitopohjaiset tuotteet, joiden valmistukseen sisältyy 

vähintään pastörointi, tulee säilyttää korkeintaan +8 °C lämpötilassa. Muut maito-

pohjaiset tuotteet sekä maito ja kerma tulee säilyttää korkeintaan +6 °C lämpötilassa. 

(A 1369/2011, Liite 1: Luku 3: kohta 2.) Jäätelö ja muut pakasteet säilytettävä vähin-

tään -18 °C lämpötilassa (Välikylä & Syyrakki 2013, 27, A 1369/2011, Liite 1: Luku 3: 

kohta 3). Samoja lämpötiloja tulee noudattaa kuljetuksissa (A 1369/2011, Liite 1: Lu-

ku 3: kohta 5). 

 

Pakastettavien ja jäähdytettävien tuotteiden pakastus ja jäähdytys tulee tehdä heti 

valmistuksen jälkeen (A 1369/2011, Liite 1: Luku 3: kohta 4). 

 

Kylmäsäilytystä vaativien tuotteiden väliaikaistakin säilytystä vaadittua lämpötilaa 

korkeammassa lämpötilassa tulee välttää. Kuitenkin väliaikaisesti esimerkiksi valmis-

tuksen aikana vaaditusta lämpötilasta on mahdollista poiketa, mutta vain silloin jos 

siitä ei aiheudu elintarvikkeelle pilaantumista. (Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneis-

tojen elintarvikehygieniasta 2014, 25.) 

 

Kylmä- ja lämpökalusteita ei saa täyttää käyttöohjeissa mainittujen täyttörajojen yli. 

Lisäksi kylmälaitteilla ilmakierron tulisi olla esteetön. (Ohje ilmoitettujen elintarvike-

huoneistojen elintarvikehygieniasta 2014, 26.) 

 

Maitojalosteista jäätelö säilyy pakasteessa -18 °C lämpötilassa noin 6 kuukautta ja -

24 °C lämpötilassa noin 24 kuukautta (Elintarvikehygienia; ympäristöhygienia, elin-

tarvike- ja ympäristötoksikologia 2007, 310). Tämä on syytä ottaa huomioon parasta 

ennen -merkinnöissä. 
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3.3 Alkutuotantopaikalta vaaditaan 

Kun maitoa halutaan siirtää alkutuotantopaikasta kuljetussäiliöön ja sieltä edelleen 

laitokseen, on maidon lämpötilan oltava korkeintaan +6 °C lämpötilassa sekä siirron 

että kuljetuksen ajan (A 700/2013, Liite 2: luku 4.3: kohta 5). Raakamaitoa alkutuo-

tantotilalta saa toimittaa vain elintarvikelain mukaiseen hyväksyttyyn elintarvikehuo-

neistoon tai samalla tilalla sijaitsevaan elintarvikehuoneistoon, jossa maito jaloste-

taan maitotuotteiksi tai käytetään muiksi tuotteiksi (A 700/2013, Liite 2: luku 4.3: 

kohta 7). 

 

3.4 Tarvittavat luvat 

3.4.1 Laitoslupa 

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevien toimijoiden on elintarvikelainsäädän-

nön mukaan haettava elintarvikehuoneiston eli laitoksen hyväksymistä (Laitoksen 

hyväksyminen 2014, 4). ”Jäätelön ja juuston valmistaminen edellyttää laitoshyväk-

syntää, sillä kyseessä on eläimistä saatava elintarvike”, sanoo Maaria Helenius 

(2014), terveystarkastaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymästä. 

 

Uuden laitoksen on haettava ja saatava laitoshyväksyntä ennen kuin toiminnan voi 

aloittaa (Laitoksen hyväksyminen 2014, 10). Laitoshyväksyntä edellyttää, että elintar-

vikehuoneisto täyttää elintarvikehuoneistosta (katso luku 4.1 Elintarvikehuoneisto) 

annetut vaatimukset (L 13.1.2006/23, 13 §). Laitoshyväksyntä on haettava kirjallises-

ti. Laitoshyväksyntähakemus on toimitettava liitteineen kahtena kappaleena (Laitok-

sen hyväksyminen 2014, 10). 

 

Laitoshyväksyntähakemuksen käsittelee kunnan valvontaviranomainen. Viranomai-

nen käsittelee hakemuksen ja antaa elintarvikealan toimijalle todistuksen ilmoituk-

sen käsittelystä. Valvontaviranomaisen on annettava päätös 60 päivän sisällä hake-

muksen jätöstä (poikkeuksena hakemuksen puutteellisuus, laajuus tai muu syy). (L 

13.1.2006/23, 15§.) Kunnan valvontaviranomainen ilmoittaa laitoksen hyväksymisen 

Eviralle ja kyseisen alueen Aluehallintovirastolle (Laitoksen hyväksyntä 2014, 21). 
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Myrskylässä laitosvalvonnasta vastaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ter-

veydensuojelujohtaja Silja Mäkelä (Helenius 2014). 

 

Hakemuslomake on tämän opinnäytetyön liitteissä. (ko. liite 2.) 

 

Hakemuksen liitteet 

Laitoshyväksyntähakemuksen liitteissä tulee olla laitoksen asema-, pohja- ja LVI-

piirustukset. Piirustuksista tulee ilmetä tuotantotilat, tilojen käyttötarkoitukset, ka-

lusteiden ja laitteiden sijainnit. Pohjapiirroksen mittakaavan tulee olla tarpeeksi suu-

ri, jotta siitä on havaittavissa mm. raaka-aineiden, valmistusaineiden, pakkausmate-

riaalien, sivutuotteiden ja jätteiden kuljetusreitit. Pohjapiirroksessa tulee näkyä hy-

gienia-alueiden rajat, jos niitä laitoksessa on. 

 

Lisäksi liitteissä tulee olla omavalvontasuunnitelma (katso luku 4.5.3. omavalvonta-

suunnitelma), vireillä olevat luvat, kylmien tilojen lämpötilat, henkilökuntalistaus, 

tieto rakennusviranomaisen hyväksymän pääpiirustusten mukaisesta käyttötarkoi-

tuksesta sekä kulkureittien, vesipisteiden, lattiakaivojen, pesu- ja desinfiointipaikko-

jen sijainnit (Laitoksen hyväksyminen 2014, 11). 

 

Hyväksymistarkastus 

Kun hyväksymishakemus on jätetty ja laitos on muuten valmiina aloittamaan toimin-

tansa, tekee valvontaviranomainen hyväksymistarkastuksen laitokseen. Tarkastuksel-

la kiinnitetään huomiota siihen, täyttääkö laitos hygienia-asetuksissa (elintarvikehy-

gienia-asetus ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus) vaaditut koh-

dat.  (Laitoksen hyväksyminen 2014, 16.)  

 

3.4.2 Ilmoitukset 

Yrityksen mahdolliseen tuotteiden kuljettamiseen on myös tehtävä ilmoitus elintar-

vikehuoneistosta. Kuljetustoiminnalla pitää olla omavalvontasuunnitelma, sen toi-

minnassa tulee noudattaa arvioitua hyvän käytännön ohjetta. Elintarvikkeiden kulje-

tusvälineeksi luetaan esimerkiksi säiliö, lämpöeristetty kuljetuslaatikko, pakettiauto, 

henkilöauto ja perävaunu. Ilmoituksen tekeminen on maksullista. Ilmoitus on voi-
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massa toistaiseksi. Hakemuksen saa kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta, joka 

on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän terveydensuojelujohtaja Silja Mäkelä.  

 

3.4.3 Omavalvontasuunnitelma 

Omavalvonnan tarkoitus on ehkäistä riskeistä syntyviä ongelmia ja niiden toistumis-

ta. Lisäksi omavalvonnan avulla on tarkoitus pystyä korjaamaan ongelmia ilman val-

vontaviranomaisen toimenpiteitä. (Laitoksen hyväksyminen 2014, 13.)  

 

Omavalvontasuunnitelma on jokaisen elintarvikealan toimijan lakisääteinen velvolli-

suus. Omavalvontasuunnitelma on tehtävä kirjallisesti. Kirjallisen aineiston laajuus 

riippuu toiminnan moninaisuudesta, tuotteiden monipuolisuudesta ja niihin liittyvistä 

riskeistä. Omavalvontasuunnitelmalla hallitaan elintarvikealan yrityksen elintarvike-

hygieeniset riskit. (L 13.1.2006/23, 20§.) Omavalvontasuunnitelmaa ei viranomainen 

erikseen hyväksy, mutta sen tulee kuitenkin sisältää tarvittavat edellytyksen riskien 

hallitsemiseksi (Laitoksen hyväksyminen 2014, 15). 

