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lUKIJAllE
Ruoan tie tuottajilta käyttäjille on tänä päivänä monimuotoinen. Osa elintarvikkeistamme on lähellä tuotettua, 
mutta yhä useammin lautaselle päätyvä ruoka on tulosta monista vaiheista ja monien osaajien työstä. Nykyinen 
ruokajärjestelmämme on – hyvine ja heikkoine ominaisuuksineen – pitkän historiallisen kehityksen tulos. Tämän 
julkaisun tarkoituksena on tuoda esille ruoan tuotantomme kehitysvaiheet erityisesti satakuntalaisesta näkökulmas-
ta. Onhan koko elintarviketalous – maatalous, kalatalous ja elintarvikkeiden jalostus oheistoimintoineen – edelleen 
yksi suurista elinkeinoista maakunnassa. Satakunnan kehitys nivoutuu luonnollisesti koko Suomessa tapahtunee-
seen muutokseen. Julkaisun tavoitteena on lisätä tietoa ja nostaa kootusti esille satakuntalaisen elintarviketalouden 
ominaisuudet ja tärkeä merkitys. Tarkastelu ulottuu elintarvikkeiden jalostuksen eri alojen alkuvaiheista nykypäi-
vään saakka. 

Muutoksia käsitellään erityisesti jalostustoiminnan kannalta, mutta koko elintarvikeketjun muutos kytketään 
yhteiskunnan kehitysilmiöihin. Uudistukset on usein kehitetty muualla ja omaksuttu tai sovellettu Satakunnassa, 
mutta monia lisäarvoa tuottavia uudistuksia on ideoitu myös omassa maakunnassa. Kirjassa tuodaankin yritysten 
asiantuntijoiden omin sanoin esille ne tekijät ja innovaatiot, joilla menestystä on rakennettu. Laajan kirjallisen läh-
deaineiston lisäksi teos perustuukin lähes neljänkymmenen asiantuntijan haastatteluun Satakunnassa ja muualla 
Suomessa. 

Julkaisun suunnittelija ja kirjoittaja on maisteri Erkki Salomaa, joka toimi vuosina 1991–2007  Pyhäjärvi-
instituutin toiminnanjohtajana. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat professori Raija Tahvonen Maa- ja elintar-
viketalouden tutkimuskeskuksesta (alkuvaiheessa Turun yliopiston biokemian ja elintarvikekemian laitokselta) 
puheenjohtajana, professori Pentti Yli-Jokipii Turun yliopiston maantieteen laitokselta, yliopistonlehtori Harry 
Helèn Helsingin yliopiston elintarviketeknologian laitokselta, teknologia-asiantuntija Pirjo Hakanpää Satakunnan 
TE-keskuksesta, Tekesistä sekä toiminnanjohtaja Teija Kirkkala Pyhäjärvi-instituutista ja projektipäällikkö Esko 
Pennanen Satakuntaliitosta. Hankkeen päärahoituslähteenä oli Satakuntaliiton kautta Länsi-Suomen EAKR-
toimenpideohjelma. Osarahoittajana toimi Pyhäjärvi-instituutti.

Julkaisun aihepiiri on laaja ja ajanjakso pitkä. Kokoavassa esityksessä elintarvikesektorin eri alatoimialoja on voi-
tu käsitellä melko suppeasti. Yritysesimerkeillä pyritään havainnollistamaan niitä lukuisia tekijöitä, joiden vaikutuk-
sesta onnistumiset syntyvät. Kaiken takana on työ, oman alan ja ihmisten tuntemus, joskus myös hallittu sattuma 
– kyky toimia oikealla hetkellä oivaltavasti. Näistä kokemuksista voimme oppia ja ne antavat uskoa mahdollisuuk-
siin tulevaisuudessa. Tämä kirja on tarkoitettu alan toimijoille, päättäjille, oppilaitoksille ja kaikille ruoan tuotan-
nosta ja Satakunnan kehityksestä kiinnostuneille. Julkaisu liittyy osaltaan alan kehitystyöhön Pyhäjärvi-instituutin 
täyttäessä 20 vuotta. 

Haluamme kiittää erityisesti haastateltuja, joiden omakohtainen kokemus muodostaa olennaisen osan kirjan 
sisällöstä. Kiitokset myös asiantuntevalle ohjausryhmälle ja rahoittajille, joiden panos teki työn mahdolliseksi. 
Toivomme, että kirja antaa perustaa Satakunnan elintarvikeklusterin kehittämiselle myös tulevaisuudessa.

Eurassa elokuussa 2009

Teija Kirkkala           Erkki Salomaa



1 OMASTA MAASTA 
JA MAAIlMAlTA

Ruoan tuotanto, valmistus ja ruokatottumuksemme ovat muuttuneet koko yhteiskunnan kehityksen mukana. 
Itse tuotetusta ja tehdystä on siirrytty toisten valmistamaan, paikallisesta maailmalta tuotuun. Ravintomme 
on tuotettu yhä laajemmalla alueella. Tuotantolähtöisestä toiminnasta on siirrytty markkina- ja kulutusläh-
töiseen talouteen. Tavaran tuotannon rinnalle ja ohikin on tullut palveluiden ja elämysten tuotanto ja niiden 
kuluttaminen. 

Suomessa omavaraistalous, elintarvikepulat ja sota-ajan säännöstely ovat vaihtuneet kulutusyhteiskunnas-
sa ruoan runsauteen. Sata vuotta sitten kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista meni elintarvikkeisiin 
yli 60 %, nykyisin enää runsaat 12 %. Enemmistöllä on nyt varaa valita, osalle leipäjonot ovat arkea. 
Maailmanlaajuisesti jako on vielä epätasaisempi. Suomi pystyy tyydyttämään pääosan oman kansakunnan 
ravinnontarpeista niin määrällisesti kuin laadullisesti. Satakunnalla on siinä tärkeä osuus. Maakunnalle ruoan 
tuotanto antaa työtä ja toimeentuloa, elämyksiä ja omanarvon tuntoa. Maailmalta tulevat ja omat innovaa-
tiot voidaan maakunnassa toteuttaa juuri omaan toimintaan sopiviksi yhdistelmiksi.
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Elintarviketuotannossa on Suomessa niukkuuden ai-
kaan, etenkin sotavuosina, korostunut valtiovallan ohja-
us. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden hinta-, tuki-, 
säännöstely- ja valvontapolitiikka on muotoutunut pitkään 
kotimaisista lähtökohdista suljetuilla markkinoilla. Viime 
vuosituhannen lopulta lähtien maailman ja markkinoi-
den avautuminen on luonut ruoan tuottajalle ja käyttäjäl-
le uuden tilanteen, lisääntyneen kilpailun, mutta samalla 
myös kasvavat mahdollisuudet. Tämä näkyy myös jokapäi-
väisellä ruokalautasellamme. Ruokakulttuuri on kokenut 
vastaavan muutoksen. Paikallisesti tuotettu ja maailmal-
ta tuotu, kotona valmistettu ja tehtaassa tehty, kohtaavat 
ruokapöydissämme. 

Muutoksista huolimatta tänäkin päivänä niin meillä kuin 
muissa kehittyneissä maissa, oman maan ruokatuotanto on 
vallitseva. Suomessa ammatissa toimivista elintarvikkeiden 
alkutuotannossa on runsaat  4 %, mutta kotimaisten raaka-
aineiden osuus on 85 % elintarvikkeistamme. Suomalaiset 
elintarvikkeet kattavat valtaosan, yli 80 % elintarvikemark-
kinoistamme. Raaka-aineiden tuotanto ja niiden jalostus, 
elintarviketeollisuus tai pienimuotoinen jalostus, ovat edel-
leen kiinteässä kohtalonyhteydessä toisiinsa. Tässä teokses-
sa tarkastellaan kehitystä varsinkin jalostuksen kannalta, 
mutta mukaan liitetään myös ketjun muita osia, etenkin 
raaka-ainetuotantoa.

Koko ketju, alkutuotanto ja elintarvikkeiden jalostus se-
kä niihin liittyvät monet oheisalat, antaa työtä ja toimeen-
tuloa Suomessa sadoille tuhansille. Ketju pitää rahavirtoja 
kotimaassa ja tuo elinvoimaa laajoille alueille. Maaseudulla 
tapahtuva raaka-ainetuotanto ja jalostus sekä taajamien elin-
tarviketeollisuus muodostavat verkoston, joka koskettaa vä-
lillisesti kaikkia. Viimeistään kaupan kassalla tai lounaspöy-
dässä tuottaja ja käyttäjä kohtaavat. 

Suomen elintarviketuotannossa tapahtunut muutos on jo 
vuosisatojen ajan kytkeytynyt eurooppalaiseen kehitykseen. 
Aikaisemmin vuorovaikutus tapahtui yksittäisten asioi-
den tai henkilöiden avulla, myöhemmin niin henkilöiden, 
organisaatioiden, tutkimuksen kuin monenlaisen tiedon-
välityksen kautta. Satakunnassa muutokset ovat kytkök-
sissä yleiseen suomalaiseen ja kansainväliseen kehitykseen. 
Satakuntalaiseenkin ruokatuotantoon vaikuttavat eurooppa-
lainen ja globaali talous, maailmankaupan säädökset, sopi-
mukset, ja kilpailu. 

Käsillä olevan tarkastelun yhteydessä voidaan tehdä klas-
siset kysymykset: Voiko historiasta oppia? Mikä on yksilöi-
den ja joukkojen osuus kansakunnan ja maakunnan histori-
assa? Mikä on johtavien yksilöiden ja edelläkävijöiden, mikä 
joukkojen ja kansanliikkeiden rooli? Historian opetuksia on 
monia: muutos rakentuu ihmisten työhön ja ajatteluun, yk-
silöiden ja eri ryhmien vuorovaikutukseen sekä kulttuuristen 
ja taloudellisten tekijöiden verkkoon. Tämän päivän ja tule-
vaisuuden ruoan tuotanto ja käyttö perustuu pitkän ajan ku-
luessa syntyneeseen sosiaaliseen ja taloudelliseen pääomaan, 
luotuihin järjestelmiin. Ne ovat taustalla vaikka asioita teh-
täisiin täysin uudella, vastakkaisellakin, tavalla – innovatii-
visesti. Menneen tarkastelu antaa myös avaimia ymmärtää 
asioiden yhteyksiä, jotka ovat muovanneet ratkaisuja ja kehi-
tyskulkuja, yksittäisiä tapauksia ja rakenteita. Historia antaa 
ja vahvistaa myös uskoa mahdollisuuksiin vaikuttaa ja selviy-
tyä vaikeinakin aikoina. 
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Suomi ja Satakunta muutokSeSSa

Tämän julkaisun ajatuksena on tuoda esille elintarviketalou-
den kehityslinjat Satakunnassa yleissuomalaisiin yhteyksiin 
kytkettynä. Erikseen esitellään markkinoilla hyödynnetty-
jen uutuuksien (innovaatioiden) syntyminen ja leviäminen 
(diffuusio) Suomessa, mutta erityisesti satakuntalaisesta 
näkökulmasta. Satakunnassa on rakenteeltaan monipuoli-
nen ja mittava elintarviketuotanto, jolla on suuri merkitys 
maakunnan elinkeinotoiminnassa. Jotta innovaatiot ja nii-
den merkitys kytkeytyisi muutokseen ja toisaalta erottuisi 
kehityksestä yleensä, kehyksenä luodaan aluksi tiivistetty 
kokonaiskuva muutoksesta viimeisen sadan vuoden aikana. 
Sen jälkeen katsetta tarkennetaan toimialoittain erityisesti 
Satakunnan kannalta ominaisiin toimialoihin. Esimerkeissä 
tullaan yksittäisen yrityksen todellisuuteen; milloin, miten 
ja miksi valintoja on tehty. Esittelyssä ovat suurimmat alansa 
kärkiyritykset sekä joukko pienempiä, joilla kaikilla on mie-
lenkiintoiset erityispiirteensä.

INNOVAATIO 
ymmärretään tässä yhteydessä laajasti. Se on kaupallisesti tai yh-
teiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettyä tietoa ja osaamista. 
Innovaatio voi olla tuote (tavara tai palvelu) tai muu käyttöön otet-
tu uusi tai olennaisesti parannettu menetelmä (esim. tuote-, prosessi-, 
markkina- tai organisatorinen innovaatio). Innovaation taustalla voivat 
olla teknologiset, markkinoihin liittyvät, sosiaaliset ja kulttuuriset teki-
jät, yleensä monet niistä yhdessä.

Innovaatiota, käsitteitä, ominaisuuksia ja kehitystä on käsitelty tar-
kemmin luvussa 3.

Käsittelyn eteneminen ja tärkeimmät osat

käSitteiStä, menetelmiStä 
ja alueeSta

Elintarviketalous, elintarvikeklusteri, elintarvikeala, elin-
tarvikesektori, elintarvikeketju ovat yhtä toimialaa katta-
vampia käsitteitä, joiden sisältö ei kuitenkaan ole tarkas-
ti tai yksiselitteisesti määritelty. Elintarviketalous on laaja 
käsite, joka pitää sisällään niin alkutuotannon (maatalo-
us, kalatalous), jalostuksen kuin niiden tuotantopanokset, 

pakkaukset, elintarvikkeiden jakelun, kaupan, ruoka-
huollon ja oheispalvelut. Käytetään myös käsitettä maa- 
ja elintarviketalous, jolloin maatalous ja muu elintarvi-
ketalous (teollisuus, muu jalostus) erotetaan toisistaan. 
Elintarvikeklusteri on käsitteenä laajuudeltaan lähellä 
elintarviketaloutta, mutta käsite sisältää vuorovaikut-
teisen kasvua edistävän dynamiikan (klassinen Porterin 
klusterikäsite). Elintarvikeketjulla voidaan laajasti kä-
sitettynä tarkoittaa kaikkia toimintoja alkutuotannosta 
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ruokapöytään, mutta suppeammin myös yhden alatoimialan 
ketjua. 

Tässä julkaisussa kehitystä ja innovaatioita käsitellään 
ensisijaisesti jalostustoiminnan, elintarviketeollisuuden nä-
kökulmasta. Koska elintarvikeketjun kehitys ja kilpailukyky 
muodostuu koko ketjun toiminnasta, alkutuotanto (viljely, 
kasvatus, kalastus) on tarkastelussa rinnalla mukana etenkin 
aikana, jolloin elintarvikkeiden jalostus oli vasta kehittymäs-
sä teollisuudeksi. Maatalouden tuki- ja hinta-, tulli- ja muu 
ohjauspolitiikka on usein ollut ratkaiseva alkutuotannon ke-
hityksen kannalta, niin aikaisemmin suljetussa taloudessa, 
kuin myöhemmin EU-aikana. Aiheiden laajuuden ja moni-
naisuuden takia niitä voidaan tässä yhteydessä käsitellä var-
sin suppeasti.

Innovaatiot, niihin liittyvät rakenteet ja niiden aikaansaa-
minen ovat viime vuosikymmeninä tulleet yhä tärkeämmik-
si myös eurooppalaisessa ja suomalaisessa kehittämispolitii-
kassa. Innovaatio-termi on jopa kärsinyt inflaation, mutta 
se on silti tutkimisen ja erittelyn arvoinen. Se voi antaa eri 
alojen kehityksestä ja kehittämisestä eritellyn kuvan, joka 
auttaa hahmottamaan prosessien syntyä, elinkaarta ja vai-
kutuksia. Entistä avoimimmilla markkinoilla ja kilpailun 
edelleen lisääntyessä innovatiivisuus tulee alojen ja yritysten 
elinehdoksi. 

Tämän teoksen lähteitä ovat:
•	 Aikaisemmat tutkimukset: kirjallisuus/sähköiset 

lähteet (aiheina innovaatiot, elintarviketalouden 
osa-alueet, yhteiskuntakehitystä koskevat julkaisut)

•	 Yrityshistoriikit, julkaisusarjat, 
ammattilehdet, lehtiartikkelit

•	 Tilastoaineistot (kansainväliset, 
kansalliset ja alueelliset)

•	 Haastattelut, tapausesimerkit (elintarvikealan 
asiantuntijat yrityksissä sekä tutkimus- 
ja kehittäjäorganisaatioissa)

•	 Kehittämisohjelmat ja kehitysorganisaatioiden 
kokemukset niistä ja hankkeiden toteutuksesta

Julkaisun keskeisiä käsitteitä ovat:

Tuotanto ja kulutus

Raaka-ainetuotanto sisältää maatalouden, kalatalouden ja 
luonnontuotteiden keruun. (Tilastokeskuksen toimialaluo-
kitus TOL, A, B,01,05 vuoden 2002 luokituksessa)

Elintarvikkeiden ja juomien valmistus eli elintarviketeolli-
suus ja pienjalostus. (TOL, DA, 151–159.) Tässä julkaisussa 
toimialakäsitettä on sovellettu niin, että raaka-ainetuotanto 
ja jalostus on kytketty toisiinsa, sillä ne ovat voimakkaasti 
vuorovaikutuksessa erityisesti Satakunnassa, jossa on moni-
puolinen sopimustuotanto.

Tuotantorakenne käsittää toimialojen tuotantomäärät, lii-
kevaihdon, tuotannon arvon, työpaikkojen ja yritysten mää-
rät, yksikkökoon, henkilöstömäärän sekä yhteenvetona tuo-
tannon kokonaismäärän osuuden kansantuotteesta. Näissä 
luvuissa käytetään jalostuksen osalta Tilastokeskuksen vä-
estölaskentojen, teollisuustilaston, yritys- ja toimipaikka-
rekisterin, työssäkäyntitilaston ja kansatalouden tilinpidon 
käsitteitä ja lähteitä. Maataloustuotannon rakennetietojen 
lähteinä ovat maatalouden tilastollinen vuosikirja, Suomen 
tilastollinen vuosikirja, maatalouslaskennat, maatilarekisteri, 
puutarhayritysrekisteri ja nykyisen maa- ja metsätalousmi-
nisteriön tietopalvelukeskuksen TIKEn rekisterit.

Elintarvikkeiden käyttö ja kulutus ilmaisevat tuotannon 
(maassa tuotetun tai tuodun) käyttöä. Alan kehitystä ja 
muutosta voidaan tarkastella usealta kannalta. Väestön, yk-
sittäisten ihmisten ja perheiden, ruokakuntien, elämän kan-
nalta on oleellista, mikä osa käytettävissä olevista tuloista ku-
luu elintarvikkeisiin. Kulutusmenot luokitellaan kansallisen 
COICOP-HBS-luokituksen mukaan (n. 900 nimikettä). 
Kulutuksen pääryhmiä on 10, joista yksi on elintarvikkeet. 
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Elintarvike / ruoka poikkeavat käsitteenä ajatuksellisesti toisis-
taan niin, että elintarvikkeella tarkoitetaan valmistetta (enem-
män tai vähemmän prosessoitua), jota hyödynnetään varsi-
naisessa loppukäyttäjälle tarkoitetussa ruoan valmistuksessa. 
Koska etenkin valmisruokien ja muiden pitkälle jalostettujen, 
suoraan syötävien elintarvikkeiden määrä on lisääntynyt ja 
toisaalta ruoka sisältää (lähes) käsittelemättömiäkin osia, niin 
rajankäynti elintarvikkeen ja ruoan välillä voi olla liukuva, 
mutta kuitenkin käsitteellinen ero on olemassa. Einekset ovat 
sellaisenaan käytettäviä valmiita ruokia. Niiden synonyyminä 
käytetään nykyisin termiä valmisruoka. Toisaalta kaikki val-
misruoat eivät ole eineksiä (esim. pakasteet).

Elintarvikkeiden kulutus ilmaistaan yleensä määränä (kg, l) 
henkeä kohti vuodessa. Voidaan käyttää myös vuodessa käy-
tettyä kokonaismäärää tietyistä tuotteista, tuoteryhmistä tai 
raaka-aineista.

Elintarvikeomavaraisuus ilmaisee maassa (tai jollakin alueel-
la) tuotettujen elintarvikkeiden (tai raaka-aineiden) suhdet-
ta alueella kulutettujen elintarvikkeiden (tai raaka-aineiden) 
määrään. Kansallisella tasolla yleinen tavoite on, että luku 
olisi melko lähellä 100:aa.

Ravintotase on yhteenveto maan tärkeimpien elintarvike-
ryhmien tuotannosta, kotimaisesta käytöstä ja kulutuksesta. 
Ravintotase ilmaisee kulutusmäärät henkeä kohti vuodessa 
ja päivässä sekä kulutuksen energia-, valkuaisaine-, rasva- ja 
hiilihydraattisisällön. Siihen sisältyy 11 ruoka-aineryhmää 
sekä juomat. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskus TIKE kokoaa tiedot vuosittain YK:n maatalous- ja 
elintarvikejärjestön FAO:n jaottelun mukaisesti. 

Ajanjakso ja alue

Tarkastelu ulottuu elintarvikkeiden kaupallisen jalostuksen 
alkuvaiheista tähän päivään saakka. Historiallinen tausta 
1800-luvulta toisen maailmansodan jälkeisen säännöstelyn 

loppumiseen (1948) saakka käsitellään yhteenvedonomai-
sesti. Vuosista 1949–1994 pyritään tuomaan esille kehitys-
vaiheet ja muutostekijät. Nämä luovat perustan uudemmalle 
kehitykselle ja ilmiöille. Ne ovat edelleen lähtökohtina vii-
meiselle kehitysvaiheelle eli Suomen EU-jäsenyyden kaudel-
le vuodesta 1995.

Satakunta pääkohdealueena vaihtelee eri aikoina maakuntana 
maantieteelliseltä laajuudeltaan ja sitä käsitellään osin kunkin 
historiallisen tilanteen mukaan, osin nykyisen hallinnollisen 
rajan (mm. maakunnan liiton ja TE-keskuksen alue) mukaan. 
Etenkin uusimpia tilastotietoja käytettäessä ja aikasarjoissa 
alueena käytetään em. Satakuntaa vuoden 2008 tilanteessa. 
Alueen kuntien määrä on laskenut vuodesta 1900 sekä maa-
kuntarajan muutosten (–17) että kuntaliitosten (–9) takia 48 
kunnasta 22:een kuntaan vuonna 2009. Julkaisussa maakun-
taa käsitellään kokonaisuutena, seutu- ja kuntatasolla. Alue ja 
kunnat on esitetty seuraavan sivun kartalla.

Satakunnan väestömäärä oli vuoden 2008 lopussa 227 700 
henkeä. Väestömäärä on pitkään jatkuneen muuttotappion 
seurauksena laskenut, esim. nykyaluejaolla vuonna 1990 se 
oli n. 15 000 korkeampi eli n. 243 000. Aluekehittämisessä 
maakunta jaetaan nykyisin kolmeen seutukuntaan, jois-
ta suurimman eli Porin seutukunnan väkiluku on 138 000 
(eli n. 60 % Satakunnan väestöstä), Rauman seutukunnan 
66 000 (n. 30 %) ja Pohjois-Satakunnan 24 000 (n. 10 %). 
Maakunnan koko työvoiman määrä oli vuoden 2008 lopus-
sa n. 94 000, josta alkutuotannossa työskentelee n. 4100 ja 
elintarvikkeiden jalostuksessa n. 2200 henkeä. (Liitteessä on 
mainittu väestönkehitys kunnittain vuosina 1900–2008).

Innovaatiokäsitteet

Innovaatiota, innovaatiopolitiikkaa, -strategiaa ja -järjestel-
mää sekä niiden kehitystä käsitellään luvussa 3. 
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Satakunta, seutukunnat ja kunnat vuonna 2008

Vuoden 2009 alusta Kiukainen on liittynyt Euraan, lappi Raumaan ja Vampula Huittisiin.

Elintarviketalouden  
toimintaympäristö ja muutostekijät

Yhteiskunta on sadan vuoden aikana suuresti muuttunut 
kaikilla elämänaloilla. Tässä tarkastelussa tullaan alkuvai-
heiden kehityskuvausten jälkeen toisen maailmansodan 
jälkeiseen taloudellisen kasvun ja kehitysoptimismin ai-
kaan ja vähitellen kansainväliseen avautumiseen. Suomen 
muuttuminen agraariyhteiskunnasta teolliseen, sitten pal-
velu-, tieto- ja kulutusyhteiskuntaan tapahtui muutamassa 
vuosikymmenessä. Nykyaikaiselle elintarvikkeiden tuotan-
nolle tyypillinen raaka-aine –> jalostus –> kauppa /ammat-
tikeittiö (kuluttaja)-ketjussa suuntaa osoittavat nuolet ovat 
kääntyneet. On tapahtunut siirtyminen tuotantolähtöisestä 

ajattelusta kuluttajalähtöiseen ajatteluun. Elintarviketalouden 
toimintaympäristö on erityisesti Suomen EU-jäsenyyden ai-
kana ratkaisevasti muuttunut, Raaka-ainetuotannon lähtö-
kohdat, luonnonolot ja muut tekijät, vaikuttavat edelleen, 
mutta ratkaisevan sysäyksen ja suunnan näyttävät markkinat. 
Lopputulos, kuluttajan haluama tuote, tavara tai palvelu, on 
riippuvainen ketjun kaikista osista. Ketjun toimijoille arvo-
ketjun hallinta on niin laadun kuin talouden kannalta vält-
tämätöntä. Analysoimalla ja toteuttamalla ketju kokonaisval-
taisesti, yrityksellä on mahdollisuus kustannustehokkaaseen 
toimintaan ja kuluttajalähtöisten tuotteiden kilpailukykyiseen 
valmistamiseen. Elintarviketuotannon ja erityisesti tässä kes-
kiöön asetetun jalostuksen kannalta toimintaympäristön vai-
kutuskenttä on moniulotteinen.

Alla olevan kuvan keskellä on esitetty tässä julkaisussa kä-
siteltävät osat eli lähinnä peruselintarvikeketju eli alkutuo-
tanto ja elintarviketeollisuus. Kuvassa ympärillä olevat te-
kijät vaikuttavat eri painotuksin kehitykseen ja usein myös 
innovaatioiden syntyyn. Aihepiirin laajuuden takia näistä 
mainitaan kuitenkin esimerkinomaisesti mm.

•	  kulutus ja kulutustottumusten muutos
•	  ravitsemustekijät
•	  elintarviketurvallisuuskysymys
•	  oheistoimialoista elintarvikepakkaukset
•	  ympäristötekijöiden vaikutus 

Elintarviketalouden toimintaympäristön 
muutostekijät elintarvikkeiden jalostuksen 

näkökulmasta erityisesti 1990-luvulta lähtien



2 ElINTARVIKETUOTANTO 
KEHITTyy VAIHEITTAIN 

 

Miten ja milloin maan ja veden antimia alettiin myydä, ostaa ja jalostaa, miten syntyi elintarviketeollisuus? 
Milloin erkaannuimme tuottajiksi ja kuluttajiksi? Kuinka talonpojasta tuli tuottaja ja yrittäjä? Miten tuotan-
toa on ohjattu koko kansakunnan tai eri väestöryhmien kannalta? Kuinka tuotantolähtöisestä taloudesta on 
siirrytty markkinoiden maailmaan? Ovatko uudistukset olleet tuontitavaraa, tuotuna omaksuttuja vai itse 
keksittyjä? Mitkä ovat suomalaisen elintarviketuotannon suuret kehityslinjat ja miten yksittäinen maakunta, 
Satakunta, on saanut ominaispiirteensä?

Suomen elintarviketuotannon vaiheiden kehitys 1900-luvun alussa on paljolti kuvausta maatalouden uudis-
tumisesta. Itse tehdystä ruoasta siirryttiin vähitellen ostettuihin tarvikkeisiin ja tuotteiden myyntiin, rahata-
louteen. Uudessa vaiheessa koneita ja tarvikkeita ostettiin ja parhaiten kaupaksi käyvät tuotteet myytiin. 
Pääoman tarve kasvoi, kun ihmistyön säästämiseksi ja tehostamiseksi alettiin käyttää ja ostaa toisten val-
mistamia välineitä ja koneita. Tämä merkitsi koko elämänmuodon ja maatalouskulttuurin muutosta, pit-
kää kehitysprosessia talonpojasta tuottajaksi ja yrittäjäksi. Teollistuminen, kaupungistuminen ja muut yhteis-
kunnalliset muutokset loivat tarpeet ja mahdollisuudet jalostetuille elintarvikkeille, elintarviketeollisuudelle. 
Innovaatiot uudistivat raaka-ainetuotantoa ja elintarviketeollisuutta. Kauppa, valistus ja monet muut tekijät 
ohjasivat ruokaostoksia. Yhdentyvä Eurooppa avasi markkinat. Maailman ruokakori tarjoaa nyt kullekin 
valintamahdollisuuden. 

Tähän lukuun on tiivistetty kehityksen eri vaiheita, taitekohtia, rakenteita ja elintarvikeketjun taloudellista 
merkitystä yleensä. Myöhemmissä toimialaluvuissa käsittelyä tarkennetaan yksittäisten yritysten toimintaan 
saakka. 

12
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omavaraiSuuStavoitteiSta 
elintarvikeSäännöStelyyn 
(kehityS vuoteen 1948)

Maataloustuotteet markkinoille

Alkutuotannon tuotteiden jalostustoiminta kehittyi 
Suomessa maatalouden rinnalle vähitellen. 1870-luku mer-
kitsi nälkävuosien jälkeen maatalouden suurta elpymistä. 
Kun ulkomailta saatiin runsaasti halpaa viljaa, leipäviljan 
viljelykselle ei näyttänyt olevan tulevaisuutta. Höyrylaivat 
ja rautatiet olivat tuoneet Pohjois-Amerikan ja Etelä-
Venäjän viljanviljelyalueiden viljan maailman markkinoille. 
Kotimainen tuotanto ei pystynyt kilpailemaan sen kanssa, 
joten katsottiin paremmaksi viljellä rehuviljaa karjan käyt-
töön. Näin päädyttiin karjatalouden ja erityisesti lypsykar-
jatalouden kehittämiseen, sillä nimenomaan voin hinta oli 
nousussa ja sen menekkimahdollisuudet paranemassa niin 
kotimaassa kuin vientimarkkinoilla. Itse viljelymenetel-
mien muutoksista tärkein oli siirtyminen viljan ja heinän 
vuoroviljelyyn.1

Karjatalous valtaa alaa, koneellistuminen käynnistyy

Vielä 1880-luvun alkupuolella Suomessa elettiin myös kau-
pungeissa omavaraistaloudessa. Kaikkien kaupunkien por-
varit harjoittivat kaupan tai käsityön ohella maataloutta. 
Mahdollisuuden tähän antoivat kaupunkien lahjoitusmaat, 
joita ei voinut käyttää kuin maatalouteen. Teollisuuden lä-
pimurtovaiheen alkaessa 1860-luvun lopulla muuttolii-
ke suuntautui maaseudulta kaupunkeihin ja kaupunkien 

väkiluku alkoi kasvaa. Maanviljelys ja karjanhoito alkoivat 
menettää merkitystään kaupungeissa. 

Ulkomaiselta viljalta poistettiin tullit vuonna 1864. Suuri 
osa leipäviljasta tuotiin ulkomailta. Tullisuojan puuttues-
sa myllytkään eivät pystyneet kehittymään eivätkä kilpai-
lemaan ulkomaisen suurtuotannon kanssa. Maataloudessa 
siirryttiin lisääntyvästi lypsykarjatalouteen ja heinän vilje-
lyyn. Aikaisemmin karjan rehu oli korjattu vähemmän ar-
vokkailta luonnonniityiltä. Viljelymenetelmät uusiutui-
vat, käyttöön otettiin vuoroviljely ja uudenaikaisia koneita. 
Rauta-aura tuli maanmuokkaukseen 1800-luvun lopulla, 
äkeet monipuolistuivat ja niittokone yleistyi 1880-luvulta 
eteenpäin etupäässä heinän korjuussa. Elonkorjuuseen tar-
koitettu leikkuukone valtasi alaa vasta ensimmäisen maa-
ilmansodan jälkeen. Haravakone levisi merkittävimmin 
1920-luvulta lähtien. Uusien työtapojen ja koneiden levittä-
jinä olivat maanviljelysseurat. Myös kunnat hankkivat uusia 
koneita, jotka luovutettiin maksusta viljelijöiden käyttöön. 

Rukiin leikkuuta sirpillä Huittisissa vuonna 1910. 
Kuva Satakunnan Museo.
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Puimakone otettiin käyttöön Suomessa 1800-luvun lopul-
la. Länsi-Euroopassa sillä oli tuolloin jo yli sadan vuoden his-
toria, mutta Suomeen se levisi innovaationa mm. Mustialan 
maatalousoppilaitoksen välityksellä.2 Puimakone oli aluksi kä-
sikäyttöinen, sitten hevoskiertoinen ja 1900-luvun alkuvuosi-
kymmeninä höyrykone tuli voimanlähteeksi. Suuri osa koneista 
oli yhteisomistuksessa, osuuskuntien hallussa. Puimakoneiden 
käyttövoimaksi yleistyivät myös sähkö- ja polttomoottorit. 
Myös viljalaji muuttui. Ruis menetti 1800-luvun lopulla asemi-
aan kauralle. Kaurasato oli jo vuonna 1910 kaksinkertainen ru-
kiin valtakunnalliseen kokonaissatoon verrattuna. Vehnän vilje-
ly nousi tärkeäksi vasta 1930-luvulla.3

Satakunnassa vuoroviljely kehittyi maan kärkipäässä. 
Kaksivuoroviljelystä siirryttiin 1880-luvulle tultaessa kolmivuo-
roviljelyyn, jossa vuorottelivat kesanto - syysvilja, ruis - kevätvilja 
ja kaura, ohra ja juurikasvit. Puimakoneilla oli eri alueilla omia 
nimityksiä, Satakunnassa se oli tappuri (verbistä tappaa ”puida”). 

Perunanviljely leviää

Perunan viljely Suomessa alkoi ison vihan jälkeen 1720-lu-
vulla. Suomalaisten sotilaiden palatessa Pommerin sodasta he 
alkoivat omilla kotiseuduillaan kasvattaa perunaa. Valtiovallan 
toimenpitein perunanviljely oli 1820-luvulla saatu levitetyksi 
koko maahan. 1800-luvun lopulla Satakunnassa perunaa vil-
jeltiin ympäri maakuntaa. Parhaat sadot saatiin Rauman seu-
dulla. Perunan ohella juurikasveista viljeltiin lanttua. Vaihtelua 
ruokapöytään saatiin mm. herneistä ja pavuista.4 

Satakunta välimaastossa innovaatioiden leviämisessä
Veikko Anttila kuvaa innovaatioiden leviämistä alueittain 1900-luvun 
alussa kahdella esimerkillä maataloustiedustelujen pohjalta (innovaa-
tio-objektina vuonna 1910 niittokone ja vuonna 1930 puimakone). 
Eri vaiheiden käsitteinä olivat innovaatiokausi, leviämiskausi ja yleis-
tymiskausi. Molempina vuosina eteläisessä Suomessa oltiin mainitun 
innovaatio-objektin yleistymisvaiheessa ja maan pohjoisosissa inno-
vaatiovaiheessa. Satakunta sijoittuu välimaastoon eli kummasakin ta-
pauksessa leviämiskauteen. Kun maatalouden konekanta monipuolis-
tui ja pääoman tarve kasvoi, alkoi tapahtua alueellista erilaistumista. 
Satakunta alkoi vähitellen jäädä jälkeen muusta Etelä-Suomesta.5

Sika- ja siipikarjataloudesta elinkeino

Perinteisessä ruokataloudessa sika teurastettiin loppusyksys-
tä ja suolatut lihat syötiin talven mittaan. Vanhasta laidun-
tamistavasta, jossa siat olivat vapaana, siirryttiin 1800-luvun 
lopulla sikojen hoitoon. Sioille varatulla alueella, läävässä, 
alettiin sikoja ruokkia niille tarkoitetulla rehulla, viljalla, 
perunoilla maitotaloudesta jääneellä kuoritulla maidolla ja 
myös ostetulla väkirehulla. Keväällä syntyneet porsaat teu-
rastettiin kesäkauden ruokinnan jälkeen syksyllä, n. 50–60 
kilon painoisena. Vielä tuolloin, 1800-luvun lopulla, sikata-
louden painopiste Suomessa oli maan itäosissa. 

Siipikarjatalouden merkitys lisääntyi Suomessa vasta 
1800-luvun lopulla, vaikka kanat toki olivat jo pitkään kuu-
luneet maaseudun pihoille. Kalkkunoita kasvatettiin lähin-
nä herraskartanoissa muista maista saatujen oppien mukaan. 
Kanatalouden kehittyminen liittyi yhteiskunnan muutok-
seen, kaupankäynnin lisääntymiseen ja ruokatalouden muu-
toksiin. Kananmunia voitiin kohtuullisen hyvin säilyvinä 
kerätä, kuljettaa ja myydä kauemmaksikin. Munien käyttö 
lisääntyi, kun kananmunia sisältävien makeiden leivonnais-
ten käyttö kasvoi elintason kohotessa. Myös uusissa ruoissa 
käytettiin munamaitoa sidonta-aineena. Yksi uutuuksista oli 
makaronilaatikko. Siipikarjatalous keskittyi jo 1800-luvun 
lopulla läntiseen Suomeen, erityisesti Turun ja Porin lääniin. 
Alan kasvusta huolimatta sen taloudellinen merkitys jäi ka-
nojen huonon munantuotannon takia vähäiseksi. 

Lammas ja vuohi syrjäytyvät

Taloudellisen tuoton tullessa yhä tärkeämmäksi karjataloudessa 
panostettiin myös ruokintaan ja uusiin navetoihin. Vaikka lypsy-
karjatalous kehittyi Suomessa tärkeimmäksi tuotantosuunnak-
si, niin lukumääräisesti lampaita oli vielä 1870-luvulla enem-
män kuin lehmiä eli miljoona. Nautaa ja sikaa pienemmästä 
lampaasta saatiin nopeasti sopiva määrä lihaa sekä heti syötä-
väksi että palvaamalla jonkin aikaa säilytettäväksikin. Lampaan 
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ongelmia olivat heikko lihantuotto ja vähäinen villamääräkin. 
Satakunta oli tuohon aikaan keskeisiä lammasalueita. 

Vuohi oli Suomessa vanha kotieläin, mutta vuohen kas-
vatusta pidettiin jo 1800-luvun lopulla taantuvana. Maito, 
siitä tehty juusto, liha ja vuota olivat vähällä toimeentule-
van vuohen antimet. Vuohien kasvatus keskittyi 1800-luvun 
lopulla Länsi-Suomeen. Kolmannes maan vuohista kasvoi 
silloisen Satakunnan alueella, etenkin Koillis-Satakunnassa. 
Satakunnassa vuohitaloudella oli merkitystä vielä 1900-lu-
vun alussakin, vaikka muualla Suomessa vuohenpito loppui 
lähes kokonaan.6 

Ensimmäinen maailmansota ja elintarvikepula

Ensimmäisen maailmansodan alkuaikoina Suomen huolto- ja 
elintarvikepolitiikka perustui Venäjän tuonnin jatkuvuuteen. 
Mutta elintarvikepula oli pian edessä ja vuoden 1916 lopulla 
viljan, jauhon, väkirehujen ja sokerin tuontia Suomeen ryh-
dyttiin rajoittamaan. Tilanteen pahentuessa elintarvikehuollon 
organisaatiota keskitettiin. Kun varastoja ei ollut, ryhdyttiin 
”organisoimaan nälkää”. Säännöstelyn käytännön toteuttami-
sesta vastasivat pääasiallisesti kuntien elintarvikelautakunnat. 
Sisällissodan aikana punaisilla ja valkoisilla oli oma elintarvike-
huoltonsa, mutta se keskitettiin uudestaan 1918 väliaikaiseen 
elintarviketoimikuntaan. Kesällä 1917 säädetyn elintarvikelain 
perusteella maan väestö jaettiin kahteen ryhmään, omavarais-
talouksiin ja korttitalouksiin. Kulutuskauden (uudesta sadosta 
seuraavaan uuteen satoon) korttitalouksiin kuului lähes puo-
let kaikista talouksista. Joidenkin elintarvikkeiden säännöstely 
ulottui vuodesta 1916 vuoteen 1919 (mm. ruis, ohra, vehnä, 
sokeri). Kauden lopulla säännöstelyn piiriin tulivat myös peru-
na, liha, voi, maito. Näin itsenäisyyden alkuaikaa ja innostusta 
varjosti elintarvikepula ja siihen liittyvät väestöryhmien ristirii-
dat. Alueittaisissa omavaraislaskelmissa osa Satakunnan kunnis-
ta laskettiin yleensä omavaraisiksi vuosina 1917–1919.7 

Omavaraisuus tavoitteeksi

Maailmansodan aikainen elintarvikepula havahdutti suo-
malaiset omavaraisuutta lisääviin toimiin. Keinoiksi valittiin 
maatalous- ja tullipolitiikka. Samaan aikaan, kun tuettiin 
uudisraivausta lainoilla ja palkkioilla, kehitettiin viljelytoi-
mintaa ja rajoitettiin viljatulleilla tuontia. Peltoviljely li-
sääntyi, ja heinänviljely seurasi yleistä kasvua. Leipäviljoista 
keskeisimmän eli rukiin viljely ei yrityksistä huolimatta kas-
vanut maailmansotien välisenä aikana. Sen sijaan vehnäala 
lisääntyi nopeasti. Siihen kannusti sekoituspakko, joka mää-
räsi tuontiviljaan sekoitettavaksi kotimaista viljaa. 

Samoina vuosina uudistui ja kehittyi lypsykarjatalous ro-
dunjalostuksen ja ruokintamenetelmien tuloksena. Lehmien 
lukumäärä kasvoi 20-luvun puoliväliin saakka, samoin mai-
don tuotantomäärät lehmää kohti. Karjatalouden kannalta 
merkittävin keksintö oli lypsykone, sillä puolet karjaan käyte-
tystä työajasta meni käsin lypsyyn. Lehmät lypsettiin 1930-lu-
vulla kolme kertaa päivässä, tuottoisimmat useamminkin. 
Ensimmäiset putkilypsykoneet oli keksitty jo 1830-luvul-
la. Nykypäivän koneisiin verrattavat laitteet alkoivat levitä 
1910-luvulta eteenpäin. Myös navettarakennukset kehittyivät 
niin karjanpidon kuin hygienian kannalta, mikä paransi tuo-
toksia ja maidon laatua. Lypsykarjatuotanto kehittyi uudelle 
tasolle ja karjatalouden tuotteet olivat tärkeä vientiartikkeli. 
Kun rehun tuotantoa ei pystytty lisäämään 1930- ja 40-luvuil-
la, nautakarjan määrääkään ei voitu kasvattaa. 

Sikojen määrä kasvoi sotien välisenä aikana väestön elin-
tason kohoamisen ja ruokailutottumusten muutosten myö-
tä. Lihataloudessa sika syrjäytti lampaan. Lampaiden luku 
laski puoleen vuodesta 1920 vuoteen 1940 mennessä, mutta 
sota-ajan koettelemukset nostivat lampaan monine ominai-
suuksineen uudelleen arvoonsa.8 

Sääolot vaihtelivat sotien välillä ja vaikuttivat osaltaan muu-
toksiin. Vuonna 1928 kylmää talvea seurasi toukokuussa an-
kara takatalvi ja vielä keskikesän kylmä kausi ja sateinen syksy. 
Sadot jäivät heikoiksi. Kun ulkomailta saatiin viljaa, nälänhä-
dältä vältyttiin, vaikka köyhä väestö kärsikin aliravitsemukses-
ta. Poikkeavista vuosista huolimatta maatalouden elpymistä 
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edesauttoi sotien välisenä aikana ilmaston lämpeneminen. 
Talvet olivat entistä lyhyempiä ja kasvukaudet pidempiä.

Kansantuote viisinkertaistuu
Kansantuotelaskelmat alkavat Suomessa virallisesti vuodesta 1920, 
mutta Riitta Hjerppe ja Erkki Pihkala ovat laskeneet erillisselvitys-
ten pohjalta kansantuotteen kasvun vuodesta 1860 vuoteen 1913. 
Laskelman mukaan bruttokansantuote kasvoi tuona 53 vuoden aika-
na 4,8 kertaiseksi eli 3,0 % vuodessa. Alkutuotannon osuus tästä oli 
n. 28 %. (Rasila 1982)

Harjoitetun politiikan ja maatalouden voimaperäistämisen 
seurauksena elintarvikkeiden omavaraisuus oli toiseen maail-
masotaan mennessä kasvanut 95 %:iin. Omavaraisuus tosin 
perustui monilta osin ulkomailta tuotettuihin hyödykkeisiin, 
kuten väkilannoitteisiin, rehuihin, polttoaineeseen ja koneisiin. 
Lannoiteriippuvuutta pyrittiin vähentämään ja vuonna 1920 
perustettiin Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaiden 
ensimmäinen tehdas Kotkaan. Kun superfosfaatin käyttö kas-
voi, tuotantoa laajennettiin rakentamalla uudet tehtaat Keski-
Pohjanmaalle Kokkolaan ja Satakuntaan Harjavaltaan, jonka 
laitokset valmistuivat vuosina 1947–49. 

Alueellinen työnjako muotoutuu, 
Satakunnalla erityispiirteensä

Vähitellen 1900-luvun alkupuolelta lähtien alkanut kaupal-
listuminen ja tuotannon monipuolinen kehittyminen johti 
elintarviketuotannon erilaistumiseen maan eri osissa niiden 
luontaisten ominaisuuksien ja sijaintitekijöiden mukaan. 
Satakunta sijoittui viljavan lounaisrannikon ja Suomenselän 
välille. Kokemäenjokilaakson pitäjissä pinta-alasta yli neljän-
nes oli peltoa, Ala-Satakunnassa 15–20 %, mutta pohjoises-
sa Satakunnassa alle 15 %. 

Vielä 1920-, 30- ja 40-luvuilla ruis säilyi Satakunnassa 
pääleipäviljana. Samaan aikaan vehnän viljely lisään-
tyi, ohran viljelyala säilyi, mutta kauran viljely alkoi vä-
hentyä. Kauraa viljeltiin eniten Kokemäenjokilaaksossa. 
Maanviljelysseuran toimesta pyrittiin neuvonnalla ja muilla 

toimilla lisäämään syys- ja kevätvehnän viljelyä. Vaativampia 
viljelykasveja, kuten syys- ja kevätvehnää ja sokerijuurikasta, 
kasvatettiin eniten Kaakkois-Satakunnassa. Karjataloudessa 
1920- ja 1930-luvulla lammastalous edelleen taantui, mutta 
sianlihan käytön kasvu näkyi sikojen määrän lisääntymise-
nä Satakunnassakin. Siihen vaikutti mm. joulukinkun syön-
nin yleistyminen. Kun vuonna 1920 sikoja oli maakunnassa 
20 000, niin luku kaksinkertaistui reilussa kymmenessä vuo-
dessa. Vuonna 1940 Satakunnassa oli sikoja enemmän kuin 
keskimäärin maassa.9

Koneistaminen ja lannoitus uudistavat tuotantoa

Maatalouden koneistamisen edellytyksenä oli kivisten pel-
tojen raivaus. Kivenraivaus kesti 1800-luvun puolelta toisen 
maailmasodan jälkeisiin vuosiin. Koneellistumisen kärjessä 
olivat suurtilat, joilla oli siihen sekä tarve että varallisuut-
ta. 1930-luvulla siirryttiin koneellistumisessa uuteen vaihee-
seen, kun höyrykoneen sijaan energialähteeksi tulivat poltto-
moottori ja sähkö.

Koneellistuminen eteni satakuntalaisilla pelloilla, mutta hevosen käyttö 
maataloustöissä oli yleistä pitkään. Hevosvetoinen itsesitova leikkuukone 
Harjavallassa. 
Kuva Satakunnan Museo.
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Traktori syrjäytti hevosen ja hevosvetoiset muokkaus-, kyl-
vö- ja niittokoneet hitaasti. Vuonna 1930 traktoreita oli 
koko maassa vasta noin vuonna 1900. Niistä Satakunnassa 
pari sataa eli 11  %. Traktoreiden myötä tuli monia uusia 
laitteita, kuten kyntöaurat, apulannan levittäjät ja viljanla-
jittelijat. Traktori lisävarusteineen mullisti vähitellen maata-
louden. Hevonen syrjäytyi kuitenkin laajassa mitassa vasta 
1950-luvulla. Paikallaan seisovat puimakoneet olivat tulleet 
Suomeen jo 1840-luvulla ja ne yleistyivät nopeasti vuosisa-
dan lopulla. Puimakoneita alettiin valmistaa Suomessakin 
monessa tehtaassa, mm. Rosenlewin konepajassa Porissa. 
Ensimmäiset leikkuupuimurit tulivat Suomessa käyttöön 
vuonna 1937, aluksi vedettävinä, sitten ajettavina. 1930-lu-
vun lopulla leikkuupuimuri oli Satakunnassa käytössä jo ai-
nakin Köyliön Vanhakartanossa. Parhailla viljelyalueillakin 
leikkuupuimuri yleistyi vasta 50-luvulla.

Maan tuottavuuden parantamiseksi jo 1800-luvun lopul-
la käytettiin karjanlantaa pelloilla. Venäjältä tuotettiin luu-
jauhoa lannoitteeksi suurimmille tiloille. Myös väkilannoit-
teilla alettiin lisätä pellon tuottoa. Satakunnassa käytettiin 
1920-luvulla luujauhon ohella tuomaskuonaa, salpietaria, 
raakafosfaattia, kalkkityppeä ja kalisuolaa. Karjanlanta oli 
kuitenkin edelleen yleisessä käytössä ja monilla tiloilla keino-
lannoitteiden käyttö yleistyi vasta 1950-luvulla. Maan kasvu-
kunnon parantamisessa salaojitus tunnettiin jo 1800-luvun 
lopulla, mutta se yleistyi vasta 1920- ja 30-luvuilla edeten 
suuremmilta tiloilta pienemmille. Salaojituksessa alkuvai-
heen puuputkista siirryttiin 1940-luvulla tiiliputkiin.10

Rakenteet muuttuvat, torpasta pientiloille

Maatalouden muutokseen liittyi monella tapaa tilarakenteen 
kehitys. Tilattoman väestön määrä kasvoi 1800-luvulla nopeasti 
eikä maatalous pystynyt tarjoamaan elantoa kaikille. Torpparien 
asema ja torpparikysymys nousi 1900-luvulle tultaessa kipe-
äksi. Vasta vuonna 1918 säädetty torpparivapautuslaki antoi 
vuokralaiselle mahdollisuuden lunastaa vuokra-alueensa itse-
näiseksi vuokranantajan tahdosta riippumatta. Tätä alun perin 

yksityismaita koskevaa lakia laajennettiin muutaman vuoden 
kuluttua koskemaan myös yhteisöjen omistamia vuokramaita.11

Torppien ja mäkitupien itsenäistyminen oli suuri yhteis-
kunnallinen muutos. Maaseudulle jäi kuitenkin jäljelle ti-
lattoman väestön ongelma. Sen poisti vasta vuoden 1938 
asutuslaki, jonka toteutuksen sota kuitenkin keskeytti. 
Torpparivapautus ei suoraan kasvattanut viljelmien määrää, 
mutta lukua nosti tilojen jakaminen uudisasutuksen yhtey-
dessä. Kun vuosisadan alussa Suomessa kaikista 271 000 vil-
jelmistä oli vuokraviljelmiä lähes 60 %, niin vuonna 1920 
osuus oli pudonnut 27 %:iin ja vuonna 1940 jo 11 %:iin. 

Maatalousmaan (pellon, puutarhan ja luonnon niityn) 
pinta-ala kasvoi, mutta kasvu oli kuitenkin huomattavasti 
hitaampaa kuin tilojen peltoalan kasvu, joten keskimääräi-
nen tilakoko pysyi pienenä. 1900-luvun alussa alle 5 ha:n 
tiloja oli 50  % ja vuonna 1940 n. 62  % kaikista tiloista. 
Sodassa menetetyt alueet ja toisaalta asutustoiminta aiheutti-
vat tilakoon pienenemisen edelleen.12 Suomalaista maatalo-
utta kehitettiin perheviljelmäpohjalta, vaikkakaan monet ei-
vät pystyneet hankkimaan tilalta koko elantoa perheelleen. 
Tuotannon muutos lukuina havainnollistaa edellä mainittu-
jen tekijöiden vaikutuksia. Vuodesta 1913 vuoteen 1939 tär-
keimpien maataloustuotteiden määrät kehittyivät Suomessa 
seuraavasti (milj. kg):

RUIS VEHNÄ OHRA PERUNA MAITO1) KOTI-
VOI

KANAN-
MUNAT

SIAN-
LIHA

NAUDAN-
LIHA

1913 253 4 103 427 1 676 27 5 34 38

1939 306 231 189 1 329 2 684 27 18 60 49

Muutos, 
%

+ 21 + 5 675 + 83 + 211 + 62 o + 260 + 76 + 29

1) Kotivoin ja juuston valmistuksessa käytettyä maitoa lukuun ottamatta. 

Lähde: Pihkala 1982. 

Vuosittaiset satovaihtelut vaikuttavat yksittäisten vuosien 
tuotantoon, mutta ottaen välivuosien tilastotkin huomioon, 
em. poikkileikkausvuodet antavat kuvan suunnan ja määri-
en muutoksesta. 

Tuotantopohjan laajenemisen ja tehostumisen seurauk-
sena 25 vuodessa (1913–1939) Suomen rukiin tuotanto 
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kasvoi 21  %, ohran 83  %, vehnän aivan uusiin lukemiin 
(yli 500-kertaiseksi), perunan yli kaksinkertaiseksi, maidon 
62 %, kananmunien lähes nelinkertaiseksi, sianlihan 76 % ja 
naudanlihan 29 %. Maidon tuotannon lisäys ohjautui pää-
osin voin ja juuston valmistukseen. Uutena kasvina vuon-
na 1918 tulleen sokerijuurikkaan sato kohosi vuoteen 1938 
mennessä 131 miljoonaan kiloon.13

Pellon käyttö muuttuu Satakunnassa

Myös Satakunnassa peltoala ja tilojen määrä lisääntyivät 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Kasvu oli kuitenkin 
muuta maata hitaampaa, sillä uudisraivio jäi muiden kehit-
tyneimpien alueiden tapaan maan keskitasoa pienemmäksi. 
Vuosina 1911–1950 peltoala lisääntyi 38 %. Keskimääräinen 
tilakoko Satakunnassa säilyi pari hehtaaria muuta maata kor-
keampana, vuonna 1940 se oli 7,3 ha1). Viljelmiä oli silloisen 
Satakunnan alueella n. 30 500 ja peltoa 221 400 ha, eniten 
Kokemäenjokilaaksossa ja Eurajokilaaksossa.14 

Vuodesta 1910 vuoteen 1959 maatalouden pellon käy-
tön suuria muutoksia Satakunnassa olivat rukiin viljelyn 
puolittuminen, vehnäalan kasvu sekä rehuviljan ja nurmi-
alan kaksinkertaistuminen. Uusina kasveina laajamittaiseen 
peltoviljelyyn tulivat 1950-luvulla kurkku, kaali, porkkana 
ja punajuuri. Muista erikoiskasveista vahvistivat asemaansa 
sokerijuurikas ja rypsi. Vihannesten ja sokerijuurikkaan vil-
jelyn laajenemisen vauhdittajina olivat maakuntaan synty-
neet jalostuslaitokset.15

Elintarviketeollisuus syntyy, keksinnöt leviävät

Ensimmäiset elintarvikkeiden jalostuslaitokset syntyivät 
Suomessa 1700- ja 1800-luvuilla talouden vapautumisen ja 
keksintöjen myötä. Liberalismin kauden alku voidaan ajoit-
taa Venäjän uuden hallitsijan Aleksanteri II:n vierailuun 
Helsingissä talvella 1856. Hän saneli senaatin pöytäkirjaan 
 1)Tiloiksi laskettavien alapinta-ala vaihtelee eri aikoina, samoin Satakuntaan laskettava  

alue (näiden lukujen alue selvästi nykyistä suurempi.)

lausunnon, jonka mukaan senaatin oli kohdistettava erityi-
nen huomio kaupan ja merenkulun kehittämiseen, maan 
teollisuuden kohottamiseen, kansakoulujen perustamiseen 
ja liikenneväylien parantamiseen. Lausunto tuki uudistuspo-
litiikkaa yleensä. Sen pohjalta asetettiin kolme komiteaa val-
mistelemaan käytännön ehdotuksia. Liberalismi liittyi ajan 
muuhun ajatteluun, mm. evoluutio-oppiin. Sen mukaan ta-
louselämässä vallitsevat luonnolliset lait, jotka karsivat hei-
kot yritykset ja jättävät parhaat eloon vapaassa kilpailussa.16 

Suomessa elintarviketeollisuuden syntyajankohdan mää-
rittely vaihtelee. Alkuna voidaan pitää vuotta 1756, jol-
loin perustettiin ensimmäinen sokeritehdas Turkuun. 
Elintarviketeollisuuden syntyvuodeksi on mahdollista nime-
tä myös vuosi 1849, jolloin Vaasan Höyrymylly perustettiin. 
Näiden tehtaiden perustamisessa, kuten monissa kehitystä 
eteenpäin vievissä uudistuksissa, on Suomen oloissa usein 
enemmän kysymys muualla tehtyjen innovaatioiden käyt-
töönotosta, kehittelystä ja leviämisestä (diffuusioista) kuin 
aivan omista innovaatioista. Mutta (innovaatiomääritelmän 
mukaan) kyse on kussakin yksittäistapauksessa ja kunkin 
toimijan kannalta innovaatioista, jotka tuovat niiden käyt-
töönottajalle lisäarvoa. 

Sokerintuotannon juuret silloisessa Ruotsi-Suomessa kas-
voivat 1600-luvun merkantilistisesta talousajattelusta, jo-
ka tähtäsi omavaraisuuteen. Suomen kannalta ratkaiseva oli 
vuoden 1741 valtiopäivillä tehty päätös erioikeudesta, jo-
ka teki mahdolliseksi puhdistamon rakentamisen Suomeen. 
Sokerista oli jo tullut etenkin vauraamman väestön piiris-
sä yleinen kulutushyödyke. Niinpä usean epäonnistuneen 
yrityksen jälkeen, tukholmalaisten sokeritehtailijoiden vas-
tustuksesta huolimatta, uusi teollisuudenala perustettiin 
Suomeen. Turun sokeripuhdistamo, jonka raaka-aineena oli 
ruokosokeri, aloitti toimintansa pari vuotta yhtiön perusta-
misen jälkeen eli vuonna 1758. Monien vaikeuksien koette-
lemana tehdas lopetti sokerin valmistuksen jo parinkymme-
nen vuoden kuluttua.17
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Höyrykone voimanlähteeksi 

Uuden kehityksen taustalla olivat eurooppalaisen indust-
rialismin 1700- ja 1800-luvuilla syntyneet keksinnöt. 
Höyrykone, ajan todellinen suuri innovaatio, mullisti tuo-
tannollisen toiminnan ja vauhditti taloudellista kasvua aivan 
uudelle tasolle. Tehtaiden sijoittuminen ei ollut enää riippu-
vainen vesivoimasta.

Elintarvikkeiden valmistuksessa 1800-luvun alku mer-
kitsi siirtymistä konevoiman käyttöön ja ensimmäisiä aske-
leita markkinatalouteen. Tämä kehitys koski koko elintar-
vike- ja nautintoaineteollisuutta, johon laskettiin mukaan 
panimo- ja virvoitusjuomateollisuus, viinanpolttimot sekä 
tupakkateollisuus. Elintarviketeollisuuden aloista tärkeim-
mäksi muodostui 1860-luvulla sokerin jalostus eli puhdis-
tus, raffinointi. 

Suomessa teollisuus työllisti 1800-luvulla vain pienen 
osan työvoimasta, jonka määrä kasvoi nopean väestönlisäyk-
sen myötä. Suurimman osan väestöstä oli etsittävä edelleen 
työtä maan pääelinkeinosta, maataloudesta. Väestönkasvun 
myötä lisääntyi kuitenkin lähinnä väestön epäitsenäinen osa, 
työväestö ja vuokraviljelijät. Alkutuotannon työtilaisuuksia 
ei kuitenkaan riittänyt kaikille, mikä synnytti maaseudun lii-
kaväestön sekä samalla puutetta ja köyhyyttä. Tämä proleta-
riaattikysymys alkoi purkautua vasta seuraavien vuosikym-
menien aikana siirtolaisuudeksi ja teollisuuden voimistuessa 
työväeksi tehtaisiin.

Elintarvike- ja nautinta-aineteollisuuden kasvuvauhti oli 
nopeampi kuin koko teollisuuden keskimäärin. Teollinen 
elintarviketuotanto oli etupäässä sokeriteollisuutta, jo-
ka jalosti ruokosokeria. Sokeriteollisuuden nauttima tul-
lisuoja ei houkutellut muualla Euroopassa jo yleistyneen 
juurikassokerin käyttöönottoon Suomessa. Vuonna 1897 ti-
lanne muuttui, kun venäläisen raakasokerin tullia laskettiin. 
Suomalaisissa sokeritehtaissa otettiin raaka-aineeksi venäläi-
nen juurikassokeri. Tullisuojan turvin oma sokeriteollisuus 
kasvoi nopeasti. Vuonna 1901 tehtaat perustivat yhteenliit-
tymän Suomen Sokeriyhdistys Oy:n ja vajaa parikymmentä 
vuotta myöhemmin ne yhdistyivät Suomen Sokeri Oy:ksi.

Väkiluku kaksinkertaistuu 
Vuonna 1810 Suomen väkiluku oli runsaat 860 000 henkeä, ja kun ns. 
Vanha-Suomi liitettiin Suomen yhteyteen, väkiluku nousi miljoonaan 
ja kasvoi vuoteen 1860 mennessä 1,7 miljoonaan. Väestökasvun mah-
dollistivat mm. pitkä rauhallinen kausi, terveydellisten olojen parane-
minen (siihen liittyen mm. rokotukset) ja ruokavalion monipuolistumi-
nen. Esimerkiksi perunan käyttö oli jo 1700-luvun lopun alkuvaiheen 
jälkeen yleistynyt. Kuitenkin elintaso oli hyvin alhainen ja monina vuo-
sina ravintotilanne oli erityisen huono. Katovuodet aiheuttivat nälän-
hätää vuosina 1868–69 ja maan väkiluku kääntyi laskuun, mutta elpyi 
ja väkiluku ylitti kahden miljoonan rajan vuonna 1880. Satakunnassa 
ylitettiin samaan aikaan sadan tuhannen raja. Vuoteen 1950 mennes-
sä niin koko maan kuin Satakunnan väkiluku kaksinkertaistui. 

VÄKILUKU

VUOSI KOKO MAA SATAKUNTA

1880 2 060 800 109 500

1890 2 380 100 126 400

1900 2 655 900 143 500

1910 2 943 400 152 900

1920 3 147 600 155 100

1930 3 462 700 163 700

1940 3 695 600 176 300

1950 4 029 800 222 200

Lähde: Tilastokeskus, STV

Luvut on laskettu nykyisten maan ja maakunnan rajojen mukaan. Historiallinen Satakunta 
on laajempi ja esim. vuonna 1930 maakuntaan luettiin Itä-Satakunnasta viisitoista kuntaa, 
joiden silloinen väkiluku oli n. 65 000 eli n. 28 % silloisesta Satakunnasta. 

Teollinen myllytoiminta pysyi vähäisenä, vaikka eten-
kin vuosisadan loppupuolella perustettiin kauppamyllyjä. 
Maanviljelijät jauhattivat oman viljansa edelleen perintei-
seen tapaan kotitarvemyllyissä tai paikallisissa pikkumyl-
lyissä, ns. tullimyllyissä, joihin ei tarvittu kuin yksi mylläri. 
Vuonna 1849 perustettu ja 1876 toimintaansa laajentanut 
Vaasan Höyrymylly oli alansa edelläkävijä, josta kasvoi yksi 
myllyteollisuuden kärkiyrityksistä. 

Kaikki ulkomainen vilja oli vapautettu tulleista vuonna 
1864. Vuosisadan lopulla yhä suurempi osa leipäviljasta tuo-
tiin ulkomailta. Viljan jauhamisella ei ollut tullisuojaa, ei-
vätkä kotimaiset myllyt pystyneet tasaväkiseen kilpailuun 
ulkomaisen suurtuotannon kanssa. Maatalouden painopis-
te siirtyi yhä enemmän lypsykarjatalouteen ja tämä synnytti 
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meijeriteollisuuden. Meijereiden määrä ja tuotanto kasvoi-
vat nopeasti 1880-luvulta lähtien. Juomia valmistava teolli-
suus kasvoi niin ikään 1890-luvulle saakka ja etenkin oluen 
tuotanto lisääntyi. Viinan kotipolton lakkauttaminen vuon-
na 1866 varsinaisesti synnytti viinanpolttimot ja väkijuoma-
tehtaat, mutta alkoholipolitiikan kiristyminen alkoi supis-
taa tuotantoa 1900-luvun puolella. Myös oluen tuotantoa 
rajoitettiin.18

Meijeri lähes joka kylään, 
osuusmeijeriverkosto syntyy ja leviää

Kun karjanhoidon merkitys maatilan tuloissa kasvoi 
1800-luvun loppupuolella Suomen maatilat liittyivät laa-
jenevaan markkina- ja vaihdantatalouteen. Maidon käyttö 
voin ja juustonvalmistukseen kehittyi uusien keksintöjen 
myötä meijeriteollisuudeksi. Ratkaisevan sysäyksen antoivat 
uudet keksinnöt, separaattori ja höyrykone. Vuosina 1878–
79 Saksassa keksittiin separaattori, jolla keskipakoisvoimaa 
käyttäen kerma erotettiin maidosta. Ihmis- tai hevosvoimin 
pyöritetyistä separaattoreista siirryttiin pian höyrykonekäyt-
töisiin laitteisiin.19 

Separaattori käynnisti varsinaisen meijeriteollisuuden. 
Meijereitä perustettiin nopeasti joka puolelle maata, mo-
niin pitäjiin useita. Meijeritoiminnan kehittäjinä ja edellä-
kävijöinä toimivat monet kartanot. Suomessa laskettiin ol-
leen 1890-luvulla yli 3500 meijeriä. Näistä suurin osa oli 
kylämeijereitä eli yhden tai useamman henkilön omista-
mia tuotantolaitoksia, jotka valmistivat voita ostetusta mai-
dosta. Vähitellen meijereiksi laskettiin vain ostomeijerit tai 
kylämeijerit, jotka keräsivät maitoa laajemmalta alueelta. 
Satakuntaan, Kokemäen kartanoon 1860-luvulla hankittu 
separaattori oli Suomen ensimmäisiä. 

Separaattori ja konevoima olivat meijeriteollisuuden kehitykselle ratkaisevia in-
novaatioita. luvian osuusmeijeri nykyaikaisine koneineen 1900-luvun alussa. 
Kuva Satakunnan Museo.
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Muun Länsi-Suomen tavoin Satakunnassakin siirryttiin 
kartano- kylä- ja ostomeijereiden vaiheesta pian osuusmeije-
reiden aikaan. Elintarviketuotantoon osuustoiminnan laske-
taan tulleen osuustoimintalain myötä vuonna 1887, jolloin 
Satakuntaan, Kauvatsalle (nyk. osa Kokemäkeä) perustettiin 
maan ensimmäinen yhtiömeijeri. Laajemmin osuustoimin-
ta-aate levisi Euroopasta Suomeen Hannes Gebhardin vuon-
na 1899 julkaiseman kirjan ”Maanviljelijäin yhteistoiminta 
ulkomailla” myötä. Jo samana vuonna perustettiin osuustoi-
minnan edistämiseksi Pellervo-seura, joka aloitti aatteellisen 
valistustyön ja perusti osuuskassoja. Osuustoimintalaki sää-
dettiin v. 1901. Laki toi kaikille oikeuden osallistua päät-
tämään tuotannosta. Tuolloin meijereitä oli Suomessa 859. 
Vuonna 1908 silloisessa Satakunnassa oli kaikkiaan jo 73 
meijeriä, monessa pitäjässä useampia. Ensimmäisen maail-
mansodan alettua voin tuotantoa jouduttiin Suomessa pi-
an supistamaan. Satakunnassa tuotanto kasvoi vielä vuoteen 
1916, mutta jäi jo kansalaissodan aikana siitä puoleen.20

Rautatiet edistävät voin vientiä
Voi tuli merkittäväksi vientituotteeksi 1880-luvulla. Satakunnassa 
liikenneyhteyksien paraneminen edesauttoi vientikauppaa. Pori-
Tampere -rautatie valmistui vuonna 1895, Rauman rata vuonna 1897 
ja Mäntyluodon rata 1899. Satamakaupunkeihin Poriin ja Raumalle 
ajettiin hevoskuormia voita sulan maan aikana kaikkialta maakunnas-
ta. Voita vietiin erityisesti Englantiin myös satakuntalaisista meijereistä. 
Vienti oli suurimmillaan 1910-luvulla ja kasvoi uudelleen, kun ensim-
mäisen maailmasodan jälkeinen taantuma oli ohitettu.21

Lähellä tuottajia olevien paikallisten meijereiden verkosto 
laajeni eri puolilla maata nopeasti. Vuonna 1938 Suomessa 
oli 597 osuusmeijeriä, mutta sen jälkeen määrä kääntyi las-
kuun. Kylämeijereistä siirryttiin pian yhden pitäjän tai use-
ammankin kunnan meijereihin. Tähän oli syynä pyrkimys 
parantaa kannattavuutta, mutta asiaan vaikutti myös kulje-
tusyhteyksien kehitys. Näin nykyaikaan jatkunut keskitty-
miskehitys oli alkanut. 

Voita vai margariinia?
Kansalaisten valveutuneisuutta osoittaa vuoden 1933 Keittotaito-
kirjan esipuheen neuvo: ”Emäntien harkittavaksi jää, kumpaa kulloin-
kin on edullisempaa käyttää, voita vaiko margariinia. Milloin näiden 
hinnat ovat jotenkin tasassa ja maatalouspulaa koetetaan lieventää 
laajentamalla kotimarkkinoita, silloin on voi asetettava etusijalle. Kun 
taasen hinnan ero on suuri ja vientiä halutaan lisätä, korvataan voi 
margariinilla.”

(Koskimies, Somersalo 1933)

Oluenpano kehittyy teollisuudeksi

Oluen valmistusta oli harjoitettu pitkään kotitalouk-
sissa. Vuosisatoja se antoi ravintoa ja sammutti janoa. 
Käsityömäisestä oluen valmistuksesta siirryttiin tehdastuo-
tantoon Suomessa vuonna 1819, kun venäläinen kauppi-
as Nikolai Sinebrychoff sai oikeuden perustaa panimon 
Helsinkiin oluen valmistusta varten. Tärkeä askel kehitykses-
sä oli bayerilaisen eli pintahiivamenetelmän tulo Suomeen. 
Mutta vasta 1840–60-luvuilla valmistus laajeni ja 1860-lu-
vun puolivälissä olutpanimoita ja portteritehtaita laskettiin 
Suomessa olleen 58.

Satakunnassa oluen valmistuksen teollinen aikakausi al-
koi vuonna 1853, kun bayerilainen oluttehdas perustettiin 
Poriin. Olutta ja juomia valmistettiin monessa pienessä pa-
nimossa myös Raumalla ja muualla maakunnassa. Kieltolain 
aikana (vuosina 1919–1932) tuotanto taantui ja vasta 30-lu-
vun puolivälissä ylitettiin vuoden kieltolakia edeltäneen ajan 
oluenmyynti. 

Ei-alkoholipitoisten virvoitusjuomien käyttö alkoi le-
vitä 1800-luvun alkupuolella, ensin kaupunkiväestön kes-
kuudessa. Kaupunkiporvaristo, säätyläiset ja virkamiehistö 
omaksuivat ulkomailta tulevia vaikutteita ja erottuivat siten 
muusta väestöstä ja maaseudun asukkaista. Ruotsalaisten tut-
kimusten innoittamana turkulaiset tiedemiehet Bonsdorff ja 
Nordenskiöld käynnistyivät suomalaisen virvoitusjuomatuo-
tannon valmistamalla keinotekoisia kivennäisvesiä Turussa ja 
Raumalla 1820-luvulla. Varsinainen teollinen valmistus al-
koi vasta Bonsdorffin ja myöhemmin hänen kumppanikseen 
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tulleen kemistin Victor Hartwallin yhteistyönä. Monien 
vaiheiden jälkeen heidän perustamansa keinotekoisten ki-
vennäisvesien valmistuslaitos sai toimiluvan Helsinkiin, 
Senaatintorin varrelle vuonna 1836. Vuotta pidetään 
Suomen virvoitusjuomateollisuuden perustamisvuotena.22 

Liha markkinoille, teurastamot syntyvät 

Suomalaisessa maataloudessa lihaa tuotettiin vielä 1800-lu-
vun lopulla yleensä vain omaan käyttöön. Kaupunkiväestön 
määrän lisääntyessä syntyi tarve kaupalliseen teurastustoi-
mintaan. Ensimmäisenä varsinaisena lihanjalostuslaitokse-
na pidetään vuonna 1862 perustettua ”teurastamoa”. Silloin 
Saksassa lihanjalostusalan kisällikoulutuksen hankkinut Karl 
Ludvig Knief sai porvarioikeudet, jotka oikeuttivat palkkaa-
maan työväkeä ja myymään yleisölle lihaa ja siitä valmistet-
tuja tuotteita.23

Lihantuotannon laajentuessa ongelmaksi tuli markki-
nointi ja tuottajien lihasta saama hinta. Markkinointiin alettiin 
1910-luvulla hakea mallia osuustoiminnallisesta meijerikentäs-
tä. Varsinaisia osuusteurastamoja edelsivät karjamyyntiosuus-
kunnat. Ensimmäinen osuustoiminnallinen liha-alan yritys oli 
vuonna 1903 perustettu Kuopion Karjanmyyntiosuuskunta 
(KKO). Pian teurastamoiden katto-organisaatioksi perustet-
tiin Suomen karjakeskuskunta (1918), jonka nimi yksinker-
taistui välivaiheen jälkeen 1940 Karjakunnaksi. Tuottajien li-
säksi merkittäväksi osakkaaksi tuli Suomen Osuuskauppojen 
Keskusosuuskunta SOK, mikä aiheutti näkemyseroja toimin-
nan kehittämisessä. Lounais-Suomen Osuusteurastamon ir-
tautuminen vuonna 1938 keskusliikkeestä johti uuden rin-
nakkaisen keskusliikkeen, Tuottajain Lihakeskuskunnan, TLK, 
perustamiseen. Osuuskauppaliikkeen toinen osa OTK perus-
ti myös oman osuusteurastamoverkoston vuodesta 1936 alka-
en. Teurastus- ja lihanjalostustoiminnassa osuustoimintakenttä 
ei muodostunut yhtä tiiviiksi kuin maidonjalostuksessa, mut-
ta liha-alallakin osuustoiminta saavutti merkittävän osuuden 
markkinoista.24

Karjakeskuksesta lihateollisuuden kehittäjä 

Lihatuotannolla oli vielä vähäinen merkitys karjataloudes-
sa, kun maatalouden järjestötoiminta Satakunnassa eli Porin 
Maanviljelyseura perustettiin vuonna 1861. Karjataloudessa 
kehitystoiminta liittyi lähinnä maitotalouden epäkohtien 
korjaamiseen. Vuosisadan vaihteessa järjestö ryhtyi edistä-
mään teuraskarjan myyntiosuuskuntien perustamista, sillä 
sekavat ja epävarmat olosuhteet sekä luottamus- ja menekki-
pula aiheuttivat ongelmia teuraankasvattajille. Vuonna 1908 
maatalouspäivillä hyväksyttiinkin ponsi kaupallisen teuras-
tustoiminnan aloittamiseksi.

Osuustoiminnallinen järjestäytyminen tapahtui kuiten-
kin hitaasti ja vielä ensimmäisen maailmansodan vuodet sata-
kuntalaiset maatalouden harjoittajat markkinoivat yli oman 
tarpeen kasvatetun teuraskarjan kiertäville karjanostajille ja 
naapurimaakuntien karjaosuuskunnille. Naapurimaakuntien 
onnistuneet esimerkit rohkaisivat maakunnan tuotta-
jia. Vuonna 1919 allekirjoitettiin perustamisasiakirja 
Osuuskunta Satakunnan Karjakeskuskunnan rl:n perusta-
miseksi. Vuonna 1922 aloittivat toimintansa teurastamo ja 
makkaratehdas. Karjakeskus (SOT) neuvotteli talousahdin-
gossaan 1920-luvun lopulla yhteistyöstä Lounais-Suomen 
Osuusteurastamon (LSO) ja Satakunnan osuuskaupan 
kanssa. Neuvottelut eivät johtaneet tulokseen ja lamavuosi-
en jälkeinen aika 30-luvun puolivälissä oli Satakunnan kar-
jakeskukselle kasvun aikaa. Vuonna 1938 valmistui uusi li-
hanjalostustehdas ja eineskeittiö. Maakunnallista toimintaa 
lisättiin perustamalla sivutoimipisteitä, ostoasemia sekä liha- 
ja leikkelemyymälöitä.25

Vaikka karjakeskuskunta oli suurin lihan vastaan-
ottaja ja jalostaja, Porissa ja muualla maakunnassa toi-
mi monia muita pieniä teurastamoita ja makkaratehtai-
ta. Maakunnan etärajoilla käytiin jatkuvaa kamppailua 
hankinta-alueista Satakunnan Karjakeskuskunnan (myö-
hemmin Satakunnan ja Satahämeen Osuusteurastamo 
SOT) ja Turusta päin toimivan Lounais-Suomen 
Osuusteurastamon välillä.
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Elinkeinovapaus ja keksinnöt edistävät myllyteollisuutta

Myllärit saivat elinkeinovapauden vuonna 1885, mikä 
antoi mahdollisuuden myllytoiminnan kehittämiseen. 
Alaa vauhdittivat myös uudet keksinnöt, jauhatusvals-
sit ja höyrykone. Mutta vasta 1900-luvulla myllytoi-
minta alkoi keskittyä suurempiin myllyihin, joiden 
voimanlähteenä oli höyry tai sähkö. Tuontiviljan jau-
hatukseen perustettiin tuontisatamiin kauppamylly-
jä. Vuonna 1920 kuusi kauppamyllyä perusti Suomen 
Mylly-yhdistys ry:n edistämään erityisesti kotimaisen 
viljan jalostamista. Perustajien joukossa oli mm. ai-
kaisemmin myllyteollisuuden käynnistäjäksi mainittu 
Waasan Höyrymylly Osakeyhtiö ja Turun Höyrymyllyt 
Osakeyhtiö. Vuonna 1928 perustettiin Valtion 
Viljavarasto viljantuotannon ja kaupan edistäjäksi sekä 
viljan omavaraisuuden turvaajaksi.

Myllyteollisuutta harjoittivat laajimmin kaupan yh-
teenliittymät. SOK:n Viipurin mylly (1931) oli niistä suu-
rin. Muita myllyteollisuuden suurimpia harjoittajia oli-
vat Vaasan Höyrymylly Oy, Hankkija Oy, Kauppiaiden 
teollisuus Oy, Osuustukkukauppa ja Oy Saastamoinen. 
Leipätehtaista suurin oli osuusliike Elannon Leipätehdas 
Helsingissä. Keksitehtaiden eturiviin kuuluivat Fazerin teh-
taat Helsingissä ja Hangossa.26

Lounais-Suomessa toimi muutamia myllyjä, mutta ta-
voitteena oli jo 1910-luvulta alkaen suuremman kaup-
pamyllyn perustaminen. Moninaisten vaiheiden jälkeen 
maataloustuottajien ja muiden asiaa ajaneiden toimes-
ta syntyi vuonna 1939 Oy Vehnä Ab, jonka tehdas ra-
kennettiin Raisioon. Myöhemmin Raision Tehtaiksi ja 
Raisio-yhtymäksi laajentunut toiminta on ollut tär-
keä kumppani myös satakuntalaisille viljelijöille ja lei-
pomoteollisuudelle. Yhtiön synty ja kehitys selittänee-
kin sen, että Satakunnassa myllyteollisuus jäi vähäiseksi 
ja lyhytaikaiseksi. Satakuntalaisista myllyistä suurim-
mat olivat Raumalla sijainnut Satavehnä Oy ja Suomen 
Maanviljelijäin Kaupan (SMK) mylly Porissa.

Kauppa osallistuu myös tuotantoon 

Tukku- ja vähittäiskaupan merkitys elintarviketuotannon ja 
sen uutuuksien levittämisen kannalta on monimuotoinen ja 
merkittävä. Paitsi eri käyttäjäryhmille menevien tuotteiden 
ja yritysten tuotantopanosten (koneet ja laitteet, lannoitteet 
jne.) toimittajana, myös elintarvikkeiden jalostustoimin-
nassa sen merkitys kasvoi 1900-luvun alusta lähtien, kun 
osuustoiminnalliset ryhmittyvät syntyivät. Vuonna 1904 
kuluttajien omistamat osuuskaupat perustivat oman keskus-
liikkeen, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK), 
joka jo vuonna 1910 oli Suomen suurin yleistukkuliike. 

Vuonna 1917 osuuskaupoista erkani ryhmä, joka osin poliit-
tisista syistä perusti oman keskusliikkeen, Osuustukkukaupan 
(OTK). Osuustoiminnan kehittyminen sai myös yksityi-
set vähittäiskauppiaat perustamaan ostoehtojensa parantami-
seksi maakunnallisia tukkuliikkeitä. Alueelliset tukkuliikkeet 
muodostivat 1929 Kauppiaitten Keskuskunnan, joka vuon-
na 1941 muutettiin Kesko Oy:ksi. Yksityiset tukkuliikkeet pe-
rustivat vuonna 1920 keskustukkuliikkeen Tukkukauppojen 
Oy:n eli Tukon. Maataloustuote- ja tarvikeosuuskuntien 
Keskusosuusliike Hankkijalla (perustettu 1905) oli merkittävä 
osuus alkutuotannon hyödykkeiden kaupasta.

Suomessa osuustoimintajärjestöt keskittyivät toimintan-
sa alussa ns. välttämättömyyshyödykkeiden välittämiseen 
ja jalostamiseen. Monet osuuskunnat ja osuuskuntien kes-
kusjärjestöt, keskusosuuskunnat, hankkivat vähitellen mää-
räysvaltaansa eri aloilta yrityksiä ja perustivat yhteisyrityksiä. 
Osuustoiminnalliset yritykset saivat keskeisen aseman elin-
tarvikkeiden jalostuksessa, erityisesti maidonjalostuksessa, 
mutta myös teurastuksessa ja lihanjalostuksessa.27

Satakunnassa osuuskauppaliike käynnistyi vuosina 
1900–04 kaupungeissa, Porissa ja Raumalla, mutta myös 
maaseudulla eri puolilla Satakuntaa. Suuri osa ensimmäisis-
tä kaupoista liittyi työväen järjestötoimintaan. Kuten muu-
alla Suomessa, myös Satakunnassa tapahtui näkemyksellis-
ten erojen seurauksena pian jako ”edistyksellisiin” eli vuonna 
1916 Kulutusosuuskuntien Keskusliiton (KK) tukkuliik-
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keen OTK:n kauppoihin ja ”puolueettomiin” eli SOK:n jäl-
jelle jääneisiin osuuskauppojen leireihin. 

Osuusliikkeelle monipuolinen elintarviketuotanto
Porissa vuonna 1903 perustettu Osuusliike Kansa aloitti elintarvike-
tuotantonsa perustamalla 1913 leipomon Ulvilaan (Uudellekoivistolle, 
joka myöhemmin liitettiin Poriin). Samana vuonna perustettiin myös 
makkaratehdas ja lihasavustamo sekä vuonna 1919 vielä virvoitusjuo-
matehdas. Vuonna 1923 Osuusliike Kansa aloitti entisessä Petrellin 
viinanpolttimorakennuksessa Satakunnan ensimmäisen koneelli-
sen leipätehtaan. Samaan rakennukseen muutti myös 1919 perus-
tettu vesitehdas. Vuonna 1926 Kansalla oli lisäksi mylly, sikala Porin 
Karjarannassa sekä silakkasuolaamo Merikarvialla. Vuonna 1941 val-
mistuivat leipätehtaan kortteliin uudet tilat vesitehtaalle, joka siirtyi 
Kansa tytäryhtiön Porin Juoma Oy:n haltuun. Samana vuonna juoma-
tehtaan yhteyteen perustettiin jäätelötehdas. (Nummelin 1987)

Kotimaan kauppa kasvoi kansalaisten kulutuskyvyn lisään-
tyessä. Osuuskaupat selvisivät isojen taustaorganisaatioiden-
sa ansiosta 30-luvun lamasta ja jatkoivat kasvuaan. Vaikka 
pieniä osuusliikkeitä yhdistettiin suuremmiksi, niin myymä-
löiden määrä kasvoi aina vuoteen 1962 saakka.28

Kun ottaa huomioon osuuskauppaliikkeen synnyn, ta-
voitteet, jäsenistön laajuuden, kattavan myymäläverkoston 
sekä keskusliikkeiden ja myös elintarvikkeiden valmistaji-
en tukeman markkinoinnin, voidaan osuuskauppatoimintaa 
pitää hyvin tärkeänä erilaisten uutuuksien leviämisen kan-
nalta. Näin etenkin, kun muistetaan innovaatio-käsitteen 
määrittelyyn sisältyvä vaatimus kaupallisesta hyödystä in-
novaation käyttöönottajalle, elintarvikkeen valmistajalle ja 
levittäjälle.

Kulutustottumukset uudistuvat ja leviävät
Varsinkin maaseudulla elettiin vielä 1800-luvun lopulla omavaraista-
loudessa. Tuotanto ja kulutus olivat lähellä toisiaan. Ruokavalion pe-
rusta oli vilja, yleensä ohra tai ruis. Leivän ja haudukkaiden kanssa tar-
jottiin särpimenä suolakalaa. Jauhoilla ja suurimoilla suurustetut sopat 
kala- ja lihasopat olivat tavallisia. Kasviksista tunnettiin nauris, lanttu, 
papu, herne, sipuli, kaali ja peruna. Maitoa oli tarjolla vähän ja yleen-
sä se kirnuttiin voiksi, hapatettiin piimäksi tai valmistettiin juustoksi.

Juomana talonpoikaisväestöllä oli vedellä jatkettu piimä, kalja, ke-
väisin mahla sekä ruisjauhoista ja vedestä imellyttämällä ja hapatta-
malla valmistettu nk. penkkivelli.

Herrasväen ruokapöydissä olivat tuttuja 1800-luvulle tultaessa jo 
marjat ja hedelmät, mausteet, oliiviöljy, sokeri, kahvi, kaakao ja viini. 
Kahvin kanssa olivat suosittuja kakut, leivokset ja pikkuleivät.29

Muualta Suomeen levinneet keksinnöt vaikuttivat useimpien elä-
mään. Maatalouden koneistuminen ja muut muutokset, teollisuu-
den kasvu, kaupan ja elinkeinojen vapautuminen 1860–70-luvuilta 
lähtien muuttivat aatemaailmaa, työtä, liikkumista ja elämää kaikki-
aan. Höyrylaivaliikenteen paraneminen, rautateiden rakentaminen ja 
1870-luvulla valmistunut ratayhteys Pietariin avasivat uusia mahdol-
lisuuksia. Avautumisen myötä kulutustottumukset alkoivat muuttua. 
Talonpoikaisväestön, kaupunkien porvariston ja työläisten ruokatottu-
muksissa oli silti suuria eroja.

Uudistukset ja uutuudet levisivät monia teitä. Säätyläisten käyttöön 
ottamat tavat ja ruoat levisivät palvelijoiden välityksellä. Niitä levittivät 
myös uudet yhdistykset, tuottajapuolella maanviljelys- ja maamiesseu-
ra, käyttäjien keskuudessa Martta-yhdistykset. Vihannesten viljely levi-
si hitaasti kaupunkisäätyläisten keskuudesta maaseudulle. 1900-luvun 
alussa järjestöt opettivat viljelemään porkkanaa ja punajuurta. Nämä 
juurekset yleistyivät 1920-luvulla, jolloin myös tomaatin ja kurkun ko-
tiviljely alkoi. Käyttö oli kuitenkin pientä. Ruoka-aineiden arvostuk-
seen vaikutti vihannesten niukka energiasisältö, minkä takia niitä ei 
korkealle noteerattu. Työväestölle ne saattoivat olla myös herrasvä-
en ruohoja.30

Säätyläisten juhlissa oli jo 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa 
suosiossa voileipäpöytä, johon kuului myös ulkomailta tuotuja ruoka-
aineita. Länsi-Suomessa ns. seisovasta pöydästä sai käydä hakemassa 
mieleisiään ruokalajeja. Säätyläisten pitopöydistä levisivät pitokokki-
en ja kotitalouskoulujen välityksellä yleiseen käyttöön erilaiset laati-
kot ja rosolli eli länsi-suomalaisittain sallatti. Sen raaka-aineina olivat 
peruna, sipuli, suolasilakka, punajuuri, porkkana, suolakurkku, ome-
na, silli, suola ja valkopippuri. Arkena syötiin vaatimattomammin, 
mutta sunnuntaina ruokana saattoi olla vaikkapa sallattia, lihapul-
lia ja kuorittuja perunoita, toimihenkilöperheissä paistia, kanaa tai 
kaalikääryleitä.31

Ruokajuomana maito nousi vedellä sekoitetun piimän ja rasvatto-
man maidon eli kurrin rinnalle vasta 1800-luvun lopulla ja 1900-lu-
vun alussa karjatalouden voimistuessa. Maidon kulutus kasvoi, vaikka 
sen herkkä pilaantuvuus oli ongelma ja vaati lähes päivittäistä kaupas-
sa käyntiä.32

Itsenäisyyden alussa tullut uusi 8 tunnin työaikalaki vaikutti ruokai-
lutottumuksiin. Teollistumisen myötä työväestön määrä kasvoi. Sillä oli 
oma ruokakulttuurinsa, joka oli saanut vaikutteita niin talonpoikaisvä-
estön kuin kaupunkien herrasväenkin ruokakulttuurista. Varallisuus, 
asuinolosuhteet ja oman luokan sisäiset mallit muovasivat köyhem-
män ja vauraamman väestönosan ruokatottumukset. Joillakin työmat-
kat olivat pitkät ja tuli tarve syödä ”ulkona”, mikä synnytti kansan-
keittiöitä. Myös tehtaissa ruvettiin järjestämään työpaikkaruokailua 
1920-luvulta lähtien.33
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Raaka-aineet ja valmistustavat erilaisia
Omavaraistaloudessa itse tuotetuissa ja valmistetuissa ruoissa näkyivät 
vanhat käytännöt ja eri teitä tulleet uutuudet. Alueelliset erot olivat 
suuret, samoin eroavaisuudet eri väestöryhmien välillä. Historiallisesti 
Satakunta kuului läntiseen suuralueeseen, jossa erojakin naapurimaa-
kuntiin löytyy. Suuremmat erot ruokataloudessa olivt kuitenkin länti-
sen ja itäisen kulttuurin välillä. Läntisessä kulttuurissa käytettiin niu-
kemmin uunia, mutta enemmän liettä, kattilaa ja pataa. Satakunnan 
sisällä erot heijastelivat maantieteellisiä olosuhteita. Tästä esimerkkinä 
olkoon kalan käyttö: rannikolla silakkaa käytettiin monin tavoin niin 
arki- kuin juhlapöydissä. Saatavilla oli myös siikaa ja lohta. Järviseudulla 
lohen ja siian tilalla oli hauki, yleisesti syötiin särkeä, muikkua ja kuo-
retta. Myös vuodenajoilla oli suuri merkitys.34

Ruokaraaka-aineiden ja valmistustapojen leviäminen tapahtui hi-
taasti maasta toiseen, maakuntien välillä ja pitäjien kesken. Usein en-
simmäisinä olivat säätyläiset, pappilat ja kartanot, joista ne laajenivat 
yleisempään käyttöön. Käytännöt levisivät esimerkiksi palvelusvä-
en ja vieraitten välityksellä yhteiskuntaluokista ja väestöryhmästä toi-
seen. Perinteisiä vaikuttajia ruuan käytössä olivat opettajat ja myös 
muualta tulleet, esimerkiksi merimiehet. Kalojen savustaminen savus-
tusuuneissa on melko nuori tapa koko maassa ja myös Satakunnassa. 
Savustusta harrastettiin ainakin Porin seudulla 1920-luvulta lähtien. 
Yleisemmäksi menetelmä tuli vasta sotien jälkeen.35

Ruokamenojen osuus laskee 
1900-luvun alussa ruokavalioita hallitsivat perushyödykkeet. Vuosina 
1909–1913 käytettiin henkeä kohti keskimäärin 270 kg viljatuotteita 
(ruista, vehnää, ohraa),130 kg perunoita, 200 l maitoa, 20 kg voita, 
24 kg lihaa,15 kg sokeria ja runsaat 4 kiloa kahvia. (Rasila, 2004, s. 
162) Kotitalouden kulutusmenojen rakenne muuttui 30-luvulla elinta-
son kasvun myötä. Kun ruoan osuus kotitalouksien menoista oli vuo-
sisadan alussa n. 70 %, niin se 30-luvun lopulla oli laskenut jo alle 
40 %:in ja vuoteen 1950 mennessä alle kolmannekseen kaikista käy-
tettävissä olevista tuloista. (Tilastokeskus, SVT) 

Sodat ja elintarvikesäännöstely

Maailmansotien välisenä aikana elintarviketeollisuu-
den tuotanto Suomessa kehittyi koko teollisuuden tah-
tiin. Elintarviketeollisuuden osuus bruttokansantuot-
teesta pysyi 15  %:n suuruisena. Merkittävimmät alat 
olivat myllyteollisuus, leipomot ja leipätehtaat, lihanjalos-
tus, sokerinpuhdistamot ja kahvinpaahtimot. Ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen suurin myllyteollisuus laajeni vil-

jan tuotantomäärien samalla kasvatteassa viljasatoa ja viljan 
tuonnin vähentyessä.36

Omavaraisuus vaarantui pian uudelleen, kun Suomi 
joutui vuonna 1939 sotaan ja tuontiyhteydet katkesivat. 
Perustetun kansanhuoltoministeriön tehtäväksi tuli huo-
lehtia elintarvikkeiden tuotantoon, maahantuontiin ja vien-
tiin liittyvistä asioista. Yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi tuli 
säännöstelytoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen. 

Säännöstely koettelee kansaa
Syyskuussa 1939 aloittaneen kansanhuoltoministeriön tärkeimmäksi teh-
täväksi tuli sotavuosien 1939–45 elintarvikehuolto. Ensimmäiseksi sään-
nöstelylistalle joutuivat sokeri ja kahvi eli siirtomaatavarat, kuten tuolloin 
(ja vielä pitkään) sanottiin. Sokerin takavarikosta annettiin määräys lo-
kakuussa 1939. Yksityishenkilöillä ei saanut olla yli kahta kiloa sokeria. 
Sokerista yli 90 % oli tuontitavaraa. Oma tuotanto oli vain 4–6 miljoonaa 
kiloa vuodessa eli parin kuukauden tarpeen verran. Seuraavaksi, touko-
kuussa 1940, hallitus teki päätöksen leipäviljan säännöstelystä. Pian sään-
nöstelyn piiriin tulivat myös liha, maito, voi, juusto, kala, kanamunat, pe-
runa, kuivatut hedelmät ja vuonna 1944 vielä suola.37

Oman tuotannon väheneminen, varastojen hupenemi-
nen ja siirtoväestä huolehtiminen tiesivät säännöstelyn no-
peaa laajenemista. Maaseudun omavaraistalouksille ei jaet-
tu leipäkortteja, mutta kuluttajaväestöön kuuluvat saivat 
omat A-, B- tai C -korttinsa iän ja työn raskauden mukaan. 
Säännöstelyannokset eivät vastanneet päivittäistä energiantar-
vetta. Kansanhuoltolautakuntien hoitama säännöstely päättyi 
sodan jälkeen asteittain pääasiassa vuosina 1946–48, mutta esi-
merkiksi leipäviljan säännöstely ulottui elokuuhun -49 saakka.38

Lämmin ja maksuton kouluateria, sosiaalinen innovaatio 
Suomessa säädettiin vuonna 1943 laki kouluruoan tarjoamisesta kou-
lulaisille maksutta. Tämän, ensimmäisenä maailmassa säädetyn, lain 
perusteella kaikille koululaisille tarjottiin vuodesta 1948 kouluateria. 
Tällä on ollut suuri vaikutus lasten ja nuorten ruokailutottumuksiin 
niin itse ruoan kuin ruokailutilanteen kannalta. 

Kouluateria mainitaan yhtenä suomalaisena esimerkkinä Ilkka 
Taipaleen ym. toimittamassa kirjassa 100 sosiaalista innovaatio-
ta Suomessa. Muita elintarvike-esimerkkejä ovat pettu jo varhaisilta 
nälkävuosilta ja ensimmäisen maailmansodan elintarvikepula-ajalta, 
mämmi 1930-luvulta ja HK:n Sininen. Tämä lenkkimakkara oli kehi-
tetty jo ennen sotia, mutta vasta keinosuoleen 1963 laitettuna, sini-
sellä tekstillä varustettuna ja hinnaltaan halvempana, sen käyttö yleis-
tyi kaiken kansan keskuudessa. (Taipale & al., 2008)
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jälleenrakennukSeSta tuotannon 
ja kulutukSen kaSvuun (1949–1994)

Maatalous tehostuu, rakenteet muuttuvat

Toisen maailmansodan seuraukset yhteiskunnassa näkyivät 
monella tapaa myös maataloudessa ja elintarvikehuollossa. 
Suomen maa-alueesta menetettiin 12 %, peltoalasta 11 %. 
Luovutetuilta alueilta muutti yli puoli miljoonaa asukasta. 
Väestö sijoitettiin uusille alueille. Asutustoiminnan seurauk-
sena maaseudulle syntyi uusia pieniä tiloja. Ennen sotia yli 
yhden hehtaarin maatiloja oli noin 240 000, mutta sodanjäl-
keisen maanhankinnan ja luovutusten jälkeen yli 300 000. 
Erityisesti lisääntyivät 3–10 ha:n tilat. Sotien jälkeen lä-
hes puolet työvoimasta (eli 800 000 henkeä) sai elantonsa 
maataloudesta. 

Sota-ajan poikkeusoloissa valtion budjetista meni mer-
kittävä osa maatalouden tukemiseen. Monimuotoinen tu-
kipalkkiojärjestelmä ja säännöstely olivat voimassa vuoteen 
1949, jolloin molemmat lakkautettiin. Omavaraisuus saavu-
tettiinkin pian useimmissa peruselintarvikkeissa.

Maatalous- ja elintarvikepolitiikka ohjaavat kehitystä

Suomessa siirryttiin sodanjälkeisestä säännöstelystä nopeasti 
ylituotantoon. Asutustoiminta, peltoalan kasvu, koneistumi-
nen, väkilannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö, kas-
vinjalostus, salaojitus ja kehittyvä maan muokkaus nostivat 
keskisatoja. Keskisadot kasvoivat 25 vuoden (1945–1969) 
aikana eri viljalajeilla entistä korkeampiin lukemiin:

•	 ruis 1050 kilosta 1800 kiloon eli kasvua 70 %
•	 vehnä 1200 kilosta 2370 kiloon (+98 %)
•	 ohra 1110 kilosta 2250 kiloon (+103 %)
•	 kaura 1070 kilosta 2360 kiloon (+121 %)
Samoin kehittyi karjatalous. Tuotantoon otettiin entis-

tä tuottavampi karjarotu (Ayrshire), ruokinta ja hoito para-
nivat, koneistuminen eteni, neuvonta levitti tietoa ja opetti 

hyviä käytäntöjä. Lehmästä tuli osa tuotantoketjua, meije-
reiden ja elintarviketeollisuuden raaka-aineiden tuottaja. 
Lypsylehmien määrä säilyi vuosina 1945–1960 Suomessa lä-
hes ennallaan, mutta laski jo vuoteen 1969 mennessä 20 % 
eli 1 121 000:sta vajaaseen 900 000:een. Lehmäkohtainen 
maidon ja rasvan vuosituotos kasvoi parissakymmenessä 
vuodessa kolmanneksen. Vuonna 1969 lehmät lypsivät kes-
kimäärin 4402 kiloa maitoa ja rasvaa 19 kiloa. Näin myös 
jalostukseen saatiin entistä enemmän raaka-ainetta, niinpä 
voin ja juuston valmistusmäärät kaksinkertaistuivat. Maitoa 
alettiin 1920-luvulta lähtien käyttää myös uuden teollisen 
tuotteen, jäätelön valmistukseen.39

Maataloustulojärjestelmä suuntaa tuotantoa

Suomen ilmasto on maatalouden kannalta epäedullinen, 
mikä nostaa tuotantokustannuksia yli kansainvälisen tason. 
Sodan jälkeen myös laaja asutustoiminta rasitti maataloutta 
ja tilakoko pieneni. Valtiovallan tehtäväksi tuli tuotannon 
suojaaminen ja viljelijäväestön toimeentulon turvaaminen. 
Sodanjälkeisen hintasäännöstelyn purkamisen seurauksena 
hinta-, tuki- ja tulopoliittiset asetelmat tuottajien ja kulut-
tajien sekä toisaalta niitä edustavien ryhmien (MTK, SAK, 
näitä lähellä olevat puolueet) välillä kärjistyivät. Monien 
vaiheiden jälkeen eduskunta hyväksyi maataloustulon laki-
sääteisen ohjaamisen vuonna 1953, mikä muodosti tulevien 
vuosien perustan elinkeinon tulojen ja hintojen ohjaamisek-
si aina EU-jäsenyyteen saakka. 

Maataloustulolain aikaan kehittyi tilanne, jossa elintar-
vikkeiden hinnat olivat Suomessa kansainvälistä tasoa alem-
mat. Kun tuotannossa siirryttiin eri toimien seurauksena ali-
tuotannosta ylituotantoon, niin vientiä harjoitettiin valtion 
tuella. Keskeisten maataloustuotteiden omavaraisuus saavu-
tettiin jo 1950-luvun lopulla. Tuotanto kasvoi seuraavilla 
vuosikymmenillä edelleen ylituotannoksi. Esimerkiksi vuon-
na 1990 omavaraisuus keskeisissä tuotteissa oli: ruis 267 %, 
vehnä 199 %, maitorasva 150 %, sianliha 114 %, naudan-
liha 109 %.40
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Maatalouspolitiikka vaikutti paitsi tuottajien niin myös 
kuluttajien jokapäiväiseen elämään. Tuotanto- ja rakenne-
politiikkaa säätelivät tuotantotavoitteet ja toisaalta viljelijöi-
den toimeentulon turvaaminen. Pian tuotanto kasvoi nope-
ammin kuin kulutus. Ylituotanto, pellon raivaus ja peltojen 
paketointi vuorottelivat. Maatalous muuttui elämäntavasta 
yrittäjyyden suuntaan. Talonpojasta tuli tuottaja. Elinkeino 
monialaistui ja erikoistui. Maatalouden muuttuessa myös 
maaseutu ja koko Suomi muuttuivat, väestön muuttoliike 
etelään ja Ruotsiin kiihtyi 1960- ja 70-luvuilla. 

AIV-rehu innovaationa karjataloudessa

Navettojen ja eläinten lukumäärien kasvaessa työtä tehostettiin 
koneistamalla ja automatisoimalla ruokintaa, lypsyä ja lannan-
korjuuta. Varhaisimmat siirrettävät lypsykoneet vaihtuivat put-
kilypsykoneisiin ja myöhemmin myös lypsyasemiin. Tärkeitä 
uudistuksia maidon laadun ja hygieenisyyden kannalta ovat ol-
leet navettarakennusten uudistamiset, maidon sähkötoiminen 
jäähdyttäminen ja tankkiautoilla tehtävä keräily. Perinteinen 
parsinavetta on uudistunut sekä eläinten että työnteon kannalta 
paremmaksi. Jalansijaa ovat vallanneet 1950-luvulta lähtien pihat-
tonavetat, joissa eläimet voivat kulkea vapaasti ja tulla ruokintaan 
ja lypsettäväksi erillisille paikoilleen. Eräänlaisena välimuotona 
käyttöön tulivat 1980-luvulla parsipihatot. Pisimmälle automa-
tisointi on viety 1990-luvun lopulta lähtien navetoissa, joissa 
lehmät tulevat omatoimisesti robotin lypsettäväksi. Suurissa yk-
siköissä erimuotoisilla yhteistyömalleilla on pyritty parantamaan 
taloudellista kannattavuutta ja työajan käyttöä. 

Ruokinnassa käytettävän rehun tuotantoon liittyy monia uu-
distuksia, joista erityisen merkittäviä ovat heinänkorjuun koneista-
minen, AIV-rehun käyttö ja edelleen tuorepaaleihin siirtyminen. 
Heinän seiväskuivatuksesta alettiin siirtyä heinäpaalainten käyt-
töön 1950-luvulta lähtien. Keksijänsä, Nobel-palkinnolla palki-
tun kemistin, Artturi Ilmari Virtasen mukaan nimensä saanut 
AIV-rehu merkitsi suurta muutosta tiloilla. Kemialliseen liuokseen 
perustuva rehusäilöntämenetelmä kehiteltiin jo 1920-luvun lo-
pulla. Menetelmän ja siihen liittyvien AIV-tornien käyttö yleistyi 

vasta 1960-luvulla, kun oli kehitetty hapottimella varustettu niit-
tosilppuri. Myöhemmin säilörehua alettiin valmistaa laakasiiloissa. 
Siilojen rinnalla tuorerehua ryhdyttiin 1990-luvulla varastoimaan 
pyöröpaaleissa pelloilla. Pyöröpaalit pakattiin koneella ilmatiiviisti 
muovikääröön ja säilöttiin mm. muurahaishapolla.41

Muussa karjataloudessa eläinten olosuhteet muuttuivat 
uusien tuotantorakennusten myötä. Erikoistuminen, tuo-
tantoyksikköjen koon kasvu sekä talouden ja työnjaon uu-
det yhteistyömallit ovat muuttaneet tuotantotapaa yhä yri-
tysmäisemmäksi. Tehdasmaisilla tehosikaloilla, joissa on 
erilliset porsas-, emakko- ja lihasikayksiköt on pyritty vas-
taamaan tiukentuneeseen vapaaseen kilpailuun.

Kananmunantuotannossa siirryttiin perinteisistä lat-
tiakanaloista häkkikanaloihin 1960-luvulla. Yksikkökoon 
kasvattaminen lisäsi edelleen ylituotantoa, vaikka pienim-
mät kanalat lopettivat. Vuosituhannen loppuun mennes-
sä n. 90 % munivista kanoista kasvatettiin häkkikanaloissa. 
Uudelleen lattiakanalat ovat palaamassa uusimman lainsää-
dännön myötä. Uudistuksiin ovat vaikuttaneet niin kilpai-
lukyvyn lisääminen, laatuvaatimukset, ympäristötekijät kuin 
eläinten olosuhteiden parantamistarpeet. 

Koneellistuminen etenee, lisää tuotantoa lannoituksella

Ensimmäiset traktorit otettiin Suomessa käyttöön 1920-lu-
vulla. Traktorit tuotiin aluksi kokonaan ulkomailta. Sotaa 
seurannut tuontisäännöstely jatkui kuitenkin vuoteen 1957 
saakka. Tuontisäännöstelyn takia alettiin kehitellä myös 
kotimaista traktoria ja tamperelainen Takra Oy aloittikin 
traktorien sarjavalmistuksen vuonna 1950. Samaan aikaan 
valmistui ensimmäinen koesarja traktoreita sotatarviketeol-
lisuutta varten syntyneeltä Valtion Metallitehtailta (Valmet 
Oy). Sarjatuotanto alkoi pari vuotta myöhemmin. Uusia 
kehittyneitä malleja alkoi pian tulla lähes vuosittain. Kun 
markkinoille tulivat hydrauliseen nostolaitteeseen kiinnitet-
tävät työkoneet, traktoreiden käyttö monipuolistui edelleen. 
Ensimmäiset traktoriaurat otettiin käyttöön jo 40-luvun lo-
pussa. Sitten tulivat äkeet, kultivaattorit ja aurat.42
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Traktorin yleistyminen maatalouden peruskoneena tapah-
tui 1950- ja 1960-luvuilla. Vielä vuonna 1950 hevostyön osuus 
elinkeinon käyttämästä energiasta oli 60 %, mutta 1960-luvun 
puolivälissä luku oli pudonnut muutamaan prosenttiin. 

Suomalaisen leikkuupuimurin valmistus alkoi Rosenlew-
yhtiön konepajalla Porissa vuonna 1956, jolloin valmistui en-
simmäisen Sampo-puimurin koesarja. Säkkipuimurit vaih-
tuivat pian työtä säästäviin säiliöpuimureihin. Kehiteltiin 
entistä suurempia malleja entistä suuremmille tiloille. 
Kotimarkkinoiden ohella vienti kasvoi merkittäväksi. Korjuu 
leikkuupuimureilla aiheutti sen, että kostea vilja tuli kuiva-
ta kuivurilla. Entistä suurempia kuivureita nousi maaseutu-
maisemaan. Satakunnassa kuivureita valmisti yksi maan suu-
rista kuivurin valmistajista, Jaakko Tehtaat Kiukaisissa.

Maatalouden tuotannon tehostumisen yksi osa oli keino- 
eli väkilannoitteiden käyttö. Se lisääntyi erityisesti vuoden 
1947 jälkeen, jolloin lannoitteiden tuontisäännöstely puret-
tiin, hintoja laskettiin ja hankintaan myönnettiin avustuk-
sia. Markkinoille tulivat seoslannoitteet, aluksi mekaanisesti, 
myöhemmin kemiallisesti sekoitettuna. Maatalouden neu-
vonta korosti lannoituksen merkitystä, mikä aiheutti usein 
samalla myös ylilannoittamista. 

Lannoitteiden määrää ryhdyttiin laskemaan 1970-luvulta 
lähtien ylituotannon takia. Maatalouden aiheuttaman vesistö-
jen fosforikuormituksen ja rehevöitymisen vähentäminen nou-
si entistä enemmän toimenpiteiden kohteeksi sen jälkeen, kun 
teollisuuden ja yhdyskuntien päästöjä oli alettu saamaan kuriin. 
Maatalouden koneistuminen muutti maataloustyön luon-
netta yhdessä markkinoiden kehityksen kanssa. Investointeja 
vaativat koneet pakottivat erikoistumaan ja keskittymään 
tiettyyn tuotannon alaan. Tämä taas edellytti yksikkökoon 
kasvua ja ihmistyön säästämiseksi edelleen koneistuksen li-
säämistä. Viljatiloilla leikkuupuimuriin oli siirrytty yleises-
ti jo 1970-luvulla. Juurikasveihin erikoistuneilla tiloilla oli 
omat koneensa, niin kylvöön, rikkakasvien torjuntaan kuin 
sadon korjuuseenkin. 

Tuotanto kasvaa, mutta ympäristön kustannuksella 
Maatalouden kemiallistuminen, torjunta-aineiden käyttö tuhoeläinten, 
kasvitautien ja rikkakasvien hävittämiseen, liittyy maataloustuotannon li-
säämiseen ja varmistamiseen. Torjunta-aineiden läpimurto ajoittuu vuo-
den 1939 jälkeiseen aikaan, jolla DDT kehitettiin torjumaan hyöntei-
siä niin, että kasvit ja muut kuin tuhoeläimet säilyisivät vahingoitta. Kun 
DDT:n kertyminen ravintoketjussa ja aineesta aiheutuneet suuret vahin-
got paljastuivat, sen käyttö kiellettiin Suomessa. Kemiallisten torjunta-ai-
neiden laji- ja käyttömäärä kasvoivat 1980-luvulle saakka. Lainsäädännön 
tiukkeneminen on sen jälkeen vähentänyt niin hyväksyttävien torjunta-ai-
neiden lukua kuin niiden käyttömääriäkin.43

Karjanhoidossa automatisoinnilla vähennettiin vuorokautis-
ta ja vuosittaista työaikaa siipikarjan ja sikojen ruokinnas-
sa, lehmien lypsyssä ja lannansiirrossa. Maidon säilytykseen 
kehitettiin tilatankkijärjestelmät ja kuljetuksiin säiliöautot, 
jotka keräsivät maidot yhä harveneviin meijereihin. 

Ylituotannon purkamiseen uusia keinoja

Maataloustuotannon ohjauksessa Suomi tasapainoili ylituo-
tannon, maatalousväestön ja toimeentulon, kuluttajahinto-
jen, ravitsemusvaikutusten ja maailmanmarkkinakehityksen 
ristipaineissa. 1960-luvulta 90-luvulle tuotannonohjauksella 
pyrittiin vuoroin vähentämään, vuoroin lisäämään eri tuo-
tannonalojen tuotantoa. Vuonna 1969 otettiin käyttöön 
pellonvarausjärjestelmä, jossa viljelijälle maksettiin siitä, että 
hän jätti kolmeksi vuodeksi peltonsa viljelemättä. Myös pel-
tojen metsityksestä maksettiin korvauksia. Näitä ns. paket-
tipeltoja oli joka kymmenennellä tilalla. Seuraavana vuon-
na otettiin käyttöön teurastuspalkkiot tavoitteena vähentää 
maidontuotantoa. Tuotantosuunnan muutoksesta seurasi 
uusi ongelma, sianlihan ja kananmunien ylituotanto. 

Erityisesti pienet tilat luopuivat pellonvarausjärjestelmän 
avulla viljelystä. Tilojen lukumäärä vähenikin voimakkaasti. 
Muuttoliike Pohjois- ja Itä-Suomesta eteläisen Suomen kes-
kuksiin ja Ruotsiin autioitti maaseutua. Maataloustuotantoa 
ohjattiin monin tavoin. Vuoden 1977 maatilalailla tavoi-
teltiin elinkelpoisia maatiloja suurentamalla tilakokoa ja 
edistämällä tilojen yhteistoimintaa. Valtion tuet kasvoivat 
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rakenne-, vienti- ja muiden tukien myötä. Kuluttajahintojen 
nousua subventoitiin mm. voin hinnanalennuskorvauksel-
la. Maatalouselinkeinon harjoittamista alettiin ohjata lupa-
järjestelmillä. Tavoitteena oli perheviljelmämallin säilyttämi-
nen ja teollisten yksiköiden synnyn estäminen.

Huolimatta tilaluvun laskusta, tuotantomäärät ylittivät 
uudelleen kulutuksen. Peltoa alettiin poistaa metsittämällä 
ja kesannoimalla. Lehmistä maksettiin teurastuspalkkioita, 
maidon, sianlihan ja kananmunien vähentämisestä solmit-
tiin sopimuksia ja perittiin markkinointimaksuja. Vuoden 
1979 maataloustulolailla säädettiin tuotekohtaiset tuotan-
to- ja vientikatot. Rajoitukset perustuivat 80-luvun alkuun 
saakka vapaaehtoisuuteen. Vuonna 1984 otettiin käyttöön 
maidon kaksihintajärjestelmä, jolla kullekin maitotilalle 
määrättiin maitokiintiö. Sen ylimenevästä määrästä makset-
tiin vain maailmanmarkkinahinta. Tuotantomäärät laskivat-
kin muutamassa vuodessa viidenneksellä. Pari vuotta myö-
hemmin säädettiin myös ylisuurta kananmunantuotantoa 
vähentämään kananmunakiintiöt.

Rakenteet muuttuvat, tilakoko 
kasvaa, työvoima vähenee

Sotien jälkeen suomalainen yhteiskunta haki uutta suuntaa. 
Sotakorvausteollisuus ja sen ohella muutos agraariyhteis-
kunnasta teollisuusyhteiskunnaksi voimistui. Näköalana oli 
modernin hyvinvointiyhteiskunnan luominen taloudellisen 
kasvun avulla. Tuotannon ja markkinoiden käsitteet ja ta-
loudelliset laskelmat tulivat osaksi maatilan arkipäivää. Jo 
aikaisemmin maatalouden luonne elämäntapana oli alka-
nut kehittyä yrittäjyyden suuntaan, nyt se vielä selvemmin 
muuttui elinkeinoksi. 

Maatilojen määrä alkoi Suomessa laskea jo 1950-lu-
vulla. Enimmillään tiloja oli 465  700 vuonna 1950. 
Pelto- ja puutarha-ala kasvoi 1960-luvulle saakka. 
Suurimmillaan ala oli 2 750 000 ha (1968). Senkin jäl-
keen peltoalan supistuminen on ollut vähäistä, vuosi-
na 1970–1990 noin 5  %. Tilojen väheneminen kiihtyi 

70-luvulla ja vuonna 1990 maatiloja oli koko maassa enää 
noin 98 000. Keskimääräinen peltoala tilaa kohti oli pie-
nimmillään 1950-luvun alussa, 5.3 ha (mukana on kaikki 
pienimmät tilat) ja kasvoi vuoteen 1990 mennessä 12.8 
hehtaariin.44 Maatalouden rakenteen muutos jatkui no-
peana 1980- ja 90-luvuilla Tilakoot kasvoivat, mutta kun 
tuotanto tehostui, työvoimaa tarvittiin entistä vähem-
män. Vuosina 1981–1994 maatalouden työvoima väheni 
Suomessa keskimäärin 4 % vuodessa. 

Pellon käytössä viljanviljelyn osuus kasvoi vuoden 
1950 tasosta (osuus peltoalasta 34 %) vuoteen 1990 men-
nessä runsaat kymmenen prosenttia (vuonna 1990 osuus 
46  %). Viljoista rukiin osuus koko peltoalasta laski n. 
38  % (oli vuonna 1990 runsas 3  %), ohran lähes kol-
minkertaistui (osuus vuonna 1990 n. 20 %), kauran kas-
voi viitisen prosenttia (osuus v. 1990 n. 18 %) ja vehnän 
pysyi suunnilleen ennallaan. Perunan osuus viljelyalasta 
putosi lähes kolmannekseen vuoden 1950-tasosta ja oli 
vuonna 1990 puolisentoista prosenttia. Samaan aikaan 
sokerijuurikkaalle käytetty ala kolminkertaistui, mutta 
oli jakson lopussa silti vain runsas prosentti peltoalasta. 
Vilja-alan kasvu korvasi kuivaheinän viljelyn putoamisen 
aikajaksolla alle kolmannekseen. Sen selittää rehun käy-
tössä tapahtuneet muutokset, mm. säilörehun lisääntymi-
nen, suuremman sikamäärän ruokinta ja hevosten määrän 
lasku. Samalla jaksolla tehostuneiden viljelymenetelmien 
myötä eri viljalajien sadot kaksinkertaistuivat, myös pe-
runan ja sokerijuurikkaan sadot lähes kaksinkertaistuivat. 
Perunanviljelyn väheneminen selittyy kulutuksen laskulla 
ja sokerijuurikkaan viljelyn kasvu omavaraisuustavoitteen 
nostolla ja jalostuskapasiteetin nousulla. 

Kotieläintaloudessa suurimmat muutokset olivat siko-
jen ja siipikarjan määrän kolminkertaistuminen, mikä selit-
tyy etenkin uuden tuotannonalan eli broilerituotannon ke-
hittymisellä. Tuotantoelämistä lampaanlihan merkitys laski 
jyrkästi eli kymmenenteen osaan jo 1950- ja 1960-luvuilla. 
Se ei pystynyt kilpailemaan sian- ja naudanlihan tuotannon 
kanssa, myöskään villantuotanto ei ollut kilpailukykyinen 
tuonnin kanssa. 
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Maatalouden ominaispiirteet vahvistuvat Satakunnassa

Satakunnassa alkutuotannon rakennemuutos seurasi maan 
yleistä kehitystä, mutta omin painotuksin. Maakunnan pel-
toala väheni 1960-luvulla runsaat 8 % ja maatilojen määrä 
vajaat 10 %, joten tilojen pinta-ala kasvoi edelleen hitaasti. 
Keskimääräinen peltopinta-ala oli vuosikymmenen lopussa 
10.1 ha. Pellon käytössä ohran viljelyala kasvoi n. 13 % ja 
kauran n. 25 %, mutta rukiin ja kevätvehnän viljelyalat laski-
vat viitisen prosenttia. Kotieläintaloudessa nautakarjan pito 
väheni. Sikataloudessa maakunta vankisti asemaansa. Niin 
lihotussikojen, emakoiden kuin porsaidenkin määrä pelto-
hehtaaria kohti kasvoi ja oli yli maan keskiarvon. Siipikarjan 
pito lisääntyi erityisesti vuosikymmenen aikana käynnisty-
neen broilerituotannon ansioista. Vuosikymmenen aikana 
alkutuotannossa työskentelevien määrä laski runsaat 43 % 
suunnilleen maan keskitason vauhtia. Vuonna 1970 vielä 
19,6 % maakunnan väestöstä sai elantonsa alkutuotannosta. 
Pohjois-Satakunnassa osuus oli edelleen korkea, n. 42 % ja 
muualla maakunnassa runsaat 15 %. 

Sianlihan tuotanto kasvaa
Satakunta kehittyi tärkeäksi sianlihan tuotantoalueeksi 1950-luvulta 
lähtien. Sikojen ja porsaiden määrä puolitoistakertaistui 60-luvulla ja 
kasvoi edelleen seuraavilla vuosikymmenillä. Tuotantomenetelmien ja 
yksikkökokojen ohella kilpailukykyä ja laatua haettiin eläinten hyvin-
vointia parantamalla. Huittisista on muodostunut maakunnan sian-
tuotannon tärkein keskittymä. 

Teknologisten innovaatioiden nousukausi

Innovaatioiden leviämisen kannalta 60-luku oli voimakkaan 
koneellistumisen aikaa. Satakunnassa traktoreiden määrä li-
sääntyi 90 %, leikkuupuimureiden 421 %, viljankuivurei-
den 783 % ja lypsykoneiden 144 %. Salaojitettujen peltojen 
osuus kasvoi n. 28 %:iin peltoalasta.45

Koneellistuminen etenee Satakunnassa
Satakunnassa maatalouden tärkeimpien koneiden nousukausi osui 
1960-luvulle. 

Koneiden määrä 1969 (suluissa vuosi 1959)

- Traktorit 9500 (5200)

- Puimurit 2200 (400)

- Lypsykoneet 3100 (2200)

- Kuivurit 2900 (300)
Lähde: Maatalouslaskennat

ProAgria Satakunnan johtaja Timo A. Junnila luonnehtii 
1950- ja 1960-lukujen kehitystä maakunnassa. 
– Koneistuminen lisääntyi Satakunnassa ja mm. leikkuu-
puimuri yleistyi. Esimerkiksi kotitilallemme leikkuupuimu-
ri hankittiin vuonna 1952. Viljan kuivatuksessa oli käytössä 
ns. Ruonan riihi. Siinä kuivattiin jyvät, kun aikaisemmin 
oli kuivattu vilja. Uudempaa kuivatusteknologiaa ryhtyi 
valmistamaan yksi maan suurimmista kuivureiden valmis-
tajista Jaakko-Tuote Kiukaisissa. Viljanviljelyssä merkittävä 
suomalainen innovaatio oli sijoituslannoitus, joka otettiin 
käyttöön 1960-luvulla. Viljakasveissa siirryttiin rukiis-
ta vehnään. Kauraa viljeltiin erityisesti hevosten ja nauto-
jen rehuksi. Käyttöön tuli myös teollisesti valmistettu rehu. 
Monet tilat erikoistuivat mallasohran tuotantoon. Yksi eri-
koistumisalueista oli siemenviljan viljely, joka oli esimerkik-
si Lapin kunnassa käynnistynyt jo ennen sotia. Maakunnan 
viljelyn erikoistuminen voimistui, kasvintuotannossa eri-
koiskasvit, kuten sokerijuurikas, ja vihannekset valtasivat 
Etelä- ja Kaakkois-Satakunnassa alaa. Sikatalous kehittyi 
ja keskittyi muutamille alueille, mm. Huittisten ympäris-
töön. Kun eteläisessä Satakunnassa luovuttiin karjanpidos-
ta, alettiin käyttää keinolannoitteita. Uusia käytäntöjä le-
vittivät maamiesseurat ja viljelijäyhdistykset. (Haastattelu 
17.9.2008)
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Satakunnassa kehittyi monipuolinen kone- ja laiteteollisuus. yksi suu-
rimmista oli EHO-kone Nakkilassa. Kuvassa yrityksen ruisku käytössä 
Kokemäenjokilaakson pellolla. 
Kuva Sven Raita, Satakunnan Museo 1974.

Tuotantomenetelmien kehittyminen, tuottavuuden kasvu 
ja ylituotannon rajoittamistoimet merkitsivät 1970-luvulla 
Satakunnassakin niin peltoalan, tilaluvun kuin maatalou-
den työpaikkojen vähenemistä. Maakunnassa alkutuotan-
non työpaikat vähenivät vuosikymmenen aikana 39 %, ti-
lojen määrä 26 % ja peltoala vajaat 7 %. Vielä vuonna 1980 
alueen työssäkäyvistä 12 % eli n. 13 000 henkeä sai elan-
tonsa alkutuotannosta. Maatalousyhteiskunnasta siirryttiin 
Satakunnassakin 1960–1980-lukujen aikana teollisuuden 
huippukauden kautta palvelu- ja tietoyhteisyhteiskuntaan. 
Silti teollisuuden osuus maakunnan ja erityisesti suurimpien 
tuotantorakenteessa oli 90-luvulla edelleen hyvin merkittävä.

Raaka-ainetuotannon ja teollisuuden yhteys kiinteytyy

Maatalouden ja elintarviketeollisuuden taloudellista mer-
kitystä kuvaa niiden tuotannon osuus Suomen brutto-
kansatuotteesta (BKT). Niiden muutokset heijastavat 
paitsi kummankin alan kehitystä, myös muilla aloilla ta-
pahtunutta muutosta. Maatalouden bruttokansantuote kas-
voi 1960-luvun alkuvuosiin saakka ja säilyi sen jälkeen sa-
malla tasolla 1970-luvun lopulle asti. Maatalouden osuus 

kansantuotteesta alkoi sen sijaan laskea, kun muut toimialat 
kehittyivät ja lisäsivät tuotantoaan. Kun maatalouden osuus 
kokonaistuotannosta oli vielä vuonna 1950 n. 16 %, niin se 
laski n. 5 %:iin vuoteen 1980 mennessä. Sen sijaa elintar-
viketeollisuuden (mukana luvussa juoma- ja tupakkateolli-
suus) osuus säilyi n. 12 % :n suuruisena.46

Elintarviketeollisuus laajenee, 
jalostusaste kasvaa

Maatalous on elintarviketeollisuuden tärkein tuotan-
topanosten toimittaja. Sen eri toimialoilla alkutuo-
tannon osuus jalostukseen menevästä osasta vaihtelee. 
Alkutuotannosta teollisuuden raaka-aineeksi menevä osa 
on jatkuvasti kasvanut ja sopimustuotanto laajentunut 
uusille toimialoille.

Sotavuosien jälkeen kansantalouden kasvu pääsi uu-
teen vauhtiin, reaaliansiotaso nousi, yksityinen ja julki-
nen kulutus kasvoivat. Kotimaisen raaka-ainetuotannon 
lisäksi kauppasopimusten puitteissa Suomeen tuotiin 
40-luvun lopulla teollisuuden jalostettavaksi viljaa, lihaa, 
rasvaa, sokeria ja myös nautintoaineita, kuten kahvia, tee-
tä ja kaakaota. 

Elintarviketeollisuus elpyi ja vahvistui. Alan kas-
vu oli nopeata 1940-luvun lopulla ja koko 1950-luvun. 
Omavaraistalous väheni edelleen. Muuttoliike keskuk-
siin kasvoi ja kansalaisten ostovoima lisääntyi. Tuotteita 
pystyttiin kuljettamaan kylmäkaluston ja pakkausten pa-
rantuessa yhä tehokkaammin, nopeammin ja laajem-
malle. Elintarviketeollisuuden rakenne alkoi muuttua 
pienyritysvaltaisesta suurempien yksiköiden jalostustoimin-
naksi. Elintarviketuotannon jalostusarvo lähes kaksinker-
taistui 1960-luvulla. Alan henkilöstön määrä kasvoi 28 % 
ja oli vuonna 1970 yhteensä 54 000 ja suurimmillaan 70-lu-
vun puolivälissä 56 000.
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Uusia tuotantomenetelmiä elintarvikkeiden tuotantoon
Elintarvikealalla yli 40 vuotta toiminut ja mm. 13 vuotta VTT:n elin-
tarvikelaboratorion johtajana toiminut tekniikan tohtori Yrjö Mälkki 
tiivistää elintarviketeollisuuden 1940- ja 50-luvun kehitystä.”Suomen 
elintarviketeollisuudessa elettiin siirtymäkautta prosessimaiseen ja sar-
jatyövalmistukseen. Siihen antoi mahdollisuudet kylmätekniikan ja ja-
kelun kylmäketjun kehittyminen sekä tuotannon hygieniatason para-
neminen. Uudet prosessit ja laitteet olivat pääosin muualla kehitettyjä 
ja valmistettuja, mutta myös kotimainen teollisuus uudistui ja voimis-
tui. Yksi näkyvimmistä muutoksista oli pakastuksen käyttöönotto.”47

Elintarviketeollisuuden tuotannon bruttoarvon kasvu 1960-lu-
vulla oli 55 % ja jalostusarvon vielä suurempi, 94 %. Elintarvike-, 
juoma- ja tupakkateollisuuden bruttokansantuoteosuus säilyi 
1950-luvulta 70-luvun loppuun samalla tasolla (n. 12 %) elin-
keinon kasvusta huolimatta, mikä selittyy sillä, että myös muut 
teollisuudenalat kasvattivat tuotantoaan. 

Toisen maailmansodan jälkeen lihateollisuus toi markkinoil-
le einekset. Niiden valmistus laajeni 1960-luvulla, jolloin myös 
ruokapakasteet alkoivat nostaa pidemmälle jalostettujen tuot-
teiden osuutta. Osa jalostusarvon noususta selittyy myös lisään-
tyneellä tuotteiden pakkaamisella. Elintarviketeollisuudessa 
jalostusasteen kasvua kuvaa jalostusarvon nousu. Kun se 
1960-luvun alkuvuosina oli 16–17  %, niin vuonna 1985 se 
oli 25 %. Kuluttajien kannalta katsottuna elintarvikkeet olivat 
siis entistä valmiimpia käyttöön. Ennen sotia alle puolet elin-

tarvikkeista oli teollisesti valmistettuja, 1950-luvulla jo kaksi 
kolmannesta ja 1980-luvulla jo yli 90 %.

Myös elintarviketeollisuuden ja kaupan työnjako alkoi 
muuttua toimiala- ja yrityskohtaisin sopimuksin. Etenkin 
liha- ja meijeriteollisuudella oli vielä 1970-luvulla runsaas-
ti omia vähittäiskauppoja. Teollisuus alkoi vähitellen luopua 
omista myymälöistä ja kauppa vastaavasti irtaantui elintar-
vikkeiden jalostusyrityksistä.

Osuustoiminta muuttuu yhteiskunnan mukana
Yhteiskunnan rakennemuutos yleensä sekä maataloudessa ja elintar-
viketeollisuudessa tapahtunut muutos heijastui 1960-luvulta lähtien 
osuustoiminnalliseen yritystoimintaan; meijereihin, lihanjalostuslaitok-
siin ja kauppaan. Meijerikentässä Valio keskitti 1950-luvulta lähtien 
toimintojaan kuten muutkin keskusliikkeet. Kehitystä edesauttoivat 
jäähdytystekniikan paraneminen, uudet pakkausmenetelmät ja siirty-
minen aktiiviseen markkinointiin. Osuusmeijeritoiminta keskittyi edel-
leen 1970- ja 1980-luvulla. Valion ja Keskusosuusliike OTK:n välillä 
tehdyllä toimialarationalisointisopimuksella Elannon meijerilaitokset 
tulivat Valion haltuun. Valion osuus markkinoista kasvoi. Kasvua lisä-
si tuotevalikoiman, kuten juustojen ja hapanmaitotuotteiden, laajene-
minen ja jäätelön kulutuksen kasvu. Jäätelön käyttöä lisäsi pakastimi-
en yleistyminen kotitalouksissa 1970- ja 1980-luvuilla (esim. vuonna 
1980 jo puolella kotitalouksista oli pakastin). 

Osuusteurastamokentässä 1970-luvulla Tuottajain Lihakeskus (TLK-
ryhmä) pyrki kasvattamaan hankinta- ja markkinaosuuksiaan. TLK 
myös vahvisti asemaansa yrityskaupoilla mm. ostamalla Helsingin 
Kauppiaat Oy:n. Vuonna 1981 TLK hankki omistukseensa OTK:n li-
hateollisuuden sekä SOK:n OK-lihan, joka oli menossa Suomen Sokeri 
Oy:n omistukseen. Näin tuottajien osuus liha-alalla kasvoi.48

Kokemäellä aloitti vuonna 1942 toimintansa Satakunnan Peruna Oy, joka fuusioitiin osaksi Hämeen Peruna Osakeyhtiötä. 
Se päätyi vuonna 1984 Raision Tehtaiden omistukseen. Nykyinen yrityksen nimi on Finnamyl ja sen omistaa sveitsiläinen Ciba-yhtiö.

Kuva Satakunnan Kansa 1981.
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Elintarviketeollisuus oli 1980-luvulle tultaessa noussut 
maan kolmanneksi suurimmaksi teollisuuden toimialaksi 
tuotannon bruttoarvolla tai jalostusarvolla mitattuna he-
ti metsä- ja metalliteollisuuden jälkeen. Vuonna 1985 sen 
tuotannon bruttoarvo oli 16 % koko teollisuuden bruttoar-
vosta. Elintarviketeollisuuden osuus bruttokansantuotteesta 
oli 3 %. Elintarviketeollisuus työllisti 56 300 henkeä, pienet 
jalostusyritykset mukaan lukien n. 61 000 henkeä. Alan työ-
voima Suomessa oli suurimmillaan.

Elintarvikesektorin toimialat ovat hyvin erilaisia ominaisuuk-
siltaan, jalostusarvoltaan ja kustannustekijöiltään. Suurimmat 
toimialat olivat 1980-luvun puolivälissä teurastus- ja lihanjalos-
tus, leipomotuotteiden valmistus ja meijerituotteiden jalostus. 
Raaka-aineet olivat kaikilla toimialoilla suurin kustannustekijä. 
Niiden osuus oli 40–80 %. Maatalouden osuus lopputuotteen 
hinnasta oli keskimäärin 62 %.49

Elintarviketeollisuuden bruttotuotanto kasvoi edelleen 
1980-luvun lopulla. Se selvisi 1990-luvun alun lamasta monia 
muita aloja paremmin. Silti vuosina 1991–92 tuotannon reaa-
linen arvo laski parilla prosenttiyksiköllä, mutta palautui kas-
vu-uralle seuraavina vuosina. Vaikka osa väestöstä siirtyi käyttä-
mään halvempia tuotteita, ruoka välttämättömyyshyödykkeenä 
tasasi taantuman vaikutuksia. Elintarviketeollisuuden tuotan-
non tehostaminen ja kilpailukyvyn parantaminen kohti eu-
rooppalaista tasoa sekä viennin kasvu Venäjälle ja Viroon kor-
vasivat osaltaan taantuman taloudellisia vaikutuksia yrityksissä. 
Henkilöstövaikutukset olivat kuitenkin suuria ja alan työnteki-
jämäärä väheni kymmenessä vuodessa, vuoteen 1995 mennessä 
n. 12 600 henkeä eli 22 %.

Elintarviketeollisuus voimistuu Satakunnassa

Elintason nousu myötä lihan, kalan, kasvisten, hedelmi-
en sekä kahvin, teen ja kaakaon osuus ravintoon käyte-
tyistä menoista kasvoi, viljatuotteiden ja perunan laski. 
Elintarviketeollisuuden toimialoissa kehitys näkyi lihajalos-
tuksen ja useimmiten sen piiristä lähteneiden einestuottei-
den ja valmisruokien tuotannon kasvuna. Meijerituotteiden 

osuus säilyi vakaana. Sen tuotantoa (voi, juusto) meni koti-
maisen kulutuksen ohella vientiin. Uusista aloista kasvavia 
olivat sokerin ja vihannesten jalostus. Näihin muutoksiin ja 
näköaloihin kulminoituu Satakunnan elintarviketeollisuu-
den laajentuminen. 

Satakunnan elintarviketuotannon tärkeä taitekohta si-
joittuu 1950- ja 60-luvuille. Teollisuuden toimialoista mei-
jeritoiminnalla ja lihanjalostuksella oli maakunnassa noi-
hin aikoihin jo pitkät perinteet. Niihin kuului tuottajan 
ja jalostajan tiivis kanssakäyminen. Uusiksi jalostusaloik-
si kehittyivät sokerin ja vihannesten jalostus ja uudenlai-
nen lihanjalostus, broileriteollisuus. Sokerilla on Suomessa 
pitkä teollisuusperinne, mutta nuorempi viljelyhistoria. 
Sokeritehtaan perustaminen Säkylään pitkän kamppailun 
jälkeen vuonna 1951 toi mahdollisuuksia tuhansille viljeli-
jöille. Lännen Sokeritehtaan laajentaminen marjojen ja vi-
hannesten jalostukseen ja Saarioisten vihannesjalostuksen 
perustaminen vuonna 1960 merkitsivät ns. teollisuusvihan-
nesten viljelyn laajentumista ja keskittymistä Satakuntaan.

lännen Sokeri laajensi tuotantoaan sokerista vihannessäilykkeisiin vuonna 1960. 
yksi uusista kasveista oli papu, jota kuvassa leikataan säilömistä varten. 
Kuva Satakunnan Kansa 1960.
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Broilerien kasvatus ja jalostus käynnistyi Eurassa Hannes Kariniemen alkeas-
sa amerikkalaisen mallin mukaan kasvattaa kanapoikia 1960-luvulla. Siitä 
syntyi Kariniemi Oy. Kun lSO perusti naapurikuntaan Säkylään uuden teuras-
tamo- ja jalostuslaitoksen Broilertalo Oy:n, Etelä-Satakunta kehittyi Suomen 
suurimmaksi broilerin tuotantoalueeksi. Vuonna 1983 perustetun Broilertalo 
Oy:n laajennuksia vietettiin lännen tunnelmissa. 
Kuva Soile Kallio, Satakunnan Kansa.

Kehitystä täydensi 1960-luvulla broilerituotannon käyn-
nistyminen ja kasvu. Tuolloin valikoituivat myös uudet ja-
lostuspaikkakunnat. Säkylän, Huittisten ja Euran elintarvi-
ketuotannon syntyminen, tai oikeammin synnyttäminen, 
tapahtui tuottajien, teollisuusväen ja kuntien johtohenkilöi-
den yhteistyönä. (Ja kuten tarkemmista alakohtaisista histo-
rian kuvauksista voi havaita, pitkäjänteisellä ja sinnikkäällä 
työllä.) 

Alueellisessa työjaossa Satakunta on, moneen asiaan 
sovelletun sanonnan mukaisesti, Suomi pienoiskoossa. 
1970-luvun alussa maakunta oli valtakunnallisessa vertai-
lussa siirtynyt hitaasti kehittyneestä alueesta välialueeksi ja 
edelleen kasvualueeksi. Teollisuusyritykset, etenkin metalli- 
ja konepajateollisuus, imivät 1970-luvulla oman maakun-
nan väen lisäksi työvoimaa ympäri Suomen. Maakunnan vä-
kiluku kasvoi vuosikymmenen aikana lähes 11 000 henkeä. 
Satakunnassa elinkeinorakenteen muutos oli suurimmillaan. 
Muutos tapahtui jonkin verran yleistä valtakunnallista keski-
määräistä kehitystä myöhemmin. Teollisuudessa työskenteli 
Satakunnassa väkeä vuosikymmenen puolivälissä enemmän 

kuin koskaan sitä ennen tai sen jälkeen. Teollisuuden ja 
myös maakunnan väkiluvun lisäys perustui teollisuuden kas-
vualojen kehitykseen, etenkin metalli- ja konepajateollisuu-
teen. Myös elintarviketeollisuuden työvoimamäärä oli tuol-
loin suurimmillaan, lähes 3 800 henkeä eli vajaat 9 % koko 
teollisuuden työvoimasta Sen jälkeen toimialan rakenneke-
hitys ja ihmistyöpanosta korvaavat kone- ja laiteinvestoinnit 
ovat vähentäneet työvoiman määrää. 

Vielä 1990-luvun alussa Pori oli maakunnan suurin 
elintarviketeollisuuden keskus, mutta jo tuolloin eteläinen 
Satakunta (Säkylä, Huittinen, Eura) vahvistui elintarvikeja-
lostuksen keskittymänä. Satakunnan sisällä painopisteen siir-
tyminen etelään oli pääosin seurausta muutaman suuren yri-
tyksen muutoksesta. Porissa Satahämeen Osuusteurastamon 
(SOT) fuusiosta LSO:n kanssa seurasi tuotannon alas-
ajo. Toisaalta broilerituotanto Eurassa ja Säkylässä, Lännen 
Tehtaat Oy Säkylässä ja Saarioisten Säilyke Oy Huittisissa 
kasvattivat tuotantoaan ja samalla henkilöstömääräänsä.

Saarioisten Säilyke Oy kehittyi monipuoliseksi vihannesjalosteiden tekijäk-
si ja eteläisen Satakunnan viljelijöiden raaka-aineiden vastaanottajaksi. 
Kurpitsoiden vastaanottoa tehtaalla.
Kuva Erkki Salomaa 1984.
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avoimet markkinat, 
kanSainväliStyvät käyttäjät

Suomen mukaantulo Euroopan taloudelliseen yhden-
tymiseen konkretisoitui 60-luvun alussa, kun Suomesta 
tuli Euroopan vapaakauppaliiton EFTA:n liitännäisjäsen 
vuonna 1961. Vuonna 1973 solmittu vapaakauppasopi-
mus Euroopan talousyhteisön (EEC) kanssa toi muka-
naan elintarvikkeiden maatalousraaka-aineiden hinnanta-
sausjärjestelmän. EFTA:n täysjäseneksi Suomi liittyi vasta 
vuonna 1986. Vuonna 1978 Suomi solmi yhteistyösopi-
muksen Keskinäisen taloudellisen avun neuvoston (SEV) 
kanssa.

Maataloustuotteiden kauppa ei ollut EFTA -vapaakaup-
pasopimuksessa mukana. Maailman kauppa- ja tulliehto-
ja koskevan yleissopimuksen (GATT) neuvottelukierros oli 
käynnistynyt 1986 ja sen tarkoituksena oli purkaa kaupan 
esteitä sekä tuonti- ja vientitukia. Tämä nähtiin Suomen 
maatalouden piirissä uhkaavana. Vuonna 1993 allekirjoitet-
tu GATT-sopimus toteutui kuitenkin odotettua lievempänä, 
mutta sen mukaan tuontisuojaa ja vientitukea tuli alentaa 
vuoteen 2000 mennessä.

Maataloustulojärjestelmä ja tuontisuoja antoivat 
1980-luvulla maataloudelle ja elintarviketeollisuudelle 
turvalliset toimintaedellytykset. Toisaalta keskustelu elin-
tarvikkeiden korkeista hinnoista ja niiden syistä lisääntyi. 
Kritiikki maatalouden ylituotannon kalleudesta ja teol-
lisuuden katteista kohdistui elintarvikeketjuun, jota pi-
dettiin korkeiden kuluttajahintojen aiheuttajana. Ruoan 
tuotannon ja muun yhteiskunnan välistä ristiriitaa lisä-
si vertailu muun Euroopan hintoihin. Suomessa muihin 
maihin verrattuna korkea tuottajahintataso rohkaisi vil-
jelijöitä kasvattamaan tuotantoa. Ylituotannosta tuli yhä 
suurempi ongelma. Ylituotantoa pyrittiin 1980-luvun lo-
pulla ja 1990-luvun alussa ratkaisemaan mm. tuotan-
non vähentämissopimuksin, maidon kaksihintajärjestel-
mällä, kesannoinnilla, raivausmaksuilla, lannoiteverolla ja 
vientimaksuilla.

Maa- ja metsätalousministerinä 1980- ja 90-lukujen tait-
teessa ollut satakuntalainen Toivo T. Pohjala arvio tuotta-
jayhdistyksen tilaisuudessa tilannetta vuonna 1990.
– Elintarvikkeiden hintoja ei Suomessa pystytä laskemaan 
halpamaiden tasoon. Elintarviketuotannon toimivuutta pitää 
kuitenkin parantaa ja jatkaa elintarvikkeiden hintojen nou-
sua hillitsevää politiikkaa. Vientituen perusteet pitäisi saada 
sellaisiksi, että yritykset joutuisivat ponnistelemaan edullisen 
viennin eteen. Vientimääriä tulisi saada pienemmiksi. Olisi 
määriteltävä perusteet, jotka olisivat nykyistä lähempänä 
EY:ssä käytössä olevaa järjestelmää.50

Tuottajahintojen pitkään jatkunut nousu 1990-luvun 
lopulla pysähtyi. Peruselintarvikkeet olivat edelleen hin-
tasäännöstelyn piirissä. Tilanne ennen EU-aikaa oli mel-
ko vakaa, sanoo ProAgria Satakunnan johtaja Timo A. 
Junnila.
– Ennen EU-aikaa kiintiöt rajoittivat yksikkökoon kasvua 
(esim. sika- ja kanapuolella) ja samalla kehitystä ja myös 
innovaatioiden käyttöönottoa. 1970-luvulla ja 80-luvun 
alussa maatalouden kannattavuus oli melko hyvä. Vuodesta 
1980 vuoteen 1995 monella tuotannonalalla oli stabiili ti-
lanne. (Haastattelu 17.9.2008)

Yhteinen maatalouspolitiikka, 
yhteiset markkinat

Ennen varsinaista Euroopan unionin jäsenyyttä Suomi al-
lekirjoitti vuonna 1993 EFTA:n ja EEC:n välillä solmitun 
sopimuksen Euroopan talousalueesta (ETA). Euroopan uni-
onin jäsenyyteen johtanut integraatiokehitys vaikutti maa-
talouden ohella ratkaisevasti elintarviketeollisuuden toimin-
taympäristöön. Suljetun talouden kauppa- ja tullipolitiikka 
vaihtui avoimiin markkinoihin.

Vuonna 1994 maatalouden kansallinen järjestel-
mä korvattiin EU:n hinta- ja markkinajärjestelmällä. 
Tuotantokustannusten automaattinen kompensaatio lop-
pui. EU-neuvotteluissa Suomen tietyt periaatteelliset ta-
voitteet (elinkeinon tuottavuuden parantaminen, tuottajien 
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tulotason turvaaminen, tuotannon ja kulutuksen tasapai-
no, elintarvikkeiden saatavuuden/huoltovarmuuden turvaa-
minen) olivat saman suuntaisia, mutta tulkinnat erosivat. 
Pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen saavutettu tulos 
merkitsi vuonna 1995 hyppäystä suljetusta taloudesta osaksi 
avoimia markkinoita. Maatalouden harjoittamista jatkettiin 
Suomessa osana EU:n maatalouspolitiikkaa. 

Tuottajat vastaan, kansan enemmistö puolesta
Maataloustuottajia Suomen EU-neuvottelut eivät tyydyttäneet. MTK:n 
pitkäaikainen puheenjohtaja, ulkoministeri Heikki Haavisto joutui hal-
lituksen kanssa punnitsemaan koko kansakunnan kannalta jäsenyy-
den etuja ja haittoja. Tuottajien entinen nokkamies, isäntien isän-
tä, joutui tuottajajärjestöille puolustamaan EU:lle tehtyjä esityksiä. 
Satakuntalaiset tuottajat ottivat 5.9.1994 Köyliön Lallintalolla pidetys-
sä MTK-Satakunnan ylimääräisessä kokouksessa vastustavan kannan 
Suomen EU-jäsenyyteen. 

Kuva Mika Vuorio, Satakunnan Kansa 1994.

”Maatalous on historiansa tärkeimmän ratkaisun edessä” tunnelmia 
tiivisti MTK Satakunnan puheenjohtaja Juhani Vento. Laskelmissa 
oli päädytty siihen, että EU-jäsenyys laskisi tuloja keskimäärin nel-
jänneksen. Suurimpia kärsijöitä olisivat sika- ja siipikarjatalous, vil-
jan viljelijät ja erikoistuotantoa harjoittavat tilat. EU-neuvottelujen 
tuloksen eikä kansallisen tukipaketin katsottu vastaavan asettuja 
tavoitteita.51

Lopulta kansanäänestyksessä 57 % suomalaisista kannatti 
EU-jäsenyyttä.

EU-ehtoihin yhdessä yössä

Elintarviketeollisuus oli jo 1980-luvulta panostanut te-
hokkuuden ja tuotanto-olosuhteiden parantamiseen. 
Kilpailukykyä hinattiin kansainväliselle tasolle niin teolli-
suusyritysten kuin julkisen vallan ja yritysten yhteisin ohjel-
min. Yrityskentässä tehtiin monia yritysjärjestelyjä, kauppoja 
ja fuusioita toteutettiin eri toimialoilla. Rakenteiden muutos 
ja tehokkuuden lisääntyminen heijastui myös alan henkilös-
tömääriin. Elintarvikealan työpaikat vähenivät 1990-luvulla 
neljänneksen, 52 000:sta 39 000:een. 

Silti elintarviketeollisuus joutui sopeutumaan uuteen ti-
lanteeseen äkkirysäyksellä ja siirtymään EU-hintatasoon 
yhdessä yössä. Tätä ei oltu yleisesti osattu ennakoi-
da. Yrityskenttäkin oli ollut erimielinen siitä, tuliko sisä-
markkinatilanteeseen siirtyä heti vai siirtymäajan jälkeen. 
Sopeutumisen edistämiseksi elintarvikeyrityksille voitiin 
maksaa valtioneuvoston määrittelyjen mukaisia investointi-
tukia, viennin edistämistukia, markkinointi-, tutkimus- ja 
tuotekehitystukia. Lainsäädäntöä ryhdyttiin harmonisoi-
maan EU-säädöksiä vastaavaksi. 

Elintarviketeollisuus ja EU
Jo ennen EU-jäsenyyttä tuntumaa muuhun Eurooppaan saatiin myös 
elintarviketurvallisuudessa. ”EU-tarkastajat alkoivat käydä jatku-
vasti 1980-luvulla. Se tuli kalliiksi, kaiken piti olla viimeisen päälle. 
Tarkastukset tehtiin vientiteurastamo-oikeuksien takia. Mutta vaikutti 
siltä, että siinä oli mukana myös protektionismia EU:n taholta.” toteaa 
silloinen Satahämeen Osuusteurastamon toimitusjohtaja Reijo Häyry. 
(Haastattelu 9.4.2008)

”Vielä vuonna 1994 eli vuosi ennen EU:iin liittymistä pääosassa elin-
tarviketeollisuutta oli vallalla käsitys, että tulee erilaisia siirtymäaiko-
ja. Vasta syksyllä 1994 eräässä Elintarviketeollisuusliiton tilaisuudessa 
kerrottiin, että siirtyminen tapahtuu yhden yön periaatteella. Varaston 
arvoista kompensoidaan niihin sisältyneitä tulleja ja maksuja. Tällöin 
monen käsitys oli, että elintarviketeollisuus loppuu Suomesta.” muis-
telee Apetit Pakaste Oy:n toimitusjohtaja Antti Kerttula. (Haastattelu 
2.12.2008)

Jäsenyyden myötä elintarvikkeiden hinnat alenivat keski-
määrin 11  %. Elintarviketeollisuus sopeutui uuteen tilan-
teeseen hyvin, eikä pelätty massiivinen tuotteiden tuonti 
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toteutunut. Jäsenyys avasi teollisuudelle uusia mahdollisuuk-
sia. Suomen elintarviketeollisuuden kansainvälistyminen 
pääsi vauhtiin. Yritysostoin valloitettiin erityisesti Itämeren 
alueen markkinoita.52

Luonnon ja markkinoiden sopeutusta

Rajojen avautumisen myötä korostui elintarviketuotan-
non ominaislaatu ja olosuhteet eri puolilla Eurooppaa. 
Elintarviketuotanto on moneen muuhun elinkeinohaaraan 
nähden erityisessä asemassa, koska sen riippuvuus luonnon-
olosuhteista on suuri. Vuosirytmi, luonnon kiertokulku, 
lämpö, valo ja eri prosessit määrittelevät omat ehtonsa tuo-
tannon harjoittamiselle, vaikka elollisen prosessin kulkuun 
pystytään eri tavoin vaikuttamaan.

Suomalainen elintarviketuotanto joutuu toimimaan poh-
joisilla leveysasteilla. Satakunta jakaantuu maatalouden kan-
nalta edullisempaan Etelä- ja Keski-Satakunnan käsittävään 
alueeseen ja Pohjois-Satakuntaan, joka kuuluu karum-
paan Suomenselän vedenjakajaseutuun. Maakunta kuuluu 
pääosin toiseen viljelyvyöhykkeeseen ja alueen pohjois-
osa kolmanteen. Kasvukausi on keskimäärin 165–175 vrk 
(vuorokauden, jolloin keskilämpötila on yli 5°C) ja tehoi-
san lämpötilan summa 1150–1250 astetta.53 Kun jo Etelä-
Ruotsissa ja Tanskassa kasvukausi on toista kuukautta ja 
Keski-Euroopassa yli kaksi kuukautta pidempi, maatalous-
tuotannon luontaiset edellytykset ovat Suomessa vaativat. 

– Satakunnalle ominaiset hyvät tasaiset pellot ja kevyet 
hietamaat ovat olleet tärkeä kehitysperusta. Ne ovat sopineet 
niin juurikkaalle kuin vihanneksille. Isoilla peltoaukeamilla 
suurien nostokoneiden käyttö on ollut mahdollista. Myös 
kasteluveden saanti järvistä ja joista on turvannut viljelyä. 

Kokemäenjokilaakso on erityisesti viljanviljelyn, vihannesten, sokerijuurikkaan ja perunan viljelyaluetta. 
Nakkilassa joella on myös pitkät lohenkalastus- ja nahkiaisenpyyntiperinteet. 

Kuva Erkki Salomaa 1981.
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(Lännen Tehtaiden pitkäaikainen maatalousjohtaja Pekka 
Kurri, haastattelu 26.2.2008)

Tuet auttavat tuottamaan

Elintarviketuotannon, tuottajien toimeentulon ja kohtuul-
listen kuluttajahintojen turvaamiseksi luodut tukijärjestel-
mät pyrkivät lieventämään luonnon- ja muista oloista joh-
tuvia eroja. EU-jäsenyyden alkaessa Suomen maataloudelle 
neuvotellut tukijärjestelmät, kiintiöt ja muut ehdot loivensi-
vat tuottajahintojen lähes puolittumista. Tukien osuus maa-
talouden kokonaistuotosta kasvoi 17 %:sta heti liittymisen 
jälkeen 40  %:iin ja seuraavina vuosina edelleen korkeam-
maksi. Ilman tukia tuotantoa ei olisi voitu harjoittaa.

EU- ja kansallista tukea, monimutkainen 
ja muuttuva järjestelmä
EU-maatalouspolitiikan osana Suomen tukijärjestelmä koostuu EU:n 
maksamista tuista (EU-pelto- ja eläintuki), kansallisista tuista (pohjoi-
nen tuki eli artikla 142, eteläinen tuki eli artikla 141, ympäristötuen 
lisäosa) ja yhteisesti maksettavista tuista (luonnonhaittakorvaus LFA, 
ympäristötuki) sekä investointituista. Näiden tukien ohella EU:n elin-
tarvikemarkkinoita tasapainotetaan tuontisuojalla ja vientituella. EU:n 
tuontisuoja nostaa tuottajahintatasoa EU:in sisämarkkinoilla. EU:n liit-
tymisen jälkeen Suomi sai maksaa vuosina 1995–1999 siirtymäkauden 
tukea. Myös liittymissopimuksiin perustuvat kansalliset tuet on hyväk-
syttävä EU:n komissioissa. 

Eri tukimuodot ja niiden tulkinta ovat EU:n myöhemmissä maatalo-
uspolitiikan uudistuksissa aiheuttaneet tulkintaerimielisyyksiä Suomen 
ja EU:n välillä tukien tasosta ja kohdentamisesta eri tuotannon aloille 
ja alueille. Erityisesti liittymissopimuksen artiklan 141:n mukainen eli 
ns. vakavien vaikeuksien tuki on aiheuttanut erilaisia tulkintoja maa-
talouspolitiikan uudistusten yhteydessä. Tämän kansallisesti maksetta-
van 141-tuen maantieteelliseksi rajaksi tuli sopimusneuvottelujen vii-
me hetkillä 62. leveyspiiri.54

EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa otettiin vuonna 2006 käyt-
töön tilatukijärjestelmä, jossa on mukana pääosa EU:n kokonaan ra-
hoittamista tuista. Maatalouden ympäristötuki uudistettiin vuonna 
2007 ja vuonna 2008 uutena tukena tuli eläinten hyvinvoinnin ja ei-
tuotannollisten investointien tuki. Kaikkiaan EU:n maatalouspolitiik-
kaa ja tukia tarkastellaan vuonna 2009 ns. terveystarkastuksessa, joka 
tulee muuttamaan tukikäytäntöjä. Keskeisiä periaatteita tulevat ole-
maan tukien irrottaminen entistä enemmän tuotannosta ja maatalou-
den markkinasuuntautumisen korostuminen. 

Suomen maatalouden tuista oli vuonna 2008 EU:n yhteisen 
maatalouspolitiikan mukaista tukea 58 % ja Suomen kansal-
lista tukea 42 %. Tukien osuus on olennainen osa maatalous-
tuloa. Vuonna 2008 Suomen maa- ja puutarhatalouden ko-
konaistuotto oli 4 597 milj. euroa, josta kustannusten jälkeen 
kertyi maataloustuloa n. 867 milj. euroa. Kokonaistuotosta 
oli tukia 1 864 milj. euroa eli vajaat 41 %. Maataloustulo on 
2000-luvulla ennen kaikkea kustannusten nousun (varsinkin 
lannoitteiden hinnan nousun) mutta myös pienentyneen kas-
vinviljelytuoton takia laskenut noin 27 %.55

Satakunta tukialueiden rajalla

Satakunta sijoittuu tukialueiden rajalle. Valtaosin (84  % 
Satakunnan maatiloista) maakunta sijoittuu kuitenkin 
ns. B-alueelle eli 62. leveyspiirin eteläpuolelle. Vain pie-
ni osa Pohjois-Satakuntaa (Honkajoki, Karvia, Merikarvia, 
Siikainen) on C-alueen ja 141 -tuen piirissä, mikä aiheuttaa 
naapurikuntien välillä hyppäyksen tukitasoissa. 

Suomessa ja Satakunnassakin AIV-rehu alkoi korvautua 1990-luvulla
tuorerehulla, joka pakattiin koneellisesti pyöröpaaleissa muovikääröihin ja säilöttiin 
muurahaishapolla. Kuvassa uuden ajan ”jättiläisen munia” pellon reunalla Porissa. 
Kuva Erkki Salomaa 2008.
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Satakunnan maatilojen tuet koostuivat koko maas-
sa maksettavasta CAP-tuesta, luonnonhaittakorvaukses-
ta, ympäristötuesta, sekä B-alueelle maksettavasta Etelä-
Suomen kansallisesta eli ns. vakavien vaikeuksien tuesta ja 
ympäristötuesta. Satakunnan neljään pohjoiseen kuntaan 
kohdistuu C2-alueen pohjoinen tuki. Satakunnan tärkeil-
le tuotantosuunnille ja samalla teollisuuden raaka-ainei-
den saannille tärkeitä ovat sika- ja siipikarjatuotannon se-
kä puutarhakasvien (vihannesten) tuotannon saamat tuet. 
Näissä, kuten maidontuotannossakin, erityiskysymyksenä 
on B- ja C-alueen kohtelu siten, että Satakunta ei joudu 
naapurialueita huonompaan asemaan. Satakunnassa mer-
kittävistä tuotantosuunnista sokerijuurikkaan viljelystä 
on erilliset päätökset. (Ks. tarkemmin luku 4)

Pohjois-Satakunnassa karjatalous on tärkeä elinkeino. EU-tukien suhteen se 
jakaantuu osin C-alueelle ja osin eteläisempään B-alueeseen, johon kuuluvat 
kuvan lehmät laviassa.
Kuva Erkki Salomaa 2008.

EU-politiikan linjaukset sekä sika- ja siipikarjatuotannon 
kasvu ovat johtaneet vuodesta 2009 tukien maksamiseen 
tuotannosta irrotettuna viitemäärien perusteella. Jatkossa 
uusi tai laajeneva tuotanto ei saa kansallista 141- tai 142- 
tukea. Muutokset tukikäytännöissä ja erot C-alueeseen 
ovat merkittäviä sekä Satakunnan maataloudelle että 
elintarviketeollisuudelle. 

Maatilojen määrä laskee, tuotanto 
tehostuu ja erikoistuu

Maatilojen määrän voimakas vähentyminen on jatkunut 
edelleen 2000-luvun alkuvuosina. Satakunnassa vähennys 
oli lähes 2 500 tilaa eli 37 % tiloista lopetti vuosina 2000–
2008. Vuoden 2008 lopussa Satakunnassa oli aktiivitiloja 
4 200 ja koko Suomessa 65 800. Maatalouden osuus työ-
voimasta oli Satakunnassa enää 4,4 %. Työpaikkojen määrä 
tilaa kohti oli keskimäärin vain yksi, kun suhdeluku vuonna 
1960 oli 1,7. Tuottavuuden kasvun tuloksena tuotanto saa-
daan aikaan pienemmällä työvoimalla. 

Maatilojen määrän, peltoalan sekä maa- ja metsätalouden 
työpaikkojen muutos Satakunnassa vuosina 1950–2008.

VUOSI

MAATILOJA

PELTOALA, 
HA

MAA- JA 
METSÄTALOUDEN 

TYÖPAIKAT
LUKU-

MÄÄRÄ

KESKI-
PINTA-ALA, 

HA
LUKU-

MÄÄRÄ
OSUUS 

KAIKISTA, %

1959/60 21 872 7,0 152 171 36 390 34,8

1969/70 17 106 8,8 150 820 21 497 19,8

1980 12 824 11,0 141 446 13 107 12,2

1990 8 067 16,7 134 905 8 850 9,1

1995 6 701 20,6 138 040 7 740 8,8

2000 5 155 27,1 141 221 5 632 6,0

2005 4 519 32,2 145 677 4 655 5,0

2008 4 223 34,6 145 461 4 3001 4,41

(Kaikki vuodet Satakunnan vuoden 2008 rajojen mukaan.)

Lähteet. Maatalouslaskennat, MMM Tike; maatilarekisteri.  

Tilastokeskus; Väestölaskennat, Työssäkäyntitilasto. 1)Tekijän ennakkoarvio
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Satakunnassa kehitys on kaikissa 
seutukunnissa ja kunnissa ollut saman-
suuntainen. Porin seutukunnassa tilat 
vähenivät 1990–2008 puoleen, mikä 
on vähän yli Satakunnan keskitason 
(–47,7  %). Pienintä väheneminen oli 
Pohjois-Satakunnassa (–46,3 %), joten 
erot seutukuntien välillä eivät olleet 
suuria. Oheiseen karttaan on merkit-
ty maatilojen määrä ja peltoala vuon-
na 2008.

Maatalouden tukialueet sekä maatilojen lukumäärä ja 
peltopinta-ala (ha) kunnittain Satakunnassa vuonna 2008
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Suhteellisesti suurinta vähennys on Satakunnassa ollut 
lypsykarjataloudessa, missä tilojen määrä on 1990–2008 
pudonnut neljänteen osaan, ja osuus kaikista tiloista las-
kenut 20  %:sta 10  %:iin. Maitotilojen osuus kaikista ti-
loista on Satakunnassa vain runsas puolet maan keskitasos-
ta. Elinkeinon muutosta kuvaa viljatilojen osuuden kasvu. 
Vuonna 2008 Satakunnan maatiloista oli jo 55 % eli selvästi 
yli maan keskiarvon. Ennen kaikkea viljatiloilla haetaan lisä- 
tai päätoimeentuloa tilan ulkopuolelta. Sika- ja siipikarjati-
lojenväheneminen on tilatasolla todellista, mutta vastaavasti 
tilakoon kasvun myötä eläinmäärät ovat lisääntyneet.

Maatilojen määrän muutos tuotantosuunnittain 
Satakunnassa ja koko maassa vuosina 1996–2008

 

Lähde: MMMTike

Satakunnassa maatilojen väheneminen on EU-aikana ollut 
noin 3 % prosenttiyksikköä koko maan keskiarvoa suurem-
pi, mikä johtuu erityisesti viljatilojen ja lypsykarjatilojen 
maan keskitasoa suuremmasta poistumasta. Maakunnan 
tuotantosuuntien kehitys ja yksikkökoon kasvu näkyy myös 
eläinmäärien kehityksessä. Sikojen ja siipikarjan (lähinnä 
broilerien) määrä on lisääntynyt. 

Vuonna 2008 selvimmät erot Satakunnan ja koko maan vä-
lillä tärkeimmissä tuotantosuunnissa olivat:

TUOTANTOSUUNTA

OSUUS KAIKISTA 
MAATILOISTA, % SATAKUNNAN OSUUS, % 

KOKO MAASTASATA-
KUNTA

KOKO 
MAA

lypsykarjatalous 9,9 18,9 Nautaeläimistä  yht. 3,4

Muu 
nautakarjatalous

3,5 6,1

Viljanviljely 54,8 43,3 Vilja-alasta 7,7

Erikoiskasvintuotanto 11,3 6,0 Erikoiskasvialasta 11,2

Sikatalous 6,2 3,5 Sioista 11,3

Siipikarjatalous 2,6 1,2 Siipikarjasta 8,1

 Lähde: MMMTike

Yksikkökoon kasvu ja erikoistuminen näkyy kaikilla toimi-
aloilla myös Satakunnassa. Maatilojen keskikoko on kasva-
nut vuodesta 1990 vuoteen 2008 Satakunnassa 16,8 hehtaa-
rista 34,6 hehtaariin. (Koko maassa vastaavat luvut ovat 17,3 
ha ja 35,0 ha). 

Satakunnan maitotiloilla karjamäärä on samana ai-
kana kolminkertaistunut eli 18:sta lehmästä jo 50 leh-
mään. Myös sikataloutta harjoitetaan (emakkojen, liha-
sikojen ja porsaiden kasvatusta) suurenevissa yksiköissä. 
Vuonna 1990 lihasikatiloilla oli keskimäärin 126 eläintä 
ja vuonna 2008 jo 529 eläintä eli nelinkertainen määrä. 
Keskittyminen suuriin yksiköihin näkyy selvästi siipikar-
jan kasvatuksessa, kanaloissa, mutta erityisesti broileri-
en kasvatuksessa. Kun vuonna 1990 siipikarjatiloilla oli 
lintuja keskimäärin 1650, niin vuonna 2008 luku oli 17 
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500. Tässäkin keskiarvo osoittaa vain suuntaa, sillä broi-
leriyksiköiden keskikoko on noin 50 000 ja uusien yksi-
köiden yleinen koko on 60 000 lintua.

Satakunnan maatiloista runsas puolet on viljatiloja. Korjuutyössä nähdään 
usein maakunnassa valmistettu leikkuupuimuri kuten kuvassa Eurajoella.
Kuva Erkki Salomaa 2008.

Myös viljatiloilla, erikoiskasvintuotannossa tilakoko on 
kasvanut. Vihannesten viljelyssä tilakoon ja erikoistumi-
sen myötä myös kasvikohtaiset pinta-alat ovat suurentu-
neet etenkin laajamittaisesti viljellyillä teollisuuskasveilla. 
Luonnonmukaisesti viljeltyjen tilojen osuus tilamäärästä ja 
peltoalasta oli Satakunnassa n. 4 %. Luomutilojen keskiko-
ko oli keskimäärin kolme hehtaaria suurempi kuin tavan-
omaisesti viljeltyjen tilojen.

Vuosina 1990–2008 Satakunnassa nautaeläinten 
määrä laski 30  %. Sikojen määrä lisääntyi 36  % ja sii-
pikarjan määrä 41  %. Kun eri tuotantosuuntien maati-
lamäärät laskivat voimakkaasti, luvut kuvaavat tilojen 
kasvua ja myös maakunnan erikoistumista karjataloudes-
sa. Lukumääräiset muutokset olivat vuosina 1990–2008 
Satakunnassa.

Maatilat tuotantosuunnittain Satakunnassa 
vuosina 1990 ja 2008
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ELÄINLAJI ELÄIMIÄ
TILOJA, JOILLA 

ELÄIMIÄ

1990 2008 1990 2008

Nautoja 44 000 30 800 2 390 630

Sikoja 146 200 151 400 1 160 290

lampaita 3 900 5 900 250 80

Siipikarjaa 1 678 000  2 266 100 1 020 140

Lähde: MMM Tike

Alkutuotannon ja jalostuksen suhde tiivistyy

Elintarvikeketjun muutos ja maatalouden erikoistuminen 
on merkinnyt myös entistä tiiviimpää yhteyttä elintarvi-
keteollisuuden ja elintarviketalouden muiden osien välillä. 
Viljelijä on raaka-aineiden toimittaja, kone-, laite- ja lannoi-
tetehtaan asiakas, neuvonta-, koulutus- ja tutkimusorgani-
saatioiden asiakas. Viljaa viljellään teollisuuden yksilöityjä 
ohjeita noudattaen, liha ja maito tuotetaan tarkkojen laatu-
vaatimusten ja sopimusten mukaan. Kasvisten viljelyssä me-
netelmät, laatutekijät ja määrät sovitaan ennakkoon. Myös 
sokerijuurikkaan tuottajat ja teollisuus noudattavat tarkkoja 
toimialasopimuksia. Siipikarjan kasvattajat toimivat yksilöi-
dyn kasvatus- ja toimitusrytmin mukaan. 

Muillakin sektoreilla raaka-aineen tuottaja – teollisuus – 
suhde kiinteytyy. Sille alkutuotannolle, mikä menee suoraan 
tai keskusliikkeen välityksellä kaupan hyllylle tai suurkeit-
tiön käyttöön, määritellään yhä tarkemmat laatuvaatimuk-
set. Tuottaja neuvottelee raaka-aineen hinnasta (tuloistaan) 
jalostusyrityksen kanssa ottaen huomioon tukien ja mui-
den tekijöiden vaikutukset, arvioi paikallisten markkinoiden 
mahdollisuuksia tai sukkuloi tietoverkossa seuraten maail-
manmarkkinoilta saatavia hintoja. Niin tuotteiden laatuvaa-
timuksissa, hinnoissa, kokonaistuloon vaikuttavissa tukirat-
kaisuissa kuin ympäristökysymyksissäkin ovat sekä paikalliset 
että globaalit tekijät yhtä aikaa läsnä. 

Tuottajista moniosaajia,  
tietotekniikka uudistaa toimintoja 

Luonnonprosessien, teknologian, talouden ja markkinoi-
den tuntemusten myötä on kasvanut tietojen ja taitojen 
tarve. Viljelijällä on oltava osaamista on monilta aloilta. 
Monitoimisuus asettaa myös lisääntyviä vaatimuksia. Oman 
alan viljelyn ja karjanpidon perusammattiosaamisen ohessa 
tärkeiksi ovat tulleet tietotekniikan osaaminen sekä ohjaus-, 
verotus- ja avustusjärjestelmien tuntemus. Tietotekniikan 
hyödyntämiskohteet ovat lukuisat: tuotannon ja talouden 
suunnittelu ja seuranta, toimintojen ohjaus, ruokinta, il-
manvaihto, hälytykset, säätiedot, tuholaisennusteet jne. 
Tietototekniikan hyödyntäminen on tuonut ja tuo koko 
ketjuun uusia ratkaisuja, innovaatioita, niin laitteiden kuin 
erilaisten järjestelmien myötä.

Tietotekniikka 
Ensimmäiset tietokoneet otettiin käyttöön yrityksissä 1970-luvulla. 
Maatiloilla ja kodeissa käyttöönotto alkoi 1980-luvulla. Tilastoja koti-
talouksien tietokoneista on pidetty vuodesta 1990. 

TIETOKONEITA KOTITALOUKSISSA (%)

 Vuonna 1990 1996 2001 2006

% 17 23 47 71

Maatiloilla tietokone on vakiintunut työ- ja yhteydenpitovälineeksi. 
Vuonna 2007 tietokone ja internetyhteys oli 82 %:lla kaikista maati-
loista, 99 % sikatiloista ja 96 % siipikarjatiloista.

Lähteet: Tilastokeskus, MMMTike

Alkutuotantoon kuuluvassa kalastuksessa työpaikat ovat 
myös Satakunnassa vähentyneet. Ammattikalastajien mää-
rä merialueella ja sisävesillä (Pyhäjärvellä) oli vuonna 1990 
yhteensä 140, vuonna 2000 enää 119. Kalastuksessakin 
pyynnin tehostaminen, pyyntitapojen kehitys ja kala-
kantojen säätely ovat vähentäneet ammatikseen kalastus-
ta harjoittavien määrää. Vuonna 2007 päätoimisiksi am-
mattilaisiksi Satakunnassa laskettiin noin 100 kalastajaa. 
(Tarkemmin luvussa 4.)
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Elintarviketalous työllistää ja tuo tuloa

Maa- ja puutarhatalouden tuotannon bruttoarvo oli Suomessa 
vuonna 2007 yhteensä 6,3 mrd. euroa. Elinkeinon tuoma ar-
vonlisäys bruttokansantuotteeseen (BKT) oli 3,1 mrd. euroa, 
mikä oli 1,9 % kaikkien toimialojen BKT:sta. Maatalouden 
osuus on jatkuvasti pienentynyt, koska tuotannon kasvu 
muilla aloilla on ollut suurempaa. Elintarviketeollisuuden 
tuotannon bruttoarvo oli n. 9, 6 miljardia ja arvonlisäys 2,5 
miljardia euroa, mikä oli 7 % koko teollisuuden arvonlisä-
yksestä. Elintarviketeollisuus on Suomen viidenneksi suurin 
toimiala tuotannon brutto- ja jalostusarvolla tai henkilös-
tömäärällä mitattuna. Raaka-aineiden osuus teollisuuden 
tuotannon bruttoarvosta oli vajaat 47 %. Tuontituotteiden 
osuus elintarviketeollisuuden bruttoarvosta oli 11 %.56

Suomessa, kuten useimmissa Euroopan maissa, koti-
maisen elintarviketuotannon osuus markkinoilla on suuri. 
Suomen oma tuotanto kattoi vuonna 2007 elintarvikemark-
kinoista runsaat 81 %. Raaka-aineista 85 % oli kotimaisia. 
Tuonnin osuus elintarvikemyynnistä Suomessa oli alle 20 %. 
Suomalaisten elintarvikkeiden vienti oli arvoltaan 1,1 mrd. 
euroa, mikä on vajaat 2 % koko viennin arvosta. Vuonna 
2007 Suomen maa- ja puutarhatalouden tuet (EU:n ja kan-
salliset) olivat yhteensä 1,9 mrd. euroa.

Tuotannonarvoltaan suurin elintarviketeollisuuden toi-
miala Suomessa on teurastus- ja lihanjalostus, jonka tuo-
tannon bruttoarvo oli v. 2007 yhteensä 2,6 mrd. euroa. Se 
on 27  % koko elintarviketeollisuuden bruttotuotannosta. 
Seuraavaksi suurin oli meijerituotteiden valmistus, 2,0 mrd. 
euroa (21 %). Muut alatoimialat jäivät alle 10 prosentin.

Elintarviketalouden kokonaisrahavirrat 
Suomessa vuonna 2007

TOIMIALA MRD. €  OSUUS, %

Maatalous 3,1 14

Elintarviketeollisuus 2,5 11

Elintarvikekauppa 2,8 12

Ravitsemistoiminta 1,7 7

Muut toimialat  
(kauppa, liike-elämän palvelut, liikenne)

4,5 20

Elintarvikkeiden tuonti 2,9 13

Muu tuotantopanosten tuonti 1,0 4

Tuloverot 4,2 19

yHTEENSä 22,7 100

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, MTT Taloustutkimus 

Maatalouden ja elintarviketeollisuuden (jotka muodosta-
vat Tilastokeskuksen käytämän elintarvikeklusteri-käsitteen) 
yhteinen tuotos on kasvanut vuosina 1996–2006 Suomessa 
4,7  % ja Satakunnassa 17,8  % (perushintaan, käyvin hin-
noin). Maatalouden ja elintarviketeollisuuden muodosta-
man elintarvikeklusterin tuotoksen arvo oli vuonna 2006 
Satakunnassa 720 milj. euroa, mikä on 5,2 % kaikkien kluste-
reiden yhteisarvosta. Kaikkien toimialojen yhteistuotos kasvoi 
Satakunnassa samaan aikaan n. 69 % (koko maassa 85 %). 

Elintarvikesektorin tuotanto on kasvanut, mutta keski-
tasoa selvästi hitaammin. Satakunnassa yleinen tuotannon 
kasvu on ollut siis maan keskitasoa hitaampaa, mutta elin-
tarvikesektorin kasvu suurempaa kuin maassa keskimäärin. 
Naapurimaakunnista vain Etelä-Pohjanmaalla oli suurempi 
elintarvikesektorin kasvu. Pirkanmaalla kasvu oli pienem-
pi ja tärkeässä elintarvikemaakunnassa Varsinais-Suomessa 
tuotos jopa väheni. Nämä kansatalouden tilinpidon kehitys-
luvut kuvaavat myös työllisyyden muutosta koko maassa ja 
mainituissa maakunnissa.57
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Maatalouden kokonaisvaikutus 
Suomessa ja Satakunnassa

Maatalouden kokonaisvaikutusta talouteen Suomessa voidaan 
laskea kansantalouden tilinpidon perusteella. MTT:n tekemän 
tutkimuksen (2008) mukaan kokonaisvaikutus vuonna 2002 
arvonlisäyksellä mitattuna oli 4,9 mrd. euroa. Se jäisi muodos-
tumatta, mikäli maataloustuotanto loppuisi Suomesta. 

Maatalouden arvonlisäyksestä merkittävä 
osa omaan maakuntaan
Maatalouden kokonaisarvonlisäyksestä välittömän arvonlisäyksen 
osuus on 59 % (2,9 mrd. euroa) ja kerrannaisvaikutusten osuus 41 % 
(2 mrd. euroa). Kokonaisvaikutukset sisältävät välittömän vaikutuk-
sen, hankintojen ja ostojen vaikutukset. Markkinavaikutusten osuus 
arvonlisäyksestä oli 58 % ja tukien osuus 42 %. 

Hankintojen arvonlisäyksestä (1 mrd. euroa) Suomessa syntyy kau-
passa 35  %. Tästä kertyi tuotannon kotimaakunnassa keskimäärin 
56 %. Toiseksi suurimmat (n. 15 %) arvonlisävaikutukset kohdistu-
vat elintarviketeollisuuteen (rehut ym.) ja kolmanneksi suurimmat (n. 
11 %) kuljetusalalle. 

Maataloudesta saatujen tulojen käytön eli kotitalouksien ostojen 
osuus oli koko maassa 19 %. Maakunnissa ostovaikutukset olivat kes-
kimäärin 14 %. Ero selittyy sillä, että osa ostoista kohdistuu oman maa-
kunnan ulkopuolelle. Kaikkien maakuntien maataloudesta ansaittujen 
ostojen tulojen käytön vaikutuksesta kohdistui maakuntiin 61 %.58

Satakunnassa maatalouden kokonaisvaikutukset oli-
vat tutkimusvuonna (2002) yhteensä 276 milj. euroa eli 
sen suuruinen arvonlisäys jäisi syntymättä, mikäli maa-
kunnasta maatalous häviäisi. (Todellisuudessa vaikutus oli-
si vielä suurempi, koska välillisten vaikutusten oheisseu-
rauksia, esim. teollisuuden lopettamisia ei kyetä ottamaan 
huomioon). Maakunnittain tarkasteltuna kokonaisvaiku-
tukset Satakunnassa ovat kuudenneksi suurimmat. Selvästi 
suurimmat vaikutukset olivat Varsinais-Suomessa ja Etelä-
Pohjanmaalla, Jonkin verran Satakuntaa suurempia vaiku-
tukset olivat myös Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Pohjois-Savossa. Satakunnassa markkinavaikutus oli 51 % ja 
tukien vaikutus 49 % eli tukien osuus oli maan keskitasoa 
(42  %) korkeampi. Satakunnassa kokonaisarvonlisäyksestä 

maatalouden välitön arvonlisäys oli n. 70 %, hankintojen n. 
16 % ja ostojen n. 14 %.

Laskelmat perustuvat MTT Taloustutkimuksen kansan-
talouden tilinpidon maakunnallisiin panos-tuotosaineistois-
ta tekemään tutkimukseen, jossa kokonaisarvonlisäyksessä 
otettu huomioon välittömät ja välilliset vaikutukset. Välitön 
vaikutus seuraa toimialan omasta tuotannosta ja välillinen 
vaikutus (kerrannaisvaikutus) tuotannon hankinnoista ja 
kotitalouksien maataloudesta saamien tulojen käytöstä.59

Elintarviketeollisuus edelleen suuri 
toimiala Satakunnassa

Satakunnan elintarviketeollisuuden tuotannon bruttoar-
vo kasvoi vuodesta 1995 vuoteen 2007 loppuun mennes-
sä n. 53  % ja oli vuonna 2007 yhteensä 583 milj. euroa. 
Tuotannon jalostusarvon kasvu oli hitaampaa, 21 % ja oli 
vuonna 2007 yhteensä 160 milj. euroa. Elintarvikeyritysten 
liikevaihto kasvoi samana aikana n. 19 % ja oli vuonna 2007 
yhteensä 466 miljoonaa euroa. 

Elintarviketeollisuuden työvoiman määrä laski niin ko-
ko maassa kuin Satakunnassakin 1990-luvulla. Satakunnassa 
työvoiman määrä väheni koko maan keskitasoa hitaammin 
ja työvoiman määrä asettui 1990-luvun lopulla noin kahteen 
ja puoleen tuhanteen. Poistuman korvaajana suurin yksit-
täinen tekijä oli broilerituotannon työpaikkojen lisääntymi-
nen. Myös monet pienemmät yritykset pystyivät lisäämään 
työntekijöitä. Elintarviketeollisuudessa työskenteli Suomessa 
vuoden 2007 lopussa 34 900 henkeä ja Satakunnassa 2 230 
henkeä. Se on runsaat 9  % Satakunnan teollisuustyövoi-
masta. Elintarviketeollisuus oli vuonna 2007 sekä henkilös-
tömäärältään että tuotannon bruttoarvoltaan Satakunnan 
neljänneksi suurin toimiala metalli-, metsä- ja kemianteol-
lisuuden jälkeen. 
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Elintarviketeollisuus Satakunnassa vuosina 1995–2007
Välillinen työllisyysvaikutus merkittävä

Elintarvikesektorin aluetaloudellista merkitystä kuvaavat 
työllisyysvaikutukset, joihin luetaan rahavirtojen ohella
välittömät vaikutukset (maatalous, elintarviketeollisuus,  
ravitsemistoiminta, elintarvikkeiden tukku- ja vähittäis-
kauppa) ja välilliset vaikutukset (muu kauppa ja elintar-
viketuotantoa palveleva teollisuus, liike-elämää palveleva 
toiminta, liikenne, muut palvelut, rakentaminen, muu 
toiminta).

MTT Taloustutkimuksen (2004) panos-tuotosana-
lyysissa selvitettiin sektorin eri osien taakse- ja eteenpäin 
suuntautuvia vaikutuksia. Vuoden 1995 tilanteessa elin-
tarvikesektorin työllisyysvaikutus oli Suomessa yhteensä 
340 500 henkeä, josta välitön yhteensä 295 900 (87 %) ja 
välillinen 44 600 (13 %). Välittömistä vaikutuksista maa-
talouden osuus oli 154 100 (52 %), elintarviketeollisuu-
den 46 200 (16 %), ravitsemistoiminnan 45 800 (16 %) 
sekä elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskaupan 49  800 
(17 %). Maatalouden osuus sekä välillisestä että välittö-
mästä oli yhteensä 45 %.

Satakunnassa maatalouden välitön ja välillinen työllisyys 
vuonna 1995 oli MTT:n tutkimuksen mukaan 10 900 hen-
keä. Elintarviketeollisuuden kokonaisvaikutus työllisyyteen 
oli 7 150 henkeä. Siitä suora työllistävyys oli 2 700 ja vä-
lillinen työllisyysvaikutus selväsi suurempi eli 4 450 hen-
keä. Ravitsemistoiminnan välillinen ja välitön vaikutus oli 
Satakunnassa yhteensä 2 000 henkeä.60

Kun puhdistetaan kaksinkertaiset välilliset vaikutukset ja 
otetaan mukaan elintarvikkeiden kauppa sekä välilliset, et-
tä muiden alojen vaikutukset niin elintarvikesektorin työl-
lisyysvaikutus Satakunnassa oli vuonna 1995 yhteensä ai-
nakin 16 000 henkeä, mikä oli runsaat 18 % Satakunnan 
työllisestä työvoimasta. 

Lähde: Tilastokeskus. Toimipaikkojen suluissa olevat luvut 

sisältävät myls pienimuotoisen jalostustoiminnan.
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Elintarviketeollisuuden työntekijöiden määrä oli Satakunnassa suurimmil-
laan 1970-luvun lopulla, jonka jälkeen se on tehostumisen myötä laske-
nut. Pienemmällä henkilöstömäärällä saadaan entistä suurempi tuotanto. 
Lännen Tehtailla tuotannon käsityövaltaisuus oli 1990-luvun alussa pal-
jon nykyistä suurempi.
Kuva Erkki Salomaa 1994.

Elintarvikeketjujen työllisyysvaikutuksia arvioitiin työs-
säkäyntitilastojen toimialatietojen perusteella suun-
nilleen samalta ajalta (1996) Pyhäjärvi-instituutin tut-
kimuksessa Lounais-Suomen elintarvikeketjut. Siinä 
päädyttiin toimialakohtaisella työllisyyslaskennalla lu-
kuun 16 800.61 Näiden ja uudempien alakohtaisten tie-
tojen pohjalta lasketun arvion perusteella vuonna 2008 
elintarviketalouden välitön ja välillinen työllistävyys oli 
Satakunnassa ainakin 12 000 henkeä eli noin 13 % koko 
maakunnan työvoimasta. Vähennys vuoden 1995 tilan-
teeseen verrattuna johtuu pääosin maatalouden työpaik-
kojen vähenemisestä.

Teurastus- ja lihanjalostusteollisuus suurin toimiala

Satakunnassa, kuten koko maassakin, suurin elintarvi-
keteollisuuden toimiala henkilöstömäärältään on teuras-
tus- ja lihanjalostus, jossa vuonna 2007 työskenteli 1000 
henkeä 21 toimipaikassa. Seuraavaksi eniten työntekijöi-
tä oli vihannesten jalostuksessa, 510. Toimipaikkoja oli 

leipomotuotteiden valmistuksessa 33, mutta henkilöstö-
määrä (330) oli selvästi pienempi, sillä yksikkökoko on 
yleensä melko pieni. Tuotannon yleinen muutos perustoi-
mialasta valmisruokien suuntaan hämärtää toimialajakoa, 
kun lihanjalostuksesta laajentunut valmisruokatuotanto 
on monen muunkin alatoimialan suunta. (Tärkein raaka-
ainepohja määrittelee kuitenkin edelleen eri toimialojen 
luokittelua.)

Elintarviketeollisuuden liikevaihto 
päätoimialoittain Satakunnassa vuonna 2007

Elintarviketeollisuus keskittyy, 
valtakunnallisia kärkiyrityksiä 

Satakunnan elintarviketeollisuuden toimipaikoista puolet si-
jaitsee Porin seutukunnassa, mutta työpaikkamäärä on kui-
tenkin korkeampi Rauman seutukunnassa, jossa sijaitsevat 
suurimmat teollisuuslaitokset.

Lähde: Tilastokeskus. 
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Elintarviketuotannon työpaikat ja toimipaikat 
Satakunnassa vuosina 1995–2006(7)

ELINKEINO/
ALUE

MAATALOUS
ELINTARVIKKEIDEN 
JALOSTUS KAIKKI 

TOIMIALAT, 
TYÖPAIKATMAA-

TILAT
TYÖ-
PAIKAT

TYÖ-
PAIKAT

TOIMI-
PAIKAT

Porin seutukunta

1995 2 880 2 814 1 260 65 50 468

2000 2 215 2 467 1 253 60 54 478

2006 (Maatilat 2008) 1 756 1 853 1 052 47 55 830

Rauman seutukunta

1995 1 825 1 827 919 35 26 365

2000 1 442 1 498 1 206 39 27 769

2006 (Maatilat 2008) 1 182 1 159 1 118 38 28 978

Pohjois-Satakunta

1995 1 996 1 991 262 19 9 452

2000 1 558 1 667 273 17 9 464

2006 (Maatilat 2008) 1 285 1 342 195 17 9 823

Satakunta

1995 6 701 6 632 2 441 119 86 285

2000 5 155 5 632 2 732 116 91 771

2006 (Maatilat 2008) 4 223 4 354 2 365 102 94 631

Muutos 1995–2006/8

Satakunta, luku -2 478 -2 278 -76 -3 8 346

Satakunta, % 37,0 -34,3 -3,1 -2,5 9,7

Työpaikat = alueella työssäkäyvät

Lähteet: MMMTike, Maatilarekisteri. Tilastokeskus: 

Työssäkäyntitilasto, Yritys- ja toimipaikkarekisteri.

Yrityksistä pääosa on pieniä. Liikevaihdoltaan suurin yritys 
on Lännen Tehtaat Oy:n konserni, jonka liikevaihto vuon-
na 2008 oli 349 milj. euroa ja henkilöstöä keskimäärin 755 
(josta runsas kolmannes Satakunnassa Säkylässä). HKScan-
konserniin kuuluvan HK Ruokatalon siipikarjaliiketoiminta 
Eurassa ja Säkylä työllisti 720 henkeä. Saarioisten konserniin 
kuuluva Saarioisten Säilyke Oy Huittisissa kuului kolmen 
suuren joukkoon. Sen liikevaihto oli 55 milj. euroa ja hen-
kilöstömäärä 260.