 

3.4.4 Muut 

Hygieniaosaamistodistus on oltava henkilöllä, joka käsittelee elintarvikehuoneistossa 

pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Eviran hyväksymät yksityiset 

osaamistestaajat järjestävät hygieniaosaamistestejä ja myöntävät todistuksia. Hygie-

niapassi on hankittava kolmen kuukauden sisällä siitä, kun on aloittanut työskentelyn 

elintarvikehuoneistossa. Lupa on voimassa toistaiseksi. (L 13.1.2006/23, 27§.) 

 

4 Tuet 

4.1 Maaseutuohjelma 

Maidon jatkojalostus on ensiasteen jalostusta, ja tämän tyyppiseen toimintaa voi 

saada tukea Maaseutuohjelmasta. Maaseutuohjelmasta on nykyisellä ohjelmakau-

della saanut investointeihin tukea 20 % tämän tyyppisiin hankkeisiin. (Stadius 2014.) 

Vuosi 2014 oli välivuosi Maaseutuohjelman rahoituksessa ja uusi ohjelmakausi start-

taa vuoden 2015 tammikuussa. Maaseutuohjelman linjaukset sekä valintakriteerit 
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ovat vasta valmisteilla, joten vielä tämän hankkeen tukikelpoisuutta ei pysty arvioi-

maan. (Viskari 2014.) Uudenmaan ELY-keskuksen Susanne Stadiuksen 2014 mukaan 

uusi Maaseutuohjelma on todennäköisesti hyvin pitkälti samankaltainen kuin vanha 

ja vanhassa Maaseutuohjelmassa kaikki hyvät maatilojen hankkeet ovat saaneet tu-

en. Myös Uudenmaan ELY-keskuksen Siina Viskari 2014 toteaa, että koska tässä 

hankkeessa kyseessä on maatilatoiminnan laajennus perinteisen maataloustoimin-

nan ulkopuolella, ovat mahdollisuudet tuen saamiseen hyvät. 

 

Vanhassa ohjelmassa investointituen saaminen on edellyttänyt, että toiminnasta on 

tehtynä valmiit suunnitelmat ja saatu jo rakennuslupa toimintaan. Näillä perusteilla 

tuki voidaan myöntää. Investointituen on voinut vanhassa Maaseutuohjelmassa saa-

da rakentamiseen, koneisiin tai laitteisiin. Vanhan kivinavetan peruskorjaukseen voi 

saada, yhtä lailla kuin uuden rakennuksen tekoon, 20 %:n investointituen, kunhan 

kustannukset ovat kohtuulliset. Kustannusten kohtuullisuuden arvioi ammattilainen, 

joka tekee tarkastuskäynnin kohteeseen hakemuksen käsittelyn yhteydessä. (Stadius 

2014.) 20 % investointituki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten pe-

rusteella (Viskari 2014). 

 

Uusi tukihaku alkaa vuoden 2015 tammikuussa. Mitään hankkeen toimenpiteitä (ku-

lut, sopimukset yms.) ei saa aloittaa, ennen kuin tukihakemus on jätetty ELY-

keskukselle. (Viskari 2014.) Hakemuksen jätön jälkeen voidaan aloittaa sopimusten 

teko urakoitsijoiden kanssa (Stadius 2014). Tukihakemuksen liitteinä tulee olla hank-

keen kustannusarvio, rakennuspiirustukset, rakennuslupa, liiketoimintasuunnitelma, 

rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat (Viskari 2014). 

 

Maaseutuviraston verkkosivuja (www.mavi.fi) seuraamalla näkee, koska uusi ohjelma 

valmistuu ja koska tukihaku avautuu. Lisätietoja antavat hankkeen ohjelmavastaava 

Maria Konsin-Palva sekä Tony Lassas ja Juha-Pekka Mikkola. (Stadius 2014.) 
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4.2 Yrityksen kehittämisavustus 

Uudenmaan alueella ei ole myönnetty yrityksille kehittämisavustusta pitkiin aikoihin. 

Lisäksi laki kieltää kehittämisavustuksen myöntämisen maataloustuotteiden jalosta-

miseen ja markkinointiin. (Karlsson 2014.) 

 

5 Kyselytutkimus markkinoiden selvittämiseksi 

5.1 Kyselytutkimus 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen yhteydessä toteutettiin kyselytutkimus, jonka 

tulosten tarkoituksena oli selvittää millaisia luomumaitojalosteita kuluttajat kaipaa-

vat ja ovat valmiita ostamaan. Kysely toteutettiin Webropol – kyselyohjelmiston avul-

la.  Webropol on kyselytutkimussovellus, jolla pystytään keräämään tutkimustietoa 

julkisen tai henkilökohtaisen linkin kautta sekä analysoimaan kerättyä tietoa.  

 

Tämän työn kyselytutkimus on strategialtaan survey-tutkimus, joka on laadultaan 

kvalitatiivinen (laadullinen). Survey-tutkimuksille ominaista on, että tietoa kerätään 

tietyltä joukolta ihmisiä usein standardoidun kyselylomakkeen avulla. Survey-

tutkimus voi olla kvantitatiivista (määrällistä) tai kvalitatiivista (laadullista) tutkimus-

ta. Survey-tutkimuksen keino, jota tässä opinnäytetyön kyselytutkimuksessa käytet-

tiin, oli verkkokysely. Kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaista taas on, että se on 

luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja ihmisiä käytetään usein tämän 

tiedon keräämiseen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään etsimään säännönmu-

kaisuuksia, niin kuin tässä opinnäytetyössä pyritään löytämään kyselyn vastauksien 

perusteella säännönmukaisuuksia, joiden perusteella voidaan tehdä yleistyksiä esi-

merkiksi kuluttajien ostohaluista. (Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2014, 134, 

164, 166, 196.) 

 

Kyselytutkimuksen toteutustahoksi valikoitui Jyväskylän opiskelijoiden luomupiiri 

(Jolppi Ry), sillä alun perin suunnitellun tahon kanssa ei saatu aikaan yhteistyötä. 

Koska Jyväskylän opiskelijoiden luomupiiri oli tämän opinnäytetyön tekijälle valmiiksi 

tuttu ja piirin erikoistuminen vain luomutuotteisiin koettiin jatkojalostushankkeen 
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puolesta tärkeäksi, päätettiin yhteisellä päätöksellä toteuttaa kysely tällä taholla. 

Myös tämän tahon nopea yhteistyöhalukkuus koettiin eduksi tutkimusta ajatellen. 

Kyselytutkimuksessa Webropol – kyselyohjelmiston avulla luotiin julkinen linkki kyse-

lyyn ja se jaettiin luomupiiriin sähköpostilistalla sekä sosiaalisessa mediassa heidän 

facebook ryhmänsä sivulla (Jolppi (Jyväskylän opiskelijoiden luomupiiri ry)).  

 

Kysely julkaistiin helmikuussa 2015 ja se oli avoinna viikon verran. Kyselyyn vastasi 

yhteensä 117 ihmistä ja kysely oli avattu 20 kertaa lähettämättä vastausta. Ruokapii-

rin sähköpostilistassa jäseniä oli kyselyn teko hetkellä 601 kappaletta, joten kyselyn 

vastausprosentiksi saadaan noin 19,5 %:a. Jolppi Ry:n facebook ryhmässä tykkääjiä 

oli kyselyn teko hetkellä 237 kappaletta. Verkkokyselyille ominainen ongelma on vas-

taajakato, joka tässäkin työssä on tapahtunut kun vastaajaprosentti on vain tuo 19,5 

%:a (Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2014, 196). 

 

Kysely sisälsi yhteensä 17 kysymystä. Kysymykset olivat pääasiassa monivalintakysy-

myksiä, mutta käytettiin myös asteikkoon perustuvia kysymystyyppejä sekä avoimia 

kysymyksiä (Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2014, 198–200). Lähes kaikki ky-

symykset olivat pakollisia vastaajille. Kysely toteutettiin anonyyminä kyselynä sillä 

koettiin, ettei ollut tarpeellista saada ihmisten henkilökohtaisia tietoja. Kyselyn niin 

sanotuksi porkkanaksi asetettiin 50 euron suuruinen lahjakortti Jyväskylän ekokaup-

pa Ekoloon. Lahjakortti arvottiin kyselyn viimeiseen kohtaan (kysymys 17) sähköpos-

tiosoitteiden laittaneiden kesken. Kyseinen kohta oli vapaaehtoinen. Kyselypohja on 

tämän opinnäytetyön liitteissä. (ko. Liite 3.) 

 

Kyselystä saatu materiaali käsiteltiin Webropol- kyselyohjelmiston avulla, jolla tehtiin 

muun muassa ristiintaulukoinnit. Webropol- kyselyohjelmistosta raportit tuotiin Ex-

celiin.  

 

5.1.1 Taustatiedot 

Kysely toteutettiin anonyyminä kyselynä, sillä koettiin, ettei ihmisten henkilökohtais-

tentietojen saaminen ollut tarpeellista. Anonyymiyden ja henkilökohtaisten tietoihin 

liittyvien kysymysten puuttumisen ajateltiin alentavan ihmisten kynnystä vastata 
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kyselyyn. Taustatiedoiksi kysyttiin vain sukupuoli ja ikä, jotta voidaan tehdä ristiintau-

lukointeja ja jonkinlaisia yleistyksiä tietyistä ihmisryhmistä. 

 

Sukupuoli 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin taustatiedoksi vastaajien sukupuoli. Kyselyyn vas-

tanneista naisia oli 99 kappaletta ja miehiä 18 kappaletta. Kaikista vastaajista naisia 

oli siis suurin osa eli 85 %:a ja miehiä vain 15 %:a. Miesten vähäisen vastausprosentin 

vuoksi ei voida tehdä luotettavia yleistyksiä mieskuluttajien osalta. Kyselyn tulosten 

perusteella voidaan kuitenkin tehdä jo jonkinlaisia yleistyksiä naiskuluttajatien osalta. 

 

Ikäjakauma 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin taustatiedoksi myös vastaajien ikä. Vastausvaihtoeh-

doiksi annettiin 18–29 v., 30–49 v., 50–65 v. ja yli 65 v. Suurimmaksi osaksi (93 %:a) 

vastaajat sijoittuivat 18–29 ja 30–49 -vuotiaiden ryhmiin. Vastaajista 56 kappaletta 

(48 %:a) oli 18–29 -vuotiaita ja 54 kappaletta (45 %:A) oli 30–49 -vuotiaita. Ikäryh-

mässä 50–65 -vuotiaat oli vastaajia 6 kappaletta, joka on vain 5 %:a kaikista vastaajis-

ta. Ikäryhmässä yli 65 -vuotiaat oli vain 2 vastaajaa, joka on 2 %:a kaikista vastaajista. 

(Kuvio 1.) 

 

 
Kuvio 1.  Vastaajien ikäjakauma 
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Kyselyn ikäjakauman perusteella voidaan tehdä jo jonkinlaisia yleistyksiä 18–49 -

vuotiaiden kuluttajien osalta. Yli 50 -vuotiaiden ihmisten ostohalukkuudesta ei voida 

tämän kyselyn perusteella tehdä mitään yleistyksiä, koska vastaajia oli niin vähän. 

Kyselyn ikäjakauman suuntautuminen kahteen nuorempaan ikäryhmään voidaan 

perustella sillä, että kysely toteutettiin opiskelijoiden luomupiirissä. Tällöin suurin osa 

vastaajista on alun perinkin suhteellisen nuoria, koska ovat opiskelijoita. 

 

 
Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma sukupuolen mukaan 

 

Ristiintaulukoidessa ikä ja sukupuoli voidaan huomata, että aktiivisimpia vastaajia 

kyselyssä olivat 18–29 -vuotiaat naiset. (Kuvio 2.) 

 

5.2 Kyselytutkimuksen vastausten analysointi 

5.2.1 Elintarvikekauppojen nykyinen valikoima 

Kyselyssä haluttiin ensimmäiseksi selvittää, millaisena kuluttajat kokevat elintarvike-

kauppojen nykyisen valikoiman lähi- ja luomutuotteiden osalta.  
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Kuvio 3. Elintarvikekauppojen lähialueen tuotevalikoiman riittävyys 

 

Kyselyssä selvisi, että lähialueen tuotteiden osalta, 82 %:a (96 kpl) vastaajista oli sitä 

mieltä, ettei kaupoissa ole tarpeeksi lähialueen tuotteita valikoimissa. Vain 7 %:n (8 

kpl) mielestä kaupoissa on jo riittävä valikoima lähialueen tuotteita. Melko suureksi 

jäi myös vastausvaihtoehdon ”En osaa sanoa” vastausprosentti, tämän kohdan valitsi 

11 %:a (13 kpl) kaikista vastaajista. (ks. Kuvio 3.) ”En osaa sanoa” vastausvaihtoehdon 

näinkin iso prosenttiosuus voi kertoa siitä, että kysymystä ei ollut täysin ymmärretty 

tai ihmiset eivät ole kiinnittäneet huomiota lähituotteisiin kaupoissa. Lähituotteet 

ovatkin yleensä melko huonosti merkittyjä kauppojen valikoimissa.  

 

Huomattavaa vastausten jakautumisessa eri sukupuolittain oli se, että vaihtoehdon 

”en osaa sanoa” valinneet yksilöt olivat yli 90 %:sesti naisia. Muuten eri sukupuolten 

vastaukset eivät eronneet huomattavasti toisistaan. Eri ikäryhmien kesken ei ollut 

huomattavaa eroa. Tosin kaikki ikäryhmistä 50–65 ja yli 65 -vuotiaat olivat sitä miel-

tä, että valikoima ei ole riittävä. 
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Kuvio 4. Elintarvikekauppojen luomutuote valikoiman riittävyys 

 

Luomutuotteiden osalta vastaukset erosivat hieman lähituotteista siten, että vain 62 

%:n (73 kpl) mielestä elintarvikekauppojen luomutuotevalikoima ei ole riittävä. Jopa 

noin yksi kolmasosa vastaajista (38 kpl) oli sitä mieltä, että luomutuotteita on jo riit-

tävä valikoima kaupoissa. Vastausvaihtoehdon ”En osaa sanoa” valitsi vain 5 %:a vas-

taajista. (Ks. Kuvio 4.) Tästä voidaan päätellä, että kysymys oli ymmärretty. Tämän 

vaihtoehdon pieneen prosenttiosuuteen voi vaikuttaa myös se, että luomutuotteet 

ovat yleensä merkitty kaupoissa paremmin kuin lähituotteet. Luomutuotteiden hinta-

laput ovat usein vihreitä tai niissä on jokin muu vihreä merkintä, jolla ne erottuvat 

tavanomaisista tuotteista. Näin kuluttajat huomaavat luomutuotteet herkemmin 

kuin lähituotteet. Huomattavia eroja ei ollut havaittavissa eri sukupuolten ja ikäryh-

mien välillä. 

 

5.2.2 Kuluttajien ostopäätöksiin eniten vaikuttavat asiat 

Oli tärkeää selvittää kyselyn avulla, mitkä asiat vaikuttavat eniten kuluttajien osto-

päätökseen, sillä näiden asioiden tietäminen helpottaa tuottajaa kohdentamaan esi-

merkiksi tuotteiden ulkoasun ja markkinoinnin tiettyihin asioihin. Tähän liittyvässä 

kysymyksessä (kysymys 5) vastausvaihtoehtoja oli yhteensä 10, vastaaja pystyi valit-

semaan maksimissaan 3 vaihtoehtoa. Yhteensä vastauksia tähän kysymykseen tuli 

340, joka on noin 3 vastausta per vastaaja.  

 

Eniten kuluttajien ostopäätöksiin, tämän kyselyn vastausten perusteella, vaikuttavat 

kotimaisuus/raaka-aineen alkuperä sekä hinta. Lisäksi suuri merkitys ostopäätökseen 
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näyttää olevan laadulla, ympäristöystävällisyydellä, eläinten hyvinvoinnilla ja terveel-

lisyydellä. Yksi vastausvaihtoehto ei saanut lainkaan ääniä, joten voidaan päätellä, 

että luomutuotteiden ostaminen ei ole kenellekään imagoasia.  (Kuviot 5. & 6.) 