HKScan oli vuonna 2007 Suomen suurin elintar-
vikealan yritys. Saarioinen oli 10. ja Lännen Tehtaat 
12. Muista suurimmista suomalaisista yrityksistä val-
takunnallisessa vertailussa neljänneksi suurimmalla 
eli Fazerilla oli toimipaikka Satakunnassa (Kleemolan 
Leipomo). 

Satakunnassa on omalla alallaan monta elintarvi-
kealan valtakunnallista kärkiyritystä tai toimipaik-
kaa tuotannon tai markkinaosuuden suuruudella 
mitattuna:

•	 Lännen Tehtaat Oyj / Apetit Pakaste 
Oy (Vihannes- ja ruokapakasteet)

•	 Sucros Oy (sokerintuotanto, 
Suomen ainoa sokeritehdas)

•	 HK Ruokatalon siipikarjaliiketoiminta 
(ent. Broilertalo Oy), (siipikarjatuotteet)

•	 Mykora Oy (viljellyt sienet)
Omissa tuoreryhmissään valtakunnallista kärkeä 

edustavat Saarioisten Säilyke Oy (esim.salaatikastik-
keet, tietyt valmisruoat, Finnamyl Oy (perunajau-
hotuotanto) Länsi-Kalkkuna Oy (kalkkunanlihan 
teurastus) ja Keltasiipi Oy (kananlihan teurastus ja 
jalostus).

Edellisistä Mykora lasketaan yleensä tilastoin-
nissa alkutuotantoon (puutarhatuotantoon) vaik-
ka toiminta on teollisuusmittakaavaista. Sama luo-
kitteluperuste on pohjois-satakuntalaisilla alansa 
kärkiyrityksillä Honkatarhoilla ruukkusalaatit ja KKK-
vihanneksilla (luomutomaatit). Lännen konserniin 
kuuluu myös pakatun kalan markkinajohtaja Apetit 
Kala Oy, mutta sen suomalainen päätuotantolaitos on 
Kuopiossa. Monilla muillakin yrityksillä on omissa ka-
peimmissa segmenteissään markkinajohtajuus. Neljä 
ensiksi mainittua sijaitsee Pyhäjärvi-seudulla ja tulevas-
sa Euran, Köyliön ja Säkylän muodostamassa (2011) 
Euran kunnassa.
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Elintarvikkeiden jalostusta pienissä yrityksissä

Edellä oleva tilasto ei kuvaa kattavasti pienimuotoista elin-
tarvikkeiden jalostusta, joka tapahtuu maatilan yhteydes-
sä tai ilman maatilakytkentää. Ne valmistavat tai ainakin 
pakkaavat ja markkinoivat elintarvikkeita Näillä pienil-
lä, yhden tai muutaman hengen työllistävillä yrityksillä 
on kuitenkin tärkeä merkitys maaseudun kannalta. Kun 
nämä otetaan huomioon, elintarvikejalostusta harjoitta-
via toimipaikkoja oli Satakunnassa keväällä 2009 yhteensä 
210 eli siis huomattavasti enemmän kuin edellä mainitus-
sa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterissä. Määrä 
on kasvanut Satakunnassa 2000-luvulla useilla kymmenillä 
(tilastojen erilaisen kattavuuden takia muutoserot eivät ole 
aivan tarkkoja). 

Elintarvikkeiden valmistusta harjoittavat 
toimipaikat Satakunnassa vuonna 2009

TOIMIALA HENKILÖSTÖSUURUUSLUOKKA

4 5–9 10–19 20–49 50–99 100 yht.

Teurastus- ja 
lihanjalostus

26 6 2 2 3 2 41

Kalanjalostus 29 6 35

Vihannesten, 
marjojen ja hedel. 
jalostus

27 6 1 2 1 2 39

Maidonjalostus 3 1 4

Viljatuotteiden 
jalostus

6 1 2 9

leipomotuotteiden 
jalostus

46 2 7 1 1 1 58

Juomien valmistus 5 1 6

Muiden 
elintarvikkeiden 
valmistus

14 2 1 1 18

yHTEENSä 156 22 12 8 7 5 210

Lähteet: Tilastokeskus: Yritys- ja toimipaikkarekisteri+Pyhäjärvi-

instituutin toimipaikkarekisteri (Ruoka-Suomi-tilasto).

Satakunnan pienyrityksen markkinakanavat vaihtelevat, osa myy tuotteensa 
suoraan kuluttajalle, jotkut kauppaketjuille tai erikoisliikkeille ja osa ammatti-
keittiöille. Matti Eskola esittelemässä vasikanlihatuotteitaan lähiruokatapah-
tumassa, joita on maakunnassa järjestetty useita. Takana kalkkunatuotteista 
kertomassa Seppo Aro. 
Kuva Erkki Salomaa 1998.

Satakunnan elintarviketeollisuuden työpaikoista valta-
osa on Satakunnassa keskittynyt neljään kuntaan, Etelä-
Satakunnassa Euraan, Säkylään ja Huittisiin sekä Poriin. 
Näissä kunnissa oli vuonna 2007 n. 80 % Satakunnan elin-
tarvikejalostuksen työpaikoista. Kuntien yhdistymisen seu-
rauksena kunnittainen tarkastelu tulee antamaan vielä kes-
kittyneemmän tuloksen. Esimerkiksi vuoden 2011 alkuun 
päätetty Euran, Köyliön ja Säkylän yhdistyminen merkitsee, 
että nykyhetken työpaikkamäärillä laskettuna yhdistyneessä 
Eurassa olisi lähes puolet elintarvikejalostuksen työpaikoista 
Satakunnassa. 
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Elintarviketeollisuuden toimipaikat ja 
työpaikat kunnittain vuonna 2007 

Lähde: Tilastokeskus, Yritys- ja toimipaikkarekisteri, työssä-

käyntitilasto. Huom! Ei sisällä kaikkea pienjalostusta.

Perusinnovaatioista eteenpäin teollisuudessa

Monella elintarviketeollisuuden toimialalla (esim. mylly- ja 
leipomoteollisuus, meijeriteollisuus, lihanjalostus, sokerite-
ollisuus, säilykkeiden valmistus) tuotannon peruskeksinnöt 
ja käytössä olevat innovaatiot ovat syntyneet jo 1900-luvun 
alkupuolella. Sen jälkeen on kuitenkin toiminta uudistunut 
kaikilla elintarvikeketjun osa-alueilla. Jatkuvana uudistus-
ten kohteena ovat olleet tuotantoteknologia, tuotekehitys, 
pakkausteknologia, jakelujärjestelmät, markkinointi sekä 
johtamiseen ja organisointiin liittyvät asiat. Kaikkia aloja 
ovat koskettaneet laatua ja elintarviketurvallisuutta kos-
kevat muutokset. Erillisiä laatujärjestelmiä alettiin tehdä 
yrityksissä 1990-luvun alussa. Standardisoiduille ja hyväk-
sytyille järjestelmille myönnettiin sertifikaatti (esim. kan-
sainvälinen ISO 9000-sarja). Niiden rinnalle tulivat ym-
päristöasioiden korostuessa ympäristön hallintajärjestelmät 
(ISO 14000-sarja). Kehityksen myötä niitä alettiin laatia ja 
yhdistää kokonaisuudeksi. 

Laatu ja sen tekeminen
– Vielä 1980-luvulla laatuajattelu oli lähinnä tuotelaatuajattelua. 
1980- ja 90-luvun taitteessa tapahtui selvä ymmärryksen avartumi-
nen. Tuli laatujärjestelmät, alkoivat ISO 9000-koulutukset. Opittiin 
ymmärtämään isompia kokonaisuuksia. Kehitettiin toiminnanhallin-
tajärjestelmiä. Meillä käytettiin apuna konsulttiyritystä, joka ymmär-
si fiksusti lähteä kehittämään järjestelmää yrityksen toimintatapojen 
mukaan. Samalla huolehdittiin, että standardin vaatimukset täyttyvät. 
Heti alussa kaikki kytkettiin tietojärjestelmiin. Siltä pohjalta on ollut 
hyvä jatkaa. Nykyisin laatu tehdään tuotteeseen miettimällä prosessit 
valmiiksi. Laatu on kaikkien yhteinen asia. Laatu on laaja käsite. Siihen 
sisältyy se, että pystytään tuottamaan tuotteita, joita kuluttaja haluaa. 
Tehdään sovittua laatua, otetaan huomioon tuoteturvallisuus ja myös 
ravitsemukselliset ominaisuudet.

Laatupäällikkö Maritta Pyysalo Apetit Oy:stä/Lännen Tehtaat. 
(Haastattelu 16.12.2008)
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Tänä päivänä laatujärjestelmät ovat käytössä ainakin useim-
missa suurissa ja keskisuurissa satakuntalaisissa yrityksissä. 
Kaikille tärkeän hygienian parantamiseksi alettiin 1990-lu-
vun alkuvuosina puhua omavalvonnasta – jokainen saisi siis 
valvoa itse omaa toimintaansa. Hämmästelyn jälkeen asia 
oivallettiin ja hyväksyttiin. Omavalvonta tuli lakisääteisesti 
pakolliseksi 2000-luvun taitteessa. Siihen liittyvä HACCP-
järjestelmä (kriittisten pisteiden tunnistaminen ja kontrol-
lointi) alkoi tulla pientenkin yritysten arkipäivään. Suomen 
EU-kauden aikana lainsäädännön muutokset ja kiristyneet 
vaatimukset on yleensä pystytty toteuttamaan yrityksissä. 
Sen sijaan hygienia- ja ympäristövaatimusten tiukentumi-
nen niin elintarviketiloissa kuin valvontamenettelyissä on 
ajanut ahtaalle pienempiä yrityksiä. Eri vaiheisiin liittyvät 
tarkastukset ovat lisänneet kustannuksia. Kuluttajan ja ym-
päristön kannalta tarpeellisten, ja toisaalta yritysten mahdol-
lisuuksissa olevien ratkaisujen löytäminen vaatii edelleen in-
novatiivista toimintaa. 
– Tuoteturvallisuus, omavalvonta, laadunvalvonta, ISO-
standardit ovat muuttuneet suuresti parinkymmenen vuoden 
aikana. Järjestelmähallintaan on tullut lisää vaatimuksia. 
Päiväyksiin ja tuoreuteen liittyneet asiat ovat korostuneet vii-
me vuosina, Parasta ennen päivään jo totuttu. Saarioinen otti 
käyttöön ensimmäisenä valmistuspäivän merkitsemisen. Sitä ei 
ole monilla vieläkään. Jäljitettävyysvaatimukset kasvavat edel-
leen tulevaisuudessa. Saarioinen Oy:n toimitusjohtaja Ilkka 
Mäkelä (Haastattelu 14.10.2008)

Jäljempänä toimialakohtaisissa luvuissa käsitellään yri-
tysesimerkein eri alojen kehitystä. Seuraavan kulutusta kos-
kevan luvun jälkeen on luettelonomaisesti pyritty tuomaan 
esille elintarviketalouden kehityspiirteitä ja liittämään ne 
yleiseen kehitykseen.

yhteiSkunnan muutoS heijaStuu 
kulutuStottumukSiSSa

Kulutuskäyttäytyminen ohjaa tuotantoa

Elintarvikkeiden kulutuksen määrään ja rakenteeseen ovat 
vaikuttaneet suuret yhteiskunnalliset murrokset, kuten elin-
keinorakenteen muutos ja kaupungistuminen, elintason ja 
tulotason nousu, työajan lyhentyminen, naisten työssäkäyn-
nin lisääntyminen ja väestörakenteen muutos. Muita vaikut-
tavia tekijöitä ovat olleet työpaikkaruokailun ja muun kodin 
ulkopuolisen ruokailun kasvu, matkailu ja kansainvälisten 
kontaktien lisääntyminen, koulutustason nousu, tiedonväli-
tys ja ravitsemusvalistus, elintarvikkeiden hinnat, mainonta, 
elintarviketurvallisuuden vaatimukset, terveydelliset ja mo-
net muut tekijät. Oma osuutensa on teknologian kehityksel-
lä, joka yhdistyneenä tulotason nousuun on mahdollistanut 
ja muuttanut niin kulutustottumuksia kuin elintarvikkeiden 
valmistusta.

Tässä luvussa elintarvikkeiden kulutuksessa tapahtunei-
ta muutoksia ja otetaan lyhyesti esille kehitykseen vaikut-
taneita tekijöitä. Esimerkkeinä ovat kaupan muutokset, 
elintarviketurvallisuus, ravitsemustekijät sekä uusinta aikaa 
kuvaavana erityispiirteenä funktionaaliset elintarvikkeet. 
Ympäristöarvojen muutoksesta elintarvikeketjuun käsitel-
lään lyhyesti luonnonmukaisen viljelyn vaiheita sekä tuodaan 
esimerkkejä ympäristön ja tuotannon vuorovaikutuksesta. 

K
U
L
U
T
U
S

Kauppa

Ravitsemus

Elintarviketurvallisuus

Funktionaaliset elintarvikkeet

Luomu
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Kaupungistuminen ja naisten työhön osallistumisen li-
sääntyminen kasvattivat elintarviketeollisuuden tuotteiden 
kysyntää edelleen toisen maailmansodan pula-ajan jäätyä 
taakse. Kansantulo ja myös perheiden käytettävissä olevat 
tulot kasvoivat. Kotityötä helpottamaan ja aikaa säästämään 
alettiin ostaa puolivalmiita tuotteita, ensin keskuksissa ja 
vähitellen myös maaseudulla. Liikenneyhteyksien para-
neminen, kylmäkaluston kehittyminen niin kuljetuksissa 
kuin kodeissa paransi elintarvikkeiden laatua ja pidensi säi-
lytysaikaa. Pakkaukset paranivat teknisesti ja ulkonäöltään. 
Kansan kiinnostusta herätettiin värikkäillä pakkauksilla ja 
mainoslausein.

Ensimmäiset sähkökäyttöiset jääkaapit tuotiin Suomeen 1920-luvulla 
Amerikasta. Porissa jääkaappeja alettiin valmistaa vuonna 1951. Rosenlew-
yhtiön tuotanto oli huipussaan 1980-luvulla, jolloin puolet jääkaapeista meni 
vientiin. Valmistus Suomessa päättyi 1990-luvun alkupuolella. Ruotsissa val-
mistettavat samanmerkkiset jääkaapit kulkevat edelleen Porin keskusvaras-
ton kautta maailmalle.
Kuva Satakunnan Museo, Sven Raita.

Eräiden kodinkoneiden käytön yleistyminen
Elintarvikkeiden tuotannon ja käytön kannalta keskeiset kodinkonei-
den innovaatiot ovat yleistyneet lyhyessä ajassa. Kotitalouksissa jää-
kaapit ovat levinneet 1950-, pakastimet 1970- ja mikroaaltouunit 
1980-luvulta lähtien. Kotitalouksista näitä kodinkoneita oli kaikista 
talouksista (%).

VUOSI JÄÄKAAPPI PAKASTIN MIKROAALTOUUNI

1971 74 7 ..

1981 94 54 ..

1990 96 78 52

2001 971) 87 84

2006 981) 89 90

1)Arvio, ei enää erikseen tilastoitu. Tietoa ei saatavissa
Lähde: Tilastokeskus, Elinolot; kulutustutkimus

Ensimmäiset einekset, valmisruoat, valmistettiin armei-
jan käyttöön Hämeenlinnassa 1920-luvulla. Varsinainen 
valmisruokatuotanto alkoi seuraavalla vuosikymmenellä. 
Osuusteurastamojen kauppakeittiössä alettiin tehdä liha-
pullia, kaalikääryleitä ja erilaisia laatikoita. Sodan jälkeen 
valtasivat alaa vihannes- ja ruokasäilykkeet, mm. herne-
keitto. Lihateollisuus, kuten Satakunnassa Satahämeen 
Osuusteurastamo (SOT), toimi edelläkävijänä einesten ja 
valmisruokien kehittelyssä. 
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Satahämeen Osuusteurastamo Porissa oli edelläkävijä einesten valmistami-
sessa. Eineskeittiö perustettiin jo vuonna 1938 Karjarantaan. Eineksiä valmis-
tettiin vuoteen 1993 saakka, jolloin valmistus lSO-fuusion myötä lopetettiin.
Kuva Satakunnan Museo, Sven Raita 1972.

– SOT:n tuotannossa olivat 60-luvun lopulla tavan-
omaiset einekset, kuten maksalaatikot ja lihapullat. Jopa 
kalaa jalostettiin alkuun, kun sodan aikana lihaa ei 
saatu. Mutta kun koko tila haisi kalalta, niin sen tuo-
tanto lopetettiin. Valmisruokia oli monenlaisia, vispi-
puuroa myöten. Myöhemmin, 80-luvulla, tuli pizzalinja. 
Osuusteurastamoista kukaan ei tehnyt pizzaa, vaikka kyl-
lä sitä teollisesti muualla valmistettiin. Ajateltiin, että täy-
tyy saada etulyöntiasema. Pizzalinja oli suuri, ylimääräi-
nen investointi, joka maksoi miljoonan silloista markkaa. 
Jonkin aikaa jopa Helsingin kauppiaat (HK), joka oli jo 
silloin TLK:n hallussa, ja muut osuusteurastamot ostivat 
SOT:ta pizzansa. Pian kuitenkin muutkin alkoivat tehdä 
pizzoja. Innovatiivinen ratkaisu oli, ettei ruvettu itse lei-
pomaan, vaan Porin Leipä teki pohjat ja itse tehtiin lop-
puun. Tällainen alihankinta oli silloin uutta ja rohkeata-
kin. Parikymmentä vuotta Satahämeen osuusteurastamon 
toimitusjohtajana toiminut kauppaneuvos Reijo Häyry. 
(Haastattelu 9.4.2008.)

Porilaisen alku
Helsingin yliopiston Sata-
kuntalaisen Osakunnan opiskeli-
jat halusivat 1950-luvulla Vanhan 
ylioppilastalon kioskiinsa jotakin 
erikoista syötävää. Kehiteltiin 
porilainen, jossa SOT:n metsäs-
täjänmakkara laitettiin kahden 
paahtoleivän väliin. Mausteeksi 
tuli sinappia, ketsuppia, sipulia ja 
kurkkusalaattia. Nykyäänkin aitoja porilaisia saa ainakin Porin kauppato-
rin kioskista entisten SOT:n työntekijöiden valmistamina. 
Kuva Erkki Salomaa 2009.

Viime vuosikymmenien ja edelleen tämän päivän suun-
tana ovat entistä helppokäyttöisemmät ja valmiimmat tuot-
teet. Vuonna 2000 ruoan valmistukseen käytettiin enää 
keskimäärin 31 minuuttia vuorokaudessa ja sen jälkeen ai-
ka on edelleen lyhentynyt.62 Johtaja Seppo Heiskanen 
Elintarviketeollisuusliitosta kiteyttää valmisruokatuotannon 
kehitystä.

– Lihataloissa alettiin tuottaa laajemmin valmisruokia 
60–70-luvun taitteessa. Valmisruokien kehittymiseen vaikut-
tivat monet asiat. Ilmasto, kehittynyt kylmätekniikka ja lo-
gistiikka loivat mahdollisuuksia. Suomessa valmisruokien 
läpimurtoon vaikutti sotien jälkeen naisten työssäkäynnin li-
sääntyminen, mikä oli kansainvälisesti poikkeuksellisen suuri. 
Teollisuuspaikkakunnilla, joissa naiset olivat töissä, valmisruo-
katuotteille oli kysyntää. Elanto Helsingissä alkoi tehdä einek-
siä, mukaan tulivat Saarioinen ja muut yritykset. Eineksille oli 
luontainen pohja etenkin pääkaupunkiseudulla ja teollisuus-
taajamissa. Eineskulttuuri on tyypillinen suomalaiselle ruoka-
taloudelle. Liha-alalta liikkeelle lähtenyt kehitys on johtanut 
siihen, että lihatalot tekevät nykyisin runsaasti myös tuotteita, 
joissa ei ole lihaa ollenkaan. (Haastattelu 20.2.2009)
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Vaikka sadan vuoden aikana eri väestöryhmien erot ku-
lutustottumuksissa ovat tasoittuneet, on löydettävissä ero-
ja esimerkiksi eri sosioekonomisten ryhmien, ikäluokkien, 
naisten ja miesten, kaupungissa ja maalla asuvien välillä. 
Elintarvikkeiden kulutukseen vaikuttavat tekijät ovat hyvin 
moninaiset ja ne muuttuvat koko ajan. Parinkymmenen vii-
me vuoden aikana kuluttajakenttä on sirpaloitunut, mark-
kinakielellä ilmaistuna segmentoitunut, moniin pieniin ryh-
miin. Niiden käyttäytymistä seurataan tarkoin mittauksin ja 
muutokset otetaan nopeasti ja ennakoiden huomioon tuot-
teiden ja palveluiden kehittelyssä. Myös käsitys elintarvik-
keiden ja ruoan merkityksestä on laventunut. Ravinnon 
tarpeen tyydytyksen ohella kysyntään ja valintoihin vaikut-
tavat mielikuvat, nautinnollisuustavoitteet, ympäristötekijät, 

eettiset ja esteettiset ulottuvuudet jne. Myös ruokaturval-
lisuus ja terveellisyys ovat viime vuosina edelleen korostu-
neet. Tämän tyyppiset tekijät ohjaavat suomalaisten ja myös 
satakuntalaisten elintarvikkeiden valmistajien kehitys- ja 
innovaatiotoimintaa.

Valintamyymälä mullisti 1950-luvulla kaupankäynnin. Myymälässä sai itse voi valita tavaran ostoskoriin. Suomen ensimmäinen valintamyymälä avattiin Porissa, kun 
linnainmaan kauppa muutettiin v. 1959 valintamyymäläksi Amerikoista saadun mallin mukaan.
Kuva Satakunnan Museo.
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Maku, koko ja hinta tärkeitä 
Elintarvikkeiden valintaan vaikuttavat monet tekijät. Valmistajat, 
kauppa, tutkijat ja viranomaiset seuraavat ihmisten käyttäytymistä. 
Keittiö 2007 tutkimuksessa kuluttajat kokivat tärkeiksi asioiksi valites-
saan (ostaessaan/syödessään) elintarvikkeita/ruokaa.

TÄRKEÄT ASIAT % VASTAAJISTA

Maultaan erinomaista 56

Sopiva pakkaus-/annoskoko 48

Edullista 49

Ravitsevaa 34

Josta muutkin perheessä pitävät 31

Helposti saatavilla 30

Terveyttä ylläpitävää 28

Helppokäyttöistä 28

Nopeaa valmistaa / syödä 22

On tuotettu / valmistettu lähellä 16

Ei sisällä lisäaineita 15

Tietyn valmistajan / tietyn merkkistä 9

Sairauksia ehkäisevää 6

luonnonmukaisesti tuotettua 6

ympäristöystäv. tuotettu / valmistettu 5

Eettisesti tuotettua 5

Vastaajina 15 vuotta täyttäneet ruokahankinnoista vastaavat.
Lähde: Kotikeittiö 2007, TNS Gallup, Consumer.

Ruokamenojen osuus laskenut

Vielä sata vuotta sitten suuri osa perheiden tuloista käytet-
tiin elintarvikkeiden hankintaan. Elintarvikkeiden osuus 
vuonna 1910 oli 70 %. Kun elintarvikepula toisen maailma-
sodan jälkeen hellitti, tulotaso nousi ja elintaso kohosi, yhä 
pienenevä osa tuloista käytettiin elintarvikkeisiin ja entis-
tä suurempi osuus muuhun kulutukseen. Elintarvikkeiden 
osuus oli vuonna 1950 noin 38 %, mutta vuonna 1970 enää 
neljännes (25 %) ja vuonna 1990 vain noin 16 % kaikista 
ruokakuntien käytettävissä olevista tuloista. Viimeisimmät 
tiedot (2007) osoittavat sen edelleen laskeneen, elintar-
vikkeiden osuus kotitalouksien menoista on 12,4 %.63 Jos 

elintarvikemenoihin lasketaan mukaan alkoholittomat juo-
mat, niin niiden osuus kotitalouksien kulutusmenoista on 
n. 21 %. Vuonna 2007 kotiin hankittujen elintarvikkeiden 
kustannukset jakaantuivat seuraavasti: 

Kotitalouksien hankkimien elintarvikkeiden  
kustannusten jakautuminen vuonna 2007 

Yhteensä 1 mrd. euroa, sis. juomat

Lukuihin ei sisälly kodin ulkopuolella tapahtuva ruokailu, 
jonka osuus on jatkuvasti kasvanut. Vuonna 2007 lounaan 
söi arkisin kodin ulkopuolella 67 %, mutta ilta-aterian vain 
11 % yli 15-vuotiaista.64

Viljasta lihaan ja kasviksiin, raaka-aineista valmiiseen

Ruoan raaka-aineiden ja jalostettujen ruokien kulutus-
ta kuvaavat henkilöä kohden lasketut vuosittaiset käyt-
tömäärät. Kulutustilastoja täydentävät mm. seuraavat 
Kuluttajatutkimuskeskuksen tiedot muutoksesta vuosina 
1966–2006 eli viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana. 
(Niiden ohessa on käytetty MMMTiken kulutustilastoja).

Lähde: Tilastokeskus. 
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Tänä aikana kotitalouksien perustuotteiden kuten jauhojen, 
maidon perunoiden, voin ja sokerin käyttö on vähentynyt. 
Ne on korvattu pidemmälle jalostetuilla tuotteilla. Jauhoja, 
ryynejä ja hiutaleita ostettiin 1960-luvulla nelinkertainen 
määrä nykykulutukseen verrattuna. Leipomotuotteiden, 
ruokaleivän ja kahvileivän, määrässä ei ole tapahtunut suu-
ria muutoksia. Leipominen on korvattu ostotuotteilla. 
Viljatuotteiden kulutus oli vuonna 2008 kaikkiaan 80 kiloa 
henkeä kohti laskettuna.

Kansalliset ja kansainväliset ruokatottumukset kulkivat jo 70-luvulla rinnak-
kain. Satakunnassa valmistetuissa pakkauksissa oli niin kalakukkoa, karja-
lanpiirakoita, kuin pizzaakin. Kuva Kauttuan tehtaan museosta. 
Kuva Erkki Salomaa.

Tuoreen lihan kulutus on 40 vuodessa kasvanut, mutta 
nykyinen kulutustaso saavutettiin jo 30 vuotta sitten. Liha 
on kuitenkin entistä enemmän luutonta sian ja broilerin li-
haa. Usein se on valmiiksi marinoitua ja helppokäyttöistä. 
Makkaraa kulutettiin 30 vuotta sitten 22 kiloa henkeä koh-
den, viime vuosina enää 15 kiloa. Leikkelemakkaroiden si-
jasta ostetaan kokolihaa. Keitetyn, savustetun ja suolatun 
kokolihan kulutus on kasvanut viisinkertaiseksi viimeisen 
40 vuoden aikana. Vielä suurempi on ollut einesten (val-
misruokien) käytön kasvu. Lihaa kulutettiin vuonna 2008 
yhteensä 77 kiloa, josta sianlihaa 35, naudanlihaa ja siipi-
karjanlihaa molempia 18 kiloa. Siipikarjanlihan käyttö on 
60-luvulla käynnistyneen ja laajentuneen tuotannon myötä 
saavuttanut naudanlihan tason. Siipikarjan lihasta 98 % on 

broileria, jonka kulutus on viimeisen viidentoista vuoden ai-
kana kaksinkertaistunut.

Maidon kulutus kasvoi 1950-luvulle saakka, jonka jäl-
keen se on 60-luvulta laskenut yli 100 litraa henkeä kohti 
laskettuna. Pakattu kulutusmaito tuli markkinoille 1960-lu-
vun alussa. Terveysvalistuksen tuloksena vuonna 1969 tu-
li käyttöön kevytmaito, joka lisäsi nopeasti suosiotaan. Osa 
maidonkulutuksen vähentymisestä on korvautunut muilla 
maitotuotteilla. Markkinoille 1960-luvulla tulleiden viilien 
ja jogurttien kulutus on kolminkertaistunut. Vuonna 2008 
suomalainen käytti nestemäisiä maitotuotteita n. 182 litraa 
vuodessa. Ravintorasvojen käytön selvin piirre on voin ku-
lutuksen voimakas lasku ja voin osittainen korvautuminen 
voi-kasviöljyseoksilla ja margariinilla. Voita käytetään enää 
viidennes vuoteen 1980 verrattuna, ravintotaseen mukaan 
2,5 kiloa henkeä kohti vuodessa.

Tuoreiden hedelmien kulutus ei ole juuri muuttunut vii-
meisen kolmenkymmenen vuoden aikana, mutta vuonna 
1971 tölkeissä markkinoille tulleiden tuoremehujen käytön 
kasvu on ollut suuri. Se on nykyisin jo keskimäärin 35 lit-
raa henkeä kohden vuodessa. Tuoreiden kasvisten käyttö on 
kaksinkertaistunut neljässäkymmenessä vuodessa. Kasvisten 
käyttöä on lisännyt myös pakasteiden oston kaksinkertaistu-
minen. Vielä suurempi, viisinkertainen, on vihannessäilyk-
keiden- ja einesten käytön lisäys. Vuonna 2008 vihanneksia 
syötiin Suomessa 69 kiloa henkeä kohti vuodessa.

Kalan kulutusta on varsinkin aikaisemmin lisännyt koti-
tarvekalastus. Viime vuosikymmeninä kalan kulutus on las-
kenut, vaikka kasvatetun kalan tulo markkinoille ja myö-
hemmin kalan jalostusasteen nosto ovat helpottaneet sen 
käyttöä. Kirjolohen kulutus kasvoi vuoteen 1991, minkä 
jälkeen se on laskenut. Nykyisin keskivertosuomalainen syö 
viitisentoista kiloa kalaa vuodessa.65
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Ravitsemustieto ja -tietoisuus 
vaikuttavat valintoihin

Ravitsemustutkimus ja -valistus vaikuttavat ruokavalintoi-
hin. Valistuksen, kulutustason, tiedonlevityskanavien ja 
markkinoinnin lisääntymisen seurauksena kiinnostus ravin-
non koostumukseen ja vaikutuksiin on kasvanut erityisesti 
parin viime vuosikymmenen aikana. Tämä näkyy monel-
la tapaa myös elintarviketuotannossa, tuotekehityksessä ja 
tuotteiden markkinoinnissa. 

Ravintoa koskevaa tutkimustyötä on tehty Suomessa 
1800-luvun lopulta lähtien. Professori Artturi I. Virtasen 
johdolla koottiin 1930-luvulla ruoan kulutusta ja terveyttä 
koskevaa tietoa ja hänen aloitteestaan perustettiin vuonna 

1954 Suomen kansallinen ravitsemusneuvottelukunta. 
Ravitsemustutkimus yliopistollisena oppiaineena käynnistyi 
Helsingin ylipistossa vuonna 1947. Viralliset ruokavaliosuo-
situkset julkistettiin Pohjoismaissa vuonna 1968. Kymmentä 
vuotta myöhemmin Valtion ravitsemusneuvottelukunta an-
toi oman suosituksensa Suomen omasta ravitsemuspolitii-
kasta. Vuoden 1978 suositukset koottiin ruoka-aineympy-
rän muotoon. 

Ihmisen ravinnon tarpeesta, elintarvikkeiden koostu-
muksesta ja väestön ruokatottumuksista koottujen tietojen 
perusteella tehdyt suositukset uusittiin 1980-luvun lopulla 
ja edelleen vuonna 1998. Niiden toteuttamiseksi julkaistiin 
toimintaohjelma vuonna 2003. 

Uusimmat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosi-
tukset (2005) korostavat ravinnon ja liikunnan tasapainoa. 
Ohjelman taustaksi todetaan, että suomalaisten ruokatot-
tumukset ovat muuttuneet suositusten mukaiseen suun-
taan viimeisten vuosikymmenten aikana ja että myös väes-
tön terveydessä on tapahtunut kohentumista. Hyvä kehitys 
näyttää kuitenkin viime vuosina hidastuneen. Suomalaisten 
merkittävin ravitsemusongelma on lihavuus ja siihen liitty-
vät sairaudet. Suositusten tavoitteena on parantaa suomalais-
ten ruokavaliota ja sitä kautta kansanterveyttä. Tämä edellyt-
tää energian kokonaissaannin vähentämistä, kokonaisrasvan, 
tyydyttyneen rasvan ja suolan vähentämistä sekä hiilihyd-
raattien ja kuidun saannin lisäämistä. Huomiota on kiinni-
tettävä myös sokerin ja alkoholin liikakäyttöön.66

MTT:n genomisen ravitsemuksen professori Raija 
Tahvonen näkee valistuksesta ja tiedosta huolimatta suure-
nevia riskejä tulevaisuudessa:
– Suuret linjat tiedetään; ruoan tulee olla vähäsuolaista, ei 
kovin rasvaista, pehmeitä rasvoja, paljon kuitua, hedelmiä ja 
kasviksia kannattaa suosia. Tosiasiat ovat siis tiedossa, mutta 
ne pitäisi pystyä pukemaan sellaiseen muotoon, että ne sopivat 
ihmisen sen hetkiseen elämäntilanteeseen ja ajattelumalliin. 
Täytyy olla tietoa ihmisen (kuluttajan) käyttäytymisestä ja pys-
tyä viestimään kullekin sopivalla tavalla. Nuorten naisten (n. 
15–25 vuotiaat) lihavuus enteilee, että ollaan pahassa kriisis-
sä kahdenkymmenen – neljänkymmenen vuoden päästä, jos ei 
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heitä saada muuttamaan ruokatottumuksia. Puhutaan paljon 
sikiöaikaisesta aineenvaihdunnan ohjelmoimisesta. Kehitys on 
menossa väärään suuntaan, lihavuus kertautuu seuraavalla su-
kupolvella. Suuri haaste on, miten saada vaikkapa kasvikset ja 
marjat houkutteleviksi ja trendikkäiksi tuotteiksi. Vaikeutena 
on se, että hyvän ravitsemuksen aikaansaamisessa pitää ottaa 
huomioon hyvin monenlaisia ryhmiä. (Haastattelu 5.3.2009)

Funktionaaliset elintarvikkeet markkinoille

Ruoan terveellisyyteen ja vaikutuksiin liittyen alet-
tiin Suomessa 1990-luvun alussa puhua ns. funktio-
naalisista elintarvikkeista tai terveysvaikutteisista elin-
tarvikkeista. ”Elintarvike on funktionaalinen, jos sen on 
tavanomaisten ravitsemuksellisten ominaisuuksien lisäksi osoi-
tettu vaikuttavan myönteisesti yhteen tai useampaan tavoitetoi-
mintoon elimistössä ja siten edistävän tai ylläpitävän terveyttä 
ja hyvinvointia ja/tai vähentävän sairauden riskiä.” määrit-
telee Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Funktionaalisiksi 
elintarvikkeiksi voidaan katsoa esimerkiksi ksylitolia sisältä-
vä purukumi, probioottisia maitohappobakteereita sisältävät 
hapanmaitotuotteet ja kasvissterolia sisältävä margariini. 

Elintarvikkeiden vaikutus tulee siis osoittaa, ennen 
kuin terveysväittämiä voidaan esittää. Tämä edellyttää 
laajoja ja kalliita kliinisiä kokeita, mikä on mahdollista 
vain suurille yrityksille ja yritysten ja tutkimuslaitosten 
yhteisille mittaville tutkimusprojekteille. Pienemmille 
yrityksille mahdollisuus voi avautua linsenssisopimusten 
kautta.

Suomessa meijeriteollisuus on tuotekehityksen avul-
la hyödyntänyt funktionaalisten elintarvikkeiden nostet-
ta. Funktionaalisten elintarvikkeiden kehitys on edistänyt 
myös muuta tutkimustyötä erityisesti terveellisen ruoka-
valion kehittämisessä. Se on vaikuttanut myös peruselin-
tarvikkeiden kehittymiseen terveellisempään suuntaan. 
Tätä suuntausta on tukenut se, että tieteellinen tutkimus 
on viime vuosina osoittanut ruokavalion suuren merki-
tyksen terveyteen. 

Tutkimus tarkentuu ja syvenee

Professori Hannu Korhonen MTT:n elintarviketutkimuk-
sesta on ollut pitkään mukana funktionaalisia elintarvikkeita 
koskevassa työssä. Hän on Euroopan elintarviketurvallisuus-
viranomaisen EFSA:n (European Food Safety Authority) 
paneelin jäsen. Korhonen tiivistää funktionaalisten elin-
tarvikkeiden kehitysvaiheita Suomessa ja oman laitoksensa 
osallistumista: 

– Kun tietoa funktionaalisista elintarvikkeista alkoi tulla 
maailmalta Suomeen 1990-luvulla, MTT halusi ottaa mu-
kaan funktionaalisten elintarvikkeiden tutkimuksen ja olla sii-
nä kärkipäässä Suomessa. Tältä pohjalta käynnistettiin useita 
Tekes-hankkeita. Mukaan tuli voimakkaasti myös Turun yli-
opisto, johon myöhemmin perustettiin Funktionaalisten elin-
tarvikkeiden kehittämiskeskus. Myös VTT:llä oli erittäin vahva 
funktionaalisten elintarvikkeiden tutkimusosaaminen 90-lu-
vun lopulla ja 2000-luvun alussa. Myöhemmin myös Kuopio 
tuli voimakkaasti mukaan ja on keskittynyt kliinisen ravitse-
muksen tutkimukseen.

Suomessa haluttiin ensimmäisessä vaiheessa vahvistaa edel-
leen osaamista, mutta samalla pyrittiin etsimään myös kärki-
innovaatioita. Nopeimmin päästiin liikkeelle probioottisista 
bakteereista. Ne tarjosivat mahdollisuuden esim. Valiolle lähteä 
markkinoimaan probiootteja, erityisesti Lactobacillus GG:tä 
funktionaalisena elintarvikkeena. Samoihin aikoihin tulivat 
kansainväliset jätit (Nestle, Unilever) ja myös lääkeyhtiöt mu-
kaan funktionaalisten elintarvikkeiden markkinoille. 

Toisessa vaiheessa, jolloin osaamiselle oli jo rakennettu alusta, 
tuli ajatus, että voidaan rakentaa maailmanmarkkinoille suun-
tautuvia innovaatioita. Lisäksi ryhdyttiin kohdentamaan funk-
tionaalisia elintarvikkeita tietyille kohderyhmille, jolloin tuote-
kehitystä voitiin paremmin yhdistää kansanterveyteen. Näkemys 
suunnasta jalostui, tuli Benecol ja Evolus sekä ravintokuitututki-
mukset. (Haastattelu 5.3.2009)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n 
paneelissa suomalaisista, maailmanmainetta saaneista elin-
tarvikkeista on terveysväittämän piiriin hyväksytty Benecol 
ja Xylitol. Evolus ja Lactobacillus GG Max -tuotteet eivät 
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toistaiseksi ole saaneet lupaa käyttää terveysväitettä (todiste-
tusti terveyteen vaikuttava). Listalla on vuonna 2009 betag-
lukaani ja siihen liittyvä terveysväite, joka on Yhdysvalloissa 
muutama vuosi sitten hyväksytty.

Tutkimus syvenee, ravinto vai lääke?
– Tutkimuksissa pyritään nykyisin selvittämään yksittäisiä biomole-
kyylejä. Mitkä ruokavaliossa ovat terveyttä edistäviä komponentte-
ja ja metaboliaprosesseja, jotka vaikuttavat terveyteen positiivisesti. 
Siinä tullaan nutrigenomiikkaan (eli geenien ja ravitsemuksen väli-
seen yhteyteen). Tarvitaan uutta näkemystä, joka lähtee liikkeelle ih-
misen perimästä. Ihmisen genomi on selvitetty pääpiirteissään, mikä 
auttaa ymmärtämään metabolomiikkaa ja alttiutta sairastua tiettyihin 
sairauksiin. Miten pystytään säätelemään niitä geenejä, jotka vaikut-
tavat ihmisen metaboliaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ja mi-
ten pystytään vaimentamaan niiden geenien toimintoja, jotka lisää-
vät riskiä sairastua. Näihin kysymyksiin liittyy nutrigenomiikka, johon 
MTT:ssä ollaan vähitellen siirtymässä. (Hannu Korhonen, haastattelu 
5.3.2009).

Turun yliopiston erillislaitokseksi vuonna 2001 perus-
tettu Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus 
(Funtional Foods Forum, FFF) on toinen esimerkki uu-
simman ajan tieteiden välisestä yhteistyöstä. Tavoitteena 
on eri alojen (esim. biokemia ja elintarvikekemia, lääke-
tiede, psykologia) osaamista yhdistämällä kehittää ter-
veellisiä ja turvallisia elintarvikkeita. Keskuksen synnyn 
taustalla ollut yliopiston elintarvikekemian professori 
Heikki Kallio kuvaa funktionaalisten elintarvikkeiden 
tutkimukseen tarvittavien kliinisten kokeiden käytännön 
vaativuutta: 

– Esimerkiksi kliinisessä ravitsemustutkimuksessa koehen-
kilöt syövät tiettyä ruoka-ainetta, jonka jälkeen heistä kerä-
tään näytteitä, aistittavan laadun tutkimuksessa tutkitaan 
näytteiden vaikutusta aisteihin, geneettisessä tutkimuksessa 
vertailukohteena ovat geneettisesti erilaisten ihmisten mais-
tamisen erot. Erääseen kuusi vuotta kestäneeseen tutkimuk-
seen tarvittiin satoja odottavia äitejä. Se ei ollut helppoa.67

Satakunta ja funktionaaliset elintarvikkeet

Satakunnassa seurataan tarkasti elintarvikealan ajankohtai-
sia virtauksia ja yritykset päivittävät jatkuvasti strategioitaan. 
Funktionaalisten elintarvikkeiden tilannetta ja mahdollisuuk-
sia pohdittiin yhteistyössä MTT Elintarviketutkimuksen ja 
maan eturivin asiantuntijoiden voimin jo mm. Pyhäjärvi-
instituutin seminaarissa talvella 1996. Satakuntalaisten ja 
muiden alueiden yritykset olivat hakemassa eväitä ja koke-
muksia silloin vielä selkiintymättömästä asiasta. Antaisivatko 
funktionaaliset elintarvikkeet mahdollisuuksia uusiin 
innovaatioihin?

Satakuntalaiset elintarvikealan yritykset ovat sittemmin 
yleensä katsoneet, että funktionaalisten elintarvikkeiden ke-
hittämiseen ei riitä resursseja. Edellä kuvattu kliinisen tutki-
muksen edellytys, sen kalleus ja vaativuus, ovat osaltaan syy-
nä näihin johtopäätöksiin. Syynä on voinut olla myös, että 
yrityksen raaka-ainepohjaa ja tuotteita on pidetty sinänsä jo 
terveellisinä eikä ole nähty funktionaalisuuden tuovan sii-
hen lisäarvoa. Kiinnostusta funktionaalisiin ominaisuuksiin 
ja elintarvikkeiden täydentämiseen on kuitenkin satakunta-
laisissakin yrityksissä ollut ja erilaisia ratkaisuja on kehitetty. 

Kokemuksia eri tuotteista

Huittisten Lihapojat Oy lanseerasi 1990-luvun lopulla mark-
kinoille Omecol-makkarat, joiden terveysvaikutusperusteena 
oli kolesterolin alentaminen. Valmistuksessa käytettiin kas-
virasvoja eläinrasvojen sijaan. Menetelmä perustui Helsingin 
tiedepuistossa toimivan yrityksen patenttiin. Niiden teoria-
tausta oli kuitenkin puutteellinen. Maalaistuote Vataja Oy 
toi vuonna 2008 markkinoille lihatuoteperheen, jossa on 
Omega-3 rasvahappoja ja kuituja. Osuuskunta Satamaito 
ryhtyi vuonna 2002 valmistamaan terveysvaikutteista vähä-
rasvaista piimää (Casilus) ulkomaisella lisenssillä. 

Camelina Sativa eli ruistankio (tai kitupellava) on run-
saasti öljyä ja Omega-3 rasvahappoja sisältävä peltokas-
vi. Omega-3 rasvahappojen on todettu mm. alentavan 
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verenpainetta. Satakunnassa koeviljeltiin ruistankiota 
Pohjois-Satakunta-säätiön projektissa 1990-luvun lopulla 
yhteistyössä mm. Helsingin yliopiston ja MTT:n kanssa. 
Satakunnassa siitä ei kuitenkaan syntynyt jalostustuotan-
toa. Vuonna 2008 satakuntalainen kananmunapakkaamo 
Satamuna ryhtyi lisäämään kanojen rehuun ruistankiosta 
saatua kasviöljyä ja ryhtyi lanseeraaman Omega-3 rasvahap-
pokoostumukseltaan terveellisiä munia. 2000-luvun alun 
terveysvaikutteisten tuotteiden kehittelyyn Satakunnassa 
liittyy myös kauran erityisominaisuuksien hyödyntämi-
nen. Kaura sisältää runsaasti betaglukaania ja se sopii keli-
aakikoille. Valmistusprosessista vastasi Suomen Viljava Oy 
Kokemäellä ja satakuntalaisena kehittäjäkumppanina oli 
Satafood Kehittämisyhdistys. Vuonna 2005 Raisio Yhtymä 
tuli mukaan ns. puhdaskauratuotteiden tuotekehitykseen ja 
markkinointiin omalla tuotemerkillään.

Kananmuna on esimerkki tuotteesta, jota erilaistettu markkinoille monin ta-
voin. On onnellisen kanan munaa, vapaasti kasvavan kanan munaa, luomu-
munaa ja Omega-3 kananmunaa erilaisissa pakkauksissa. Viimeksi mainitun 
munijaa on ruokittu Camelina Sativa-kasvin öljyä sisältävällä rehulla. Tuote 
on satakuntalaisen Satamunan kehittelyä.
Kuva Erkki Salomaa.

Terveysvaikutteiseen elintarvikkeeseen liittyy oheisalana 
myös Raumalla toimiva Forchem-yhtiön mäntyöljystä val-
mistettu sterolituotanto, jota on mahdollista viedä ympäri 
maailmaa elintarviketeollisuuden käyttöön.

Luottamus suomalaiseen ruokaan kasvanut

Suomalaisten luottamus omaan ruokaan on keskimääräis-
tä eurooppalaista tasoa korkeammalla ja erityisesti Etelä-
Euroopan maita selvästi suurempi. Kansainvälisen tutki-
muksen mukaan vuonna 2003 suomalaisista luotti ruoan 
turvallisuuteen suuressa määrin 59 %, jossain määrin 40 % 
ja vähän ainoastaan 1 %.68 Suomalaiset näkevät ruokaan liit-
tyvien tekijöiden kehittyneen viimeisen kahdenkymmenen 
vuoden aikana:

TEKIJÄ PARANTUNUT, %
PYSYNYT 

ENNALLAAN, %

Turvallisuus 71 20

Terveellisyys ja ravintosisältö 70 23

Maatalouden 
tuotantomenetelmät

69 17

Maku ja laatu 45 42

Hinta 19 27

 Lähde: Kuluttajatutkimuskeskus, Piiroinen ym. 2004 

– Olennainen ero aikaisempaan yksinkertaiseen (esim. 
1950-lukuun) on tämän päivän ruokajärjestelmän haavoittu-
vuus. Se järkkyy helposti ja silloin tulee vastaan kysymys, mistä 
ruoka otetaan vaikkapa pääkaupunkiseudulle? Jos tulee vaike-
uksia, ei ole mitään keinoa. Ruokaturvallisuuden takaamises-
sa pitää toimia pitkäjänteisesti, painottaa Helsingin yliopis-
ton lihateknologian professori Eero Puolanne. (Haastattelu 
19.2.2009)

Säädökset, valvonta ja ohjaus varmistamat 
elintarviketurvallisuuden

Elintarviketurvallisuus on suomalaisen elintarvikeketjun jo-
kapäiväisessä toiminnassa tärkeällä sijalla Sen vaatimukset 
ovat myös synnyttäneet niin toiminnallisia kuin teknologi-
sia uudistuksia. Nykyisin käytössä olevaa elintarvikehuoneis-
ton omavalvontajärjestelmää voidaan pitää organisatorisena 
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ja prosessi-innovaationa. Omavalvonnan osana on HACCP-
järjestelmä (Hazard Analysis and Critical Control Points, 
vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet) 

Elintarvikkeiden valmistusta, säilytystä, käsittelyä, laa-
tua, käyttöä ja hygieniaa koskevaa työtä oli Suomessa teh-
ty jo pitkään ennen kuin ensimmäinen elintarvikelaki ja sii-
hen liittyvä asetus annettiin vuonna 1941. Niitä täydensivät 
elintarvikeasetus vuonna 1952, lihantarkastuslaki (1960), 
terveydenhuoltolaki (1965) ja monet alemmanasteiset sään-
nökset. Elintarvikkeita koskevan lainsäädännön uudistus-
ta valmisteltiin 1980-luvulla, mutta uusi elintarvikelaki tu-
li voimaan vasta vuoden 1995 alussa. Sen tarkoituksena oli 
suojata yleistä terveyttä sekä turvata kuluttajia ala-arvoisten 
elintarvikkeiden myynniltä ja siitä johtuvilta taloudellisilta 
tappioilta. Samaan aikaan tuli voimaan terveydensuojelula-
ki. Nämä ja vuonna 1997 voimaan tullut hygienialaki oli-
vat elintarvikevalvonnan perusteena vuoteen 2006 saakka, 
jolloin astui voimaan uusi elintarvikelaki. Sen tavoitteena 
on varmistaa elintarviketurvallisuus, kuluttajan terveydel-
linen ja taloudellinen turva. Lain uudistamisessa on otettu 
huomioon EU-lainsäädäntö ja sillä on haluttu varautua tu-
levaisuuden haasteisiin. Lakiin sisältyy mm. alan toimijoi-
den omavalvontavelvollisuus ja riskinarviointi valvonnan 
lähtökohtana. Lakiin sisältyvän elintarvikeketjuajattelun 
mukaisesti alkutuotanto on lain piirissä. Elintarvikelaki on 
elintarvikelainsäädännön yleislakina. Viranomaisena toimii 
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.69

Alueellisella tasolla lääninhallitukset (Satakunnassa 
Länsi-Suomen lääninhallitus) suunnittelee, ohjaa ja valvoo 
elintarvikevalvontaa alueellaan. Varsinainen elintarvikeval-
vonta toteutetaan kunnissa. Alueellista elintarvikevalvon-
taa alettiin uudistaa vuonna 2003 tavoitteena elintarvikeval-
vonnan ja muun ympäristöterveydenhuollon kokoaminen. 
Evira on nähnyt seudulliset tai suuremmat yksiköt sopivina 
palvelun järjestäjinä. Sekä viranomaisnäytteitä tutkimaan et-
tä omavalvontaan hyväksytyt laboratoriot sijaitsevat Porissa 
ja Raumalla. Omavalvontaan hyväksytty laboratorio on li-
säksi Huittisissa.

Paljonko satakuntalaiset syövät vuodessa?

Edellä mainitut keskimääräiset luvut sisältävät suuren kir-
jon sosioekonomiselta asemaltaan erilaisia ruoan käyttäjiä. 
Entistä koulutetumpi, parempituloinen ja ikääntynyt väestö 
kaupungistuneessa Suomessa ostaa ja käyttää ruokaa toisin 
kuin aikaisemmin. Kasvava osa nauttii ainakin toisen, eh-
kä ainoan, lämpimän aterian kodin ulkopuolella, ammatti-
keittiöiden valmistamana. Yksilöiden ja ryhmien väliset erot 
ovat suuremmat kuin maantieteelliset erot, vaikkakin ruo-
an kulutustottumukset poikkeavat erityisesti pääkaupunki-
seudun ja pohjoisemman Suomen maaseutualueiden välillä. 
Käytössä ei ole maakuntatason kulutus- tai omavaraisuuslu-
kuja, mutta suuremmalla aluetasolla tehdyistä tutkimuksista 
voi maakuntien väestö- ja tulorakenteesta ja kaupungistu-
misasteesta päätellä, että maaseutumaisemmat maakunnat 
eroavat etenkin pääkaupunkiseudusta, jossa kasviksia ja mo-
nia erikoistuotteita käytetään enemmän.

Satakunta edustaa yhdyskuntarakenteeltaan (kaupunki- ja 
maaseutumaiset alueet) keskiverto-Suomea. Satakunnan väes-
töstä asuu taajamissa noin 83 % ja koko maassa keskimäärin 
84 %. Pitkään jatkunut muuttotappio on kuitenkin vanhenta-
nut maakunnan väestön ikärakennetta, mikä vaikuttaa kulutus-
tottumuksiin ja myös alueen ostovoimaan. Eri ikäryhmissä suh-
teelliset erot maan keskitasoon olivat vuonna 2007.

ALUE / IKÄ
ALLE 
20 V

21–40 V 41–60 V 61–80 V YLI 80 V YHT.

Satakunta, luku 52 377 49 497 68 416 47 629 10 555 228 341

Satakunta, % 22,9 21,7 29,9 20,9 4,6 100,0

Koko maa, % 24,3 24,9 29,2 17,8 3,8 100,0

Satakunta sijoittunee henkeä kohti lasketuissa kulutuslu-
vuissa aika lähelle maan keskitasoa. Vaikka täsmällisiä lukuja 
satakuntalaisten käyttämien elintarvikkeiden kulutuksesta ei 
voida tietopohjan puuttumisen takia tehdä, on mahdollista 
laskea likiarvo eri elintarvikkeiden kulutuksesta. 
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Elintarvikkeiden käyttö Satakunnassa vuonna 
2008, kg (l) (pääryhmät / tuotteet) (Tekijän arvio)

Viljat yhteensä 18 226 000
- vehnä 10 849 000

- ruis 3 723 000

Maito (nestemäiset) 41 569 000

Juustot 4 568 000

liha yhteensä 17 687 000
- naudanliha 4 134 000

- sianliha 7 994 000
- lampaanliha 137 000

- siipikarjanliha 4 220 500

Kala 3 198 000

Peruna (tuore) 13 247 000

Vihannekset yhteensä 15 511 000
- tuoreet 12 770 000
- säilykkeet 1 713 000
- pakasteet 1 028 000

Hedelmät ja marjat 19 871 000

Sokeri 6 966 000

Öljyt ja rasvat 3 472 000

Kananmunat 2 124 000

(Muut)

Lähtökohdat: MMMTike, Tilastokeskus, joiden pohjalta tekijän arvio

Elintarvikeomavaraisuus lähellä sataa

Suomen elintarvikeomavaraisuus on vaihdellut historian ku-
luessa päätuotteidensakin osalta suuresti. Yleensä valtakunnal-
lisena tavoitteena on ollut tuotannon ja kulutuksen tasapai-
no, niin Suomen suljetussa taloudessa ennen EU-jäsenyyttä, 
kuin Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan aikanakin. 
Perustuotteissa Suomi on viime vuosikymmeninä ollut yleensä 
omavarainen sokeria ja viime vuosina myös naudanlihaa lukuun 
ottamatta. Vaikka leipäviljassa on saavutettu omavaraisuus, on 
rukiin tuotannossa jääty selvästi alle omavaraisuustason, joina-
kin vuosina jopa alle puoleen. Viljaomavaraisuuden vuosittai-
siin vaihteluihin vaikuttavat mm. sääolot, maailmanmarkkinoi-
den hintataso ja tuki suhteessa muihin peltokasveihin. 

Raaka-ainetuotannon omavaraisuus on sikäli laskennalli-
nen, että monet tuotantopanokset ovat muualta hankittuja. 
Tuomaan on jouduttu lannoiteraaka-aineita, rehuja, energi-
aa, koneita, laitteita ja muita tuotantopanoksia, joita ilman 
em. omavaraisuutta ei saavutettaisi. Esimerkiksi peltovilje-
lyssä tarvittavan energian kotimaisuusaste oli vielä 1950-lu-
vulla noin 70 %, mutta 1970-luvun lopussa enää vain noin 
17 % ja se on koneistumisen myötä edelleen laskenut. 

Pääraaka-aineiden omavaraisuus 
Suomessa vuosina 1960–2008 

leipäviljan, maidon, lihan, munien ja sokerin omavaraisuusluvut on laskettu kotimaan tuotannon 

ja käytön suhteena. (Vuosina 1950–75 ruis/vehnä.)

Lähteet: Maatalouskalenteri, MMM, Tike, 

Suomen Gallup, Elintarviketieto Oy
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Raaka-aineiden tuotanto- ja kulutuslukujen sekä väestömää-
rien perusteella voidaan arvioida maataloustuotteiden oma-
varaisuus Satakunnassa.

SATAKUNNAN RAAKA-AINETUOTANTO 
SUHTEESSA MAAKUNNAN KULUTUKSEEN 
VUONNA 2007

%

Vehnä 32

Ruis 81

Naudanliha 68

Sianliha 277

Siipikarjanliha 560

Kananmunat 238

Sokeri 303

Vihannekset 341

Satakunnassa tuotettiin siis siipikarjanlihaa yli viisinker-
tainen määrä maakunnan omaan kulutukseen verrattuna, 
sianlihaa, sokerijuurikasta ja vihanneksia kolminkertainen 
määrä. Leipäviljan tuotanto jäi selvästi alle oman kulutuk-
sen, samoin naudanlihan. Suomalaisista siipikarjajalosteista 
maakunta tuotti runsaat puolet, raakasokerin kokonaan ja 
vihanneksista yli kolme neljännestä.

Satakunnan elintarviketuotannon menestyksen positiivi-
sena lähtökohtana on ollut päätoimialojen sijoittuminen (so-
keria lukuun ottamatta) kulutuksen kasvualoille. Kasvisten, 
valkoisen lihan (broilerien) ja niistä kehitettyjen valmisruo-
kien käytön kasvu on osattu maakunnassa hyödyntää jalos-
tuksessa ja siihen liittyvässä raaka-ainetuotannossa. 

Tarjonta kasvaa, kauppa keskittyy, 
pakkaaminen lisääntyy

Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden ohella tukku- ja 
vähittäiskaupassa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttamas-
sa suuresti kuluttajalle tarjottaviin elintarvikkeisiin. Kaupan 
näkökulmasta katsottuna kuluttaja ohjaa valinnoillaan ky-
syntää, jota kauppa pyrkii tyydyttämään omalla tuote- ja 

palveluvalikoimallaan. Keskeisiä kehityspiirteitä viime vuo-
sikymmeninä ovat olleet kaupan rakenteen keskittyminen, 
kauppojen määrän väheneminen, yksikkökoon kasvu, osto-
jen ja jakelun keskittyminen, tuotenimikkeiden lisääntymi-
nen ja kansainvälisten hankintaverkostojen monipuolistu-
minen. Keskittymistä ja kaupan yksikkökoon kasvua kuvaa 
se, että vuosina 1980–1996 myymälöiden määrä väheni 
puoleen, mutta myynti kaksinkertaistui.

Elintarviketeollisuudella oli omia myymälöitä ja kau-
palla tuotantolaitoksia 1900-luvun alkupuolella ja osin 
vielä 1970- ja 80-luvulle saakka. Sen jälkeen teollisuus 
on keskittynyt tuotantoon ja kauppa luopunut tuottei-
den valmistuksesta. Jo 1900-luvun alussa perustettujen 
osuustoiminnallisten SOK:n ja E-ryhmän, 1920 perus-
tetun Tukon ja 1941 muodostetun Kesko Oy:n osuus 
oli 1970-luvun lopulla Suomen vähittäiskaupasta noin 
80 % ja tukkukaupasta noin 50 %. E-ryhmän hajoami-
sen jälkeen 1990-luvun alussa sen vähittäiskauppaa on 
jatkanut Osuuskunta Tradeka-yhtymä. Se perusti yh-
dessä S-ryhmän kanssa hankinta- ja logistiikkayrityksen 
Inex Partners Oy:n 1990-luvun alussa. Vuonna 2005 Inex 
siirtyi kokonaan S-ryhmälle. Tradeka ryhtyi käyttämään 
Tuko Logisticsia, joka on päivittäistavarakaupan hankin-
ta- ja logistiikkayhtiö. Maailmalaajuisella Spar-yhtiöllä oli 
vuosina 1998–2005 kolmisensataa myymälää Suomessa 
(osa Suomen Spar Oyj:n, osa kauppiaiden hallinnassa). 
Spar syntyi 1980- ja 90-luvuilla toimineen Tukolaisen 
T-ryhmän seuraajaksi. Vuonna 2005 SOK osti Suomen 
Sparin osakekannan. Kilpailuvirasto edellytti kaupan eh-
tona, että osa Spar-myymälöistä siirtyy kilpailijoille. 

Suuri saksalainen päivittäistavaraketju saksalainen Lidl 
perusti ensimmäiset myymälänsä Suomeen vuonna 2002. 
Tämä vaikutti hintakilpailuun elintarvikekaupassa. Myös 
kaupan omat elintarvikemerkit (ns. Privat Label -tuotteet) 
lisääntyivät. Kesko oli tuonut oman Pirkka-merkkinsä kaup-
poihin jo 80-luvulla. Privat Label-tuotteita valmistavat mo-
net suomalaiset elintarvikeyritykset omien merkkituottei-
densa rinnalla. 
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– Yleensä suhteutumisaste elintarviketeollisuudessa kaupan 
merkkeihin alussa vaihteli. Esimerkiksi suuret monikansalliset 
yritykset eivät ensin ryhtyneet valmistamaan privat label-tuot-
teita. Sitten kun ne ovat lähteneet, niin ne ovat perustaneet 
niitä varten oman yhtiönsä. Lännellä suhtautuminen oli al-
kuvaiheessa nihkeä. Apetitilla oli merkittävä markkinaosuus. 
Ajateltiin, että jos lähdetään valmistamaan vastaavia tuottei-
ta, niin kaupan merkit tulevat syömään omaa markkinaosuut-
ta. Mutta vaihtoehto oli, että ellei valmista, niin privat label-
tuotteet tulevat joka tapauksessa markkinoille ja vievät omien 
merkkien osuutta. Silloin todettiin, että ryhdytään itse valmis-
tamaan niitä. Kauppa pystyy valikoimapäätöksillä tukemaan 
omia merkkejään. Apetit Pakaste Oy:n toimitusjohtaja Antti 
Kerttula (Haastattelu 2.12.2008)

Elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa on keskit-
tynyt muutamalle yritykselle. Tehokkuustavoitteet ja suu-
renevat valikoimat ovat kasvattaneet myymäläkokoa. 
Kauppaketjuilla on omat hankinta- ja jakeluyhtiönsä, jot-
ka hyödyntävät nykyaikaisia kuljetus- ja tiedonsiirtojärjes-
telmiä. Arvoketjun hallinta sisältää monen tyyppisiä in-
novaatioita. Näistä kaikille yhteinen kaupan tuotteiden 
tunnistusjärjestelmä EAN-koodi tuli yleiseksi 1990-luvun 
alusta eteenpäin. Se toimii myös 2000-luvun elintarvikeket-
jun jäljitettävyyden apuna. Vuonna 2005 tuli voimaan EU-
asetus, jonka mukaan tavarantoimittajan ja kaupan pitää 
pystyä jäljittämään tuotteensa yhden askeleen eteenpäin ja 
yhden taaksepäin ketjussa. 

Kilpailua hyllypaikoista

Kaupan keskittyminen on elintarviketeollisuuden ja 
pienten jalostusyritysten kannalta moniulotteinen asia. 
Toisaalta tuotteita voi olla vaikea saada ketjun jakeluun. 
Valtakunnallinen kattavuus edellyttää suuria valmistusmää-
riä. Hyllypaikan saaminen voi olla vaikea keskisuurellekin 
yritykselle, vaikka tuote pakkauksineen ja merkintöineen 
olisikin asianmukainen. Kaupan hyllytilaa varaavat tuotteen 
kansainvälinen ja kotimainen ykkösmerkki ja kaupan oma 
merkki, minkä jälkeen muilla on tiukka kilpailu seuraavis-
ta hyllysenteistä. Valikoimapäätöksiä tehdään enimmäkseen 
neljän kuukauden jaksoissa, muutamia kuukausia etukä-
teen. Valtakunnalliseen jakeluun tuotteita valitsevien jouk-
ko on pieni. Toisaalta kauppa antaa tuotteille mahdollisuuk-
sia päästä valtakunnalliseen jakeluun ja saada tunnettuutta. 
Keskitettyjen jakelujärjestelmien aikana vain pieni osa tuot-
teista voi tulla suoraan paikallisilta valmistajilta. Eri kauppa-
ryhmillä toimintamallit ovat tässä suhteessa erilaisia ja myös 
kauppiaiden oma kiinnostus ja viitseliäisyys vaikuttavat asi-
aan. Vaikka kiinnostusta kotimaiseen tai lähellä tuotettuun 
olisikin, ovat kotimainen ja ulkomainen ruoka periaatteessa 
tasavertaisessa asemassa. Tämä ei estä kauppaa kampanjoi-
masta ja mainostamasta kotimaista tai lähellä tuotettua ja 
korostamasta näitä arvoja. 

Suomessa ostetuista elintarvikkeista runsaat 80 % on val-
mistettu Suomessa. Kansainvälistymisestä huolimatta, tai 
sen takia, kotimaisen ruoan arvostus lienee 2000-luvun al-
kuvuosina korkeimmillaan vuosikymmeniin. Yhtenä syynä 
on se, että kotimainen ruoka koetaan turvalliseksi maailmal-
la sattuneiden ruokakriisien vuoksi. 

Suomessa oli vuonna 2007 yhteensä n. 13 900 vähittäis-
tavarakaupan myymälää. PT-kaupan ryhmien kokonais-
myynti oli 13 mrd. euroa. Kahden suurimman S-ryhmän ja 
K-ryhmän osuus oli 75 % ja kolmen suurimman (edellisten 
lisäksi Tradeka) yhteensä 87 %.70
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Tämän päivän marketissa löytyy yleensä paljon vaihtoehtoja. Kilpailu on ko-
vaa, parhaimmassa asemassa ovat valtakunnallinen ykkösmerkki, kaupan 
oma merkki ja mahdollisesti kolmas vaihtoehto. Pakkausmerkinnöistä on tar-
kat vähimmäismääräykset ja monet lukevat ne tarkasti.
Kuva Erkki Salomaa 2009. 

Satakunnassa alueellisia osuuskauppoja ovat Satakunnan 
Osuuskauppa Porin seudulla ja Osuuskauppa Keula 
Rauman ympäristössä. Niillä on supermarketit Porissa ja 
Raumalla ja muita marketteja eri kunnissa. Keskolla on 
suuret marketit Porissa ja Raumalla ja pienempiä market-
teja eri puolilla Satakuntaa. Tarjontaa täydentää muutama 
yksityinen toimija. 

Pakkaukset kehittyvät

Elintarvikepakkaukset liittyvät olennaisesti elintarvikeket-
jun kehitykseen. Seuraavaan on koottu joitakin alan ominai-
suuksia ja vaiheita. Satakunnassa on monia merkittäviä elin-
tarvikepakkausten valmistajia, joiden kautta alan tuotteet ja 
myös innovaatiot ovat levinneet elintarvikkeiden valmistajil-
le ja pakkaajille ja edelleen kuluttajille.

Elintarvikkeiden valmistuksen, kuljetuksen, säilytyksen, 
käytön ja myyvyyden kannalta pakkauksilla on ollut kasva-
va merkitys.

Satakuntalaisia kokemuksia ja ratkaisuja
– Satakunnan Osuuskaupan nykyisen hyvän tilanteen tärkeänä taus-
tatekijänä on S-ryhmän ja Tradekan yhteisen hankintayhtiön Inex 
Partnersin perustaminen 1990-luvun alussa. Se mahdollisti kustan-
nustehokkaan toimintatavan. Asiakasomistajuuden ja nykyisen alue-
osuuskaupparakenteen syntyminen olivat myös osuuskaupparyhmälle 
keskeisiä tekijöitä nykytilanteen saavuttamiseksi. (Tässä voidaan pu-
hua organisatorisesta innovaatiosta.)

– Ennen valikoimista päätti suuri joukko henkilöitä eri puolilla maata, 
nyt ehkä kymmenkunta henkilöä päättää. Paikallisia tuotteita on sil-
ti mahdollista ja halutaankin ottaa valikoimiin, mutta ne pyritään saa-
maan kulkemaan Inexin reittiä. Nykyisin tuotteet voidaan ryhmitellä 
kolmeen koriin: valtakunnalliset, alueelliset, paikalliset.

– Kotimaisen ruoan arvostus on tänä päivänä korkealla. Erityisesti 
Satakunnassa arvostetaan omassa maakunnan tuotetteita. Vaikka 
kauppa ei voi (toimittajien tasavertaisen kohtelun kannalta) ottaa suo-
raan kantaa kotimaisuuden tai kotimaakunnan puolesta, niin esim. 
Satakunnan Osuuskaupan myynnissä ja markkinoinnissakin maa-
kunnan tuotteilla on tärkeä sija. Vuonna 2006 tehdyssä selvityksessä 
Satakunnan Osuuskaupan elintarvikehankinnoista 22 % tehtiin sata-
kuntalaisilta toimijoilta.

– Tänä päivänä korostetaan arvoketjua ja sen johtamista, joka läh-
tee asiakkaasta. Jatkossa tuotteiden kierto tulee nopeutumaan, tuo-
temäärät ehkä pienenemään. (Nykyisin esim. Prismassa on n. 20 000 
päivittäistavaratuotetta). Kilpailu on kovaa. Tuotteita seurataan tarkas-
ti. Ykköstuote ja vähintään yksi vaihtoehto on aina esillä. Kotimaista ja 
paikallista ollaan valmiita pitämään. 

– Ympäristökysymykset tulivat esille kaupan piirissä 90-luvun lopulla, 
mutta todellisemmin toimintaan vaikuttavina vuosituhannen vaihtees-
sa ja 2000-luvulla. Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa ympäristökysymyk-
set ja eettisyys korostuvat entistä enemmän. Terveellisyys on nykyisin 
perusolettamus ruoassa. Yritykselle on tärkeätä, että sillä on myyn-
nissä erityisryhmille sopivia tuotteita. Funktionaalisten elintarvikkeiden 
kysyntä on kasvussa ja lisää tuotteita odotetaan.

(Toimialajohtaja Harri Tuomi sekä Hankinta- ja valikoimapäällikkö 
Eero Jokinen, Satakunnan Osuuskauppa. Haastattelu 21.4.2009)

Pakkausten tulee sopia elintarvikkeiden valmistusproses-
sin, varastoinnin, kuljetuksen ja säilytyksen vaatimuksiin ja 
toimia kaupan hyllyssä. Päällysmerkinnöissä kerrotaan lain-
säädännön mukaisesti tuotteen ominaisuuksista. Pakkaus 
antaa tietoa tuotteen säilymisestä, säilyttämisestä ja käytös-
tä. Pakkaukseen sisältyvät koodit antavat elinkaarensa ai-
kana tietoa tunnistamiseen, tilaus- ja myyntijärjestelmien 
hallintaan ja tuotteen jäljitettävyyteen. Kaupassa pakkauk-
sen tulee erottua muista. Ja luonnollisesti pakkauksen tulee 
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olla jokaiseen käyttötarkoitukseen sopiva ja taloudellisesti 
tarkoituksenmukainen. 

Kuluttajalle pakkauksen tulee olla sopivan kokoinen, mu-
kava käyttää ja säilyttää, helppo avata ja sulkea, sen tulee an-
taa tietoa ja olla turvallinen. Koko ketjun (valmistus- käyt-
tö- uudelleen käyttö/hyödyntäminen) tulee ottaa huomioon 
pakkauksen aiheuttama ympäristörasitus.

Pakkausten vaatimukset ovat lisääntyneet viimeisten vuo-
sikymmenten aikana. Kehitystyön kohteena ovat pakkausma-
teriaalit, menetelmät, koneet, valmistus ja logistiikkaprosessi. 
Erityisesti ovat korostuneet kuluttajalähtöisyys, laatuajattelu ja 
1990-luvulta lähtien ympäristökysymykset. Edellä kuvatut elin-
tarvikekaupan muutokset, kylmäketjun ja logistiikan kehitys, 
pidentyneet säilyvyysvaatimukset, entistä pidemmälle jaloste-
tut tuotteet jne. ovat asettaneet pakkauksille uusia vaatimuk-
sia. Toisaalta pakkausteknologian kehitys ja innovaatiot ovat 
mahdollistaneet esimerkiksi juuri säilyvyysajan pidentymisen. 
Jääkaapin, pakastimen ja mikro-aaltouunin yleistyminen ovat 
vaikuttaneet suuresti myös pakkauksiin. 

Irtotavarasta pakattuihin tuotteisiin

Vielä 1950-luvulla valtaosa tuoreista elintarvikkeista myy-
tiin Suomessa pakkaamattomana. Pakattu kulutusmaito tuli 
markkinoille 1960-luvun alussa. Irtomaitoa myytiin vuo-
teen 1972 saakka, mutta pakattu maito valtasi markkinat. 
Maitoa pakattiin ensin lasipulloihin ja 1960-luvun puolivä-
lissä myös muovipusseihin. Vuosikymmenen lopulla esimer-
kiksi noin 80 % Osuuskunta Satamaidon maidosta pakattiin 
muovipusseihin. Teknisten ongelmien vuoksi (mm. vuota-
minen) pussit jäivät 70-luvulla pois käytöstä. Kartonkitölkit 
(isojen ulkomaisten yritysten innovaatiot Pure-Pak ja Tetra-
Pak) otettiin Suomessa käyttöön 1960-luvulla. Alkuvaiheessa 
maitopakkauksen pinnoitteena oli vaha, sitten vasta muovi. 
Kartonkipakkausten jälkeen Suomessa ei ole tullut käyttöön 
merkittäviä uutuuksia, mutta tilanne voi muuttua.
– Muualla maailmalla on tullut uudelleen pussejakin käyt-
töön. Suomessakin asia tulee esille, kun nestepakkauskartonki 

on kierrätysmateriaali. Kierrätysmateriaalia rahdataan nyt 
Ruotsiin ja joudutaan maksamaan moninkertainen hinta, 
jolloin vaihtoehdoksi tulee polttaminen. Tähän liittyy se, et-
tä Euroopassa käytetään muovipulloja ja -pussipakkauksia, 
jolloin kierrätys pystytään hoitamaan helpommin. Johtaja 
Seppo Heiskanen, Elintarviketeollisuusliitto. (Haastattelu 
22.2.2009)

Samoilla linjoilla on pakkausteknologian lehtori Harry 
Helèn Helsingin yliopiston Viikin laitoksilta. 
– Maidon pakkaamisessa polyeteenipussi on nyt tullut uudes-
taan Euroopassa käyttöön. Pussi on vähäisen jätteen takia ym-
päristöystävällinen. Uusin ratkaisu maidonkin pakkaamiseen 
on kiertävä ja pestävä muovipullo, joka on Ruotsissa käytössä. 
Sen käyttöönottoa on Valiokin tutkinut. Myös olutta on saata-
vissa muovipullossa ja muovipulloon on pakattu jo viiniäkin.
(Haastattelu 22.2.2009)

Kaupan rakennemuutos on vaikuttanut myös pakkauk-
siin. Jalostusyrityksen ja koko ketjun on otettava huomioon 
kokonaisuus. Pakkaamisen liittyvät järjestelmät ovat usein 
suuria ja niitä on hidasta ja kallista vaihtaa. Kaikissa elin-
tarvikeinnovaatioissa on pakkaus mukana, jos aiotaan pääs-
tä markkinoille. Tuotantoprosessi on kehitettävä ottamaan 
huomioon tuotteiden pakkaaminen valmiiksi. 

 

Pakatut elintarvikkeet valtasivat alaa sotien jälkeen. Suomalaisia Euran 
Paperin valmistamia pakkauksia 1970-luvuita. Kuva tehtaanmuseosta. 
Kuva Erkki Salomaa.
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Pakkausteollisuus kansallisesta ylikansalliseksi
Euran Paperista ÅR Cartoniksi ja Amcoriksi. 

Yrityksen kehityskulusta, muuttuvasta maailmasta, globalisaatiosta ja 
innovaatioiden käyttöönotosta eräs havainnollinen esimerkki on elin-
tarvikepakkauksia valmistava yritys Euran Kauttualla.

Merikarvialta lähtöisin oleva kauppaneuvos Antti Ahlström osti 
Kauttualla sijaitsevan rautaruukin vuonna 1873. Raudantuotannon 
sijalle hän suunnitteli jo vuonna 1890 puuhiomon perustamis-
ta. Hänen äkillinen kuolemansa viivästytti suunnitelman toteutu-
mista aina vuoteen 1906, jolloin alettiin hiomon ja paperitehtaan 
rakennustyöt. 

Paperitehtaan tuotannon jalostusasteen nostamiseksi perus-
tettiin jatkojalostamo, Euran Paperi, vuonna 1937. Sen toteutta-
miseen oli paperitehtaan johtaja tohtori Freivid Borg saanut op-
pia tutustuessaan maailmalla alan teollisuuteen. Paperitehtaan 
kyljestä tuotanto siirrettiin vuonna 1942 valmistuneisiin tiloi-
hin, joissa se, kymmenen kertaa laajennettuna, toimii edelleen. 
Tehtaan tuotantoon ovat kuuluneet mm. kääre- ja hyllypaperit, 
lehtiöt, vihot, pussit ja pahvitölkit. Tehdasta kehitettiin kulutta-
japakkauksia valmistavaksi tuotantolaitokseksi, alansa suurim-
maksi Suomessa. Vienti, erityisesti idänkauppa, muodostui tuo-
tannon kulmakiveksi. Enimmillään henkilöstöä Kauttuan tehtailla 
oli vuosina 1973–75, yhteensä 1900, josta 900 Euran Paperissa. 
Jalostamon tuotannosta pääosa meni elintarvike- ja nautinta-ai-
neteollisuudelle tai vähittäiskauppaan kuluttajille. Uudet mate-
riaalit, mm. erilaiset laminaatit ja päällystetyt materiaalit tulivat 
käyttöön. Raaka-aineina käytettiin paperia, kartonkia, alumiini-
folioita, polypropeenia ja polyesterifilmiä. Pakkauksia painettiin 
laaka-, koho- ja syväpainomenetelmillä. 

Vuonna 1990 pakkausteollisuuden rakennetta uudistettiin, 
joustopakkaukset ja kuluttajatuotteet yhtiöitettiin ja emoyh-
tiöksi tuli Ahlström Eurapak Oy. Yhtiörakenne uudistui edel-
leen 1990-luvun puolivälissä, jolloin kuluttajapakkauksia val-
mistavan yrityksen nimeksi tuli Åkerlund & Rausing Oy, joka 
oli osa Euroopan kolmanneksi suurinta pakkausteollisuusryh-
mää Åkerlund & Rausing Groupia. Jousto- ja kotelopakkauk-
sia valmistettiin erillisinä organisaatioina, mutta samassa yhti-
össä. Vuosituhannen vaihteessa kotelotuotanto eriytettiin Å&R 
Carton Oy:ksi. Vuonna 2001 Ahlström-yhtiö luopui suurimmas-
ta osastaan joustopakkausteollisuutta. Å&R:n pääomistajak-
si tuli australialainen maailmanlaajuinen yhtiö Amcor Flexibles. 
Vuonna 2008 sen liikevaihto oli 78 milj. euroa ja henkilöstöä n. 
370. Å&R Cartonin liikevaihto oli noin 20 milj. euroa ja henkilös-
tömäärä noin 130. Molemmat yritykset toimivat maailmanlaajui-
silla markkinoilla, asiakkaina ovat myös suomalaiset elintarvike-
teollisuusyritykset. Vuosien kuluessa ovat uudistuneet moneen 
otteeseen niin tekniikat, materiaalit kuin prosessitkin erikois-
tuotteiden valmistamiseksi ja kilpailukyvyn turvaamiseksi.71

Suojakaasu säilyttää 

Viime vuosikymmenien pakkauskehityksessä keskeinen in-
novaatio on 1970-luvun alkupuolelta lähtien käyttöön tul-
lut suojakaasupakkaus eli muunnetun ilmakehän pakkaus. 
Pakkauksessa on ilman ainesosia typpeä ja hiilidioksidia (ja 
raa’an punaisen lihan pakkauksessa myös happea) tuotteen 
vaatimassa suhteessa. Lihavalmisteisiin ja valmisruokiin suo-
jakaasupakkaukset alkoivat tulla 1990-luvun alussa. Ennen 
suojakaasua käytössä oli vakuumi- eli tyhjiöpakkaus, joka ei 
kuitenkaan soveltunut kaikkien tuotteiden pakkaamiseen. 
Esimerkiksi mikrossa lämmittäminen vaatii pakkaukselta 
tiettyjä ominaisuuksia. 

– Suojakaasupakkaus on nykyäänkin yksi voimakkaim-
min kasvavista alueista. Siinä yhdistetään tuoteosaamista ja 
pakkausosaamista. Vakuumi-/tyhjiöpakkaus on yksi suojakaa-
supakkauksen muoto. Suojakaasupakkauksella voidaan pa-
rantaa ilman lisäaineita tuotteen säilyvyyttä. Sitä käytetään 
monien eri tuotteiden, niin lihojen, lihavalmisteiden kuin ei-
nesten, kasvisten ja kasvisruokien pakkaamisessa. Esimerkiksi 
siipikarjatuotteiden pakkaamisessa suojakaasupakkaami-
sella on keskeinen merkitys, samoin jauhelihan pakkaami-
sessa. Myös kalapakkauksissa voidaan käyttää suojakaasua. 
Leipäpakkauksissakin sitä on kokeiltu, mutta tuore leipä on 
vaikeasti pakattava. Sen sijaan esipaistetuissa leipomotuotteissa 
suojakaasua käytetään. Aseptinen pakkaaminen, joka pidentää 
tuotteen säilyvyyttä myös huoneen lämmössä, on oma innovaa-
tionsa. Pakkausteknologian lehtori Harry Helén Helsingin 
yliopiston Viikin laitoksilta. (Haastattelu 22.2.2009)
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Ympäristötekijät luovat painetta innovaatioihin 

Elintarvikepakkaukset muodostavat mittavan ympäristö-
kuorman elinkaarensa aikana. Samalla, kun pakkaaminen 
on lisääntynyt, etsitään ja toteutetaan ratkaisuja, joilla ym-
päristörasitusta voidaan vähentää. Lukuisissa tutkimuk-
sissa ja käytännön kokeissa on selvitetty pakkausten ym-
päristövaikutuksia ja vaihtoehtoisia jätteen käsittely- ja 
vähentämisvaihtoehtoja.
– Ympäristöasiat ovat tulleet pakkausalaa selvästi eteenpäin vie-
väksi voimaksi viimeisen viidentoista vuoden ajan. Kehitys lähti 
liikkeelle USA:n ja Englannin ympäristöaktivisteista. Erilaisia ma-
teriaaleja on poistunut ja poistumassa pakkauksista, kuten PVC, 

PVDC ja osin myös vaahdotettu polystyreeni. Nykyisin myös alu-
miinista halutaan eroon. Tilalle pyritään löytämään yhtä hyvää 
vaihtoehtoa. Mehutölkeissä on jo alumiinin tilalla käytössä EVOH. 
Tarjolla on myös paperilaminaatti. Biohajoavat pakkausmateri-
aalit tulevat yhä laajemmin tuotteisiin, joiden imagoon ne hyvin 
mielletään, esim. luomutuotteisiin. Esimerkkinä mainittakoon, et-
tä Helsingin yliopiston elintarviketeknologian  laitoksella tehtiin iso 
projekti vuosina 2002–2004, jolloin testattiin (Tekes-hankkeena) 
biohajoavia pakkausmateriaaleja luomutuotteiden pakkaamisessa. 
Hankkeen tuloksena päädyttiin innovaatioihin, mm. tomaattira-
sioihin, joita on nykyisin Englannissa markkinoilla. Suomesta ei 
löytynyt rasioiden valmistajia. Harry Helèn Helsingin yliopiston 
Viikin laitoksilta. (Haastattelu 22.2.2009)

Suojakaasun käyttö on 1970-luvulta alkaen levinnyt tuoretuotteiden pakkaamisessa. 
Se on tuonut lisää myyntiaikaa ja parantanut laatua erityisesti herkissä lihatuotteissa.

Kuva Erkki Salomaa.
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Luomua biohajoaviin rasioihin
– Pitkään pakkasimme tomaattia puolen kilon pusseihin, sitten 400 
gramman pusseihin. Kymmenen vuoden käytön jälkeen pakkaus oli 
uusittava. Se ei vastannut tuotteen vaatimuksia eikä ollut tarpeek-
si edustava. Vuonna 2008 siirryttiin biohajoaviin maissitärkkelykses-
tä tehtyihin rasioihin, jotka on etsitty Keski-Euroopan markkinoilta. 
Suomessa ei biohajoavia valmisteta. Täällä on liian pienet markkinat ja 
valmistaminen kallista. Pakkaus on kansainvälistä yhteistyötä: Rasiaosa 
on Italiasta, kansiosa Espanjasta, saksalaiset sen myivät. Suomessa ei 
juuri muilla ole biohajoavia elintarvikepakkauksia. Pakkaus sopii hyvin 
vahvistuviin ympäristötrendeihin.

Kuva Erkki Salomaa 2008.

Honkajokelaisen KKK-vihanneksen toimitusjohtaja Esa Kivioja 
(Haastattelu 30.10.2008)

Pakkaus ja ympäristö
Pakkauksia ja niistä muodostunutta jätettä pidetään suurena ym-
päristörasituksena. Kuluttajapakkausjätteen ja etenkin elintarvike-
pakkausten osuus on suuri kaatopaikkajätteiden muodostuksessa. 
Juomapakkauksia koskevat EU:n jätedirektiivi ja jäteongelma 1980-lu-
vulla virittivät tuotteiden elinkaaritutkimuksen ja elinkaariarvioinnin. 
Tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksia alettiin arvioida koko 
tuotteen elinkaaren ajalta. Elinkaaritarkastelu on osoittanut, että ruo-
kahävikin (kaupassa ja kotitalouksissa) haitallinen ympäristövaikutus 
on suurempi kuin pakkauksen. Huonosti valmistettu pakkaus voi aihe-
uttaa moninkertaisen ympäristöhaitan, jos pakkauksessa oleva tuote 
pääsee vahingoittumaan. Elintarvikehävikin suurta ympäristörasitusta 
voidaan vähentää pakkaamalla tuotteet toimivaan pakkaukseen. Se 
säästää ympäristöä minimoimalla tuotehävikkiä logistisessa ketjussa, 
kaupassa ja kotitalouksissa. Pakkauksille tulisi löytää optimitaso, jossa 
pakkaukset suojaavat tuotetta tarkoituksenmukaisesti niin, ettei pak-
kauksessa käytetä ylenmäärin materiaalia.72

Älykkäitä pakkauksia 

Älykkäiksi sanotaan pakkauksia, jotka reagoivat haluttuun 
muutokseen tuotteen elinkaaren aikana. Niitä on jo käytös-
sä. Teknologian ja taloudellisuuden kehittyessä sovellutuksia 
on monia. RFID-järjestelmässä (radiotaajuiset tunnistus-
menetelmät) pakkauksen tarraan voidaan liittää suuri mää-
rä tietoa, jota voidaan lukea radiosäteellä pieneltä etäisyy-
deltä. Käytön laajentamista estää toistaiseksi indikaattorien 
kalleus. Järjestelmä tullee ensin kuljetuspakkauksiin, sillä 
sekä tarra että järjestelmä ovat toistaiseksi kalliita suhteessa 
elintarvikkeiden vähittäispakkauksen hintaan. RFID saattaa 
joskus korvata EAN-koodin. Suomessa tehdään tutkimus-
ta (VTT), jossa pyritään siihen, että tieto-ominaisuus pai-
netaan suoraan pakkausmateriaaliin. Siihen voidaan kytkeä 
kännykällä lukeminen. Kaupassa asiakas voi kulkea kärryn 
kanssa kassan ohi, joka lukee suoraan automaattisesti hinnat 
kärryssä olevista tuotteista. Satakunnassa RFID-tutkimusta 
tekee Tampereen teknillisen yliopiston Elektroniikan laitok-
sen Rauman tutkimusyksikkö.
– Uutta ovat älykkäät pakkaukset, jotka palvelevat koko ketjua. 
Kuluttaja pystyy pakkausta avaamatta jostakin indikaattorista 
näkemään tai muuten päättelemään, missä kunnossa tuote on. 
Yleensä kyseessä on joku polymeeri, joka muuttaa väriä tai olo-
muotoa, tulee juoksevaksi tai ei-juoksevaksi. Siitä voi päätel-
lä, onko pakkauksessa mahdollisesti kaasunmuodostusta, joka 
viestii jostakin mikrobiologisesta toiminnasta. Toinen indikaat-
tori on aika/lämpötila -indikaattori, joka ilmaisee minkälai-
nen lämpöhistoria tuotteella on ollut. Kriittisen pisteen ylittä-
misen jälkeen indikaattori varoittaa tuotteen huonosta tilasta. 
Amerikassa maailman suurin keskusliike Wall-mart on ottanut 
sen jo käyttöön kuljetuspakkauksissa. Se tulee epäilemättä vähi-
tellen myös kuluttajapakkauksiin. Harry Helèn Helsingin yli-
opiston Viikin laitoksilta. (Haastattelu 22.2 .2009)
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Pakkausosaamista Satakunnasta

Elintarvikepakkauksia valmistavat yritykset voidaan laskea 
niiden käyttämien materiaalien tai pääasiallisen toimin-
nan mukaan metsä-, muovi- tai graafiseen teollisuuteen. 
Satakunnassasuurimpien (Amcor Flexibles Kauttua, Å&R 
Carton Oy) ohella on useita pienempiä (joitakin kymmeniä 
henkiä työllistäviä) yrityksiä. Ahlströmin Kauttuan tehtaiden 
Euran Kuluttajatuotteet Oy:n seuraaja Euracon Oy Raumalla 
(ent. Lapin kunnassa) valmistaa kuluttajille ja ammattikeitti-
öille ruoan valmistuksessa ja säilytyksessä käytettäviä tuottei-
ta. Monet niistä ovat ryhmänsä markkinajohtajia Suomessa. 
Raumalla toimiva Satatuote Oy on perustettu 1940-luvul-
la. Se valmistaa muovista tai muovinkaltaisesta materiaalis-
ta elintarvikepakkauksia. Yrityksen innovaatio on mm. uu-
delleen suljettava elintarvikepakkaus. Eurassa 1990-luvun 
alussa perustetun Avanspack Oy:n painetut pakkaukset ovat 
levinneet laajasti maailmalle. Uusin elintarvikepakkausten 
valmistaja on Säkylään Lännen teollisuusalueelle vuonna 
2008 perustettu WestPak. Vaikka monien pakkausyritysten 
tuotteista merkittävä osa menee vientimarkkinoille, yritykset 
ovat tärkeä osa satakuntalaista elintarvikeklusteria.

Ympäristötekijöiden merkitys kasvaa

Elintarviketuotannon ja ympäristön keskinäinen riippu-
vuussuhde ja sen tiedostaminen on muuttunut erityises-
ti viime vuosikymmenien aikana. Luonnon kestokyky ja 
toisaalta luonnon tuotantokyky ovat joutuneet ristiriitaan 
tehostuneen tuotannon ja kasvavan kulutuksen seuraukse-
na. Vaikutus ekosysteemeihin ja samalla niiden riippuvuus 
toisistaan on kasvanut niin kansallisella tasolla kuin glo-
baalisti. Suomessa luonnon monimuotoisuuden vähenemi-
nen, lajiston köyhtyminen, ravinnepäästöt vesiin ja vesien 
rehevöityminen, päästöt ilmaan, maaperän tiivistyminen, 
raskasmetallipäästöt, torjunta-ainejäämät, energian käytön 
ja jätemäärien kasvu ja monet muut tekijät ovat tuoneet 
ympäristöasiat koko elintarvikeketjun toimintaan. Muutos 

puheista toimintaan on tapahtunut asteittain. Ympäristön 
merkitys on kasvanut ihmisten arvomaailmassa, minkä vai-
kutus elintarvikeketjun toimintaan näkyy kaksisuuntaisena. 
Ympäristön kannalta haitallisiin vaikutuksiin ja riskeihin on 
puututtu, koska esim. puhdas vesi, kestävästi tuottava maa, 
hyvinvoivat eläimet, säästeliäs ja tehokas energian käyttö se-
kä materiaalien tehokas hyödyntäminen ovat kilpailukykyi-
sen tuotannon edellytyksiä. Toisaalta ympäristöasiat on otet-
tu tuotteiden markkinoinnin välineeksi. 

Tämän julkaisun tarkoitus ei ole käsitellä elintarvike-
ketjun ympäristövaikutuksia laajemmin. Muutamien esi-
merkkien avulla pyritään kuitenkin havainnollistamaan 
ympäristökysymysten käsittelyä maataloudessa ja elintar-
viketeollisuudessa, taustana sille, mitkä tekijät vaikuttavat 
lopputuotteeseen, ketjuun ja myös niihin liittyviin inno-
vaatioihin. Satakuntalainen tilanne kytketään koko maassa 
tapahtuneeseen kehitykseen. 

Välittömiä ja välillisiä ympäristövaikutuksia

Teollisuuden tuotantolaitosten ympäristövaikutukset voi-
daan elintarvikeketjussa jakaa välittömiin (päästöt veteen, 
maaperään ja ilmaan) sekä välillisiin. Viimeksi mainittuihin 
sisältyvät ketjun alkutuotannon päästöt ja toisaalta ketjun 
jälkipäässä eli kulutuksessa (ml. kuljetukset, kauppa) tapah-
tuviin päästöihin. Teollisuuden ympäristövaikutuksia ovat 
päästöjen ohella mm. energiasta ja jätteistä aiheutuva ym-
päristörasitus. Maatalouden tehostumisen, kemiallistumi-
sen ja koneistumisen myötä ympäristörasitus on kasvanut. 
Julkisuudessa suurin huomio on kohdistunut vesistökuor-
mitukseen, fosfori- ja typpipäästöihin. Maan tiivistyminen, 
eroosio ja humuskato ovat heikentäneet viljelysmaata inten-
siivisen tuotannon alueilla. Pitkäaikainen lannoitus ja tor-
junta-aineiden käyttö tuottavat jäämiä, jotka voivat aiheut-
taa riskejä ravintoon. 
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Lannoitus vähentynyt ja tarkentunut
Suomessa lannoitteiden käyttö peltopinta-alaa kohti on pienempi 
kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa. Se johtuu osin kasvukauden lyhyydes-
tä, osin runsaasti ravinteita käyttävän puutarhaviljelyn vähäisyydestä. 
Viimeisen viidentoista vuoden aikana käyttömäärät ovat vähentyneet. 
Typen ja fosforin käyttöä on rajoitettu, menetelmät ja kohdistaminen 
ovat parantuneet, maatalouden ympäristötuen ehdoilla on ohjattu 
hyviin viljelymenetelmiin. Niihin liittyy lannoitusta ja torjunta-aineiden 
käyttöä koskevia ehtoja. 

Pääravinteiden käyttö viljelyksille Suomessa 
vuosina 1959–2008, kg / ha

VUOSI TYPPI (N)
FOSFORI 

(P)
KALSIUM 

(K)
YHTEENSÄ

1959/60 23,1 16,7 22,2 62

1969/70 58,3 27,2 40 125,5

1979/80 83,3 27,9 50,2 161,4

1989/90 111,5 30,7 57,6 199,8

1999/2000 84,2 10,4 30,5 125,1

2007/2008 78.7 7,8 24,3 110,9

Lähde: Yara Suomi Oy ja lannoitteiden tuontitilastot

Torjunta-aineiden myynti Suomessa 
Tehoaineiksi laskettuna, tonnia

VUOSI
KASVITAUTIEN 

TORJUNTA
TUHOELÄINTEN 

TORJUNTA
RIKKAKASVIEN 

TORJUNTA

1953 18 178 179

1960 21 155 326

1970 68 125 1 236

1980 94 228 2 213

1990 163 107 1 617

2000 178 55 862

2007 187 35 1 191

Lähde: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Vaiheittain kestävään kehitykseen
Suomalaisessa ympäristönsuojelussa puututtiin 1960-luvul-
ta alkaen painokkaasti teollisuuden ja yhdyskuntien aihe-
uttamaan vesistökuormitukseen. Sitä ennen monet vesistöt 
olivat jätteiden ja jätevesien purkupaikkoja, joet viemärei-
tä, järvet ja meri vastaanottajia. Vesiviranomaisten, kun-
tien ja teollisuuden yhteistyönä päästöjä alettiin vähentää 
uuden vesilainsäädännön velvoittamana. Seuraavilla vuosi-
kymmenillä ympäristönsuojelu laajeni käsittämään kaikkea 

inhimillistä toimintaa. Ympäristöhallinnon; ympäristömi-
nisteriön, Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ym-
päristökeskusten, perustaminen toi uusia resursseja ym-
päristöasioiden tutkimukseen, seurantaan, edistämiseen ja 
valvontaan. Ympäristölainsäädännön tiukentuminen ja tie-
toisuuden kasvu olivat vaikuttamassa siihen, että 1990-lu-
vulla kestävän kehityksen periaatteet ulottuivat myös eri 
tuotannonaloille. 

Maataloudessa mittavimmat panostukset tehtiin vesistö-
kuormituksen vähentämiseksi mm. EU:n maatalouspolitiik-
kaan sisältyvän maatalouden ympäristötuen avulla. Maatilat 
laativat ympäristöohjelmia. Elintarviketeollisuudessa ympä-
ristöasioihin tartuttiin entistä systemaattisemmin mm. ym-
päristöjärjestelmien avulla. Ympäristövaikutuksia alettiin 
laskea koko tuotteen elinkaaren aikana. Uusimpana kai-
ken kattavana ympäristöteemana on esityslistoille noussut 
2000-luvun alkuvuosina ilmastonmuutos, sen syyt, seurauk-
set ja muutosta hillitsevät toimenpiteet.

Ympäristöarvojen korostuminen ja kuluttajien tietoi-
suuden lisääntyminen ovat saaneet koko elintarvikeketjun 
ottamaan ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassa. 
Yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuu on myös yleisty-
nyt. Vuonna 2002 maa- ja metsätalousministeriön, ProAgria 
Maaseutukeskuksen ja Elintarviketeollisuusliiton (ETL) yh-
teistyönä koottiin elintarviketalouden ympäristövastuun 
raportointimalli ja siitä edelleen ohjeisto ympäristörapor-
tointiin. Siinä on määritelty eri ympäristönäkökohdille tun-
nusluvut, jotka kuvaavat energian ja materiaalien kulutusta 
sekä päästöjä vesiin ja ilmakehään. 

Ympäristötilaston (Tilastokeskus) mukaan Suomessa elin-
tarviketeollisuuden osuus teollisuuden jätevesien kiintoai-
neesta oli vuonna 2007 vain 0,7 %, fosforikuormasta 1,7 % 
ja typestä 2,0  % Elintarviketeollisuuden käyttämän sähkön 
osuus koko teollisuuden sähkökulutuksesta on noin 3  %. 
Elintarviketeollisuuden jätteiden (elo- ja kasviperäiset jätteet, 
mineraalijätteet jne.) on teollisuuden jätteistä noin 5 %. 
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Satakunnassa kuormitus vähentynyt

Satakunnan ympäristön tilaa koskevassa raportissa 
(Ympäristökeskus 1995) todettiin suurimmiksi elintarvike-
teollisuuden vesien kuormittajiksi 1990-luvun puolivälissä 
vihannes-, siipikarja- ja perunatärkkelysteollisuus. Sen jäl-
keen ympäristölupien ehdot ovat tiukentuneet ja yritykset 
ovat panostaneet jätevesien käsittelyyn ja vesitalouteensa ko-
konaisuutena. Onhan puhdas vesi välttämätön resurssi elin-
tarviketeollisuudelle ja jätevesineen myös suuri kustannuste-
kijä. Käyttöön on otettu uusia ja tehokkaampia menetelmiä 
sekä hyödynnetty parasta saatavilla olevaa tekniikkaa (BAT). 
Teollisuuden ja yhdyskuntien toteuttamat yhteispuhdista-
mot ovat nykyaikaisia ratkaisuja. Tällainen on mm. JVP-
Eura Oy, jossa esim. Broilertalo / HK Ruokatalo on muka-
na. Kunnan ja teollisuuden yhteistyönä on toteutettu myös 
Saarioisten Säilyke Oy:n jätevesien puhdistus Huittisissa. 
Teollisuus on yhdessä usean yrityksen voimin tehostanut 
puhdistamista. Esim. Lännen Tehtaat Oyj ja Sucros Oy ym 
ovat toteuttaneet anaerobisen laitos ja prosessivesien kierrä-
tyksen Säkylässä. Teollisuuden ja yhdyskuntien vesistöpääs-
töjen edistysaskeleiden jälkeen haja-asutuksen ja maatalou-
den kuormituksen rajoittaminen on ympäristökysymyksistä 
edelleen tärkeällä sijalla. Lounais-Suomen ympäristökeskuk-
sen johdolla laaditussa Lounais-Suomen ympäristöohjel-
massa ja strategiassa (2006) hyvä vesien tila nimettiin pai-
nopisteeksi ja maatalouden vesiensuojelutoimenpiteet ovat 
jatkuneet monella rintamalla.

Tavanomaista, IP- ja luomutuotantoa

Ympäristöarvojen korostuessa maataloustuotannon pe-
rinteisen tuotantotavan ja tehokkuusmäärittelyn tilalle on 
luotu vaihtoehtoisia malleja. Jo 1970-luvulla tavanomai-
seksi tuotannoksi katsottavan tuotantotavan rinnalle luo-
tiin ehtoja luonnonmukaiselle tuotannolle. Kehittäjänä 
oli professori Toivo Rautavaara ja Bios ry, jota hän oli pe-
rustamassa. Ensimmäinen virallisen tahon kannanotto 

luonnonmukaiseen viljelyyn Suomessa oli vuonna 1984 
luonnonmukaisesta viljelystä valmistunut komiteanmietin-
tö. Suomen luonnonmukaisen viljelyn yhdistys perustettiin 
vuonna 1986. Ensimmäiset siirtymävaiheen luomutilat kir-
jattiin vuonna 1990, jolloin alettiin maksaa siirtymävaiheen 
tukea. Seuraavana vuonna valmistuneessa maa- ja metsäta-
lousministeriön mietinnössä selvitettiin tuotantoa, valvon-
taa ja markkinoita. Euroopan unioni antoi luomua koskevan 
asetuksen samana vuonna (1991).

Luomutuotannon virallinen valvonta käynnistyi vuonna 
1994. Valvontaa teki ensin Kasvintuotannon tarkastuskes-
kus (KTTK), mutta vuonna 2007 se siirtyi uudelle elintarvi-
keturvallisuusvirasto Eviralle. 

Luomutuotanto on selkein vaihtoehto, jossa viljely ta-
pahtuu ilman väkilannoitteita ja synteettisiä torjunta-ai-
neita mm. viljelykierron ja eloperäisten lannoitteiden avul-
la. Eläimille on määritelty eläinlajikohtaiset tuotantoehdot. 
Tavanomaisen ja luomutuotannon välimaastoon sijoittuu 
1990-luvun loppupuolella jalansijaa saanut IP-tuotanto 
(Integrated Production). IP-viljelyssä sallitaan määritelty 
lannoitteiden käyttö ja torjuntakynnyksen ylittävä torjun-
ta. Tuotantopanosten tarkalla käytöllä, kevennetyillä me-
netelmillä ja suunnitellulla viljelykierrolla tuotantoa har-
joitetaan ympäristön kannalta mahdollisimman kestävästi. 
Satakunnassa on oltu edelläkävijöitä mm. laajamittaisen vi-
hannestuotannon IP-viljelyssä 1990-luvun lopulla (tarkem-
min vihanneksia koskevassa luvussa).

Viljanviljelyssä alkoi 1990-luvun lopulta laajeta kevenne-
tyn muokkauksen ohella ns. suorakylvö, jossa kylvö tehdään 
suoraan muokkaamattomaan sänkipeltoon. Suorakylvössä 
hyödyksi nähdään sekä myönteiset ympäristövaikutukset 
(mm. maan rakenteen paraneminen, eroosioalttiuden ja 
pintavesivalumien vähentyminen) sekä taloudelliset tekijät 
(säästöt työssä ja energian käytössä). Suomessa suorakylvön 
pioneerityötä on tehty erityisesti Satakunnassa, Pyhäjärvi-
seudulla. Suorakylvetyn alan osuus kasvoi Suomessa nopeas-
ti 2000-luvun taitteessa ja on vuosina 2003–2008 vuosittain 
vaihdellut syysvehnän kylvöalasta 25–45 %:iin ja syysrukiin 
kylvöalasta 20–35 %:iin.73 
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Suoraan sänkipeltoon kylväminen, suorakylvö, levisi 1990-luvulta alkaen 
Suomessa. Menetelmän pioneeri maanviljelijä Esa Eela (keskellä) Säkylästä 
kertomassa suorakylvön käytännöistä. Menetelmän hyödyistä ja riskeistä 
Pyhäjärven vesiensuojelun kannalta keskustelemassa Pyhäjärvi-instituutin 
vesistötoimialan päällikkö Anne-Mari Ventelä (oikeassa reunassa vasem-
malla) ja osastopäällikkö Pirkko Valpasvuo-Jaatinen lounais-Suomen 
ympäristökeskuksesta.
Kuva Erkki Salomaa 2003.

Vaikka luonnonmukainen tuotanto nähdään monilta osin 
ympäristön kannalta hyvänä, kaikki sen vaikutukset verrat-
tuna tavanomaiseen tai IP-tuotantoon eivät ole yksiselittei-
siä. Esimerkiksi luomutuotannon vesistöhuuhtoutumisen 
määristä on tutkimuksissa saatu erilaisia tuloksia mm. sen 
mukaan onko kuormitus laskettu peltoalaa vai tuotettua 
tuotantokiloa kohti. Kaikkiaan luomutuotannon periaat-
teet ovat vaikuttaneet maatalouden tuotantoon sen todellis-
ta osuutta laajemminkin. IP-tuotannon ja tavanomaisenkin 
tuotannon menetelmissä, esim. kehittyneessä viljelykierrossa 
luomu on ollut virittäjänä uudistuksille. 

Luomupeltoala kasvaa, tuotteita lisää

Luonnonmukaisen tuotannon osuus peltoala on kasvanut 
Suomessa vuodesta 1991 vuoteen 2004 mennessä 1,4 %:sta 
7,2  %:iin, jolloin luonnonmukaisesti viljeltyä peltoa oli 
162 000 ha. Sen jälkeen luomun osuus on laskenut ja oli 

vuonna 2007 koko maassa 5,8 % koko maatalousmaan käy-
töstä. Luomutilojen osuus kaikista tiloista on muuttunut 
suunnilleen samassa suhteessa. Vuonna 2007 luomutiloja 
oli kaikista tiloista 5  % eli 3 900. Luomutilojen keskiko-
ko oli 39 ha eli noin viisi hehtaaria korkeampi kuin tavan-
omaisilla tiloilla. Luomutiloista yleisimpänä päätuotanto-
suuntana oli viljanviljely, jota harjoitti 40 % luomutiloista. 
Luomuviljan osuus koko Suomen viljantuotannosta oli 2 %. 
Lypsykarjatilojen ja muun nautakarjatalouden osuus luomu-
tiloista oli yhteensä 39 %. Erikoiskasvintuotanto- ja puutar-
hatiloja oli kaikista luomutiloista 10 %. 

Luomumerkin käyttöoikeuden haltijoita oli Suomessa 
vuoden 2007 lopussa yhteensä 770. Valmistusta ja maahan-
tuontia harjoitti n. 500 yritystä, joista lähes parisataa oli lei-
pomoita ja paistopisteitä. Eläinperäisiä tuotteita valmistavia 
tai maahantuovia yrityksiä oli n. 70. (Evira 2008)

Satakunnassa luonnonmukaisen viljelyn osuudet ovat ol-
leet jonkin verran maan keskitasoa pienempiä. Luomutiloja 
Satakunnassa oli vuonna 1995 kaikista tiloista 1,6 %, (ko-
ko maassa 2,8  %), vuonna 2000 osuus tiloista oli 4,9  % 
(koko maassa 6,5  %) ja vuonna 2007 nelisen prosenttia. 
Luomupellon ja puutarhan osuus Satakunnan koko pelto-
alasta vuonna 2007 oli 4,1 % eli noin 5 900 ha. Satakunnassa 
luomutilojen keskipinta-ala oli 36,8 ha (tavanomaisten tilo-
jen 33,5 ha) ja yleisin tuotantosuunta viljanviljely. 

Satakunnalle ominaisilla tuotannonaloilla vihannesten ja 
broilereiden tuotannossa on tehty suomalaisittain innovatii-
visia avauksia luomutuotannon kehittämiseksi sekä pieni-
mittakaavaisessa että suurtuotannossa (viljelyssä ja jalostuk-
sessa) ja myös näiden yhdistelmänä, alihankintana. Luomun 
nousun aikaan, 1990-luvun lopulla, luomujalosteita saa-
tiin pienten jalostusyritysten toimesta Satakunnassakin. 
Maakunnallisen yhdistyksen Sataluomun listoilla oli mm. 
kaurahiutaleita ja vihannessäilykkeitä. Jalosteiden tarjonta 
jäi kuitenkin niukaksi. Suuret yritykset kokeilivat tuotan-
toa saadakseen valikoimaansa luomutuotteita. Saarioisten 
Säilyke Oy on kahteenkin otteeseen ottanut ohjelmaan-
sa myös luomutuotteiden jalostuksen, Lännen Tehtaat / 
Apetit tuotti useasta kasvista luomutuotteita 2000-luvun 
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alkuvuosina ja Broilertalo kokeili luomubroilereiden kas-
vatusta samoihin aikoihin. Mykora Oy:n kaikki siitakesie-
net ovat luomutuotantoa 2000-luvun alkuvuosilta lähtien ja 
edelleen. Satakunnassa on maan suuri luomutomaatin tuot-
taja. Suuyritykset ovat tietyistä onnistumisista huolimatta 
luopuneet luomusta, koska menekki ei ole ollut odotusten 
mukainen. (Tapauksia esitellään lyhyesti kasviksia ja lihaa 
koskevissa luvuissa). 

Viljanviljelyä lukuun ottamatta, luonnonmukainen tuo-
tanto on Satakunnassa pienyritysten hallussa. Luomuna on 
saatavissa (2009) mm. viljaa, vihanneksia avomaalta ja kas-
vihuoneista, viljeltyjä sieniä, marjoja, yrttejä, lihaa (naudan, 
vasikan, lampaan), munia ja rapuja.

Tavanomaista, luomua vai lähiruokaa?
Luomutuotteiden käytöstä ja valinnasta tehdyissä tutkimuksissa käy-
tön perusteena voi olla ”luonnollisuus” yleensä, terveellisyys, turval-
lisuus (puhtaus) ja myönteiset vaikutukset eläinten hyvinvointiin ja 
ympäristöön. 

VTT:n ja MTT:n tutkimuksessa (2004) kysyttiin kuluttajien mieliku-
via, jotka koskivat tavanomaisesti tuotettua kotimaista ruokaa, luo-
muruokaa ja lähiruokaa. Ne erosivat vastaajien mielestä varsin vähän 
toisistaa. Kuluttajat liittivät sekä kotimaiseen luomu-, lähi-, että muu-
hun ruokaan mielikuvia, jotka kuvasivat luotettavuutta, turvallisuutta 
ja hyvää laatua. Lähi- ja luomuruokaan nämä liittyivät kuitenkin hie-
man vahvemmin kuin muuhun kotimaiseen ruokaan. Lähiruoka erot-
tui muista siinä, että sen koettiin tukevan kotiseudun yrittäjiä ja että 
sitä on vaikea tunnistaa kaupassa. Lähiruoka arvioitiin kuitenkin mo-
nissa suhteissa ”paremmaksi”, mm. luonnollisemmaksi, vähemmän 
teolliseksi, tuotannoltaan pienimuotoisemmaksi ja alkuperältään hel-
posti jäljitettäväksi. Lähiruokaan verrattuna luomuruoka vaikuttaa ku-
luttajille selvemmin jäsentyneeltä käsitteeltä.74

Tutkimuksessa selvitettiin mielikuvia, jotka vaikuttavat kuluttajien 
valintoihin, mutta todellisessa ostostilanteessa monet tekijät, kuten 
saatavuus, hinta, pakkausmerkinnöistä saatava tieto jne. vaikuttavat 
lopulliseen valintaan. Eri tutkimuksissa on havaittu, että ruoan alkupe-
rän merkitys vaihtelee eri väestöryhmille ja eri alueilla. Lähiruoan mää-
rittely myös vaihtelee. Sen sisältöön (lähellä tuotettu ja käytetty) tuo 
oman vaikeutensa se, että lähelläkin tuotettu ruoka kulkee usein pit-
kän matkan teollisuuden ja kaupan logistiikkajärjestelmien mukaisesti 
ja palaa sitten takaisin tuotantoalueen käyttäjille.

Osuuskunta Sataluomun toiminta oli aktiivista 1990-luvun lopulla, jolloin luo-
mutuotteiden nousukausi ja luonnonmukaisen tuotannon laajeneminen ta-
pahtui myös Satakunnassa. Vaikka luomutuotteita edelleen on tarjolla, niin esi-
merkiksi vihannesviljelyn työläys on hidastanut viljelyn lisääntymistä. Kuvassa 
Sataluomu satakuntalaisten suurkeittiöiden tapaamisessa Kokemäellä.
Kuva Erkki Salomaa.

Herneen viljely onnistuu luonnonmukaisena peltomittakaavassakin. Ilkka 
Kahala tarkastamassa hyönteisten määrää liimapyydyksissä. 
Kuva Erkki Salomaa 2000.
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Elinkeino ja ympäristö, esimerkkejä Satakunnasta

Ympäristöasioiden korostuminen myös elintarvikeketjussa 
liittyy valtavirtaan, jossa kehitys ja uudistukset saavat sysäyk-
sensä ihmisten arvojen, asenteiden ja kulutuskäyttäytymisen 
muutoksista. Niin tutkimuksessa kuin itse tuotannollisessa 
toiminnassa on edetty sekä yksittäistoimenpitein että koko-
naisvaltaisemmin. Ympäristön ja elinkeinotoiminnan risti-
riidasta ja niiden sovittamisesta uudella tavalla on seuraavas-
sa muutama esimerkki Satakunnasta.

Maatalous ja vesistöt yhteiseloon

Suurimittaisiksi vesiensuojelun kohteiksi muodostui-
vat eteläisessä Satakunnassa 1990-luvulla Köyliönjärvi ja 
Pyhäjärvi. Intensiivisen erikoisviljelysalueen keskellä sijait-
seva tyypiltäänkin rehevä Köyliönjärvi on ollut monen ko-
keilun ja toimenpiteen kohteena. Kuormituksen pienen-
tämiseksi paikallisesti johdetuissa, järvialueen toimijoista, 
viranomaisista ja tutkijoista muodostetuissa projekteissa 
suunniteltiin puhdistusmenetelmiä ja sovellettiin niitä pai-
kallisiin oloihin. Kuormituslähteiden määrittely, viljavuus-
tutkimukset, ravintoketjukunnostus ja niihin liittyvä tutki-
mustyö kohdennettiin yhteiseen päämäärään. Köyliönjärvi 
on matala, jätevesi- ja hajakuormituksen seurauksena rehe-
vöitynyt, fosforipitoisuudeltaan korkea ja sinileviä tuottava. 
Moniongelmaisuuden ja pitkään jatkuneen rehevöitymisen 
pysäyttäminen on osoittautunut hyvin vaikeaksi, vaikka tila-
päisiä ja yksittäisiä parannuksia on saavutettukin. Työ jatkuu 
edelleen. Tavoitteet on asetettu realistiseksi järven tilaan ja 
olosuhteisiin nähden.

Euran, Säkylän ja nykyisen Pöytyän (aik.Yläneen) kunti-
en alueella sijaitseva (Säkylän) Pyhäjärvi on Lounais-Suomen 
suurin järvi. Se on luonteeltaan karu ja matala. Järvellä on 
suuri merkitys asukkaiden virkistykselle, yhdyskuntien veden-
hankinnalle, teollisuudelle raakavesilähteenä sekä viljelijöille 
ja kalastajille elinkeinon kannalta. Pyhäjärven veden laadus-
ta on tietoa 1960-luvun alkuvuosista lähtien. Turun vesi- ja 

ympäristöpiirin / Lounais-Suomen ympäristökeskuksen jo-
kiprojekteissa 1990-luvun alussa paneuduttiin Pyhäjärveen 
laskeutuvien kuormitusten ehkäiseviin toimiin. Ne loivat poh-
jaa tulevalle suojelutyölle, joka vauhdittui, kun vuonna 1995 
Pyhäjärvi-instituutin yhteyteen muodostettu Pyhäjärven suo-
jelurahasto aloitti toimintansa. Sen perustajina olivat kunnat, 
teollisuus ja yhdistykset. Tavoitteeksi asetettiin Pyhäjärven 
rehevöitymiskehityksen pysäyttäminen yhteistyössä alueen 
asukkaiden, elinkeinonharjoittajien (teollisuus, viljelijät, ka-
lastajat) tutkijoiden ja viranomaisten kanssa. 

Yksi keskeinen toimenpidealue oli maataloudesta tulevan 
kuormituksen vähentäminen. Toimenpiteiden apuna olivat 
EU:n ympäristötuki ja sen erityistuet ja EU:n Life-hanke. 
Valuma-alueelle on toteutettu ravinteita pidättävät suoja-
vyöhykkeet ja -kaistat, suuri joukko kosteikkoja ja laskeutus-
altaita. Käyttöön otettiin menetelmiksi hiekkasuodattimet, 
kalkkisuodinojat ja suodatinaltaat karjapihoille. Nämä kaik-
ki ovat vaatineet monien asiantuntijoiden yhteistyötä, EU-
projekteissakin kuulutettua innovatiivisuutta, tutkimusta ja 
tulosten seurantaa. Veden laadun paranemisessa on saavu-
tettu hyviä tuloksia, mutta hyvän tilan ylläpitämiseksi työtä 
edelleen jatketaan. Ja maatalouteen liittyvät toimet ovat vain 
yksi, vaikkakin tärkein, osa ulkoiseen kuormitukseen koh-
distuvia toimenpiteitä. 

yksi innovatiivisista vedensuojelumenetelmistä on hiekkasuodatuskenttä. 
Pyhäjärven valuma-alueella kalkkihiekkasuodatin on pienentänyt sekä kiin-
toaine- että ravinnepitoisuuksia. Kiimasojan suodatinkenttää rakennetaan. 
Kuva Harri Mattila 1999.
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Kalatalous tarvitsee puhtaita vesiä 
ja parantaa vesien tilaa

Porin edustan merialue on ollut kautta historian tärkeä sila-
kan, lohen ja siian kalastusalue. 1960-luvun alussa toimin-
tansa aloittanut Kemira Oy:n Vuorikemian titaanioksiditeh-
das alkoi johtaa jätevetensä Mäntyluodon edustalle vajaan 
viiden kilometrin päähän rannasta. Hapan jätevesi tappoi 
pohjaeläimistöä, kalan mätiä ja poikasia ja pyydyksissä ole-
via kaloja. Siikasaaliit alenivat jo 60-luvulla ja silakkasaaliit 
romahtivat seuraavalla vuosikymmenellä. Silakan pohjatroo-
laus jouduttiin lopettamaan. Tehtaiden rautakuormitus oli 
suurimmillaan 1970-luvun alussa ja rikkihappokuormitus 
1980-luvun alussa. Purkuputken lähialueen pohja oli kuol-
lutta ja vaikutukset pohjaeläimistöön ulottuivat 15 km:n 
etäisyydelle purkuaukoista.75

Kansanliikkeiden, julkisuuden ja viranomaisten paineissa 
sekä tutkimustulosten todistamina tehdas etsi ratkaisuja jä-
teongelmaan. Vuonna 1988 vesi- ja ympäristöhallitus edel-
lytti päästöjen laskemista puoleen vuoteen 1995 mennessä. 
Samana vuonna tehdyillä investoinneilla, mm. prosessien 
uusimisella, jätemäärät laskivat kolmanneksen. Myöhemmin 
tehdas, Kemira Pigments Oy, lopetti kokonaan jätevesien 
laskun mereen. Merialue on elpynyt ja silakka on palannut 
Porin edustalle. Monitahoinen ympäristöpaine, uudet tekni-
set ja muut ratkaisut toivat kalastuselinkeinolle uuden mah-
dollisuuden. (Jäljempänä kalatalousluvussa tarkastellaan 
elinkeinon kehitystä laajemmin.) 

Toinen kalatalouselinkeinon ja ympäristön (vesiensuoje-
lun) vuorovaikutusta kuvaava esimerkki on edellä mainittu 
Pyhäjärvi. Pyhäjärvellä elinkeinokalatalous ja järven suoje-
lu tukevat toisiaan. Elinkeinon edellytyksenä on hyvä veden 
laatu. Toisaalta tehokas kalastus edistää veden laadun säilyttä-
mistä ja parantamista. Parikymmentä ammattikalastajaa ka-
lastaa vuosittain erityisesti tärkeimpiä talouskaloja muikkua, 
siikaa ja ahventa ja sivusaaliina muita kaloja. Talvinuotalla 
saadaan pääsaalis, jota täydentävät muina aikoina verkko- ja 
rysäpyynti. 

Veden laadun kannalta ulkoisen kuormituksen ohel-
la sisäisen kuormituksen vähentäminen on tärkeää. Sisäistä 
kuormitusta voidaan vähentää kalastamalla siihen eniten 
vaikuttavia kalalajeja, muikun ohella vähempiarvoisia ka-
loja (kiiskeä, särkeä, kuoretta ja pikku ahventa). Kalaston 
rakenteella on suuri merkitys. Tilanne vaihtelee veden klo-
rofylli- ja fosforitason mukaan. Veden laadulla ja kalojen, 
eläinplanktonin ja kasviplanktonin muodostamalla ravin-
toverkolla on yhteys toisiinsa. Pyhäjärvessä 1990-luvulla 
muikkukanta heikentyi ja vähempiarvoiset kalat runsastui-
vat. Kohdistamalla hoito- ja tehokalastus vähempiarvoiseen 
kalaan vuosina 1995–2006 voitiin parantaa veden laatua ja 
elvyttää muikkukantaa. Parantanut kalaston rakenne taas 
edisti kalastajien toimeentuloa ja kalastuksen jatkuvuutta ja 
siten edelleen veden hyvän tilan säilymistä. Tutkimustiedon 
ja käytännön olosuhteiden yhdistämistä voidaan pitää inno-
vatiivisena ja tuloksekkaan ratkaisuna.76 (Järven kalataloutta 
käsitellään enemmän jäljempänä luvussa 4.).

Elintarvikkeiden suurtuotannon 
ympäristövaikutuksista tutkimustietoa

 Elinkaariarvioinnilla ja tutkimuksella voidaan etsiä vasta-
uksia jonkin tuotteen koko elinkaaren aikaiseen ympäristö-
vaikutukseen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
MTT on kehittänyt menetelmiä ja tehnyt useita käytännön 
tutkimuksia. Satakunnassa esimerkkejä ovat olleet ainakin 
kermaperunan (Apetit Oy/Lännen Tehtaat Oyj) ja broile-
rin fileesuikaleiden (Broilertalo Oy / HK Ruokatalo Oy). 
ympäristövaikutus. 

Broilerin hunajamarinoidun fileesuikaleiden ym-
päristövaikutusarvio perustui todellisiin tuotantopro-
sesseihin vuosina 2003–2005. Tuotantoverkossa olivat 
mukana kaikki vaiheet maatalouden tuotantopanosten val-
mistuksesta ja broileriuntuvikkojen tuotannosta kaupas-
sa myytäviin fileesuikaleisiin saakka. Vaiheista selvitettiin 
primäärienergian käyttö, viljelyyn tarvittava pinta-ala, sivu-
virtojen lajit, määrät ja käyttökohteet, kaatopaikkajätteen 
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määrä sekä suorat välilliset päästöt ilmaan ja vesistöihin. 
Ympäristökuormitustiedoista laskettiin vaikutukset ilmas-
tonmuutokseen, happamoitumiseen, vesistöjen rehevöity-
miseen ja ilmakehän otsonin muodostumiseen. Tutkituissa 
ympäristövaikutusluokissa broilerin tuotannosta muodostui 
pääosa (65–85 %) tuotantoverkon aiheuttamista vaikutuk-
sista. Broilerin tuotannon osuus oli yli 80 % tuotantover-
kon aiheuttamasta rehevöitymisestä ja happamoitumisesta, 
mihin syynä olivat etenkin rehuviljan viljelyssä syntyvät ra-
vinnehuuhtoutumat ja broilerinlannasta haihtuva ammo-
niakki. Broilerin tuotannon osuus ilmastonmuutosvaiku-
tuksesta oli 65  % ja primäärienergian kulutuksesta 41  %. 
Vähittäiskaupassa tapahtuva lopputuotteen säilytyksen 
osuus primäärienergian kulutuksesta oli 20 %. 

Broilerin fileesuikaleiden tuotantoverkon ympäristövai-
kutuksia havainnollistettiin Mittatikku-esitystavalla. Siinä 
kuvataan tuotteiden keskimääräisestä päiväkulutuksesta ai-
heutuvia ympäristövaikutuksia. Ympäristöongelmia paino-
tetaan niiden tärkeyden mukaan. Tutkitun broilertuotteen 
keskimääräisen päiväannoksen (40 g) kokonaisympäristövai-
kutukset olivat esim. ruisleivän päivännokseen (83 g) näh-
den kaksinkertaiset ja kolmasosa juuston keskimääräiseen 
päiväkulutukseen (30 g) verrattuna. Rehevöittävien päästö-
jen osuus oli lähes puolet broilerituotteen tuotantoverkon 
ympäristövaikutuksista ja happamoittavien päästöjen osuus 
neljännes.77 Kuvatun kaltaisella elinkaariarvioinnilla voidaan 
yksilöidä ja ottaa esille tuotannon ympäristövaikutuksia ta-
valla, joka auttaa toimenpiteiden kohdistamista tärkeimpiin 
tekijöihin. Tarkastelu voi luoda lähtökohtia ja uutta ajattelua 
tuotantoverkon kannalta innovatiivisiin ratkaisuihin.

Sivuvirtoja ja kierrätystä uuteen käyttöön

Elintarviketuotannosta syntyy sivuvirtoja, joita on ryhdyt-
ty lisääntyvästi hyödyntämään. Itse elintarvikkeen kannalta 
kyse on ympäristöä ja taloutta rasittavasta jätteestä, mutta 
jotka sivuvirtoina hyödynnettynä ovat mm. eläinten rehua 
(sokeriteollisuudesta), energiaa (teurastamo- ja kasvisten 

jalostusteollisuudesta, kotieläinkasvatuksesta, pakkausteol-
lisuudesta) sekä maanparannusaineita ja lannoitteita (teu-
rastamoista ja kotieläintiloilta). Ongelmien ratkaisusta liik-
keille lähtenyttä hyödyntämistä on kehitetty Satakunnassa 
useita kymmeniä vuosia. 

Elintarviketuotannon sivuvirrat hyötykäyttöön 
Satakuntalaisia esimerkkejä

Maanparannusaineita ja lannoitteita

Broilerituotannon ongelmaksi tuli pian laajenemisvuosien jälkeen suuri 
lantamäärä. Sen hyödyntämiseksi lannoiteraaka-aineena broileriyhtiö 

H. Kariniemi Eurassa perusti Biolan Oy:n vuonna 1974. yritys on 
kehittynyt monialaiseksi yhtiöryppääksi ja vientiyritykseksi, joka tuottaa 
broilerin lantaa hyödyntäen mm. kasvualustoja ja lannoitteita. yhtiö on 
saanut mm. maakunnallisen ja valtakunnallisen innovaatiopalkinnon 

kehitystyöstään.

Rehua, energiaa ja lannoitteita

Teurastamoiden ja lihanleikkaamojen jätteet sekä maatiloilta kerätyt 
kuolleet eläimet ovat Honkajoella sijaitsevan Honkajoki Oy:n raaka-

aineita. Suurten elintarvikeyritysten omistama Honkajoki Oy perustettiin 
ratkomaan teollisuuden ongelmiksi muodostuneita jätteitä. laitos 

perustettiin Honkajoelle vuonna 1967. Prosessien tuloksena saadaan 
luujauhoa, joka menee rehuksi ja lannoitteeksi, rasva menee biodieselin 

valmistukseen, lauhdelämpö kasvihuoneiden lämmitykseen. lihaluujauho 
on hyväksytty luomulannoitteeksi. 

Energiaa

Elintarviketeollisuuden biojätteitä, lietteitä ja 
jätevedenpuhdistamolietteitä hyödyntävä biokaasulaitos valmistui 

Köyliöön vuonna 2007. Se kuulu Satakierto Oy:öön, joka seudun neljän 
kunnan ja neljäntoista yrityksen omistama yritys. yhtiö toimii 1990-luvun 

alussa käynnistyneen Hallavaaran jätekeskuksen alueella Köyliössä. 
Biokaasulaitos korvaa kompostoinnin ja tuottaa energiaa maakaasun 

tapaan ja sitä hyödynnetään höyryn ja sähkön tuotannossa. 



3 INNOVAATIOISTA 
INNOVAATIOyMPäRISTÖIHIN

Innovaatio voi olla uusi tuote, tuotantotapa, menetelmä, idea, käytäntö, markkina tai markkinarakenne. 
Näin innovaation määritteli taloustieteilijä Joseph Alois Schumpeter ensimmäisen kerran 1900-luvun alku-
puolella. Jo tuolloin käsitteeseen sisältyi ajatus, että keksintö tai idea on hyödynnetty kaupallisesti. Innovaatio 
on käsitteenä historian kuluessa laventunut kaikille aloille. Myös innovaatioiden sisältö on monipuolistunut. 
Ne syntyvät entistä enemmän markkinoiden tarpeesta, vaikka edelleen teknologian kehityksellä ja tutkimuk-
sella yleensä on suuri merkitys.

Innovaatio on nykyisin laajasti ymmärrettynä kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödyn-
nettyä tietoa ja osaamista. Innovaatio voi olla tuote (tavara tai palvelu) tai muu käyttöön otettu uusi 
tai olennaisesti parannettu menetelmä (esim. tuote-, prosessi-, markkina- tai organisatorinen innovaatio). 
Innovaation taustalla voivat olla teknologiset, markkinoihin liittyvät, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät sekä 
myös innovaatioympäristö.

Innovaatio-termi tulee latinankielisestä innovare-sanasta (uudistaa). Innovaatioihin liittyvien käsitteiden ja 
prosessien analyysi on muotoutunut tutkimuksen kehittyessä ja yhteiskunnan muuttuessa. Käsitettä ovat 
muotoilleet niin tutkijat, kehitysorganisaatiot kuin viranomaisetkin eri puolilla maailmaa, Euroopan unionis-
sa ja myös Suomessa. 
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kekSinnöiStä markkinavetoiSiin 
innovaatioihin

Eniten innovaation leviämiskäsitteen tulkintaan on vaikut-
tanut Everett M. Rogers, jonka perusteos ilmestyi v. 1962. 
Uusin päivitetty painos teorioista on ilmestynyt vuonna 
2003 (Diffusion of Innovations). Rogersin teoriaa pidetään 
edelleen perusteoriana. Hänen innovaatioiden diffuusiota 
koskevat teesinsä ovat olleet perustana uusille tutkimuksille 
ja sovellutuksille. Hänen mukaansa:

Innovaatioiden diffuusio eli leviäminen (käytäntöön su-
lauttaminen) on prosessi, jonka avulla innovaatio välittyy 
joidenkin tiettyjen kanavien kautta ajan kuluessa jonkin so-
siaalisen järjestelmän jäsenille.78 Innovaatio, välittymisen ka-
nava, aika ja sosiaalinen järjestelmä ovat Rogersin mukaan 
olennaiset tekijät kaikkien innovaatioiden leviämisessä.

Innovaatioiden syntyä, omaksumista ja leviämistä voi-
daan lähestyä kahdesta näkökulmasta; kreatonistisesta tai 
evalutionäärisestä. Kreatonistisen lähestymisen mukaan yri-
tys ohjaa tuotteiden omaksumisprosessia ja ihminen on lii-
ketoiminnan kohteena. Evolutionäärinen näkemys korostaa 
ihmisten toimintaa käytäntöjen luojana, aktiivisena toimija-
na. Innovaation omaksumisen ja leviämisen pariaatteita on 
käsitelty jo 1900-luvun alussa eurooppalaisessa sosiologiassa. 
(esim. ranskalainen G. Tarde vuonna 1903) 

Innovaatioiden syntyä on painotettu tieteen antamil-
la mahdollisuuksilla (teknologian työntö) tai markkinoi-
den kysynnällä. Tutkimuksen edetessä on lisääntyvästi tuotu 
esille monien eri tekijöiden vaikutusta ja verkostojen mer-
kitystä. On nähty, että innovaatioprosessiin sisältyy tieteen 
ja teknologian ja toisaalta markkinoiden vuorovaikutus. 
Markkinoiden kehitykseen puolestaan vaikuttavat sosiaali-
set, kulttuuriset ja taloudelliset ulottuvuudet. Erityisesti uusi 

eurooppalainen ohjelmallinen kehittämispolitiikka on laa-
jentanut käsitteen käyttöä. Jopa niin, että innovaatio on sa-
nana kärsinyt inflaation merkiten lähes kaikkea uudeksi tul-
kittavaa tai ainakin sellaiseksi nimettävää toimintaa. Tästä 
huolimatta käsite on harkiten ja eritellen käytettynä tärkeä 
eri alojen kehitystyössä. 

Ajallisen omaksumisen perusteella Rogers muodostaa 
kellomaisen käyrän, jonka mukaan diffuusio tapahtuu aina 
samassa järjestyksessä eli innovaattorit ensin, sitten varhaiset 
omaksujat jne. 

Innovatiivisuuden omaksuminen Rogersin mukaan (1995)

Rogers (1983/1995/2003) jaottelee innovaatioiden omaksu-
jat viiteen (asenne) ryhmään ja esittää myös niiden osuuden 
kaikista omaksujista (%): 
1. Innovaattorit (innovators), 2,5 %
2. Varhaiset omaksujat (early adopters),13,5 %
3. Varhainen enemmistö (early majority),34 %
4. Myöhäinen enemistö (late majority), 34 %
5. Vitkastelijat/vastahakoiset (laggards),16 %
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Rogersin mukaan idean, tuotteen tai käytännön omaksumi-
nen riippuu viidestä tekijästä:

•	 suhteellinen höyty (eli onko uusi 
parempi kuin aikaisempi ratkaisu)

•	 soveltuvuus (miten hyvin innovaatio sopii 
yksilön arvoihin, tarpeisiin ja kokemuksiin)

•	 muutostarve (miten paljon käyttäjän 
tulee muuttaa toimintaansa)

•	 kokeiltavuus (miten paljon innovaatioita 
on mahdollisuus kokeilla etukäteen)

•	 kommunikoitavuus (kuinka hyvin muut 
yhteisön jäsenet näkevät hyödyn)

Eri tutkimuksissa (esim. Rogers 1995) on todettu ominai-
suuksia, jotka edistävät innovaation leviämistä. Tällaisia ovat: 
suhteellinen hyöty (uusi suhteessa vanhaan), yhteensopivuus, 
(sopivuus kulttuuriarvoihin, sosiaaliseen järjestelmään), mo-
nimutkaisuus (käytettävyys/ymmärrettävyys), kokeiltavuus, 
soveltuvuus (kokeilu omiin tarpeisiin) ja havaittavuus.

Ominaisuuksien lisäksi innovaatioiden omaksumisno-
peuteen vaikuttavat mm. tiedonvälityskanavat, innovaa-
tiopäätöksen luonne (vapaaehtoinen, yhteinen tai aukto-
riteettiin perustuva päätös), sosiaalinen järjestelmä sekä 
muutostoimijoiden edistävä toiminta.

Käsitteen, sisällön ja tulkinnan muutoksista

Edellä mainittujen Rogersin innovaation leviämismallien 
jälkeen innovatiivisuuden olemusta, syntyä, leviämistä, elin-
kaarta yleensä eli innovaatioprosessia kaikkineen on tutkittu 
runsaasti ja kuva on monipuolistunut. 

Maa- ja metsätalousministeriön Elintarvikkeiden inno-
vaatiotyöryhmä on määritellyt elintarvikeinnovaation seu-
raavasti (MMM 2003):

Elintarvikeinnovaatio on elintarvikkeiden raaka-ainei-
siin, tuotantotapaan ja tuotteen jalostukseen, pakkaukseen 
ja säilytykseen sekä ominaisuuksiin liittyvä keksintö tai toi-
mintamalli, joka ei ole ollut aikaisemmin käytössä ja joka 
antaa tuotteelle lisäarvoa.

Erilaisia innovaatioprosesseja
Tekesin ProACT –ohjelmassa on luotu katsaus eri teorioihin, joissa on 
kuvattu innovaatioprosesseja ja niiden kehitystä.

Teknologinen työntömalli on Schumpeterin kehittelemä teoria. Se 
on lineaarisesti ja vaiheittaisesti etenevä, jossa innovaation lähtöte-
kijöinä ovat tiede ja teknologia. Mitä enemmän tutkimus- ja kehi-
tystyötä tehdään, sitä enemmän syntyy innovaatioita markkinoille. 
Työntömalliajattelu vallitsi 1900-luvun puolenvälin jälkeen.

Markkinatarpeeseen perustuva malli nousi etusijalle 1960-luvun lop-
pupuolella (Schmookler) yritysten välisen kilpailun voimistuessa ja 
markkinoiden merkityksen kasvaessa. Lähtökohtana oli, että ideat in-
novaatioihin saadaan asiakkailta. Markkinat olivat siis innovaatioiden 
lähteenä. Teoria oli siten vastakkainen työntömallille. (Rothwell 1994)

Em. mallien yhdistelmä, jossa innovaatio nähtiin tieteen, teknologian 
ja markkinoiden toisiinsa liittyvinä vuorovaikutuksena sai perusteita 
uusista tutkimuksista 1970-luvulta lähtien.

Ketjulinkkimallin perusajatuksena on innovaatioprosessin interaktii-
visuus. Tuotteen kehittämisessä on viisi polkua, jotka ohjaavat tuot-
teen kehittämistä: innovaatioprosessin keskuspolku alkaa suunnitte-
lusta ja jatkuu tuotekehityksen kautta markkinoille. Myös tutkimus 
kulkee koko ajan mukana linkitettynä innovaatioprosessiin ideoinnis-
ta kaupallistamiseen. Uutena aikaisempaan ovat palautevaiheet, joilla 
asiakkaiden tarpeet otetaan huomioon seuraavassa kehitysvaiheessa. 
Suunnittelu, tutkimus, tuotekehitys ja markkinointi linkittyvät koko-
naisuudeksi, johon sisältyy tiivis yhteistyö. (Kline ja Rosenberg 1986)

Integroitu malli kuvaa innovaatioprosessia rinnakkaisina vaiheina. 
Mallin (1980- ja 1990-luvuilla) mukaan innovaatioprosessi on vaiheit-
taista ja voimakkaasti poikkifunktionaalista. Siinä on mukana myös ul-
kopuolinen verkostoituminen.

Prosessimallit ovat uusimpia malleja. Niissä innovaatiot perustuvat 
verkostomaiseen toimintaan. Innovaatioverkossa kaikki mukana ole-
vat toimijat pyrkivät prosessin tehostamiseen ja nopeuttamiseen.79

Innovaatio voidaan ryhmitellä sen pääajatuksen mukaisesti 
esimerkiksi seuraaviin ryhmiin:

TUOTEINNOVAATIO 

Uusi tai parannettu tuote, palve-
lu tms.

PROSESSI-INNOVAATIO 

Uudentyyppinen teknologia, inf-
rastruktuuri, logistiikka, työsken-
telymalli, palveluprosessi tms.

ORgANISATORINEN 
INNOVAATIO 
Uusi organisointitapa, ohjaus- ja 
johtamisjärjestelmä, verkosto ja 
yhteistyömalli, arvoketju, rahoitus- 
hankinta- tai ostojärjestelmä tms.

MARKKINAINNOVAATIO

Uusi markkina-alueen tai seg-
menttien valloitustapa, uudet 
konseptit tms.
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Käytännössä monet toteutuneet innovaatiot ovat yhdistel-
miä eri lajeista ja toteutumiseen on vaikuttanut monesta 
suunnasta tulevia samanaikaisia tekijöitä 

Innovaatiota käsittelevään kokonaisuuteen liittyy itse in-
novaatiokäsitteen lisäksi muita käsitteitä, kuten innovaa-
tioprosessi, innovaatiojärjestelmä, innovaatioympäristö, in-
novaatiokulttuuri, innovaatiopolitiikka sekä myös klusteri, 
inhimillinen tai sosiaalinen pääoma ja verkostot. 

Innovaatiot elintarviketeollisuudessa, 
tutkimustuloksista oppia

Tilastokeskuksen innovaatiotoiminnan yleisyyttä teollisuu-
dessa mittaavan tutkimuksen mukaan teollisuudessa puolet 
yrityksissä laskettiin sellaisiksi, joissa vuonna 2004 todettiin 
innovaatioita. Toimialoittain tarkasteltuna innovaatiotoi-
minnaksi laskettava toiminta oli toiseksi suurin elintarvi-
ke- ja juomateollisuudessa.80  Tutkimuksen mukaan innovaa-
tiotoiminnan merkittäviä vaikutuksia innovaatiotoimintaa 
harjoittaneiden yritysten (kaikki toimialat) mielestä olivat:

•	 tuotteiden ja palveluiden laadun paraneminen  
(73 % palvelu- ja 66 % teollisuusyrityksistä)

•	 tuote- ja palveluvalikoiminen laajentuminen  
(66 % teollisuus- ja palveluyrityksistä)

•	 pääsy uusille markkinoille tai markkinaosuuden kasvaminen  
(57 % yrityksistä)

•	 tuotannon ja palvelutarjonnan joustavuuden parantuminen  
(60 % palvelu- ja 58 % teollisuusyrityksistä)

•	 tuotannon ja palvelutarjonnan kapasiteetin lisäys  
(54 % teollisuus- ja 53 % palveluyrityksistä)

•	 alentuneet yksikkökustannukset  
(50 % teollisuus- ja 38 % palveluyrityksistä)

Lisäksi kolmannes teollisuusyrityksistä ilmoitti merkittä-
viksi tekijöiksi vähentyneen materiaalien ja energian käytön 
(tuotettua yksikköä kohden), vähentyneet ympäristöhaitat ja 
parantuneet terveys- ja turvallisuustekijät sekä viranomais-
määräysten, lainsäädännön ja standardien vaatimusten 
täyttymisen.

Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä (2008) korostaa 
viittä osa-aluetta elintarvikkeiden innovaatiotoiminnan kehit-
tämiseksi: kansallisen strategian laatiminen, monitieteiseen ra-
hoitukseen liittyvät käytännöt ja koordinointi, lainsäädäntöön 
liittyvät tekijät, teknologiset tekijät ja markkinalähtöisyys.

Elintarvikealan innovaatioihin liittyviä suomalaisia tutki-
muksia on tehty toisaalta toimialakohtaisina tai esim. maa-
seudun pieniin yrityksiin liittyvinä. 

Innovaatiot ja elintarvikealan pienyritykset
Tutkimuksessaan Innovatiivisuuden yhteys elintarvikealan pienyri-
tyksen tuotestrategian laatukäsityksiin Malin (2007) jakoi kyselyn 
(59 pienyritystä) yritykset kahteen ryhmään innovatiivisuuden perus-
teella. Perinteisiä kehittäjiä oli vastanneista 51  %. Ryhmä oli hete-
rogeeninen. Toisen ryhmän (49 % vastanneista) muodostivat kasvu-
haluiset innovoijat, jotka olivat pääosin mikroyrityksiä (2–9 henkilöä) 
ja jotka valmistivat korkeasti jalostettuja tuotteita kaikilla elintarvi-
ketoimialoilla. Kasvuhaluiset innovoijat olivat tuoteorientoituneita. 
Tuotteiden uutuusaste oli korkea ja tuotteita leimasi omaperäisyys. 
Tuotteen laatu ja myös terveellisyys koettiin tärkeäksi, samoin ulkonä-
kö. Johtopäätöksenä Malin tiivistää: 

•	 innovatiivisuus oli yhteydessä laadun arvostukseen ja innovatiivi-
silla yrityksillä oli positiivinen laatukäsitys ja terveellisyys arvostet-
tiin kolmanneksi korkeimmalle maun ja hygieenisyyden (turvalli-
suuden) jälkeen

•	 kasvuhaluiset olivat perinteisiä innokkaampia kehittämään uusia 
tuotteita ja innovatiiviset yritykset olivat aktiivisempia hakemaan 
ideoita yrityksen ulkopuolelta

•	 innovatiivisuus oli yhteydessä yrityksen kasvuhalukkuuteen

•	 kasvu voi tuotestrategian ohella liittyä myös myynti- ja jakeluka-
navien kehittämiseen ja vertikaalisen yhteistyön kehittämiseen 
elintarvikeketjussa

•	 tuoteorientoituneisuuden rinnalla markkinointiyhteistyö, verkos-
toituminen ja tuotekehitysavun hankkiminen voivat olla innova-
tiivisen yrityksen mahdollisuuksia

•	 ulkoisen informaation hyödyntäminen on innovatiivisuuden kes-
keisiä tunnusmerkkejä

•	 innovatiivisuutta tulee mitata monella eri mittarilla, ei ainoastaan 
tuoteinnovaatioita kuvaavalla mittarilla.81
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innovaatioympäriStö kehittyy

Vaikka innovaatiotoiminnasta nykyisin käsittein on alettu 
puhua laajemmin vasta EU-aikana, aikaisemmin Suomen 
koulutus- ja kehittämisjärjestelmän kehittämisessä on täh-
dättu osin samanlaisiin tavoitteisiin. Tämän teoksen ja käsi-
teltävän toimialan, elintarviketalouden, kannalta olennaisia 
ovat sekä yleiset osaamiseen (know how / tieto-taito) liittyvät 
koulutus-, neuvonta- ja tutkimusjärjestelmät. Tapahtunutta 
muutosta ei voi selittää irrallisena muusta yhteiskuntakehi-
tyksestä eikä tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan, 
ja lopulta innovaatiopolitiikan vaiheista. Tieto tapahtunees-
ta kehityksestä auttaa ymmärtämään nykytilaa, käynnis-
sä olevaa muutosta ja tulevaisuuden mahdollisuuksia myös 
elintarviketaloudessa. 

Elintarviketalouden varhaisimmat uudistukset liittyivät 
maatalouteen ja siirtymiseen omavaraistaloudesta raha- ja 
markkinatalouteen. Uudessa vaiheessa koneita ja tarvikkeita 
ostettiin ja tuotteet myytiin. Pääoman tarve kasvoi ja myyn-
tiin pyrittiin saamaan parhaiten kaupaksi käyviä tuotteita. 
Ihmistyön säästämiseksi ja tehostamiseksi alettiin käyttää ja 
ostaa toisten valmistavia välineitä ja koneita. Tämä merkitsi 
koko maatalouskulttuurin muutosta.

Edelläkävijät ja kansansivistys luovat perustaa 

Aikaisemmin mainitut esimerkit (luku 2) kuvaavat maata-
louden ja elintarviketeollisuuden alkuvaiheiden kehitystä, 
siirtymistä merkantilistisesta liberaaliin talouspolitiikkaan. 
Muutos antoi sysäyksen innovaatioiden syntyyn, käyttöön-
ottoon ja leviämiseen. Edellä todetut analyysit innovaatioista 
(esim. Shcumpeterin ja Rogersin) ja niiden leviämisestä so-
pivat hyvin suomalaiseenkin todellisuuteen. Innovaatioiden 
leviämisen edellytyksiä olivat yhteiskunnan rakenteellinen 
valmius, teknologiset keksinnöt (työntömalli) sekä niistä 
saatava hyöty ja muutostarve. 

Koulutus ja sivistys innovaatioiden taustalla
Yhteiskunnalliset muutokset 1800-luvulla loivat pohjaa maatalouden 
ja elintarvikkeiden jalostuksen kehittymiselle. Maatalouden uudistus-
ten leviämisen edellytyksiä oli yleissivistyksen kehittyminen, kyky näh-
dä uusien menetelmien käyttökelpoisuus ja valmius tehdä päätök-
siä, jotka aiheuttivat muutoksia. Kansakoululaitoksen perustaminen 
(1866) ja leviäminen sekä lehdistön nousukausi 1860-luvulla lisäsivät 
yleissivistystä ja levittivät uudenlaisia aatteita. Maatalouskirjallisuuden 
läpimurto tapahtui 1890-luvulla. Maatalouden järjestötoiminta laa-
jeni 1860-luvulla, kun jokaiseen lääniin perustettiin maanviljelysseu-
ra. Maatalouden järjestötoimintaan osallistuivat alkuvuosikymmeni-
nä säätyläiset, virkamiehet ja suurtilalliset. 1890-luvulla ja 1900-luvun 
alussa talonpojat tulivat lisääntyvästi mukaan seuroihin. 

Maatalouskoneiden tuonti Suomeen kasvoi 1870-luvulla ja niitä 
alettiin esitellä maatalousnäyttelyissä. Seuraavalla vuosikymmenellä 
alkoi kotimaisten maatalousvälineiden laajempi tuotanto. Tärkeä uu-
distusten leviämistä edistävälle ilmapiirille oli sääty-yhteiskunnan val-
tarakenteiden murtuminen, kun Suomessa luovuttiin säätyvaltiopäi-
vistä vuonna 1906. Torpparien vapautus vuonna 1918 loi edellytyksiä 
uudistusten leviämiselle entistä laajemmalle, vaikkakin vain suurim-
milla tiloilla oli varallisuutta ottaa uudistuksia ensimmäisenä käyt-
töön. Innovaatioiden leviämiselle tarpeelliset sosiaaliset ja sivistykselli-
set edellytykset saavutettiin useimmissa osissa Suomea 1890-luvulla. 
Kauppa, teollisuus ja liikenneyhteydet loivat maatalouden kehittymi-
sen perusedellytykset. Koululaitos, lehdistö ja järjestötoiminta edisti-
vät uutuuksien leviämistä, aluksi asutuskeskuksien lähelle, vähitellen 
laajemmin elinkeinon piiriin.82

Maatalouden ja elintarvikkeiden jalostuksen varhaisvaihei-
den edelläkävijöinä niin Suomessa kuin Satakunnassakin oli-
vat aluksi usein koulutetut yksilöt, monesti yhdessä organi-
soituneiden yhteisöjen kanssa. Innovaattoreille oli tyypillistä 
korkea oppineisuus ja yhteiskunnallinen asema sekä kan-
sainväliset yhteydet. Markkinoiden hallitsevuus (innovaatio-
teorioissa mainittu markkinatarpeeseen perustuva malli) ei 
tuolloin vielä korostunut. Oli kuitenkin selvää, että ainakin 
joissakin väestöryhmissä täytyi olla tarve sekä sosiaalinen ja 
kulttuurinen tilanne riittävän kypsä uusille asioille. 

Kartanot edelläkävijöinä 
Satakunnassa maatalouden edelläkävijöinä ja varhaisina omaksuji-
na olivat kartanot, kuten Köyliön Vanhakartano, Vuojoki Eurajoella ja 
Kokemäen kartano. Esimerkiksi Kokemäen kartanon omistaja A. von 
Knorring kuului maan etevimpiin viljelijöihin. Hän oli siirtynyt Suomeen 
Etelä-Ruotsista, Skoonesta, jossa maatalous oli jo kehittynyt.83
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Yhteiskunnallinen tilanne, talous ja sitä koskevat sää-
dökset edesauttoivat, mahdollistivat tai estivät muutosta. 
Elintarviketuotannon kehittämistavoitteita tuettiin neuvon-
nalla, koulutuksella ja tutkimustoiminnalla sekä rahoitus-
järjestelmillä, nykykielen mukaan innovaatioympäristöllä. 
Neuvontajärjestöt, alan oppilaitokset, erilaiset kehittämis-
organisaatiot, kirjallisuus, ammattilehdet ja tuotantovälinei-
den kauppa toimivat tiedon, uusien käytäntöjen ja innovaa-
tioiden levittäjinä. 

Maatalousneuvonta syntyy ja laajenee

Suomessa maatalouden järjestötoiminta alkoi Turussa 
v.  1797, jolloin perustettiin Suomen talousseura. 
Talousseuran myötävaikutuksella Satakuntaan perustettiin 
Porin maanviljelysseura Hotelli Otavassa toukokuussa 1861. 
Talolliset ja maanviljelijät olivat kokouksessa vähemmistönä 
ja kartanonherojen, ratsutilallisten ja tilallisten kokouksessa 
puhuttu ruotsikin vieroitti talonpoikaisväestöä toiminnasta. 
Tuohon aikaan säätyläisten ja talonpoikien välillä vallitsivat 
suuret luokkaerot. Aikaisemmin perustettujen seurojen esi-
kuvien mukaisesti maatalousseuran tehtäväksi tuli kansan-
tajuisten kirjasten julkaiseminen, kokousten järjestäminen, 
karja- ja työväline-esittelyt, kyntökilpailut sekä siementen 
ja muokkausvälineiden hankkiminen. Seuran alueeksi tuli 
vuonna 1867 koko Satakunnan maakunta, johon tuolloin 
luettiin myös Tampereen kaupunki ympäristöineen. Seuran 
nimeksi muutettiin Satakunnan maanviljelysseura. 

Maanviljelysseuran oma neuvontatoiminta alkoi 
v.  1875, kun seura palkkasi ensimmäiset kiertävät neuvo-
jat. Valistustoiminta siirtyi paikallistasolle, maanviljelysseu-
ran alaisiin maamiesseuroihin, kalatalousyhdistyksiin ja kar-
jan tarkkailuyhdistyksiin. Vuonna 1905 maatalousseuroja 
oli Suomessa jo 41. Seurojen kautta levisi tieto uusista vil-
jelymenetelmistä, karjanhoidon uudistuksista, työvälineis-
tä, lannoitteista ja siemenistä, ensin säätyläisten ja talollisten 
keskuuteen, lopulta torppareidenkin käyttöön.84

Osuustoimintaliikkeen synnyn jälkeen Pellervo-seura alkoi 
1899 julkaista samannimistä lehteä, josta tuli merkittävä 
tiedonlevittäjä suomalaiselle maataloudelle. Myöhemmin 
monet ammattilehdet ovat levittäneet uusia käytäntöjä alan 
toimijoille.

Maakunnallisten maanviljelys- ja talousseurojen neuvo-
jien määrä lisääntyi eri puolilla maata. Vuonna 1920 koko 
maassa neuvojia oli jo 200 ja 1930-luvun lopussa kaksi ker-
taa enemmän. Neuvojien asiantuntemusalat monipuolistui-
vat ja laajenivat maanviljelyksestä ja karjanhoidosta metsän-
hoitoon, puutarhanhoitoon, kotitalouteen, kalatalouteen ja 
taloudelliseen neuvontaan. Satakunnassa eri alojen neuvojia 
vuonna 1920 oli pari kymmentä.85

Maaseutuväestöltään ja viljelmien lukumäärältään 
Satakunnan maanviljelyseuran alue oli 1930-luvun alussa 
kolmanneksi suurin. Paikallisyhdistysten jäsenmäärä kas-
voi 30-luvun loppuun mennessä 10 000:een ja oli suurim-
millaan 1950-luvun lopussa, jolloin jäseniä oli n. 24 000. 
Paikallisyhdistyksistä koostuivat maakunnalliset yhteenliit-
tymät, jotka muodostivat valtakunnallisen keskuselimen. 
Tällä järjestelmällä voitiin ottaa huomioon erilaiset paikal-
liset olosuhteet ja tarpeet. Keskusliitto piti puolestaan maa-
kunnalliset seurat ajan tasalla ja välitti niille uusinta tietoa 
koe- ja tutkimustoiminnasta.86

Tieto ja uudistukset leviävät 

Maanviljelysseuran kalatalouden neuvonta Satakunnassa 
käynnistyi vuonna 1880 kalansuolauksen ja silakka-astioi-
den valmistuksen neuvonnalla. Vuodesta 1907 maanvilje-
lysseura otti omaan varsinaiseen työohjelmaansa kalastuksen 
neuvonnan. Kalataloudellinen toiminta vilkastui 50-luvulla 
uuden kalastuslain tultua voimaan. Maatalouden erikoisalo-
jen neuvontaan oli perustettu jo ennen toista maailmanso-
taa useita järjestöjä, kuten sianjalostusyhdistys (1908), lam-
paanjalostusyhdistys (1918), laidunyhdistys (1927) sekä 
laajasti työtapojen kehittämiseen paneutuva Työtehoseura 
(1924). (Satakunnan maatalousneuvonnan ensimmäistä 
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100 vuotta on käsitelty seikkaperäisesti L. I. Kaukamaan ja 
V. Lähdeojan kirjoittamassa historiikissa Satakunnan maan-
viljelysseura 1981–1961).

Tärkeinä tiedon ja alan uutuuksien levittäjinä toimivat 
maatalousnäyttelyt, joita pidettiin eri puolilla maata aina 
1990-luvulle saakka, jonka jälkeen maakunnalliset näyttelyt 
koottiin yhdeksi jokakesäiseksi valtakunnalliseksi näyttelyk-
si. Viime vuosina talvisaikaan ovat esillä uusimat koneet ja 
laitteet omassa erikoisnäyttelyssään. Satakunnassa maanvil-
jelyseurojen organisoimina pidettiin lähes joka vuosi joita-
kin paikallisia maatalousnäyttelyitä ja vuodesta 1911 Porin 
maanviljelysseuran 50-vuotisnäyttelystä lähtien isommat 
näyttelyt joka kymmenes vuosi. Niissä esiteltiin niin peltovil-
jelyyn ja karjantalouteen liittyvät uusimmat koneet, koneet, 
laitteet, tuotantoeläimet kuin opetus ja tutkimus. Viimeinen 
Satakunnassa pidetty valtakunnallinen maatalousnäyttely 
pidettiin Satakunnassa Ulvilassa vuonna 1994.

Sodan jälkeen neuvontatyössä toimi useita järjestö-
jä kunnes suomenkieliset neuvontajärjestöt yhdistyi-
vät (valtiovallan painostaessa valtionapujen vähentämisel-
lä) Maatalouskeskusten liitoksi ja vuonna 1991 edelleen 
Maaseutukeskusten liitoksi. Nimen vaihdos heijasteli ai-
kaansa, maaseudun muutosta ja maatalouden osuuden vä-
henemistä. Maatalouden neuvonta ja kehittäminen säilyi sil-
ti keskusten ydintehtävänä. Vuonna 2002 otettiin käyttöön 
ProAgria-etuliite niin valtakunnalliselle Maaseutukeskusten 
liitolle kuin maakunnallisille keskuksille. Vuonna 2006 ni-
met pelkistettiin maakuntien nimien mukaisiksi, esim. 
ProAgria Satakunta. 

Innovaatiotoiminnan edistämisessä maatalous- ja maaseu-
tuneuvonnassa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti tärkeitä 
asioita ovat asiakasyhteydet (neuvojat kulkevat asiakkaiden 
luona), seuranta ja oppiminen ulkomaisesta kehityksestä ja 
jalostavan teollisuuden tarpeiden kuunteleminen.

ProAgria Satakunta neuvoo ja kouluttaa
Maatalousneuvonnan pitkää historiaa on ohessa sivuttu muuta-
min lausein. Maaseudun muutos ja EU-aika on asettanut ProAgria 
Satakunnankin neuvonnalle uuden tilanteen ja uusia vaatimuksia. 
Omalla toiminnalla, asiakkaiden maksuilla ja projekteilla on katetta-
va yhä suurempi osuus noin kolmenkymmenen henkilön yksikön bud-
jetista. Keskuksen asiantuntemusalueita ovat kasvinviljely, erikoisvilje-
ly, vihannesviljely, kotieläintalous, luomu, talous ja maaseutuyrittäjyys. 
Keskuksen osana toimivat myös Satakunnan maa- ja kotitalousnaisten 
neuvonta sekä Satakunnan kalatalouskeskus. 

Satakunnassa perusneuvonnan ohella viime vuosien työstä monet 
ovat liittyneet EU:n tuomiin muutoksiin. Tällaisia ovat olleet mm: EU-
tukikoulutus, ympäristökoulutus ja luomukoulutukset. Tuotteiden ja 
toiminnan laadun parantamista ovat edistäneet esimerkiksi laatukäsi-
kirjat (ISO 9002), laatukoulutus teollisuuteen toimitettavista raaka-ai-
neista, maitotilojen laatukoulutus ja Laatulihaa Satakunnasta -hanke. 
Valtakunnallinen Maakuntien Parhaat -laatukoulutus on vienyt eteen-
päin maakunnallisten tuotteiden tasoa.

Mittavassa Tilatreeni-hankkeessa (2001–2003) Satakunnan maa-
seutukeskus kartoitti maatilojen kehittämistarpeet, joiden toteutta-
mista se on vienyt myös uusilla hankkeilla eteenpäin. Omien kehittä-
misprojektien osallistujina ovat olleet myös vuohen maidon ja juuston 
tuottajat, lampaankasvattajat sekä viljeltyjen sienten kasvattajat. 

Maaseutukeskus on ollut mukana myös monissa yhteishankkeis-
sa, jotka ovat vieneet osaamista ja uusia malleja käytäntöön. Tällaisia 
ovat olleet mm. maakunnallinen Elintarvikealan palveluverkko ja 
Vihannesalan osaamisverkko. Innovaatioksi laskettava vihannesvilje-
lijöille tarkoitettu tuholaistarkkailuneuvonta on ollut käynnissä kym-
menkunta vuotta. Yritysneuvontaa annetaan kaikissa seutukunnissa. 
Yhteishankkeissa on kehitetty myös satakuntalaisen elintarvikeosaa-
misen markkinointia, viimeisimpänä osallistuminen Satakunta senaa-
tintorilla 2009 maakunnalliseen tapahtumaan.

Tutkimus ja koulutus laajenevat

Neuvonta ja ammattilehdet hankkivat ja välittävät uusinta 
tutkimustietoa. Varhaisin korkeinta opetusta antava oppi-
laitos Mustialan maatalousoppilaitos koulutti agronomeja 
vuodesta 1865 vuoteen 1908, jolloin korkein maatalousope-
tus siirtyi Helsingin yliopiston vuonna 1896 perustettuun 
maanviljelystaloudelliseen osastoon. Tieteellinen koetoi-
minta käynnistyi Mustialassa jo 1883, mutta jo parikym-
mentä vuotta sitä ennen Turun Ruissalossa harjoitettiin 
koetoimintaa. Myös Turun Akatemia oli jo aikaisemmin 
aloittanut maatalouden tutkimuksen. Sen pohjalta syntyi 



85OmavaraistalOudesta valmisruOkiin

kehittämistyötä ja neuvontaa antava varhaisin järjestö eli 
Suomen Talousseura.

Innovaatioajattelun leviämisestä

Teoksessaan Innovaatiostrategia ja -kapasiteetti tohtori Matti 
Luostarinen taustoittaa ja analysoi pitkän aikavälin kehitys-
prosessia ja siirtymistä tiede- ja teknologiapolitiikasta inno-
vaatiopolitiikkaan. Yliopistolaitos alkoi Suomessa 1640 pe-
rustetusta Turun Akatemiasta. Korkean tason tutkimus ja 
opetus laajenivat kun perustettiin Keisarillinen Aleksanterin 
yliopisto (Helsingin yliopisto 1828), Geologian tutkimus-
laitos vuonna 1885, Maatalouden tutkimuskeskus vuonna 
1898, Teknillinen korkeakoulu 1908 ja Valtion teknillinen 
tutkimuslaitos (VTT) vuonna 1942.

Innovaatiotoiminnan synnyn taustalla on Yhdysvalloissa 
1940-luvun lopulla esitetty näkemys perustutkimuksen ja 
tieteellisen tutkimuksen yhteydestä taloudelliseen kasvuun. 
Seuraavalla vuosikymmenellä syntyneen ensimmäisen piilaak-
son tulosten käyttö laajeni tiedepuistotoiminnaksi eri puolil-
la maailmaa. Ajatuksena oli, että luomalla laajoja tutkimus- ja 
kehittämisryhmiä voidaan ratkaista ja hallita monimutkaisia 
teknologisia, tieteellisiä, taloudellisia ja yhteiskunnallisia on-
gelmia. Suomessa ajattelu johti mm. yliopistojen hajasijoitta-
miseen osana aluepolitiikkaa 1960- ja 70-luvuilla.

Suomen Akatemiaan perustettiin vuonna 1961 uusia toi-
mikuntia. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa vahvistettiin val-
tiovallan ja yritysten toimin. Luotiin Valtion tiedeneuvosto 
(1963), Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (1967) ja 
Kehitysaluerahasto (1971). Tuon ajan kehitysuskon luoma 
infrastruktuuriin rakentui maan innovatiivinen tiede- ja tek-
nologiapolitiikka ja sen toteutus. Kansainvälisessä kilpailus-
sa, kasvupolitiikan vallitessa hintakilpailukyvyn parantamisen 
välineeksi todettiin varsinkin tuote- ja prosessi-innovaatioi-
den kehittäminen. Vallalla ollut usko kehityksen suunnitte-
lun mahdollisuuksiin tuki tätä ajattelua. Innovaatiopolitiikka 
koettiin tuolloin institutionaalisena ja tiede- ja teknologiapo-
litiikkaa toteutettiin 1960-luvulla luodun infrastruktuurin 

pohjalta. Teknologisen kehittämistoiminnan katalysaattoriksi 
nousi vuonna 1983 perustettu Teknologian kehittämiskeskus 
(Tekes). Toisen vaiheen aallossa 1970- ja 80-luvuilla Suomessa 
siirryttiin teollisia rakenteita muuttavaan vaiheeseen ja orga-
nisaatioiden muutokseen. Vaikka innovaatioista oli tulossa 
talous- ja sosiaalipolitiikan sekä talouden menestystekijä, in-
novaatiotoiminta osana alueellista kehittämispolitiikkaa käyn-
nistyi vasta Suomen EU-jäsenyyden myötä.90

Monialaista tutkimusta maa- ja elintarviketaloudesta

Nykyisen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen 
(MTT) juuret ulottuvat Maanviljelys-taloudelliseen koelai-
tokseen, joka keisari Nikolai II:n julistuksella perustettiin 
vuonna 1898 Vantaan Tikkurilaan. Se toimi vuosina 1924–56 
Maatalouskoelaitoksen nimellä ja vuodesta 1957 Maatalouden 
tutkimuskeskuksena (MTTK, vuodesta 1994 MTT). Toiminta 
siirrettiin vuosina 1978–83 Etelä-Hämeeseen, Jokioisille, jos-
sa oli riittävät peltoalueet tutkimustoimintaan. Sotien jälkeen 
siellä käynnistettiin myös elintarvikkeisiin keskittynyt elintar-
viketeknologian osasto.

MTT:n maatalousteknologian tutkimusyksiköksi kehit-
tynyt Valtion Maatalouskoneiden tutkimuslaitos on saanut 
alkunsa vuonna 1921 maataloushallituksen alaisena val-
tion maatalouskoneiden koelaitoksena. Vuodesta 1949 ni-
mi muuttui Valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitoksek-
si ja vuonna 1952 siitä alettiin käyttää nimitystä Vakola. 
Vuonna 1993 tämä Vihdissä sijaitseva laitos yhdistettiin 
MTTK:een.

Maatalouden taloudellinen tutkimus sai alkunsa jo 
vuonna 1912 kirjanpitotilajärjestelmän luomisella. Siihen 
perustuva kannattavuustutkimus tehtiin maanviljelystalou-
den tohtorin J. E. Sunilan johtamana ja käytännön keruu-
työn tekivät paikalliset maatalousseurat. Taloustutkimus 
organisoitui vuonna 1916 valtion Maatilataloudelliseksi 
tutkimustoimistoksi. 

Maataloustulojen muodostumiseen tarvittavan puolueet-
toman tutkimustiedon tuottajaksi perustettiin vuonna 1952 
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maatalousministeriön alainen Maatalouden taloudellinen tut-
kimuslaitos, MTTL. Se on ollut keskeinen tiedontuottaja niin 
maataloustulojärjestelmän vuosina kuin EU:iin liittymisen 
valmistelussa ja EU-aikanakin. Vuonna 2001 laitos yhdistet-
tiin osaksi MTT:a, sen Taloustutkimusyksiköksi. Toiminta on 
laajentunut koskemaan laajemminkin maaseutua, sen yrittä-
jyyttä ja ympäristöä.

MTTK:n / MTT:n tutkimustoiminta muotoutui laa-
jaksi verkostoksi eri puolille Suomea, sillä alueelliset olo-
suhteet ja tarpeet vaihtelevat. Satakunnassa laitoksen 
tutkimustoiminnan sijaintipaikkana oli yli seitsemän-
kymmenen vuoden ajan Kokemäen Peipohja. MTT:n or-
ganisaatiouudistuksen ja säästöjen myötä tutkimustoi-
minta supistui vaiheittain ja toiminta päättyi lopullisesti 
vuonna 2002. 

Satakunnan tutkimusaseman pitkäaikainen johtaja Heikki Talvitie kerto-
massa perinteisessä tutkimuspäivässä koetoiminnan tuloksia. 
Kuva Erkki Salomaa 1997.

MTT:n Satakunnan tutkimusaseman vaiheista
Kokemäellä on pitkät perinteet maatalouden kehittämisessä. 
Kokemäen kartano toimi mm. meijeritoiminnan edelläkävijänä, uusien 
menetelmien käyttäjänä ja meijerikoulutuksen käynnistäjänä. Yleinen 
maatalousopetus käynnistyi Kokemäellä vuonna 1908. 

Maataloustutkimus Kokemäen Järilässä alkoi vuonna 1929 
Satakunnan kasvinviljelykoeasemana. Maatalouden tutkimuskeskuk-
sen Satakunnan tutkimusasemalla seurattiin kasvukauden ja muiden 
viljelyolosuhteiden kehittymistä. Kasveja tutkittiin koekentillä ennen 
yleiseen käyttöön ottamista. Tietoa viljelijöille ja muille toimijoille saa-
tiin tutkimusaseman kokeista kasvintuotantoon, viljaan, avomaan vi-
hanneksiin ja tyrniinkin. Kun MTT 1990-luvun puolivälissä uudisti toi-
mintojaan ja alkoi keskittää resurssejaan ajan hengen mukaisesti ja 
säästöjen aikaansaamiseksi, Satakunnan tutkimusasema joutui lak-
kautuslistalle vuonna 1995. Maakunnassa herättiin puolustamaan 
tutkimuksen jatkamista ja strategiaksi valittiin erikoistuminen, maa-
kunnalle tärkeän ja ominaisen vihannestuotantoketjun kehittäminen. 

Sisältö ja toimintaohjelma strategialle koottiin laajassa yhteistyös-
sä ketjun toimijoiden kanssa työnimellä Vihannesalan osaamisverk-
ko. Mukana olivat tuottajat (mm. MTK), jalostusyritykset (mm. Lännen 
Tehtaat Oy ja Saarioisten Säilyke), tutkijat (MTT Puutarhatuotanto), 
kouluttajat ja kehittäjät: Satakunnan Maa- ja metsäinstituutti (myö-
hemmin Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäen toimipaik-
ka), Satakunnan maaseutukeskus, Kotimaiset Kasvikset ry ja Pyhäjärvi-
instituutti, joka toimi organisaattorina. Mukana olivat myös toimintaa 
mm. EU-ohjelmien kautta rahoittaneet Satakuntaliitto ja Satakunnan 
TE-keskus. Tutkimusasemaa ei heti lakkautettu, mutta se muutet-
tiin vuonna 1996 Piikkiössä sijaitsevan MTT:n Puutarhatuotannon vi-
hanneskoepaikaksi. Vihanneksia koskeva tutkimustoiminta jäi pro-
jektirahoituksen varaan ja MTT jatkoi verkostonsa supistamista. 
Tutkimustoiminta Kokemäellä päättyi kokonaan vuonna 2002. 

(Tämän kirjoittaja oli kokoamassa Pyhäjärvi-instituutin hankkeena 
Vihannesalan osaamisverkkoa ja jatkoprojekteja, joissa maakunnalli-
nen yhteistyö, niin viranomaisten, tuottajien, yritysten kuin kehittäjä-
organisaatioiden kanssa sujui hyvin ja edisti vihannessektorin kehitys-
tä. Aktiivisuutta ei vähentänyt edes vuodesta toiseen eri yhteyksissä 
kuultavat fraasit, että Satakunnassa ei osata tehdä yhteistyötä, vaikka 
sitä monilla sektoreilla tehtiin koko ajan).

Nykyään MTT, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 
on alansa ylivoimaisesti merkittävin tutkimuskeskittymä. 
Organisaatio jaettiin vuonna 2006 kuuteen tutkimusalaan: 
biotekniikka ja elintarvike, kotieläintuotanto, 
kasvintuotanto, talous, ympäristö ja teknologia. Laitoksessa 
on runsaat 800 työntekijää, ja se toimii Jokioisten lisäksi 
13 paikkakunnalla. Toiminta keskittyy määräaikaisiin 
tutkimusohjelmiin. Vuonna 2009 käynnissä olevat kahdeksan 
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tutkimusohjelmaa kuvaavat toiminnan suuntaamista ja 
sisältöä: Mahdollisuuksien maaseutu, Huomisen maatila, 
Hyvinvointia ruuasta, Fossiileista uusiutuvaan, Muuttuva 
ilmasto ja maatalous, Vesistöystävällinen maatalous ja 
Geenivarojen kestävä käyttö.

VTT – teknologiaa ja innovaatioita myös Satakuntaan
Elintarvikealan teknologiaan ja prosesseihin kohdistuvaa huippututki-
musta edustaa vuonna 1942 perustettu Valtion teknillinen tutkimus-
keskus VTT. Sen laajasta tutkimuskentästä elintarvikkeisiin liittyvä tek-
nologinen ja muu tutkimustyö on organisointivaiheista riippuen ollut 
nimeltään vaihteleva. Nimikkeinä ovat olleet mm. bio- ja elintarvike-
teknologia ja myöhemmin biotekniikka. Nykyisin elintarvikkeisiin liitty-
vä tutkimus- ja kehitystyö on osa Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuuden 
tutkimuskokonaisuutta. Elintarvike- mallas- ja panimotutkimuksessa 
VTT kehittää teknologioita ja prosesseja, joiden tarkoituksena on syn-
nyttää uudenlaisia tuotteita ja tuotekonsepteja. VTT:n osaamisalueita 
ovat mm. vahva raaka-ainetuntemus, mikrobien ja entsyymien hyö-
dyntäminen prosesseissa sekä tuotteen laatutekijöiden ja kuluttajien 
odotusten ymmärtäminen. Yhteistyö asiakkaiden ja osaamista täyden-
tävien kumppaneiden kanssa on aktiivista. 

Vuonna 2001 VTT:n elintarviketutkimuksen yksikkö VTT Biotekniikka 
tekivät yhteistyösopimukset satakuntalaisten elintarvikealan kehitys-
yksikköjen Pyhäjärvi-instituutin ja Satafoodin kanssa. Sopimusten ta-
voitteena oli elintarvikealan kehitystyön voimistaminen Satakunnassa. 
Tarkoituksena oli, että sopimus lisää VTT Biotekniikan yhteistyömah-
dollisuuksia pk-sektorin ja elintarvikeketjujen parissa, tuo mahdolli-
suuksia uuden liiketoiminnan kehittämiseen, lisää kokemusta alueyk-
sikköjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja vahvistaa näin ollen VTTn 
alueellista näkyvyyttä. Satakunnassa ajatuksena oli, että sopimus li-
sää nykyistä yhteistyötä ja tukee elintarvikealan osaamiskeskustoimin-
taa. VTT ja Pyhäjärvi-instituutti kuuluivat silloin valtakunnalliseen elin-
tarvikealan osaamiskeskukseen ELO:on ja Satafood toimi yhteistyössä 
Seinäjoen elintarvikealan osaamiskeskuksen kanssa. 

Yksityisiä, tiettyyn erikoisalaan keskittyneitä laitok-
sia ovat mm. Viljavuuspalvelu Oy, Hankkijan kasvinja-
lostuslaitos, Perunantuotannon tutkimuslaitos (PTL) ja 
Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimuskeskus (SjT), joka vuo-
desta 1953 on ollut merkittävä satakuntalaisellekin sokerin-
tuotannolle. Sokeriteollisuuden rahoittama tutkimustoimin-
ta siirtyi vuonna 2007 Piikkiöön MTT:n Kasvintuotannon/
Puutarhatuotannon yhteyteen Perniöstä. Yksi sokerijuurikkaan 
kenttäkokeiden paikka on Köyliö (Lännen Räpin koetila). 

Maatalouden koulutus kehittyy varhain Satakunnassa

Talonpoikien kouluttautumiseen toivat mahdollisuuksia 
satakuntalaiset maatalousalan oppilaitokset. Karjataloutta 
koskevaa opetusta Satakunnassa antoivat mm. Suomen ta-
lousseuran toimesta perustettu Kokemäen kartanon mei-
jerikoulu (Kokemäellä vuosina 1875–1890), myöhemmin 
Vuojoen kartanon meijeri- ja karjanhoitokouluna (meijeri-
koulu 1896–1908, karjanhoitokoulu vuoteen 1923). Näiden 
lisäksi alan koulutusta antoi Satakunnan maanviljelysseuran 
kiertävä karjanhoitokoulu vuodesta 1929 vuoteen 1947, jol-
loin se yhdistettiin Siikaisten samana vuonna aloittaneeseen 
pienviljelijäkouluun. Sen toiminta maatalousoppilaitok-
sena päättyi 1993, kun oppilaspaikkoja elinkeinon ja kou-
luun hakeutuvien laskun takia tarvittiin entistä vähemmän. 
Kokemäen tietopuolinen meijerikoulu perustettiin maan-
viljelyseuran aktiivien toimesta vuonna 1909 varmistamaan 
ammattitaitoisen meijerihenkilöstön saannin maakunnassa. 
Satakunnan karjatalouskoulu (aikaisemmin Ulvilan kotita-
louskoulu, myöhemmin Ulvilan maa- ja kotitalousoppilai-
tos) Ulvilassa ehti toiminta-aikanaan (Ulvilassa 1953–1993) 
kouluttaa monia alan osaajia maakuntaan.87

Vanhin maatalouden perusopetusta antava oppilai-
tos oli vuonna 1886 perustettu Osaran maanviljelyskou-
lu Ikaalisissa (myöhemmin maamieskoulu Hämeenkyrössä, 
joka silloin vielä luettiin Satakuntaan. Satakunnan maan-
viljelysseuran perustama ja alussa ylläpitämä Kokemäen 
maamieskoulu aloitti toimintansa 1908. Opetusta täyden-
si kiertävä pienviljelijäkoulu vuosina 1921–46. Kokemäen 
oppilaitos on toiminut siis yli 100 vuotta. Koulutuksen si-
sältö, hallinto ja nimi on vaihtunut (Kokemäen maatalous-
oppilaitos, Kokemäen maa- ja puutarhatalouden oppilaitos, 
Satakunnan maa- ja metsäinstituutti, Huittisten ammat-
ti- ja yrittäjäopisto, Kokemäen toimipaikka) ja se toimii 
ainoana varsinaista maatalousopetustakin antavana oppi-
laitoksena maakunnassa. Vuodesta 2009 yksikkö on ollut 
osa Sastamalan koulutuskuntayhtymää. Maamieskoulusta 
on kehittynyt maaseutuyrittäjyyttä ja puutarhakoulutus-
ta antava oppilaitos, joka järjestää perusopetuksen ohella 
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aikuis- ja täydennyskoulutusta. Maatalouden käytännöt ja 
monet uudistukset ovat levinneet sen kautta maakuntaan ja 
laajemmallekin.

Uusien ruokien valmistus leviää
Uusien ruokailutottumusten leviämistä edisti talousopetuksen kehitty-
minen. Monet oppivat ruuanlaittotaitoja eri järjestäjien lukuisilla kurs-
seilla. Erityinen sijansa ruokatalouden kehityksessä ja uutuuksien levit-
tämisessä on ollut pitokokeilla, jotka kiersivät eri pitäjissä. Vilkastunut 
kauppa, parantuneet kulkuyhteydet ja toisaalta maatalouden tuo-
tannolliset muutokset edesauttoivat leviämistä 1800-luvun lopussa 
ja 1900-luvun alussa. Jo toimintansa alkuvaiheessa, 1800-luvun alus-
sa, Suomen Talousseura lähetti ylioppilaita opettamaan kansalle peru-
nan viljelyä ja hätäruokien valmistusta. Varsinainen ensimmäinen ta-
louskoulu perustettiin Helsinkiin vuonna 1878. Satakuntaan vuonna 
1897 perustettu kasvatusopillinen talouskoulu aloitti seuraavan ke-
väänä talous- ja kasvitarhakurssien pidon. Muita talouspetusta antavia 
laitoksia Satakunnassa ovat olleet Huittisten emäntäkoulu (perustettu 
1895), Satakunnan Kotitalousopisto Karkussa (Vammalassa) (1929) ja 
Kullaan Leineperin emäntäkoulu (1908). Myöhemmistä talouskouluis-
ta mainittakoon vuonna 1949 perustettu Porin talouskoulu, joka siirtyi 
vuonna 1981 Porin kaupungin omistukseen. Nimi muutettiin vuonna 
1989 Porin koti- ja laitostalousoppilaitokseksi ja vuodesta 1997 lähti-
en se on ollut osa Porin Palveluopistoa.

Ammattioppia maakunnasta

Elintarvikealan ammattilaisia elintarvikealan yrityksiin ja 
palvelutoimintaan on vuodesta 1973 kouluttanut Porin 
Teljän ammattikoulu. Se on kehittynyt jo vuonna 1907 
Porin kaupungin perustaman ammattikoulun pohjalta. 
Keskiasteen koulunuudistuksen yhteydessä vuonna 1988 
Porin Teljän ammattioppilaitokseksi muuttunut yksikkö yh-
distettiin vuonna 1997 osaksi laajaa Porin palveluopistoa, 
johon kuului Teljän elintarvikealan lisäksi Porin hotelli- ja 
ravintolaoppilaitoksen antama koulutus. Vuodesta 2005 
opetustoiminta on osa Porin ammattiopistoa, joka tarjoaa 
elintarvikealaan luettavia opintoja myös matkailu-, ravitse-
mus- ja talousalalla. 

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusta Porissa on järjes-
tetty vuodesta 1980. Aluksi järjestäjänä oli valtion omista-
ma Jyväskylän hotelli- ja ravintolaoppilaitos, kunnes Porin 

kaupunki sai luvan hotelli- ja ravintolaitoksen perustami-
seen vuonna 1988. Sen jälkeen koulutus on jatkunut vuon-
na 1997 perustetun Satakunnan ammattikorkeakoulun ho-
telli- ja ravintola-alan sekä matkailualan opetuksena.88

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalaa on Satakunnassa 
mahdollisuus opiskella myös Kokemäenjokilaakson am-
mattiopistossa Kokemäellä ja Rauman ammattiopistossa. 
Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutissa Kankaanpäässä 
elintarvikesektoriin kuuluvan alan otsikkona on catering.

Tämän päivän koulutus siirtää viimeisintä tietoa uusil-
le tekijöille ja antaa työssäoppimisjaksoillaan mahdollisuu-
den käytännön kokemuksiin yrityksissä. Teollisuudesta 
ja kansainvälisistä projekteista saatuja oppeja hyödynne-
tään koulutuksessa. Jo 1970- ja 80 -luvuilla Satahämeen 
Osuusteurastamossa työskennellyt ja opettajaksi kouluttau-
tunut lehtori Ari Åkerström Porin ammattiopistosta pohtii 
innovaatioiden edellytyksiä:

– Satahämeen Osuusteurastamo tarjosi hyvää oppia ammat-
titaitoon eri osastoilla. Oli pitkän linjan ammattimiehiä ja 
työnjohtajia, koulutettuja päälliköitä ja johtajia. Kaikki osa-
alueet olivat edustettuina. Ilman tällaista pohjaa ei synny in-
novaatioita. Uutta ei kehity ilman ammatillista osaamista ja 
kykyä nähdä, miten jokin asia voisi toimia. Tämä oli SOT:ssa 
saatavilla. Oli itsestä kiinni, pystyikö asioita omaksumaan. 
Se loi pohjaa tiedon ja taidon siirtämiselle ammattikoulutuk-
seen ja kansainvälisiin projekteihinkin. Ammatillisessa kou-
lutuksessa työssäoppimisen lisääminen on ollut hyvä suunta. 
Elintarvikealalle tarvitaan riittävän lahjakkaita ja motivoi-
tuneita ihmisiä, joille opettajilla oleva tieto siirretään. Alan 
imago tulisi saada vetovoimaiseksi. Huoli pätevän työvoiman 
saatavuudesta oli yksi syy miksi lähdettiin mukaan kansain-
välisiin projekteihin, joissa on yrityksiä ja oppilaitoksia muka-
na. Kaikkien projekteissa mukana olleiden mielestä on pidet-
ty hyvänä vuorovaikutusta. Se luo pohjaa myös innovaatioille. 
(Haastattelu 20.1.2009)
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Valtakunnallinen koulutus tuottaa 
osaajia Satakuntaankin

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekun-
nan lisäksi myös monet muut korkeakoulut (Teknillinen 
korkeakoulu, Kuopion yliopisto, kauppakorkeakoulut) ovat 
kouluttaneet korkeimman koulutuksen saaneita osaajia elin-
tarviketalouden eri osa-alueille. Monelle satakuntalaiselle 
korkeimman koulutuksen elintarvikekemian alalta on vuo-
desta 1970 antanut Turun yliopiston biokemian ja elintarvi-
kekemian laitos. Vuonna 2001 Turun yliopiston yhteyteen 
perustettiin erillislaitoksena Funktionaalisten elintarvikkei-
den kehittämiskeskus. (Ks. luku 2.3)

Korkeimman maatalouden ja elintarvikealan opetuksen 
lisäksi luotiin toisen asteen käytännönläheinen oppilaitos-
verkosto. Monet satakuntalaiset ovat saaneet agrologi-oppin-
sa Mustialan maanviljelysopistosta. Elintarviketeollisuudessa 
toimiville ovat keskiasteen opinahjoina toimineet mm. Turun, 
Hämeenlinnan, Seinäjoen ja Espoo-Vantaan ammattikor-
keakoulujen (aik. teknillisten opistojen) elintarvikelinjat. 

Porin yliopistokeskus on 1990-luvulla muodostunut ja 
2000-luvulla täydentynyt kuuden korkeakoulun ja yliopis-
ton opetusta antava yksikkö. Sen yksiköille ei juuri ole lei-
mallisesti elintarvikealaan liittyvää toimintaa, mutta sen 
opetusohjelmat sekä tutkimus- ja kehittämistyö toimivat ka-
talysaattorina satakuntalaisessa innovaatioympäristössä.

Järjestöt edunvalvonnassa ja kehitystyössä
Maatalous- ja elintarvikealan ammatillisten järjestöjen vaiku-
tus elintarvikeketjujen kehitykseen on suuri. Vuonna 1918 pe-
rustettua Maataloustuottajain keskusliittoa (MTK) oli jo edeltänyt 
Maataloustuottajain valtuuskunta. Se organisoi piiriliitot, joiden edus-
tajat perustivat MTK:n valvomaan maataloustuottajain etuja. Jo tätä 
ennen eri puolilla Suomea oli toiminut maanviljelijäin yhdistyksiä, mm. 
Satakunnan Maanviljelijäin Yhdistys, jonka pohjalta syntyi maatalous-
tuottajain aluejärjestö.89

MTK on toiminut kunkin ajan yhteiskunnallisen tilanteen mu-
kaan maatalouspolitiikan eri osa-alueilla maatalouden harjoittajien 
edustajana ja etujen ajajana. Lisäksi järjestö ja sen äänenkannattaja 
Maaseudun tulevaisuus -lehti ovat nostaneet esille uusia käytäntöjä. 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tutkimustuloksia kos-
keva Koetoiminta ja käytäntö -liite on levittänyt tietoa käytännön te-
kijöille sovellettavaksi. Satakunnassa aluejärjestö MTK Satakunta on 
osallistunut erityisesti oman maakunnan tärkeiden alojen asioiden 
edistämiseen sekä myös koulutus- ja hanketoimintaan.

Elintarvikealalla työntekijäosapuolena työsuhteen ehtoja koskevissa 
asioissa toimii Suomen Elintarviketyöläisten liitto (SEL). Se on perustet-
tu jo vuonna 1905, paljon ennen työnantajien järjestäytymistä.

Elintarvikeyritysten edunvalvontajärjestö syntyi vasta sotien jälkeen. 
Sotavuosina viranomaiset säätelivät tarkkaan elintarviketuotantoa. 
Elinkeinon harjoittajat eivät aina pitäneet tulosta hyvänä ja alan yritys-
ten edustajia kokoontuikin v. 1943 neuvottelemaan elintarvike- ja nau-
tintoaineteollisuuden laitoksia koskevan keskusliiton perustamisesta. 
Saman vuoden joulukuussa alan keskusliiton perustamiseen osallis-
tui kolmisenkymmentä yritystä. Mukana olivat elintarviketeollisuuden 
ohella kaupan keskusliikkeet Kesko, SOK ja Tuko, sillä ne olivat tuolloin 
merkittäviä elintarvikejalostuksen harjoittajia. Keskusliikkeistä OTK liit-
tyi jäseneksi vasta myöhemmin. Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) liit-
tyi pian Suomen teollisuusliittoon. Se toimii nykyisin Elinkeinoelämän 
Keskusliiton (EK) yhtenä järjestönä ja alansa edustajana työehtosopi-
musasioissa ja hintakysymyksissä. 