 

 
Kuvio 5. Ostopäätökseen vaikuttavat asiat sukupuolittain 

 

Miehille eniten vaikutusta ostopäätökseen oli tuotteiden terveellisyys kun taas naisil-

la vaikuttavimmaksi asiaksi nousi kotimaisuus/raaka-aineen alkuperä. Miehillä seu-

raavaksi eniten merkitsivät hinta ja laatu. Naisilla taas hinta ja ympäristöystävällisyys 

olivat kotimaisuuden/raaka-aineen alkuperän jälkeen ostopäätökseen vaikuttavim-

mat asiat. (Kuvio 5.) 
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Kuvio 6. Ostopäätökseen vaikuttavat asiat ikäryhmittäin 

 

Ikäryhmistä 18–29 -vuotiailla ostopäätökseen eniten vaikuttavaksi asiaksi nousi koti-

maisuus/raaka-aineen alkuperä, kun taas 30–49 -vuotiailla vastaava asia oli hinta. 

Seuraavaksi eniten ikäryhmällä 18–29 v. ostopäätökseen vaikuttivat ympäristöystä-

vällisyys ja hinta. Ikäryhmälle 30–49 v. seuraavaksi merkittävimmät asiat olivat koti-

maisuus/raaka-aineen alkuperä ja eläinten hyvinvointi. Koska ikäryhmien 50–65 ja yli 

65 v. vastaajien määrä oli niin pieni, ei ole kannattavaa arvioida näiden ryhmien eni-

ten ostopäätökseen vaikuttavia asioita. (Kuvio 6.) 

 

5.2.3 Kuluttajien kiinnostus hankkia erilaisia luomumaitojalosteita 

Tärkeintä kyselyssä oli selvittää ihmisten halukkuus ostaa erilaisia luomumaitojalos-

teita. Tähän liittyvän kysymyksen (kysymys 8) vastausten tarkoitus on auttaa tuotta-

jaa valitsemaan oikeat tuotteet, joita ryhtyä tuottamaan. Kysymyksessä (kysymys 8) 

vastausvaihtoehtoja oli 7 kappaletta, joista yksi oli ”en mitään” vaihtoehto. Vastaaja 

0 10 20 30 40 50 60 70

Kun ostat luomu- ja lähituotteita, mikä 
vaikuttaa ostopäätökseesi eniten?

18-29
v.

30-49
v.

50-65
v.

Yli 65
v.



30 

 

 

pystyi valitsemaan maksimissaan 6 kohtaa kerralla. Keskimäärin, kun poistetaan ”en 

mitään” vaihtoehto laskuista, vastaajat rastittivat noin kolme kohtaa.  

 

 
Kuvio 7. Kuluttajien kiinnostus hankkia eri maitojalosteita luomuna 

 

Kyselyn tulosten perusteella voidaan päätellä, että kuluttajat ovat eniten kiinnostu-

neita ostamaan juustoja ja jogurtteja luomuna, sillä 51 %:a kaikista vastauksista sijoit-

tui näihin vaihtoehtoihin. Juustojen ja jogurttien jälkeen kuluttajat ovat kiinnostunei-

ta hankkimaan voita, joka sai 21 %:a kaikista vastauksista. Jonkin verran kuluttajia 

kiinnostaa myös luomujäätelö, joka sai 16 %:a kaikista äänistä. Vähiten kuluttajia 

näyttää tulosten perusteella kiinnostavan luomuversiot maustetuista rahkoista ja 

välipala/-palautusjuomista. (Kuvio 7.) 
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Kuvio 8.  Nais- ja mieskuluttajien kiinnostus hankkia eri maitojalosteita luomuna 

 

Ostohalukkuus jakautuu sukupuolien välillä siten, että naiskuluttajat ovat kiinnostu-

neimpia ostamaan juustoja ja jogurtteja luomuversioina, sillä suurin osa naisvastaa-

jien vastauksista sijoittui näihin. Mieskuluttajat taas haluavat eniten hankkia luomu-

jogurtteja ja -voita. Naiskuluttajat ovat myös hieman enemmän kiinnostuneita hank-

kimaan jäätelöitä luomuna kuin mieskuluttajat. (Kuvio 8.) 

 

 
Kuvio 9. Eri ikäryhmien kiinnostus hankkia eri maitojalosteita luomuna 
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Ikäryhmistä 18–29 ja 30–49 -vuotiaat kuluttajat kyselyn tulosten perusteella ovat 

eniten kiinnostuneita juustoista ja jogurteista. Seuraavaksi kiinnostuneimpia näissä 

ikäryhmissä ollaan hankkimaan luomuvoita. Näiden ikäryhmillä on myös jonkin ver-

ran kiinnostusta hankkia jäätelöitä luomuna. Tämän kyselyn vähäisten tulosten pe-

rusteella ikäryhmä 50–64 -vuotiaat ovat eniten kiinnostuneita luomujuustoista ja -

jäätelöistä. Yli 65 -vuotiaissa vastauksia oli niin vähän, että tämän kyselyn tulosten 

perusteella ei ole järkevää analysoida lainkaan tätä ikäryhmää. (Kuvio 9.) 

 

5.2.4 Kuluttajien mieluisin luomumaitojalosteiden hankintapaikka 

Kyselyn avulla haluttiin selvittää, mistä kuluttajat mieluiten haluavat ostaa luomu-

maitojalosteita. Alun perin tässä luomumaidonjatkojalostus hankkeessa on ajateltu, 

että tuotteita myytäisiin enimmäkseen pääkaupunkiseudun erikoiskaupoille ja ravin-

toloille sekä jonkun verran tavallisiin päivittäistavaramarketteihin. Kyselyn tähän liit-

tyvässä kysymyksessä (kysymys 9) vaihtoehtoja oli 5 kappaletta, joista vastaaja pystyi 

valitsemaan maksimissaan 5 kohtaa kerralla. Vastauksia tähän kysymykseen tuli yh-

teensä 333 kappaletta, joka tekee vähän alle 3 vastausta per vastaaja.  

  

 
Kuvio 10. Mistä kuluttajat mieluiten haluavat ostaa luomumaitojalosteita 
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Kyselyn tulosten perusteella kuluttajat ovat eniten kiinnostuneita hankkimaan luo-

mumaitojalosteensa tavallisista marketeista (pienet ja suuret marketit). Yli puolet 

kysymykseen tulleista vastauksista kohdistuivat näihin tavallisiin marketteihin. Hie-

man enemmän kuluttajia kuitenkin kiinnostaa hankkia luomumaitojalosteita pienistä 

marketeista. Markettien jälkeen mieluisin kyseisenlaisten tuotteiden hankinta oli 

suoraan tuottajalta.  Erikoiskaupat ja ruokapiirit saivat lähes saman verran kannatus-

ta toisiinsa nähden, ne ovat kuluttajille kolmas vaihtoehto. Vähinten kiinnostava 

vaihtoehto tällaisten tuotteiden hankintapaikaksi olivat ravintolat. Sukupuolten välil-

lä ei ollut havaittavissa eroja vastauksissa. (Kuvio 10.) 

 

 
Kuvio 11. Eri ikäryhmien mieluisimmat luomumaitojalosteiden ostopaikat 

 

Ikäryhmien välinen jakauma on hyvin samanlainen kuin yllämainitut. Kuitenkin voi-

daan havaita, että yli 30 -vuotiaat ovat kiinnostuneempia hankkimaan luomumaitoja-

losteita ruokapiireistä kuin alle 30 -vuotiaat. Tämän voi huomata ikäryhmien 30–49, 

50–65 ja yli 65 -vuotiaiden määrässä kun vertaa niitä ikäryhmään 18–29 -vuotiaat 

kuviossa 11 ruokapiirit sarakkeessa. (Kuvio 11) 
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5.2.5 Kuluttajien kiinnostus eri luomujuustoihin 

Kyselyssä haluttiin selvittää kuluttajien kiinnostus erilaisiin luomujuustoihin. Tämän 

selvittäminen nousi tärkeäksi seikaksi jatkojalostushankkeessa, sillä juusto lukeutui 

yhdeksi todennäköisimmin tuotettavaksi tuotteeksi. Kyselyn tähän liittyvässä kysy-

myksessä (kysymys12) oli 6 vaihtoehtoa, joista vastaaja pystyi valitsemaan maksimis-

saan 5 kohtaa. Yksi kohdista oli ”ei mitään” vaihtoehto. Vastauksia kysymykseen tuli 

yhteensä 317 kappaletta, joista 7 oli ”ei mitään” vastauksia. Kun vastausten koko-

naismäärästä vähennetään ”ei mitään” vastaukset, jää yhdelle vastaajalle noin 2,5 

vastausta. 

 

 
Kuvio 12. Kuluttajien kiinnostus ostaa luomujuustoja 

 

Tulosten perusteella kuluttajat olisivat valmiita ostamaan goudaa tai edamia luomu-

laatuisena. Noin yksi neljäsosa vastauksista oli goudan ja edamin puolella. Hyviksi 

kakkosiksi tulivat homejuustot (sini/valkohome) sekä tuorejuustot, näitä kuluttajat 

olisivat myös kiinnostuneita hankkimaan luomuina. Pientä kiinnostusta oli myös 

maustettuja erikoisjuustoja kohtaan. Vähiten kuluttajia kiinnostivat luomujuustoraas-

teet ja tämä vaihtoehto sai vain 10 %:a kaikista vastauksista. (Kuvio 12. ) 
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Tuloksissa ei ollut havaittavissa huomattavaa eroa sukupuolten välillä. Ikäryhmien 

välillä ei myöskään ollut havaittavissa merkittäviä eroja. Ikäryhmistä 50–65 ja yli 65 -

vuotiaat eivät valinneet yhtään ”en mitään” kohtaa. 

 

5.2.6 Kuluttajien suosikkimaut rahkassa ja jogurtissa 

Kyselyssä kysyttiin kuluttajien suosikkimakuja rahkassa ja jogurtissa, jotta Peltomäen 

tilan jatkojalostushankkeessa pystyttäisiin jatkojalostamaan oikeanmakuisia tuottei-

ta. Tähän liittyvään kysymykseen (kysymys 13) vastattiin vapaaseen tekstikenttään, 

johon vastaajaa pystyi kertomaan suosikkimakunsa sanoin. Kysymys oli aluksi pakol-

linen, mutta asetettiin vapaaehtoiseksi kyselyn ollessa noin päivän vanha. Näin teh-

tiin siksi, koska huomattiin, etteivät kaikki ihmiset välttämättä syö lainkaan jogurtteja 

tai rahkoja, jolloin kysymyksen pakollisuuden takia vastauksiksi tuli turhaan ”en syö 

rahkoja tai jogurtteja”. Tämän tapaisilla vastauksilla ei ole hyötyä kuluttajien suosik-

kimakujen selvittämisessä. 

 

Suosikkimaku -vastauksia tuli yhteensä 109 vastaajalta, joista neljä oli vastannut, ett-

eivät käytä rahkaa tai jogurtteja. Suosikkimakujen yhteislasketuksi määräksi tuli 131, 

sillä vastaajat pystyivät kertomaan samalla kertaa usean suosikkimaun. Lähes puolet 

(46 %) tästä määrästä oli yhdeksi tai ainoaksi suosikkimaukseen valinneet mausta-

mattoman jogurtin tai rahkan. Toiseksi suosituin (12 %) maku oli vanilja. Seuraaviksi 

suosikkimauiksi tulivat erilaiset kotimaiset marjat. (Taulukko 1.) 
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Taulukko 1. Vastaajien kaikki suosikkimaut 

 
 

Moni vastaaja oli kuitenkin kirjoittanut suosikkimaukseen vain yleisesti marjat tai 

kotimaiset marjat, kun taas jotkut olivat eritelleet mitkä marjat eritoten. Marjoihin 

liittyviä vastauksia oli esimerkiksi seuraavanlaisia: 

”Kotimaiset marjat” 
 
”Marjat” 
 
”Vaihtelee, mutta marjat suurimmaksi osaksi” 
 
”Marjasekoitus ja mustikka” 
 
”Marjamaut, esim. mustikka.” 
 

Jos laskettaisiin vastauksista kaikki kotimaiset marjat eli mustikka, vadelma, mansik-

ka, puolukka, lakka ja karviainen sekä kategorian ”Marjat (sis. marjasekoituksen)” 

vastaukset yhteen, saataisiin yhteensä 32 vastausta. Tämä tekee 24 %:a kaikista an-

netuista suosikkimauista. Voidaan siis päätellä, että maustamattoman makuvaihto-

ehdon jälkeen kuluttajia kiinnostaa eniten kotimaisista marjoista saadut maut. (Tau-

lukko 2.) 

MAKU Naiset Miehet Yhteensä
Maustamaton 52 8 60
Vanilja 13 3 16
Mustikka 9 0 9
Marjat (sis. marjasekoitukset) 7 2 9
Vadelma 5 0 5
Mansikka 4 0 4
Banaani 3 1 4
Uuniomena 3 1 4
Hedelmäpommi 2 1 3
Persikka 2 0 2
Puolukka 2 0 2
Lakka 2 0 2
Soya jogurtti maustamaton 2 0 2
Sitruuna 1 0 1
Pähkinä 1 0 1
Kirsikka 1 0 1
Karviainen 0 1 1
Suklaa 1 0 1
Ananas 1 0 1
Kookos 1 0 1
Appelsiini 1 0 1
Raparperi 1 0 1
Yhteensä vastauksia 114 17 131
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Taulukko 2. Kaikki kotimaiset marjat suosikkimauista 

 
 

Suosikkimakujen eroja miesten ja naisten välillä ei juuri ollut, kummallekin nousi suo-

sikiksi maustamaton ja toiseksi vanilja tai kategoria ”kotimaiset marjat”. (Taulukko 1.) 

Eri ikäryhmien välillä ei ollut havaittavissa suuria eroja suosikkimauissa. 

 

Suurin osa vastauksista sisälsi vain yhden tai useamman maun, mutta jotkut vastaajat 

olivat kirjoittaneet pidempiäkin vastauksia ja perusteluja sille miksi valitsivat juuri 

kyseisen maun. Eniten perusteluja oli maustamattoman maun valinnalle. Lisäksi ker-

rottiin syitä, miksei maustettuja jogurtteja/rahkoja hankita. Vastauksia olivat seuraa-

vanlaisia: 

”Maustamaton. Jos olisi olemassa maustettu, sokeriton, lisäaineeton 
jogurtti (eikä siis mitään makeutusta), kokeilisin.” 
 
”MAUSTAMATON ehdottomasti. Ostaisin maustettujakin, jos olisi soke-
rittomia vaihtoehtoja. Jos sokeri taas on kotvattu keinotekoisilla makeu-
tusaineilla, en ostaisi niitäkään.” 
 
”Maustamaton, koska siinä ei ole sitten lisättyä sokeria” 
 
”Naturel, maustettuna itse luonnosta kerätyillä marjoilla ja ripauksella 
sokeria.” 
 
”Maustan yleensä itse, mutta sanotaan vaikka vanilja ja banaani.” 

Näistä vastauksista voidaan päätellä, että kuluttajat kaipaavat maustettuja jogurtteja, 

joissa ei olisi lainkaan sokeria tai lisäaineita. 

 

Kotimaiset marjat Kpl
Mustikka 9
Vadelma 5
Mansikka 4
Puolukka 2
Lakka 2
Karviainen 1
Marjat (sis. Marjasekoitukset) 9
Yhteensä 32
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5.2.7 Kuluttajien kiinnostus lähialueensa pientuottajaan 

Kyselyssä haluttiin selvittää miten kiinnostuneita kuluttajat ovat oman lähialueensa 

pientuottajista ja ovatko he valmiita hankkimaan näiden tuotteita. Koska kysely to-

teutettiin Jyväskylän alueella, voidaan olettaa, että suurin osa vastaajista asuu Jyväs-

kylässä tai sen lähialueella. Luomumaidonjatkojalosteiden pientuottaja tulee ole-

maan itäisellä Uudellamaalla, joten tämän kyselyn perusteella ei voida sanoa tarkasti, 

onko itäisellä Uudellamaalla pientuottajien tuotteista kiinnostuneita kuluttajia. 