Elintarviketeollisuusliittoon kuuluvat suuret ja keskisuuret elintarvi-
keyritykset ja satakuntalainen elintarviketeollisuus toimii monissa sen 
toimialaryhmissä. ETL:llä on ollut seuraavilta vuosikymmeniltä läh-
tien kasvava merkitys elintarvikealan monissa kysymyksissä mukaan 
lukien tutkimus- ja kehittämistoiminta. ETL ryhtyi 1980-luvulla hake-
maan Tekesin ja Sitran tutkimusrahoitusta yritysten kehittämistä koke-
viin hankkeisiin. Liitto ja sen yhteydessä toimiva Elintarvikkeiden tutki-
mussäätiö organisoivat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vuosittain 
Elintarvikepäivät, joilla tuodaan esille ajankohtaisia alan kehittämisky-
symyksiä ja jotka esittelevät myös alan innovaatioita.

Elintarviketuotannolle on ominaista sen ketjumainen luonne, 
eri tuotantovaiheiden liittyminen toisiinsa. Tuotantovaiheet in-
tegroituvat vertikaalisesti. Kehittämisen ja innovaatiotoimin-
nan lähtökohtana on ketju, joka toimii kuluttajalähtöisesti. 
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Tavoitteena on tyytyväinen kuluttaja. Tuotantolähtöistä ja ku-
luttajalähtöistä toimintatapaa kuvaa asetelma varhaisemmasta 
ja nykyaikaisesta, innovatiivisesta, elintarvikeketjusta. 

Innovatiivinen toimintamalli toimii aikaisemman työn-
töstrategian sijaan vetostrategialla, jossa vetäjänä on kulut-
taja. Kaupan ja jalostavan teollisuuden lisäksi myös alkutuo-
tanto (maatalous ja kalatalous) toimii kuluttajalähtöisesti. 

Perinteinen ja innovatiivinen elintarvikeketju

Koko elintarvikeklusterin kehittämisen ohella tai sijaan on 
olennaista johtaa tarjontaketjua (Supply Chain Management, 
SCM) ja hallita tuotteen arvoketjua. Arvoketju koostuu te-
kijöistä, jotka tuovat kaikille ketjun osallistuville lisäarvoa.
Arvoketjun hallinta on tarjontaketjussa liikkuvien materiaa-
li- ja informaatiovirtojen hallintaa. 

Innovaatiostrategioita kaikilla aloilla ja alueilla

Innovaatiotoiminnan korostaminen näkyy nykyisen 
Suomen hallituksen (vuodesta 2007) ohjelmassa lukuisin 
maininnoin. Ohjelmaan perustuen työstettiin Kansallinen 
innovaatiostrategia, jota valmisteltiin 11 työpajassa pyrkien 
avoimeen ja osallistuvaan työskentelytapaa. Varsinainen in-
novaatiostrategia valmistui kauppa- ja teollisuusministeriön 
asettaman työryhmän toimesta kesäkuussa 2008. Sen teke-
mät ehdotukset ohjaavat innovaatioympäristön tulevaa ke-
hittämistä Suomessa. 

Kansallinen innovaatiostrategia
Peruslähtökohtana rajattomassa maailmassa on 

•	 kysyntä ja käyttäjälähtöisyys

•	 innovatiivisten yksilöiden ja yhteisöjen vuorovaikutus

•	 systeemisyys (menestystekijöiden keskinäinen riippuvuus)

Uusien teknologioiden sijasta korostetaan asiakkaiden tarpeita vastaa-
vien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä käyttäjien ja kehit-
täjien yhteistyön vahvistamista. Strategian kymmenen tärkeintä toi-
menpidekokonaisuutta ulottuvat valtionhallinnon konserniohjauksen 
uudistamisesta oppimisympäristöihin ja verotukseen.91

Alueellinen innovaatiopolitiikka on monin muodoin kyt-
keytynyt tiede-, teknologia- ja kehittämispolitiikkaan. 
Alueellinen innovaatiopolitiikka on kehittynyt monen 
politiikkakokonaisuuden osien yhdentymisestä: aluepo-
litiikka, innovaatiopolitiikka (kansallinen korkeakoulu-, 
tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikka) ja paikallinen 
elinkeinopolitiikka.92

Ennen Suomen EU-aikaa uudenlaiseen innovaatiotoi-
mintaan tähtäsi vuonna 1994 valmisteltu valtakunnallinen 
osaamiskeskusohjelma, jossa osaamiskeskittymien avulla py-
rittiin siirtämään uusinta osaamista tutkimuslaitoksista ja 
korkeakouluista välittäjäorganisaatioiden avulla yrityksiin 
ja sitä kautta eri alueiden kehittämiseen. Yksi osaamiskes-
kuksista oli verkostomainen elintarvikealan osaamiskeskus 
ELO, jonka alueyksikkönä Satakunnassa toimi 
Pyhäjärvi-instituutti. 
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Maaseudun tutkimus- ja kehittämistoiminnan aktivoija-
na, katalysaattorina ja rahoittajana on vuodesta 1988 toimi-
nut valtioneuvoston asettama Maaseutupolitiikan yhteistyö-
ryhmä (YTR). Sen työssä ovat mukana eri ministeriöiden 
ja monen muun tahon asiantuntijat. Keskeisenä työskente-
lytapana on teemaryhmätyöskentely. Pienimuotoisen elin-
tarviketuotannon kysymyksissä on Ruoka-Suomi -teema-
ryhmä. Elintarvikealan kehittämiskysymykset ovat sekä 
linjauksina että konkreettisina toimenpiteinä esillä myös 
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän koordinoimissa valta-
kunnallisissa maaseutuohjelmissa.

Ruoka-Suomi kehittää elintarvikealan yrittäjyyttä
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) yhteydessä toimivan 
Ruoka-Suomi -teemaryhmän tehtävänä on edistää alan yrittäjyyttä ja 
sen toimintaedellytyksiä. Vuodesta 1994 toiminut ryhmä muodostaa 
valtakunnallisen verkoston, johon kuuluu alan tutkimus-, koulutus- ja 
kehittämisyksiköitä, yhdistyksiä ja muita toimijoita. Ryhmän seitsemäs 
toimikausi käsittää vuodet 2009–2011. 

Verkoston koordinaattorina toimii Turun yliopiston täydennyskou-
lutuskeskus ja satakuntalaisina jäseninä ovat Pyhäjärvi-instituutti ja 
Satafood. Kehittämis-, edunvalvonta- ja yhteistyöhankkeiden ohella 
Ruoka-Suomi kartoittaa verkostonsa avulla vuosittain alan yritystoi-
minnan määrälliset muutokset. Vuonna 2008 kerättyjen tietojen mu-
kaan Suomessa oli n. 2 900 alle 20 työntekijän pienyritystä ja niistä 
alle viiden hengen mikroyrityksiä oli vajaat 2 400. Satakunnassa alle 
20 hengen yrityksiä oli runsaat 180, joista alla viiden hengen oli 150.

Ruoka-Suomen monipuoliseen tiedonvälitykseen kuuluu aitojama-
kuja.fi -portaali, josta voi löytää maakunnittain ja toimialoittain pienet 
elintarvikeyritykset, jotka tarjoavat markkinoille tuotteitaan. 

Satakunnassa yritysten innovaatiotoiminnan tukena ennen 
EU-aikaa ovat olleet rahoitusjärjestelmät kuten kauppa- ja te-
ollisuusministeriö ja Kehitysaluerahasto, kunnallinen elinkei-
notoimi, oppilaitokset ja neuvontajärjestöt. Satakunnan kan-
nalta oman TE-keskuksen muodostaminen (1997) oli tärkeä 
askel alueen kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistämisessä. 
Keskuksen perustaminen oli ratkaiseva tekijä Satakunnan seu-
raavien (ja tulevienkin) vuosien maakunnallisen kehittämisen, 
jopa hallinnollisen olemassaolon, kannalta. 

Jo ennen EU-aikaa Teknologian kehittämiskeskus Tekes alu-
eellisti toimintaansa ja sen yksikkö perustettiin Satakuntaan. 
Erityisesti elintarvikealaan kohdistuvaa toimintaa Tekes vahvisti 

palkkaamalla alan asiantuntijan maakuntaan 90-luvun lopul-
la. TE-keskukset, niiden yritys-, maaseutu- ja työvoimaosas-
tot toivat uusia mahdollisuuksia erityisesti vuonna 1995 käyn-
nistyneiden EU-ohjelmien myötä. Myös maakunnan liitto eli 
Satakuntaliitto pystyi entistä välittömämmin olemaan mukana 
innovaatiotoiminnan edistämisessä. Alueelle kohdistuvissa EU-
ohjelmissa (uusimmat 2007–2013) innovaatiotoiminta on kes-
keisenä painopisteenä. 

EU-ohjelmat innovaatioiden edistäjinä 
Erilaiset ohjelmat ja rahastot ovat tärkeitä kehittämisvälineitä Euroopan 
unionin kehittämispolitiikassa. Ohjelmia laaditaan määritellyille tavoit-
teille. Osa niistä on kohdennettu tietyille alueille, osa koko unionin alu-
eelle. Suomen jäsenyyden aikana on toteutettu alueellisia ohjelmia vuo-
sina 1995–1999, 2000–2006. Käynnissä on ohjelmakausi 2007–2013. 
Ohjelmilla kannustetaan luomaan uusia toimintatapoja ja yleensäkin uu-
sia asioita, kehittämään hyviä käytäntöjä. Vuosien 2000–2006 ohjelmis-
ta esimerkiksi Alueellisen maaseutuohjelman arvioinnissa todetaan, että 
Satakunnassa elintarvikealalle on hankkeilla tuotu uutta hyödyttävää tie-
toa, lisätty osaamista, kehitetty uusia toimintamalleja ja käytäntöjä, luo-
tu verkostoja uusimman tiedon siirtoon jne. eli edistetty innovaatiotoi-
mintaa alalla.

Ohjelmia toteuttavissa hankkeissa innovatiivisuus ja uusia asioi-
ta edistävä toiminta on tärkeä kriteeri hankkeiden rahoituksesta pää-
tettäessä. Satakunnassa 2007–2013 käynnissä olevissa ohjelmissa esi-
merkiksi Euroopan aluekehitysrahasto tukee hankkeita, jotka edistävät 
innovaatioiden syntyä. EU-ohjelmia rahoittavat tahot, kuten TE-keskus, 
Satakuntaliitto, Lounais- Suomen ympäristökeskus, Länsi-Suomen läänin-
hallitus ja eri ministeriöt odottavat hankkeita toteuttavilta toimijoilta inno-
vatiivisuutta niin tavoitteiden asettelussa kuin toteutuksessa.

Satakunnassa innovaatiotoiminnan ja toimintaympäristön ke-
hittämiseen liittyviä selvityksiä ovat tehneet mm. Satakuntaliitto, 
Satakunnan TE-keskus, Satakunnan ammattikorkeakoulu, 
Satakunnan ja Rauman Kauppakamarit, seutujen kehittämis-
keskukset (RSK, Posek, PSKK) ja seutujen aluekeskusohjelmat. 

Vuonna 2007 laaditun Rauman seudun innovaatio-oh-
jelman tavoitteena on koota ja tehostaa innovaatioverkoston 
toimintaa. Vuoden 2008 lopulla valmistuneessa Porin seu-
dun innovaatiostrategiassa esitetään innovaatiovisio 2015 ja 
toimenpideohjelma. Innovaatiotoiminnan merkitystä tuo-
daan esille myös Satakunnan korkeakoulustrategiassa (2005). 
Joulukuussa 2008 julkaistussa Satakunnan teollisuusvisiossa 
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2015 yhtenä keskeisenä haasteena on kilpailukyvyn lisäämi-
nen tuottavuuden ja innovaatiosovellutusten avulla. 

Elintarvikealaan erikoistuneita kehittäjäorganisaatioita 
Satakunnassa ovat vuonna 1989 aloittanut Pyhäjärvi-instituutti 
Eurassa ja vuonna 1999 perustettu Satafood Kehittämisyhdistys 
ry Huittisissa. Molemmilla on myös ympäristöalan toimintaa. 

Elintarvikealaa on käsitelty toimialana sekä erillisohjel-
missa, että em. strategioissa yhtenä osana innovaatioympä-
ristöä. Vuonna 2006 alan toimijoiden yhteistyönä laadit-
tiin Pyhäjärvi-instituutin organisoimana Elintarvikealan 

osaamiskeskustoimintaan liittyen Satakunnan elintarvike-
alan kehittämisohjelma, jossa yhtenä kehittämisen paino-
pisteinä ovat jalostustoiminnan kehittäminen innovatiivisin 
ja tehokkain tuotantomenetelmin sekä toisaalta osaamis- ja 
innovaatioympäristön ja klusteritoiminnan vahvistaminen. 
Porin Seudun kehittämiskeskuksen koordinoimassa elintar-
vike- ja ympäristöklusterin arvioinnissa (2007) todettiin, et-
tä aktiiviset ja verkostoituneet yrittäjät ja yritykset ovat inno-
vatiivisia liiketoiminnan kehittämisessä ja markkinatiedon 
hyödyntämisessä.

Pyhäjärvi-instituutin elintarviketalouden 
tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminta
Pyhäjärvi-instituutin perustamisen lähtökohtina olivat Pyhäjärviseudulla näh-
dyt yhteiset vahvuudet ja tarpeet. Seudun kunnat, yritykset ja Turun yliopisto 
perustivat vuonna 1989 Pyhäjärvi-instituuttisäätiön, jonka tehtäväksi määri-
teltiin elintarviketaloutta ja ympäristöä koskeva tutkimus-, koulutus- ja kehit-
tämistoiminta. Hallinnossa on mainittujen lisäksi Helsingin yliopiston maata-
lous- metsätieteellisen tiedekunnan asiantuntija.

Pyhäjärvi-instituutti on toiminut elintarviketalouden kehittäjänä etenkin 
Satakunnassa, mutta myös laajemmin lounaisessa Suomessa. Koulutus-, 
tutkimus- ja muulla hanke- ja palvelutoiminnalla instituutti on kehittänyt 
elintarvikeketjujen kilpailukykyä, laatua sekä elintarvikealan pienyrittä-
jyyttä. Instituutin toiminnassa on mukana ympäristönäkökulma; tuotan-
non vaikutusten ja edellytysten huomioonottaminen elintarvikeketjuissa. 
Ympäristöasioissa toimialana on erityisesti kokonaisvaltainen vesiensuo-
jelu ja -kunnostus. 

Täydennyskoulutus ja hanketoiminta laajeni etenkin EU:hun liittymi-
sen jälkeen niin sisällöltään, osallistuja-alueeltaan kuin muodoiltaankin. 
Koulutukseen osallistui 1990-luvulla joka vuosi satoja elintarvikeketjun ja 
vesien tilan asiantuntijoita. Yhteistyössä Turun yliopiston täydennyskou-
lutuskeskuksen kanssa koulutettiin pitkillä elintarvikeyrittäjäkursseilla lä-
hes sata elintarvikealan pienyrittäjää eri puolilla maakuntaa.

 
 

 
Monet elintarvikeketjujen laatuohjelmat ovat kohdistuneet mm. sii-
pikarja- ja vihannestuotantoon (mm. IP- ja luomuohjelmat), viljeltyihin 
sieniin ja kalatalouteen. Maakunnallisia innovatiivisia yhteistyöhankkei-
ta ovat olleet 1990-luvun lopulla mm. Elintarvikealan palveluverkko, 
Vihannesalan osaamisverkko, Kasvisten yhteismarkkinointi ja vihannes-
ten IP-tuotannon kehittäminen. 2000-luvulla lukuisat teollisuusyritykset 
osallistuivat laajaan Tulevaisuuden elintarvikeosaajat-ohjelmaan.

Instituutti kuului vuosina 1996–2006 alueellisena yksikkönä valta-
kunnalliseen Elintarvikealan osaamiskeskukseen (ELO). Instituutin yhte-
nä avainalueena ELOn toiminnassa oli tuore- ja teollisuusvihannesket-
jun kehittäminen monien yhteistyökumppanien (MTT, VTT), kymmenien 
jalostusyritysten ja satojen alkutuotannon yritysten kanssa. Mukana on 
myös jakelun, kaupan ja ruoan valmistuksen parissa toimivia. Instituutti 
on ollut vuodesta 1994 valtakunnallisen elintarvikeyrittäjyyttä edistävän 
Ruoka-Suomi -teemaryhmän satakuntalainen jäsen.

Koulutuksen ohella instituutti on levittänyt uusinta tietoa myös 
kymmenien tutkimus- ja muiden julkaisujen sekä oppaiden avulla. 
Elintarvikeyrityksille on tuotettu täsmäpalveluita mm. Rauman seudun 
aluekeskusohjelmaan kuuluvan ja instituutin vetämän Elintarvikeklinikan 
toimesta. Instituutissa työskentelee runsaat kymmenen henkeä. Keskeisiä 
rahoittajia ovat olleet mm. valtion alueviranomaiset, maakunnan liitto ja 
kunnat sekä yritykset projekteissa ja palveluissa.

Pyhäjärvi-instituutti on toiminut 1990-luvun alusta elintarvikealan toimijoiden 
koulutus- ja kohtauspaikkana. Eri kohderyhmille suunnatuissa tilaisuuksissa on 
saatu käyttöön uusinta tietoa ja muodostettu asiantuntijaverkostoja. Professori 
Jyrki Niemi MTT:stä luennoimassa liha-alan toimialapäivässä 2007.
Kuva Erkki Salomaa.
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Satakunnan ammattikorkeakoulun Huittisten yksikkö ja Satafood 
Kehittämisyhdistys ry organisoivat 2000-luvulla useita Satakunnasta-kampanjoita 
maakunnan elintarvikeliikkeissä. Niissä tuotiin esille maakunnassa valmistettuja 
tuotteita ja niiden merkitystä alueen työllisyydelle ja taloudelle. 
Kuva Erkki Salomaa 2006

Satakunnan alueellisissa innovaatiostrategioissa ideana on 
kaikkia aloja koskeva lähestymistapa. Elintarviketalous on 
avoin kaikille vaikutteille, mutta alan innovaatioympäris-
töön liittyviä toimijoita on havainnollistettu seuraavaan 
kaavioon.

Alueellisen innovaatioympäristön toimijoita Satakunnassa

Satafood elintarvikealan kehittäjänä
Satafood Kehittämisyhdistys on perustettu vuonna 1999. Yhdistyksessä 
on mukana kuntia, seutukuntia, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja 
elintarviketeollisuuden yrityksiä. Hallinnossa on mukana myös Helsingin 
teknillisen korkeakoulun edustaja.

Yritysten kehittämisessä keskeisiä toimialoja ovat olleet viljatalous (ketju, 
leipomot) ja lihasektori. Lisäksi maito (Satakunnassa) ja joiltakin osin myös vi-
hannekset ja marjat ovat olleet mukana hankkeissa. Yhdistys on tehnyt mm. 
laatu- ja tuotekehitystyötä monien yritysten kanssa. Tuote- ja pakkauskehi-
tyksessä tavoitteena on ollut saada pidemmälle jalostettuja tuotteita.

Viljapuolella yhdistyksen tärkeimpänä kehityskohteena on ollut kaura, 
jonka erityisominaisuuksista on rakennettu liiketoimintaa, mm. betaglu-
kaanin viljelyohjelma ja puhdas kaura –kehittäminen (2003). Verkostossa 
ovat olleet mukana Teknillinen korkeakoulu ja VTT. Kauran ohella hank-
keissa on ollut mukana ruis ja uusimpana myös vehnä sekä leivonta- et-
tä rehukäytössä.

Yhteistyössä maakunnallisen maidonjalostajan kanssa Satafood on 
ollut kehittämässä uusia tuotteita. Valkoisen lihan tuotannossa  yh-
distyksellä on uudenlaisia toimintamallien kehitystyötä. Uusimpia 
(2008–2009) hankkeita on lihatalojen logistiikan kehittäminen, kym-
menen yrityksen logistiikan yhdistäminen. Yhteistyökumppanina on 
logistiikkaan erikoistunut yritys. 

 
 

Vihannesviljelyn kehityshankkeissa kohteena on ollut viljelyosaamisen 
kehittäminen, marjapuolella mm. tuotekehitys. Muita hankkeita ovat 
olleet mm. yhteistyö rehunvalmistuksessa ja perunan sivuvirtojen kä-
sittelyssä. Ympäristöpuolen toiminta kohdistuu mm. jätteisiin, jäteve-
siin ja energiaan. 

Satafood on mukana Porin seudun aluekeskusohjelmassa elintarvike-
alan toimijana ja Ruoka-Suomi-teemaryhmässä. Satafoodin henkilöstö-
määrä on runsas kymmenen. Toiminta rahoitetaan julkisen sektorin han-
kerahoituksella ja yrityksille myytävillä palveluilla.



4 Viljasta leipää,
rehua ja juomia

Sanat vilja ja leipä merkitsevät konkreettisia asioita ja ne ovat myös laventuneet symbolisiksi käsitteiksi ko-
rostaen niiden perustavaa merkitystä. Jokapäiväinen leipä on kullakin maalla ja kullakin alueella omanlai-
sensa. Satakuntalaiselle leipäkulttuurille tyypillinen leipä on kakko, hiivaleipä, joka voi olla eri viljalajeista 
valmistettu. Vaikka eri seuduilla on omat leipänsä, tänä päivänä monia samoja tuotteita voi saada ympäri 
Suomea. Usein ne on silti valmistettu melko lähellä käyttäjää, osin samoilla leivontaohjeilla. Kehitys leivän-
kin tuotannossa ja käytössä kuvaa kulttuurin muutosta – paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen vuorovai-
kusta. Suomalainen syö keskimäärin 40 kiloa ruokaleipää ja viljatuotteita yhteensä 80 kiloa vuodessa. Vaikka 
viljatuotteiden osuus ravinnosta on laskenut, ne muodostavat neljänneksen päivittäisestä energian saannista, 
yli 40 % hiilihydraateista ja runsaan viidenneksen valkuaisaineiden saannista. 

Leipiä, pullia, piirakoita, kakkuja, leivoksia ja muita leipomotuotteita valmistaa Suomessa 9000 henkilöä 
800 leipomossa (2008). Elintarvikealan eri yrityksistä juuri leipomoita on eniten niin koko Suomessa kuin 
maakunnissakin. Vuosittaiset satovaihtelut (ja hinnat) maakunnassa, Suomessa ja maailmalla ratkaisevat, mi-
kä osa siitä palaa maakunnan tarpeisiin, paljonko mukaan sekoitetaan muualta tuotua ja paljonko maakun-
nan viljasta päätyy vientimarkkinoille. Tuottajan kylvöihin vaikuttavat hinnat, tuet ja niiden suhde muihin 
peltokasveihin. Markkinat ja politiikka vaikuttavat eniten viljaketjun toimintaan. Innovaatiot viljan käytössä 
lähtevät entistä enemmän kysynnästä markkinoilla. 

Leipomo-myllyketju on viljan, varsinkin vehnän ja rukiin, suurin käyttäjä, mutta etenkin kauran ja ohran 
käyttö rehuksi maidon ja lihan tuotannossa on olennainen osa niin vilja- kuin kotieläintaloutta. Sanotaanhan 
sikaakin viljan jatkojalosteeksi. Panimot puolestaan mallastavat merkittävän osan ohrasta. Myös alkoholi- ja 
entsyymiteollisuus kuuluu viljan käyttäjiin. 

Viljataloudessa Satakunta on ennen kaikkea viljan alkutuottaja ja varastoija muualla sijaitsevalle mylly-, mal-
las- ja rehuteollisuudelle. Myllyiltä ja muilta toimittajilta raaka-aine tulee lähes viidenkymmenen satakunta-
laisen leipomon uuneihin ja jaettavaksi pääosin maakunnan markkinoille.
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viljalajit vaihtuvat, Sadot kaSvavat

Tässä luvussa paneudutaan viljan jalostukseen elintarvik-
keeksi. Ennen mylly- ja leipomoteollisuuden vaiheiden tar-
kastelua, luodaan lyhyt katsaus eri viljalajien tuotantoon ja 
omavaraisuuteen. (Viljelyn kehitystä ja rakenteita on tiivis-
tetty edellä lukuun 2.) 

Ruis syrjäytti ohran tärkeimpänä viljalajina Suomessa 
1800-luvulla, jonka lopulla myös kauranviljely yleistyi. 
Rukiin kokonaissato kasvoi 1930-luvulle saakka, jolloin sen 
omavaraisuus oli 90 %:n tasolla. Vuosisadan alusta levinnyt 
vehnän viljely saavutti rukiin tuotantomäärät 1940-luvun 
lopulla. Tähän vaikutti paitsi vehnäalan ja satotason kasvu, 
myös rukiinviljelyn taantuminen. Suomeen tuotiin 1960-lu-
vulle asti suuria määriä leipäviljaa, etenkin vehnää, joka se-
koitettiin kotimaiseen vehnään. Vehnän viljely nousi kuiten-
kin 1960-luvulla uudelle tasolle, yli 400 miljoonaan kiloon 
vuodessa. 

Rukiin kokonaissato oli Suomessa yltänyt ennen sotia 
parhaimmillaan yli 350 miljoonan kilon, mutta se putosi sii-
tä jo 1950-luvulla alle puoleen ja romahti siitä edelleen alle 
puoleen 1990-luvulla. Kauran kokonaissadot ovat kasvaneet 
1900-luvun alusta 1970-luvulla saakka, mutta eivät ole siitä 
oleellisesti muuttuneet sen jälkeen.

Ohran uusi nousu alkoi 1950-luvulla ja kokonaissato vii-
sinkertaistui 70-luvun puoliväliin tultaessa. Ohra on sen jäl-
keen säilynyt kokonaissadoltaan ja viljelyalaltaan ykköskasvi-
na vuotuisen kokonaissadon ollessa 2000-luvulla 1700–2100 
milj. kiloa vuodessa. Toisena on kaura 1000–1500 milj. ki-
loa ja seuraavana kevätvehnä, 400–700 milj. kiloa. Ruissato 
on 2000-luvulla jäänyt yleensä 50–70 miljoonan kilon ta-
solle eli siis ollut huomattavan pieni sen tarpeeseen nähden. 
Viljelyn kannattavuus on ollut huono, rukiista saatava hinta 

ei ole kilpailukykyinen tuottajille. EU-aikana viljelyä ovat 
ohjanneet tuet eri alueilla sekä EU:n interventiohintojen ja 
maailmamarkkinahintojen muutokset. 

Muiden viljojen, paitsi rukiin, hehtaarisatotaso on noussut 
toisen maailmansodan jälkeen yli kaksinkertaiseksi 2000-lu-
vulle tultaessa. Vehnän ja ohran keskimääräinen hehtaarisato 
on noussut 1 500 kilosta 3 500:aan ja kauran 1 600 kilosta 
3 200:aan. Rukiin keskimääräinen hehtaarisato on kasvanut 
1 600 kilosta n. 2 400:aan kiloon. 

Leipäviljan omavaraisuusaste Suomessa on vaihdellut 
suuresti. Vuosittaiset sääolot vaikuttavat lopulliseen kauppa-
kelpoisen sadon määrään ja laatuun. Eri viljalajien tuonnilla, 
viennillä ja varastoinnilla on tasapainotettu tilannetta, jotta 
jauhatukseen saataisiin kysyntää vastaava raaka-ainemäärä.

Toisen maailmansodan jälkeen viljan kokonaistuotanto 
Suomessa kasvoi kansallisten omavaraisuustavoitteiden mu-
kaisesti. Vehnässä saavutettiin täysi omavaraisuus 1960-lu-
vulla. Rukiin omavaraisuusaste oli 1950-luvun lopulla 
keskimäärin 65 % ja vehnän 50 %, mutta 1970-luvun alku-
puolella rukiin omavaraisuudessa päästiin jo n. 90 %:iin ja 
vehnän omavaraisuudessa yli sadan (n. 110). Suuret heilah-
telut 1980- ja 90-luvuilla ovat pitäneet leipäviljan omava-
raisuusasteen harvoja poikkeusvuosia lukuun ottamatta alle 
sadan, alimmillaan jopa 40 %:ssa, keskimäärin n. 80 %:ssa. 
2000-luvulla rukiin omavaraisuus on jäänyt 71 %:iin, kun 
taas vehnän omavaraisuusaste on ollut keskimäärin 108 ja 
leipäviljan 103 %. 

Satakunnassa rukiista ohraan ja kauraan

Satakunnassa eri viljalajien kehitys on saman suuntainen kuin 
maan keski- ja eteläosissa yleensä. Ruis säilyi maakunnassa 
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pääleipäviljana 1950-luvulle saakka, mutta viljely väheni sen 
jälkeen. Vehnän viljelyala kasvoi aktiivisen maaseutuneuvon-
nan tuloksena erityisesti Kokemäenjokilaaksossa ja Kaakkois-
Satakunnassa. Rukiin viljely taantui edelleen 1960-luvul-
la. Sen sijaan ohra- ja kaura-alat kasvoivat huomattavasti. 
Kauran osuus Satakunnan peltoalasta kasvoi vuoteen 1990 
mennessä jo noin 28 %:iin. Maakunnan pohjoisosan vilje-
lyolosuhteet ovat huonot vehnän ja mallasohran viljelylle. 
Vehnän viljely painottuu pääosin eteläisempään Suomeen. 
Satakunnan peltolasta oli esim. vuonna 1990 vehnänvilje-
lyssä vain n. 8 %. Kasvupaikkavaatimuksiltaan vaatimatto-
mamman rukiin osuus oli sitäkin pienempi eli vajaat 5 %. 
1990-luvulla Satakunnassa sekä vehnän että rukiin viljelyalat 
edelleen pienenivät.93 

Ohran ja kauran suosio on 2000-luvulla Satakunnassa 
edelleen kasvanut. Vuonna 2008 ohran viljelyala oli n. 44 
100 hehtaaria (n. 46 % koko viljan viljelyalasta), kauran 37 

300 hehtaaria (39 %), kevätvehnän 10 400 (11 %) ja rukiin 
vain 2 000 ha (2 %). Satakunnassa, kuten koko maassa, vil-
ja on yleisin luomutuotannon suunta, sillä kaikista luomu-
tiloista lähes puolella on päätuotantosuuntana viljanviljely. 
Yleisin luomuvilja on kaura.

 Kesannointipakko, joka säädettiin 1990-luvun alkuvuo-
sina, toi pelloille uusia tai uusvanhoja kasveja. Yksi kesanto-
kasveista oli tattari, jota alettiin kasvattaa ja jauhattaa jau-
hoiksi ja ryyneiksi. Kiinnostusta siihen lisäsi keliaakikkojen 
mahdollisuus käyttää gluteenittomia tattarituotteita. Toinen 
vanhan ajan kasvi, speltti (ruisvehnä / alkuvehnä / speltti-
vehnä) tuli myös viljelijöiden vaihtehdoiksi. Tattarin ja spel-
tin viljelymäärät ja pinta-alat ovat kuitenkin jääneet pieniksi. 

Satovaihtelut vuosittain ja myös maan eri osissa ovat suu-
ret, mutta seuraavat poikkileikkausluvut antanevat yleispiir-
teisen kuvan Satakunnan viljan nykyisestä tuotannosta koko 
maan tuotantoon verrattuna. 

Satakunnan viljanviljelyalasta on nykyisin ohraa lähes puolet. Ohraa viljellään sekä panimoteollisuuteen että rehuksi. 
Mallasohra odottamassa kuivatusta Saramon tilalla Kokemäellä.

Kuva Erkki Salomaa 2008. 
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ALA 2008 
SATO 2007

SYYS-
VEHNÄ

KEVÄTVEHNÄ RUIS OHRA KAURA SEOSVILJA MUUT VILJAT YHT.

Viljely-ala, ha
 % koko maasta

1 200
5,3

10 400
5,3

2 000
8,4

44 100
7,2

37 300
10,0

900
4,3

100
9,1

95 900
7,7

Sato, 1 000 kg
% koko maasta

5 900
3,8

33 900
5,4

5 700
6,6

150 900
7,6

13 200
10,8

1 300
3,9

800
7,5

211 700
5,1

Satotaso, kg /ha
Satakunta
Koko maa

4 330
4 290

4 070
3 860

2 710
2 740

3 910
3 720

3 690
3 520

2 420
2 880

2 870
2 450

..

..

Lähde: SVT, MMM Tike, satotilasto.

Jauhoja, leipää, juomia ja rehua 

Suomen vehnäntuotannosta pääosa menee laatuvaatimuk-
set täyttävään kauppajauhatukseen, osa menee vehnätärk-
kelyksen valmistukseen, osa alkoholin valmistukseen ja 
huonommat erät päätyvät rehuksi. Osa viljasadosta valikoi-
tuu kylvösiemeneksi. Rukiista pääosa menee kauppajauha-
tukseen, loput rehuksi. Ohrasta ja kaurasta käytettiin vielä 
1970-luvulla yli 80 % rehuksi. Nykyisin ohralla on suuri 
merkitys myös mallasohrana panimoteollisuuden raaka-ai-
neena. Kaurasadosta murto-osa päätyy elintarvikekäyttöön, 
suurimoiksi, hiutaleiksi ja jauhoiksi. Kauran merkitys on 
1990-luvulla ja erityisesti 2000-luvulla kasvanut sen todet-
tujen ravitsemuksellisten tekijöiden ansioista. Viljan käyttö 
rehuksi on myös osa elintarvikeketjua, sillä kotieläintuotan-
non kautta se päätyy ihmisravinnoksi. 

Viljaketjut
Viljatila > Mylly > Leipomo

Viljatila > Rehuteollisuus > Lihatilat / Rehut

Viljatila > Rehuteollisuus > Maitotilat / Rehut

Viljatila > Mallasteollisuus > Panimot / Juomat/Rehut

Viljatila > Alkoholin valmistus > Juomat / Rehut

Satakunnan viljatuotannon jakaantumisesta eri käyt-
tötarkoituksiin ei ole saatavissa tarkkoja lukuja, mutta 

viljajakautuman ja muiden tietojen perusteella voi arvioida, 
että yli kaksi kolmannesta maakunnan viljasta käytetään re-
huksi. Myllyihin ja mallastamoon menevästä viljasta osa pa-
laa maakuntaan jatkojalostettavaksi leipomoihin, oluen pa-
noon ja rehuksi maitotiloille, sika- ja siipikarjatiloille. 

Pudotuksen jälkeen kulutus tasaantunut
Leipäviljan kulutus oli Suomessa 1900-luvun alussa pari sataa kiloa ja vielä 
1950-luvun puolivälissä 141 kiloa henkeä kohti vuodessa. Elintason nous-
tessa ja väestön siirtyessä käyttämään enemmän lihaa, kasviksia ja mui-
ta tuotteita, viljaa kulutus laski 1970-luvun lopulla puoleen. Sen jälkeen 
muutokset kulutusmäärissä ovat olleet melko pieniä.

Viljan elintarvikekulutus Suomessa vuosina 
1977–2008, kg henkeä kohti vuodessa.

VUOSI RUIS VEHNÄ MUU VILJA1) YHT.

1977 20,6 43,0 7,6 71,2

1980 20,8 44,7 9,2 74,7

1985 20,0 46,1 9,6 75,9

1990 17,4 43,5 12,1 73,0

1995 15,5 44,9 9,0 69,4

2000 15,3 45,9 14,0 75,3

2005 15,2 49,3 14,2 78,8

2007 16,7 48,0 15,4 80,1

1) Ohra, kaura (v. 2007 yht. 5,6 kg) + maissi, riisi (v. 2007 

yht. 6,4 kg). Lähde: SVT, MMM Tike, Ravintotase

Viljan viljely Satakunnassa verrattuna koko maahan 2007/2008
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myllyteolliSuuS Syntyy ja 
kehittyy kekSintöjen myötä

Suomessa elettiin vielä 1800-luvun puolivälissä tiukasti sään-
nöstellyn talouspolitiikan aikaa. Höyryvoima, vuosisadan 
alun suuri innovaatio, teki tuloaan Suomeen ja vapautti näin 
tuotannon vesivoiman läheisyydestä. Konevoimaisen valmis-
tuksen, jalostuksen ja tehdasmaisen tuotannon (elintarvike-
teollisuuden) aloitti Vaasan Höyrymylly. Myllyn perusti pro-
viisori August Alexander Levòn vuonna 1849 ollessaan vasta 
25-vuotias. Höyryvoimaa energian lähteenä käyttävä mylly 
rakennettiin Vaasan kaupungin pohjoislaidalle ”Alkulaksi” 
ristittyyn paikkaan. Tämä ”kemiallinen tehdas” valmisti vä-
rejä, etikkaa ja myllyssä jauhoja ja ryynejä lähiseudun mark-
kinoille. Höyrymyllyn perustaminen oli historiallinen, sillä 
se tuotti elintarvikkeita paikallisia markkinoita laajemmalle, 
jopa vientiinkin. Levòn suunnitteli myös jo 1857 koneellis-
ta ruisleivän valmistusta, mutta senaatti hylkäsi hänen ano-
muksensa, koska sen ajan asetusten mukaan leivän teko oli 
käsityötä, jota ei saanut harjoittaa tehdasmaisesti.94

Ennen höyrymyllyä viljaa oli jauhettu vesivoimalla tai 
tuulimyllyillä paikallisiin tarpeisiin. Vain jauhojen valmis-
tus siirtyi pienistä talonpoikien lahkomyllyistä ammatti-
myllyihin. Muutoin elintarvikkeiden valmistus maaseu-
dulla tapahtui kotimittakaavassa. Kaupungeissa myllärit 
tuottivat puolivalmistetta, leipurit leipoivat. Kauppaa sai 
käydä vain kaupungeissa, joihin maaseudun rahvas toi 
tuotteensa myytäväksi. Koko maassa vapaus harjoittaa elin-
keinoa ja kauppaa tuli mahdolliseksi vasta vuoden 1879 
elinkeinovapausasetuksella. 

Myllyjen perustamista säännösteltiin Suomessa vuoteen 
1869 asti. Mylläreitä elinkeinovapaus ulottui koskemaan 
vasta vuonna 1885. Teollinen myllytoiminta pysyi vähäi-
senä, vaikka vuosisadan loppupuolella perustettiin kauppa-
myllyjä. Maanviljelijät jauhattivat viljansa jauhoiksi kotitar-
vemyllyissä tai paikallisissa pikkumyllyissä, ns. tullimyllyissä, 
joita hoiti yksi mylläri.

Kehitystä vauhdittivat myös uudet keksinnöt. Vanhoja 
kivipareja korvattiin Sveitsissä kehitetyillä jauhatusvalsseil-
la. Mutta vasta 1900-luvulla myllytoiminta alkoi keskittyä 

suurempiin myllyihin, joiden voimanlähteenä oli höyry 
tai sähkö. Tuontiviljan jauhatukseen perustettiin tuonti-
satamiin kauppamyllyjä. Vuonna 1920 kuusi kauppamyl-
lyä perusti Suomen Mylly-yhdistys ry:n edistämään erityi-
sesti kotimaisen viljan jalostamista. Perustajien joukossa oli 
mm. Waasan Höyrymylly Osakeyhtiö ja Turun Höyrymyllyt 
Osakeyhtiö. Pian jäsenten määrä kohosi pariinkymmeneen 
myllyyn. Kun oman maan viljasadot kasvoivat omavarai-
suustavoitteen mukaisesti, parissakymmenessä vuodessa ra-
kennettiin maan myllyteollisuus muiden elintarviketoimi-
alojen tasalle. Kaupan yhteenliittymät rakensivat suurimmat 
myllyt. Vuonna 1931 valmistui Viipuriin maan suurin 
mylly. Muita suuria myllyjä olivat Vaasan Höyrymylly Oy, 
Kauppiaiden Teollisuus Oy, Osuustukkukauppa, Hankkija 
ja Oy Saastamoinen Kuopiossa.95

Suurmylly Varsinais-Suomeen, 
Satakunta tuottaa raaka-ainetta

Satakuntalaisten viljojen jauhaminen ja myllytoiminnan ke-
hittyminen liittyy Lounais-Suomessa 1920-luvulta lähtien 
tehtyihin myllytoiminnan kehittämissuunnitelmiin. 

Vaikka teollisuus ei sijoittunut tämän julkaisun kohde-
maakuntaan Satakuntaan, muodostuva teollisuus, tämän 
päivän Raisio Oyj, on vaikuttanut Satakuntaan monella 
tapaa. Maakunnan viljelijät toimittavat viljaa ja öljykasve-
ja Raisioon edelleen jalostettavaksi ja ostavat rehua karjal-
le. Suurimittaisen teollisuuden sijoittuminen maakunnan 
lähelle lienee osaltaan vaikuttanut siihen, että myllyteolli-
suus Satakunnassa jäi melko pieneksi ja kestoltaan lyhyek-
si. Satakuntalaiset leipomot ostavatkin jauhonsa Raisiosta ja 
muista myllyistä.

Edellä mainittu Turun Mylly Oy oli 1920-luvun puolivä-
lissä uusien laitostensa myötä hakemassa lisää osakkaita vilje-
lijöistä, mutta Lounais-Suomen Maataloustuottajain piiri ei 
lähtenyt hankkeeseen mukaan. Mylly joutui pian taloudel-
lisiin vaikeuksiin. Yhtiön laitokset paloivat ja palo todettiin 
tuhopoltoksi. Uuden myllyn tarve jäi siten elämään, mutta 
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sen perustaminen siirtyi monien vaiheiden takia myöhem-
mäksi. Vasta 1930-luvun omavaraisuustavoitteita edistävät 
säädökset vehnätulleista (1935) ja kotimaisen vehnän sekoit-
tamispakko (1938) vaikuttivat tärkeinä tekijöinä viljanvilje-
lyn ja myllyteollisuuden kehittymiseen. Asiaa edistivät myös 
30-luvun edulliset sääolot ja peltoalan kasvu. 

Myllyhankkeen toteuttamisessa Lounais-Suomen maa-
taloustuottajat olivat yhteydessä naapurimaakuntiin, ku-
ten Satakuntaan. Tuottajien ohella myös SOK ja Hankkija 
olivat jo 1910-luvulta suunnitelleet kauppamyllyn perus-
tamista, mutta suunnitelmista oli toteutunut vain pieni 
mylly Loimaalle ja vähän suurempi Tampereelle. SOK ja 
Hankkija selvittivät myös yhteisen vehnämyllyn perusta-
mista 1930-luvulla, mutta hanke kariutui, jonka jälkeen 
käytiin neuvotteluja OTK:n kanssa sen lähtemisestä kol-
manneksi osakkaaksi. Tämäkään yritys ei toteutunut ja 
Lounais-Suomen myllytoiminnan kehittäminen viiväs-
tyi ja maan myllytoiminnan keskittymiksi muodostuivat 
Viipuri, Vaasa ja Helsinki. 

Kotimaisen viljan jauhamisen kannalta myllyt sijaitsi-
vat väärissä paikoissa, sillä kauppamyllyjen jauhamasta ko-
timaisesta vehnästä 1930-luvun puolivälissä viljeltiin 90 % 
Lounais-Suomessa. Toisaalta kauppamyllyjen vehnän jau-
hatuksesta vain 20 % oli kotimaista. Mainittujen mylly-
keskittymien ohella eri puolille maata perustettiin kauppa-
myllyjä. Valtion Viljavaraston valvonnassa niitä oli vuonna 
1935 kaikkiaan 19. Lounais-Suomessa toimivat tuolloin 
Turun Vehnämylly Oy ja Oy Kaerlan Mylly Ab Turussa sekä 
Loimaan Mylly Oy Loimaalla. Näistä Turun Vehnämylly siir-
tyi vuonna 1952 Vaasan Höyrymyllyn omistukseen. Kaerlan 
Mylly yhdistettiin vuonna 1966 raumalaiseen Satavehnä 
Oy:öön. Mutta edelleen maan päätuotantoalueelta puuttui 
riittävän suuri vehnämylly.96

Monien vaiheiden, mihin vaikuttivat myös koko 
maan viljantuotannon ja viljapolitiikan muutokset, jäl-
keen Yläneen Vanhankartanoon kutsutussa kokouksessa 
maataloustuottajain johtokunta päätti asettaa myllytoi-
mikunnan. Sen kiireellisenä tehtävänä oli vehnämyllyn 
perustaminen. 

Viljelijät myllyhankkeen takana
Varsinais-Suomen Maataloustuottajain uusi sihteeri Eino Kustaa 
Kivivuori painotti lehtikirjoituksissaan (nimimerkillä K.E.K.) oman myl-
lyhankkeen tärkeyttä. Turun Sanomissa julkaistussa artikkelissa tode-
taan, että maakunnan vehnän tuottajat menettävät suuria summia 
vuosittain, koska vehnämyllyt ovat liian kaukana. ”Myllyteollisuuden 
kehittämisessä on kuitenkin eräässä suhteessa tehty virhe, joka ylei-
seltäkin kannalta katsoen on valitettavaa, mutta joka erikoisesti va-
hingoittaa meidän maakuntamme samoin kuin Satakunnan vehnän-
tuottajien etua. Tarkoitamme myllyjen sijoittumista. Pääasiallisen osan 
kauppavehnästä, n. 2/3 tuottavat Varsinais-Suomi ja Satakunta. Koko 
tällä alueella olevien kauppamyllyjen vehnänjauhatuskyky on kuiten-
kin vain n. 6 % maan kauppamyllyjen vehnänjauhatuskyvystä ja n. 4 
% myytävän vehnäjauhon kokonaismäärästä. …. Suurin osa vehnä-
jauhosta kulutetaan Etelä-Suomessa. Tämä tavara joudutaan kuljetta-
maan edestakaisin…. Pahinta tässä asiassa on, että syntyvä rahtitap-
pio, vaikkei tuottajilla ole siihen mitään syytä, kuitenkin joutuu hänen 
maksettavakseen…. Tällä tavoin menettävät maakunnan vehnäntuot-
tajat vuosittain miljooniin markkoihin nousevan summan vain sen täh-
den, että myllyt ovat keskittyneet toiselle puolen maata”.97 

Osakkaiden keräämisen ja muun yhtiön perustamista kos-
kevan suuren työn tuloksena kaupparekisteriin merkittiin 
kesäkuussa 1939 mylly nimellä Oy Vehnä Ab, jonka sijoi-
tuspaikaksi kirjattiin Turun kaupunki. Neuvottelujen jäl-
keen päädyttiin kuitenkin ostamaan tontti Raisiosta, jon-
ne tehdas rakennettiin sota-ajan vaikeuksien viivyttämänä. 
Myllytoiminta saatiin käyntiin pari vuotta myöhemmin. 
Vehnän ohella alettiin vuonna 1942 jauhaa ruista.98

Jalostus monipuolistuu 

Oy Vehnä Ab:n toiminta laajeni ohran mallastukseen, kun 
vuonna 1950 otettiin käyttöön kauppamallastamo. Siitä tu-
li maan suurin, 12-kerroksinen lattiamallastamo. Samana 
vuonna yhtiö laajensi jälleen tuotannonalojaan, kun kasviöl-
jytuotantoa varten perustettiin oma yhtiö, Oy Kasviöljy. 

Jo ennen kasviöljytehtaan valmistumista (1952) yhtiöi-
den johdot keskustelivat yhteistyömahdollisuuksista. Kun 
tehtaat sijaitsivat vierekkäin, ryhdyttiin pian puhumaan 
Raisioin tehtaista, mutta Raision Tehtaat Oy syntyi viralli-
sesti vuonna 1957, kun Oy Vehnä, Oy Kasviöljy ja tuolloin 
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jo omana yhtiönään toiminut Margariini Oy yhdistyivät. 
Yhtiön seuraava toimiala oli perunan jalostus, mikä käyn-
nistyi vuonna 1962, mutta ei Raisiossa, vaan Oulun lähellä 
Vihannissa.99

Viljan kulutus laskee, myllyteollisuus keskittyy 

Toisen maailmansodan jälkeen hintasäännöstely purettiin 
Suomessa eikä vuonna 1949 enää tarvittu lupaa uuden myl-
lyn perustamiseen. Myllyjen määrä kasvoikin, mutta pian 
kilpailu alkoi karsia myllyjä, joista monet lopettivat toimin-
tansa. Seuraavina vuosina myllytoimintaa vaikeutti viljan 
kaksihintajärjestelmä, jonka avulla suuremmat myllyt pys-
tyivät myymään halvalla ulkomaisesta viljasta valmistettua 
jauhoa. Monet pienet myllyt ehtivät lopettaa toimintan-
sa ennen kuin kaksihintajärjestelmästä luovuttiin vuonna 
1952.100 Myllytoiminta keskittyikin suurempiin myllyihin 
ja 1970-luvulla Suomessa toimi kymmenkunta suurta kaup-
pamyllyä, sekä joitakin merkittäviä paikallismyllyjä, jotka 
jauhoivat pääosan elintarvikekulutukseen päätyvästä viljas-
ta. Näiden lisäksi toimi vielä parisataa pientä paikallis- ja 
tullimyllyä. 

Myllyt valmistivat Suomessa vuonna 1970 n. 390 milj. 
kg jauhoja, josta vehnäjauhojen osuus oli n. 270 milj. kg 
(lähes 70 %) ja rukiin n. 94 milj. kg ( noin neljännes), jo-
ten kauran ja ohran jauhatusosuudeksi jäi vain kuutisen pro-
senttia. Vielä 1970-luvun lopulla kotitalouden käyttivät n. 
40 % kaikista jauhoista, mutta leipomoteollisuuden osuus 
oli jo runsaat 56 %. Suurtalouksien osuus oli alle kaksi pro-
senttia ja makaronitehtaiden runsaat 2 %.101

Kun viljan kulutus laski voimakkaasti 1960- ja 70-luvuilla, 
myllyteollisuus ja valtakunnallinen Leipätoimikunta ryhtyi-
vät edistämään viljatuotteiden käyttöä. Valistuskampanjoiden 
ja uusien tuotteiden myötä viljatuotteiden kulutus kääntyi-
kin lievään nousuun. 

Ravitsemuskeskustelu tuottaa uusia tuotteita 
Sotien ja pulavuosien jälkeen viljan kulutus kasvoi ja oli vielä 1960-lu-
vulla kansainvälisesti korkea. Kun kulutus alkoi nopeasti laskea, alan 
toimijat perustivat Leipätoimikunnan tuomaan esille leivän terveelli-
siä ominaisuuksia tavoitteena kulutuksen laskun hidastaminen. Leivän 
hiilihydraattiominaisuuksien sijaan alettiin korostaa täysjyväjauhojen 
ravitsemuksellista arvoa. Vuonna 1974 useat myllyt toivat markkinoil-
le täysjyväsämpyläjauhon. Valkoisia vehnäjauhoa alettiin täydentää 
B1-vitamiinilla eli tiamiinilla. Leivän kuitupitoisuutta ryhdyttiin nosta-
maan leseellä.

Leipätoimikunnan julkaisussa viljan ja viljavalmisteiden tuotanto- ja 
kulutusrakenteesta todettiin, että viljavalmisteet olivat tärkein ryhmä 
suomalaisessa ruokavaliossa paitsi ravintoenergian ja hiilihydraattien 
myös magnesiumin, mangaanin, raudan, sinkin ja tiamiinin lähtee-
nä. Lisäksi ne olivat runsas valkuaisaineiden, kuparin ja niasiinin lähde. 
Viljavalmisteita alettiin jo tuolloin proteiini-, vitamiini- ja hivenainepi-
toisuuden ohella arvostaa niiden kuitupitoisuuden ansiosta.102

Vakiintuvaa teknologiaa, uusiutuvia tuotteita

Myllyteollisuuden keskittyminen jatkui 1980- ja 1990-lu-
vuilla. Rakennemuutoksen näkyvimpänä tuloksena oli myl-
lyjätti Melian syntyminen vuonna 1990, kun Cultorin, 
Raisio Yhtymän ja Meiran myllyteollisuus yhdistettiin. 
Yhdistymisen jälkeen Melia jalosti lähes kaksi kolmannesta 
Suomessa käytetystä leipäviljasta. Suomessa jauhetuista jau-
hoista meni tuolloin leipomoille noin 50 %, muulle elin-
tarviketeollisuudelle 15 % ja kotitalouksille noin 35 %. Sen 
jälkeen kotitalouksien osuus on laskenut, kun leipominen 
kotona on vähentynyt.

Nykyisin Suomessa toimii neljä suurta kauppamyllyä, 
Oululaisen mylly (Karl Fazer Ab), Melia Oy (Raisio Oyj), 
Myllyn Paras Oy ja Helsingin Mylly Oy. Ne jalostavat 95 
% kaikesta kauppaan tulevasta viljasta. Viidentenä suurten 
joukkoon on tulossa Kinnusen Mylly Oy, joka on Suomen 
pohjoisin kauppamylly. Paikallismyllyjä Suomessa on nykyi-
sin (2008) noin 50. Pienten myllyjen osuus rukiin jauhatuk-
sesta on 12 %, mutta vehnän jauhatuksesta vain 3 %.103

Myllyteollisuus on ollut vakiintuneen teknologian ala jo 
1960-luvulta. Keskittyminen on seurausta suuremmissa yk-
siköissä saatavista liiketaloudellisista hyödyistä. Eri tahoilla 
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tehdyn laatutyön ansiosta viljan laatu (mm. sakoluku, val-
kuaisainepitoisuus, sitko) on parantunut, vaikka vuosittai-
set erot kasvukauden sääoloissa aiheuttavat suuria vaihtelui-
ta. Laatutyön ohella viljan kulutuksen laskun pysähtyminen 
ja tasaantuminen on paljolti uusien tuotteiden ansiosta. 
Myllyteollisuuden tuotevalikoimiin kuuluvat nykyisin jau-
hojen, suurimoitten ja hiutaleitten ohella leseet, ns. aami-
aisviljat (esim. myslit), pasta (makaroni- ja spagettituotteet), 
talkkuna ja maltaat. Pienten myllyjen vahvuutena ovat eri-
koistuotteet, kuten korkea- ja matalasakoiset ruisjauhot, ki-
viparimyllyllä jauhetut jauhot, speltti-jauhot, tattarituotteet, 
ruismannaryynit, kuorittu kaura, luomujauhot ja gluteenit-
tomat tuotteet.104 Myös suuret myllyt kiinnostuivat 2000-lu-
vun alussa luomutuotteiden jalostuksesta, kun luomutuot-
teiden kysyntä ja viljelyala kasvoivat.

Satakunnan myllyt pieniä

Satakunnassa myllytoiminta on jäänyt pienten myllyjen va-
raan. Vain Raumalla ja Porissa on ollut melko lyhytaikai-
sesti keskisuureksi laskettavaa myllytoimintaa. Satakunnassa 
oli 1800-luvun lopulla toiminnassa monia pieniä myllyjä eri 
puolilla maakuntaa. Eniten myllyjä oli Porissa, jossa toimi 
vuonna 1890 ainakin kuusi höyrymyllyä. Kaupunkiin ra-
kennettiin 1900-luvun alkupuolella useita sähkömyllyjä, 
kuten Porin Sähkömylly ja Ruosniemen Sähkömylly vuonna 
1914 sekä Suomen Maanviljelijöiden Kaupan (SMK) omis-
tama Porin Vehnämylly (1937), jotka olivat toiminnassa 
vielä 1960-luvulla.105 SMK:n mylly oli 1960-luvulla toinen 
Kauppamyllyjen yhdistys ry:n jäsenmyllyistä Satakunnassa. 
Toinen oli Satavehnä Oy Raumalla. 

Satavehnä Oy perustettiin vuonna 1950. Perustajien jou-
kossa oli Vehnä Oy:n toiminnassa olleita henkilöitä; naan-
talilaisen Myllykone Oy:n toimitusjohtaja Joachim Hänsel 
ja Vehnän myyntipäällikkönä toiminut turkulainen Urho 
Aarnio. Osaamista levitettiin näin Varsinais-Suomesta 
Satakuntaan. Satavehnä oli Rauman sataman läheisyydessä 
toimiva monipuolinen mylly-yritys, jonka tuotteina olivat 

vehnä- ja ruisjauhot, kaurahiutaleet, ohravalmisteet sekä re-
hut. Kuten aikaisemmin mainittiin, turkulainen Oy Kaerlan 
Mylly Ab fuusioitiin Satavehnään vuonna 1966. Jo seu-
raavana vuonna Satavehnä Oy:n toimitusjohtajan Joachim 
Hänselin aloitteesta käynnistettiin Satavehnän ja Raision vä-
liset yhteistyöneuvottelut. Sen tuloksena vehnän jauhatus 
siirrettiin Raisioon, ruis- ja ohratuotteiden sekä osin sian re-
hun valmistus taas Raumalle. Näiden tuotteiden markkinoi-
jaksi tuli Raision Tehtaat. Seuraavana vuonna toimialan rati-
onalisointia jatkettiin. Satavehnän toimitusjohtaja Hänselin 
ikääntymisen ja keskeisen johtokunnan jäsenen kuoleman 
jälkeen pääosakkaat päätyivät myymään osake-enemmis-
tön vuonna 1970 puoliksi Vehnä Oy:lle ja puoliksi Vaasan 
Höyrymylly Oy:lle. Vuotta myöhemmin myös muut osak-
kaat myivät osuutensa näille yhtiöille. Satavehnä karsi tuot-
teitaan ja keskittyi rehujen valmistukseen. 

Vuonna 1983 Raisio myi osuutensa Satavehnästä 
Vaasanmylly Oy:lle, joka tämän jälkeen siis omisti kokonai-
suudessaan Satavehnän. Raumalla jauhatus päättyi kuiten-
kin jo 1980-luvun puolivälissä.106

Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy, joka oli perustet-
tu 1897, harjoitti eri puolilla maata myös myllytoimin-
taa. Yhtiöllä oli mylly myös Porissa. Vuonna 1940 pori-
lainen suuryhtiö W. Rosenlew & Co. Ab osti lähes puolet 
Maanviljelijäin Kauppa Oy:sta, sillä se oli Porin konepa-
jan tuotteiden (aurat, äkeet, Sampo-puimurit, lihamyllyt) 
tärkeä myyntikanava.107 Mylly toimi 1970-luvulle saak-
ka Porin silloisessa elintarvikekeskittymässä Satahämeen 
Osuusteurastamon, Satamaidon, Sataleivän ja Porin oluen 
naapurustossa. 

Myllyteollisuuden rakennetta ja prosessiteollisuuden 
luonnetta kuvaa se, että 1990-luvun alussa silloisessa Turun 
ja Porin läänissä oli kolmestakymmenestä myllystä vain yksi 
(Raisio) sellainen, jossa oli yli 10 työntekijää. Satakunnan myl-
lytoiminta on jäänyt viime vuosikymmenten kuluessa pienten 
myllyjen varaan. Tällaisia ovat olleet mm. Köyliön Tuiskulan 
mylly ja Panelian rivimylly, jonka tuotanto loppui vuon-
na 1972. Myllyä on 90-luvun kunnostuksen jälkeen esitelty 
matkailukäytössä. Ruikan mylly Eurajoella toimi 1990-luvun 
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puoliväliin saakka. Kankaanpään Vehnämylly ja Karikon Mylly 
entisessä Lapin kunnassa jauhoivat vielä 2000-luvun alkuvuosi-
na. Myöhemmin, vielä 2000-luvulla toimivia pieniä myllyjä ovat 
Kiikoisten Jyvänen Oy, Sammun Mylly ja Puutyö Huittisissa, 
Nakkilan Mylly, Rutavan Mylly ja Saha Oy Vampulassa sekä 
Niemen Talkkuna Ky Kiikoisissa. 

Monet vanhat pienet myllyt (mm. Ulvilan / Kullaan 
Leineperi, Panelian rivimylly) ovat tilapäisesti ja näytösluon-
toisesti käytössä lähinnä matkailuelämyksinä. Suurempaa 
elintarvikekäyttöön jauhavaa teollista myllyä Satakunnassa 
ei ole, ellei myllyksi lasketa Kokemäellä sijaitsevaa Finnamyl 
Oy:tä, joka tuottaa mm. perunajauhoa. (Yrityksestä on mai-
ninta perunan käsittelyn yhteydessä). Uusinta myllytoimin-
taa maakunnassa edustaa Huittisiin vuonna 2008 perustettu 
Satarehu Oy, joka käyttää oman ja lähimaakuntien vehnää ja 
kauraa rehunvalmistukseen.

Viljan varastointia ja kauppaa Satakunnassa

Suomen itsenäisyyden alkuvuosien viljapulan synnyttä-
mät omavaraistavoitteet johtivat viljan varastoinnin ja ja-
kelun järjestämiseen. Tehtävää hoiti tilapäisesti Valtion 
Viljakonttori, jonka työtä jatkamaan perustettiin maa- ja 
metsätalousministeriön alainen Valtion viljavarasto vuonna 
1928. Huoltovarmuuden ylläpitämisen ohella se osallistui 
viljanviljelyä ja viljamarkkinoita koskevan lainsäädännön 
valmisteluun. Siitä tuli vähitellen valtiollinen viljamonopoli 
ja se sai vuonna 1951 yksinoikeuden viljan tuontiin. Koko 
maan huoltovarmuuden takaamiseksi Suomeen luotiin 
1950-luvulta alkaen siilostoverkosto. Satakunnassa Valtion 
viljavaraston siilot rakennettiin Kokemäen Risteelle vuonna 
1958 ja myöhemmin (vuosina 1981–85) Rauman satamaan. 
Kokemäen siilostoa laajennettiin useaan otteeseen 1970- ja 
80-luvuilla, jonka jälkeen sen varastointikapasiteetti oli 160 
000 tonnia. Raumalle viljaa voitiin varastoida 125 000 ton-
nia.108 Vuonna 1989 Risteen varaston osti kokemäkeläinen 
K-maatalous-Rauta.

Viljavarastot turvaavat elintarvikehuoltoa
Valtion viljavaraston Kokemäen varaston syntyä ja nykypäivää ku-
vasi pitkään varastopäällikkönä toiminut Aarre Suominen laitoksen 
50-vuotispäivänä: ”Maan kattavaa verkostoa rakennettaessa sata-
kuntalaiset tuottajat esittivät aikoinaan valtakuntaan 20 varastoa ja 
tasan sen verran niitä on nyt. Satakunta oli viljan ylituotantoaluet-
ta. Varastolle etsittiin paikkaa vainioiden keskeltä ja rautateiden lä-
heisyydestä ja sopiva tontti saatiin VR:ltä vaihtokaupalla Kokemäen 
Risteeltä. Ennakkoon viljelijöiden suhtautuminen oli epäilevää, mutta 
nyt Kokemäen varastolla on 450 sopimusviljelijää, heistä monet ovat 
olleet tuottajina yli 20 vuotta. Nykyään meillä on yhteistyösopimukset 
kaikkien keskusliikkeiden kanssa.”109

Kun Suomi liittyi vuonna 1995 Euroopan Unioniin ja tuli 
sen yhteisen maatalouspolitiikan piiriin, Valtion viljavarasto 
ei voinut toimia entiseen tapaan uudessa tilanteessa. Se lak-
kautettiin ja sen tehtävät jaettiin. Viljan varmuusvarastointi 
siirtyi Huoltovarmuuskeskukselle, viljan hintojen vakautta-
minen maa- ja metsätalousministeriön interventioyksikölle 
ja laatututkimus Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle (ja 
myöhemmin Eviraan). Viljavaraston kaupalliset toiminnot, 
viljakauppa ja varastointi yhtiöitettiin valtion omistamaan 
Avena-konserniin. Siihen kuuluivat Avena Oy, viljakaup-
paan keskittynyt Avena Nordic Grain Oy ja viljan käsitte-
lyyn ja varastointiin erikoistunut Avena Siilot Oy. Vuonna 
2002 Avena-konsernin muut osat, paitsi Avena Siilot Oy, 
myytiin Lännen Tehtaat -konsernille. Lännen Tehtaiden 
omistuksessa oleva Avena Nordic Grain Oy on kotimaiseen 
ja kansainväliseen vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainekaup-
paan erikoistunut yritys.

Avena Siilot Oy jäi valtion omistukseen, koska valtio 
omistajana katsoi, että kansallisen viljavarastoinnin yksityis-
täminen ei ole järkevää. Kauran kehittämiseen ja prosessoin-
tiin erikoistunut Avena Oat Ingredients jäi Avena Siilojen yh-
teyteen. Koska Avena-yhtiöiden muut osat oli yksityistetty, 
tarvittiin varastointiliiketoiminnalle uusi toiminimi. Avena 
Siilot Oy muuttui syksyllä 2002 Suomen Viljava Oy:ksi.110 

Suomen Viljava Oy:llä on Satakunnassa Kokemäen varas-
ton ja kaurakuitutehtaan lisäksi varasto Rauman satamassa. 
(Kauran käytöstä ja jatkojalostuksesta enemmän seuraavan 
leipomokappaleen loppupuolella).
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myllytuotteet jaloStuvat 
leipomoiSSa 

Myllyteollisuuden tuotteiden suurin käyttäjä on leipomo-
teollisuus, joten pääosa siitä voidaan laskea viljapohjaiseen 
teollisuuteen. Viljan ohella tärkeimpiä raaka-aineita ovat ras-
vat, sokeri, munat, hillot ja marmeladit ja suklaa. Vaikka lei-
pomotoiminta lasketaan viljateollisuuteen, niin leivän hin-
nassa viljaraaka-aineiden osuus on vain 4–6 %, kun kaikki 
raaka-ainekustannukset ovat noin 20 %. 

Leipomoteollisuuden yrityksistä valtaosa valmistaa peh-
meää ruokaleipää ja leivonnaisia. Tuoteryhmiä ovat pehmeät 
leivät, sämpylät, piirakat, tortut, kakut, leivokset ja kondito-
riatuotteet. Tuoretuotteiden ohella jotkut yritykset valmista-
vat myös pakasteleivonnaisia. Oman alatoimialansa muodos-
taa näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten valmistus. 
Tuotantotavaltaan leipomot voivat olla 

•	 käsityövaltaisia perinteisiä pienleipomoita
•	 teollisia laajamittaisia leipomoita
•	 päivittäistavarakaupan yhteydessä olevia 

(myymäläleipomoita tai paistopisteitä)
Leipomoala on pitkään ollut yritys- ja henkilöstömääräl-

tään suurin elintarviketeollisuuden toimialoista Suomessa. 
Myös Satakunnassa se on ollut toimipaikkojen määrältään 
suurin, mutta jäänyt henkilöstömäärältään lihanjalostusta ja 
kasvisten jalostusta pienemmäksi. Leipomot ovat enimmäk-
seen pieniä ja ne valmistavat tuotteita pääasiassa paikallisille 
tai alueellisille markkinoille. 

Satakunnassa osuustoiminnallisia 
ja yksityisiä leipomoita

Varsinaisen leipomotoiminnan lasketaan Suomessa alkaneen 
1880-luvulla, mutta teollisia leipomoyrityksiä syntyi maassa 
suurimpiin kaupunkeihin vasta 1900-luvun alussa. Usein ne 
olivat osuustoiminnallisia yrityksiä. Osuusliike Elanto aloitti 
Helsingissä toimintansa osuusleipomona, ja uudisrakennuk-
sen myötä varsinainen leipomoteollisuus alkoi vuonna 1907. 

Satakunnassa Osuusliike Kansa, joka oli perustettu vuonna 
1902, aloitti tuotannollisen toimintansa avaamalla vuonna 
1913 pienen leipomon Ulvilaan (Uudellekoivistolle, joka 
nykyisin kuuluu Poriin). Kymmenen vuotta myöhemmin 
(1923) osuusliikkeelle valmistui Poriin entiseen Petrellin 
viinanpolttimorakennukseen Satakunnan ensimmäinen ko-
neellinen leipätehdas.111

Leipurit kaupunkeihin
Leipurit tulivat Suomessa kaupunkeihin 1700-luvun puolen välin jäl-
keen. Satakunnassa Raumalla tiedetään leipureita olleen 1770-lu-
vulla. Porissa maistraatti hylkäsi vielä vuonna 1812 leipureiden ano-
muksen ammattikunnan muodostamiseksi. Sokerileipureilta tilattiin 
tuolloin myös sokerista valmistetut karamellit, joita juhlissa nautit-
tiin. Vuodesta 1884 lähtien vuosittain julkaistun teollisuus- ja käsityö-
tilaston mukaan koko maassa oli vain 11 sokerileipuria, joista kak-
si Porissa. 

Sokerileipurit valmistivat sokerista myös varhaiset kotimaiset kara-
mellit ja konvehdit. Porin maistraatin pöytäkirjan mukaan Porissa toi-
mi vuonna 1893 yhteensä 15 leipuria.112

Myös SOK:laisella osuusliikkeellä oli ainakin Porissa oma leipo-
mo, jonka toiminta loppui vuonna 1938, kun Osakeyhtiö Sataleipä 
aloitti leipomotoiminnan. Satakunnan osuuskauppa oli osakkaa-
na Sataleivässä, joka tällä nimellä toimi 1970-luvun alkuun saakka. 
Osuustoiminnallisten leipomoiden rinnalla eri puolilla maakuntaa oli 
suuri määrä yksityisiä leipomoita. 1960-luvulla pelkästään Porissa oli 
nelisenkymmentä leipomoa. Monet olivat pieniä kotileipomoita ja 
konditorioita.

Porissa oli 1960-luvulla nelisenkymmentä leipomoa. Kahvileipien 
leivontaa Sataleivän leipomossa Porin Vapaudenkadulla.

Kuva Sven Raita, Satakunnan Museo 1967.
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Käsityötä ja tekniikkaa
Toisen polven porilainen leipuri Ilmari Hietasalo kuvaa leipomoalan ke-
hitystä 60-vuotishaastattelussaan. ”Leipomot elivät hyviä aikoja 1950- 
ja 1960-luvulla.Työvoiman saanti kuitenkin vaikeutui 60-luvulla ja sil-
loin tapahtui myös voimakas koneellistuminen. Mutta ei leipomoala 
voi koskaan tulla täysin koneelliseksi, vaikka leipureita jo teknikoiksi ja 
insinööreiksi nimittävätkin. Tuotekehittely oli jo ennen vanhaankin voi-
makasta. Leipurit kulkivat maailmalla katselemassa ja maistelemassa. 
Oppeja koetettiin sitten soveltaa ja kotilaboratoriossa toimi kieli.”113

Toimialarakenne keskittyy, esimerkkinä Porin seutu

Kuljetusyhteyksien paraneminen ja teknologian kehittymi-
nen ovat mahdollistaneet leipomoverkoston harvenemisen. 
Leipä on silti tuote, joka halutaan ostaa vastavalmistettuna, 
tuoreena. ”Leipomoteollisuus on kotimarkkinateollisuutta ret-
rogradaation (tärkkelyksen uuskiteytymisen) armosta. Toisin sa-
noen leipä vanhenee pian, eilinen leipä ei ole tuoretta”, kiteyt-
tää Helsingin yliopiston viljateknologian professori Hannu 
Salovaara.

Leipomotoiminnan kannattavuuden turvaamisek-
si suurten yksiköiden hyötyjä on haettu monenlaisilla rat-
kaisuilla, toimialarationalisoinnilla ja ketjuuntumisella. 
Kansainvälinen vertailututkimus osoitti 1990-luvun alus-
sa, että Suomen kustannusrakenne ei kestä eurooppalaista 
kilpailua, jos Suomi liittyy Euroopan unioniin. Tämä vauh-
ditti leipomoteollisuuden käynnissä olevaa rakennemuutos-
ta. Myös kaupan rakennemuutos on jouduttanut kehitystä. 
Suurten leipomoiden ostaessa pienempiä valmistus on jois-
sakin tapauksissa säilynyt ostetuissa toimipaikoissa lähellä 
kuluttajia. Monessa tapauksessa tuotanto on kuitenkin os-
ton jälkeen jonkin ajan kuluttua alueyrityksessä lopetettu. 
Molemmista malleista on esimerkkejä Satakunnassakin. 

Satakuntalainen leipomoalan muutos nivoutuu valta-
kunnallisten osuustoiminnallisten keskusliikkeiden ja yksi-
tyisen leipomoalan kehitykseen 1970-luvulta tähän päivään. 
Vuonna 1971 porilainen Sataleipä yhdistyi SOK:n valta-
kunnalliseen tytäryhtiöön Sokle Oy:öön, joka jatkoi leipo-
motoimintaa 1980-luvun loppupuolelle saakka. Vuonna 
1983 muodostettu OTK-laisesta osuusliikkeestä synty-

nyt Osuuskunta Eka ja SOK-ryhmä ryhtyivät 80-luvulla yh-
distämään omistajille raskaaksi käynyttä teollisuuttaan.

Elintarvikesektorilla näiden yhteisyritys Meira Oy toteut-
ti uuden leipomon myös Poriin yhdistämällä entisen Soklen 
ja OTK-laisen Leipämestareiden leipomot. Uusi suurlei-
pomo rakennettiin Porin Harmaalinnaan vuonna 1988. 
Työntekijöitä yrityksellä oli tuolloin viitisenkymmentä. 
Aluksi Leipori-nimellä, sitten Aschanin yksikkönä, toimi-
nut leipomo siirtyi Vaasan Leipomot Oy:lle, joka oli vuon-
na 1990 syntynyt Vaasanmylly Oy:n rinnalle. Vuonna 1998 
Vaasan Leivonta-divisioona, joka oli silloin osa Cultor Oy:tä, 
irtautui siitä. Syntyi itsenäinen yhtiö Vaasan&Vaasan Oy.

Satakunnassa leipomokonserni Vaasan & Vaasan Oy:n 
leipien valmistus päättyi yksikön lopettamiseen vuonna 
2004, yhtiön mukaan taloudellisista syistä. Valmistus siirtyi 
Turkuun ja Tampereelle, joista leipä kuljetettiin satakunta-
laisiin kauppoihin. Myöhemmin (2007) Vaasan & Vaasan 
-konserni on siirtynyt pääomasijoittaja Lion Capitalille. 
Vaasan & Vaasan lopettaessa tuotantonsa, se oli markkina-
osuuksissa kolmantena Satakunnassa ykkösenä olleen Porin 
Leivän ja Fazerin Kleemolan leipomon jälkeen. 

Markkinoilla omilla merkeillä
Suomessa kotimaisten leipomoiden osuus leipämarkkinoista on 
96 %. Kaksi suurta, Fazer Leipomot Oy ja Vaasan&Vaasan Oy kattavat 
tuotteillaan 60 % markkinoista. Parillakymmenellä keskisuurella on yli 
20 %:n markkinaosuus. Näihin kuuluvat Ykkösleipurit ja Perheleipurit 
-ryhmittämä. Satakuntalaisista keskisuurten joukkoon sijoittuu Porin 
Leipä Oy ja sen tytäryhtiö Sarpi Oy. Leipomotuotteet myydään pääasi-
assa kaupan omilla merkeillä. Tummista ruokaleivistä 99 %, vaaleista 
ruokaleivistä 98 % ja kahvileivistä 93 % on leipomoiden merkkituot-
teita. Pakasteleivonnaisissa leipomoiden merkkien osuus on pienem-
pi, 70 %.114

Fazer Leipomot Oy:n tulo Satakuntaan esimerkki on fuusi-
osta, joka on säilyttänyt ja kehittänyt tuotantoa maakunnas-
sa. Vuonna 1983 Ulvilassa aloittanut, 1940 Kokemäelle pe-
rustettu, leipiä ja konditoriatuotteita valmistava Kleemolan 
Leipomo Oy, solmi 1990-luvun alussa yhteistyösopi-
muksen Fazerin kanssa. Kleemola alkoi valmistaa kaikki 
Fazerin kääretortut, Fazer Leipomot tuli samalla Kleemolan 
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osaomistajaksi. Vuonna 1994 Kleemola siirtyi kokonaan 
Fazerin omistukseen. Toimintaa on kehitetty ison yrityksen 
osana. Kleemolan tuotevalikoimaan kuuluu niin valtakun-
nalliseen jakeluun kuin paikallisia vähittäismyyntiin mene-
viä tuotteita. Yrityksen näkökulmasta mallia voidaan (tämän 
julkaisun aiheen mukaan) pitää organisatorisena innovaatio-
na. Valtakunnallisen ja paikallisen toiminnan yhdistämisellä 
on löydetty ketjutoiminnalla saatavat edut. Keskittyminen 
ja toimipaikkojen vähentäminen on jatkunut, sillä Fazer 
Leipomot lopetti kolme toimipaikkaa vuonna 2009 muualla 
Suomessa. Ulvilassa työntekijöitä on runsaat 80 (2009). 

Kleemolan leipomo Oy Ulvilassa aloitti yhteistyön Fazerin kanssa vuonna 
1990. Omien tuotteidensa, mm. rukiisten ruokaleipien, valmistuksen ohella 
Kleemolasta tuli yhteistyön tuloksena maan suurin kääretorttujen valmistaja. 
Kleemolan leipomo sai vuonna 1992 Satakunnan vuoden yritys-palkinnon 
ja vuonna 2007 Fazer leipomoiden laatupalkinnon. Kuvassa Esko latvanen 
Kleemolan leipomot Oy:stä ja johtaja Jarkko Iso-lauri Fazer leipomot Oy:stä. 
Kuva Antti Suominen, Satakunnan Kansa 1990.

Muita leipomoalan fuusioita on ollut 1980- ja 90-luvuilla 
mm. Porissa Hietasalon, Helmisen ja Holmlundin leipo-
mon lopettamiset ja Martan Leipomon siirtyminen Mäkilän 
Leipomolle. Mäkilän Leipomo on vuonna 1966 perustettu 
perheleipomo. Ruoka- ja kahvileipien ohella yrityksen tilois-
sa toimii myös jatkojalostukseen ja salaattien valmistukseen 
erikoistunut Poritix Oy, jossa Mäkilän Leipomo on osakkaa-
na. Turkulaisen kumppanin kanssa se voi hyödyntää laajem-
paa jakeluverkostoa.

Monet muut leipomot, esimerkiksi vuonna 1982 
Honkajoelta Poriin muuttanut Ullan Pakari ja 1960-luvulla 
perustettu Kontion Leipomo Raumalla, Kylänpää Eurajoella 
(1963) ja Pirjon Pakari Honkajoella ovat löytäneet kilpailu-
etua perinteisillä valmistusmenetelmillä tai erikoistuotteilla. 
Ullan Pakari edustaa mm. perinteisillä kaura- ja ohrajuntil-
laan leipomoperinnettä, jolla on markkinoilla vankka kan-
nattajakunta. Monet pienet leipomot myyvät tuotteitaan 
omissa kahviloissaan ja myymälöissään ja vain muutamassa 
paikallisessa kaupassa.
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Suomessa on rikas leipäkulttuuri, jonka historialliset erot ovat olleet suuret 
läntisessä ja itäisessä osaa maata. yksi Satakunnalle ominaisista leivistä on 
sekahiivaleipä, kakko. leivän terveellisten ominaisuuksien korostaminen tuo-
tekehityksessä on tuonut markkinoille uusia runsaskuituisia leipiä. Vehnän ja 
rukiin ohella myös kauran ja ohran käyttö ruokaleivissä on lisääntynyt.
Kuva Matias Uusikylä / Satafood 2004.

Toimipaikat ja henkilöstö vähentyneet 
koko maassa ja myös Satakunnassa

Leipomoalallakin tapahtunut keskittyminen ja tuotannon 
automatisoituminen näkyy yritysten ja henkilöstön määrien 
vähenemisenä. Väheneminen on jatkunut 1970–1980-lu-
vuilla ja jatkuu edelleen. Suomessa oli vielä vuonna 1995 
leipomoita (pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten val-
mistus) 933, mutta luku oli vuoden 2007 loppuun mennes-
sä pudonnut sadalla eli runsaalla 10 %:lla. Samaan aikaan 
työntekijöiden määrä laski noin 10 000:sta noin 2 300:lla 
eli 23 %. Ala on työvaltaisin elintarviketeollisuuden toimi-
aloista. Neljännes koko elintarviketeollisuuden työvoimasta 
työskentelee leipomoissa. Leipomotoiminta on tyypillisesti 
kotimarkkinateollisuutta, jonka vienti on pientä, mutta se 
on laajentunut lähimarkkina-alueille. Myös alan tuotteiden 
tuonti Suomeen on kasvanut. 

Leipomoteollisuus Suomessa vuonna 2007
(Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus)

Toimipaikkoja 838

Henkilöstöä 8 056

Tuotannon bruttoarvo 884 milj. euroa

(n. 9 % koko elintarviketeollisuuden tuotannon arvosta)

Tuotannon jalostusarvo 394 milj. euroa

(n. 17 % koko elintarviketeollisuuden jalostusarvosta)

Raaka-aineiden osuus alan kustannuksista 20 % 

(pienin elintarviketeollisuuden aloista)

Palkkojen osuus alan kustannuksista 27 % 

(suurin elintarviketeollisuuden aloista)

Vuosituotanto 400 milj. kg.
Lähde: Tilastokeskus, KTM

Yritysostojen, yhdistymisten ja kehittyneen teknologian 
myötä leiväntekijöiden määrä on Satakunnassakin vähen-
tynyt. Vuosina 1996–2007 leipomoiden henkilöstömää-
rä väheni maakunnassa n. 33 %. Vuonna 2007 leipomoita 
Satakunnassa oli kuitenkin edelleen eniten, yli kolmannes, 
kaikista elintarvikealan toimipaikoista. Työntekijämäärä oli 
kuitenkin vain n. 16 % alan työntekijämäärästä, sillä alan 
toimipaikat, keskisuurta Porin Leipä Oy:tä ja Sarpi Oy:tä 
(yht. 160 työntekijää vuonna 2008) sekä Fazerin Leipomot 
Oy:n Kleemolan leipomoa (80 työntekijää) lukuun ottamat-
ta, ovat pieniä. Satakuntalaisista leipomoista puolet toimii 
Porissa, mikä kuvaa alan luonnetta ja hakeutumista lähel-
le suurimpia asiakasvirtoja, ”leivän tuoksun etäisyydelle”. 
Raumalla, Ulvilassa, Kankaanpäässä ja Eurajoella on neljä 
leipomoa kussakin kunnassa. 
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Leipää ja muita leivonnaisia Porista
Satakunnan suurin leipomoyritys, Porin Leipä Oy, käsittää emoyhtiön li-
säksi Sarpi Oy:n. Porin Leipä on ollut Satakunnassa edelläkävijä monissa 
uudistuksissa ja sen kehityksessä näkyvät monet toimialan muutokset.

Porin Leipä Oy valmistaa viljapohjaisia leipomotuotteita, leipiä, kah-
vileipiä, pizzapohjia ja ohuttuotteita. Sen tytäryhtiö Sarpi Oy valmistaa 
kahvileipiä ja konditoriatuotteita. Pakasteleivontatuotteita valmistetaan 
molemmissa yrityksissä. Yritysten liikevaihto on yhteensä n. 14 miljoo-
naa. Henkilökuntaa on n.160. Yrityksen historiassa näkyy toimialan ke-
hittyminen ja keskittyminen. Timo Valli on työskennellyt vuodesta 1989 
Sarpin / Porin Leivän palveluksessa, vuodesta 2003 Porin Leivän toimi-
tusjohtajana, joten hän tuntee yrityksen vaiheet, strategiset linjaukset ja 
uudistukset:

– Vuonna 1947 perustettu Porin Leipä Oy on omistukseltaan sukuyh-
tiö, jossa on osin jo kolmas sukupolvi menossa. Porin Leivän toiminta 
laajeni 1950-luvulla ja omat tuotemerkit (esim. Porin kakko, Porinpoika, 
Kulkuripoika) kasvattivat menekkiään. Myös vehnäleipien menekki lisään-
tyi Porin Leipä osti Sarpi Oy:n vuonna 1988, mutta sitä ennen Sarpi Oy 
oli jo 1980-luvulla alkanut valmistaa leipomo- ja kahvilatoimintaa Porissa 
pitäneen Hietasalon tuotteita, jotka toimitettiin Hietasalon kahviloihin ja 
hallimyymälöihin. Keskittymistä tapahtui edelleen vuonna 1990, jolloin 
Sarpi osti Riisla Oy:ltä Riislalle yhtiökaupassa tulleen Matti Linnainmaa 
Oy:n leipomotoiminnan. 

Toiminta laajenee, jakelukanavat muuttuvat
– Vuonna 1992 tehdyn laajennuksen jälkeen liikevaihto lähti kasvuun ja 
yritys meni mukaan vähittäiskauppaan. Sitä ennen tavarasta meni omi-
en kanavien kautta 60–70 %, kun nykyisin omien jakelukanavien kaut-
ta menee enää viitisentoista prosenttia. Koko konsernin tuotteiden 
myynti ja jakelu (logistiikka) tapahtuu nykyisin samasta paikasta (Porin 
Karjalankadulta). Teknologisesta kehityksestä yksi esimerkki on muuta-
man vuoden ikäinen automaattinen punnitusjärjestelmä, jonka kaut-
ta menee volyymista 90 %. Tuotannon mittakaavaa kuvaa se, että tuo-
tantoon käytetään n. 3 milj. kiloa jauhoa vuodessa eli yksi rekallinen 
päivässä.

– Vuonna 1988 aloitettu pizzapohjien teko käänsi leipomon suuntaa pe-
rinteisestä ruis- ja ranskanleivän tekemisestä teolliseen alihankitaan. Siitä 
tehtiin tietoisesti tukijalka. Toiseksi tukijalaksi tuli Sarpi. 

– 1990-luvun puolivälissä yritys perusti myymäläleipomon Porin Prismaan 
ja alkoi leipoa siellä jauhoista tuotteita. Myymäläleipomolla on ollut sel-
vä liiketaloudellinen merkitys, kun taas pelkällä paistopisteellä merkitys 
on ollut yleensä pienempi. Nykyisin n. 80 % liikevaihdosta tulee ”lähel-
tä lämmintä” -tekemisestä. Vaikka Satakunta on pääalue, myyntialue on 
laajentunut Laitilan, Forssan, Hämeenlinnan, Tampereen, ja Seinäjoen ke-

hän sisälle, mutta ulottuu osin Jyväskyläänkin. Joitakin tuotteita menee 
valtakunnallisena terminaalijakelunakin. 

Toiminta-ajatus on tiivistetty viljapohjaisten tuotteiden kehittämiseen. 
Yrityksen arvot on Porin leivässä kiteytetty yritykseen toimintaan sopival-
la kielellä neljäksi perusarvoksi: 

•	 Pullat hyvin uunissa

•	 Puhtaat jauhot pussissa

•	 Oppia ikä kaikkia

•	 Anna arvo toisillekin

Monen tyyppisiä innovaatioita
Porin Leivän kehitykseen sisältyy monia innovaatioita, jotka ovet vie-
neet toimintaa eteenpäin ja turvanneet yrityksen kehityksen. Näistä 
esimerkkejä:

– Pizzapohjien tuotanto oli käänteentekevä Porin Leivälle. Se alkoi vuon-
na 1988 valmistaa Satahämeen Osuusteurastamolle (SOT) pizzapohjia 
(tuoteinnovaatio). Siitä valmistus laajeni vähitellen HK:lle ja Atrialle, jotka 
myöhemmin ulkoistivat pohjien teon muualle. Pitääkseen näiden suuryri-
tysten pizzapohjatuotannon Porin Leivän olisi pitänyt laajentaa ja raken-
taa lisää. Siihen ei lähdetty, mutta nykyisinkin pizzapohjia tehdään kau-
pan omille merkeille. 

– Leivontatekniikassa 1980-luvun alun uudistus oli kylmäleivonta. Tuli 
apuaineita ja pakastuskestävyyttä parannettiin. Eurooppalaisten mal-
lien mukaan Suomessa voitiin käsitellä taikinoita kylmänä, mikä on 

Pakkaamotyöntekijä Minna Somero laatikoi pakastepizzapohjia Porin 
leivässä.
Kuva Erkki Salomaa 2009.



Porin leipä käyttää leipomisessa uutta teknologiaa, mutta ihmistyötä tar-
vitaan leipomoissa edelleen eniten kaikista elintarviketeollisuuden toimi-
aloista. leipomotyöntekijä Minna Mäkelä toimii kahvileipälinjan käyttäjänä 
ja tarkistaa korvapuustin raakapainoja.
Kuva Erkki Salomaa 2009.
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merkittävästi mullistanut tuotantoa. Silloin tulivat myös paistopisteet 
(prosessi-innovaatio).

– Leipää ryhdyttiin halkaisemaan 1980-luvulla ja 90-luvulla tulivat pala-
leivät sekä viipaloidut leivät, viimeisimpänä halkaistut sämpylät (prosessi- 
ja markkinainnovaatio).

– Porin Leipä alkoi ensimmäisenä injisoimaan sämpylöitä eli täyttämään 
esim. valkosipulilla. Siinä ei kuitenkaan päästy eurooppalaiseen hinta- ja 
laatutasoon, ei pystytty kilpailemaan tuontipatongin kanssa (tuote- ja 
prosessi-innovaatio).

– Pakastepullakehittelyssä sovellettiin sämpylälinjaa ja kehitettiin koneel-
linen menetelmä pullan voitelua ja sokerointia varten. Tuotteet ovat val-
takunnallisilla privat label –markkinoilla (tuote- ja prosessi-innovaatio).

– Sarpi oli Suomessa ensimmäinen teollinen valmistaja pakastekakuissa. 
Malleja siihen on saatu Euroopasta ja USA:sta, ja niitä on sovellettu kan-
sallisesti (tuote- ja prosessi-innovaatio).

– Vuoden 2008 keväällä yhtiö lanseerasi Reino-leivän, johon on sovellut-
tu Reino-tohveleiden imagoa (markkinainnovaatio).

– Yhtiö aloitti 1980-luvun lopulla hankintayhteistyön, jossa on mukana 
Porin Leivän lisäksi neljä yritystä. Ideana on, että yksi yhteisesti palkattu 
työntekijä suorittaa keskitetysti kaikki raaka-ainehankinnat ja mm. kilpai-
luttaa tavarantoimittajat (organisatorinen innovaatio).

– Porin Leivän ja Sarpin taloushallinto, markkinointi ja jakelu on yhdistet-
ty. Ohjaus- ja johtamisjärjestelmässä käytetään dokumentointia, jossa on 
joustavasti linkitetty suunnittelu ja seuranta, tuotanto, tuotekehitys, hen-
kilöstö ja markkinointi (organisatorisia innovaatioita).

Innovaatiotoiminnasta ja innovaatioympäristöstä
– Poikkitieteellinen eri alojen yhteistyö, keskustelut ja benchmarkkaus 
ovat tärkeitä. Muilta aloilta löytyy malleja toteuttaa omalla alalla.

– Avoin luottamuksellinen ilmapiiri on edellytyksenä uusille ideoilla. 
Samalla on mahdollisuus käsitellä ongelmien ratkaisuja. Tilaisuuksien 
ja mahdollisuuksien systemaattinen järjestäminen tuottaa innovaati-
oita. Luovuutta on enemmän kuin aina saadaan irti. Haasteena leipo-
molla onkin, miten saadaan jokaisen leipurin osaaminen käyttöön. 
Tuotekehityksessä tuoteidean täytyy olla hyvän maun, käytettävyyden, 
pakkauksen ja toimintavarmuuden yhdistelmä. Kaikkien niiden on olta-
va kunnossa. 

– Messumatkoilla tutustutaan eri tuotealueisiin, kullekin osallistujalle an-
netaan omat segmentit ja tiettyjä tehtäviä. Eri ideoista pyritään tekemään 
kansallisia sovellutuksia. Esimerkiksi Sarpin ohukaislinjan idea on alunpe-
rin kehittynyt Birminghamin messuilla ja itse linja on hankittu Ranskasta. 

– Innovaatiotoimintaan rahoitusta maakunnasta löytyy (Tekes, eri hank-
keet jne.). Pula on pikemminkin perusideoista. Yrityksen oman työn 
ohella mukana voi olla maakunnallisia kehittäjäorganisaatioita (kuten 
Satafood ja Pyhäjärvi-instituutti). (Haastattelu 13.1.2009)

Virallisen tilaston ulkopuolelle jää joukko leipätuotteita 
myyntiin tekeviä yrittäjiä. Kun nämä otetaan huomioon, 
niin Pyhäjärvi-instituutin kartoituksen mukaan leipomotoi-
mintaa harjoitti vuoden 2009 alkupuolella Satakunnassa 58 
toimipaikkaa. 

Leipomotoimipaikat Satakunnassa vuosina 1995–2007

VUOSI TOIMIPAIKAT HENKILÖSTÖ
LIIKEVAIHTO, 1000 

EUROA

1995 44  502 29 679

2000 40 426 27 193

2007 33 330 34 880

Lähde: Tilastokeskus: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
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Uutta teknologiaa ja uusia tuotteita 

Vaikka alueelliset leipäkulttuurit ovat säilyttäneet ominais-
piirteensä, niin myös leivän kulutustottumuksissa on ta-
pahtunut yhdenmukaistumista. Teknologiset ja kaupalliset 
muutokset sekä viime aikoina valtakunnallisten kauppa- ja 
leipomoketjujen osuuden kasvu markkinoilla, ovat mahdol-
listaneet samanlaisten tuotteiden levittämisen ympäri maan. 
Molemmat kehityssuunnat, yhdenmukaistuminen ja paikal-
lisuuden korostaminen ovat läsnä markkinalähtöisessä toi-
minnassa. Lisäpiirteen siihen tuovat kansainväliset virtauk-
set, erikoisleivät ja niiden mukaelmat. 

Jo 1990-luvun alkupuolella monet perustuotteet tehtiin 
teollisuusleipomoissa käsin koskematta. Myös prosessien 
lyheneminen tehosti tuotantoa. Leipomot ovatkin vähitel-
len koneistuneet pitkälle ja esimerkiksi yksi syy ranskan-
leivän häviämiseen on se, että leipään joudutaan tekemään 
käsin viilto päälle ennen uuniin laittoa. Teknologisesti uu-
sia mahdollisuuksia toi kylmäleivonnan kehitys 1980-lu-
vulla. Kylmää taikinaa pystyttiin käsittelemään paremmin 
kuin aikaisemmin, mikä on merkittävästi mullistanut tuo-
tantoa. Yksi uusista teknisistä innovaatioista on puhdas ti-
la. Leivonta suoritetaan puhtaassa tilassa homeitiöitten estä-
miseksi. Näin voidaan jättää homeenestoaineet käyttämättä. 

Leipää ryhdyttiin halkaisemaan 1980-luvulla ja 90-luvul-
la tulivat markkinoille palaleivät, jotka tekivät leivästä en-
tistä henkilökohtaisemman. Samaa helppokäyttöisyyden 
ideaa ovat jatkaneet halkaistut sämpylät. Kauppojen paisto-
pisteet ovat 80-luvulta alkaen houkutelleet leivän tuoksulla 
asiakkaita. 

Leivän pakkauksessa ei ole tapahtunut suuria muu-
toksia parin kolmen viimeisen vuosikymmenen aika-
na. Muovipussipakkaaminen oli jo 60-luvulla yleistynyt. 
Tuoretuotteissa on menty osin takaisin paperipussiin, jolloin 
pintarapeus pystytään ylläpitämään. Myös erilaiset paperi-
pussin ja muovin yhdistelmät ovat tulleet suosituiksi.

Uudistuksia ja tutkimusta
Vuodesta 1987 viljateknologian professorina toiminut Hannu 
Salovaara mainitsee leipomoteollisuuden uudistuksiksi mm.

– Vaihtolämpökaappi on keskeinen 1980-luvun innovaatio. Sen ke-
hittäminen lähti leipomoiden tarpeesta. Asiakkaiden ostot ajoittuivat 
perjantaille ja maanantaille, joten työvoiman tarve vaihteli paljon. Kun 
välillä oli tyhjää, niin leipomot ryhtyivät tekemään itse leipomokohtai-
sesti pakkaseen hiljaisina päivinä. 