 

 
Kuvio 13. Kuluttajien kiinnostus lähialueen pientuottajaan 

 

Tulosten perusteella näyttää siltä, että kuluttajat ovat suurimmaksi osaksi kiinnostu-

neita lähialueensa pientuottajien luomumaitojalosteista. Erittäin kiinnostuneita oli 30 

%:a ja kiinnostuneita oli 43 %:a vastaajista. Jonkin verran kiinnostuneita oli 23 %:a 

vastaajista. Vain 4 %: a vastaajista ei ollut lainkaan kiinnostunut lähialueensa pien-

tuottajan luomumaitojalosteista. (Kuvio 13.) Sukupuolien välillä ei ollut havaittavissa 

eroja heidän kiinnostuksessaan. 
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Kuvio 14. Eri ikäryhmien kiinnostus lähialueen pientuottajaan 

 

Ikäryhmien välillä eroja ei juuri löytynyt, mutta 30–49 -vuotiaat ovat hieman kiinnos-

tuneempia lähialueensa pientuottajien tuotteista kuin esimerkiksi ikäryhmä 18–29 -

vuotiaat. Ikäryhmästä 30–49 -vuotiaat 79 %:a oli erittäin kiinnostunut tai kiinnostu-

nut, kun taas 18—29 -vuotiailla vastaava prosentti oli 66 %:a. (Kuvio 14.) 

 

5.3 Johtopäätökset kyselytutkimuksesta 

Tehdyn kuluttajakyselyn perusteella voidaan tehdä seuraavanalaisia johtopäätöksiä. 

Ensinnäkin kuluttajien mielestä tavallisissa elintarvikekaupoissa ei ole riittävää vali-

koimaa etenkään lähialueen tuotteita. Myös luomutuotteiden osalta ei valikoima 

ollut kuluttajien mielestä riittävä. Voidaan siis kyselyn perusteella päätellä, että ku-

luttajat eivät ole tyytyväisiä nykyiseen lähi- ja luomutuotteiden valikoimaan elintarvi-

kekaupoissa, joten niille voisi olla kysyntää. Kun tähän lisätään se, että kuluttajat ha-

luavat mieluiten ostaa luomumaitojalosteita pienistä ja isoista marketeista, on selke-

ää mihin luomumaitojalosteita kannattaa lähteä myymään. Paras myyntipaikka luo-

mumaitojalosteilla olisi siis tavalliset elintarvikekaupat, sillä kuluttajien mielestä vali-

koimat kaupoissa eivät ole riittäviä ja mieluiten he kuitenkin haluaisivat hankkia luo-

mumaitojalosteita juuri tavallisista kaupoista. 
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Kuluttajien ostopäätöksiin eniten vaikuttavat kotimaisuus ja raaka-aineen alkuperä. 

Muita ostopäätökseen vaikuttavia asioita ovat mm. hinta ja laatu. Naiskuluttajilla 

eniten vaikutti juuri kotimaisuus ja raaka-aineen alkuperä, kun taas mieskuluttajilla 

eniten vaikutti tuotteiden terveellisyys. Yhteenvetona tästä on se, että kuluttajat 

ovat kiinnostuneita saamaan hinta-laatu suhteeltaan hyviä ja terveellisiä suomalaisia 

tuotteita. Kuluttajat olisivat myös erittäin kiinnostuneita oman alueensa pientuotta-

jan tuotteista. 

 

Maitotuotteista, jotka kiinnostavat kuluttajia eniten, ovat juustot ja jogurtit. Juustois-

ta kuluttajia kiinnostavat eniten goudat, edamit, homejuustot sekä tuorejuustot. Jo-

gurteista kuluttajien makuun olisivat eniten maustamattomat versiot. Muina makui-

na jogurteissa kuluttajien mieleen olisivat myös kotimaiset marjat sekä vanilja. Kyse-

lyssä tuli ilmi, että kuluttajilla olisi myös kiinnostusta jogurtteihin, jotka olisivat soke-

rittomia sekä lisäaineettomia. Nykyisissä valikoimissa jogurtteja ei ole sokerittomia ja 

lisäaineettomia versioita, jos sokeri on poistettu, on se korvattu jollain keinotekoisel-

la makeutusaineella. Jos jogurtti on taas lisäaineeton, sisältää se kuitenkin yleensä 

sokeria. Eli johtopäätöksenä sokerittomilla ja lisäaineettomilla maustetuilla jogurteil-

la näyttäisi olevan vapaat markkinat, mutta kuitenkin kysyntää näyttäisi olevan. 

 

Kiteytettynä koko kyselyn tuloksista voidaan todeta, että kuluttajat haluavat ostaa 

hinta-laatusuhteeltaan hyviä ja terveellisiä suomalaisia lähialueensa pientuottajan 

luomujuustoja ja – jogurtteja ihan tavallisista elintarvikekaupoista. Tällaisia tuotteita 

siis kannattaisi ryhtyä tuottamaan ja myymään tavallisissa kaupoissa, jos haluaa niillä 

olevan kysyntää. 

 

6 Työn arviointi 

Tämän opinnäytetyön aikataulu venyi pari kuukautta suunnitellusta aikataulusta. 

Ensimmäisen aikataulun mukaan opinnäytetyön olisi pitänyt olla valmiina jo joulu-

kuussa 2014, mutta kyselyn viivästymisestä johtuen saatiin se valmiiksi pari kuukaut-

ta myöhemmin. Opinnäytetyön aihe laajeni yleisemmäksi kokonaisuudeksi ”luomu-

maidon jatkojalostus jäätelöksi” -aiheesta yleisesti luomumaidon jatkojalostukseen 
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kun selvisi, että tässä työssä mainitussa jatkojalostushankkeessa pääpaino siirtyikin 

jäätelössä enemmän juustoihin. Alun perin myös kyselyn tuli olla suunnattu vain jäl-

leenmyyjille sekä ravintoloille, kun lopulta se toteutettiinkin kuluttajakyselynä. Kui-

tenkin loppujen lopuksi työ saatiin valmiiksi ilman isompia ongelmia. 

 

Työn vaivattomimmat osiot olivat tietoperusta, laki- ja tukiosiot, sillä tietoa oli suh-

teellisen helppo saada internetistä, kirjallisuudesta sekä asiantuntijoilta. Lakiosiossa 

vaikeinta oli elintarvikelain sekä sen säädösten ja asetusten tulkitseminen. Monet 

asioista oli mainittu yleisellä tasolla itse elintarvikelaissa, mutta tarkemmin niistä 

säädettiin asetuksissa ja säädöksissä. Tukiosio tehtiin pelkästään asiantuntijoiden 

lausuntojen perusteella. Vaikein osuus oli itse kysely, sillä hyödyllisten kysymysten 

keksiminen oli ajoittain haastavaa. Luultavasti siitä teki haastavaa se, että tämän 

opinnäytetyön tekijällä ei ole aikaisempaa kokemusta elintarvikkeiden markkinoista 

ja niihin liittyvistä asioista. Kyselyn toteuttamisen haasteeni oli myös löytää sopiva 

taho, joka suostuu julkaisemaan kyselyn omassa ruokapiirissään. Kysely onnistui lo-

pulta hyvin, sillä vastauksia saatiin melko mukavasti ja vastausprosentiksi tuli tuo 19 

%. Kysymyksistä osa, näin jälkeenpäin ajatellen, olivat hieman liian yleisiä ja niistä 

saaduista vastauksista on tuskin kovin suurta hyötyä jatkojalostushanketta ajatellen. 

Ainakin yksi kysymys kyselyssä olisi pitänyt muotoilla paremmin. Kyselyssä olisi pitä-

nyt kysyä kuluttajien mielipidettä luomulähituotteiden valikoimasta, ei pelkästään 

luomutuotteiden valikoimasta. Sillä luomutuotteita on elintarvikekaupoissa tarjolla 

kohtuullisesti, mutta harvoin ne ovat lähialueen luomutuotteita. Näin olisi saatu tie-

tää mitä mieltä kuluttajat ovat nykyisestä luomulähituotteiden valikoimasta, joita 

myös tässä opinnäytetyössä mainittu jatkojalostushanke tuottaisi tulevaisuudessa.  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteina oli alun perin tuottaa Peltomäen tilan jatkojalos-

tushankkeelle kohdistettu, selkeytetty ja kasattu tieto maidonjatkojalostukseen liit-

tyvistä laista ja tukiasioista. Tarkoituksena oli myös selvittää, millaisille tuotteille olisi 

kuluttajien puolesta markkinat. Tuloksiksi saatiin kasattua paketti, joka sisältää tär-

keimmät asiat maidonjatkojalostukseen liittyvistä laeista ja tuista. Lisäksi saatiin sel-

vitettyä millaisille tuotteille olisi tällä hetkellä kysyntää. 
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Tässä työssä onnistuttiin selvittämään pääkohdat maidonjatkojalostukseen liittyvistä 

laeista ja tuista, mutta niitä ei saatu kuitenkaan kohdistettua kovin tarkasti juuri tä-

hän jatkojalostustoimintaan. Ongelmaksi kohdistamisessa oli se, että tälle hankkeelle 

ei ole olemassa vielä minkäänlaisia jatkojalostustiloja, joten oli hankalaa kohdistaa 

lakiin ja tukiin liittyviä kohtia eri arvailuihin jatkojalostustilasta. Markkinat onnistut-

tiin selvittämään tässä työssä varsin hyvin, löydettiin ne tuotteet joille olisi kysyntää. 