– Toinen on palaleipätekniikka (leivän halkaisu). Se on suomalainen 
kehittely ja ensimmäisenä Linkosuon tekemä. Fazer lanseerasi sen 
myöhemmin isommille markkinoille. 

– Leipomoteknologian puolella kaksi isoa muutosta ovat pakkas-
leivonta (pakastetaikinat) ja puolipaistovalmistus. Vaasan&Vaasan-
leipomotoiminta perustuu pakastetaikinasta valmistettuihin. Leipomot 
ovat pääosin paistopisteitä, jonne leivät tehdään Joutsenossa. Sieltä 
pakastetut tuotteet kuljetetaan eri puolelle Suomea, ladotaan pelleil-
le, laitetaan vaihtolämpökaappiin ja valmistetaan. 

– Yksi viime vuosien innovaatioista on ruispaahtoleipä (Fazer). Siihen 
liittyy myös myllyteknologian kehittämistä. Rukiissa on paljon ravitse-
muksellisesti arvokkaita bioaktiivisia yhdisteitä. Kehitetyn jauhatustek-
nologian avulla saatuja fraktioita lisätään vehnäleipään, jolloin saa-
daan terveellinen paahtoleipä. (Haastattelu 19.2.2009)

Ravitsemuksellisten asioiden korostuminen ruokavalinnoissa 
ja markkinoilla yleensä on näkynyt myös leivän käytössä ja sii-
hen kohdistuneessa kehitystyössä. Elintarviketeollisuusliiton 
johtaja Seppo Heiskanen näkee työn tuottaneen tuloksia:
– Suomessa on panostettu kuidun käyttäytymiseen ja prosessoin-
tiin. On olemassa paljon tutkimustietoa ja sitä on levitetty ih-
misten tietoon. Parin viime vuosikymmenen aikana tilanne on 
muuttunut. Kun aikaisemmin vaalea vehnäleipä oli vahvassa 
nousussa ja tummat ruisleivät laskussa, tilanne on kääntynyt 
päälaelleen. Ruis- ja tumman leivän kulutus on Suomessa ollut 
lievässä kasvussa ja vaaleassa leivässä on siirrytty runsaskuitui-
siin tuotteisiin. Leivän kulutus on monipuolisella valikoimalla 
ja terveystekijöiden vaikutuksella säilynyt. Esimerkiksi kauran 
imago ja käyttö on parantunut. Se on Satakunnan vahvuuksia 
(Haastattelu 20.2.2008)
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Kaura kiinnostaa Satakunnassa 

Kaurasta pääosa on aina mennyt eläinten rehuksi. 
Ihmisravinnon osuus, mm. kaurahiutaleet ja -ryynit, on ollut 
pieni. Kauran hyvien ravitsemuksellisten ominaisuuksien ta-
kia kauran käyttö on Suomessakin 2000-luvulla lisääntynyt.

Kauran uusi tuleminen
– Kauran uusi tuleminen alkoi 1980-luvulla Yhdysvalloista. Robert E. 
Kowalskin kirja The 8-week Cholesterol Cure (1987) oli Amerikoissa 
bestseller. Siinä esiteltiin kauraleseen terveydellisiä vaikutuksia, joita 
oli havainnoitu jo 60-luvulla eläinkokeissa. Löydettiin kolesterolia alen-
tava tekijä. Kaurasta otettiin kuori pois ja beetaglukaania sisältävä le-
se talteen. Siitä alkoi kauralese-buumi, sanoo Helsingin yliopiston vilja-
teknologian professori Hannu Salovaara. Hän on myös itse kehittänyt 
kauratuotteita yhdistämällä kauran hyvät ominaisuudet ja probioo-
tit karjalaisesta hapattamisperinteestä saatujen virikkeiden pohjalta. 
Tuotteita (Yosa) on valmistettu markkinoille 1990-luvun puolivälistä 
saakka. (Haastattelu 19.2.2008)

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n bio- ja elintarvike-
teknologinen tutkimus on 1990-luvun puolivälistä tehnyt runsaasti 
kauran ominaisuuksiin liittyvää tutkimusta omissa projekteissa ja eri 
tutkimusohjelmissa. 

Betaglukaani on lisännyt kauran arvostusta. Erityinen arvo kauralla 
on keliakiaa sairastavien ruokavaliossa, koska kauran gluteeni esiintyy 
sellaisessa muodossa, että se ei ole haitallinen keliaakikoille. (Gluteeni 
on vehnän, rukiin, ohran ja kauran sisältämä proteiini). Keliakiaa arvi-
oidaan uusimpien tutkimusten mukaan olevan n. 1 %:lla Suomen vä-
estöstä. Helmikuussa 2009 tuli voimaan EU:n asetus, jossa määritel-
lään, milloin gluteeniton-merkintää voidaan käyttää.

Kauratuotteiden valmistus alkoi Suomen Viljavan Kokemäen 
tehtaassa vuonna 2001. Muutama vuosi myöhemmin Suomen 
Viljava ja Raisio Yhtymä tekivät sopimuksen työjaosta, jossa 
näiden, ns. puhdaskauratuotteiden viljelytys-, kehitys- ja mark-
kinointivastuu siirtyi Raisiolle ja Suomen Viljavan osuudeksi 
jäi kauran prosessointi. Puhdaskauran viljely tapahtuu suurel-
ta osin Satakunnassa ja jyvät käsitellään yksinomaan puhdas-
kauralle tarkoitetussa myllyssä ja prosessoidaan Kokemäellä. 
Keliakiaa sairastaville tarkoitettuja gluteenittomia tuotteita ovat 
mm. jauhot, leseet ja hiutaleet. Useat leipomot valmistavat ny-
kyisin keliaakikoille soveltuvia leivonnaisia. (Jäljempänä esitel-
lään satakuntalainen esimerkki.)

Satakunnassa tehty käytännön työtä kauran terveellisten 
ominaisuuksien hyödyntämiseksi. 
– Viljaa ajateltiin aikaisemmin bulkkitavarana. Satafoodissa 
lähdettiin hakemaan kauran erityisominaisuuksia, joista jo raa-
ka-aineen pohjalta voisi tehdä brändin. Oli tiedossa, että kau-
ratutkimusta sekä viljelyssä että jalostuksessa oli Suomessa tehty 
paljon. Siitä ei ollut tullut liiketoimintaa, joten käynnistettiin 
uusi betaglukaanin viljelyohjelma. Vuonna 2003 aloitettiin 
Puhdas kaura -kehittäminen. Perustutkimuksen pohjalta alet-
tiin kehittää tuotteita ja vaikeasti käsiteltävien kaurakuitujen 
prosessointia, teknologiaa ja reseptejä. Kaurahankkeissa on tiivis 
yhteys tutkimukseen, mutta samalla myös tietous markkinatren-
deistä. Kyse on tuote- ja markkinainnovaatioista, mutta myös 
yhteistyömalleista ja verkostoista. Verkostossa ovat olleet muka-
na Teknillinen korkeakoulu ja VTT. Vaikka tehtyyn kehitystyö-
hön pohjautuvia tuotteita jo onkin, edelleen on haaste saada 
aikaan merkittävää kansainvälistä liiketoimintaa. Uskomme, 
että ns. free from -tuotteilla tulee olemaan Euroopassa mahdol-
lisuuksia. Satafood Kehittämisyhdistyksen toimitusjohtaja 
Eila Törmä. (Haastattelu 13.11.2008.) 

Avena Siilojen (Myöh. Suomen Viljava Oy) Avena Oat Ingredients-yksikkö ja-
lostaa kauraa leseiksi Kokemäen Risteellä. laborantti Arja luojus lajittelee 
kauranäytteitä. 
Kuva Heikki Westergård, Satakunnan Kansa 2002.
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Laajentuvaa yritystoimintaa, erikoistumista 
myös gluteenittomiin tuotteisiin
Pirjon Pakari Ky on perustettu vuonna 1985 Honkajoella ja yritys on 
sen jälkeen rakentanut leipomot myymälöineen myös Seinäjoelle ja 
Ylöjärvelle. Henkilöstöä on (vuoden 2009 alussa) yhteensä n. 60, joista 
puolet Honkajoella. Pirjon Pakari on Suomen toiseksi suurin tuoreglutee-
nittomien tuotteiden leipomo. 

Maanviljelijäksi kouluttautunut Hannu Malmivaara ja hänen vaimon-
sa, leipurikoulun käynyt kotitalousteknikko Pirjo, innostuivat leipomon 
pitämisestä 1980-luvun alussa. Kun Hannun setä Esa Lankoski ja hänen 
vaimonsa Ulla siirsivät leipomotoimintansa (Ullan Pakari) Honkajoelta 
Poriin vuonna 1983, niin Malmivaarat jatkoivat pienen muutaman hen-
gen leipomon ja myymälän pitoa Honkajoella. Toinen perustajista, Hannu 
Malmivaara, erittelee yrityksen kehitysvaiheita, jotka ovat rakentuneet 
asteittaiseen markkinoiden laajentamiseen ja yhteistyöhön myös kehittä-
jäorganisaatioiden kanssa:

– Alussa tuotannossa oli ohra-, hiiva- ja ruisleipä, muutama pulla ja vii-
konlopuksi tehtiin limppuja. Valikoima laajeni wienereihin ja tuotemäärät 
kasvoivat. Pian ruvettiin myymään muille kaupoille ja alettiin myydä tuot-
teita Kankaanpäähän. Kun kaupat olivat kiinnostuneita vain kärkituot-
teista, niin leipomo vähensi tuotteiden määrää. Omasta myymälästä sai 
tilata kuitenkin paljon laajemman valikoiman. 

– Tilat tulivat ahtaaksi ja rakennettiin uudet tilat. Kun EU:iin liittymisen 
lainat oli maksettu investoitiin uuteen kalustoon ja haettiin uusia asiak-
kaita. Oltiin keskitytty vähittäiskauppaan ja kärkituotteisiin. Kun valikoi-
ma supistui, kauppoja piti olla enemmän ja alue laajeni Kauhajoen suun-
taan. 1990-luvun lopulla alueena oli Kankaanpää ja Parkano. Koko ajan 
rakennettiin, vuonna 1998 leipomoa, seuraavana vuonna kauppaa ja 
vuonna 2000 taas leipomoa.

– Vuonna 2000 päätettiin rakentaa paikallinen leipomo Seinäjoelle, eikä 
laajentua Honkajoella maakunnalliseksi leipomoksi, jollaiset silloin olivat 
vaikeuksissa. Markkina-alueeksi tuli Vaasa. Ruokaleipä, kakkovalikoima, 
tehdään pääosin Seinäjoella. Toimintaa laajennettiin edelleen ja tammi-
kuussa 2009 valmistui leipomo Ylöjärvelle. Se aloittaa leipomisen aamul-
la kuudelta ja tuotteet pystytään viemään puolelta päiviltä kauppoihin. 
Erikoisempaa säilyvää leipää viedään Honkajoelta osin myös Seinäjoelle ja 
Ylöjärvelle. Saadaan ketjuleipomon etu, yksi tekee ja kolme myy. 

– Pirjon Pakari on pitkälle koneistettu käsityöleipomo. Kun markki-
nat ovat vieressä, kuljetus on nopeata ja edullista, tavara on tuoretta. 
Toimivana liikeideana on ollut hyvittää kauppiaille kauppoihin jääneet 
tuotteet. Menekki pystytään kokemuksen perusteella arvioimaan hyvin 
ja hävikki jää pieneksi. Pienikin kauppa pystyy ottamaan esimerkiksi glu-
teenittomia tuotteita myyntiin.

gluteenittomat tuotteet erikoistumisalueeksi, 
kehitysorganisaatiot apuna
– Gluteenittomat tuotteet tulivat mukaan sattumalta. Uuden leipo-
mon rakentamisen aikaan markkinoilta tuli impulssi, että gluteenitto-
mia tuotteita kaivataan. Niitä päätettiin ryhtyä tekemään. Samoihin ai-
koihin Kauhajoen Ruokamessuilla Pirjon Pakari sai ruiskakosta palkinnon 
uutuustuotteena. Alkuvaiheessa Kauhajoen Food Park oli kehittelemäs-
sä gluteenittomia reseptejä. Rahoitus saatiin Tekesin pienyrityshankkees-
ta. Lisäksi TE-keskuksen kanssa räätälöitiin työvoimakoulutus. Raisiolla 

ennen ollut leipuri koulutti väkeä gluteenittomien tuotteiden valmistuk-
seen. Reseptit päivitettiin. Huomattiin kuinka vaativaa gluteenittomien 
tuotteiden leipominen on.

– Gluteenittomat tuotteet leivotaan omassa rakennuksessa. Osa laitteis-
ta on yleisiä, osa erikoistuneita gluteenittomien valmistukseen. Raaka-
aineena ovat puhdas kaura, tattari, riisi ja maissi. Gluteenittomassakaan 
leivonnassa, kuten ei normaalissakaan, käytetä lisäaineita. Tuotteiden säi-
lyvyys on noin neljä päivää, mutta sitä yritetään pidentää.

Innovaatiotoiminnasta 
– Käytännössä uudet asiat tulevat oman alan tuntemisen kautta; kuin-
ka pystyy muualta tulleen idean soveltamaan markkinoille ja jalostamaan 
omaan käyttöön. Monet asiat löytyvät kokeilun kautta. Luottamuksellinen 
hyvä porukka (kauppiaat, asiakkaat, toiset leipurit jne.), jonka kanssa voi 
keskustella, on tärkeä. Kunnassa on aktiivinen elinkeinopolitiikka ja pal-
jon kasvuhakuisia yrittäjiä ja eri aloilla olevat yrittäjät voivat löytää yhteisiä 
ratkaisuja ja saada tukea toisilta. Lähipiirissä mukana olevan Hannu Uusi-
Hongon kautta saadaan yhteyksiä yliopistoihin. Muita kumppaneita ovat 
Foodwest, Satafood ja Food Park. Kauhajoen Ruokamessujen yhteydessä 
syntyi yhteistyö myös Raision kanssa. Ruokamessut oli käänteentekevä ta-
pahtuma, jonka myötä syntyivät monet kontaktit. Ne johtivat gluteenitto-
man leipomon perustamiseen. Konsultointi-, rahoitus- ja koulutusapua on 
hyvin saatavissa Satakunnasta ja myös Etelä-Pohjanmaalta. Kannattaa olla 
verkostoissa mukana, mutta se vaatii paljon aikaa, joten välillä täytyy osal-
listumista supistaa. Pienessä yrityksessä impulssit tulevat monelta suunnal-
ta. Kehitys on persoonasta ja halusta kiinni. (Haastattelu 9.2.2009)

Gluteenittomat tuotteet leivotaan Pirjon Pakarissa omassa rakennuksessaan. 
Jauhojen käsittelyssä leipurit Aulikki Huhtala ja Arto Pajukoski. Keskellä toi-
mitusjohtaja Hannu Malmivaara.
Kuva Erkki Salomaa 2009.
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Leipomotuotteiden kehittämisessä ovat korostuneet ter-
veellisyys, helppous ja herkullisuus. Kuten muukin elin-
tarviketeollisuus, myös leipomoteollisuus lähestyy valmis-
ruokaa. Välipalatuotteiksi valmistetaan voileipiä, täytettyjä 
sämpylöitä, piirakoita, paistoksia ja muita pikkusuolaisia. 
Kuluttajalähtöiset tuotteet, esim. pakastetut valmistaikinat, 
ovat vastanneet nykyajan helppous- ja nopeusvaatimuksiin.
Viljan käyttöä ruokataloudessa tukevat tulevaisuuden näkö-
alat. Professori Hannu Salovaara näkee leivän merkityksen 
entisestään korostuvan:
– Ihmiskunta elää viljamateriaalista. Oikeata maapallon re-
surssien käyttöä on hyödyntää viljamateriaalia. Kun ottaa huo-
mioon ilmastonmuutoksen, niin Suomessakin viljapohjaista 
materiaalia tulee riittämään. Osaaminen ja kehitys täytyy pi-
tää yllä ja ottaa siinä esille vahvuuksia. Kaura on ainutlaatui-
nen, missään muissa maissa sillä ei ole samaa merkitystä. Ruis 
on läheinen, mutta sillä on viljelyongelmia. Ohra on Suomen 
kannalta merkittävä, mutta se on leivonnan kannalta vaikea, 
vaikka oluen tekemiseen loistava. Vehnän viljelykin voi tule-
vaisuudessa lisääntyä. Tärkeätä on, että näitä perustuotantoja 
säilyisi Suomessa. (Haastattelu 19.2.2009)

öljykaSveja viljan rinnalle

Leipäviljaa, mallasohraa vai öljykasveja? Alkutuottajalle 
elinkeinona ne ovat usein vaihtoehtoja, toisiaan korvaa-
via, vaikka jalostajalle ja kuluttajalle ne merkitsevät eri 
tuotteita. Viljelijä voi käyttää samoja koneita ja viljely-
osaaminenkin on samankaltaista. Kasvin valintaan vai-
kuttavat kunkin hetken kannattavuusnäköalat, jotka 
voivat muuttua hyvinkin nopeasti. Myös eri kasvien tuki-
tasolla on merkitystä, kun päätös tehdään. Eri tuotteiden 
ketjuissa (mylly, mallastamo, öljynpuristamo ja edelleen 
leipomo, panimo, kasviöljyteollisuus, rehuteollisuus) on 
monia yhteisiä toimijoita.

Suomalaisista öljykasveista tärkein on nauriin sukuinen 
ristikukkainen kevätrypsi. Sen rinnalla kasvatetaan myös 
lantunsukuista rapsia, auringonkukkaa, öljypellavaa ja pie-
nessä määrin ruistankioita (kitupellavaa). Öljykasvien viljely 
on Suomessa virinnyt elintarviketeollisuuden käyttöön vasta 
toisen maailmansodan jälkeen. Öljynpuristamista pellavas-
ta Suomessa on kyllä harjoitettu jo 1800-luvun puolivälis-
tä saakka, mutta lähinnä maalien raaka-aineeksi ja eläinten 
rehuksi.

Kasviöljyteollisuus ryhtyy jalostamaan rypsiä

Vuonna 1949 alettiin raisiolaisen Oy Vehnä Ab:n johtokun-
nassa ensimmäisen kerran selvittää öljykasvien viljelyn ke-
hittämistä margariinin raaka-aineeksi. Selvitykset johtivat 
kasviöljy-yhtiön perustamiseen vuonna 1952 valmistui ja-
lostamo Raisioon. Turvatakseen rypsin viljelyn öljynhankki-
jat, margariiniteollisuus ja Valtion viljavarasto tekivät vuon-
na 1958 sopimuksen, jolla tehtaat sitoutuivat käyttämään 
kotimaista rypsiöljyä 20 % margariinivalmisteisiin käytettä-
västä kokonaismäärästä. Tuohon aikaan Suomessa oli yhdek-
sän margariinitehdasta. Vuonna 1959 alalle tuli uusi yrittäjä 
Öljynpuristamo Oy. 

Vielä vuonna 1983 Raisio Oy jalosti puolet Suomen 
rypsistä. Seuraavana vuonna alalle tuli kaksi uutta yrittäjää 
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Tuottajain Rypsi Oy ja Tehorehu Oy. Vuonna 1988 Oy 
Kasviöljy fuusioitui osaksi Raisio Yhtymää. Sen aikaisista 
perusyhtiöistä fuusion ulkopuolelle jäi margariiniteolli-
suus, jonka nimi muutettiin Raision Margariini Oy:ksi.115

Vuonna 1993 Suomessa toimi kolme öljypuristamoa 
Raisio Yhtymä Raisiossa, Öljynpuristamo Oy Helsingissä 
ja entisen Hankkijan öljypuristamo Kouvolassa, joka kui-
tenkin suljettiin saman vuonna. Öljynpuristamo Oy puo-
lestaan sulki Helsingin tehtaan ja rakensi korvaavan teh-
taan Kirkkonummelle. Margariinia valmisti kaksi tehdasta, 
Raision Margariini Oy ja Paasivaara Oy.

Öljyä ja rehua

Öljynpuristuksen tuotantoprosessissa rypsin ja rapsin sie-
menistä saadaan puristamalla ja uuttamalla erotetuksi öljyä. 
Öljystä valmistetaan kasviöljyä ja margariinia, kuoriosat eli 
rouhe käytetään rehuna. Elintarvike- ja rehukäytön ohella 
öljyjä ryhdyttiin 1980-luvulla käyttämään myös teknisinä 

öljyinä ja myöhemmin polttoaineissa. Rypsistä saadaan kes-
kimäärin noin 40 % öljyä ja noin 60 % rouhetta. Rypsiöljystä 
menee elintarvikekäyttöön noin 36 %, n. 18 % rehuksi sekä 
n. 46 % energiaksi ja vientiin. 

Vuonna 2009 Suomessa toimii kaksi suurta kasviöljyn-
puristamoa Raisio ja Mildola Oy (em. Öljynpuristamo Oy). 
Mildola on satakuntalaisen Lännen Tehtaat -konsernin tytär-
yhtiö. Sen tuotannolliset laitokset Kirkkonummella käyttä-
vät raaka-aineenaan kotimaista rypsin siementä, EU-alueelta 
tuotavaa rapsin siementä sekä soijapapua. Yhtiön päätuot-
teet ovat kasvisöljyt (vajaat 70 % liikevaihdosta) ja valkuais-
rehut (vajaat 30 %). Rypsin ja rapsin osuus on 90 % yhtiön 
120 miljoonan kilon vuosituotannosta. Yhtiön liikevaihto 
on n. 62 milj. euroa (2008).

Suurten jalostamojen rinnalla on pieniä purista-
moja, kuten Elixi Oil, Kankaisten öljykasvit, Trifol, 
Alavuden Öljynpuristamo. Kaikkiaan toimipaikkoja 
Suomessa on 23. Määrä on kasvanut vuodesta 1995 seit-
semällä. Satakunnassa kylmärypsiöljyä jalostaa vuonna 

Kasviöljyn jalostusta Sata-Öljy Oy:ssä Nakkilassa. Taustalla rypsipelto Kokemäeltä.
Kuvat Erkki Salomaa 2001.
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1998 perustettu Sataöljy Oy Nakkilassa. Suomen ainoa 
margariinitehdas toimii Raisiossa. 

Ravitsemukselliset tekijät etuna
Rypsiöljyn arvostuksen kasvu perustuu erityisesti sen terveellisiin omi-
naisuuksiin. Rypsiöljyssä on vähän kovaa rasvaa (6 % tyydyttyneitä 
rasvahappoja) ja runsaasti pehmeää rasvaa (yli 90 % tyydyttämättö-
miä rasvahappoja). Lisäksi siinä on linolihappoa (22 %). Sen rasvahap-
pokoostumuksen (omega 6- ja omega 3 rasvahapot) suhde on edulli-
nen. Siinä on myös runsaasti E-vitamiinia. (KTL / Fineli)

Satakunta tuottaa raaka-ainetta
Rypsin ja rapsin viljelyala oli Suomessa 1980-luvulla 50 
–60  000 ha. Viljelyala kasvoi 1990-luvulla 15–20 % ja 
2000-luvun alkuvuosina ala on ollut yleensä n. 70–80 000 
ha, mutta nousi vuonna 2006 huippulukemiin, yli 100 000 
hehtaarin. Parina viime vuonna viljelyala on laskenut, vuon-
na 2008 noin 65 000 hehtaariin. Satakunnan osuus koko 
maan rypsintuotannosta on ollut 4–5 %. Vuonna 2007 vil-
jelyala oli Satakunnassa 4 500 hehtaaria, mikä oli runsaat 
3 % maakunnan viljellystä peltoalasta. Alasta saatiin 6,3 mil-
joonaa kiloa rypsiä ja rapsia, kun keskisato hehtaaria kohti 
oli 1 390 kg. Vuonna 2008 viljelyala niin Satakunnassa kuin 
koko maassa laski kolmanneksella. Öljykasvien viljelyalan 
muutoksiin vaikuttavat öljykasvien ja viljan hintasuhteet, 
tukitasot sekä jalostajien kiinnostus ja tarve raaka-aineisiin 
kilpailukykyisillä hinnoilla. Vaikka kasviöljyjen arvostus on 
ravitsemuksellisten tekijöiden korostuessa noussut, lopulli-
nen tuotanto määrä ratkeaa ketjun eri osien kannattavuuden 
tuloksena.

oluenpano kehittyy teolliSuudekSi

Suomessa ja myös Satakunnassa viljeltävästä ohrasta merkit-
tävä osa käytetään oluen valmistuksen panimoteollisuuden 
raaka-aineena. Panimoteollisuuden tarkastelu kytketäänkin 
tässä osaksi viljasektorin kehitystä. Oluen yleiset valmistus-
aineet Euroopassa ovat ohramaltaat, vesi, humala ja hiiva, 
mutta myöhemmin on alettu käyttää myös monia muita 
raaka-aineita erikoisoluiden valmistukseen.

Oluen valmistus on Suomessakin tunnettu vuosisatoja. Juomat, 
kuten olut, valmistettiin maatalousyhteiskunnassa käsityönä yleen-
sä kotona. Suurissa kartanoissa oluen valmistus sai jo teollisia piir-
teitä. Tehdasmaiseen oluen valmistukseen Suomessa siirryttiin 
vuonna 1819, kun venäläinen kauppias Nikolai Sinebrychoff sai 
oikeuden perustaa olutpanimon Helsinkiin. 

Varsinainen panimoteollisuus alkoi laajentua, kun 
Baijerissa kehitettiin uusi pohjahiiva ja valmistusmenetelmä. 
Tämän innovaation myötä oluen valmistus laajeni Suomessa 
1840- ja 1850-luvuilla. Suomessa ensimmäisen baijerilai-
seen menetelmään perustuvan oluenpanoluvan haki oululai-
nen leipuri ja ravintoloitsija C.W. Westerlund vuonna 1847. 
Vuonna 1884 toiminnassa oli jo 87 panimoa sekä runsaasti 
kaljatehtaita, virvoitusjuomatehtaita ja väkiviinan valmistus-
laitoksia. 1800-luvun lopulla oluen valmistus nähtiin vaih-
toehtona väkeville juomille, joten sitä pyrittiin edistämään. 
tässä.116 Vuonna 1907 panimoiden määrä oli Suomessa suu-
rimmillaan. Silloin toiminnassa oli 90 panimoa.117

Satakuntaan perustetaan panimoita 
1800-luvun puolivälissä

Ensimmäiset varsinaiset olutpanimot tunnetaan Satakunnassa 
1800-luvun puolivälistä. Sofia Stenbergin panimo Porissa perus-
tettiin vuonna 1847, mutta sen toiminta päättyi todennäköises-
ti kaupungin paloon vuonna 1852. Panimoita voitaneen kutsua 
ensimmäiseksi teollisiksi elintarvikeyrityksiksi Satakunnassa. 
Seuraavana vuonna perustettu Aittaluodon Oluttehdas lopetti 
niin ikään toimintansa jo vuonna 1852. Niiden lisäksi Porissa 
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toimi 1800-luvun lopulla kaikkiaan toistakymmentä olutteh-
dasta (mm. Wihelmina Söderman, Elias Wessman, August 
Bergström, Carl Lindequist, L.G. Östling, Hilmer Edlund, 
useita Grönvallien panimoita).118 Niiden toiminta jäi lyhyt-
aikaiseksi. Merkittävimmäksi nousi vuonna 1853 perustettu 
Baijerilainen oluttehdas, Bayerska Ölbryggeribolag. Toiminta 
käynnistyi rakennuksessa, joka valmistui alun perin sokeriteh-
taaksi (1812) ja jossa myöhemmin oli osa Porin Oluttehtaan 
pullotusosastoa. Baijerilainen oluttehdas on Porin Oluttehtaan 
edeltäjä ja Porin Oluen perustamisvuotena pidetään vuotta 
1953. 

Panimo vaihtoi omistajaa vuonna 1880, jolloin uudek-
si nimeksi tuli Bayerska Ölbryggeribolag i Björneborg. 
Useiden omistajanvaihdosten ja niitä seuranneiden uusien 
nimien myötä panimon nimeksi tuli vuonna 1886 Bayerska 
Bryggeriet – Bayeriin Olutpanimo. Vuonna 1898 panimo yh-
distyi Bäckmanin oluttehtaan kanssa (perustettu 1855–57) 
ja 1900-luvun alussa yhtiöön (Bäckmanin Olutpanimo Oy) 
liitettiin vielä Asplundin oluttehdas. Vuonna 1905 yhdisty-
neen yhtiön kolmessa toimipaikassa oli 20 työntekijää.119

Poriin oli perustettu vuonna 1919 Oy Satakunnan 
Mallasjuoma Ab niminen olutpanimo, joka valmisti mieto-
ja mallasjuomia ja virvoitusjuomia. Tamperelaisen Pyynikki 
Oy:n omistaja konsuli Sulo Salmelin osti sekä Mallasjuoman, 
että Bäckmanin Olutpanimon. Ne sulautettiin yhteen ja 
syntyi Porin Oluttehdas Oy vuonna 1928.  Yhtiön alkuvaihe 
oli kieltolain (1919–32) aikaa Suomessa, mikä saattoi olu-
en valmistuksen ahtaalle. Kieltolain kumoaminen ja uuden 
tehdasrakennuksen valmistuminen (1938) kolminkertaisti-
vat tehtaan tuotannon.

Myös Raumalla toimi useita panimoita oli 1800-luvulla. 
Yksi vanhimmista, Raumo Bryggeri, on ilmeisesti perustettu 
vuonna 1868. Sitä seurasi eri omistajien eri nimillä toimivia 
panimoita mm. vuonna 1901 perustettu Raumo Ölbryggeri, 
joka toimi myöhemmin nimellä Rauman Oluttehdas ad. 
Mandorf. Tehdas jatkoi pienin nimenmuutoksin vuo-
teen 1941 saakka, jolloin se myytiin Oy Pyynikille, jon-
ka omistaja oli Porin Oluttehdas Oy. Rauman Oluttehdas 
lopetti toimintansa vuonna 1969. Kieltolain päättymisen 

jälkeen vuonna 1932 Raumalla perustettiin Oy Rauman 
Mallasjuoma, joka valmisti olutta1940-luvulle saakka.

Oluttehtaita perustettiin myös muualle maakuntaan. 
Karjatalouden ja viljelytoiminnan kehittäjä Kokemäen kar-
tanon omistaja von Knorring käynnisti vuonna 1875 myös 
olutpanimon Kokemäellä. Kumo Ölbryggeri Ab valmisti 
olutta vuoteen 1910 saakka. Huittisissa toimi vuosina 1879–
1911 Karpin Oluttehdas Oy (Lauttakylän Pryki), jonka pai-
kalliset rusthollarit ja Kokemäellä panimo-oppinsa saanut 
Mauriz Johansson perustivat.120

Oluen ohella myös muita juomia
Alkoholittomien virvoitusjuomien käyttö alkoi levitä Suomessa 1800-lu-
vun alkupuolella, aluksi pelkästään kaupunkiväestön keskuudessa. 
Kaupunkiporvaristo, säätyläiset ja virkamiehistö omaksuivat ulkomail-
ta tulevia vaikutteita ja erottuivat siten muusta väestöstä ja maaseudun 
asukkaista. Sysäyksen suomalaiseen virvoitusjuomatuotannon aloittami-
seen ovat  todennäköisesti antaneet ruotsalaiset tutkimukset, joiden in-
noittamana turkulainen kemisti ja professori Adolf von Bonsdorff sekä 
Nils Gustaf Nordenskjiöld käynnistivät keinotekoisten kivennäisvesien val-
mistuksen Turussa ja Raumalla. Varsinainen teollinen valmistus alkoi vasta 
Bonsdorffin ja myöhemmin hänen kumppanikseen tulleen kemisti Victor 
Hartwallin yhteistyönä. Monien vaiheiden jälkeen Hartwall ja Bonsdorff 
perustivat keinotekoisten kivennäisvesien valmistuslaitoksen vuonna 
1836.121

Virvoitusjuomia valmistetaan yleensä samoissa tuotantolaitoksissa 
kuin mallasjuomia. Virvoitusjuomien valikoima ja kulutus on kasvanut 
viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Vuonna 1950 virvoitusjuo-
mia valmistettiin Suomessa n. 42 milj. litraa, vuonna 1965 n. 90 mil-
joonaa litraa. Vuonna 2008 virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä kulutet-
tiin Suomessa yhteensä 334 milj. litraa eli 63 litraa henkeä kohti.

Maakunnan pääkaupungissa Porissa toimi 1900-luvun alussa usei-
ta pieniä virvoitusjuomatehtaita. Porin Oluttehdas on historiansa ai-
kana valmistanut oluen lisäksi myös monenlaisia virvoitusjuomia ja 
kivennäisvesiä. Esimerkiksi 1960-luvulla valmistuksessa oli lähes pa-
rikymmentä erilaista makeaa virvoitusjuomaa. Raumalla valmistettiin 
jo 1910-luvulta lähtien oluen lisäksi myös mineraali- ja virvoitusjuo-
mia sekä viinaa ja likööreitä. Oy Rauman Mallasjuoman toiminnan lop-
pumisen (1949) jälkeen 1950-luvulla virvokkeita Raumalla valmistivat 
Rahin ja Heinosen virvoitusjuomatehtaat.122 Myös Karpin Oluttehdas 
Oy valmisti Huittisissa 1890-luvun lopulta alkaen oluen ohella limo-
nadeja kymmenkunta vuotta. Myöhemmin, 1990-luvulla, ainakin ve-
den pullottajia on toiminut mm. Raumalla ja Säkylässä. Kokemäellä on 
1990- ja 2000-luvulla kehittämisprojekteissa valmistettu mansikasta li-
monadeja ja kokeiltu myös mansikkaviinin tuotantoa.
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Kieltolaista keskioluen vapauttamiseen 
ja kulutuksen kasvuun

Raittiusliike voimistui 1900-luvun alussa Suomessa. 
Oluen myyntiä haluttiin rajoittaa ja verottaa. Eduskunta 
hyväksyi valtakunnallisen kieltolain 1900-luvun alussa jo 
kahdesti, mutta alkoholin valmistusta, myyntiä ja naut-
timista koskeva kieltolaki vahvistettiin kuitenkin vasta 
myöhemmin ja se tuli voimaan 1919. Sen myötä vahvan 
oluen valmistus loppui. Enintään kaksi prosenttia alko-
holia sisältävien juomien teko lisääntyi ja tehtaiden mää-
rä kasvoi uudelleen kieltolain säätämisvuoden aiheutta-
man laskun jälkeen. Vuonna 1923 mallasjuomatehtaita 
oli Suomessa jo 54. Kieltolaki päättyi, kun vuonna 1931 
järjestetyssä kansanäänestyksessä n. 71 % äänestäneistä 
kannatti sekä mietojen, että väkevien juomien laillista-
mista. Eduskunta kumosi kieltolain ja huhtikuusta 1932 
lähtien kaikkien alkoholijuomien, myös oluen, valmistus 
ja myynti tapahtui valtion määräämisvallassa olevan Oy 

Alkoholiliike Ab:n ohjauksessa. Panimoteollisuus aktivoi-
tui heti kieltolain kumoamisen jälkeen ja vuoden 1932 
lopussa panimoita oli Suomessa jo 84. Sotavuosien aika-
na ja myös sen jälkeen panimoiden määrä väheni, mutta 
niiden koko kasvoi. Vuonna 1963 Suomessa oli 17 pa-
nimoa, joiden tuotanto oli 110 milj. litraa mallasjuo-
mia. Panimoteollisuudessa työskenteli tuolloin n. 2000 
henkeä.

Vuonna 1964 Suomeen alettiin tuoda EFTA-maista 
olutta. Alkoholipoliittisena tavoitteena oli siirtyminen 
väkevistä mietoihin juomiin. Uudet alkoholi- ja kes-
kiolutlait tulivat voimaan vuonna 1969. Lain mukaan 
oluella tarkoitettiin pääasiallisesti maltaista, humalasta 
ja vedestä yksinomaan käyttämällä valmistettua alkoholi-
juomaa, joka sisältää enemmän kuin 2,25 painoprosent-
tia etyylialkoholia. Alle 3,7 painoprosenttia etyylialkoho-
lia sisältävä olut on keskiolutta. Uuden olutlain mukaan 
keskiolutta sai myydä elintarvikeliikkeissä ja baareissa. 
(Kuitenkin 74 kuntaa kielsi keskioluen myynnin alueensa 

Porin Oluttehtaan oluet ovat voittaneet useita pal-
kintoja kansainvälisissä kilpailussa. Oluttehtaan 
tuotantopäällikkö Ilkka Vanhatalo uuden pullotus-
linjan ääressä. 
Kuva Pertti lahtinen, Satakunnan Kansa 1993.
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vähittäiskaupoissa tai baareissa, osa kunnista molemmis-
sakin. 1990-luvun lopulla tällaisia kuntia ei enää ollut). 
Oluen kulutuksessa tapahtui huomattava nousu. Vuonna 
1973 suomalaiset joivat olutta keskimäärin 50 l vuodes-
sa. Vuoden 1994 alkoholiverouudistuksessa veroluokkien 
(I, III ja IV) pakollisuus poistui ja alkoholipitoisuus oli 
merkittävä vain tilavuusprosentteina. Valmistajat jättivät 
kuitenkin vanhat veroluokkamerkinnät etiketteihin hel-
pottamaan kuluttajan valintoja. Kun Suomesta tuli vuon-
na 1995 EU:n jäsen, tuli voimaan uusi alkoholilaki, jo-
ka poisti Oy Alko Ab:n tuonti-, vienti-, tukkumyynti- ja 
valmistusmonopolin.

Vuonna 2000 mallasjuomien kulutus oli Suomessa 
keskimäärin 78 litraa henkeä kohti, Siitä se 2000-luvun 
alkuvuosina edelleen nousi mm. veroalennusten takia, 
mutta laski jonkin verran vuonna 2008, jolloin kulutus 
oli 79 litraa henkeä kohti eli yhteensä 417 milj. litraa. 
Alan yrityksissä työskenteli yhteensä 2400 henkeä.

Teollisuus keskittyy, uusia pienpanimoita

Panimoteollisuus on keskittynyt 1960-luvulta lähtien 
voimakkaasti. Vuonna 1967 panimoita oli vielä 20, mut-
ta vuonna 1993 omistajia oli enää viisi ja niillä seitse-
män tehdasta.  Omistus on sen jälkeen edelleen keskitty-
nyt niin maailmalla yleensä, kuin Suomessakin. Samalla 
kansainvälistyminen on lisääntynyt. Vuonna 1986 mark-
kinoille tuli ulkomaisia olutmerkkejä. Suomalaiset pani-
mot alkoivat valmistaa ns. kausioluita (joulu-, pääsiäis-, 
kesä- ym. oluita). Lisenssillä valmistettavien oluiden val-
mistus aloitettiin vuonna 1989. Suomessa on 1990-luvun 
lopulta toiminut neljä panimoyhtiötä, joilla on kuusi tuo-
tantolaitosta. Suurimmat yhtiöt ovat ulkomaisessa omis-
tuksessa. Vuonna 1998 tanskalaisesta Carlbergista tuli 
Oy Sinebrychoff Ab pääomistaja (panimo Keravalla ja 
Porissa). Vuonna 2002 Oy Hartwall Ab (panimo Lahdessa 
ja Torniossa) fuusioitiin isobritannialaiseen Scottish and 

Newcastle-yhtiöön. Heinekenin ja Carlsbergin ostettu 
S&N-yhtiön vuonna  2008 Hartwallin omistajaksi tu-
li Heineken.123 (www.hartwall.fi). Suomalaisomisteisia 
yhtiöitä ovat Olvi Oyj Iisalmessa (per. 1878) ja vuonna 
1994 perustettu Pirkanmaan Uusi Panimo/PUP Oy, vuo-
desta 2004 Nokian panimo Oy. Näiden lisäksi 1990-lu-
vun puolivälistä on perustettu yli kolmekymmentä pien-
panimoa (vuosituotanto alle 10 milj. litraa) eri puolille 
Suomea. Ne toimivat yleensä ravintoloiden yhteydessä. 
Maaseudulla on toiminut myös joitakin pieniä olutperin-
teestä ammentavia yrittäjiä, joista osa on saanut taitonsa 
eri oppilaitosten järjestämillä kursseilla.

Panimo- ja mallasteollisuus sekä tutkimuslaitoksista 
VTT:n panimotutkimusyksikkö ovat kehittäneet panimo-
prosessia, panimoteknologiaa, panimohiivoja ja raaka-ai-
neiden laatua sekä tehneet tuotekehitystä. Kehitystyöllä on 
Suomessa saavutettu korkea ja tasainen laatu, mikä on useas-
ti palkittu kansainvälisissä kilpailuissa. 

Pitkään Suomessa käytössä ollut pullojen ja tölkkien kier-
rätys siirtyi uuteen aikaan, kun pakkausvero poistui kierrä-
tysjärjestelmään kuuluvilta pakkauksilta kokonaan vuoden 
2008 alusta. Jo muutama vuosi aikaisemmin veronalennuk-
sen myötä alkanut siirtyminen olutpulloista tölkkeihin jat-
kui. Toisaalta uuden tekniikan myötä virvoitusjuomapul-
loissa jo 1980-luvulta saakka käytössä ollut PET-muovipullo 
vahvistettuna mm. uusilla valosuojakerroksilla otettiin käyt-
töön myös olutpulloissa. Teollisuus ryhtyi uusilla menetel-
millä valmistamaan muoviaihioista uudenmuotoisia ja -ko-
koisia pulloja.

Porin Oluttehdas uudelle omistajalle  

Vuonna 1941 Rauman Oluttehdas Oy liitettiin Porin 
Oluttehtaaseen. Erityyppisten oluiden lisäksi tehdas val-
misti monia tunnettuja virvoitusjuomamerkkejä. Porin 
Oluttehtaan tunnetuinta olutmerkkiä Porin Karhua on 
valmistettu 1920-luvulta lähtien. Vuonna 1961 Porin 
Oluttehdas alkoi ensimmäisenä Suomessa myydä olutta 
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tölkeissä. Keskioluen vapautuminen nosti tuotantolukuja 
vuodesta 1969 lähtien. Vuonna 1970 tehtaan henkilökun-
ta oli suurimmillaan n. 560 henkeä.124 (Koivuniemi  2004, 
107)

Porin Oluttehdas Oy:n osakekanta siirtyi Oy 
Sinebrychoff Ab:lle vuonna 1972, jolloin virallisek-
si nimeksi tuli Oy Sinebrychoff Ab, Porin panimo. 
Sinebrychoffin suku myi yhtiön vuonna 1984 Rettig-
yhtymälle. Se hankki seuraavana vuonna omistukseensa 
myös Pyynikki Oy:n, joka fuusioitiin Oy Sinebrychoff 
Ab:hen. Porin Oluesta ja Pyynikki Oy:stä muodostettiin 
Oy Sinebrychoff Oy:n yksi hallinnollinen yksikkö vuon-
na 1988. Molemmat tehtaat valmistivat sekä Koffin että 
Pyynikin tuotteita. Työntekijöitä oli tuolloin Porissa run-
saat 200. Muutoksen yhteydessä Porista väheni parikym-
mentä työpaikkaa. 

Tuotannon uudistamista jatkettiin Porissa eri tavoin. 
Porissa alettiin valmistaa vuonna 1989 hanaolutta, joka 
pakattiin 30 litran hanaolutastioihin. Vuonna 1992 uu-
sittiin pullotuslinja ja myöhemmin (1996) keittohuone.  
Laitteiden ja osaamisen myötä oluesta on tullut entistä 
tasalaatuisempaa. Markkinointi-innovaationa voidaan pi-
tää Suomessa vuonna 1986 markkinoille tulleita kausio-
luita, joita 1990-luvulla alettiin valmistaa myös Porissa. 
Sinebrychoff lopetti oluen valmistuksen Helsingissä vuon-
na 1993, jolloin valmistui uusi suurpanimo Keravalle. Jo 
tuolloin Porissa alettiin ennakoida sen vaikutuksia Porin 
panimon toimintaan.

Sinebrychoffin Keravan uuden suurpanimon valmis-
tumisen myötä Porin Panimon työntekijämäärä puolit-
tui eli laski sataan 1990-luvun alkuvuosina. Porin teh-
taan tuotanto oli vuonna 1992 noin 50 miljoonaa litraa. 
Päätuotteen pullo-oluen ohella valmistettiin edelleen vir-
voitusjuomia. Osa Pyynikin tehtaan tuotannosta siir-
rettiin Poriin, kun Pyynikki lopetettiin vuonna 1992. 
1990-luvun puolivälissä Porin tehtaan vuosituotanto oli 
edelleen 50 milj. litraa. Vuonna 1998 Porin panimon 
emoyhtiön Oy Sinebrychoff Ab:n pääomistajaksi tuli 
tanskalainen Carlsberg.

Ykkösoluen valmistus Porissa lopetettiin vuonna 2001. 
Porin tehtaan tuotannon jatkumista 2000-luvun alku-
vuosina tuki vaalean lager-tyyppisen, Porin Karhu -olu-
en menekin kasvu. Se nousi 30 %:n markkinaosuudellaan 
Suomen suosituimmaksi keskiolueksi. Vuosina 2005–
2006 Porin tehdas valmisti Karhun ohella Sinebrychoffin 
erimerkkisiä oluita, vuosittain yhteensä 50–60 miljoonaa 
litraa. Oluen pullotus lopetettiin Porissa vuoden 2006 lo-
pussa ja olutta alettiin kuljettaa tankkiautoilla Keravalle 
pullotettavaksi. Tämä tiesi noin 70 työpaikan menetystä 
Porissa.

Tuotantoa keskitetään, Porin Panimo suljetaan

Panimoteollisuuden kilpailun kiristyminen, yksityisen tuon-
nin kasvu, verotuksen kiristyminen ja kulutuksen lasku 
vuonna 2008 johtivat panimoteollisuudessa tuotannon edel-
leen tehostamiseen. Oy Sinebrychoff Ab ilmoitti 18. maalis-
kuuta 2009 lopettavansa Porin Panimon syyskuussa 2009. 
Yhtenä syynä lopettamiselle tehtaan johto mainitsi jäähdy-
tysjärjestelmään uusimiseen tarvittavien investointien vaati-
mat miljoonakustannukset, mitä ei pidetty järkevänä. Päätös 
oli kova isku Porille. 

”Ymmärrän hyvin porilaisten tunteet. Eivät ne varmaan tä-
män uutisen jälkeen kovin korkealla ole. Voin vain toivoa, et-
tä porilaiset vielä ymmärtävät, että tässä on kysymys suomalai-
sen panimo-osaamisen turvaamisesta”, sanoi toimitusjohtaja 
Pekka Tiainen. Tehtaalla työskenteli toiminnan loppuessa 
31 työntekijää.125 

Sinebrychoff avasi Karhupanimo -nimisen pienpani-
mon yhdessä SK-ravintoloiden kanssa Porin Panimon 
tontilla vanhassa sähkölaitosrakennuksessa. Se jatkaa 
Karhu Panimo -nimellä olutperinnettä Porissa. Toisena 
pienpanimona Satakunnassa toimii ravintolapanimo Beer 
Hunter's, joka perustettiin Poriin vuonna 1998. Se aloitti 
Suomessa ensimmäisenä mallasviskin valmistuksen vuon-
na 2001.
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Oy Sinebrychoff Ab ilmoitti maaliskuussa 2009 lopettavansa oluen valmis-
tuksen Porissa. Satakunnassa ja erityisesti Porissa se koettiin tehtaan toimin-
nan ja työpaikkojen menettämisen lisäksi merkittäväksi imagotappioksi koko 
kaupungille. Paikalliset lehdet, kuten Satakunnan Kansa, käsittelivät laajasti 
lopettamista ja lopettamisen vastaisia mielenilmaisuja.  

Sahtia Pohjois-Satakunnasta

Sahti on ohramaltaista valmistettua, suodattamatonta vah-
vaa ”kansanolutta”, jonka alkoholipitoisuus on 6–10 %. 
Yleensä sahti valmistetaan kotitalouksissa juhlajuomaksi 
esimerkiksi häihin. Sahdin kaupallinen valmistus ja myynti 
sallittiin vuonna 1988 ja se helpottui vuoden 1995 alkoho-
lilain myötä. Suomessa on vain muutamia sahtia valmistavia 
yrityksiä. Yksi niistä on Satakunnassa Honkajoelle 1988 pe-
rustettu Honkajoen Sahti Oy. Vuonna 1995 sen omistajaksi 
tuli Suur-Helsingin Uusi Panimo -SHUP. (Muista alkoholi-
juomia valmistamista yrityksistä mainittakoon marjaraaka-
aineista viinejä ja liköörejä 1990- ja 2000-luvuilla valmista-
nut Leppämäen Viinitila Vampulassa.) 



5 TäySMAIDOSTA MAITOJUOMIIN JA 
TERVEySTUOTTEISIIN

Suomalainen juo maitotuotteita eniten maailmassa. Maitoa, piimää, kermaa, viiliä ja jogurtteja nautitaan 
kiloina laskettuna 182 kiloa henkeä kohti vuodessa. Muissakin maitotalouden tuotteiden, voin ja juuston, 
syönnissä Suomi on maiden kärkiryhmässä. Maito on päätuotantosuunta 13 000 maatilalla. Maitoa jaloste-
taan 31 meijerissä 3 000 hengen voimin. Meijeriteollisuuden tuotannon arvo on noin 2 miljardia euroa (v. 
2008). Alkutuotannossa maidon osuus maatalouden kaikista tuotoista on 20 %. Maitoketju on kokonaisuus, 
alkutuotanto ja jalostus elävät kiinteässä yhteydessä, yhteistyö ja kilpailu ovat arkipäivää.

Satakunnassa lähes 500 maidon lähettäjää toimittaa maitoa meijeriin yhteensä 66 miljoonaa litraa vuodessa. 
Siitä menee maakunnan ainoaan meijeriin kaksi kolmannesta. Satakunnan osuus on nykyisin vain kolmisen pro-
senttia maan maidon- tuotannosta, mutta se kattaa valtaosan maakunnan kulutuksesta. Maidontuotannolla 
on suuri merkitys erityisesti Pohjois-Satakunnalle. Meijeriteollisuudella on tärkeä sija satakuntalaisen elintar-
viketuotannon toimialana. Maakunnallinen meijeri on myös osa maakuntaidentiteettiä. Maitoketjun kehitys 
kuvaa koko maatalouden ja maaseudun muutosta ja prosessin moninaisuutta, perinteiden ja talouden muu-
tosvoimien kamppailua. 

Määrät, rakenteet ja kulutustottumukset ovat muuttuneet. Välillä tuotannon turvaamisen, välillä ylituotan-
non purkamisen kautta on tultu yhteisen eurooppalaisen maatalouspolitiikan ehtojen piiriin. Meijeriverkosto 
on keskittynyt. Kuluttajille tarjotaan suuri valikoima erilaisia maitotuotteita. Lopputulos – tai pikemmin tä-
män hetken tilanne – on lukuisten kehitystekijöiden vuorovaikutusta. Kehityksestä voidaan seuraavaan katsa-
ukseen saada mukaan maakunnallista näkökulmaa korostaen vain rajallisia otteita. Maidon kulkua navetasta 
meijeriin, kauppaan ja ruokapöytiimme on analysoitu tarkemmin monissa perusteellisissa kirjoissa ja muissa 
julkaisuissa. Maidon, voin, juustojen ja muiden maitotuotteiden asema on edelleen vankka ja niiden tuotan-
toketjun taloudellinen merkitys suuri. 
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meijeriverkoSto Syntyy, uudet 
kekSinnöt avainaSemaSSa

Suomen maatalouden painopiste siirtyi 1800-luvun lopulla 
yhä enemmän lypsykarjatalouteen. Syntyi perusta meijeri-
toiminnalle, jonka nostivat nousuun uudet keksinnöt, sepa-
raattori ja höyrykone.

Separaattori käyttöön 
Ennen separaattorin keksimistä maidon eri ainesosia eroteltiin toisis-
taan sedimentoimalla, jossa kerma saatiin seisottamalla nousemaan 
maidon pinnalle. Kartanomeijereissä sovellettiin voin valmistuksessa 
ns. Holsteinin ja Gussanderin menetelmää, mutta talonpoikatalouk-
sissa käytettiin 1860-luvulta lähtien halvempaa ns. jäävesimenetel-
mää, jolla kerman erottumista edistettiin. Uusi vaihe koitti, kun vuosi-
na 1878–79 Saksassa keksittiin separaattori.126

Jo 1850-luvulta oli tehty yrityksiä rasvan erottamiseksi keskipakovoi-
man avulla. Käytännön kokeiluissa onnistui ensimmäisenä saksalainen 
Wilhlem Lefeldt vuonna 1876. Pystysuoran akselin ympäri pyörivällä 
sylinterillä saatiin rasva erottumaan kermakerroksena sylinterin sisä-
pinnalle. Kun sylinteri pysäytettiin, kuorittu maito eli kurri painui poh-
jalle ja kerma nousi ylös. Kone jouduttiin välillä pysäyttämään, kun-
nes pari vuotta myöhemmin tanskalainen L. G. Nielsen ja pian myös 
Gustav de Laval kehittivät koneen yhtäjaksoisesti toimivaksi. Tämä ko-
ne, separaattori, teki mahdolliseksi jalostaa suuria maitomääriä nope-
asti ja halvalla. Myös rasva saatiin erotetuksi tarkkaan.127 

Meijeritoiminnan kehittäjinä ja edistäjinä toimivat mo-
net kartanot. Ensimmäisenä suomalaisena meijerinä pide-
tään Tervun kartanomeijeriä Kurkijoella. Hevoskiertoinen 
meijeri aloitti toimintansa vuonna 1857. Satakunnassa en-
simmäiset meijerit olivat kartanoiden perustamia 1860-lu-
vulla, jolloin Kokemäen ja Vuojoen (Eurajoella) kartanot 
toimivat voin valmistuksen edelläkävijöinä. Kokemäen kar-
tanoon perustettiin meijerikoulu vuonna 1875. Jo 1870-lu-
vulla meijereitä rakennettiin myös Huittisten Kivirantaan, 

Ulvilan (Nakkilan) Anolaan, Kullaan Leineperiin ja Köyliön 
Vanhakartanoon.128

Suomeen ensimmäisen separaattorin toi vuonna 1879 
ruotsalainen kauppias E. Högselius, joka harjoitti meije-
riliikettä Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa. Satakuntaan, 
Kokemäen kartanoon hankittiin maakunnan ensimmäinen 
separaattori vuonna 1881. Hevoskiertoisten ja höyrykoneel-
la käyvien rinnalla käytettiin käsivoimin, yhden tai kahden 
miehen voimalla väännettäviä separaattoreita. Näitä, meije-
riksi kutsuttuja, laitoksia syntyi suuret määrät ja 1890-luvun 
puolivälissä meijereitä oli Suomessa toiminnassa 3 500.

Kartano-, kylä- ja ostomeijereistä yhtiö- 
ja osuusmeijereiden aikaan

Satakunnassa, kuten Länsi-Suomessa yleensä, kartano-, ky-
lä- ja ostomeijereiden vaiheesta siirryttiin pian osuusmeije-
reiden aikaan. Maatalouteen osuustoiminnan lasketaan tul-
leen vuonna 1887, jolloin Satakuntaan Kauvatsalle (nyk. osa 
Kokemäkeä) perustettiin maan ensimmäinen yhtiömeijeri. 
Varsinaisesti ensimmäiseksi osuusmeijeriksi mainitaan vuon-
na 1897 perustettu Yläpään meijeri Ilmajoella.

Kun vuonna 1895 uusi osakeyhtiölaki salli myös karjan-
omistajien omistaa meijereiden osakkeita, ryhdyttiin pieniä 
ostomeijereitä yhdistämään suuremmiksi yhtiömeijereik-
si. Käynnistyi ensimmäinen vaihe – sittemmin jatkuvaksi 
muodostuneessa – meijereiden keskittymisessä. Vuosisadan 
vaihteessa (1901) meijereitä oli koko maassa enää 859, kun 
siis puoli vuosikymmentä aiemmin niitä oli ollut maini-
tut kolme ja puoli tuhatta. Kylämeijereistä oli siirrytty yh-
tiömeijereiden aikaan. Nekään eivät täysin pystyneet vas-
taamaan kilpailuun, johon uskottiin pystyvän vain oman 
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meijerijärjestön, osuusmeijerijärjestön, avulla. Tämän tar-
peen ja tahdon täyttyminen oli mahdollista valmistelussa 
olevan osuustoimintalainsäädännön tultua voimaan. 

Vasta perustettu (1899) Pellervo-Seura aktivoi meijeri-
kenttää ja, kun osuustoimintalaki syyskuun alussa 1901 tu-
li voimaan, alkoi nopeasti myös osuusmeijereiden perusta-
minen. Jo ennen osuustoimintalainsäädäntöä osuuskuntien 
tapaan toimivat osuusmeijeriosakeyhtiöt herättivät kiin-
nostusta ja loivat pohjaa osuusmeijereiden rivakalle perus-
tamiselle heti lainsäädännön salliessa. Yksi tällaisista varhai-
simmista osakeyhtiömeijereitä oli Huittisten Osuusmeijeri 
Osakeyhtiö (1876) Satakunnassa.129 

Porissa ensimmäinen ostomeijeri on toiminut Kyläsaaressa. 
Höyryvoimalla toiminut ja sentrifugia maidon kuorimiseen 
käyttänyt meijeri toimi 1900-luvun alkuvuosiin saakka.130 

Tämä ja muutamat muut pienet lähiseudun meijerit loivat 
pohjaa osuusmeijereiden perustamiselle Poriin. Vuonna 1902 
päädyttiinkin meijeriosuuskunnan perustamiseen. Ilmeisesti 
Pellervo-Seuran mallisääntöihin perustuvan osuuskunnan ni-
meksi tuli Porin Ympäristön Osuusmeijeri. Meijeritoiminta 
käynnistyi vuokratuissa tiloissa Porin Karjarannassa. Myös 
muualla maakunnassa toimittiin aktiivisesti ja saman vuon-
na perustettiin mm. Kankaanpään, Kiikan, Kiukaisten, 
Lavian ja Säkylän osuusmeijerit, jotka olivat, kuten Porikin, 
radiaattorimeijereitä. Lisäksi perustettiin separaattorimeije-
reitä mm. Harjavaltaan ja Kiikoisiin.131

Kunnallismiehet aktiivisina
Meijeritoiminnan kehittämisen taustalla Satakunnassa oli aktiivi-
sia kunnallis- ja talousmiehiä, kuten talousneuvos Vilho Oksanen 
Kauvatsalta sekä porilaiset agronomi Aukusti Saurio ja Johannes 
Laitinen. Saurion talvella 1902 koolle kutsumana parikymmentä 
maanviljelijää ryhtyi selvittämään ”Olivatko Porin ympäristön maan-
viljelijät valmiita yhteistoimintaan ja siten saavuttamaan korkeampia 
ja tasaisempia maidonhintoja sekä tarjoamaan kaupungin asukkaille 
puhdasta ja terveellistä maitoa”.132

Vuoden 1907 lopussa Suomessa oli Maanviljelyshallituksen 
ensimmäisen virallisen meijeritilaston mukaan 751 meijeriä, 
joista osuusmeijereitä 396, yhtiömeijereitä 115 ja yksityis-
meijereitä 240. Vuoteen 1920 mennessä meijereiden koko 
lukumäärä oli laskenut jo 607:ään, mutta osuusmeijereiden 
luku kasvanut 502:een. Kaikista meijereistä osuusmeijereitä 
oli siis yli 80 %.

Satakunnassa sata vuotta sitten 73 meijeriä

Vuonna 1908 silloisessa Satakunnassa oli kaikkiaan jo 73 
meijeriä, joista 25 yksityisiä ja 48 osuustoiminnallisia. 
Meijereitä oli lähes joka kunnassa, monissa useitakin. Suurin 
yksittäinen meijeri oli Huittisten Osuusmeijeri. Satakunta 
oli merkittävä voin tuottaja. Silloisen Satakunnan alueen 
osuus koko maan voin tuotannosta vuosina 1908–18 oli 16–
21 %. Ensimmäisen maailmansodan alettua voin tuotantoa 
jouduttiin muualla maassa pian supistamaan. Satakunnassa 
tuotanto kasvoi vielä vuoteen 1916, mutta jäi jo kansalaisso-
dan aikana puoleen.133 Satakunta oli 1900-luvun alussa edis-
tyneimpiä meijerimaakuntia. Erityisesti Kokemäen meijeri-
koulu kohotti ammattitaitoa. Satakunnasta lähti Valion ja 
muiden osuustoiminnallisten liikkeiden johtotehtäviin mo-
nia alan vaikuttajia.134

Porin Ympäristön Osuusmeijeri valitsi aluksi valtion 
meijerikonsulentin suosituksesta radiaattorimenetelmän. 
Vuonna 1914 Porin Ympäristön Osuusmeijerissä ryhdyttiin 
laajentamaan tuotantoa ja myös rakentamaan lisätilaa juus-
tonvalmistusta varten. Seuraavana vuonna valmistuivatkin 
ensimmäiset emmentaljuustot markkinoille.
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Radiaattorimeijereiden lyhyt aika
Ruotsissa kehitetty voin valmistusradiaattori oli separaattorin näköi-
nen laite, joka hoitaa samanaikaisesti sekä separaattorin että kirnun 
tehtävät. Radiaattorilla valmistetun makean voin tuottaminen osoit-
tautui kuitenkin epätaloudellisemmaksi kuin separaattorin ja kir-
nun käyttäminen. Makean voi kysyntä oli myös heikompaa. Vuoden 
1907 meijeritilaston mukaan maassa oli 51 radiaattorimeijeri. joista 
29 Satakunnassa. Vuonna 1920 Porin Ympäristön Osuusmeijeri luo-
pui radiaattorimenetelmästä ja vuosikymmenen puoliväliin mennessä 
sen olivat hylänneet kaikki satakuntalaiset meijerit. Kummallakin, se-
paraattori- ja radiaattorimenetelmän käyttäjillä, oli ollut oma yhdistyk-
sensä, jotka yhdistyivät Satakunnan Meijeriliitto Peuraan.135

Ensimmäisen maailmansodan vuosina tuotantomäärät las-
kivat, voinvalmistusta vähennettiin, mutta juustomäärää 
kasvatettiin. Kun Porin ympäristön Osuusmeijerin tuotan-
nosta kasvoi, niin tuotantotilat ja koko tontti kävivät ah-
taaksi. Meijerille rakennettiin uudet tilat entisen lähelle, 
Kokemäenjoen rantaan, paikalle, jossa ne sijaitsevat tänäkin 
päivänä. 

Voita vientiin

Karjatalouden tuotteista voi tuli merkittäväksi vientituot-
teeksi 1880-luvulta seuraaviksi vuosikymmeniksi. Suurin 
osa meijereiden tuottamasta voista päätyi vientiin. Vuonna 
1905 osuusmeijereiden perustaman Voin vientiosuusliike 
Valio ry:n päämääräksi tuli jäsenistön omista tarpeista al-
haalta ylöspäin kehittää osuusmeijerikenttää. Koko jalostus-
ketju oli näin tuottajien omistuksessa.136

Rautateiden rakentaminen edistää voin vientiä
Satakunnassa liikenneyhteyksien paraneminen edesauttoi voin vien-
tikauppaa. Pori–Tampere -rautatie valmistui vuonna 1895 ja Rauman 
rata vuonna 1899. Voita vietiin erityisesti Englantiin myös satakun-
talaisista meijereistä. Vienti oli suurimmillaan 1910-luvulla ja kasvoi 
uudelleen, kun ensimmäisen maailmasodan jälkeinen taantuma oli 
ohitettu.137

Maataloustuotteiden viennistä voi oli tärkein. Suhdanteista, 
tulleista ja kuljetusmahdollisuuksista riippuen kohteena 
1800-luvun puolenvälin tienoilla olivat Ruotsi, Pietari ja 
Saksa sekä 1880-luvulta alkaen Englanti. Ensimmäisen maa-
ilmansodan aiheuttaman poikkeustilanteen jälkeen maidon-
tuotanto elpyi hitaasti, mutta vasta vuonna 1923 maitomää-
rissä ylitettiin ennen sotaa vallinnut taso.138

Pastörointi käyttöön

Osuusmeijereillä haluttiin parantaa myös meijereiden tek-
nistä tasoa ja laatua. Maidon kuumentaminen eli pastörointi 
oli tullut käyttöön ranskalaisen Louis Pasteurin tutkimusten 
pohjalta. Maidon kuumennuskoneen oli kehittänyt vuon-
na 1882 saksalainen Albert Feska. Kuumennusta käytettiin 
aluksi vain kurrin laadun takia, mutta tanskalaisten kokei-
lujen jälkeen maidon pastörointia ennen separointia suosi-
teltiin käytettäväksi myös voin laadun ja kestävyyden paran-
tamiseksi. Suomessa pastörointi oli oikeastaan aloitettu jo 
1870-luvulla Joroisissa Järvikylän kartanossa, jonka meijeris-
sä ryhdyttiin valmistamaan ns. Pariisin voita. Siihen sisältyi 
maidon kuorimisen jälkeen kerman kuumentaminen ennen 
sen jäähdyttämistä jäävedellä. Pariisin voi oli ”tuimaa”, sitä ei 
suolattu. Jäävesitavan lisäksi voin valmistuksessa oli tuolloin 
käytössä myös tanskalainen voinvalmistustapa. Ensimmäisiä 
pastörointikoneita alkoi meijereihin tulla 1890-luvulla, mut-
ta ne olivat aluksi harvinaisia, mutta jo vuonna 1910 n. 74 
% meijereistä oli ottanut pastöroinnin käyttöön.139

Vuoden 1918 tapahtumien aikana elintarviketilanne 
heikkeni nopeasti. Myös maidon tuotantomäärät putosivat, 
monilla meijereillä oli vaikeuksia ja Satakunnassakin meije-
reitä lopetti. Vuonna 1919 voimaan tulleen torpparivapau-
tuslain ja vuoden 1922 ns. Lex Kallion antamat mahdolli-
suudet tilattoman väestön ryhtymiselle itsenäisiksi tilallisiksi 
kasvattivat tilamääriä Satakunnassakin. Syntyi paljon pieniä 
tiloja ja myös maidon tuottajien määrä lisääntyi.
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Jäitä Kuopiosta Poriin
Kun leutona talvena 1924–25 esimerkiksi Porin Ympäristön 
Osuusmeijerin täytyi tuoda maidon jäähdyttämiseen jäitä rautateit-
se Kuopiosta, syntyi satakuntalaisille meijereille tarve jäähdytyskonei-
den hankintaan. Jäähdyttämistekniikka kehittyi kylmän veden, jääve-
den, luonnonjäiden käytöstä jäähdytyskoneiden tuloon meijereihin. 
Koneistot yleistyivät 1920-luvulla. Ensimmäiset meijereihin hanki-
tut jäähdytyskoneet oli varustettu hiilihappokompressorilla, mutta 
Tyrnävän osuusmeijerillä oli jo ammoniakkikoneisto. Muita käyttöön 
otettuja jäähdytteitä olivat rikkidioksidi, metyylikloridi ja freoni.140

Useita meijeriverkostoja

Valion meijereiden ja ruotsinkieliselle rannikolle perustetun 
Enighetenin meijeriverkoston lisäksi edistyksellinen osuus-
kauppaliike perusti oman meijeriverkoston, mutta se jäi 
huomattavasti pellervolaista ryhmää pienemmäksi. Lähellä 
tuottajia olevien paikallisten meijereiden verkosto laajeni eri 
puolille maata. Vuonna 1938 Suomessa oli 597 osuusmeije-
riä, mutta määrä kääntyi laskuun jo samalla vuosikymme-
nellä. Kylämeijereistä siirryttiin pian yhden pitäjän tai use-
ammankin kunnan meijereihin. Tähän oli syynä pyrkimys 
parantaa kannattavuutta, mutta asiaan vaikutti myös kulje-
tusyhteyksien kehitys.

Tehostuvat meijerit olivat osakeyhtiötä, avoimia yhtiöi-
tä tai yhdistyksiä ja osuuskuntalain säätämisen jälkeen usein 
osuuskuntia. Osuusmeijerien alkuaikoina kuljetusmatkojen 
pituus ja kustannukset maidontuottajille tuottivat ongelmia. 
Yleistä olikin, että maatilan ja meijerin väliin perustettiin se-
paraattorilla varustettuja kerma-asemia, ettei maitoa tarvin-
nut kokonaan viedä varsinaiseen meijeriin asti.141

Juusto-oppia Sveitsistä

Pellervo-Seura organisoi meijereiden perustamista ja Valion 
neuvontaosasto järjesti voin valmistusta ja taloudenhoi-
toa koskevia kursseja. Vaikka juuston valmistus tunnet-
tiin Suomessa jo keskiajalla, oppia juuston valmistuk-
seen haettiin Sveitsistä ja maan ensimmäisen varsinaisen 

juustomeijerin perusti Anjalankoskelle Sippolan kartanon 
omistaja Alexander von Daehn. Ulkomailla hyviin sveitsi-
läisiin juustoihin tutustuttuaan hän palkkasi vuonna 1856 
sveitsiläisen juustomestarin Rudolf Klossnerin juustonval-
mistukseen. Myöhemmin Klosner nimettiin valtion meije-
ristiksi, jonka tehtävänä oli neuvoa juuston ja voin valmis-
tuksessa. Kartanojuustoloita perustettiin eri puolille maata, 
myös Satakuntaan. Tavallisin juustotyyppi oli emmental, 
mutta myös edam- ja cheddartyyppisiä juustoja valmistet-
tiin. Kun hiljattain perustettu Voinvientiosuusliike Valio 
alkoi Saksasta ja Sveitsistä haetuin opein kouluttamaan 
juustomestareita, emmentaljuuston valmistus käynnistyi 
osuusmeijereissä. Vuonna 1912 Suomessa oli 99 juusto-
meijeriä. Kiinnostusta juustonvalmistukseen lisäsi juusto-
jen kysyntä Pietarin juustomarkkinoilla, jonne huomattava 
osa juustoista vietiinkin. Edamjuustoa oli valmistettu pieniä 
määriä jo aikaisemmin, mutta 1920-luvulla Valio alkoi val-
mistaa sitä Viipurin tehtaassa suurtuotantona. Siinäkin osaa-
mista hankittiin ulkomailta, ammattilaisena oli tällä kertaa 
hollantilainen H. D. Stelwagen, joka antoi neuvoja Valion 
meijereiden ohella myös muille osuusmeijereille.

Juuston valmistus lisääntyi Satakunnassakin 1920-luvulla, jolloin kym-
menkunta meijeriä aloitti juustojen teon. Kuvassa juustontekijöitä Kullaan 
leineperin meijeristä.
Kuva Satakunnan Museo.

Innostus juustonvalmistukseen kasvoi 1920-luvulla 
Satakunnassakin, jossa kymmenkunta meijeriä käynnisti 
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juustonvalmistuksen. Muutaman vuo-
den taantuman jälkeen Satakunnassa 
aloitti vuonna 1925 neljä uutta mei-
jeriä. Vuosikymmenen loppupuolella 
suotuisa kehitys katkesi mm. voin eu-
rooppalaisen ylitarjonnan ja juustonval-
mistuksessa ilmenneiden laatuvirheiden 
takia. Seuraavan vuosikymmen alussa 
nousu jatkui ja 30-luvun lamankin ai-
kana karjatalouden tuotteiden, ennen 
kaikkea kulutusmaidon tuotanto kasvoi. 
Maidontuotannon huippu saavutettiin 
Satakunnassa 1939.142

Satakunta edelläkävijä maidon laadun kehittämisessä
Maidon laatua arvosteltiin aluksi aistinvaraisesti, mutta 1910-luvul-
la otettiin käyttöön ns. reduktaasikoe. Siihen yhdistettiin tavallisesti 
käymiskoe, jolla saatiin selville pieneliöiden määrä ja laatu. Satakunta 
oli tässä toiminnassa tiennäyttäjä. Satakunnan meijeriliitto Peura pani 
laadun arvostelun liikkeelle vuonna 1912 apunaan Kokemäen meijeri-
koulun meijeriköiden maidonarvostelukoulutus.

Hyvän raaka-aineen saannin turvaamiseksi yleistyi laatumaksutapa 
ja laatupalkkioiden maksaminen. Meijerien talouden parantamiseksi 
keksittiin meijeritalouskilpailut. Ensimmäisenä meijerien koko talout-
ta koskevan kilpailun toteutti Satakunnan meijeriliitto Peura vuosina 
1919–1920. Satakunnan esimerkkiä seurasivat pian kaikki muut mei-
jeriliitot. Talouskilpailujen vaikutus meijereiden kunnon paranemiseen 
ja tason ylläpitämiseen on Suomen meijeriteollisuuden vaiheista kir-
joittaneen Väinö Pessin mukaan ollut ainutlaatuinen.143

Jäätelö markkinoille

Jäätelön valmistus oli Suomessa tunnettu pitkään, mutta 
teollisessa mitassa se käynnistyi 1920-luvulla. Meijeriliiton 
ulkomaisella opintomatkalla Kuopion osuusmeijerin isän-
nöitsijä H. A. Ekman tutustui tanskalaiseen jäätelönvalmis-
tukseen ja tilasi Hankkijalta jäätelökoneiston. Kuopiossa jää-
telökauppa ei kuitenkaan menestynyt, mutta myöhemmin 
Valion Turun konttorin johtaja Verne Virtanen osti koneet.4  
Valion Turun meijerissä jäätelöä aloitettiin valmistaa vuonna 
1934 tanskalaisen jäätelömestarin johdolla. Jäätelön kysyntä 

alkoi kasvaa ja suurimpien kaupunkien meijerit alkoivat val-
mistaa jäätelöä. Myös Porin Ympäristön Osuusmeijeri alkoi 
valmistaa jäätelöitä 1930-luvulla. Valmistus jatkui ainakin 
1960-luvun lopulle.

Maidon, voin ja juuston tuotanto kasvoi edelleen 
1930-luvulla ja oli suurimmillaan vuonna 1939. Sen sijaan 
tuotteiden laadussa oli monia ongelmia. Yhdeksi aiheutta-
jaksi todettiin meijereiden huonolaatuinen vesi. Vesien puh-
distamiseksi ensimmäiset vedenpuhdistimet hankittiin Porin 
Ympäristön Osuusmeijeriin vuonna 1931. Pian puhdistimet 
yleistyivät meijereissä ja laitteita alettiin valmistaa kotimaas-
sa. Laatua saatiin kohoamaan, kun sotien jälkeen meijereillä 
oli levykuumentajat ja sekä separoiminen että pastöroimi-
nen tapahtui suljetussa järjestelmässä.144

Maidontuotanto kasvaa

Toisen maailmansodan aikana meijereiden yhteinen mai-
tomäärä laski yli kolmanneksella. Vasta 1940-luvun lopus-
sa alettiin päästä sotaa edeltäneelle tasolle. Vuonna 1950 
maitoa tuotettiin koko maassa 1,05 miljoonaa tonnia, jos-
ta osuusmeijereiden osuus oli 90 %. Viidessätoista vuodes-
sa maitomäärä lähes kolminkertaistui. Maitoa lypsettiin 

Jäätelön valmistus alkoi Porin ympäristön Osuusmeijerissä 1930-luvulla 
Kuva Voitto Niemelä, Satakunnan Museo 1967.



126

vuonna 1965 yhteensä 2,9 miljoonaa tonnia. Nousun taus-
talla oli monia tekijöitä. Karja-aines oli valikoinnin ja kei-
nosiemennystoiminnan tuloksena parantunut. Pellot tuot-
tivat enemmän ja parempaa rehua. Säilörehu, AIV-rehu ja 
tuotujen väkirehujen (soija, maissi, leseet jne.) käyttö li-
sääntyi. Keskimääräinen maidontuotos lehmää kohti nou-
si. Osaltaan kasvua tuki vakaana pysynyt hintapolitiikka. 
Tärkeäksi tekijäksi muodostui maidon kuljetus. Ne meijerit, 
jotka ottivat kuljetuksen meijerin kustannukseksi, menestyi-
vät. Maidon laatu pysyi parempana. Kehittyneet tieolot ja 
valtion maksamat kuljetusavustukset auttoivat ulottamaan 
reittejä harvaankin asutuille seuduille.145

Sotien ajan meijerialalle tuomat vaikeudet, parantuneet 
kulkuyhteydet, valtion kuljetusavustukset ja suurten meije-
reiden maksama parempi maidon tilityshinta olivat tekijöi-
tä, jotka veivät meijerialaa kohti suurempia kehityskelpoisia 
yksiköitä. Kehitystä nopeutti Valion neuvontaosaston ohjel-
maan vuonna 1946 otettu tavoite osuusmeijereiden yhdistä-
miseksi suuremmiksi yksiköiksi. Vuosina 1940–1960 mei-
jerien määrä vähenikin Suomessa 463:sta 284:ään eli lähes 
puoleen. Satakunnassa lasku oli keskimääräistä pienempi, 
määrä laski 50:stä 37:ään.146

Uusia tuotteita

Maidon kulutus sai uusia muotoja uusien tuotteiden myö-
tä ja alettiin puhua laajemmin nestemäisistä maitotuotteis-
ta, joihin lasketaan mukaan kaikki juotavat maitovalmisteet; 
maito, kurri, kerma ja piimä. Toisen maailmansodan jälkeen 
monet kaupunkimeijerit alkoivat valmistaa viiliä, viilipii-
mää, kefiiriä ja jogurttia.147

Jo vuonna 1904 englantilainen Erven-yhtiö halusi vuok-
rata Suomesta meijerin maitojauheen valmistusta var-
ten. Satakunnassa Kokemäen meijerissä pohdittiin vuonna 
1920, otetaanko valmistukseen maitojauhetta vai juustoa. 
Valion neuvosta päädyttiin emmentaljuuston valmistuk-
seen. Maitojauheteollisuus käynnistyi varhaisemmista suun-
nitelmista huolimatta vasta toisen maailmansodan jälkeen. 

Vuonna 1953 aloitti maitojauheen valmistuksen Somerolla 
Maitopulveri Oy neljäntoista osuusmeijerin ja Valion omis-
tama tehdas. Pian rakennettiin Nastolaan toinen tehdas. 
Se menestyi hyvin ja laajentuneen yhtiön nimeksi otettiin 
vuonna 1958 Kuivamaito Oy. Maitojauhetehtaita alettiin 
rakentaa eri puolille maata.148

Tekniikka kehittyy, suomalaiset keksijöinä
1930-luvulta eteenpäin meijerikoneistojen tärkeitä kehityskohtei-
ta olivat separaattorit, levykuumentajat, teräskirnut ja pumput. 
Voimanlähteenä sähkö korvasi höyrykoneen käyttöä yhä yleisemmin. 
Juustonvalmistuksessa siirryttiin entistä suurempiin laitoksiin, joilla ha-
ettiin parempaa taloudellista tulosta. Käyttöön tuli 1950-luvulta mer-
kittävä suomalainen keksintö, ns. S-P-menetelmä (kehittäjiensä Eero 
Syrjänen ja Walfrid Paavolan mukaan), jossa valmistuksessa käytettiin 
suuria teräskattiloita ja käsittely tapahtui koneellisesti. Menetelmään 
sisältyi uudistuksia myös kellarikäsittelyssä, jossa juustot ovat telineillä, 
jotka juustoineen viedään trukeilla pesuhuoneeseen.149

Uuden tekniikan myötä 1950-luvulla juustonvalmistuksessa 
siirryttiin kokonaan uuteen aikakauteen. Suurjuustolat ke-
hittyivät erityisesti Savossa sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalassa. 
Jo toisen maailmansodan jälkeen alkanut juuston kulutuk-
sen kasvu jatkui 1960-luvuun puoliväliin saakka. Kun vuon-
na 1948 juustoa tuotettiin 7 500 tonnia niin vuonna 1965 
se oli jo yhteensä 37 600 tonnia. Viennin osuus juuston tuo-
tannosta oli merkittävä, vuosittain 1960-luvulla 50–60 % 
tuotannosta.150

Maidon rasvapitoisuus oli ollut keskimäärin 4,0 %. 
Voimäärien lisäämiseksi ryhdyttiin maidon vakioimi-
seen ja 1940-luvulla valtioneuvosto oikeutti meijerit va-
kioimaan maidon 3,5 % rasvaa sisältäväksi. Vuonna 1959 
se nostettiin 3,9 prosenttiin ja vuonna 1962 rasvapitoi-
suudeksi tuli 4. Toisen maailmansodan jälkeen maidon 
puhdistuksessa siirryttiin maidon puhdistuksessa uuteen 
tekniikkaan. Kulutusmaito oli aikaisemmin puhdistet-
tu kangassuodattimia käyttäen tai puhdistussentrifugeil-
la (puhdistusseparaattoreilla). 1950-luvun puolivälistä tuli 
käyttöön kalifixaattori-niminen keskipakokone, joka puh-
disti maidon ja myös samalla osittain homogenoi maidon. 
Homogenoinnissa estyy rasvan nousu pintaan ja saadaan 
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tasarasvainen maito. Homogenointiin käytettiin myös var-
sinaisia homogenoimiskoneita. 

Meijerit suurenevat

Maidontuotannon kehitystä suurempiin ja harvempiin yksi-
köihin kuvaavat meijereiden luku ja niiden vastaanottamat 
maitomäärät. Ennen sotia vallinneesta tilanteesta (1938) 
vuoteen 1963 mennessä koko maan osuusmeijerien maito-
määrä kasvoi 173 %. Samaan aikaan meijereiden lukumäärä 
oli laski puoleen. Yksikköä kohti käsiteltiin siis suurempia 
määriä maitoa. Maitomäärä oli vuonna 1935 maan kymme-
nessä suurimmassa meijerissä jo lähes 8000 tonnia meijeriä 
kohti, mutta vuonna 1964 jo 66 000 tonnia meijeriä kohti 
eli lähes kymmenkertainen. (Tilastossa ovat mukana osuus-
meijerit, joiden maitomäärä kattoi n. 85 % maidontuotan-
nosta). Vuonna 1963 koko maan osuusmeijereiden maidosta 
meni paikalliseen kulutukseen runsaat 13 %, voin valmis-
tukseen vajaa 71 % ja juustoihin n. 9 % loput 7 % muuhun 
(mm. maitojauhetehtaille).

Satakunnan meijeriliiton alueen osuus koko maan mai-
dontuotannosta oli vuonna 1963 noin 10 % (247 500 ton-
nia). Kasvu vuoteen 1938 oli n 69 % eli selvästi koko maa-
ta pienempi. Vuonna 1963 lopussa Satakunnan kunnista 
27:ssä oli meijeri, yhteensä niitä oli 34. Joissakin pitäjissä oli 
siis kaksikin laitosta.151

Karjantarkkailusta tietoa
Maidontuotannon määrästä ja laadusta saatiin jo varhain 1900-lu-
vun alussa tiedot karjatarkkailutoiminnan avulla. Satakunnassa kar-
jojen maidontuotanto lehmää kohti yli kaksinkertaistui viidenkymme-
nen vuoden aikana, vuosina 1910–1959.

TUOTANTO KESKIMÄÄRIN LEHMÄÄ KOHTI

VUOSI MAITOA Kg
RASVAA

Kg %

1910 1 856 69 3,7

1920 1 967 74 3,8

1930 2 632 103 3,9

1940 2 622 106 4,0

1950 3 339 141 4,2

1959 3 670 164 4,5

Lähde: Kaukamaa-Lähdeoja 1961

Nousu pysähtyi sotavuosiin. Seurasi maitopula ja elintarvik-
keiden säännöstely. Tuotanto romahti. Sotien jälkeen vasta 
vuonna 1950 Satakunnassakin päästiin sotaa edeltäneelle 
tuotannon tasolle. Tuotanto kasvoi, mutta meijerien määrä 
väheni. Ennen sotia Suomessa oli ollut 575 meijeriä, mut-
ta niitä oli 1950-luvun alkaessa enää 460. Rakennekehitys 
kylämeijereistä pitäjänmeijereihin ja edelleen kohti maa-
kunnallisia meijereitä oli käynnissä eri puolilla Suomea. 
Tähän suuntaan vei kannattavuuskehityksen turvaaminen. 
Myös Satakunnassa tapahtui fuusioita. Porin Ympäristön 
Osuusmeijeri kärsi maitopulasta etenkin talvisaikaan. 
Kasvaneen Porin maidonkulutusta ei pystytty tyydyttämään. 
Apua etsittiin ensin lähimeijereistä. Neuvottelujen ja huo-
lellisten valmistelujen jälkeen Kullaan osuusmeijeri sulau-
tettiin Poriin vuonna 1954. Seuraavina olivat Siikaisten ja 
Kiikoisten osuusmeijerit vuonna 1957. Yhdistyneen meije-
rin tuotanto kasvoi yli kolmanneksella ja ylitti 30 miljoonaa 
kiloa.
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Maidon ja voin tuotannossa siirryttiin niin koko maassa kuin 
Satakunnassakin ylituotantoon, vaikka vuosittain sääolosuh-
teiden mukaan vaihtelut olivat suuria. Kotimaan kulutuksen 
ohella erityisesti voin vienti vaikeutui. Maidosta käytettiin 
1950-luvun lopulla voin valmistukseen yli puolet. 

Porin kaupungin kasvaessa sen asukkaiden maidon tarve lisääntyi. yhtenä 
ratkaisuna oli lähiseudun meijereiden yhdistäminen Porin ympäristön 
Osuusmeijeriin, jotta maitoa riittäisi jakeluun.
Kuva Satakunnan Museo.

OTK-lainen meijeritoiminta jää lyhytaikaiseksi

Meijereiden keskittymiskehitys Suomessa jatkui 1960-luvul-
la. Meijerien lukumäärä oli vuosikymmenen päättyessä 310, 
kun se vuonna 1960 oli 382. Valtakunnallisesti maitokenttää 
hallitsivat valiolaiset / pellervolaiset osuusmeijerit. OTK-laisen 
osuustoiminnan meijereitä oli ryhdytty rakentamaan eri puo-
lille Suomea 1940-luvulla ja Osuusliike Elanto jo aikaisemmin 
Uudellamaalla. OTK-laiset osuusliikkeet eivät olleet tyytyväisiä 
osuusmeijereiden hintapolitiikkaan. 1960-luvun puolivälissä 
OTK-laisia meijereitä oli yhteensä 21.

Satakunnassa osuusliikkeen meijeri- ja teurastamoyhty-
mä Satara Oy perustettiin Euran Kauttualle. Sataraan kuu-
lui meijerin lisäksi leipomo ja teurastamo. Vuonna 1960 
toimintansa aloittaneelle Sataralle maitoa toimitti enimmil-
lään yli 600 maidontoimittajaa lähinnä Pyhäjärviseudulta. 
Perinteisen osuusmeijerikentän keskuudessa Satara nähtiin 

kilpailevana häiriötekijänä. Kun Satara jo vuonna 1967 lo-
petti toimintansa, Valio osti laitoksen ja sitä kautta kilpaili-
jan pois maakunnasta. Laajemminkin Valion ja OTK:n kes-
ken jo 1920-luvulta asti käydyt neuvottelut meijerikentän 
toimialajärjestelyistä etenivät. Vuonna 1972 OTK:ssa pää-
dyttiin meijeritoiminnan lopettamiseen ja viimeinen OTK-
lainen meijeri lopetti toimintansa vuonna 1978.152

Satakunnassa meijeriverkon keskittyminen oli muuta maa-
ta hitaampaa, mutta eteni asteittain. Vuonna 1963 Köyliön 
osuusmeijeri liittyi Porin Ympäristön Osuusmeijeriin. 
Köyliön meijerin mukana tullut isännöitsijä Jukka Vanhatalo 
valittiin myöhemmin (1989) Satamaidon toimitusjohtajaksi. 
Maakunnan maitomäärät vaihtelivat vuosittain, mutta selvä-
nä suuntana oli nähtävissä maidonlähettäjien väheneminen. 
Laajemminkin maakunnan maataloudessa oli käynnissä eri-
koistuminen. Kehittyviä tuotantosuuntia Satakunnassa oli-
vat sikatalous ja peltoviljelyssä ns. erikoiskasvit (vihannek-
set, sokerijuurikas). Meijerikentässä fuusiot jatkuivat kohti 
maakunnallista meijeriä. Vuoden 1966 elokuussa yhdisty-
misvuorossa oli Luvian Osuusmeijeri.

Ylituotanto, voin ja kasvisrasvojen kamppailu

Jo 1950-luvun puolivälistä nähtiin, että on tulossa kasvava 
maatalouden ylituotanto. Maitotalouden kannalta syntyi 
vaikea tilanne. Voin kulutus laski, hintatuki aleni, tuottaja-
hinnat putosivat, mutta kustannukset, mm. ostoväkirehujen 
hinnat nousivat. Voin ja margariinin välinen kilpailu laski 
voin kulutusta. Uuden tilanteen tähän toi 1960-luvun alun 
margariiniskandaali ja sen jälkeinen rasvasota.

Vaikka rasvakeskustelu jatkui – ja jatkuu yhä – niin 
se laimentui vuosikymmenen lopulla. Yhtenä tekijänä oli 
lainmuutos, joka mahdollisti voin ja kasviöljyn seoksen 
”voimariinin” tulon kauppoihin vuonna 1979.154 Voin 
kulutus oli tuolloin Suomessa 12,5 kg ja margariinin 8,1 
kg henkeä kohtia. Vuonna 1988 kulutus oli tasoissa, mo-
lempia käytettiin n. 7 kg henkeä kohti. (Vuonna 2008 
voita kulutettiin 2,7 kg, voi-kasvisöljyseoksia 2,9 kg ja 
margariinia 7,5 kg).
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Margariiniskandaali ja rasvasota 1960-luvun alussa
Margariiniskandaali lähti liikkeelle Hollannissa ja Länsi-Saksassa ta-
pahtuneista myrkytyksistä, joita olivat aiheuttaneet margariinituotan-
nossa käytetyt lisäaineet. Suomessa asia tuli tietoisuuteen lehdistön 
nostaessa esille margariiniteollisuuden harjoittamat väärinkäytökset 
ja menetelmät. Niissä ilmi, että kasvisrasvojen valmistuksessa käyte-
tään erilaisia eläinrasvoja, teurasjätteitä ja muita epämääräisiä aines-
osia. Laajalle levinnyt margariiniskandaali herätti kansalaiset ja päät-
täjät entistä tarkemmin seuraamaan elintarviketeollisuuden toimintaa 
ja elintarvikevalvontaa. 

Margariiniskandaalin vaimennuttua parissa vuodessa virisi ”rasva-
sota”, voin ja kasvisrasvojen välinen kamppailu, jossa voin ja maito-
rasvan käyttö katsottiin epäterveelliseksi ja kasviöljystä valmistetut 
rasvatuotteet terveellisiksi. Tutkijat esittivät argumentteja puolesta ja 
vastaan. Keskustelu laajeni tuottaja-kuluttajarintamien väittelyksi ja 
kiihtyi vuoteen 1970-mennessä kaikilla foorumeilla käydyksi rajuksi 
sodaksi voi- ja kasvirasvarintamien välille. Kyse oli paitsi kannanotois-
ta kansanterveyteen, myös kauppasodasta maitorasvojen ja kasviras-
vojen välillä ja lisäksi kotimaisen työn ja ulkomaisen pääomavaltaisen 
margariiniteollisuuden kamppailusta.153

Kevytmaito markkinoille

Rasvakeskustelun yhtenä jälkivaikutuksena Elanto toi vuon-
na 1969 markkinoille ns. kevytmaidon, jonka rasvapitoi-
suus oli 2,5 %. Valio joutui seuraamaan mukana ja kevyt-
maidon suosio kasvoi, vaikka sen rasvapitoisuutta nostettiin 
2,9 %:iin ja hintaa nostettiin. Samalla nostettiin myös kulu-
tusmaidon rasvapitoisuutta 3,9 %:iin. Maan kulutusmaidos-
ta 1970-luvun lopulla oli jo kolmannes kevytmaitoa ja myös 
täysin rasvattoman maidon käyttö lisääntyi.155

Maidon lähettäjät vähenevät, ylituotanto jatkuu

Voin ylituotantoa purettiin valtion kustannuksella lisäämäl-
lä voin vientiä 1960-luvulla, mutta tuotannon kasvu jatkui. 
Vuosikymmenen lopulta vähentämiskeinoiksi valitut pellon-
varausjärjestelmä (peltoalan pienentäminen) ja lypsylehmis-
tä luopuminen (teurastuspalkkiot) tuottivat tulosta hitaasti. 
1970-luvun alussa maidontuotanto laskikin, osin mainittu-
jen järjestelmien seurauksena, osin muista syistä. Etenkin 

Etelä-Suomessa ne, joilla oli vaihtoehtoja, luopuivat raskaas-
ta ja sitovasta karjanpidosta. Maidontuotannon painopiste 
siirtyi entistä enemmän Itä-Suomeen ja Pohjanmaalle.156

Meijeriverkoston rakennemuutosta 1950 -luvulta 70-lu-
vun loppuun kuvaavat meijeri- ja tuotantoluvut Satakunnan 
meijeriliiton alueella:

1955 1979

Jäsenmeijereitä 44 14

Maitoa, milj. litraa 178 143

Maitoa, milj. litraa / meijeri 3,9 9,5

Jo edellisellä vuosikymmenellä alkanut maatalousväestön vä-
heneminen jatkui voimistuneena karjataloudessa 1970-lu-
vulla. Vuosikymmenen kuluessa maidonlähettäjien määrä 
puolittui Suomessa. Satakunnassa suurimman meijerin eli 
Satakunnan Ympäristön Osuusmeijerin maidonlähettäji-
en määrä romahti vielä radikaalimmin, neljästä tuhannes-
ta n. 1 250:een. Satakunnan pitäjämeijereistä Harjavallan, 
Kokemäen ja Kauvatsan Osuusmeijerit sulautuivat 
Osuuskunta Maito-Teljäksi, joka teki yhteistyösopimuk-
sen Porin Ympäristön Osuusmeijerin kanssa vuonna 1974. 
Kustannuspaineissa ne suljettiin samana vuonna, näin kä-
vi myös Köyliön ja Kiikoisten meijereille. Maidontuottajien 
määrä laski edelleen voimakkaasti. Vuosikymmenen lopussa 
määrä oli enää kolmannes huippuvuoden 1964 määrästä.157

Vaikka maidontuottajien määrä väheni, maitoa ja voita 
jäi yli kotimaisen kulutuksen ja vienti vaati valtion varoja. 
Maidontuotanto rajoitettiin tuotantokatoin ja maatalouden 
rahoitusosuuksin. Satakunnassakin 1980-luvun alussa mai-
don tuotanto väheni. Voin valmistus lopetettiin Porissa ja 
keskitettiin Säkylään vuoteen 1986 asti, jonka jälkeen val-
mistus siirtyi Karvian osuusmeijerille vuosikymmenen lop-
puun asti.
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tuotanto keSkittyy SatakunnaSSa 
maakunnalliSeen meijeriin

Valmistelut maakunnallisen meijerin, Satakunnan Maidon, 
perustamisesta etenivät hitaasti, mutta vuonna 1981 Porin 
Ympäristön Osuusmeijerin ympärille muodostettiin vaiheik-
kaiden neuvottelujen jälkeen uusi Osuuskunta Satakunnan 
Maito. Siihen tulivat mukaan Porin lisäksi Osuuskunta 
Maito-Teljä ja Osuuskunta Lännen Maito Säkylästä. 
Yhteistoiminta laajentui kuitenkin maakunnalliseksi vasta 
vuonna 1986. Silloin Satamaito, joksi nimi muutettiin, sol-
mi yhteistoimintasopimuksen Rauman Seudun ja Karvian 
osuusmeijerin kanssa. Kun Säkylän meijeri suljettiin elo-
kuussa 1986, maidon jalostus keskittyi maakunnassa Poriin, 
Raumalle ja Karviaan. Seuraavan vuonna Rauman Seudun 
Osuusmeijeri sulautui Satamaitoon ja sama ratkaisu tehtiin 
Lavian osuusmeijerissä 1988. Samana vuonna päättyi mei-
jeritoiminta myös Huittisissa, kun Osuuskunta Esan maito 
Oy lopetti toimintansa ja sulautui Maito-Auraan. Esan mai-
to oli jatkanut parikymmentä vuotta (1968–88) Huittisten 
osuusmeijerin vuonna 1923 alkanutta jalostustoimintaa. 
Esan maidon lopettamisen jälkeen sen osuuksien omista-
jat siirtyivät Maito-Auran omistajiksi. Jo samana vuonna 
meijerikiinteistössä aloitti toinen elintarvikealan yritys, ei-
neksiä valmistava Tukku-Nikkanen Oy, joka oli Huittisten 
Lihapojat Oy:n tytäryhtiö.158

Satakunnan ja Pirkanmaan vaihettumisalueella 
Vammalassa toiminut Osuuskunta Sastamalan Maito päät-
ti hakea vuonna 1989 tuottajilleen maksukykyistä kump-
pania ja se sulautui Maito-Auraan. Kehityksen tuloksena 
1990-luvulle tultaessa viimeiset pienet meijerit Satakunnassa 
olivat maakunnan pohjoisen maitoalueen Kankaanpään 
Osuusmeijeri ja yksityinen Karvian Maito Oy. Pohjois-
Satakunnassa tuottajat jakaantuivat maidon toimituksis-
sa moneen suuntaan, Satakunnan ohella Pirkanmaalle ja 
Etelä-Pohjanmaalle. Kankaanpään meijeri valitsi yhteistyö-
kumppanikseen tamperelaisen Maito-Pirkan. Tuottajat epäi-
livät vaihtoehtona olleen Satamaidon mahdollisuuksia jat-
kaa itsenäisenä tulevaisuudessa. Heitä hiersi myös SOT:n ja 

LSO:n fuusioon liittyneet pettymykset. Karjankasvattajat 
kokivat, että heitä oli petetty, kun yhdistymisessä oli luvat-
tu teuraseläinten tilityshintojen nousevan, mutta näin ei 
ollut käynyt.159 Prosessin lopputuloksena oli, että jalostus 
Kankaanpäässä päättyi vuonna 1992 ja toiminta kokonaan 
seuraavana vuonna. Karviassa maidontuotannon tulevai-
suus aiheutti vuosikausiksi suuria ristiriitoja osuusmeijerin 
ja yksityisen meijerin kannattajien välillä. Kiistojen jälkeen 
Karvian Meijerin maidon jalostustoiminta loppui kokonaan 
vuonna 1994. 

Pohjois-Satakunnassa maidontuottajat jakaantuivat 1980- ja 1990-lukujen 
vaihteessa osuusmeijerin ja yksityisen meijerin kannattajiksi, valiolaisiksi ja 
hermannilaisiksi. Karvian Osuusmeijerin kevätkokouksessa vuonna 1990 ää-
nestettiin osuuskunnan varojen jakamisesta ja hallituksen asemasta. Kiistojen 
jälkeen Karvian Meijeri sulki toiseksi viimeisenä satakuntalaisena meijerinä 
tuotantolaitoiksensa vuonna 1994. Jäljelle jäi vain Osuuskunta Satamaito.
Kuva Antero Karppinen, Satakunnan Kansa 1990.

Valion visioita ja yhteistyömalleja

Osuusmeijerijärjestön tavoitteeksi asetettiin 1980-lu-
vulla kilpailukyky, tuloksellisuus ja asiakaslähtöisyys. 
Kehitystä suuntaavana taustavisioina oli jo 1950-luvulta 
Valion omaksumat tavoitteet maidonjalostuksen keskittä-
misestä ja meijerikoon kasvattamisesta. Yksi tärkeä tekijä 
oli jo 1958 käyttöön otettu uudistus, keskuslaskutusjär-
jestelmä. Siinä kaikki tuotemäärät, jotka osuusmeijerit 
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toimittivat kauppoihin, ilmoitettiin Valion laskutetta-
vaksi. Valio peri kaikesta meijerin vastaanottamasta mai-
dosta korvauksen eli ns. käyttömaksun, jota jaettiin edel-
leen heikommin kannattavia maitotuotteita valmistaville 
meijereille. Tavoitteena oli taata kaikille tuottajille suun-
nilleen sama ja riittävä tilityshinta elinkeinon harjoit-
tamiseksi. Toisaalta yhteiskunnan kaupungistuessa 
vaatimukset mm. pääkaupunkiseudun maitohuollon tur-
vaamiseksi kasvoivat. Käyttömaksu koettiin monissa mei-
jereissä korkeaksi ja meijerit myivät omia tuotteitaan ohi 
keskuslaskutuksen. Keskuslaskutus oli muun Valion joh-
taman keskittymiskehityksen ohella syy joidenkin meije-
reiden irtaantumiseen Valiosta. Siihen sisältyi – ilmeisen 
aiheellinen – pelko tulla lopetetuksi. Mm. Satakunnan ja 
Pirkanmaan rajalla oleva Mouhijärven Osuusmeijeri erosi 
Valiosta vuonna 1963. 

Valion ja Suomen maidontuotannon kokonaisuuden 
kannalta oli yli- ja alituotannon vaihtelu ja epätasapaino. 
Joitakin tuotteita oli markkinoilla liikaa, joitakin liian vähän. 
Osuusmeijerit olivat samalla itsenäisiä yrityksiä ja Valion 
omistajia. Ne tekivät itsenäisiä päätöksiä tuotannosta omista 
lähtökohdistaan. Vähitellen kestämätön tilanne pakotti oh-
jaamaan tiukemmin tuotantoa. Valion sääntöihin vuonna 
1974 tehty sääntömuutos antoi Valiolle mahdollisuuden an-
taa ohjeita tuotantosuunnista ja -määristä. Tuotannon ohja-
us vaikuttikin paitsi yksittäisten meijereiden tuotannon oh-
jaamiseen, myös niiden investointeihin.

Rakennekehitys etenee Etelä-Suomessa, 
Satakunnalla oma vaihtoehto

Tuotannon rajoitussopimukset pudottivat maitomääriä 
Satakunnassakin 1980-luvun loppupuolelle, mutta hyvi-
en satojen ansiosta tuotanto kääntyi uudelleen kasvuun 
90-luvulle tultaessa. Pitkään jatkuneissa valtakunnallisis-
sa neuvotteluissa etsittiin ratkaisuvaihtoehtoja tulevaan ra-
kennekehitykseen. Pisimmälle viedyssä mallissa tavoiteltiin 
yhden valtakunnallisen yhtiön perustamista. Meijerikentän 

rakenteessa muodostuikin yhteenliittymiä vuonna 1990 
Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Suomessa ja seuraava-
na vuonna myös itäisessä Suomessa. 

Länsi-Suomessa kilpailukykyä haettiin yhteistyöllä ja 
työnjaolla, jolla vähennettiin päällekkäisyyksiä. Satamaito, 
Tampereella toimiva Maito-Pirkka (Finnmilk Oy) ja Turussa 
jalostava Maito-Aura tekivät vuonna 1990 yhteistyösopi-
muksen, joka sisälsi mm. tilityshinnan yhdenmukaistami-
sen. Vuoden lopulla mukaan tuli meijereitä myös Etelä-
Pohjanmaalta. Vuonna 1990 Satamaidon tuottajamäärä 
laski ensi kerran alle 1 000:n. Maitoa omilta tuottajilta ke-
rättiin runsaat 30 milj. litraa.160

Etelä-Suomessa meijerien keskittyminen eteni nope-
ammin kuin Satakunnassa, joka historian perusteella ko-
ettiin edistykselliseksi maitomaakunnaksi. Kuten edellä 
on kuvattu, Satakunnassakin tapahtui paljon keskitty-
mistä. Kun Satakunnan meijeriliiton alueella (nykyistä 
Satakunnan maakuntaa laajempi alue) oli vuonna 1959 
vielä 45 meijeriä, niin vuonna 1977 niitä oli enää 17. 
Laajempien fuusiohankkeiden kaaduttua 1970-luvulla 
maakunnan pienet meijerit taantuivat 1980-luvun alus-
sa. Vuonna 1980 ilmestyneessä Valion 75-vuotishistorii-
kissa ennakoidaan Satakunnan meijeritoiminnan kuih-
tuvan, koska vapaaehtoista yhdistymistä ei tehty.161 Näin 
ei käynyt, vaan Porin Ympäristön Osuusmeijeri laajeni 
maakunnallisesti. Suomen meijerikentässä vuonna 1986 
Satakunta kuului yhtenä meijerinä Valion Länsi-Suomen 
aluekonttorin alueeseen. Meijeriverkon rakennetta kuvaa 
se, että kun kaikkiaan Suomessa oli 124 valiolaista osuus-
meijeriä, niin 20 suurinta jalosti 85 % kaikesta maidos-
ta. Runsaan sadan meijerin osuudeksi jäi siten vai 15 %.
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Yhteenliittymiä eri puolilla maata

Valtakunnallisen rakennekehityksen yhtenä vaiheena syn-
tyivät 1980-luvun lopulla suuret alueelliset yhteenliitty-
mät Normilk Oy edelläkävijänä Pohjanmaalla ja Keski-
Suomessa sekä Tuottajain Maito Etelä-Suomen keskisissä 
ja itäisissä maakunnissa. Satakunta oli näiden ulkopuo-
lella. Erilaisten kehitysvaiheidenen jälkeen Osuuskunta 
Satamaito (joksi nimi oli muutettu vuonna 1988) muo-
dosti vuonna 1990 tamperalaisen Maito-Pirkan, turku-
laisen Maito-Auran ja sen markkinointiyhtiö Finnmilkin 
kanssa yhteistoiminta-alueen (ns. Länsi-Ryhmän). Sen 
tarkoituksena oli alentaa kustannuksia tehostamalla han-
kintaa, jalostusta ja markkinointia. 

Satakuntalainen näkökulma
Loppukesällä 1991 Satamaidon toimitusjohtaja Jukka Vanhatalo ana-
lysoi meijerikentän muutosta: ”Rationalisointi ja sulautumiset meije-
ritoiminnassa jatkuvat, syntyy isompia kokonaisuuksia. Toimipisteitä 
tarvitaan kuitenkin enemmän kuin osuuskuntia, sillä maito on päivit-
täistuote, jonka jalostaminen ja pakkaaminen tapahtuu kulutuskes-
kuksen lähialueella. Me tuotamme pelkästään maitonesteitä lähiku-
lutukseen ja teemme sen kilpailukykyisesti. Pelkoa ei ole myöskään 
euromaidon vyörymisestä Suomeen. Vaikka maitoa voidaan käsitellä 
pitkään säilyväksi, samalla sen tuore maku menetetään.”162

Länsi-Ryhmä teki vuonna 1992 Normilkin kanssa sopi-
muksen tuoterationalisoinnista ja yhteisestä investointi-
politiikasta. Länsi-Ryhmä laajeni pian Etelä-Hämeeseen, 
Varsinais-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle. Satakunnasta 
mukaan tulivat Karvian ja Kankaanpään meijerit. Jo en-
nen tätä sopimusta Satamaito oli ollut mukana suuressa 
Etelä-Suomen Maito-hankkeessa, jonka meijerit olisivat 
pystyneet tuottamaan saman määrä maitoa kuin Normilk. 
Satamaito kuitenkin irtautui hankkeesta vuonna 1991. 
Samoin tekivät Maito-Aura ja Maito-Pirkka. Normilkin 
syntymisen vaikutuksesta Tuottajain Maito, vasta muodos-
tunut Idän Maito ja Nurmeksen Osuusmeijeri muodosti-
vat Maitokaari Oy:n, jonka kotipaikaksi tuli Riihimäki. 
Samoihin aikoihin pyrittiin rakentamaan Itä-Suomen 
kattava yhteistyö, joka kuitenkin kutistui Pohjois-Savossa 

alueelliseksi Osuuskunta Promilkiksi. Normilkin elinaika 
jäi muutamaksi vuodeksi.

Nämä lyhyetkin maininnat kuvaavat voimakasta ja 
vaihtelevaa meijerikentän muutosta. Sen pyörteissä sata-
kuntalaisen meijeriverkoston ja sen suurimpana osuus-
kunta Satamaidon oli löydettävä ratkaisunsa.163

Satamaito joutuikin ottamaan pian kantaa, kun Valion 
valmisteli vuonna 1993 toimintojensa kehittämisvaihto-
ehtoja. Keskittämispyrkimyksille antoi omat rajansa kil-
pailulainsäädäntö ja sitä valvova kilpailuvirasto. Valio an-
toi meijereille kolme vaihtoehtoa (a,b,c); fuusio Valioon, 
markkinointimalli tai rahtivalmistus. Tuolloin meijerite-
ollisuudessa oli ylikapasiteettia ja Satamaidon johdon yh-
teenvedossa tehtiin johtopäätös, että kaikki yhteistyömal-
lit Valion kanssa tarkoittaisivat toiminnan lakkaamista 
Porissa. Hallinto teki selvityksen pohjalta päätöksen, että 
on mahdollista jatkaa itsenäisenä. Tällöin oli myös aikaa 
valmistella irtautumista, luoda myyntijärjestelmät. 

Satamaidon hallinnon itsenäisyyspäätöksen taustalla oli 
myös hiljattain tapahtunut Satahämeen Osuusteurastamon 
toiminnan loppuminen Porissa. Osuusteurastamon LSO-
fuusion jälkeen teurastamon tuotanto oli muutamassa vuo-
dessa ajettu alas Porissa ja maan kärkipäähän kuuluneen ja-
lostusyrityksen tilat olivat tyhjinä Satamaidon naapurissa. 
Siinä menetettiin paljon työpaikkoja. Tuli asetelma suuri 
(Valio) vastaan pieni (Satamaito). Sitä osattiin markkinoin-
nissa hyödyntää. Kuluttajat kääntyivät pienen puolelle. Se 
loi pohjan nousulle. 

Tuohon aikaan Valion tuotantolaitoksia oli 33, mutta 
jo vuonna 1995 Valio ilmoitti lopettavansa neljän vuoden 
kuluessa puolet tuotantolaitoksista ja keskittävänsä kunkin 
tuoteryhmän tuotantonsa vain muutamaan laitokseen.164

Valion kehittämisvaihtoehdoista jättäytyi ulkopuolelle 
kymmenkunta osuusmeijeriä. Niillä oli pelko oman tuotan-
tolaitoksensa säilymisestä, eikä Valio tavoitellessaan raken-
nekehitystä voinut taata toiminnan jatkumista. Satamaito 
oli Valio-yhteistyöstä poisjääneiden joukossa. Ratkaisuun oli 
osaltaan vaikuttamassa.
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Satamaito irrottautuu Valiosta
Satamaito ei hyväksynyt Valion esittämiä vaihtoehtomalleja. 
Hallintoneuvoston käsittelyn jälkeen tuntoja kuvaili uusi toimitusjoh-
taja Reijo Kiskola. ”Valion A- ja B-mallit merkitsisivät todennäköisesti 
Porin meijerin loppua. Kuitenkin Satamaito on tehnyt viime vuodetkin 
hyvää tulosta. Se on perusteena jatkaa meijeritoimintaa. SOT:n tapa-
us kuvaa hyvin niitä seurauksia, joita päätösvallan antaminen muual-
le helposti aiheuttaa. Valiossakin on tehty sellaisia rakennekaavioita, 
joista Porin meijeri puuttuu kokonaan.”165

Pitkälliset neuvottelut eivät johtaneet myöhemminkään tulok-
seen ja 11.4.1994 hallintoneuvosto päätti yksimielisesti, ettei osuus-
kuntaa fuusioida Valioon, omaisuutta ei myydä eikä vuokrata 
Valiolle eikä myös tehdä markkinointisopimuksia. Satamaito jatkaa 
itsenäisenä.”Neuvottelutulos jäi syntymättä Valion joustamattomuu-
den takia. Sille ei kelvannut, että Satamaito olisi jatkanut itsenäisenä, 
vaikka sopimus olisi ollut taloudellisesti järkevä ja molempia hyödyttä-
vä. Nyt vaarallisimmat kilpailijat löytynevät aivan naapurista entisistä 
yhteistyökumppaneista, tulevista valiolaisista Maito-Pirkasta ja Maito-
Aurasta. Ne varmaan yrittävät murskata meidät”, epäili Satamaidon 
hallituksen puheenjohtaja Timo Kalli todeten myös ”Satakunnan suu-
rimmat kauppiaat ja tietysti myös kuluttajat ratkaisevat, miten mei-
dän käy.”166

Irtaantunut ryhmä, johon Satamaito kuului, otti nimek-
seen Kymppimeijerit. Ne katsoivat menestystekijöikseen it-
senäisen päätöksenteon, alueellisuuden ja maakunnallisuu-
den. Niiden osuus maan maitomäärästä oli n. 14 %. Ryhmä 
pyrki yhteiseen edunvalvontaan ja kilpailukyvyn paranta-
miseen. Se teki yhteistyösopimuksen yksityisen Ingman 
Foods Oy:n kanssa, joka paransi itse raaka-aineen saantiaan 
ja tarjontaansa maitonestemarkkinoilla. Muut meijerit sai-
vat jakeluunsa ja markkinoille tuotteita, joita ne eivät itse 
valmistaneet. Vaikka Kymppimeijerit olivat alueellisia, niin 
ne pyrkivät laajentamaan markkina-aluettaan, Satamaito esi-
merkiksi Tampereen ja Turun suuntiin, joissa meijerillä oli 
jakelusopimus Keskon kanssa. 

Valiosta irtaantumisen jälkeen Satamaito pystyi pitämään 
markkinansa. Uusien yhteistyömuotojen avulla se täydensi 
omaa maitonesteiden valmistustaan. Ingmannin kautta ja-
keluun tulivat mm. viilit ja jogurtit myöhemmin myös jää-
telö ja pakasteita. Maitokolmiosta Toholammilta saatiin 
myyntiin kirnupiimä, maitorahka, sittemmin myös voi ja 
rasvaseokset. 

Hinnat ja asiakkaat jäivät, tuotemerkit vaihtuivat
Satamaidon Valiosta irtisanoutumispäivänä (1.5.1994), tuli sattumalta 
myös maidon hinnankorotus voimaan. Satamaito ei nostanut hintoja 
ja kaikki asiakkaat jäivät Satamaitoon. Valion tuotemerkkien, myyn-
nin ja logistiikan tilalle tulivat omat tuotemerkit, oma jakelu ja myynti. 
Tuotteet olivat tuolloin nestemäiset maitotuotteet (eli laktoosittomia 
lukuun ottamatta samat kuin nykyisin).

Maidontuottajia Satamaidolla oli tuolloin (1994), ennen 
Karvian osuusmeijerin liittymistä, vajaat 700, joilta maitoa 
ostettiin 32 milj. litraa. Omien tuotteiden markkinaosuus oli 
toimialueella 95 % ja välitystuotteissakin 60 %. Seuraavana 
vuonna kilpailu kiristyi, kun Valion hintatarjoukset kaupoil-
le pistivät maakunnan meijerin tiukkaan kilpailuun asiak-
kaista. Meijerin vankka talous, suurten asiakkaiden säily-
minen ja yhteistyökumppaneilta hankitut välitystuotteet 
pitivät yrityksen kannattavana.167

Satamaito kilpaili Mouhijärven osuusmeijerin (MOM) 
asiakkaista. Mouhijärven menettäessä tärkeän asiakkaan pu-
tosi merkittävä määrä litroja pois. Meijerin taloudellinen 
asema ja omavaraisuus oli heikko, ei ollut omia pääomia. 
Lopulta Listeria-bakteerin löytyminen oli viimeinen takais-
ku, johon voin valmistuskin pysähtyi. MOM joutui lopet-
tamaan. Sen kaikki tuottajat olisivat tulleet Satamaidolle, 
mutta silloin ei ollut markkinoita.

Kymppimeijerit olivat Valion jäseniä, mutta niillä ei ollut 
edustusta eikä näin olleen mahdollisuutta osallistua päätök-
sentekoon Valion hallintoelimissä. Valion kannalta ne olivat 
kilpailijoita. Kymppimeijerit osoittautuivat alueellisen rat-
kaisun toimivan. Kuitenkin vuonna 2004 ryhmä jakaantui 
kahteen ryhmään. Kahdeksan meijeriä sekä Ingman Foods 
Oy ja viisi muuta meijeriä perusti Ingman Yhteistyöryhmän. 
Muut jäivät itsenäisiksi osuusmeijereiksi. Näihin lukeutui 
myös Satamaito.168

Keskittymiskehitys on jatkunut 2000-luvulla. Valion 
2001 julkistaman kehittämisohjelman mukaan tuotanto kes-
kitettäisiin kolmeen suureen tuotantolaitokseen. Meijerien 
sulkeminen on sen jälkeen koetellut monia paikkakuntia ja 
niiden henkilöstöä. Satakunnan naapureista meijeritoiminta 
on loppunut jo aikaisemmin (1999) suljetun Mouhijärven 
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lisäksi mm. Turussa (2003). Siellä toiminut Maito-Aura 
yhdistettiin vuoden 2007 alussa tamperelaisen Maito-
Pirkan kanssa Osuuskunta Länsi- Maidoksi, joka kuuluu 
Valio-Ryhmään.

Maitotilojen määrä puoleen 
Hallituksen elintarvikepoliittisessa selonteossa vuonna 1990 korostet-
tiin tarvetta maataloustuotannon supistamiseen ja ruoan hinnan alen-
tamiseen. Seuravana vuonna Maatilahallituksen Maatalouden raken-
neohjelma edellytti rakennemuutosta, kustannusten alentamista ja 
sopeuttamista. Maidon 25 %:n ylituotanto piti saada pudotetetuksi 
100 %:n omavaraisuustasolle, tilojen karjakoko suuremmaksi ja kar-
jatilojen lukumäärä puoleen vuoteen 2000 mennessä. Vähennys tuli-
si koskemaan erityisesti pientilavaltaista Pohjois- Satakuntaa. Kun nyt 
jälkeenpäin tiedetään kehitys, niin tavoite toteutui tarkkaan. Vuonna 
1990 Satakunnassa oli maitotiloja 1 605 ja vuonna 2000 enää 822, ti-
lamäärä puolittui.169

Satakunnassa toimi Osuuskunta Satakunnan Maidon pe-
rustamisvaiheessa (1981) vielä 22 meijeriä. Vuosikymmen 
myöhemmin maidon jalostus oli keskittynyt Poriin. 
Meijereiden sulkeminen eri pitäjissä on ollut tuskallista eten-
kin niille maatiloille, joiden isännät ja emännät ovat useam-
man sukupolven ajan toimittaneet maitonsa lähimeijeriin, 
ovat olleet sitä rakentamassa ja päättämässä sen toiminnas-
ta. Yhdistymisellä saavutetut tavoitteet, maakunnallisen pää-
töksenteon säilyminen, kilpailukyiset tilityshinnat tuottajille 
ja maidon saannin turvaaminen jalostukseen ja kuluttajille 
puolsivat ratkaisun välttämättömyyttä. Seuraavina vuosina 
satakuntalaisen maidonjalostuksen kohtalo kytkeytyi koko 
maassa käytävään kamppailuun maidonjalostuksen tulevai-
suudesta eri maakunnissa.170

Tuotteet kehittyvät, innovaatiot leviävät

Jäätelönvalmistuksesta kasvoi suuri maidon tuotannon ala 
Suomessa 1930-luvulta lähtien. Kun pakastelaitteistot yleis-
tyivät kaupoissa, 1950-luvulla jäätelön käyttö lisääntyi ym-
päri maata. 1950-luvun alussa jäätelön valmistajia oli jo 
96, joista KK-laisia valmistajia 29, yksityisiä 53 ja Valion 
4 ja jäsenmeijereitä 10. Kuten muutenkin maitosektorilla, 
myös jäätelön valmistuksessa tapahtui pian keskittymis-
tä. Esimerkiksi Valio keskitti jäätelötuotantonsa Turenkiin. 
1970-luvun lopussa osuusmeijerijärjestöllä oli enää 7 jäätelö-
tehdasta, jotka vastasivat 70 %:sta maan jäätelötuotannosta.

Hapanmaitotuotteet olivat voimakkaan tuotekehitte-
lyn kohteena ja 1960-luvulla. Viilin ohella yleiseen käyt-
töön tulivat jogurtit, joita oli tarjolla erityisesti Tuottajain 
Maidon Herajoen meijerin valmistamina ja markkinoimana. 
Uusina tuotteina markkinoille tulivat myös kefiiri, smeta-
na ja rahka. Vuonna 1968 aloitettiin kestomaidon valmistus 
Turengissa. 1970-luvulla lisääntyivät myös iskukuumennet-
tujen (UHT)–tuotteiden valmistus.171

1950-luvulla meijerit alkoivat siirtyä käyttämään täys-
suljettuja separaattoreita, levypastöörejä ja teräskirnuja sekä 
voin paloittelu- ja pakkauskoneita. Voin valmistuksessa otet-
tiin käyttöön 1980-luvun alkuvuosina yhdenjakoisiin voin-
valmistuskoneistoihin, joiden teho ja koko kasvoi. Vuonna 
1980 maan suurin voin valmistaja Osuuskunta Maitojaloste 
otti käyttöön voinvalmistuskoneen, joko tuottaa 12 000 ki-
loa voita tunnissa ja 24–25 miljoonaa kiloa vuodessa.172

Irtomaidosta pulloihin, pusseihin ja tölkkeihin

Sotien jälkeen parantuva tieverkosto ja liikennevälineiden 
kehitys vaikutti myös maidon keruuseen. Hevoskuljetuksista 
siirryttiin autokuljetuksiin 1950-luvun alussa. Maidon irto-
myynti alkoi jäädä etenkin asutuskeskuksissa pois myynnistä 
1950-luvulle tultaessa. Meijerit joutuivat pohtimaan uusia 
pakkausratkaisuja. Pakkausten kehittyminen johti maito-
kauppojen häviämiseen 1960-luvulla. 
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Pulloilla ja kartonkitölkeil-
lä oli etunsa ja haittansa. Porin 
Seudun Ympäristömeijeri valit-
si pullotuksen ja hankki tarvittavat 
pullotuslaitteet ja pullotus käyn-
nistyi vuonna 1956.173 Maitoa alet-
tiin meijereissä pakata muovipus-
seihin 1960-luvun lopulla. Porin 
Ympäristön Osuusmeijerissä pus-
si otettiin käyttöön vuonna 1966. 
Siihen pakattiin kirnupiimää ja 
maitoa. Pussimaidon osuus kasvoi 
nopeasti 80 %:iin. Meijeri lopettikin 
pullomaidon pakkaamisen syksyllä 
1968. Vaikka pussimaito valtasi alaa, sen ongelmat, kuten 
saumojen vuotaminen, aiheuttivat siitä luopumisen jo muu-
taman vuoden kuluttua. Tilalle tuli pahvitölkki. 

Porin Ympäristön Osuusmeijerikin hankki vuonna 1972 
uuden Pure-Pak-tölkityskoneen.174 Koko maassa yleistyi-
vät uudet vaha- ja muovilaminoidut pahvitölkit (amerik-
kalainen Tetra Pak, ruotsalainen Pure-Pak pakkaukset ko-
neistoineen), jotka ovat säilyttäneet valta-aseman maidon 
pakkaamisessa. 

Pakkauksien käsittelyyn ja jakeluun on liittynyt paljon 
kehittelytyötä ja automatisointia, joilla jakelu kauppoihin 
voidaan hoitaa nopeasti ja tehokkaasti. Niillä on vähennet-
ty raskasta ja yksitoikkoista ihmistyötä sekä säästetty kustan-
nuksia. Oleellisena osana tähän käsittelyyn kuten kaikkiin 
meijeriprosesseihin kuuluu tietotekniikan ja tiedonhallin-
nan kehittyminen monine laskenta-, ohjaus- ja seuranta-
järjestelmineen. Porin Ympäristön Osuusmeijerissä uuteen 
aikaan astuttiin vuonna 1967, kun meijerin konttoriin han-
kittiin ensimmäinen pienoistietokone mm. maitotilien las-
kemista varten.175 1970-luvun alussa käynnistyi säiliöke-
räys kokeilulla. Maidonlähettäjät hankkivat tilasäiliöitä. 
Maakuntaan levisi Pohjois-Suomessa hyväksi havaittu imu-
keräysjärjestelmä. Säiliökeräys laajeni ja Porin Ympäristön 
Osuusmeijerissä pystökeräys lopetettiin kokonaan vuonna 
1976. Säiliökeräyksellä voitiin laskea keruukustannuksia. 

Vuonna 1996 Satamaito hankki uudet koneet USA:sta 
pakkaamaan puolentoista litran pakkauksiin kevytmaitoa. 
Sillä vastattiin kaupan keskittymiseen ja asiakkaiden tarpee-
seen, mutta myös Valion kanssa käytävään kilpailuun. Mallia 
otettiin maailmalta ja myös kotimaisen virvoitusjuomateol-
lisuuden suurentuneista pakkauksista.176

Markkinoita jaetaan uudelleen

Vuonna 1998 Satakunnan maitomarkkinoilla kisa ko-
veni entisestään, kun Maito-Pirkan kainuulaisella Aito-
Maitomerkillä valmistetut maidot tulivat maakuntaan kesällä 
1998. Maakunnan rajalla maitomarkkinoita jaettiin uudel-
leen syksyllä 1999, kun Mouhijärven osuusmeijeri ajautui 
konkurssiin. Aito-merkki poistui markkinoilta vuonna 2000, 
jolloin Satamaito ryhtyi kasvattamaan markkinaosuuksiaan 
laajentaen välitys- ja rahtituotteiden tiloja Porissa. 

Kun Valion meijeri Maito-Aura lopetti tuotantonsa Turussa 
vuonna 2003, se antoi etelän suuntaan Vakka-Suomen puolel-
lekin uusia mahdollisuuksia. Markkinoilla tilanne oli normaali, 
hintasota oli ohitettu. Seuraavina vuosina Satamaidon markki-
naosuus on säilynyt maakunnassa 95 %:n tasolla. 

Valtakunnan meijeritaloudessa tavoite suurempiin yk-
siköihin ja sitä kautta taloudelliseen kannattavuuteen on 

Viimeinen maitopystilasti otettiin vastaan Satamaidossa maaliskuussa 1976.
Kuva Sven Raita, Satakunnan Museo.
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Valion ohella koskenut myös yksityistä meijeritoimintaa. 
Markkinoilla toiseksi suurin meijerituotteiden valmistaja, 
perheyritys Ingman Foods ja ruotsalainen Arla Foods tekivät 
syksyllä 2006 sopimuksen, jossa Arla Foods osti kolmannek-
sen Ingman Foodista ja sai oikeuden loppujen osakkeiden 
ostoon kolmen vuoden kuluessa. Ingmanin tuoretuottei-
den ja Arlan juustojen katsottiin yhdessä tuovan vahvuutta 
markkinoilla uudelle Arla Ingman-yhtiölle.Yhtenä heijastu-
mana yhteistyöstä alkoi vuoden 2009 alussa maidon tuonti 
Ruotsista jalostettavaksi Suomessa. Syyksi yhtiö sanoi mai-
topulan Suomessa.

Tuotehallintaa ja logistiikkaa, omia ja välitystuotteita

Satamaidon tuotevalikoima on kehittynyt ja vaihdel-
lut kysynnän ja taloudellisen kannattavuuden perusteel-
la. Satamaidon toimitusjohtajana vuodesta 2001 toiminut 
Jarmo Oksman tiivistää 1990- ja 2000-luvun kehitystä mei-
jerin kannalta:

– Kun Satamaito vuonna 1994 irtosi Valioryhmästä, se 
joutui luopumaan AB-piimän tuotemerkistä ja B-piimä tu-
li Satamaidon merkiksi. Sen jälkeen yritys on kehittänyt uu-
sia tuotteita eri yhteistyökumppanien kanssa. Kun maitomää-
riä lisättiin, tuli rasvaa, joka täytyi käyttää. Voin valmistus 
käynnistyi rahtityönä Ingman Foodsissa. ja tuli Poutapäivä-
rasvaseos. Ingmanin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mu-
kaan Satamaito jakoi Ingmanin tuotteet alueelle, jossa on 
Satamaidon nestemäisten tuotteiden päivittäisjakelu. Silloin 
laajennettiin myös tuotevalikoimaa. Tulivat UHT-tuotteet, 
kermat, rahka, raejuusto, leipäjuusto. Aiemmin oli ollut myös 
Juustoportin jogurtit, kun meijeri pyrki olemaan täyden palve-
lun talo. Silloin pelättiin, että kapea sortimentti ei riitä kaupal-
le. Mutta sekin asetelma on muuttunut. Nyt on purettu kaikki 
välitystuotteet. Jäljellä ovat ainoastaan Poutapäivä ja voi, joka 
on vuodesta 2006 teetetty Maito-Kolmiolla. Ingmanilta ostet-
tiin tuotteet aluksi Poriin varastoon. Vuodenvaihteesta 2003 / 
2004 Ingman on toiminut myyjänä. Tuli yksi ylimääräinen por-
ras ja paljon hävikkiä. Kun kaupan sähköiset tilausjärjestelmät 

muuttuivat, jätettiin välivarastointi pois. Ingman rupesi myy-
mään, mutta Satamaito jakeli edelleen. Tämä jakelumalli toi-
mi vuoden 2007 joulukuuhun saakka. Sen jälkeen Ingman ja-
kaa omat tuotteet suoraan tällekin alueelle. Nyt Satamaito on 
keskittynyt omaan tuotevalikoimaansa, joka pystytään kontrol-
loimaan alusta loppuun. (Haastattelu 18.12.2008)

Maidon kulutus laski Satakunnassa kuten koko maassa-
kin 2000-luvun ensimmäisinä vuosina. Menekin lisäämisek-
si Satamaito toi markkinoille vuonna 2002, 100-vuotisen 
toiminnan juhlavuotena, vähälaktoosisen pastöroidun ke-
vytmaidon ja kerman. 

Maidon kulutuksen laskua ovat hidastaneet uudet tuotteet, joilla myös 
Satamaito pystyy palvelemaan asiakkaittensa tarpeita.
Kuva Erkki Salomaa 2008.

Samana vuonna tuotevalikoimaa täydensi terveysvaikuttei-
nen Casilus-piimä, probioottituote, joka sopii myös laktoo-
si-intoleranssista kärsiville. Piimässä on tanskalaisen bio-
teknologiayhtiön Lactobasillus casei-maitohappobakteeri, 
johon Satamaidolla on lisenssi.
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Laktoosi-intoleranssia tutkitaan
Maidon ominaisuuksien tutkimisessa Suomi on ollut pitkään maailman 
kärkimaita. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos MTT on tehnyt 
mittavaa, koko ketjua kehittävää tutkimustyötä, samoin monet yliopis-
tot. Valion vahvan tutkimustyön tuloksena ovat syntyneet 1980-lu-
vulta lähtien monet uudet maitotuotteet. Laktoosi-intoleranssia kärsi-
viä, joiden elimistö ei hajota maitosokeria eli laktoosia, on Suomessa 
enemmän kuin yleensä Euroopassa. Siihen on kohdistunut runsaasti, 
paitsi tuotekehitystä edistävää tutkimustyötä, myös väestön terveyttä 
koskevaa tutkimusta. 

”Tutkimuksella ei ole pystytty osoittamaan esim. maidon homoge-
nisoinnin vaikutuksia – tai vaikuttamattomuutta – laktoosi-intolerans-
sista kärsivien oireisiin. Koeryhmissä asiaa on vaikea tutkimuksellisesti 
osoittaa. Pitäisi tietää, mitä tapahtuu homogenisoinnissa. Rasvapallon 
rakenne muuttuu, miten se vaikuttaa. Mutta tutkimuksessa voi tulla 
tulokseksi, että oireet voivat johtua niin monesta syystä.” sanoo MTT:n 
genomisen ravitsemuksen professori Raija Tahvonen. (Haastattelu 
5.3.2009)

tutkimuStietoa ja innovaatioita

Maito on Suomessa ollut perinteisesti tärkeä niin tuotan-
nollisesti kuin kuluttajille ruokavalioissa, joten sen kehittä-
miseen on panostettu jatkuvasti. Maitotaloudessa tärkeä on 
raaka-aineen mikrobiologisesti hyvä laatu. Maitoa ei pystytä 
varastoimaan, kuten monia muita tuotteita, vaan se on pro-
sessoitava heti.

Suomen maitotalouden tutkimus- ja kehitystyössä kan-
sainvälisen ja kotimaisen toiminnan vuorovaikutus näkyy 
maitoketjun kaikissa osissa. Alkutuotannossa tutkimuksen 
ja kehittelyn kohteena ovat olleet karjanjalostus, rehukas-
vit ja niiden viljely, rehu ja ruokinta, maidon ominaisuudet, 
eläinten hoito, koneet ja laitteet niin pellolla kuin navetassa, 
navettarakennukset, laadun varmistaminen ja kehittäminen, 
työn organisointi ja monet muut tekijät. 

Karjanjalostusta ja ruokinnan kehitystä
Karjan jalostuksen edellytyksenä oleva karjatarkkailu käynnistyi jo 
1800-luvun lopulla. Kuten edellä on todettu, Satakunta oli edellä-
kävijä tarkkailutoiminnan järjestämisessä. Tarkkailukarjoihin kuului 
1920-luvun alussa vain no. 10 % karjasta, mutta 1960-luvun lopulla 
jo kolmannes. Tarkkailukarjat olivat eläinainekseltaan keskimääräistä 
parempia ja niillä päästiin korkeisiin tuotoksiin maidon ja rasvan tuo-
tannossa sekä valkuaisen määrässä. Järjestäytynyt karjanjalostus alkoi 
Suomessa 1898, kun perustettiin Itä-Suomen Karjanjalostusyhdistys. 
Keinosiemennystoiminta käynnistyi 1947, jolloin sodan jälkeen py-
rittiin eri keinoin nostamaan tuotantoa. Tuolloin perustettiin myös 
Satakunnan keinosiemenyhdistys ja myöhemmin sonniasema. Vuonna 
1971 Satakunnan keinosiemennysyhdistyksessä tapahtui suuri fuu-
sio, jolloin Satakunnankin keinosiemennysyhdistys liittyi muiden län-
tisten ja eteläisten yhdistysten kanssa yhteiseksi Jalostuspalveluksi. 
Karjanjalostuskenttä järjestäytyi tiiviimmin vuonna 1963, kun perus-
tettiin Suomen Kotieläinjalostusyhdistys, myöhemmin Suomen ko-
tieläinjalostusosuuskunta ja Faba Jalostus. Karjanjalostuksen inno-
vaatioina levisi vuonna 1963 Japanissa käyttöön otettu sperman 
pilleripakastusmenetelmä, joka oli aikaisemmin käytössä ollutta lasi-
ampullisäilöntää halvempi, helpompi ja tehokkaampi. 

Keinosiemennyksen ohella toinen karjan tuotosta lisäävä kehitys-
alue oli karjan ruokinta. Jo 1920-luvulla Valion tutkimustyössä kehitel-
tiin uusi rehun säilöntämenetelmä eli AIV-menetelmä kehittäjänsä A. 
I. Virtasen mukaan. Menetelmän edelleen kehittämisen jälkeen se tuli 
yleiseen käyttöön sotien jälkeen. AIV-rehun käyttö saavutti valta-ase-
man 1970-luvun lopulla. Markkinoilla rehusta oli kaksi versiota, toises-
sa säilöntäaineena oli suolahappoa ja muurahaishappoa, toisessa fos-
forihappo ja muurahaishappoa. Rehun käyttöä edisti vuodesta 1958 
lähtien pelloilla yleistyvä niittosilppurit, joiden yhteydessä oli haponse-
koittajat.177 Tuorerehun säilönnässä perinteisen muurahaishapon rin-
nalle on tullut entsymaattisia ja mikrobiologisia säilöntämenetelmiä.

Maidon tuottajan ja jalostajan välisessä suhteessa on paneu-
duttu keräilyn ja kuljetusten ohjaukseen ja toteutukseen. 
Maitotuotteiden jalostuksessa on syvennetty mm. mikrobio-
logiaan, perus- ja valmistusprosesseihin, erotustekniikoihin 
jatoiminnan organisointiin. 

Meijereille ja koko ketjulle yhteisiä tutkimus- ja ke-
hittämiskohteita ovat olleet esimerkiksi tuotevalikoi-
man kehittäminen, markkinointi, logistiikka, hygienia- ja 
laatukysymykset. 

Kuten muillakin elintarviketalouden sektoreilla toimin-
ta on kehittynyt tuotantolähtöisestä markkinalähtöiseen. 
Myös innovaatiotoiminnan painopiste on muuttunut sa-
maan suuntaan. Impulssit tulevat markkinoilta, joiden 
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vaatimuksiin ainakin soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä 
suunnataan.

Maitoketjuun liittyvät innovaatiot ovat syntyneet kan-
sainvälisen ja yleissuomalaisen tutkimus- ja kehitystyön 
tuloksena. Maitotaloudessa keskeisiä tutkimuksen teki-
jöitä ovat vuosikymmenten aikana olleet julkisyhteisöis-
tä Maatalouden tutkimuskeskus / maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskus (eri yksiköt) ja Helsingin yliopisto. 
Myöhemmin mm. Kuopion ja Oulun yliopistot (Kajaanin 
yksikkö) ovat tehneet maitotutkimusta. Aivan erityinen vai-
kuttava merkitys on ollut osuusmeijerijärjestön aktiivisella 
toiminnalla. Valion kemiallis-bakteorologinen laitos, myö-
hemmin Valion laboratorio (perustettu v. 1916) ja vuonna 
1929 perustettu Kemiansäätiö ovat luoneet perustaa maito-
talouden kehitykselle. 

Maitoon liittyvää tutkimustoimintaa vahvistettiin mo-
nella taholla. Vuonna 1931 aloitti toimintansa Valtion 
Maitotalouskoelaitos Jokioisilla. Sillä oli laaja tehtäväkent-
tä maidonjalostuksen edistämisessä. Helsingin yliopis-
ton maidontutkimus, vuodesta 1948 nimellä Yliopiston 
Maitotalouslaitoksen laboratorio, vahvistui edelleen, kun se 
vuonna 1964 sai uudet laboratoriotilat Viikkiin. 

Valio on ollut maailmankin mitassa innovatiivinen mai-
totuotteiden kehittäjä. Myös julkiset tutkimusorganisaatiot, 
erityisesti MTT koko ketjun kannalta, ovat olleet pitkäjän-
teinen kehittäjä. Uusista jalostusteknologioista ensimmäiset 
UHT-tuotteet tulivat Suomeen 70-luvulla (Valion Turengin 
laitos) ja HYLA 80-luvulla ja sitten laktoosittomat maidot 
2000-luvun alkuvuosina. 1980-luvulta Valio on panostanut 
erityisesti maidon rasvan, proteiinin, laktoosin ja hyötymik-
robien tutkimukseen. Kuluttajille kehitettiin laaja tuoteva-
likoima HYLA-merkillä (hydrolisoitu eli pilkottu laktoo-
si) varustettuja maitotuotteita, joissa laktoosi on hajotettu. 
1990-luvulla Valio kehitti amerikkalaisten tutkijoiden paten-
toimien maitohappobakteerien (Lactobasillus GG) pohjalta 
Gefilus-tuotteet, ensin hedelmä-herajuoman, sitten piimän 
ja jogurtit. Ne ovat hyvin menestyneitä uusia ns. terveysvai-
kutteisia eli funktionaalisia tuotteita. (Varmennus EFSA:ssa 
kesken).

Maitojalosteiden kehitys ja MTT
Maitojalosteiden kehittämisessä pitkään MTT:ssa toiminut professori 
Hannu Korhonen luonnehtii kehityskulkuja maidon osalta mutta myös 
MTT:n innovaatio-toimintaa elintarvikeprosesseissa seuraavasti:

– Alan kehityskaaret 80-luvulta 90-luvun puoliväliin olivat ravitsemus-
poliittisesti saneltuja. Silloin nousi esille maidon negatiivinen kuva ja 
syyllisyys suomalaisten sydän- ja verisuonitauteihin. Se aiheutti painet-
ta teollisuudelle muuttaa maidon ominaisuuksia ja kehittää vähäras-
vaisempia maitotuotteita. Vähärasvaisuus on ollut kantava tuoteke-
hityslinjaus meijeriteollisuudessa 90-luvun alusta 2000-luvun alkuun, 
kunnes nyt on tultu sen tien päähän. Meijeriteollisuuden innovaatioi-
ta on ohjannut vähärasvaisten tuotteiden kehittäminen. Esim. Valion 
tutkimus- ja tuotekehitys keskittyi kehittämään ensisijaisesti tuottei-
ta, jotka olisivat vähärasvaisia ja maukkaita. Paine synnytti innovaati-
oita. Helpoin tapa oli tulla markkinoille nestemäisillä tuotteilla (piimät, 
jogurtit). Kun esim. jogurteissa otettiin rasvaa pois ja laitettiin marjo-
ja, niin maku säilyi hyvänä. Rakenteellisia ongelmia oli, kun otetaan 
rasvaa pois, niin se vaikuttaa rakenteeseen ja makuun. Vaikka tuot-
teiden rakenteen kehityksessä oli ongelmia, meijeriteollisuus onnistui 
hyvin. Sen sijaa vähärasvaisten juustojen kehittäminen on osoittautu-
nut ongelmalliseksi. 

– MTT:n maitotutkimus on liittynyt perinteisesti koko ketjun kehittämi-
seen. MTT:ssä tehtiin vähärasvaisten juustojen kehitystyötä 90-luvun 
puolivälistä lähes kymmenen vuotta. Tutkimuksen teossa ja innovaati-
oiden kehittelyssä pyrittiin olemaan askel edellä Valiota. (Mutta myös 
Valion kuten Ingmanin ja pienjuustoloiden kanssa, on ollut yhteistyö-
tä). Pienjuustoloitten kanssa yksi onnistuneimpia innovaatioita on ol-
lut 2000-luvun alkupuolella kehitetty cheddar-kutunjuusto (Kolatun 
juustola). Jokioisissa paras tulos on tuotannossa oleva Festivo-juusto, 
jossa rasvaa on 11 % ja jossa tutkimuksen kautta kehitetyt hapatese-
okset antavat hyvää rakennetta ja makua. Myöhemmin on keksitty et-
tä samassa juustossa on runsaasti verenpainetta alentavia peptidejä. 
(Haastattelu 5.3.2009)

– Vähälaktoosiset ja vähärasvaiset tuotteet merkitsevät moneen 
muuhun verrattuna erilaista tuotevalikoimaa, mikä auttaa 
myös kotimarkkinoiden suojaamisessa. Suomessa suuri osa mai-
dosta eli n.70 % pystytään ohjaamaan kotimarkkinatuottei-
siin. Tämä vaikuttaa myös siihen, että maidon tuottajille on 
pystytty maksamaan kohtuullisen hyvä hinta vaikkapa Ruotsiin 
tai Baltiaan verrattuna. Suomalaisessa maitotaloudessa inno-
vaatioita on tullut alkutuotannosta lähtien. Jalostuksessa on 
merkittäviä innovaatioita. Laktoosittomat tuotteet ja kevyt-
juustot, niiden prosessien kehittäminen on ollut erittäin mer-
kittävää. Tähän ovat vaikuttaneet taustalla mm. ravitsemus-
suositukset. Kypsytysprosessin optimoinnilla saadaan tuotteeseen 
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makua ja hyvää rakennetta, sanoo johtaja Seppo Heiskanen 
Elintarviketeollisuusliitosta. (Haastattelu 20.2.2009)

Innovaatiot leviävät ja vahvistavat 
kilpailukykyä Satakunnassa 

Maakunnallinen tarkastelu painottuu innovaatioiden käyt-
töönottoon ja leviämiseen. Tärkeässä roolissa alkutuotannon 
innovaatioiden levittämisessä ovat olleet ainakin neuvon-
tajärjestöt Satakunnan maanviljelyseura / maatalouskeskus 
/ maaseutukeskus, meijeri- ja karjatalouskoulut, maatalo-
usoppilaitokset sekä karjantarkkailu- ja keinosiemennys-
yhdistykset. Meijeriteollisuuden prosessilaitteet ovat olleet 
olemassa vuosikymmeniä, mutta laitteiden ohjauksen ja tie-
don keräyksen ja yhdistämisen hyväksikäyttö on lisääntynyt. 
Automaatio on tullut vahvasti ketjuun mukaan, samoin jäl-
jitettävyyttä koskevat tekijät. Laadun ja ympäristöhallinnan 
varmistamiseksi ovat käytössä ISO 9001 ja ISO 14002 -jär-
jestelmät. Vaikka uusiin tuotteisiin liittyviä innovaatioita ei 
ole alusta saakka maakunnassa kehitetty, niiden käyttöön-
otto Satamaidossa varmistaa maitoketjun kilpailukykyä ja 
tulevaisuutta. 

Toimitusjohtaja Jarmo Oksman listaa merkittäviä uu-
distuksia Satamaidossa viime vuosilta. Ne kuvaavat hyvin 
myös alan ja markkinoiden vaatimuksia maakunnalliselle 
meijerille.

– Tuoteinnovaatioiden puolella terveysvaikutteinen Casilus-
piimä on ollut merkittävä. Lähdettäessä sen kehittelyyn kri-
teerinä oli, että tuote saa kaupassa alhaalla rullakkopaikan. 
Noilla paikoilla myyntivolyymi on niin suuri, että tuote sovel-
tuu Satamaidon prosessiin. Haettiin maailmalta vapaita bak-
teerikantoja. Kymmenestä mahdollisuudesta päädyttiin tanska-
laiseen brobioottiin, josta tehtiin lisenssisopimus.

Vuoden 2009 alussa Satamaito toi markkinoille laktoo-
sittoman maidon – maitojuoman, joka on EU:n hyväksymä 
tuotenimi – täydentääkseen tuotevalikoimaa. Kansainvälisen 
ja kotimaisen kehitystoiminnan yhteistyönä syntynyt tuo-
te ei yleisemmin ole enää uutuus, mutta meijerin kannalta 

markkinalähtöinen tuoteinnovaatio. Sysäys valmistukselle on 
tullut kuluttajilta. Tuote on yksi meijerin maidonjalostajan toi-
mista vastata laskussa olevan maidon kulutukseen. 

Markkinainnovaatiosta on esimerkkinä markkina-alueen 
laajennus. Päädyttiin tukkuihin, jotka hoitavat jakelun muu-
tamassa pudotuspisteessä. Nyt 35 % myynnistä tulee alueen 
ulkopuolelta. 

Organisaatiopuolella henkilöstön kanssa tehty hyvinvoinnin 
ja tuottavuuden parantamisohjelma tuotti paljon parannuk-
sia; mm. varastotyö keveni, tapaturmat ja poissaolot vähenivät. 
Tiimityöskentely lähti käyntiin. Johtamismalli muuttui aikai-
semmasta ylhäältä alaspäin, vastuu on yhä enemmän tiimeil-
lä. Se on tuonut joustavuutta palveluihin ja asiakaspintoihin. 
(Haastattelu 18.12.2008) 

Vuoden 2009 alussa Satamaito toi markkinoille laktoosittoman maitojuo-
man, mikä täydentää tämän päivän tuotevalikoimaa. Valmistukseen tarvitta-
vien laitteiden ja järjestelmien asennusta seuraamassa toimitusjohtaja Jarmo 
Oksman (vasemmalla).
Kuva Erkki Salomaa 2008.

Juuston valmistusta pienyrityksissä

Maakunnan ykkösmeijeri on siis jo pitkään keskittynyt nes-
temäisten maitotuotteiden jalostukseen ja perusrasvojen vä-
litykseen. Muita maitotuotteiden jalostajia Satakunnassa on 
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vähän. Lapin kunnassa (vuoden 2009 alusta siis Rauman 
kaupungissa) maitoa juustoiksi on vuodesta 1988 jalostanut 
Niemen Juustola. Oman tilan maidosta yrittäjäpariskunnan 
työntekijöineen valmistamat maito-, piimä- ja jogurttijuus-
toja toimitetaan myytäväksi lähinnä omaan maakuntaan. 
Kutunjuuston valmistus on vähentynyt Tervaselän juustolan 
lopettamisen jälkeen. Satakuntalaista kutunjuustoperinnet-
tä jatkavat Koivunimen kuttutila Kiikoisissa ja Lahdensuun 
Juustola Laviassa.

Myös vuohenmaitoa ja juustoa
Satakunnan perinteitä vuohialueena kehitettiin Satakunnan maaseu-
tukeskuksen hankkeessa vuonna 1993. Tavoitteena oli löytää jatka-
jia jo ikääntyneille kutunmaidon tuottajille ja juuston valmistukselle. 
Kun Hämeen osuusmeijeri Valkeakoskella suljettiin vuonna 1996, lop-
pui kutunmaidon vastaanotto. Tervaselän juustola Porissa sai vastaa-
van maitokiintiön ja pystyi näin vastaanottamaan omien kuttujensa 
maidon ohella kutunmaitoa myös muualta maakunnasta. Seuraavana 
vuonna myös jalasjärveläinen Juustoportti aloitti kutunmaidon vas-
taanoton satakuntalaisiltakin kuttutiloilta. Pitkän linjan grilli-, ravinto-
la- ja työpaikkaruokailuyrittäjä Sinikka Tervaselkä perusti Poriin nyky-
aikaisen juustolan vuonna 1991. Kutunjuustoja, tuorejuustoa, fetaa 
ja ensimmäistä suomalaista vuohenmaidosta tehtyä Tilsit-tyyppistä 
juustoa myytiin maakunnan lisäksi pääkaupunkiseudun markkinoilla. 
Monien syiden, mm. vuohen maidon huonon saannin, takia juustola 
lopetti toimintansa vuosituhannen vaihteessa ja kalusto siirtyi ympäri 
maan muille jalostajille.

Tuotanto tehostuu, vähemmällä väellä enemmän

Kun Rauman Osuusmeijeri fuusioitiin Satamaitoon vuonna 
(1987), Satamaidon henkilömäärä oli suurimmillaan, lähes 
200. Sen jälkeen se on vähentynyt ja 2000-luvulla henkilö-
määrä on vielä puolittunut. Suurimpana tekijänä on ollut 
automaatio. Meijeriprosessi on lähes kokonaan automatisoi-
tu. Kauppoihin tehdään vuosisopimukset ja tilaukset ote-
taan vastaan sähköisesti. Tuotteita ei sinänsä myydä, ei ole 
myyntiedustajia eikä tuote-esittelyjä, ei suurkeittiöedustajia. 
jotka ennen kiersivät kentällä. 2000-luvun alussa meijerissä 
oli töissä oli n. 90 henkeä, vuonna 2008 noin 40 henkeä.

– Aikanaan täällä on tehty voita ja juustoa, mutta nykyisin sii-
hen ei Satamaidon volyymeillä olisi mitään mahdollisuuksia. On 
keskitytty suhteellisen kapeaan sortimenttiin, jossa on pystytty hy-
vällä toimitusvarmuudella kilpailemaan. Koska on kyse prosessite-
ollisuudessa, täytyy pystyä saamaan mahdollisimman pitkiä sarjoja. 

Uusille Etelä-Suomen markkinoille, suurimpien kaupunkien 
tukkuihin, on päästy kilpailukykyisillä hinnoilla. Asiakkaat ovat 
olleet tyytyväisiä kapeaan tuotevalikoimaan. Pystytään toimitta-
maan nopeasti, muutaman tunnin toimitusajalla ja ottamaan 
yksilöllisiä muutoksia huomioon palvelussa. Satamaito on asiak-
kaille sopivan kokoinen ja asiakkaat jalostajalle kooltaan hyviä. 
Laktoosittomat maitojuomat, ovat tuoneet uusia kuluttajia. Ne 
ovat pitäneet koko maitoryhmän plussalla. Satamaito Oy:n toi-
mitusjohtaja Jarmo Oksman. (Haastattelu 18 12.2008) 

Logistiikalla kilpailukykyä
Tämän päivä elintarviketuotannon kannalta kylmäketjun on oltava 
luotettava ja logistiikan kunnossa. Logistiikka on tärkeä kilpailukei-
no erityisesti nopeasti pilaantuvissa tuoretuotteissa kuten maitotuot-
teissa. Satamaidon logistiikka on toimivuudeltaan, kustannuksiltaan ja 
nopeudeltaan hiottu virtaviivaiseksi: Litran purkit jaetaan aamulla rul-
lakotavarana, joten varasto saadaan melko tyhjäksi ja tuoretta kaupan 
myyntiin. Toimitus voi olla jopa alle tunti tilauksesta eli tavara lähtee 
yhdeksän, puoli kymmenen aikaan. Maaseutujakelu lähtee klo 10–11 
aikaan. Siinä ovat kaikki muut tuotteet mukana eli piimät ja kermat. 
Iltapäivällä toimitetaan Porin marketteihin loput tuotteet. Näin lähei-
syyttä pystytään hyödyntämään logistiikassa. Asiakkaat ovat tyytyväi-
siä, koska kaupan hävikki jää pieneksi, eikä tarvitse pitää suuria varas-
toja. (J. Oksmanin haastattelu 18.12.2008)
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vähemmän tuottajia, 
Suurempia karjoja

Maitotaloudella on keskeinen sija suomalaisessa elintarvike-
taloudessa, vaikka niin alkutuotannon kuin jalostusyksik-
köjen määrä on pitkään vähentynyt. Yksikkökoon kasvu on 
raaka-ainetuotannossa ja jalostuksessa säilyttänyt maitotalo-
ustuotteiden tuotannon osuuden toiseksi suurimpana elin-
tarviketeollisuuden toimialoista Suomessa. 

Maitotuotteiden tuotanto ja kulutus Suomessa 
Meijerituotteiden valikoima käsittää nyt pelkästään pääryhminkin 
mainittuna suuren joukon erilaisia tuotteita, joita erilaisin yhdistel-
min ja pakkauksin on keskisuuressa marketissa kymmeniä hyllymetre-
jä. Tuotteita valmistettiin Suomessa vuonna 2007 seuraavasti (Suluissa 
kulutus henkeä kohti vuodessa v. 2007, niissä on mukana tuonti)

Nestemäiset maitotuotteet, 800 milj. litraa (189,9 l)

Hapanmaitovalmisteet, 213 milj. litraa (38,7 l)

Juustot, 102 milj. kg (18,5 kg)

Meijerirasvat, 48 milj. kg (12,9 kg)

Maitojauheet, 18 milj. kg (0,6 kg)

Jäätelöt 53 milj. l (13,3 l ) 

Lähde: Ravintotase, MMMTike. 

Vuonna 2007 maitotaloustuotteiden valmistuksen bruttoar-
vo oli Suomessa n. 2100 milj. euroa. Jalostuksessa työsken-
teli 70 jalostusyksikössä 4 600 palkattua henkilöä eli n. 13 
% elintarviketeollisuuden henkilöstöstä. Meijerituotteiden 
osuus koko elintarviketeollisuuden tuotannon bruttoarvos-
ta on n. 22 %. Alkutuotannossa maitotalouden osuus koko 
maataloustuotannon markkinahintaisesta tuotosta oli 48 %. 

Satakunnassa tarvitaan uusia tuottajia

Satakunnan maatilojen osuus (v. 2007) koko maan maidon-
tuotannosta oli 2,9 % eli 66, 2 milj. litraa. Maidon lähet-
täjien osuus kaikista maan maidon lähettäjistä oli 3,4 %. 

Keskimääräinen maidontuotanto oli Satakunnassa 132  000 
litraa / lähettäjä, kun se koko maassa oli 153  000 litraa. 
Keskikarjakoko on Satakunnassa maan keskitasoa pienempi. 
Satakunnasta tuotetusta maidosta maakunnan meijeri Satamaito 
jalosti n. 65 % eli 43,3 milj. litraa. Pohjois- ja Itä-Satakunnasta 
maitoa menee myös Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle.

Valtaosa Satamaidon tuottajista (noin 280) on satakun-
talaisia. Tilakoko vaihtelee. esim. Laviassa on paljon pieniä 
tiloja ja taas Jämijärvellä, Karviassa ja myös Raumalla tilako-
ko on yli valtakunnan keskiarvon. Satakunnan ylivoimaisesti 
suurin maidontuottaja on Karvia, jonka osuus maakunnan 
meijeriin toimitetusta maidosta oli 21 %.

Vaikka Pohjois-Satakunnan seutukunnassa sijaitsee 60  % 
maakunnan lypsykarjatiloista, niin toiseksi eniten Satamaidon 
jalostukseen tulee kunnittain tarkasteltuna Eurasta (jos otetaan 
huomioon siihen yhdistynyt Kiukainen). Maidon tuotanto ja 
kulutus on maakunnassa tasapainossa, mutta maidon riittävyys 
voi olla vaakalaudalla, kun maitotilat edelleen vähenevät ja vaik-
ka niiden koko kasvaa. Uusia tuottajia tarvitaan.

EU:n tukirajat hiertävät
Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka on pian viidentois-
ta vuoden ajan ohjannut Suomen maidontuotantoa. Eurooppalaisen 
tuotannon tasapainoa, tuottajille tuotantoedellytyksiä ja kuluttajil-
le kohtuullista maidon hintaa on haettu maitokiintiöillä ja erilaisilla 
tukijärjestelmillä.

Suomelle ja Satakunnalle pohjoisen (142-tuki, C-alueet) ja eteläi-
sen (141-tuki, A- ja B-alueet) tukialueen raja on maidontuotan-
nossakin tuonut jatkuvia ongelmia ja ristiriitoja eri alueiden välille. 
Liittymisvaiheessa Suomen maidontuotantokiintiö oli 2 342 milj. kg, 
jonka lisäksi maidontuotantoa koskivat eläinpalkkiot, kasvinviljelyn tu-
et ja ympäristötuki. Tuotannon rajoittamiseksi EU:n politiikkauudis-
tuksissa maidon interventiohintoja on alennettu kohti maailmanmark-
kinahintoja. Hintojen alentamista on korvattu suorilla tuilla. Vuoden 
2003 uudistuksessa pääosa tuista on irrotettu tuotannosta. Samalla 
on rakennettu tuotantoon sitomaton tukijärjestelmä. EU-tukien ohella 
maksettavista kansallisista tuista vuodesta 2006 maidon tukea makse-
taan enintään tilakohtaisen maidon viitemäärään saakka. EU:ssa mai-
tokiintiöitä on päätetty jatkaa vuoteen 2015 saakka.

Maidontuotannon kannattavuuserot eri tukialueilla vaikutta-
vat Satakunnassakin ja ovat siirtämässä tuotantoa pohjoiseen. 
Korkeamman tuen eli C2-alueella on Satakunnassa neljä tärkeä-
tä tuottajakuntaa eli Karvia, Honkajoki, Siikainen ja Merikarvia, joi-
den osuus vuonna 2007 oli esimerkiksi Satamaidon maitotoimituk-
sista 41 %.178
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Satakuntalaisen maitoketjun aluetaloudellinen merkitys on 
edelleen (v. 2008) suuri, kun otetaan huomioon alkutuotan-
to (419 maitotilaa, maakunnan meijereihin ja ulkopuolelle 
toimitettu maito), jalostus (maakunnan meijerin liikevaihto 
31 milj. euroa, henkilöstö 40 + pienjalostajat maakunnassa), 
kuljetukset, investoinnit, rehut ja muut tuotantopanokset, 
kauppa, valvonta, neuvonta ja kehitystoiminta.

Tulevaisuudessa maakunnan maitoketjun kannalta mer-
kittäviä tekijöitä ovat mm: raaka-ainetuotannon turvaa-
minen ja kannattavuuden säilyttäminen erityisesti EU-
tukijärjestelmien muuttuessa vuonna 2015, laadun ja 
elintarviketurvallisuuden säilyttäminen koko ketjussa, ku-
luttajalähtöisen tuotevalikoiman ylläpito ja edelleen kehit-
täminen. Oma haasteensa on uusien sukupolvien saaminen 
maitotuotteiden käyttäjiksi.

Suomalaisesta maidosta yltää E-luokkaan eli parhaimpaan laatuluokkaan lähes 93 % meijereiden vastaanottamasta maidosta. 
Pitkää satakuntalaista laatutyötä jatkavat tämän päivän tuottajat. Vuonna 2005 maidon laadusta valtakunnallises-

ti palkitulla Kimmo ja Kirsti Pirttimäen tilalla Karviassa otetaan näytettä maidon solumääristä.
Kuva Mika Vuorio, Satakunnan Kansa 2005.



6 lIHAA, lIHATUOTTEITA 
JA VAlMISRUOKIA

Siipikarjanlihan tuotanto kasvoi Suomessa vuonna 2005 ensimmäistä kertaa naudanlihan tuotantoa suurem-
maksi. Nyt, viisikymmentä vuotta broilerituotannon alkamisesta Suomessa ns. valkoinen liha on vallannut 
arkisen ruoan valmistuksessa, mutta myöskin pitopöydissä vankan sijan. Silti sianliha on edelleen ylivoimai-
nen ykkönen kun lasketaan eri lihalajien kulutusta vuositasolla. Sitä suomalainen syö keskimäärin 35 kg vuo-
dessa (2008). Siipikarjan lihaa syödään runsaat 18 kiloa, naudanlihaa myös reilut 18 kiloa, mutta lampaan 
lihaa vain reilu puoli kiloa vuodessa. Muutos kuvaa hyvin myös kehitystä satakuntalaisessa ruokataloudessa. 
Merkittävää siinä on myös se, että Satakunta on Suomen suurin siipikarjanlihan tuottaja, runsas puolet koko 
maan broilereista jalostetaan maakunnassa. Mutta Satakunta on myös vankka sianlihan tuottaja ja jalostaja. 
Eri puolilla maakuntaa on 40 lihanjalostuksen toimipaikkaa. Ne valmistavat suuret valikoimat pitkälle ja-
lostettuja tuotteita ja valmisruokaa, jonka kehitys on lähtenyt runsaat viisikymmentä vuotta sitten liikkeelle 
liha-alan eineskeittiöistä. 

 Liha-ala on tuotannon arvoltaan ja työntekijämäärältään koko maan ja Satakunnankin suurin elintarvikete-
ollisuuden ala. Suomessa teurastus- ja lihanjalostuksen tuotannon bruttoarvo on n. 2,7 miljardia euroa, mikä 
on yli neljännes koko elintarviketeollisuuden tuotannon bruttoarvosta. Satakunnassa lähes puolet elintarvi-
keteollisuuden ammattilaisista työskentelee liha-alalla, valtaosa siipikarjan jalostuksessa. Satakunnan liha-alan 
yritysten liikevaihto on 170 miljoonaa euroa eli yli 36 % Satakunnan elintarviketeollisuuden liikevaihdosta. 

Satakunnan runsaalla tuhannella kotieläintilalla oli (2008) yli 150 000 sikaa, lähes 2,3 miljoonaa broileria, 
kanaa tai kalkkunaa, 6000 lammasta ja 30 000 nautaa, jotka maidon ohella tuottavat lihaa. Tämän päivän 
satakuntalaisen karjankasvattajan olemassaolo rakentuu monivaiheiselle työlle, jonka kannattavalle toimin-
nalle Euroopan unionin maatalouspolitiikka ja avoimet markkinat asettavat entistä haastavammat ehdot. 
Liha-alan yli sadan vuoden kehitykseen on sisältynyt monia innovaatioita karjankasvatuksesta teurastukseen, 
jalostusprosesseihin, pakkauksiin ja lihan käyttöön niin koti- kuin ammattikeittiöissäkin. 
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teuraStuS- ja jaloStuStoiminta 
Syntyy ja laajenee

Viljanviljelyn kannattavuuden heikkeneminen 1800-lu-
vun lopulla loi perustan karjanpidon leviämiselle. 
Maidonjalostuksen keksinnöt 1880-luvulla ja meijerilai-
toksen kehittyminen lisäsivät karjanpidon kaupallista ar-
voa. Tuolloin lehmistä saatava liha myytiin monenlaisten, 
usein satunnaisten, välittäjien käsien kautta. Tuottajien on-
gelmaksi tuli markkinointi ja lihasta saatu hinta. Talonpojat 
lihantuottajina eivät tunteneet tarpeeksi teuraseläinkauppaa 
eivätkä teurastuksen vaatimuksia, jotta olisivat saaneet kar-
jastaan kunnon tuoton. Syntyi tarve yhteistoiminnalle. 

Markkinointiin alettiin hakea meijerikentän tapaan 
osuustoiminnallisesta mallia 1900-luvun alussa, vaikka liha-
alaan ei kaikkea voinut suoraan soveltaa. Jatkuvan maidon-
tuotannon sijaan monilta tiloilta karjaa saatiin teurastukseen 
satunnaisesti tai vain kerran tai kahdesti vuodessa. Samaan 
aikaan yhteiskunnallinen muutos, jossa kaupunkiväestön 
määrä kasvoi, loi karjan tuotteille kysyntää maatalousväestön 
ulkopuolella. Lihanjalostuksen kaupallista yritystoimintaa 
oli pienessä mitassa syntynyt jo aikaisemmin. Ensimmäisenä 
varsinaisena lihanjalostuslaitoksena pidetään vuonna 1862 
Helsinkiin perustettua ”teurastamoa”. Silloin Saksassa lihan-
jalostusalan kisällikoulutuksen hankkinut ja Pietarin kaut-
ta Suomeen tullut Karl Ludvig Knief sai porvarioikeudet, 
jotka oikeuttivat palkkaamaan työväkeä ja myymään ylei-
sölle lihaa ja sitä valmistettuja tuotteita, mm. käsintehtyjä 
makkaroita. Ensimmäiset lihamyllyt otettiin lihanjalostus-
laitoksissa käyttöön 1870-luvulla. Osuusteurastamojen pe-
rustamista edelsivät karjamyyntiosuuskunnat. Ensimmäinen 
osuustoiminnallinen liha-alan yritys oli vuonna 1903 perus-
tettu Kuopion Karjanmyyntiosuuskunta (KKO). 

Satakunnassa lihan merkitys karjataloudessa oli vähäinen 
maatalouden järjestötoiminnan eli Porin Maanviljelyseuran 
perustamisen (1861) aikoihin. Seuran karjatalouden ke-
hitystoiminta liittyi lähinnä maitotalouden epäkoh-
tien korjaamiseen. Mutta jo vuosisadan vaihteessa järjes-
tön piirissä otettiin esille teuraskarjan myyntiosuuskunnat. 
Teuraankasvattajan kannalta vallitsivat sekavat ja epävarmat 
olosuhteet sekä luottamus- ja menekkipula. Ensimmäisenä 
Satakunnassa Punkalaitumen isännät perustivat vuonna 1906 
Punkalaitumen Teurastus-osuuskunnan. Sen avulla pyrittiin 
eroon kiertävien karjanostajien ostohinnoista. Maakunnan 
ensimmäisen karjaosuuskunnan teurastamo, eräänlainen 
teurastusvaja, käynnistyi pari vuotta myöhemmin.179

Vuosien keskustelujen jälkeen vuonna 1908 Porin maan-
viljelyseuran maatalouspäivillä hyväksyttiin ponsi teuras-
tustoiminnan aloittamiseksi. ”Kokous katsoo teuraseläinten 
kaupan maakunnassa kaipaavan parannusta. Tämän paran-
nuksen kykenisi parhaiten aikaansaamaan tällä alalla toimiva 
osuusliike, jonka tähden sellaisen muodostaminen olisi suota-
va. Tämän aikaansaamiseksi valitsee kokous nyt heti komite-
an, jonka toimena on laatia sääntöehdotus teurasosuuskuntaa 
varten ja sen tehtyään kutsua asianharrastajat kokoon tar-
kastamaan tätä sääntöedotusta ja päättämään mainitunlai-
sen osuuskunnan perustamisesta.” 180Samoihin aikoihin myös 
naapurimaakunnissa käytiin neuvotteluja osuustoiminta- tai 
yhtiömuotoisesta maataloustuotteiden kaupasta. Varsinais-
Suomessa aloitti eri vaiheiden jälkeen teurastamotoimin-
nan vuonna 1913 Lounais-Suomen Osuusteurastamo r.l. 
– Sydvästra Finlands Andelslakteri m.b.t., jonka alueeseen kuu-
lui Satakunnasta Punkalaidun ja Vampula. Kuten myöhem-
min tiedetään ja seuraavilla sivuilla todetaan, Lounais-Suomen 
Osuusteurastamo (LSO) tulee monella tapaa ja ratkaisevasti liit-
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tymään satakuntalaisen teurastus- ja lihanjalostustoimintaan ja 
lihatalouteen yleensä.

Rajankäyntiä Satakunnan ja Varsinais-Suomen kesken
Rajankäynnistä Satakunnan ja Varsinais-Suomen välillä Kari Suistoranta 
toteaa kirjoittamassaan LSO:n historiikissa.

”Liikenneolojen kehittyessä ja Satakunnan Osuusteurastamon 
heikkouden jatkuessa myös Rauman seutu, Säkylä, Hinnerjoki, 
Honkilahti, Lappi ja Eura tulivat vähitellen säännölliseen liikenneyh-
teyteen Turun kanssa. Ala-Satakunnan epäselvä asema ei selkeyty-
nyt, vaikka Pellervo-Seura sorvasi kaikkein osuusteurastamojen aluei-
ta vuonna 1932. Lounais- Suomen osuusteurastamon asemaa vahvisti 
Lauttakylän konttorin perustaminen v.1936 huittislaisten viljelijöiden ja 
Huittisten Osuusmeijerin pyynnöstä. Tervehtymässä oleva Satakunnan 
osuusteurastamo nousi Lounais- Suomen Osuusteurastamon Säkylän 
Osuuskaupan Maanviljelijöille kuuluvan teurastamon ostoaikei-
ta vastaan. Neuvotteluissa ei päästy sopimukseen teurastamojen ra-
jan kulusta Euran ja Huittisten välillä ja sovun säilyttämiseksi Lounais-
Suomen osuusteurastamo luopui ostoaikeistaan.”181

Satakunnan karjakeskuskunnasta 
Satakunnan Osuusteurastamoon 

Satakunnassa osuustoiminnallinen järjestäytyminen ta-
pahtui hitaasti ja vielä ensimmäisen maailmansodan vuo-
det satakuntalaiset maatalouden harjoittajat markkinoivat 
yli oman tarpeen kasvatetun teuraskarjan kiertäville kar-
janostajille ja naapurimaakuntien karjaosuuskunnille. 
Naapurimaakuntien onnistuneet esimerkit rohkaisivat maa-
kunnan tuottajia ja vuoden 1919 tammikuussa 52 teuraskar-
jan tuottajaa 17 kunnasta allekirjoitti perustamisasiakirjan 
Osuuskunta Satakunnan Karjakeskus rl:n perustamisesta. 
Seuraavat vuodet kuluivat liiketoiminnan rakentamises-
sa. Jo alkuvaiheessa perustettiin sivukonttorit Raumalle ja 
Kokemäelle. Varsinainen jalostustuotanto käynnistyi vuon-
na 1922, kun Porin Osuusmeijeriltä ostettu meijerikiinteistö 
muutettiin teurastamoksi ja makkaratehtaaksi. 

Huonon liikkeenjohdon seurauksena yhtiön toimitus-
johtajat vaihtuivat vuosittain, mutta monien vaikeuksien jäl-
keen (huonot rehusadot, epävakaat hinnat, rahoitusvaikeu-
det, tiukentuvat lihantarkastusvaatimukset) tuotantoa varten 

hankittiin lisää rakennuksia. Kuitenkin vuoden 1929 lopul-
la päätettiin Satakunnan Karjakeskuksen omaisuus myydä 
Suomen Karjakeskuskunnalle. Myyntiä ei kuitenkaan eh-
ditty toteuttaa, vaan jäätiin odottamaan Pellervo-Seuran 
valtuuskunnan vuonna 1930 asettaman komitean suunni-
telmia osuustoiminnallisen teuraskaupan kehittämisestä. 
Satakunnan Osuusteurastamolla oli alkuvuosinaan vaikeuk-
sissa 1920- ja 30-luvuilla kahteen otteeseen, se teki sulautu-
mistarjouksen Lounais-Suomen Osuusteurastamolle, mutta 
neuvottelut päätyivät Satakunnan itsenäisen osuusteurasta-
mon säilyttämiseen.182

LSO alkoi vuonna 1919 viedä Ruotsiin oman teurastamon 
ja muiden karjanmyyntiosuuskuntien lihoja ja 1920-luvun 
puolivälissä LSO:n tuottamasta lihasta meni 40  % ulko-
maille. Suomessa kulutus väheni laman takia 1930-luvulla 
ja Englannin vientikiintiö jäi pieneksi, mutta sitä korva-
si vientituen avulla kasvanut kauppa Ruotsiin ja Saksaan. 
Toisen maailmasodan alettua vienti keskeytyi kymmeneksi 
vuodeksi.

Sian ja naudanlihan tuotannon ohella kehitettiin kanan-
teurastusta. Kanankasvatus oli Suomessa saanut voimakkaan 
sysäyksen, kun vuosina 1929–33 ns. vientitodistuslain pe-
rusteella sianlihan ja kananmunien viejille maksettiin tuot-
teiden tuontitullia vastaava summa. Ennen itsenäisyyden ai-
kaa kanankasvatus oli venäläisen tuonnin takia vähäistä.183

Pieniä teurastamoita ja makkaratehtaita
Karjakeskuskunnan perustaminen oli askel suurtuotannon suuntaan. 
Mutta jo sitä ennen ja sen jälkeen Satakunnassa toimi monia pieniä 
teurastamoita ja makkaratehtaita. Vuosisadan vaihteessa esimerkiksi 
Porissa olivat toiminnassa ainakin seuraavat makkaratehtaat (omista-
jat): Isak Rosengren (perustettu 1893), Edla Wikman (1894), Vilhelm 
Niewiera (1901), Hjalmar Grönlund (1909), G. Sundholm (1915). 
Näissä työskenteli 3–12 työntekijää. 1910-luvulla aloittivat vielä Uuno 
Elomaan (1915) ja Matti Reinin (1916) makkaratehtaat sekä vuonna 
1932 Ahteen makkaratehdas. (Nummelin, 1988).

Raumalla oli 1800-luvun lopulta lähtien vähintään yksi, myöhem-
min kaksi makkaratehtaaksi kutsuttua laitosta. Kaupungin teuras-
tamo oli eräänlainen palvelulaitos, joka teurasti lähiseudun asukkai-
den eläimiä. Se joutui lopettamaan 1930-luvulla Lounais-Suomen 
Osuusteurastamon perustaman laitoksen tieltä. 
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Teurastamojen hankintaverkoston muodostivat sivu-
konttorit, laajimmilla hankinta-alueilla niiden tukena 
olivat vielä ostoasemat. Vuonna 1932 Lounais-Suomen 
Osuusteurastamolla oli sivukonttori tai ostoasema 17 paik-
kakunnalla, josta yksi oli Satakunnan puolella, Raumalla. 
Siellä oli myös myymälä. Säkylä ja Köyliö jäivät vuoden 
1938 rajakiistoissa Lounais-Suomen Osuusteurastamolle, 
mutta kun se sodan jälkeen suunnitteli ostoaseman perusta-
mista Säkylään, Satakunnan Osuusteurastamo vaati kuntia 
omalle alueelleen.184

Satakunnan Osuusteurastamon lisäsi 1930-luvul-
la maakunnallista toimintaa perustamalla sivutoimipis-
teet Kankaanpäähän ja Harjavaltaan, sitten Tyrväälle ja 
Nakkilaan, myöhemmin edelleen Eurajoelle ja Laviaan, so-
dan jälkeen vielä Kiukaisiin ja Porin Ruosniemeen.185

Tuotanto ja kauppa kilpailevat

Valtakunnalliset erimielisyydet tuottajien perustamien kar-
janmyyntijärjestöjen ja S.O.K.:n alaisten osuuskauppojen 
välillä kasvoivat. Karjakeskuskunnan toiminta ei rajoittunut 
keskusliiketehtäviin ja se oli ryhtynyt harjoittamaan myös 
teuraskarjan keräilyä. Osuusteurastamojen ja osuuskauppo-
jen väliä hiersi alusta saakka niiden toimintojen meneminen 
kummankin mielestä toisen toimialalle. Teurastamot katsoi-
vat kaupan tulevan liikaa tuotantoon ja kauppa ei pitänyt 
teurastamojen vähittäis-kaupasta. Osuusteurastamot taas ei-
vät hyväksyneet osuuskauppojen tuotannollista toimintaa. 
Osuuskauppojen katsottiin ajavan kuluttajien etua ja osuus-
teurastamojen tuottajien.

Kiista johti vuodesta 1935 lähtien teurastamojen eroon 
Karjakeskuskunnasta. Välirikon jälkeen samana vuon-
na syntyi uusi Keskusliike, Tuottajain Lihakeskuskunta 
(TLK). Perustajina oli viisi karjaosuuskuntaa, osuus-
teurastamoa; Lounais-Suomen Osuusteurastamo r.l., 
Osuuskunta Itikka r.l, Osuuskunta Karjapohjola r.l. ja 
Mikkelin Karjanmyyntiosuuskunta r.l. Niiden osuus mää-

räytyi liikevaihdon perusteella. LSO:n osuus oli lähes puolet. 
Satakunnan Karjakeskuksen osuus oli vain noin 7 %. 

Lamavuosien jälkeiset vuodet 1930-luvun puolivä-
lissä olivat Satakunnan Karjakeskukselle kasvun aikaa. 
Teurasmäärät lisääntyivät, mikä johti tilojen laajentamiseen. 
Vuonna 1938 valmistui uusi lihanjalostustehdas ja eineskeit-
tiö. Samana vuonna uusittiin säännöt ja uudeksi nimeksi 
otettiin Satakunnan Osuusteurastamo r.l. (SOT). 

Osuuskauppaliikkeen toinen osa OTK perusti myös 
oman osuusteurastamoverkoston vuodesta 1936 alkaen. 
Lihapuolellakin osuustoiminta saavutti merkittävän osuu-
den markkinoista.186

Sotavuosina myydään myös kalaa

Sotavuosina teuraskarjaa vähennettin ja pääosa Satahämeen 
Osuusteurastamon toimituksista meni armeijalle. Jatkosodan 
aikana (1941–44) lihan kulutusta säädeltiin edelleen tiukas-
ti. Säännöstely jatkui sodan jälkeen ja osuuskunnan tuot-
tamat sianlihan ja naudanlihan määrät laskivat. Osasyynä 
tähän oli myös salakaupan voimakas kasvu. Vuonna 1947 
lihan säännöstelyä alettiin purkaa, mutta naudanlihan 
puutteen takia hintasäännöstelyyn palattiin vielä seuraavan 
vuonna. Sianlihan tuotanto kasvoi säännöstelyn purkamis-
ta seuranneen kysynnän johdosta voimakkaasti. Sen sijaan 
lampaanlihan tuotannon pitkä laskukausi alkoi, kun hinta 
jäi alle tuotantokustannusten.

Satakunnan ja Lounais-Suomen osuusteurastamot olivat 
lähes koko toiminta-aikansa olleet mukana kalanvälitykses-
säkin. Kun sodan aikana lihan tarjonta väheni, osuusteuras-
tamot ryhtyivät välittämään enemmän myös kalaa. LSO:lla 
oli suolaamo vuosina 1944–47 myös Eurajoella. Sodan jäl-
keen, kun liha vapautui säännöstelystä 1947, syntyi teu-
rastamoiden reuna-alueilla kova kilpailu hankinta-alueista. 
Lounais-Suomen Osuusteurastamon toimialue ulottui ete-
läiseen Satakunnassa Huittisiin sekä Euran ja Rauman seu-
duille. Ennen sotia kasvanut (LSO) vienti oli katkennut ja 
osuusteurastamojen lihat myytiin kotimarkkinoilla. Turussa 
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LSO:n uuden tehtaan rakennussuunnitelmat viivästyivät 
ja tuotantoa hajautettiin. Raumalla kaupunginteurasta-
mon valmistumisen jälkeen käyttöä vaille jäänyt osuus-
kunnan teurastamo muutettiin makkaratehtaaksi. Sen 
tuotanto jäi kuitenkin pieneksi. LSO oli sodan aikana 
perustanut eineskeittiöitä myös Raumalle ja Huittisiin 
Lauttakylään, jossa sen toiminta jatkui rajoitettuna vie-
lä sodan jälkeen. Jo 1950-luvun alkupuolella LSO pyr-
ki keskittämään teurastusta suurempiin yksiköihin, mutta 
ne eivät pystyneet käsittelemään suuria karjamääriä vil-
jelijöitä tyydyttävällä tavalla. Niinpä vuonna 1958 LSO 
rakennutti Huittisiin uuden teurastamon huittislaisten 
pyynnöstä ja toisaalta myös estämään sikäläisen OTK-
laisen osuusliikkeen teurastamohankkeen.187

Huittisista sikatalouden keskittymä
Huittisissa siankasvatus on alkanut kehittyä jo 1900-luvun alkuvuosi-
kymmeninä kohti nykyistä mittavaa sikataloutta. Isoimmissa taloissa 
oli 1920-luvulla satakunta sikaa. Huittisten Osuusmeijerillä oli porsai-
den suurtuotantoa, joka perustui meijerin raaka-aineen monipuoliseen 
hyödyntämiseen.188 1960-luvun lopussa Huittisissa oli 15 000 sikaa tai 
porsasta, mikä oli n. 17 % Satakunnan sioista. Sen jälkeen sikatalo-
us on edelleen laajentunut suuresti. Kun otetaan huomioon vuoden 
2009 alusta Huittisiin liittynyt naapuripitäjä Vampula, niin Huittinen 
on Suomen sikaisin pitäjä, lähes 90 000 sikaa eli 53 % Satakunnan 
sioista. Myös siipikarjan määrässä Huittinen on Vampulan liittymisen 
jälkeen valtakunnan ykkönen lähes 600 000 eläimellä, mikä on 24 % 
Satakunnan siipikarjasta (valtaosa on broilereita). Sianlihan jalostaja-
na toimi LSO 1950- ja 1960-luvuilla. Suurin jalostaja Huittisissa on ol-
lut Huittisten Lihapojat Oy (1962–2002), jonka palveluksessa oli yli 
200 henkeä. Sen ajauduttua selvitystilaan, jalostusta ovat kehittäneet 
2000-luvulla etenkin Lihajaloste Korpela ja Kivikylän Kotipalvaamo. 
Niiden rinnalla on ollut alan pienempää jalostusta, mm. Oripään 
Saunapalvi ja Lihamesta 1990-luvulla. Tuolloin myös Huittisten aikuis-
koulutuskeskus toimi vielä liha-alan kouluttajana.

Rauman kaupunki rakensi teurastamon Raumalle vuon-
na 1945, jolloin LSO-konserni luopui teurastuksista ja 
muutti laitoksen makkaratehtaaksi. Vuonna 1968 LSO 
keskitti kaikki lihatuotteiden valmistuksensa Turkuun. 
Rauman kaupunki vuokrasi teurastamon Erkki Aallolle, 
joka oli perustanut jo 1940-luvulla makkaratehtaan 
Raumalle.189

SäännöStelyStä ylituotantoon, 
Siirtyminen naudaSta 
Sikaan ja Siipikarjaan

Muutama vuosi sodan jälkeen, 1950-luvun alussa, nau-
tojen määrä oli Suomessa suurimmillaan, mutta sen jäl-
keen etenkin monet pienet tilat luopuivat maidontuotan-
nosta ja karjanpidosta. Syynä oli alhainen maidonhinta. 
Tuottajat eivät katsoneet rakennuksiin ja laitteisiin tar-
vittavia investointeja kannattaviksi. Samaan aikaan myös 
viljan hintakehityksen paraneminen houkutteli siirty-
mään viljanviljelyyn. Hyvän tuottavuuskehityksen tulok-
sena maidontuotanto kuitenkin kasvoi ja ylitti kotimaisen 
käytön. Kun muissakin maissa, joihin voita oli viety, ta-
pahtui samanlaista kehitystä, maidon ylituotannosta tuli 
ongelma. Vuonna 1969 säädetyn pellonvarauslain avulla 
saatiin peltoa pois maatalouskäytöstä. Maidontuotannon 
vähentämistä tehostettiin vielä teurastuspalkkiolla (tap-
porahalla), jolla maidontuotanto kääntyi muutamiksi 
vuosiksi laskuun. Lypsykarjatalouden laskun takia nau-
danlihan tuotanto väheni. Kun kulutus samaan aikaan 
kasvoi, hinnat nousivat voimakkaasti. Naudanlihan hin-
nan vakiintuessa sikaa kalliimmaksi, myös teollisuus al-
koi korvata nautaa halvemmalla sianlihalla. Tämä edisti 
sikatalouden kehittämistä.190 Kun kilpailu alkoi kiristyä 
valtakunnallisesti ja kehitystoimista huolimatta LSO al-
koi menettää osuuttaan kilpailijoille, yhtiö pyrki keventä-
mään raskaaksi ja hajanaiseksi muodostunutta organisaa-
tiotaan. Vuonna 1965 yhtiö päätti keskittää teurastukset 
Turkuun ja Saloon sekä einesten ja makkaroiden valmis-
tukseen Turkuun, Rauman yksikkö suljettiin.
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Satakunnan Osuusteurastamo kehittyy suuryritykseksi

Satakunnan Osuusteurastamotoiminnan kehittämi-
seen liittyi jatkuva rakentaminen. Uusi tiloja tarvittiin 
niin tuotannolle kuin oheistoiminnoille, lähettämölle, 
konttoreille, ruokaloille, pesuloille, autokorjaamoille. 
Suuria laajennuksia tehtiin mm. 1950-luvun alussa. 
Rakennettiin teurastamo, uusi makkaratehdas ja va-
rastorakennuksia. Tuotannossa saavutettiin uusia en-
nätyksiä ja 1950-luvulla markkinoille tuleva lihamää-
rä nelinkertaistui ja lihavalmisteiden tuotanto kasvoi 
seitsemänkertaiseksi. Ostoasemia lisättiin eri puolille 
maakuntaa, omia myymälöitä oli yli kaksikymmentä. 
Satakuntalainen suurteurastamo oli noussut valtakun-
nallisten osuusteurastamoiden kärkijoukkoon. Vuonna 
1957 SOT:lla oli yhteensä n. 4600 jäsentä 33:sta 
kunnassa.

SOT oli 1960-luvun lopussa maan suurimpia makkara-
tehtaita ja sillä oli suuri tuotevalkoima. Pienestä keittiöstä 
vuonna 1938 alkanut einestuotanto kasvoi suureksi vuonna 
1953 rakennetun uuden tehtaan myötä. SOT rakensi jat-
kuvasti ja ympärillä olevat tontit siirtyivät vähitellen teuras-
tamon haltuun. Uudisrakentamisen yhteydessä koneistoja 
kehitettiin, rationalisoitiin ja linjoja uusittiin, naudan ja si-
an teurastus eriytettiin, siat teurastettiin Porissa ja naudat 
Tampereella. Yhtiössä katsottiin, ettei kannata pitää pieniä 
teurastamoja, joissa tehdään kaikkea. Lammas jäi vähitellen 
pois, sillä sen teurastus ei kannattanut.

Yrityksen kasvu hidastui 1960-luvulla ja markkina-
osuuksia hankittiin yritysostoilla. Vuonna 1963 SOT 
osti yhdessä Itikan ja Pohjanmaan lihan kanssa kon-
kurssin menneen Maakunnan Liha Oy:n kiinteistöt ja 
koneet Honkajoella. Rakentaminen jatkui 60- ja 70-lu-
vuilla, niin että Porin Karjarannan teollisuusalueella oli 
1970-luvun lopulla neljän hehtaarin tontilla kymmeniä 
rakennuksia. Laajeneva tuotanto Kokemäenjoen rannal-
la aiheutti myös ympäristöongelmia. Kun ympäristövaati-
mukset kasvoivat, teollisuus ja Porin kaupunki rakensivat 
yhteisen puhdistuslaitoksen. 

Virikkeitä maailmalta
Satakunnan Osuustaurastamo oli aktiivinen hankkimaan ideoita ulko-
mailta. Niitä sovellettiin omaan tuotantoon. Muutama ote johtokun-
nan pöytäkirjoista:

1954 Toimitusjohtaja esitti selostuksen ulkomaanmatkasta Ruotsiin, 
Tanskaan ja Saksaan. Tutustumiskohteina olivat kestotuotteiden 
valmistus, liha-alan konetehtaat ja makkaratehtaat sekä Anuga-
näyttelyssä Saksassa pakkaukset ja pakkauskoneet.

1959 Kuultiin toimitusjohtajan selostus Amsterdamin Europe-
messuille tehdystä opintomatkasta. Matka antoi viitteitä pakkausme-
netelmien kehittämisestä SOT:ssa. Ensi tilassa olisi siirryttävä cryovac- 
ja biofilmipakkaukseen ja hankittava ko. pakkauskone. Johtokunta 
päätti, että konehankintaan saadaan ryhtyä.