Kuitenkin kyselyn pienimuotoisuudesta johtuen ei saatu tarpeeksi laajaa vastaaja-

joukkoa, joka olisi jakautunut tasaisesti eri sukupuoliin ja ikäryhmiin. Näin ollen ei 

pystytä tekemään tämän työn perusteella minkäänlaisia yleistyksiä mieskuluttajien ja 

yli 50 -vuotiaiden ihmisten ostohaluista. Toisaalta myöskään naiskuluttajien ja alle 50 

-vuotiaiden ihmisten ostohaluista ei voida tehdä täysin luotettavia johtopäätöksiä, 

sillä kyselyyn vastanneita oli kuitenkin suhteellisen vähän. Jotta pystyttäisiin teke-

mään luotettavia johtopäätöksiä siitä millaisia tuotteita kuluttajat ovat valmiita os-

tamaan, täytyisi kyselyn olla määrällisesti huomattavasti laajempi ja vastaajien jakau-

tua tasaisesti eri ryhmiin.  

 

Uskon, että tästä työstä tulee olemaan hyötyä Peltomäen tilan luomumaidonjatkoja-

lostushankkeelle tulevaisuudessa toimintaa suunniteltaessa ja käynnistettäessä. 

Etenkin kyselyn tulosten pohjalta Peltomäen tilan on helpompi aloittaa toiminnan ja 

tuotteiden suunnitteleminen, nyt kun tiedetään mille tuotteille olisi kysyntää. Vaikka 

kyselyn vastaajia ei ollut päätä huimaava määrä, pystyy tämän työn kyselyn tulosten 

perusteella jo hahmottamaan pääpiirteet jalostettavista tuotteista ja minne niitä 

myydä. Tämän työn pohjalta Peltomäen tilan jatkojalostushanke voi vielä miettiä 

myös tarkemmin, mille taholle suuntaa tuotteidensa myynnin. Ennen tämän työn 

tekoa suunnitelmissa oli, että tuotteiden myynti tapahtuisi osaksi erikoiskaupoissa 

sekä ravintoloissa, kun taas kyselyn tulosten perusteella kuluttajat ovat kiinnostu-

neimpia hankkimaan kyseisenlaisia tuotteita tavallisista marketeista. Tämän työn 

tuloksista voi olla myös jonkin verran apua tuotteiden brändäyksen ja muun markki-

noinnin kanssa. Ennen tätä työtä ei ole ollut julkista tietoa millaisia luomumaitojalos-

teita kuluttajat kaipaavat ja ovat halukkaita hankkimaan.  

  



43 

 

 

Lähteet 
 
A 28/2009. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen 
elintarvikehygieniasta. Valtion säädöstietopankki Finlex. Viitattu 27.8.2014. 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090028  
 
A 442/2014. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttami-
sesta. Valtion säädöstietopankki Finlex. Viitattu 29.8.2014. 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140442  
 
A 700/2013. Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon 
elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttami-
sesta. Valtion säädöstietopankki Finlex. Viitattu 27.8.2014. 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130700  
 
A 905/2007. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen 
elintarvikehygieniasta. Valtion säädöstietopankki Finlex. Viitattu 28.8.2014. 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070905 
 
 A 1367/2011. Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuo-
neistojen elintarvikehygieniasta. Valtion säädöstietopankki Finlex. Viitattu 29.8.2014. 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111367  
 
A 1369/2011. Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta. 
Valtion säädöstietopankki Finlex. Viitattu 28.8.2014. 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111369  
 
EFSA:n raportti. 5.7.2011. EFSA:n internet sivu. Viitattu 22.2.2015. 
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110705.htm 
 
Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC). N.d. WHO:n internet sivut. Viitattu 
22.2.2015. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs125/en/ 
 
Elintarvikehygienia; ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. 2007. 
Toim. H, Korkeala. Helsinki: WSOY oppimateriaalit.  
 
Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat. 2010. Eviran julkaisuja 1/2010. Vantaa: Mul-
tiprint.  
 
Health topics: Salmonella. N.d. WHO:n internet sivu. Viitattu 22.2.2015. 
http://www.who.int/topics/salmonella/en/ 
 
Helenius, M. 2014. Terveystarkastaja. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Elin-
tarvikehuoneiston perustaminen. Sähköpostiviestit 5.8.2014. Vastaanottoja S. Itänen. 
 



44 

 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2014. Tutki ja kirjoita. 19. p. Porvoo: Bookwell 
Oy.  
 
Karlsson, P. 2014. Yritystutkija. Uudenmaan ELY-keskus. Millaisia avustuksia aloittava 
elintarvike yritys voi saada. Sähköpostiviesti 18.8.2014. Vastaanottoja S. Itänen. 
 
Laitoksen hyväksyminen. 2014. Eviran ohje 16033/2. Evira. Viitattu 19.8.2014. 
 
L 13.1.2006/23. Elintarvikelaki. Valtion säädöstietopankki Finlex. Viitattu 9.12.2013 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023  
 
L 763/1994. Terveydensuojelulaki. Valtion säädöstietopankki Finlex. Viitattu 
29.8.2014. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940763  
 
Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta. 2014. Pdf- doku-
mentti Eviran verkkosivulla. Viitattu 30.8.2014 
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/e
lintarvikehuoneis-
tot/elintarvikehuoneistoasetuksen_soveltamisesta_13.1.2014_nettiversio.pdf   
 
Outbreaks of E. coli O104:H4 infection: update 30. 22.7.2011. WHO:n internet sivu. 
Viitattu 22.2.2015. 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/emergencies/international-health-
regulations/news/news/2011/07/outbreaks-of-e.-coli-o104h4-infection-update-30 
 
Outbreaks of E. coli O104:H4 infection. N.d. WHO: internet sivu. Viitattu 22.2.2015. 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/emergencies/international-health-
regulations/outbreaks-of-e.-coli-o104h4-infection 
 
Paikallisten elintarvikeyritysten hakukone, aitoja makuja -internetsivu. Viitattu 
21.2.2015. 
http://www.aitojamakuja.fi/haku.php 
 
Perkiömäki, J., Leimi, A. & Tuominen, P. 2021. Suomessa tuotetun raakamaidon bio-
logiset vaarat –riskiprofiili. Eviran tutkimuksia 4/2012. Evira. Viitattu 24.2.2015  
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/julkaisut/?a=view&productId=317 
 
Raakamaito aiheutti 39 Yersinia –tartuntaa. 2014. Helsingin uutiset. Julkaistu 
30.4.2014. Viitattu 14.1.2015. www.helsinginuutiset.fi 
 
Ruokamyrkytykset. 2013. Eviran internet sivu. Viitattu 24.2.2015 
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tietoa+elintarvikkeista/elintarvikevaarat
/ruokamyrkytykset/ 
 
Stadius, S. 2014. Yritystutkija. Uudenmaan ELY-keskus. Puhelinkeskustelu 29.7.2014  
 
Viskari, S. 2014. Yritystutkija. Uudenmaan ELY-keskus. Millaisia avustuksia aloittava 
elintarvike yritys voi saada. Sähköpostiviesti 18.8.2014. Vastaanottoja S. Itänen. 



45 

 

 

 
Välikylä, T. & Syyrakki, S. 2013. Hygieniaopas; Elintarvikehygienian perusteet. 16. p. 
Sastamala: Vammalan Kirjapaino.  
 
Yleistä mikrobeista. 2013. Eviran internet sivut. Viitattu 24.2.2015. 
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/tietopaketti/elintarv
ikkeiden+riski-+ja+vaaratekijat/mikrobiologiset+vaaratekijat/yleista+mikrobeista/ 
  



46 

 

 

 
Liitteet 
 
Liite 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (A 442/2014) liite 1 ta-
lousveden laatuvaatimuksista ja – suosituksista 
 

LIITE I 

Taulukko 1.  Mikrobiologiset laatuvaatimukset (enimmäistiheys)   

 Escherichia coli 0 pmy/100 ml 

 Enterokokit 0 pmy/100 ml 

LIITE I  Taulukko 2. Kemialliset laatuvaatimukset      
(enimmäispitoisuus)   

 Muuttuja Arvo Yksikkö Huomautus 

 Akryyliamidi 0,10 g/l (1) 

 Antimoni 5,0 g/l 
 

 Arseeni 10 g/l 
 

 Bentseeni 1,0 g/l 
 

 Bentso(a)pyreeni 0,010 g/l 
 

 Boori 1,0 mg/l 
 

 Bromaatti 10 g/l (2) 

 Kadmium 5,0 g/l 
 

 Kromi 50 g/l 
 

 Kupari 2,0 mg/l (3) 

 Syanidit 50 g/l 
 

 1,2-dikloorietaani 3,0 g/l 
 

 Epikloorihydriini 0,10 g/l (1) 

 Fluoridi 1,5 mg/l 
 

 Lyijy 10 g/l (3) 

 Elohopea 1,0 g/l 
 

 Nikkeli 20 g/l (3) 

 Nitraatti (NO3
-) 50 mg/l (4) 
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 Nitraattityppi (NO3-N) 11,0 mg/l 
 

 Nitriitti (NO2
-) 0,50 mg/l (4) 

 Nitriittityppi (NO2-N) 0,15 mg/l 
 

 Torjunta-aineet 0,10 g/l (5 ja 6) 

 Torjunta-aineet yhteensä 0,50 g/l (5) 

 Polysykliset aromaattiset  hiilivedyt yhteensä 0,10 g/l (7) 

 Seleeni 10 g/l 
 

 Tetrakloorieteeni ja trikloorie teeni yhteensä 10 g/l 
 

 Trihalometaanit yhteensä 100 g/l (2 ja 8) 

 Vinyylikloridi 0,50 g/l (1) 

 Kloorifenolit yhteensä 10 g/l (9) 

 Uraani 30 g/l 
 
 

Huomautukset 
1) Pitoisuus lasketaan veden kanssa kosketuksissa olevasta polymeeristä tuote-
selosteen mukaan enimmillään irtoavasta tai liukenevasta määrästä. Vedessä 
todetun aineen raja-arvona sovelletaan havaitsemisrajaa. 

2) Desinfiointitehoa vaarantamatta on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan tätä 
alempaan pitoisuuteen. 

3) Näyte otetaan käyttäjän vesihanasta siten, että pitoisuus vastaa viikoittaista 
keskiarvoa. 

4) Nitriitin enimmäispitoisuus vedenkäsittelylaitokselta lähtevässä vedessä on 
0,10 mg/l. Nitraattipitoisuus/50 + nitriittipitoisuus/3 ei saa ylittää arvoa 1. 

5) Tarkoitetut yhdisteet ovat orgaanisia hyönteis-, rikkaruoho-, sieni-, ankerois-, 
punkki-, levä- ja jyrsijämyrkkyjä, orgaanisia limantorjunta-aineita sekä muita vas-
taavia tuotteita sekä yhdisteiden metabolia-, hajoamis- ja reaktiotuotteita. 

6) Aldriinin, dieldriinin, heptakloorin ja heptaklooriepoksidin raja-arvo on 0,030 
g/l 

7) Tarkoitetut yhdisteet ovat bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bent-
so(ghi)peryleeni ja indaani-(1,2,3cd)-pyreeni. 

8) Tarkoitetut yhdisteet ovat kloroformi, bromoformi, dibromikloorimetaani ja bro-
midikloorimetaani. 
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9) Tarkoitetut yhdisteet ovat tri-, tetra- ja pentakloorifenoli. 
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Liite 2 Elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus
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Liite 3 Kyselypohja 

Kuluttajakysely 

 
1. Sukupuoli * 

  Nainen 
 

  Mies 
 

 

 

 

 
2. Ikä * 

  18-29 v. 
 

  30-49 v. 
 

  50-65 v. 
 

  Yli 65 v. 
 

 

 

 

 
3. Onko elintarvikekaupoissa mielestäsi riittävä valikoima lähialueen tuotteita? * 

  Ei 
 

  Kyllä 
 

  En osaa sanoa 
 

 

 

 

 
4. Entä luomutuotteita? * 

  Ei 
 

  Kyllä 
 

  En osaa sanoa 
 

 

 

 

 
5. Kun ostat luomu- ja lähituotteita, mikä vaikuttaa ostopäätökseesi eniten? * 
(voit valita max 3) 

 

 Laatu 
 

 Hinta 
 

 Imago 
 

 Terveellisyys 
 

 Tuotteiden lisäaineettomuus 
 

 Eläinten hyvinvointi 
 



52 

 

 

 Ympäristöystävällisyys 
 

 Kotimaisuus/raaka-aineen alkuperä 
 

 Jäljitettävyys ja läpinäkyvyys 
 

 Paikallisen yrittäjyyden tukeminen 
 

 

 

 

 
6. Kuinka merkittävä vaikutus hinnalla on valitessasi luomutuotteita? * 

  Ei lainkaan 
 

  Vähän 
 

  Suuri 
 

  En osaa sanoa 
 

 

 

 

 
7. Ostaisitko enemmän luomu-/lähituotteita, mikäli ne olisivat edullisempia? * 

  En 
 

  Mahdollisesti 
 

  Kyllä 
 

  En osaa sanoa 
 

 

 

 

 
8. Mitä seuraavista maitojalosteista haluaisit mieluiten hankkia luomuna? * 
(voit valita monta) 

 

 Juustot 
 

 Jogurtit 
 

 Maustetut rahkat 
 

 Jäätelöt 
 

 Välipala-/palautusjuomat 
 

 Voi 
 

 En mitään 
 

 

 

 

 
9. Mistä haluaisit mieluiten ostaa luomumaitojalosteita? * 
(voit valita monta) 

 

 Pienet marketit 
 

 Suuret marketit 
 

 Erikoiskaupat (esim. ekokaupat) 
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 Ravintolat 
 

 Ruokapiirit 
 

 Suoraan tuottajalta 
 

 

 

 

 
10. Millaisia pakkauskokoja suosit juustoissa? * 

  Erittäin pieniä 
 

  Standardikokoja 
 

  Perhekokoja 
 

  Suurempia eriä 
 

  En osaa sanoa 
 

 

 

 

 
11. Ostatko erikoisjuustoja? * 

  En yhtään 
 

  Pari kertaa vuodessa 
 

  Kuukausittain 
 

 

 

 

 
12. Mitä luomujuustoja olisit valmis ostamaan? * 
(voit valita monta) 

 

 Home (sini /valkohome) 
 

 Gouda/Edam 
 

 Tuorejuustoja 
 

 Maustettuja erikoisjuustoja 
 

 Raasteita 
 

 En mitään 
 

 

 

 

 
13. Mikä on suosikkimakusi rahkassa tai jogurtissa?  
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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14. Olisitko kiinnostunut ostamaan mahdollisesti markkinoille tuotavia uusia luo-
mumaitojalosteita? * 

  En 
 

  Kyllä 
 

  En osaa sanoa 
 

 

 

 

 
15. Kuinka kiinnostunut olisit ostamaan lähialueesi pientuottajan luomumaitoja-
losteita? * 

  En lainkaan kiinnostunut 
 

  Jonkin verran kiinnostunut 
 

  Kiinnostunut 
 

  Erittäin kiinnostunut 
 

 

 

 

 
16. Olisitko kiinnostunut menemään luomumaitotuotteiden esittelytilaisuuteen 
(maistutuksia yms.)? * 

  En 
 

  Mahdollisesti 
 

  Kyllä 
 

 

 

 

 
17. Laita olla olevaan kenttään sähköpostiosoitteesi jos haluat:  
Vapaaehtoinen. Osoitteita ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin tässä mainitaan. 

 

Osallistua lahjakortin (Ekolo 50€) arvontaan 

________________________________ 
Haluat lisätietoa tulevaisuudessa itäuusmaalaisen tuottajan luomumaitojalosteista 
sähköpostiisi 

________________________________ 
 

 

 

 

 (Sivu 0 / 5)
 

 

 