1975 Hyväksyttiin maisteri Uutelan, päämäntä Mattilan ja kotitalous-
opettaja Anttilan Ruotsiin suuntautuva matka, jonka aikana he tutus-
tuvat sikäläiseen valmisruokateollisuuteen.191

Suurta tuotannon ja markkinoiden laajentumista mer-
kitsi vuonna 1972 toteutettu Hämeen Osuusteurastamon 
(HOT) sulautuminen SOT:oon. Molempien osuuskuntien 
hallintoelimet katsoivat ratkaisun liiketaloudellisesti merkit-
täväksi niin Satakunnalle kuin Pohjois-Hämeelle. HOT:lla 
oli tuolloin jäseniä lähes 4400. SOT:n laajentunut alue 
ulottui Porista Tampereen itäpuolelle lähelle Päijännettä. 
Vuosikymmenen lopulla sekä SOT:n lihavalmistetehdas että 
einestehdas kilpailivat tasavertaisina maan toiseksi suurim-
man yksikön paikasta. Vuonna 1978 työntekijöitä oli lähes 
1000 ja liikevaihto yli 200 milj. markkaa. Lihaa tuotannossa 
käytettiin 17 miljoonaa kiloa.192

Lihasta ja makkaroista valmisruokiin

Lihanjalostusteollisuuden siirtyminen entistä valmiimpien 
tuotteiden valmistukseen selittyy sekä itse alan luonteella, 
että yhteiskunnallisella tilanteella ja ajankohdalla. Helsingin 
yliopiston lihateknologian professori Eero Puolanne tiivistää 
asian:

 – Kun tarkastelee pitkällä aikavälillä kehitystä, niin ai-
kanaan oli olemassa lihateollisuus, mutta sitten teollisuus 
ryhtyi valmistamaan eineksiä, mikä oli aikansa suuri in-
novaatio. Lihateollisuus otti ensimmäisenä einekset omaan 
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tuotevalikoimaansa. Sosiaalinen tilaus oli 60-luvun jälkipuo-
liskolla ja siitä eteenpäin, kun suuret ikäluokat siirtyivät maa-
seudulta kaupunkeihin ja perheessä molemmat olivat töissä. 
Lihataloutta ei voikaan nykyisin enää katsoa kiinteänä koko-
naisuutena vaan se vuotaa kaikkien ruokavalmisteiden yhdis-
telmäksi. Lihapuolella alusta oli valmiina. Lihat tulivat omasta 
leikkaamosta. Liha ei ole alueena samalla tavalla rajattu kuin 
esim. maito. Myöskään leipomolle (pizzapohjia lukuun otta-
matta) vastaava toiminta ei sopinut. (Haastattelu 19.2.2009)

Satakunnan Osuusteurastamon teurastustoiminta lähti 
liikkeelle sian- ja naudandanlihasta. Pienenä tuotannonalana 
oli myös lampaanliha, mutta se jäi kannattamattoman pois. 
Broilerituotannon käynnistyminen 1960-luvun alussa kak-
sinkertaisti siipikarjateurastuksen. Tuotevalikoima kasvoi. 
Siihen kuuluivat lihavalmisteet, makkarat (nakit, lenkit, kes-
tomakkarat), einekset ja valmisruoat (mm.laatikkoruoat, kaa-
likääryleet, salaatit, yhdistelmäpakkaukset, patavalmiit ka-
nat ja broilerit, vispipuurot) sekä lemmikkieläinruoat. SOT 
teki myös säilykkeitä, mutta valmistus lopettiin 1970-lu-
vulla kannattamattomana. Sen jälkeen laitteilla tehtiin koi-
ranmakkaraa, jotta voitiin hyvin yhdistää kaikki raaka-ai-
neet. Pizzoja SOT alkoi tehdä 1980-luvulla. Pizzapohjien 
valmistus tehtiin alihankintana Porin Leivältä ja päällys it-
se. Malli oli silloin uusi ja innovatiivinen. SOT oli kärjessä 
myös lihan pakkauksissa, kun yhteistyössä Lihateollisuuden 
Tutkimuslaitoksen kanssa lihavalmisteiden vähittäismyynti-
pakkauksia tutkittiin ja toteutettiin ensimmäisenä Suomessa 
vuonna 1953.

Satakunnan Osuusteurastamo käytti 1960-luvun lopussa 9 miljoonaa kiloa 
lihaa erilaisten lihatuotteiden valmistamiseen. Valmistuksesta vastasi 550 
hengen työntekijäjoukko. Normaalilinjalla (vähittäiskauppatuotteet) tehtiin 
41 erilaista einestä ja suurkuluttajalinjalla 50 ruokalajia, mm. valmiita ate-
rioita. Raaka-aineet kerättiin ja tuotteet jaettiin SOT:n omilla 51:llä omalla 
autolla. laadunvalvontalaboratoriossa maisteri Eeva Hermonen (edessä) ja 
rouva Raili Härkönen tutkivat makkaroiden laatua.
Kuva Satakunnan Kansa 1969.

Uudistuksia tehtiin eri rintamilla: Sianlihan rasvapitoisuut-
ta ruvettiin alentamaan. Sikatalouden koeasema perustettiin 
Paneliaan, naudan keskipainoja kohotettiin, kehitetiin porsas-
välitystä, osallistuttiin Lihateollisuuden Tutkimuskeskuksen 
eri tutkimuksiin ja eläinten terveydenhuoltoa parannet-
tiin. Kaupallisella puolella päädyttiin lopettamaan omat 
myymälät ja myyntiautot, kun kauppa ei niitä hyväksynyt. 
Ryhdyttiin myös osuusteurastamojen yhteismainontaan 
1970-luvun puolivälissä. Osuustoimintajärjestön yhteisiä 
Atria-makkaroita ja eineksiä koskevien kampanjoiden lisäksi 
käytettiin runsaasti viikoittaisia erikoistarjouksia eri kauppa-
ryhmittymille. (Häyryn haastattelu 9.4.2008) 
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Moneen otteeseen Satahämeen Osuusteurastamossa eri tehtävissä 
1970- ja 80-luvulla työskennellyt ja nykyisin Porissa alan opettajana 
toimiva Ari Åkerström tuntee hyvin SOT:n tuotteet ja laitteet:

– Vuosikymmenten aikana SOT:lla olivat kehittyneet tietyt vankat pe-
rustuotteet, Kilpailun koventuessa ja myös kaupan vaatimuksesta 
1970- ja 80-luvuilla tuotekehitys pyrki kehittämään uusia kilpailuky-
kyisiä tuotteita markkinoille. Tuotevalikoima alkoi kasvaa, vaadittiin 
aina uusi tuotteita. Perustuotteet olivat laadukkaita ja niillä oli suuri 
kannattajakunta. Sen ajan elintarvikelainsäädäntö ei mahdollistanut 
nykyistä määrää lisäaineita.Tuotteet olivat aidompia. Peruslisäaineita 
olivat fosfaatit, maitojauhe. perunatärkkelys, säilöntäaineina askor-
baatti ja natriumnitriitti, luonnollisena emulgointiaineena käytettiin 
kamaraa. 

– Perustuotteita olivat makkaroista löylylenkki, tohtorin erikoinen 
(metvursti), kotimainen metvursti, A-luokan nakit, ja jalosteista palvi-
kinkut . Pötkömakkaroita olivat lauantaimakkara, teemakkara, ja met-
sästäjän makkaraa. Oli monta erikoistuotetta, esim. 1970-luvun lo-
pulla porilaisten itse kehittämä Musta Jussi. Eräs erikoistuote oli Porin 
nakki, jossa oli valkosipulia ja tavallista nakkia tummempi väri. Kun 
SOT ja HOT fuusioituivat, tehtiin hiljattain muodostetun oman tuote-
kehitysosaston toimesta kilpailun tuloksena uusi makkara. Siihen lai-
tettiin punasuolattua naudan kieltä perinteisen nakkimakkaramassan 
joukkoon. Nimi muuttui Tamrilliksi ja siitä tuli alkuperäinen prinssi-
nakki. Erikoistuote oli myös naudasta ja hevosesta valmistettu savu-
pala, joka ruiskutettiin naudan pohjukkeeseen ja palvattiin kypsäksi. 
Yksi erikoistuotteista oli myös pääsiäisen aikaan tehty munamakkara. 
Keitto-osastolla tehtiin erikoistuotteita, kuten formukinkut, kielirullat 
ja lihahyytelöt. 

– SOT erottautui korkealla laadulla ja erikoisosaamisella. Erikoisosaajat 
hallitsivat prosessin eri vaiheet. Osuustoimintajärjestön sisällä oli sovit-
tu mikä yksikkö tekee mitäkin tuotetta. Tuotteita vaihdettiin ja myy-
tiin yli aluerajojen. Kaikilla taloilla oli vahvuuksia, joita järjestö käytti 
hyväksi. Laitteet ja menetelmät olivat yleensä valtakunnallista kär-
kitasoa, mutta joitakin asioita tehtiin edelleen käsin, vaikka oli ole-
massa laitteita tuotannon parantamiseksi. Työntekijöiden osaamista 
ja ideoita hyödynnettiin esimerkiksi aloitelaatikkotoiminnalla ja hyvis-
tä läpimenneistä ideoista maksettiin palkkiota. Mutta nuorten uusien 
asiantuntijoiden tietotaitoa ei aina käytetty hyväksi. Eikä aina uskottu 
uusiin tuotekehitysideoihin tai hyödynnetty ammattimiesten osaamis-
ta. (Haastattelu 20.1.2009)

Broilerit markkinoille

Uutena siipikarjantuotannon muotona Saarioinen ryhtyi 
kasvattamaan paistikananpoikia vuonna 1959 Sahalahdella 
Hämeessä. Saarioinen Oy oli perustettu vuonna 1955 
Saarioisten taimiston ryhdyttyä teollisesti jalostamaan 

vihanneksia. Saarioisten kartanon isäntä Reino Avotie oli 
perustanut kanalan jo 40-luvulla tyhjennettyyn navettaan. 
Siellä aloitettiin Amerikasta saadun mallin mukaan paistika-
nanpoikien eli broilereiden kasvatus.

Lähes samoihin aikoihin broilertuotantoa käynnistet-
tiin myös Satakunnassa. Euralainen Hannes Kariniemi oli 
Savikon maatilallaan kasvattanut ensin munituskanoja. Sitten 
kypsyi ajatus broilerikanojen kasvattamisesta. Ensimmäinen 
erä kasvatettiin pannuhuoneessa, toinen vintillä 1960-luvun 
alussa. Kariniemi kumppaneineen kiersi erilaisissa tapah-
tumissa grillaamassa. Menekki alkoi kasvaa ja 1970-luvul-
le tultaessa kasvattajia alettiin hankkia ympäri maakuntaa. 
Keskusliikkeet ottivat broilereita maanlaajuiseen jakeluun. 
Vaikka kasvu jatkui ja menekki oli hyvä, Kariniemi myi ko-
van kilpailun ja heikentyneen terveyden takia tuotannon 
vuonna 1978 Turun Munalle.193 Tuotanto jatkui Kariniemen 
perustamassa teurastamossa. Kariniemi alkoi toimittaa untu-
vikkoja myös Satakunnan Osuusteurastamolle (SOT), jonka 
broilerituotanto oli alkanut vuonna 1961. Pian SOT ryhtyi 
kuitenkin itse tuomaan broileriemoja Saksasta. 

Hannes Kariniemi alkoi 1960-luvun alussa kasvattaa syöttökanapoikia kotiti-
lallaan Euran Savikolla. Hän aloitti myös broilerin lannan jalostuksen kuivaa-
malla lantaa rakeiksi ja pussittamalla sitä myyntiin. Siitä syntyi Biolan vuonna 
1974. 

Kun osuusteurastamot olivat työnajossa toimineet alueillaan, 
hankinta-alueiden ulkopuolelle meno merkitsi toisaalta kil-
pailua tuottajista ja toisaalta viritti ajatuksia yhteistoiminnal-
le. Satakunnan Osuusteurastamo oli perustanut siipikarjata-
teurastamon Euran Kauttualle vuonna 1968. Satakunnan 
Osuusteurastamon ja Lounais-Suomen Osuusteurastamon 
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yhteistyön taustalla oli broilerin suosion kasvu. Vuonna 
1967 tuotannossa saavutettiin miljoonan kilon raja.

Molempien yritysten siipikarjateurastamot olivat huo-
nossa kunnossa ja Turun kanateurastamo huonossa paikas-
sa, aloitettiin 1970-luvun lopulla yhteisen siipikarjateu-
rastamon suunnittelu. SOT:n toimitusjohtajana vuosina 
1969–1988 toiminut kauppaneuvos Reijo Häyry muistaa 
kehityksen kulun:

– Kariniemi toimitti aluksi untuvikot SOT:lle, mutta 
Kariniemen kanssa tuli kiistaa hinnasta ja yhteistyö loppui jo 
1960-luvun puolivälin jälkeen. Sen jälkeen SOT aloitti itse 
tuomaan broileriemoja Saksasta. Vähitellen tulivat omat emo-
kasvattamot ja hautomo Kokemäelle. Alussa SOT oli ainoa 
osuusteurastamo, joka kasvatti broilereita. Siipikarjapuolella 
ruvettiin tekemään valmisruokia, grillaamaan, paloittelemaan 
sekä valmistamaan tuoretta, mikä oli koko broilerijalostuksen 
läpilyönti. Se liikeidea oli yrityksen oma. Kun sekä SOT:n, että 
LSO:n teurastamot olivat rapakunnossa, niin halvemmaksi tuli 
uusi. Se rakennettiin Satakuntaan Säkylään. Paikasta kilpaili-
vat muutkin, mm. Yläne. (Haastattelu 9.4.2008)

SOT:n ja LSO:n yhteisyrityksen Broilertalo Oy:n tuotan-
tolaitokset valmistuivat vuonna 1983 Säkylään. (Ks. kuva 
luvussa 2). 

Broilerikasvatuksen alkuvaiheessa yritettiin kotimais-
ta eläinjalostusta, mutta siinä ei päästy tuloksiin. Broilerien 
kasvatusketju perustuukin ulkolaiseen eläinainekseen. Alusta 
alkaen teollisessa mittakaavassa tuotetut broilerit kasvatet-
tiin sopimuksella maatiloille rakennetuissa broilerikanalois-
sa. Broilereitten jalostus perustuu laajamittaiseen tarkoin 
määriteltyyn ja ajoitettuun prosessiin. 

Broilerituotanto keskittyi pian neljään teurastamoon 
Saarioisten Sahalahden teurastamoon, Itikkaan Seinäjoelle 
(broilerituotanto perustettu vuonna 1971),Euran Kauttualle 
Kariniemi Osakeyhtiöön (perustettu 1966) sekä Satakunnan 
Osuusteurastamon ja Lounais-Suomen Osuusteurastamon 
yhdessä rakentamaan Säkylän broileriteurastamoon. 

tuotanto tehoStuu,  
entiStä valmiimpia ruokia 

Maidon ja naudanlihan tuotannon vähentyessä ja sikata-
louden kasvaessa lounaisessa Suomessa syntyi 1980-luvun 
alussa sianlihan ylituotanto. Kun maailmanmarkkinahinnat 
olivat matalat, valtio joutui maksamaan vientitukea, mikä 
toi valtiolle kustannuksia. Valtioneuvoston päätöksellä otet-
tiin käyttöön vähentämissopimukset, jonka seurauksena 
sianlihan tuotanto kääntyi nopeaan laskuun. Omavaraisuus 
laski vuonna 1988 jo lähelle sataa, kun se vuosikymmenen 
alussa oli ollut yli 120. Kun myös naudanlihan saanti, eten-
kin omalta alueelta heikkeni, tilanne heijastui luonnollises-
ti teurastukseen ja tuotantoketjun kaikkiin toimintoihin. 
Sianlihan kulutuksen kasvu ja kasvatuksen supistumisen 
kohdistuminen osin vientiin pehmensi muutosta. Tämä ke-
hitys oli osaltaan taustalla, kun päättäjät ja johto miettivät 
yritysten välistä yhteistyötä, tuotannollisia yhteisyrityksiä, 
jopa fuusioita.194

Tuotanto keskittyy, ostoja ja fuusioita

Vuonna 1970 Porissa pidetyssä kokouksessa Tuottajain 
Lihakeskuskunnan (TLK:n) hallintoneuvosto teki päätök-
sen, jossa osuusteurastamojärjestön tulevaisuuden tavoit-
teeksi asetettiin yksi valtakunnallinen yritys. Päätöksellä 
tähdättiin osuusteurastamojen ja jäsenten tulevaisuuden 
turvaavaan ratkaisuun. Tähän ei kuitenkaan päästy, mutta 
keskittyminen jatkui eri puolilla maata.

Näihin kuului vuonna 1972 toteutettu Hämeen 
Osuusteurastamon (HOT) sulautuminen SOT:oon.

Vuonna 1975 Tuottajain Lihakeskuskunta osti Kesko 
Oy:n ja toimitusjohtajansa Erkki Salonojan omistaman 
Helsingin Kauppiaat Oy:n (HK) . Kauppa sisälsi Forssan 
Teurastamo Oy:n ja Maan Liha Oy:n osake-enemmistön. 
Forssa siirtyi järjestön sisäisen työnjaon mukaisesti Lounais-
Suomen Osuusteurastamolle ja Maan Liha Osuuskunta 
Itikalle. 
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Rakennekehityksen seuraava taitekohta liittyi OTK-laisen 
osuuskauppaliikkeen vaikeuksiin. Vuonna 1981 se karsi toi-
mintojaan heikoimmin menestyneillä aloilla. Meijereistä 
luopumisen jälkeen oli vuorossa lihateollisuus. Kun TLK 
oli kiinnostunut ostosta, syntyivät kaupat, joiden jatkorat-
kaisuissa LSO:lle siirtyivät OTK:n Lahden ja Turun tehtaat, 
osuusliike Tammen teurastamo Forssassa. Myös SOK-lainen 
osuuskaupparyhmä oli keskittymässä tuotannon sijasta 
kauppaan ja karsi 80-luvun alussa teollisuuttaan. SOK:n ai-
komus oli myydä OK-liha (eli entinen Karjakunta) Suomen 
Sokerille. Tuottajapuolella MTK:ssa sitä ei pidetty hyvänä ja 
uusien neuvottelujen tuloksena SOK myi OK-lihan TLK-
ryhmälle. Satakunnan SOT:n asema vahvistui entisestään, 
kun Porissa toimineet Reinin makkaratehdas, Karjakunnan 
teurastamo sekä OTK:n teurastamo ja makkaratehdas olivat 
lopettaneet toimintansa.

Satahämeen Osuusteurastamon fuusio ja alasajo

Satahämeen Osuusteurastamon toimitusjohtajan 1960-lu-
vun lopusta toiminut Reijö Häyry kertoo yhdistymisestä 
Lounais-Suomen Osuusteurastamoon:

– LSO / SOT -fuusio lähti alkuun 1987 tai -88. Itikka 
oli tehnyt uuden erinomaisen broilerteurastamon. Muutenkin 
Itikka oli kovin hyökkäävä, tuli hankinnassakin välillä ra-
jan yli. Eräässä tilaisuudessa katselimme Haapakosken (LSOn 

toimitusjohtaja) kanssa, kun Lihakunnan toimitusjohta-
ja Jauhiainen ja Itikan toimitusjohtaja Paatelainen supisivat 
keskenään. Arveltiin, että niillä on varmaan jotakin mielessä 
ja ruvettiin puhumaan, että kyllä tässä jotakin tarvitsee teh-
dä. Kun Topi (Haapakoski) oli tupakkamies, niin lähdettiin 
ulos. Seistiin parkkipaikalla ja juteltiin, että kyllä meidän täy-
tyy saada yhteistoimintaa, muutoin nuo jyrää meitin. Sanoin 
Topille, että mennään yhteen. Kun pienempänä ehdotin, niin 
olin samalla valmis saamaan potkut. Sovittiin, että kumpikin 
puhuu omassa hallituksessaan. SOT:n hallituksessa ihmetteli-
vät, kuin Häyry tällaista ehdottaa. 

– Ehdotuksen taustalla oli kilpailun kiristyminen. 
Molemmat firmat olivat hyvässä kunnossa ja vakavaraisia, ei 
ollut kyseessä huonon ja hyvän yhdistyminen. Katsottiin, että 
yhdessä pärjättäisiin paremmin. Niin asiaa vietiin eteenpäin. 
Hallituksen listalla oli aina esimerkiksi TLK:n sisäinen yhteis-
toiminta tai vastaava, ettei asia menisi hallituksen ulkopuo-
lelle. Hallintoneuvosto halusi vielä lykätä ja miettiä. Mutta 
sain hallituksen kanssa puhutuksi asian päätökseen ja läpi. 
(Haastattelu 9.4.2008)

Pari päivää ennen Satahämeen edustajiston kokousta pi-
detyssä kokoontumisessa hankkeen vastustajat kaipasivat 
vaihtoehtoja. Maataloustuottajain Satakunnan liitto kannat-
ti SOT:n ja LSO: fuusiota ja toiminnanjohtaja Korkeaoja to-
tesi olevan tosiasia, että itsenäisen SOT:n tulevaisuus näyttää 
huonolta. Näköpiirissä olevat investoinnit, mm. makkara-
tehdas, olisivat liian suuria SOT:lle yksin.

Satahämeen Osuustaurastamon edustajisto hyväksyi 
10.11.1988 osaltaan SOT:n yhdistymisen lounais-Suomen 
Osuusteurastamoon äänin 93–35 Toimitusjohtaja Reijo Häyry 
saapuu kokoukseen. 
Kuva Erkki Valli-Jaakola, Satakunnan Kansa 1988.
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Satahämeen Osuusteurastamon edustajisto hyväksyi 
SOT:n ja LSO:n fuusion vuoden 1989 alusta äänin 93–35. 
Päätöksellä LSO:sta tuli Suomen suurin teurastamo, jonka 
liikevaihto oli, runsaat 2,5 miljardia mk.

Päätöksen jälkeen Lounais-Suomen Osuusteurastamon 
toimitusjohtaja Toivo Haapakoski totesi, että yritys tur-
vaisi satakuntalaisten tuottajien aseman tulevaisuudessa. 
Toivo Haapakoski ja Reijo Häyry vakuuttivat tuotantolai-
tosten jatkavan toimintaansa jatkossakin. "Nyt alkaa yhtei-
nen rakentamisen aika, ja mahdolliset haavat SOT:n kentäs-
sä paranevat. Poriin on mahdollista saada jopa tuotantolinjoja 
lisää. Yksinään SOT ei olisi pystynyt tarpeellisiin investointei-
hin. SOT ja LSO ovat molemmat vakavaraisia yrityksiä, fuu-
sioilla SOT ja LSO varmistelevat asemiaan yhdentyvässä, ensi 
vuosikymmenellä avautuvassa Euroopassa. Yrityksillä on vähän 
päällekkäisyyksiä, kummankin parhaat tuotteet elävät jatkossa-
kin”, Reijo Häyry ennusti.

Fuusion aikaan SOT:lla oli Porissa sikateurastamo, li-
ha-, makkara-, eines- ja valmisruokatehtaat. Työntekijöitä 
oli runsaat 500. Enimmillään väkeä oli 1970-luvun lo-
pulla ollut noin 1000. Porin lisäksi oli nautateurastamo 
Tampereella, jossa työntekijöitä oli 180. Väkeä SOT:n palk-
kalistoilla oli siten yhteensä lähes 700. LSO:n ja sen teol-
lisuudesta ja markkinoinnista vastaavan LSO Foodin hen-
kilöstömäärä oli noin 1950. Turun tuotantolaitoksen lisäksi 
yhtiöllä oli sika- ja nautateurastamo Forssassa ja sikateuras-
tamo Salossa. LSO:n ja SOT: n yhteisyritys Broilertalo Oy 
Säkylässä oli jo laajentanut.

Puolitoista vuotta fuusion jälkeen syksyllä 1991 LSO 
Food ilmoitti aikeista Porin sikateurastamon sulkemisesta 
syynä sikateurastuksen ylikapasiteetin purku. Samalla yhtiö 
ilmoitti valmisruokateollisuuden tuotannon laajentamises-
ta ja LSO:n koko piirakkatuotannon siirtämisestä Lahdesta 
Poriin, jonne on keskittymässä myös LSO Foodin hampuri-
laisten ja pitsojen valmistus. Makkaran valmistus lopetettiin. 
Porin laitosten vahvuudeksi jäi parisensataa henkeä.

Jo runsaan vuoden kuluttua, 1992, aloitettiin val-
misruokateollisuuden tuotannon supistamista koske-
vat yt-neuvottelut. Yhtiön mukaan laman seurauksena 

valmisruokatuotannon kannattavuus oli suuresti heikenty-
nyt ja tyhjäksi jääneet tilat olivat rasitteena valmisruokateh-
taan ja lähettämön toiminnoille. Runsaan 150 työntekijän 
saamassa neuvottelukutsussa mainittiin tarve keskittää Porin 
tuotantolaitoksen toiminta LSO-konsernin muihin yksiköi-
hin. ”Tätä me olemme pelänneet, koska olemme nähneet, et-
tä tätä taloa on ajettu alas Turusta. Tänä vuonna jo 300 hen-
keä on saanut lähteä. Yt-neuvottelut ovat pelkkä muodollisuus", 
sanoi varapääluottamusmies Arto Vettenranta. Satakunnan 
Kansa 29.12.1992. SOT:n ja LSO:n osaston pääluottamus-
mies Pekka Välimäki arvosteli voimallisesti LSO:n toimin-
taa. ”Puheet porilaisten työpaikoista Etelä-Satakunnassa ovat 
täyttyä höpinää. On turha enää yrittää, kun paskat ovat jo 
housuissa. Kortistoon me joudumme, Etelä-Satakunnassa on 
väkeä yllin kyllin tarjolla”195

Myös tuottajat olivat pettyneitä. Satakunnan sikata-
louskerhoa johtanut sianlihantuottaja Hannu Heikola 
Kokemäeltä koki, ettei SOT: ja LSO:n fuusio ole vastannut 
satakuntalaisten tuottajien odotuksia. Itsekin fuusion puoles-
ta äänestänyt Heikola sanoi, ettei silloin ymmärretty kuinka 
pian alan toimintaedellytykset huonenevat. Fuusion aikaan 
tuottajaliitto puolsi yhdistymistä, jonka katsottiin vahvista-
van satakuntalaisten tuottajien tilannetta. Mutta toisin on 
käynyt. Nykyaikainen teurastamo Porissa on lopetettu, tuot-
tajahinta on kymmenen vuoden takaisella tasolla, vaikka 
kustannukset ovat jatkuvasti nousseet.196 Etelä-Satakunnassa 
tehdyissä järjestelyissä valmisruokatuotanto ( mm. grillatut 
broilerit, pihvit ja pyörykät) keskitettiin Säkylään. Euran lai-
toksen tehtäväksi tuli broilereiden teurastus ja raakojen li-
hojen pakkaustoiminnot. Köyliön laitoksen tehtäväksi tuli 
broileriemojen, kanojen ja kalkkunoiden teurastus. 

Vuoden 1993 maalikuussa LSO Food ilmoitti lopettavansa 
pizzojen, piirakoiden ja jauhelihapihvien valmistamisen Porissa. 
Tuotanto on päätetty siirtää Etelä-Satakuntaan. Taustalla oli hil-
jattain tehty yrityskauppa, jossa Kariniemi Oy:n tuotantolaitok-
set Eurassa ja Köyliössä siirtyivät Cultor Oy:ltä LSO:ja SOT:n 
yhdessä omistamalle Broilertalo Oy:lle. Yhdistymisen myötä 
vapautui nykyaikaista teollisuustilaa. Tämä merkitsi myös toi-
minnan loppumista Porin Karjarannassa.197
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Satahämeen Osuusteurastamo aloitti ensimmäisenä osuusteurastamoista 
pizzan teon 1980-luvulla. Siinä yhdistettiin tuloksekkaalla tavalla eri alojen 
osaaminen. Porin leipä teki pohjat ja SOT päällisen. lSO-fuusion jälkeen tuo-
tanto supistui ja vuonna 1992 lSO Food valmisti Porissa enää pizzoja, piira-
koita ja jauhelihapihvejä.
Kuva Antti Suominen, Satakunnan Kansa 1992.

Lounais-Suomen Osuusteurastamon ensimmäinen fuu-
siovuosi sujui toimitusjohtaja Voitto Scharlinin mukaan 
olosuhteisiin nähden kohtuullisesti puhuessaan Kokemäellä 
tuottajien päivän tilaisuudessa helmikuussa 1990. Hän ei 
nähnyt tulevaisuutta kovin valoisana ja ratkaisua odottavat 
suuret kysymykset, kuten Gatt-neuvottelut ja Suomen suhde 
yhdentyvään Eurooppaan. Maataloustuottajien Satakunnan 
liiton silloinen toiminnanjohtaja Juha Korkeaoja ennakoi 
muutoksia: ”Toimintaympäristö on uusi, enää ei ole selvää, et-
tä maataloustuotteiden nostetaan neuvotteluissa inflaatiota vas-
taavasti kuten on tehty lähes joka vuosi yli 15 vuoden ajan. Jos 
tuotteiden tavoitehintoja ei voida täysimääräisesti nostaa, vil-
jelijöille täytyy taata mahdollisuus tulostason nostoon yritystä 
kehittämällä ja yrityksen on voitava kasvaa. Tuotannon laajen-
tamismahdollisuus tilatasolla merkitsee samalla kokonaistuo-
tantomäärän kasvua, joka lisää markkinointimaksua ja hei-
kentää kannattavuutta. Se pudottaa yrittäjiä pois ja tuotanto 
hakee sitä kautta uuden tasapainotilan. Kun maatalousyritys-
ten erityispiirteet otetaan huomioon, ei markkinavoimia saa 
päästää valloilleen täydellä voimalla ja nopeudella”.198 

Fuusioita SOT:n puolesta valmistelleen ja fuusion jälkeen 
LSO:n ja LSO Foodin toimitusjohtajana vuonna 1989 toi-
mineen kauppaneuvos Häyryn mukaan tapahtunut kehitys 
oli yllättävä:

– Yllättyin, että näin pian tapahtui Porin purkautuminen 
ja lopettaminen. Olihan yhdistymisvaiheessa vielä 700 henkeä 
töissä. Mutta oli odotettavissa, että näin tulee käymään. Olin 
vielä vajaan vuoden toimitusjohtajana yhdistämässä kahta or-
ganisaatiota. Scharlin oli oikeastaan jo määritelty Haapakosken 
jälkeen toimitusjohtajaksi. Mutta kun yhtyminen tuli, määri-
teltiinkin, että olisin toimitusjohtajana vajaan vuoden eläke-
ikään saakka. Sen jälkeen Scharlin ja Paatelainen olivat mesta-
reina, kun TLK lopetettiin siinä vaiheessa täysin tarpeettomana 
ja kustannuksia aiheuttavana kokonaisuutena.(Haastattelu 
9.4.2008)

Rakennekehitys jatkuu, jako suuriin, 
keskisuuriin ja pieniin

Suomessa liha-alan toimijoita oli 1980-luvun lopulla kahdek-
san Tuottajan Lihakeskuskuntaan kuuluvaa osuustoiminnal-
lista pellervolaista yritystä ja nelisenkymmentä yksityistä yri-
tystä, joista suurimmat olivat Pouttu, Snellman ja Saarioinen. 
LSO:n ja SOT:n fuusion jälkeen LSO Food hallitsi TLK-
ryhmässä hankintaa ja markkinointia Lounaisessa Suomessa. 
Naapurina Pohjanmaalla olivat Itikka ja Pohjanmaan Liha ja 
idässä Karjaportti. LSO:n ja SOT:n yhteinen osuus Suomen 
lihanhankinnasta oli lähes 40 %.

Valtakunnallinen liha-alan kehitys asemoitiin uudelleen, 
kun Tuottajain Lihakeskuskunnan TLK:n lopettamises-
ta päätettiin vuonna 1990 Lihakunnassa, Itikassa ja LSO-
Foodissa. TLK:n purkamista seurasi sen omistuksen jako. 
Seuraavan vuonna LSO Food sai haltuunsa TLK:lle kuulu-
neen teollisuuden eli HK:n, jolla oli rakenteilla uusi ruoka-
tehdas Vantaalle. HK:sta tuli LSO Foodin valtakunnallinen 
tuotemerkki. Itikka-Lihapolar sai yksinoikeuden valtakun-
nalliseen Atria-tuotemerkkiin. Ratkaisu merkitsi nykyis-
ten suurten lihatalojen HK:n ja Atrian muodostumista. 
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(Itikka-Lihapolarin nimi vaihdettiin Atria Oy:ksi vuon-
na 1994). Jo aikaisemmin esillä ollut ajatus yhdestä valta-
kunnallisesta yrityksestä, Liha-Finlandiasta jäi toteutumatta 
myös 1990-luvun alussa.

Edellä kuvatut liha-alan kehitys kosketti  laajas-
ti Satakuntaa ja erityisesti Poria juuri Satahämeen 
Osuusteurastamon suuren merkityksen takia. SOT merkitsi 
maakunnan asukkaille omia tuotteita, tuottajille omaa teu-
rastamoa ja monille jalostusyksikön ammattilaisille pitkä-
aikaista työpaikkaa. SOT:n ja LSO:n yhteistyötä ja fuusio-
ta seurasi elintarvikealan kasvu Etelä-Satakunnassa ja Porin 
merkityksen väheneminen. Maakunnan sisällä tuotannon 
alueellinen muutos vahvistui kun LSO osti Kariniemi Oy:n 
ja yhdistynyt Broilertalo kasvoi 2000-luvun alkuvuosina 
työntekijämäärältään yhtä suureksi kuin olivat Porin laitok-
set fuusion toteutuessa. Sianlihan ja naudanlihan tuottajille 
muutos merkitsi kuljetusautojen suunnan muutosta uusiin 
LSO:n tai muiden teurastamoihin ja työntekijöille hakeutu-
mista kasvavaan siipikarjatuotantoon tai yksityisiin liha-alan 
yrityksiin. SOT:ssa hankittu osaaminen ja innovaatiotkin 
ovat levinneet ympäri maakuntaa, kun kokeneita ammatti-
laisia on palkattu yrityksiin, koulutus- ja kehittämistehtäviin 
ja jotkut ovat ryhtyneet yrittäjiksi. 

Satakuntaan oli kehittynyt SOT:n rinnalla monia alan 
yrityksiä, jotka ovat löytäneet maakunnan tai valtakunnan-
kin markkinoilla oman asiakaskuntansa. Liha-ala on ja-
kaantunut kahteen ryhmään. Suuret, osuustoiminnallisesti 
toimivat yritykset tuottavat pitkinä sarjoina volyymituot-
teita kotimaan markkinoille ja vietiinkin. Suurimmat, HK 
Ruokatalo-konserni ja Atria Oyj, ovat 1990-luvun lopul-
ta lähtien kansainvälistyneet Itämeren piirissä. Kotimaisen 
tuotannon keskittämisen ja toimipaikkojen saneeraami-
sen aikana ne ovat kasvuhakuisilla strategioillaan ja yritys-
ostoillaan kasvaneet Baltian ja Pohjoismaiden johtaviksi 
lihanjalostajiksi.

Toisen ryhmän muodostavat yksityiset, keskisuuret ja 
pienet yritykset. Mutta mikä on suurten ja pienten rooli, 
milloin pienellä ja keskisuurella yritystoiminnalla on mah-
dollisuuksia? Ovatko keskisuuret tässä jaossa väliinputoajia, 

onko liha-ala polarisoitunut kokonaan suuriin ja pie-
niin. Helsingin yliopiston lihateknologian professori Eero 
Puolanne luonnehtii kehitystä:

– Isot yritykset luovat lihaketjulle selkärankaa, joka luo 
pohjaa alalle. Rakennelmaa eivät pienet pysyisi pitämään 
pystyssä. 1980-luvulla kuvaan tuli myös massiivinen tek-
nologian nousu, joka vapautti ihmistyövoimaa, vaikka li-
ha-alalla aina tarvitaan käsiä. Teknologian rinnalle tuli 
hygienian kehitys. Isoissa yrityksissä haluttiin panna asiat 
kuntoon, niin ettei niihin tarvitse palata. Tähän liittyi sa-
manaikaisesti ruoanlaittotapojen muutos, valmiitten ruo-
kien käyttö. Tällainen yhteiskunnan ruokahuollon järjes-
täminen vaatii ruokajärjestelmiltä paljon. Muutos on ollut 
suurta. Aikanaan liha tuli ruhona kauppaan, jossa se paloi-
teltiin niin, että saatiin kaikki osat myydyksi. Nyt kuluttaja 
ostaa sitä mitä haluaa ja vastuu lihan tasapainoisesta käy-
töstä siirtyy teollisuudelle, jolla siihen on paremmat mahdol-
lisuudet. (Haastattelu 19.2.2008)

Suuyritykset HK ja Atria ovat löytäneet kovan markkina-
kilpailun ohessa myös yhteistyökohteita, jotka ovat olleet 
molemmille hyödyllisiä. 

– Lemmikkieläinrehualalla hakeuduttiin yhteistyöhön, 
kun Atrialla oli laitos Kuopiossa ja HK:lla Turussa hanka-
lassa paikassa. Se lopetettiin ja tuotanto keskitettiin yhteis-
työssä Kuopioon. Kun Forssassa nautateurastuslinjassa oli 
vanhentunut kalusto, niin vuonna 2000 päädyttiin yhtei-
seen nautateurastukseen Atrian kanssa Kauhajoelle. Siitä 
kumpikin hyötyi. Kalkkunan tuotanto oli molemmille sekä 
HK:lle että Atrialle tappiollinen. Kalkkunaliike toimintaa 
pystytään jatkamaan nyt HK:n ja Atrian Säkylän yhteisteu-
rastamolla. Vaikka markkinoilla kilpaillaan, niin kilpailijat 
voivat toimia yhdessä, kun se on molemmille kannattavaa. 
Yhteistyö toimii win-win-ratkaisuissa (molemmat voitta-
vat) ja voidaan arvostaa myös toista, toteaa yhteistyöstä 
HK Ruokatalon toimitusjohtajana vuosina 1994–2006 
toiminut vuorineuvos Simo Palokangas. (Haastattelu 
16.10.2008)
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perinteitä ja uutta yrityStoimintaa

Satakunnan liha-alan ykkösyrityksen Satahämeen 
Osuusteurastamon ohella maakunnassa on tämän lu-
vun alussa mainittujen pienteurastamojen jälkeen toimi-
nut kymmeniä pieniä ja keskisuuria liha-alanyrityksiä. 
Osa niistä on hyödyntänyt SOT:ssa hankittua osaamista 
palkkaamalla sen entisiä työntekijöitä. Yritysten lopetta-
misten yhteydessä ammattiosaamista on siirtynyt toisiin 
yrityksiin. Erityisesti monen Pohjois-Satakunnan yrityk-
seen taustalla on alueen pitkä palvilihaperinne. Seuraavat 
yritysesimerkit kuvaavat kehityspolkuja, joilla perinteen 
pohjalta on kehittynyt tämän päivän tarpeisiin reagoivia 
yrityksiä.

Pohjois-Satakunnan palviperinteestä ponnistanut 
Huittisten Lihapojat Oy kasvoi 1960-luvun alusta valtakun-
nallisestikin merkittäväksi lihanjalostajaksi 1980- ja 1990-lu-
vulla. Sen kasvun taustalla oli monipuolinen tuotekehitys ja 
osin myös tilanne, joka syntyi kun OK-lihan myynnin jäl-
keen markkinoita 1980-luvun lopussa jaettiin uudelleen. 
Tuolloin yritys alkoi valmistatua mm. investoinneilla näkö-
piirissä olevaan Euroopan yhdentymiseen. Lihatuotteiden 
ohella yritys alkoi valmistaa eineksiä (mm. lihapullia ja kaa-
likääryleitä). Suurimmillaan Lihapojilla oli runsaat 230 
työntekijää ja yritys toimi Huittisissa kolmessa kiinteistös-
sä. (Yksi kiinteistöistä oli konkurssiin 1999 mennyt Oripään 
Saunapalvi Oy, jonka Lihapojista lähtenyt Erkki Lahtonen 
perusti 1970-luvun alussa). Lihapojat osti myös Raumalla 
1990-luvun puolivälissä konkurssiin menneen Erkki Aallon 
lihajalostetehtaan. 

Huittisten Lihapojilla oli suuri tuotevalikoima ja mo-
nia merkkituotteita. Se toi markkinoille innovaationa 
vuonna 1998 terveysvaikutteisia Omecol-makkaroita, 
joissa makkaroiden valmistuksessa eläinrasvoja korvat-
tiin kasviöljyllä. Liha-alan kilpailun kiristymisen ja mm. 
hullun lehmän taudin aiheuttamien uusien kustannus-
ten johdosta Lihapojat joutui yrityssaneeraukseen vuon-
na 2001 ja ajautui lopulta konkurssiin, vain pari vuotta 
yhtiön perustajan Jouko Lehmuksen jätettyä vetovastuun 

seuraajilleen. Yrityksen 180 työntekijää jäi työttömäksi. 
Työntekijöiden ja Huittisten kaupungin menetystä lieven-
si Lihajaloste Korpela Oy:n ja Kivikylän Kotipalvaamon 
tulo Lihapoikien entisiin tiloihin. 

Pohjois-Satakunnan palviperinteestä nykyaikaisiin lihataloihin
Pohjois-Satakunnan liha-alan yritysten historian taustalla on yli sa-
dan vuoden palvausperinne. Ainakin kankaanpääläiset ja jämijär-
veläiset palvarit kävivät hevoskärryillä 1910-luvulla Tampereen kes-
kustorilla ja Porin torilla myymässä palvilihaa ja käsityötuotteita. 
Oman tai naapurin kasvattaman sian palvaaminen oli yleistä.”Ei 
tarvinnut tehtaita perustaa, kun joka talossa tehdas oli kunnos-
sa. Sian vain tappaa, antaa vähän aikaa olla suolassa ja palvaa, vie 
saunaan ja palvaa. Ja kun oli palvattu, sai mennä kylpemään sin-
ne päälle”, kertoo Iivari Mattila Lihalehden haastattelussa (1970.) 
Lihaa myytiin 1930-luvun alkupuolelle saakka markkinoilla Viipuria 
ja Helsinkiä myöden. Saunapalvi oli säilöntämuoto. Myyntiä varten 
lihat paloiteltiin sopiviksi kappaleiksi. Palvikinkku oli maakuntaruo-
ka, erikoisuus muualla maassa. Kolmekymmentäluvun pula-ajan 
jälkeen myynnille tuli rajoituksia lihantarkastuksen myötä. Monet 
lopettivat palvaustoiminnan. 

Vuonna 1957 pohjois-satakuntalaiset palvaajat perustivat 
oman yhdistyksen kehittämään yhteistyötä. Tuotanto alkoi tul-
la teollisemmaksi ja tuotteita markkinoitiin myös vähittäiskaup-
paan. Vuosisadan alkupuolen palvaamisperinnettä ovat jat-
kaneet yritystoimintana mm. Huhtasalo, Mattila, Huhtaniemi, 
Pajuniemi, Lihajaloste Mynttinen, Lihajaloste Korpela, Huhtahyvät 
ja Maalaistuote Vataja. Samaan perinteeseen kuuluu myös vuonna 
Laviassa Kalle Mattilan perustama yritys, joka muutti vuonna 1962 
Huittisiin ja otti nimekseen Huittisten Lihapojat. Nykyisin näitä liha-
alan yrityksiä on toistakymmentä.(Lihalehti, Seppo Korpelan haas-
tattelu 13.3.2009).

Jo lopettaneita pohjois-satakuntalaisia liha-alan yrityksiä olivat 
mm. Maakunnan Liha Oy Honkajoella ja Lihajaloste Mynttinen Oy 
Jämijärvellä. Maakunnan liha joutui vararikkoon 1980-luvulla. SOT, 
Itikka ja Pohjanmaan liha ostivat konkurssipihan. Myöhemmin tiloihin 
tuli Honkajoki Oy, joka tuotti lihaluujauhoa. 

Lihajaloste Mynttinen kasvoi parin hengen perheyrityksestä 
1970-luvun lopulta 1990-luvulle Jämijärven toiseksi suurimaksi yri-
tykseksi (enimmillään n. 80 työntekijää). Sillä oli kotimarkkinoiden 
lisäksi vientiä Keski-Eurooppaan. Yritys ajautui vuonna 1996 kon-
kurssiin. Tiloissa valmisti makkaroita sen jälkeen kankaanpääläinen 
Maalaistuote Vataja ja vuosikymmenen lopulta lähtien tiloissa on toi-
minut Jämin Rahtipalvi Oy, jonka perustaja oli ollut aikaisemmin töissä 
SOT:lla. Kankaanpäähän perustetut tilateurastamot alkoivat teurastaa 
lähiseudun lihaa jalostettavaksi. 
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Saunapalviperinteen jatkaja ja kehittäjä
Lihajaloste Korpela Oy:n historian taustalla on Pohjois-Satakunnan sau-
napalviperinne. Vuodesta 1987 yhtiön osakkaana ja vuodesta 1997 toi-
mitusjohtajana toimineen Seppo Korpelan isä Arvi oli Laviassa lihan-
palvausta harjoittaneen Kalle Mattilan ensimmäisiä työntekijöitä. Siellä 
saatuja oppeja käytettiin vuonna 1958 Kankaanpäähän perustetussa li-
hansavustamossa. Tuotantoa ja tiloja laajennettiin moneen otteeseen 
1960- ja 1970-luvulla ja markkina-alue laajeni Satakunnasta ja Varsinais-
Suomesta koko läntiseen ja eteläiseen Suomeen, myöhemmin koko maa-
han. Lihajaloste Korpelan liikevaihto on nykyisin (2008) n. 20 miljoonaa 
euroa ja henkilöstöä on 110.

– Korpelan toiminta alkoi laajeta palvilihasta 1980-luvulla kokoliha-
leikkeleisiin. Pian tarvittiin tuotteet pakattuna. Tuli lihan pakkaaminen 
ja pakkauskoneet kun 1980-luvullla yritykset alkoivat laajentaa tuoteva-
likoimaa. Merkittävä syy laajentamiseen oli, että näkyvä rasva haluttiin 
tuotteista pois. Ennen oli haluttu, että pitää olla näkyvää rasvaa. Silloin 
jokaiselle laitokselle jäi sellaisia ruhonosia, jotka piti joko myydä esim. 
makkarantekijöille, einesteollisuudelle tai ryhtyä tekemään itse. Se ajoi 
yrityksiä jalostamaan tuotteita pidemmälle. 

– Toimintaan vaikutti 1990-luvun alussa lähestyvä EU-aika, kun elin-
tarvikelaitosten hygieniavaatimukset kasvoivat. Yritys lähti Honkajoelle, 
jossa saatiin riittävän iso tontti ja valmis tuotantolaitos. Koko tuotan-
to keskitettiin sinne vuonna 1997. Tuolloin yritys työllisti n. 70 henkeä. 
Honkajoella laajennettiin koko ajan, kehitys oli voimakasta, alkoi vien-
ti. Logistiikkaa, linjoja ja pakkauskoneita uusittiin. EU:iin mentäessä hin-
toja kompensoitiin ja liikevaihdot putosivat. Myyntihinnat eivät pudon-
neet yhtä nopeasti kuin raaka-aineen hinta, joten tulokset eivät silti olleet 
huonoja. Korpelan tuotteiden vienti etenkin Venäjälle kasvoi vuoteen 
1998, ruplan romahtamiseen saakka. Viimeinen laajennus oli puolitiessä 
kun tulipalo tuhosi tehtaan vuonna 2001.

– Tulipalon aikaan Korpelalla oli parisataa tuotetta. Tulipalon jälkeen ei 
ollut varmaa jatketaanko tuotantoa. Päätettiin kuitenkin heti antaa kaup-
poihin päin kuvaa, että tuotteet ovat vain hetkellisesti pois tuotannos-
ta. Kaupat pitivät hyllypaikkaa keskeisille runsaalle kymmenelle tuotteelle 
kolmisen kuukautta. Pian pystyttiin kaupalle ilmoittamaan, koska suu-
rimpia tuotteita on tulossa. Silloin toimittiin Jämijärvellä Mynttisen van-
hoissa tiloissa. Kun Huittisten Lihapojat oli mennyt hiljattain konkurssiin, 
päädyttiin sen tilojen ostamiseen. Tuotanto käynnistyi Huittisissa vuon-
na 2003. Lihapoikien tuotemerkit tulivat mukana yrityskaupassa ja me-
nevimpiä tuotteita alettiin valmistaa. Käytännössä tuotevalikoima kasvoi, 
kun myös vanhat omat merkit säilyivät. Jatkuvasti mietitään voidaan-
ko vähentää, mutta karsinta on vaikeata. Runsaalla kolmellakymmenel-
lä tuotteella tehdään kolme neljännestä liikevaihdosta ja loput tuotteis-
ta merkitsevät 1,5 miljoona kiloa vuodessa eli kappaleina 7,5 miljoona 
tuotepakettia. Tuotevalikoimaa kasvatti vuodesta 2005 myös einesten 
lisääntyminen. Kun kaikki valmistajat tuntevat toistensa tuotannon ja 
kauppakin voi milloin tahansa jättää jonkun tuotteen pois, yritys on haa-
voittuva, jos on vain harvoja tuotteita.

–Yhtiön raaka-aineet tulevat sekä kotimaasta että ulkoa. Sianliha han-
kitaan yksityiseltä lihanhankintäyhtiöltä, leikkaamoilta ja myös osuusteu-
rastamojen kautta. Nelisenkymmentä prosenttia sianlihasta tuodaan ul-
koa. Osa siipikarjasta tulee Suomesta, osa Puolasta, jonkin verran myös 

Thaimaasta. Jos esimerkiksi tarvitaan broilerin rintafilettä 10 000 kg, niin 
sitä ei Suomesta löydy. Myös kalkkuna ja lammas tuodaan ulkoa, koska 
suomalaiset määrät eivät riitä ja hinnat nousevat korkeaksi, sanoo Seppo 
Korpela. (Haastattelu 13.3.2009)

Kauppa on edelleen 2000-luvulla keskittynyt ja tilaukset tehdään 
koneellisesti. Osa lihanjalostajista on halunnut pysyä paikallisina, osa 
on mukana valtakunnallisessa jakelussa. Kaikki ovat erikoistuneet ja 
hakeneet oman tapansa toimia. Korpela on markkinoilla mukana val-
takunnallisesti kaikissa kauppaketjuissa. Honkajoen tehtaan tulipalon 
jälkeen vuonna 2005 samalle paikalle valmistunut valmisruokatehdas 
valmistaa tuotteita, joista useimmat ovat laktoosittomia ja gluteenit-
tomia, ilman rasvaa kypsennettyjä. Kuluttajatutkimuksen perusteella 
uusia kypsennettyjä tuotteita suunnataan erityisesti nuorille. Synergiaa 
syntyy salaattitarpeiden hankinnassa vieressä sijaitsevan kasvihuone-
keskittymän kanssa. Yhtiön tuotteita viedään Pohjoismaihin, Venäjälle 
ja Keski-Eurooppaan, jonne vienti kuvaa yrityksen innovaatiotoimin-
nan tuloksia.

 

lihajaloste Korpela jatkaa pohjois-satakuntalaista lihanjalostusperinnettä 
Huittisissa ja Honkajoella. Tuotevalikoimassa on entistä pidemmälle jalostet-
tuja tuotteita, mutta perinteiset palvilihat ovat edelleen suosiossa. Palvilihan 
paloittelua Huittisten tehtaassa.
Kuva Erkki Salomaa 2009.
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Innovaatiotoiminnasta ja -ympäristöstä 
– Ideoita haetaan myös ulkomailta. Tuotannossa toi-
mivilta tulee ideoita, joita markkinointi tukee. Siitä 
tulee yhteistuloksena tuotteita. Innovaatiotoimintaa 
voisi tehdä vielä suunnitelmallisemmin yrityksessä ja 
enemmän osaamista voisi vielä hakea ulkopuolelta, 
Ajankäyttö tulee kuitenkin vastaan samoin kuin se, 
että pyritään usein tekemään säästäen työn ohessa. 
Hyvänä puolena keskisuurella talolla on nopeus, tie-
don kulku ja toteutus. 

– Honkajoen laitoksella valmistetaan kypsennettyjä 
tuotteita, joita Suomessa on vähän ohjelmassa, vaik-
ka ne eivät yleisesti ottaen aivan uusia olekaan. Uutta 
monitoimilaitetta voidaan käyttää grillauksesta paah-
tamiseen. Niitä on vain harvoja Euroopassa. Yhtiö al-
kaa tehdä gluteenittomia tuotteita Keski-Eurooppaan, 
vaikka gluteeniasiat eivät ole siellä yhtä pitkäl-
lä kuin Suomessa. Erikoistuotteet antavat Suomelle 
mahdollisuuksia. 

– Palveluita maakunnassa on saatavissa, mutta eh-
kä tarjontaa ja kontakteja voisi olla enemmänkin. 
Julkisten rahoittajien varojen käyttö, projektit ym. 
ovat aikaa vieviä ja niihin ei pienten yritysten aika 
riita. Silloin tarvitaan muita organisaatiota avuksi. 
Huittisissa Satafood on luonnollinen yhteistyökump-
pani. Hankkeiden täytyy olla pitkäjänteisesti suunni-
teltuja, jotta ne pääsevät kaupan rytmiin mukaan. 
Jos ei tuotetta saa kaupan valikoimiin, sitä ei kan-
nata ruveta tekemään. Keskisuuren talon tuotteen 
pitää löytyä kaikista K-marketeista ja S-marketeista. 
Tuote on ratkaiseva, mutta joskus pienikin muutos, 
esim. pakkauksessa voi johtaa menekin hyvään kas-
vuun. Kun kauppa kehittyy nopeasti, tarvitaan elin-
tarvikekaupan markkinaosaamista. Pienen ja keski-
suuren on vaikea päästä valikoimiin. Siihen tarvitaan 
osaavia kumppaneita, toteaa kehitystyöstä Seppo 
Korpela (Haastattelu 13.3.2009)

Pohjois-Satakunnan liha-alan yrityksistä esimerkiksi Huhtahyvät Oy 
ja Maalaistuote Vataja ovat kehittäneet toimintaansa ja löytäneet eri-
koistumalla mahdollisuudet markkinoilta. Huhtahyvät Oy on vuonna 
1988 Vilskan perheen perustama yritys, joka jatkoi Huhtasalo Oy:n 
liiketoimintaa. Kankaanpäässä toimivan yrityksen päätuotteita ovat ko-
kolihaleikkeet, hyytelöt ja kestomakkarat sekä salaatit (esim. rosollit), 
joiden jalostus käynnistyi vuonna 2007. Yritys on ollut edelläkävijänä 
lihan siivutuksessa rasiapakkauksiin. Noin 60 henkeä (v. 2008) työllis-
tävä yritys tekee vähittäiskauppamyynnin lisäksi alihankintayhteistyötä 
ammattikeittiömarkkinoilla.

Maalaistuote Vataja Kankaanpäässä on kehittynyt 1970-luvun alusta 
lihanvälitys- ja kuljetustoiminnan kautta omien tuotteiden valmistajak-
si vuonna 1988. Alkuvaiheen perinteinen palvi-, lihahyytelö- ja makka-
ravalikoima on laajentunut mm. metvurstin ja muiden lihajalosteiden 
lisäksi erityisryhmille tarkoitettuihin tuotteisiin. Vatajan eri yhteistyö-
kumppaneiden kanssa kehitetyt lisäaineettomat tuotteet edustavat in-
novatiivista tuotekehitystä, jolla pienehkö (n. 30 hengen) yritys pystyy 
löytämään mahdollisuuksia tiukoilla lihamarkkinoilla. Vuosituhannen 
vaihteessa markkinoille tulleet allergiaystävälliset ja nitriitittömät tuot-
teet edustavat ns. free from -ryhmää eli tuotteita, jotka on tarkoitet-
tu erityisryhmille, jotka eivät voi käyttää perinteisiä lihavalmisteita. 

Huhtahyvä Oy:n on jalostanut lihaa Kankaanpäässä parikymmentä vuotta. Sen tuottei-
ta ovat mm. kinkkuleikkeet, joita linjalla pakkaavat lihavalmistetyöntekijät Pirkko Wall ja 
Marika lahti.
Kuva Martti larikka, Satakunnan Kansa 2005.
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Vuonna 2002 markkinoille tuotettu lisäaineeton tuotesarja 
on valmistettu ilman nitriittiä, fosfaattia, natriumglutamaat-
tia ja hapettumisenestoaineita, eivätkä tuotteet sisällä mai-
toa, jauhoa tai soijaa.

Porissa tai ympäristössä lihanjalostus on SOT:n 1990-lu-
vun lopettamisen jälkeen jäänyt muutaman pienyrityksen 
varaan. Ulvilassa toimii makkaroita ja muita lihatuotteita 
valmistava pienyritys Sata-Liha sekä naudan- ja lampaanli-
han luomutuotantoon erikoistunut Tenhon tila. 

Yksi keskisuurista liha-alan yrityksistä 1900-luvun lopul-
la oli Valta-Liha Oy, jolla oli tuotantolaitos Harjavallassa ja 
Eurassa. Yritys lopetti toimintansa vuonna 2003. Syyt oli-
vat samat kuin monilla pienillä liha-alan yrityksillä: kannat-
tavuuden heikentyminen, tiukentuneet jätteiden käsittely-
vaatimukset ja lisääntyneet valvontakulut, hullun lehmän 
taudin vaikutukset ja yrittäjän ikääntyminen. Huittisissa 
innovatiivista toimintatapaa edusti aikuiskoulutuskeskuk-
sen entisen opettajan Esa Pirkolan vuonna 1987 perustama 
Lihamesta, jonka idea perustui tuottajien ja muiden toimit-
tamasta eri eläinten lihasta rahtityönä tehtäviin tuotteisiin, 
kuten säilykkeisiin ja makkaroihin. Yritys muutti 2000-lu-
vun alussa Mouhijärvelle Pirkanmaalle.

Lammasta Köyliöstä
Lampaan lihaa kulutetaan Suomessa vain 600 g henkeä kohti vuodes-
sa. Suuret teurastamot ovat luopuneet lampaan teurastuksesta keskit-
tyessään volyymituotteisiin. Tämä kehitys oli taustalla, kun neljä maa-
tilaa perusti vuonna 1998 Lallin Lammas -teurastamon Köyliöön. Se 
on keskittynyt lampaan ja vuohien teurastukseen ja lampaiden avul-
la tehtyyn ympäristön hoitoon. Vuonna 2006 säädetyn uuden elin-
tarvikelain vaatimukset täyttävän laajennuksen jälkeen Lallin Lammas 
on noussut maan suurimmaksi lammasteurastamoksi. Yhtiöllä on oma 
lampola, mutta se teurastaa ennen kaikkea muiden kasvattajien lam-
paita. Lampaita vuokrataan ympäristönhoitoon. Lallin Lammas sai 
vuonna 2003 maakunnallisen InnoSuomi-palkinnon teurastustoimin-
nasta ja lampaiden käytöstä ympäristönhoidossa. Lallin Lampaan osa-
kas Veli-Pekka Suni erittelee kehitysvaiheita:

– Lounais-Suomen Osuusteurastamo teki jo alkuvaiheessa ratkaisun, 
että se lopettaa lampaan teurastuksen ja siitä tuli siten merkittävä yh-
teistyökumppani. Tavoitteena oli kotimaisen lampaanlihan ympäri-
vuotinen saatavuus. Alkuvaiheessa lähtökohtana oli ajatus, että lihaa 
voitaisiin myydä kuluttajille suoraan pakkaseen. Pian huomattiin, et-
tä se ei riitä. Parempi kohderyhmä olisi hyvintoimeentulevat kasvu-
keskuksissa. Lihatukuista tuli pian suurin ostaja. Nähtiin, että volyy-
miä pitää olla. Ostajakunta on edelleen laajentunut; on marketteja, 
ravintoloita, pitopalveluita ym. Hangosta Utsjoelle. Vähitellen myös 
etnisistä ryhmistä on tullut merkittäviä asiakkaita. Alun maakunta-
rajasta hankinta- ja teurastusalue on laajentunut. Nyt hankinta-alu-
eena on koko Lounais-Suomi (ml saaristo), Uusimaa ja viime aikoina 
myös Pohjanmaa ja Keski-Suomi. Idea ympäristönhoidosta lampai-
ta vuokraamalla perustui EU:n ympäristötukeen. Vakioasiakkaat te-
kevät vuokrausta lähipiirissään tutuksi ja idea on näin mennyt läpi. 
Esimerkiksi Köyliössä oli vuonna 2008 noin 70 ha lampaiden laiduna-
laa ympäristötuen piirissä. (Haastattelu 15.4.2008)

lihan luonnonmukaista tuotantoa 
Satakunnassa on vähän. Tenhon tila 
Ulvilassa kasvattaa luomupihvikarjaa 
ja lampaita sekä jalostaa niitä myytä-
väksi mm. omassa tilamyymälässä. 
Kuva Erkki Salomaa 2008.
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Rauman seudulla Erkki Aallon lihajalostetehdas aloit-
ti 1940-luvulla ja valmisti korkealaatuisia tuotteita myös 
vientiin 1990-luvun puoliväliin saakka, jolloin yritys teki 
vararikon. Aallon tiloissa toimintaa jatkaneen Huittisten 
Lihapoikien ajautuminen samaan tilanteeseen lopetti 
Raumalla vanhassa meijerikiintiössä toimineen jalostustoi-
minnan. Sen jälkeen raumalaista lihanjalostusta on edusta-
nut vuonna 1967 perustettu Suomisen Lihajaloste Oy. Se on 
tuonut innovatiivisina tuotteina markkinoille mm. runsas-
kuituisia luomumakkaroita. 

Sekä Aallon että Suomisen jalostuslaitokset ovat koh-
danneet liha-alan laitoksia vaanivan riskin, jalostamon tu-
lipalon. Tulipalosta on kärsinyt Lihajaloste Korpela kahdes-
ti. Tulipalosta on selvinnyt myös Rauman Lapissa toimiva 
Kivikylän Kotipalvaamo, joka on nopeasti noussut keski-
suurten lihanjalostajien joukkoon. Mainittujen yritysten 
ohella kuluttajien ruokapöytään ja tuovat vaihtelua monet 
maaseutuyrittäjien mm. lampaan ja vasikanlihasta valmista-
mat tai valmistuttamat tuotteet.

Lihan hankkijasta merkkituotteiden 
valmistajaksi
Kivikylän Kotipalvaamo Oy on keskisuuri suomalai-
nen lihayritys, jolla on kaksi jalostuslaitosta, perusta-
mispaikalla Lapin Kivikylässä ja uudempi Huittisissa. 
Yritys on 2000-luvulla kasvanut nopeasti. Sen palve-
luksessa on jo runsaat 100 henkeä (2008). Kuten mo-
nen satakuntalaisen liha-alan yrityksen myös Kivikylän 
juuret ovat lihan hankinnassa, tuottajien tuntemuk-
sessa ja myyntityössä saadussa ihmisten tarpeiden 
ymmärryksessä. Yritys on kasvanut vetäjänsä ja pe-
rustajansa Jari Laihosen johdolla Satakunnan kolman-
neksi suurimmaksi lihan jalostajaksi. Yritys valmistaa 
makkaroita, muita lihajalosteita ja eineksiä. Yrityksen 
vaiheissa yhdistyvät yrittäjähengen kehittyminen ja li-
ha-alan muutoksen tuomat tilanteet sekä niihin tart-
tuminen. Jari Laihonen kuvaa kehitysvaiheita kotisau-
nasta valtakunnalliseksi toimittajaksi:

– Isä oli toiminut lihan hankintamiehenä. Kun per-
he muutti Lapin Kivikylään vuonna 1977, saunasta 
tehtiin palvisauna palvikokeiluja varten. Sen jälkeen 
tutut alkoivat kysellä palvikinkkuja. Joulukuussa teh-
tiin ehkä 3–4 saunallista, pääsiäisenä yksi saunallinen, 
joskus muulloin satunnaiseen tarpeeseen yksi saunal-
linen. Vasta 4–5 vuoden päästä toiminta alkoi kasvaa 
ja 80-luvun puolivälissä palvattiin 1–2 saunallista kuu-
kaudessa. Isän kuoleman (1990) jälkeen poika jat-
koi työtä oltuaan nuoresta asti toiminnassa mukana. 
Tuottajien ja maakunnan tuntemus auttoi jatkamaan 
hankintatyötä. Lihaa tuottajilta ostettiin omiin nimiin, 
ja ne myytiin teurastettuna eteenpäin. Teurastus ta-
pahtui Aallolla Raumalla, Paimion teurastamossa, 
Mellilässä tai Turun vientiteurastamossa. Innostus 
hankinta- ja ostotyöhön kasvoi. Kun 90-luvun alus-
sa oli työttömyyttä, niin apumiehiäkin löytyi. Vuonna 
1992 Kivikylään valmistui 60 neliön suolaamo ja vas-
taanottotila. Välitystoiminnan ohessa myös savustus-
toimintaa lisättiin. Lehdissä ilmoiteltiin, kun sauna oli 
kuumana ja näin kävijät lisääntyivät. Vaimo alkoi äi-
tiyslomalla hoitaa kirjanpitoa (ja on siitä pitäen hoi-
tanut sitä ja muita käytännön talousasioita apunaan 
myöhemmin yrityksen kasvaessa vain yksi työntekijä). 
Kun toiminta alkoi laajentua, niin asioiden selkeyt-
tämiseksi perustettiin vuonna 1992 yritys, Kivikylän 
Kotipalvaamo Oy.

– Ensimmäinen työntekijä palkattiin vuonna 
1995,kun liha halpeni EU:iin liittymisen aikaan yhdes-
sä yössä 18 markasta 8 markkaan. Kun välitystoimin-
ta hintojen laskun jälkeen ei ollut kannattavaa, lihat 
ostettiin yritykselle ja leikattiin aikaisemmin raken-
netussa vajassa. Ne laitettiin vastarakennettuun kyl-
miöön, palvattiin ja tarjottiin kauppoihin. Sitten tuli 

Kivikylän Kotipalvaamo hankkii tuotteissa käytettävän lihan lähiseudun tuottajilta ja teurastuttaa 
pienillä teurastamoilla, jonka jälkeen liha leikataan lapin Kivikylässä edelleen jalostettavaksi.
Kuva Erkki Salomaa 2009.
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työvoimatoimiston kautta lihanleikkaaja töihin. Loppuvuonna 1995 oli 
4–5 työntekijää. 

– Vuoteen 2001 saakka mentiin teetetyillä makkaroilla. 
Lihanjalostustehdas Aallon kaatumisen jälkeen makkaroita teki Huittisten 
Lihapojat. Lihapoikien konkurssin jälkeen valmistusta tehtiin Savupojilla 
Tampereella. Kun laatu alkoi liikaa vaihdella, päätettiin ryhtyä it-
se jalostamaan aikaisemmin teettettyjä ja välitettyjä tuotteita. Se johti 
Huittisten Lihapoikien toisen kiinteistön ostoon ja tehtaan perustamiseen 
Huittisiin. Oli suuri askel lähteä pienestä lihapajasta tehtaan perustami-
seen. Aloitukseen tuli kymmenkunta työntekijää ja syksyllä 2001 avat-
tiin myymälä. Siitä asti on menty innolla eteenpäin. Vanhoista taloista 
mukaan tulleiden työntekijöiden asenne saatiin myönteiseksi ja innos-
tumaan Kivikylän puolesta. Tuotteet ovat hyviä ja tasalaatuisia. Kaikki 
tuotteet voidaan tehdä itse. Tuotekehitys tehdään työntekijöiden kanssa. 
Luotetaan siihen, että jos maistuu omassa suussa hyvältä, niin se maistuu 
muillekin. Vuonna 2002 käynnistettiin lihapullalinja ja myös einekset ovat 
vähitellen päässeet markkinoilla läpi. Aluksi myytiin lähelle Satakuntaa ja 
Varsinais-Suomen puolelle. Sitten on päästy keskusliikejakeluun. 

– Hankinta on jatkunut vanhaan malliin, mutta kun ennen lihaa ajettiin 
kuukaudessa 20 000 kiloa, niin nyt ajetaan 250 000 kiloa. Tilitykset lähte-
vät Kivikylästä eli ovat omissa käsissä. Liha hankitaan maakunnasta, yritys 
on sitoutunut kotimaiseen lihaan. Maakunnan ihmisten hyvä suhtautu-
minen on kasvun taustalla. Yrityksen vetäjän kasvot ovat säilyneet yri-
tyksellä. Teurastus tapahtuu nykyisin pienteurastamoissa Kankaanpäässä, 
Huittisissa ja Paimiossa, joka on edelleen pääpaikka. 

–Yrityksen Lapin toimipisteessä on lihatukku, leikkuuta, suolausta ja pal-
vausta ja Lappi on myös toimitus- ja jakelupaikka. Huittisissa tehdään 
muut jalostustuotteet, isot osat käsityönä. Työtä tehdään kahdessa vuo-
rossa. Vuoden 2009 alussa oli jo 105 työntekijää (Lapissa 35, Huittisissa 
70). 

Tuotekehityksestä ja innovaatioista
– Alkuaikoina tehtiin pelkästään palvia. Vuonna 1995 kehitettiin Wanhan 
ajan nakki ja Huiluntuhti (grillimakkara) ohjeina isän 60- ja 70-luvun lei-
kekirja. Kivikylästä vietiin lihat ja reseptit Aallolle, joka teki. Tunnetuksi 
tekemistä tehtiin kovalla työllä. Porukka alkoi innostua. Omia kehittely-
jä (tuoteinnovaatioita) on esim. palvikinkun pahvialusta, jonka tekemi-
seen on hankittu kone Itävallasta. Tanskalaiset toimittavat pakettipohjat. 
Kivikylä kehitti ensimmäisenä myös sianniskan, joka pakataan foliovuo-
kaan, jossa on kansikalvo päällä. Ideoita haetaan myös Keski-Euroopasta 
messuilta. Ideat tulevat henkilökohtaisten innostusten kautta. Jos on on-
nistunut myynnissä asti, niin se jaksaa kantaa asiaa eteenpäin. Vaikka 
monenlaisia asioita on mielessä, niin tahtia rajoittaa se, että täytyisi in-
vestoida aina niin paljon seiniin ja laitteisiin. Isot koneet ovat kalliita. 
Lainsäädännön muutokset edellyttävät investointeja. Liha-alan laitosten 
uudelleen hyväksyminen (2009) aiheuttaa Kivikylällekin ainakin kahden 
miljoonan euron investoinnit. 

– Talon vahvuuksia ovat tuottajien tuntemus, maakuntalähtöisyys ja 
työntekijöiden osaaminen. Vahva henki ja vastuuntunto on hyvä. On säi-
lytetty vanhat lihaisat tuotteet, mitkä on alussa tehty ja viety niitä eteen-
päin. Uusista tuotteistakaan ei saa tehdä halpaa vesitettyä. Huittinen on 
sijainniltaan hyvä logistiikan kannalta. Tämän päivän lihajalostuksesta 

liittyy ainakin kolmannes logistiikkaan. Lapissa kasvua ei olisi voitu saa-
vuttaa. Kaikki tuotteet menevät keskusliikkeen kautta. Omat myymälät 
ovat niin vahvoja, että pystytään neuvottelemaan keskusliikkeiden kans-
sa. Toiminta on asiakaslähtöistä, Lapin ja Huittisten myymälöissä käy pal-
jon yksittäisiä asiakkaita. Myyntiautot, kymmenkunta eri puolilla Suomea 
Itä- ja Pohjois-Suomea myöden, ovat loistavia konsulentteja. Omat myy-
jät myyvät omia tuotteita. 

– Yrityksessä on nopea tahti. Päätöksiä ja työtä tehdään silloin kun on 
tarve. Kuitenkin myös ohjausta, näkemystä ja kannustusta kaivataan. 
Kehittäjäyksiköillä asia etenee vaiheittain liian hitaasti. Maakunnasta ei 
aina löydy nopeasti apua ajankohtaiseen tarpeeseen. Kehittäjäyksiköiden 
kautta olisi hyvä saada tietoa esimerkiksi lainsäädännöstä. Toisaalta vä-
littäjäyksiköt voisivat viedä pienyrittäjien tarpeista tietoa lainsäätäjälle. 
Investoinnitkin ovat nykyisin TE-keskuksen maaseutuosastolla päätettä-
viä ja hankkeiden käsittely on hidasta. (Haastattelu 5.2.2009)

 

Kivikylän Kotipalvaamo on kehittynyt kymmenessä vuodessa muutaman hen-
gen palvaustoiminnasta yli sadan hengen yritykseksi. Oma myymälä yrityksen 
perustamispaikalla (Rauman) lapin Kivikylässä on edelleen tärkeä tuotteiden 
markkinoinnissa.
Kuva Erkki Salomaa 2009.
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Uusia menetelmiä ja tuotteita

Edellä on kuvattu satakuntalaista liha-alan yrityskenttää, pu-
naista lihaa raaka-aineenaan käyttäviä yrityksiä. Niiden toi-
mintaan liittyy monia teknologisia ja muita uudistuksia, joka 
ovat koskeneet suomalaisia yrityksiä yleensä. Satakunnassa 
on monessa oltu edelläkävijöitä, niin punaisen lihan kuin 
valkoisen lihan kehitystoiminnassa.

Liha-alan kehitys on toisen maailmansodan jälkeen eden-
nyt vaiheittain. Yksittäiset yritykset ovat hakeneet vaikut-
teita tutustumalla maailmalla uusiin menetelmiin, tekno-
logioihin ja tuotteisiin. Yksi keskeinen alan kehittäjä on 
ollut osuusteurastamojen ja niiden keskusliikkeen Tuottajain 
Lihakeskuskunnan (TLK) vuonna 1940 perustama perus-
tama Osuuteurastamojen Tutkimuslaitos. Toiminta käyn-
nistyi Kuopiossa, mutta muutti Hämeenlinnaan vuonna 
1952. Se yhdistyi Lihateollisuusopiston ja TLK:n teknilli-
sen osaston kanssa Lihateolliseksi Tutkimuslaitokseksi vuon-
na 1961 ja vaihtoi nimensä vuonna 1980 Lihateollisuuden 
Tutkimuskeskukseksi. Sen johdossa toimi 1940-luvun lo-
pulta 1960-luvun alkuun Fritz P. Niinivaara, joka on ollut 
liha-alan keskeisiä kehittäjiä Suomessa. Tutkimustoiminnan 
ja yritysten yhteistyönä kehittyivät mm. makkaroiden laa-
dunvalvonta 1940-luvulla, naudanlihan raakakypsytys ja li-
han vedensidontakyky, kestomakkaroiden ja säilykkeiden 
valmistus sekä einesten ja lihapakkausten valmistusmenetel-
mät 1950-luvulla. Yrityksiin perustettujen eineskeittiöiden 
toiminnasta kehittyi vähitellen nykyinen valmisruokateolli-
suus. Erityisen merkittävä oli Niinivaaran kehittämä baktee-
ripuhdasviljelmä, jonka pohjalta kestomakkarat kehittyivät. 
Hänen aikanaan kehitettiin myös fosfaatin ja teurastuksen 
sivutuotteiden käyttöä.

Monet liha-alan prosessit ovat säilyneet samankaltai-
sina. Suuri muutos kuitenkin on teurastuksen ja jalostuk-
sen vaiheiden muodostuminen tuotantolinjoiksi, joissa olo-
suhteet (mm. jäähdytys) ovat tarkoin säädeltyjä, valmistus 
ohjelmoitua ja toiminnot automatisoituja. Uutena ketjun 
vaiheena mukaan tuli 1950-luvulta lähtien pakkausosas-
to, kun kaupan rakenne ja toimintatavat alkoivat edellyttää 

tuotteiden pakkaamista. Esimerkiksi ensimmäiset liha-alan 
pakkaustutkimukset ja pakkaukset toteutettiin Satahämeen 
Osuusteurastamossa Porissa vuonna 1953. Erityisen merkit-
täviä ovat 1970-luvun alkupuolella käyttöön otetut suoja-
kaasupakkaukset, jotka säilyttävät lopputuotteen laadun hy-
vänä entistä pidempään. Kylmäketju jalostuksesta kotien 
jääkaappeihin ja pakastimiin on muovannut toimintamalle-
ja ja antanut mahdollisuuksia tuotekehitykseen. 

– Ennen suojakaasua käytettiin pelkästään vakuumipakkaa-
mista. VTT teki tutkimuksia, jossa etsittiin hiilidioksidisuhdet-
ta eri tuotteille. Aga investoi paljon kaasuun. Viipaloidut liha-
tuotteet pakkauksissa tulivat 60–70-lukujen taitteessa. Ensin 
Vakuumia ei voinut viipaleiden tarttumisen takia käyttää vii-
paleita sisältävissä pakkauksissa. Siihen avun tarjosi suojakaa-
supakkaus. Pakkaustekniikka on antanut uusia mahdollisuuk-
sia. Lihataloudessa merkittävä innovaatio liittyy marinoituihin, 
helposti kuluttajien käytettävissä oleviin tuotteisiin. Siihen liit-
tyy pakkaustekniikan kehittyminen. Merkittävä innovaatio 
ovat marinoidut, helposti kuluttajien käytettävissä olevat tuot-
teet. Niihin liittyy pakkaustekniikan kehittyminen, uudentyyp-
piset vuokapakkaukset ja suojakaasun käyttö. Marinoimisella 
saadaan tuoretuotteille säilyvyyttä. Ravitsemusvalistuksen seu-
rauksena myös lihapuolella on kehitetty vähän rasvaa sisältäviä 
kevyttuotteita, sanoo elintarviketeollisuusliiton johtaja Seppo 
Heiskanen. (Haastattelu 20.2.2009)
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Vähemmän rasvaa ja suolaa
Rasvan ja suolan vähentäminen ruoasta on pitkään ollut ravitsemus-
suositusten teemana. Rasvan määrän ohella suositukset koskevat ras-
van laatua. Lihasta rasvaa on pyritty vähentämään koko kasvatus- ja 
jalostusketjussa. Lihatalot ovat Satakunnassakin tuotekehityksessään 
paitsi vähentäneet rasvaa, myös kehittäneet tuotteita, joiden valmis-
tuksessa rasvan käyttöä on vähennetty tai eläinrasvaa on korvattu kas-
visperäisillä ainesosilla. Yksi syy siipikarjan, valkoisen lihan, suosioon, 
onkin juuri rasvan määrä, tuotteiden keveys. 

– Liha-ala on ainoa, joka on pystynyt alentamaan rasvaa sieltä, mis-
tä pitää eli eläimistä. On otettu ravitsemusasiat huomioon tai toisin sa-
nottuna kiloon lihaa tarvitaan vain neljäsosa niistä kaloreista joita tar-
vitaan kiloon rasvaa. Proteiinin ja kalorin hinta ei ole suoraan sama. 
Heti kun eläin alkaa rasvoittua sen kannattavuus pienenee, koska ras-
vasta ei makseta. Lihan rasva ei ole Suomen ravitsemuksen ongelma. 
Rasvaa ja suolaa on vähennetty yhteisin ponnistuksin. Lihan rasva on 
lähes ravitsemussuositusten mukaista; siipikarjan rasva on sitä täysin, 
sian rasva juuri ja juuri, naudan rasva ei aivan. Siinä on puolet tyydytty-
nyttä, puolet tyydyttymätöntä, siassa 60 % tyydyttymätöntä, siipikar-
jassa vähän enemmän. Rasvaa ei ole yleensä näkyvissä, ainakin puo-
let rasvassa menee makkaroihin, mutta siitä huolimatta Suomessa on 
maailman vähärasvaisimmat makkarat, sanoo lihateknologian profes-
sori Eero Puolanne. (Haastattelu 20.2.2009) 

Osaaminen vie kehitystä eteenpäin

Liha-alan tutkimus vahvistui vuonna 1961, kun Helsingin 
yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan pe-
rustettiin alan yritysten lahjoitusprofessuuri. Sen haltijana 
toimi runsaat parikymmentä vuotta Fritz Piki Niinivaara. 
Vuodesta 1983 lihateknologian professorina on toiminut 
Eero Puolanne, jonka omina tutkimusaiheina ovat olleet 
mm. savustuksen haitta-aineet ja suolan vähentäminen. Hän 
kuvaa alan muutosta ja kehitystä eteenpäin vievää osaamista 
seuraavasti.

– Ennen oli nauta, koska nautakarja oli maatalouden 
ydintoiminto. Myöhemmin mukaan nousi sika, sitten broi-
leri ja kalkkuna. Energian ja proteiinin käytön tehokkuus 
vaihtelee paljon. Nyt kaikki lihantuotanto perustuu maa-
taloustuotannon ponnistuksiin, mikä on muuttanut tilan-
netta. Kun rehu täytyy tuottaa koneita ja lannoitteita käyt-
tämällä, niin nautapuoli kärsii. Maailmassa naudanlihan 
tuotanto ja kulutus on vuodesta 1961 kaksinkertaistunut, 

sianlihan nelinkertaistunut ja siipikarjan 11-kertaistunut. 
Kiloon siipikarjan lihaa tarvitaan pari kiloa rehua, mutta 
naudalla tarvitaan nelinkertainen määrä. Kun huomioon 
otetaan ylläpito (mm. poikimiset), niin naudan ekotehok-
kuus on huono. Paineet tulevaisuudessa ympäristön kannal-
ta kohdistuvat nautakarjatuotantoon, sitten sikaan ja vähi-
ten siipikarjaan. Aikaisemmin kasvatettiin maitolehmiä ja 
vasikoita heinän kasvun ajan, jonka jälkeen teurastettiin. 
Nykyisin suurin osa naudanlihan tuotannosta tuotetaan li-
hakarjalla, maitolehmien merkitys lihantuotannossa on pie-
nempi. Kalkkunan tuotannossa on vaikeutena se, ettei sillä 
ole laatukäsitettä, joka erottaisi sen muista. Liha-alan kan-
nalta on keskeisen tärkeää, että on useita lihalajeja, mikä 
antaa kuluttajalle valinnan vaihtoehtoja. Lampaanlihan 
tuotannon merkitys on vähäinen, kun ajatellaan mitä mo-
nimutkainen ruokajärjestelmä vaatii. Jotta lihaa olisi tuo-
reena kaupoissa, sen kulutustason täytyy olla 8–10 kilon 
paikkeilla. Lihateollisuudessa on kaksi päälinjaa. On bulk-
kituotanto, joka on viritetty tarkaksi. Toinen linja on eri-
koistuotteiden valmistus, joka pysyy kuitenkin pienenä ja 
usein yrittäjäkeskeisenä. 

–Liha-alalla luotiin 60-luvun lopulla 70-luvun alussa 
makkaroiden reseptien laskentamallit, lineaarinen optimointi 
ja samaan kytkettiin suurten laitosten jatkuvatoimiset linjat. 
Sama ajattelu on edelleen käytössä. Tuotantotalous ja tuotan-
non hallinta on kehittynyt tietotekniikan ansioista – pysty-
tään kokonaisuuden hallintaan. Työstä on tullut koulutettujen 
asiantuntijoiden hallitsema kokonaisuus. Aikaisemmin pärjät-
tiin kokemuksen kautta, nyt ollaan biologisten, teknisten ja ta-
loudellisten asioiden viidakossa. Tarvitaan isompia yksiköitä. 
Monen asiantuntijan osaamisesta syntyy yksittäisten osaamisten 
summaa suurempi. (Haastattelu 20.2.2009)
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Satakunta Siipikarjan 
jaloStukSeSSa Suomen kärkeen

Broilerin tuotanto on kasvanut 1980-luvulta lähtien entistä 
suurempien kasvatusyksiköiden ja jalostamojen työn tulok-
sena. Suomalaiset ovat oppineet käyttämään erityisesti tuo-
reita luuttomia siipikarjatuotteita. Nopeasti valmistettavat 
tuoretuotteet ja kätevät pakkaukset tulivat tuotekehityksen 
tuloksena 1980-luvun lopulla ja kehittyivät voimakkaasti 
90-luvulla ja edelleen 2000-luvulla.

Broilerin kulutus alkoi kasvaa nopeasti 1980-luvulla. Jalostava teollisuus ke-
hitti uusia tuoretuotteita. Jalostusketjun menestymisen edellytyksiä on elin-
tarviketurvallisuudesta huolehtiminen. Kariniemi Oy:n tehtaanjohtaja Rainer 
Mettänen seuraa, kun laborantti Teija Ruohonen steriloi koeputkia.
Kuva Soile Kallio, Satakunnan Kansa 1988.

Teollinen toiminta vauhdittui erityisesti 1990-luvulla. Suuri 
muutos tapahtui oli kun LSO / HK Ruokatalo osti Cultorilta 
siipikarjaliiketoiminnan vuonna 1993. Yhdistymisen tulok-
sena LSO:n siipikarjaliiketoiminta kaksinkertaistui. LSO oli 
tuolloin markkinoilla Kokki-tuotteilla, Cultor Kariniemen 
merkillä, Atria omalla merkillä ja pienimpänä Saarioinen 
omalla nimellään. Muut merkit olivat kohtuullisen tasavah-
voja, noin 30 prosentin osuudella. Kun LSO osti Kariniemen 
alalle tuli yksi iso toimija, jonka markkinaosuus nousi 
60 %:iin. Kauppaan ei kuulunut Kariniemen tuotemerkki, 

vaan LSO toimi Kokki-tuotemerkillä. HK Ruokatalo osti 
vasta myöhemmin Kariniemen brändin takaisin käyttöön. 

Suomen liittyminen Euroopan Unioniin laski äkkirysä-
yksellä lihan hintaa parikymmentä prosenttia. Liikevaihto 
putosi myös HK Ruokatalossa, joka oli 1990-luvun alussa 
joutunut taloudelliseen ahdinkoon. Yhtiö selvisi tilantees-
ta laajalla saaneeraus- ja kehittämisohjelmalla. Vuonna 
1997 LSO Osuuskunta / HK Ruokatalo teki strategisia 
päätöksiä ja uudisti rakennettaan. Konsernin emo HK 
Ruokatalo listautui Helsingin Pörssiin. Seuraavana vuon-
na yrityksen kansainvälistyminen alkoi virolaisen liha-
kombinaatin ostolla. Konsernin kehitys ja kansainvä-
listyminen jatkui Latviaan ja Liettuaan ja vuonna 2002 
myös Puolaan. Vuonna 2007 toiminta laajeni Ruotsiin, 
kun HK Ruokatalo Group osti Ruotsin suurimman liha-
alan yrityksen Scan Ab:n, jonka jälkeen yrityksen nimi 
muutettiin HK Scan Oyj:ksi. HK Scan toimii yhdeksässä 
maassa ja suoraan konserniyhtiöiden palveluksessa on yli 
7000 henkeä, josta Suomessa vajaa kolmannes, n. 2200. 
Sen lisäksi tulevat yhteisyritykset. Konsernin Suomen toi-
minnoista vastaa HK Ruokatalo. Siipikarjan (broilerei-
den ja kalkkunoiden) lisäksi HK:n vaikutus Satakunnassa 
näkyy erityisesti sikatiloilla, jotka tuottavat lihaa jalos-
tukseen. Yhtiö on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä 
alkutuotantoa (mm. LSO 2000-ohjelma), sillä alkutuo-
tannon menestyminen on edellytys jalostustoiminnalle. 
Sikatilojen tuottajarakennetta on parannettu mm. yhteis-
sikaloita muodostamalla. Osaamista ja uutta tekniikkaa 
on kehitetty. Uusi sianjalostusyhtiö Finnpig on vienyt 
porsastuotantoa eteenpäin.

HK Ruokatalo päätti vuonna 2004 sulauttaa Broilertalo 
Oy:n emoyhtiöön, jolloin Euran ja Säkylän laitokset muo-
dostivat HK Ruokatalon siipikarjaliiketoiminnan. 
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Tuotekehityksellä ja markkinoinnilla tuloksia
Timo Tuomolalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus siipikarja-
tuotannosta sekä Kariniemi Oy:n ajalta, että Broilertalo Oy:stä, jossa hän 
toimi 1990-luvulla tuotantojohtajana ja tehtaanjohtajana sekä vuosina 
2000–2001 toimitusjohtajana. Lisäksi hän on osakkaana Keltasiipi Oy:ssa 
ja vetäjänä lintujen kuljetusyhtiössä. Yrityksen strategiset valinnat ja ke-
hitys 1990-luvulla ovat taustalla edelleen jatkuvalle suomalaisen broileri-
tuotannon kasvulle. 

– Kypsän grillibroilerin kehittäminen on ollut aikanaan (1960-luvulla) iso 
innovaatio. Jos tuli salmonellaa, niin kypsentämisellä pystyttiin lihaa käyt-
tämään. Salmonellavaaran uhatessa linnut voitiin ottaa nopeasti kasva-
tuksesta teurastukseen. Kypsiksi grillatuilla broilereilla suomalaiset ope-
tettiin syömään broilerin lihaa. 

– Alkuaikoina Broilertalo Säkylässä teki pakastebroileria ja Euran yksikkö 
keskittyi luuttomiin tuotteisiin. Kariniemen ja Broilertalon yhdistymisen 
jälkeen ryhdyttiin 1990-luvun puolivälissä tekemään tuotteita, joiden tuli 
kypsyä samassa ajassa pannulla kuin riisi kypsyy. Silloin kehiteltiin broileri-
suikaleet, paistisuikaleet jne. Näiden tuotteiden avulla Broilertalo jäi hen-
kiin ja pystyi pitämään markkinaosuutensa. Silloin rakennettiin luuttomat 
broilerituotteet. Tuotekehitysprosessissa luuttomaksi leikkuu on olennai-
nen prosessi-innovaatio. Marinoidut, suikaloidut tuotteet ovat ratkai-
sevia tuoteinnovaatioita. Tuotteet ovat suomalaista kehitystyötä. Myös 

käyttöön otettu marinadi oli suomalainen keksintö. Suomalaiset tuotteet 
poikkeavat muiden maiden tuotteista. Luuttomaksi leikkaamisella ja ma-
rinoinnilla haettiin myös kannattavuutta. Yksi syy, miksi lähdettiin tuore-
tuotteeseen oli se, että tuoretuotteita ei pystytä tuomaan ulkoa. (Toisin 
kuin esim. Ruotsissa, jossa pakastetuotteiden takia on suuri tuonti ja pie-
ni oma tuotanto). Jo alkuvaiheesta terveellisyys ja keveys on ollut tuot-
teiden taustalla. 

– Ensimmäiset koneet tehtiin itse, jonka jälkeen alkoi tulla laitevalmis-
tajia. Esimerkiksi ensimmäiset marinointilaitteet on tehty Suomessa. 
Kunnossapitoyhteistyö ABB:n kanssa tuotti myös tehtaan sisällä erilaisia 
ratkaisuja rakenteissa. Leikkaustoiminnan investointi oli tehty jo ennen 
yhdistymisvuotta 1993, ja pian tehtiin teurastamoinvestointi. Samaan 
aikaan ensimmäisenä Suomessa (ja melkeinpä koko maailmassa) to-
teutettiin kaasutainnutus vuonna 1998. Sillä saatiin huomattavasti pa-
rannetuksi lihan laatua. Viranomaiset hyväksyivät kaasutainnutuksen 
keskustelujen jälkeen ennen käytetyn sähkötainnutuksen tilalle. Se on ol-
lut prosessipuolen iso innovaatio.

Markkinointia uudistetaan kuluttajalähtöiseksi
– Vielä 1990-luvun alussa tuotekehitys oli tuotannon alainen. Tuotteita raken-
nettiin tuotantolähtöisesti; mitä raaka-ainetta oli, sille yritettiin löytää tuot-
teita. Se muutettiin täysin markkinointilähtöiseksi 1990-luvun puolivälissä. 
Tuotekehitysryhmää veti markkinointijohtaja. Ryhmässä oli markkinoinnin, 

Kariniemi Oy:n ja Broilertalon tuotannon yhdistyminen lSO:n ostettua Kariniemen vuonna 1993 vauhditti entisestään alan kasvua. Euran ja 
Säkylän laitokset työllistivät satoja uusia työntekijöitä. Käsityötä tarvitaan paljon, vaikka nykyisin automaatiolla hoidetaan monia tehtäviä.

Kuva Erkki Salomaa 1994.
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broileri- ja kalkkunapuolen vastaavat, tuotekehityksen ja tuotannon edus-
tajat. Siirryttiin lisääntyvästi valmistamaan kypsiä tuotteita. Iso HK-konserni 
pystyi hyödyntämään kaikki osat, myös massan, mikä synnytti makkaroita. 
Raaka-ainepohja laajeni, tuli keveämpiä tuotteita. Kaupan kanssa tehtiin yh-
dessä uutuuksia. Markkinoinnissa alettiin käyttää uusia keinoja, kokkeja, kil-
pailuja jne. Broilertalon markkinaosuus on talojen yhdistymisen jälkeen koko 
ajan ollut yli 50 %. Tason pitämiseksi tuotekehitys on ollut avaintekijä. Myös 
lähteminen luuttomiin tuotteisiin ennen kilpailijoita eli edelläkävijyys, on aut-
tanut markkinaosuuden säilyttämisessä. 

– Ideointipäivillä koottiin uusia ideoita pankkiin poimittavaksi käyttöön. 
Tehtiin yhteenveto ja markkinointi- ja tuotekehityssuunnitelma vuoden 
ajalle, mitä tuotteita tuodaan markkinoille. Mutta oli tilaa myös nopeille 
innovaatioille, jotka tulivat joko markkinoiden tai tuotannon kautta. Oli 
mietittävä, että jos jotakin partikkelia alkaa jäämään, niin siihen on kehi-
tettävä tuotetta. (Haastattelu 28.1.2009)

Vuoden elintarvikkeita ja tähtituotteita
Elintarviketollisuusliiton ja sen yhteistyökumppanien muodostama raati 
valitsee vuosittain parhaita suomalaisia elintarvikkeita. Vuoden suoma-
lainen elintarvike- tai nykyisin Vuoden tähtituote-nimityksen perustei-
na ovat etenkin uutuusarvo ja innovatiivisuus. Kariniemen / Broilertalon 
tuotteet on useasti palkittu joko kotitalouksille tarkoitettujen tuotteiden 
(vk) tai suurtalouksille suunnattujen (sk) tuotteiden sarjoissa. Perusteina 
ovat olleet mm. raaka-aineen hyödyntäminen, keveys, prosessi, aistit-
tava laatu ja valmistuksen helppous. Palkittuja tuotteita ovat olleet ai-
nakin Kirjolohigalantiini (1989), Kariniemen Kalkkunat-sarja (1990), 
O'pollo-sarja (sk, 1992), Kariniemen broilerpihvit ja suikaleet (sk, 1999), 
Kariniemen kalkkunat (sk, 2003) ja Kariniemen kananpojan Minuuttipihvi 
(2006).

 Aina ei palkittukaan tuote ja innovaatio menesty, jos se on liiaksi edel-
lä aikaansa tai sillä ominaisuuksia, jotka poikkeavat kulutustottumuksis-
ta. Esimerkiksi kirjolohigalantiini oli ehkä aikaansa edellä oleva kalamak-
kara. Ihmiset eivät ehkä mieltäneet kalaa makkaraan eivätkä markkinat 
vetäneet.

Tarkkaan ohjelmoitua tuotantoa

Broilerituotannon toiminnanohjaus tehdään teurastamosta 
eli teurastamo ilmoittaa aikataulun lintujen tulolle ja lähdöl-
le. Aikaisemmin kasvatuksessa oli enemmän vaihtelua, mut-
ta nykyään pyritään optimaaliseen kasvatukseen ja painoon. 
Teurastamoon pyritään saamaan aina samanlaatuista lintua. 
Kasvatus kestää 5–6 viikkoa. Alkuaikoina linnun paino oli 
1–1,2 kiloa, mistä keskimääräinen ruhopaino on kasvanut 
nykyiseen 1,6 kiloon. Eläinaines on parantunut jatkuvasti ja 
lihan tuottamiskyky on kasvanut. Tehdas määrittelee myös 
lintujen ruokinnan, jotta tasalaatuisuus säilyisi. Tuottajia oli 
enimmillään 1990-luvulla noin 160, mutta määrä on vä-
hentynyt luontaisen poistuman kautta. Emot ketjun alku-
päässä tuodaan suoraan maahan tehtaan omaan kasvatuk-
seen. Broilertalolle valmistui vuonna 2001 oma hautomo 
Mynämäelle. Kahden hautomon ansiosta tautiriskit piene-
nivät. Vielä 1990-luvun alkupuolella kasvatusyksiköt olivat 
15 000 linnun suuruisia, mutta tällä hetkellä rakennetaan 
etupäässä 60 000 linnun yksikköjä, keskikoon ollessa noin 
50 000. Syynä koon suurentamiseen on ollut kilpailukyvyn 
parantaminen. Harvemmissa yksiköissä hygieniariskit pys-
tytään minimoimaan paremmin kuin monissa pienissä yksi-
köissä. Vuoden 2009 alussa kasvattajia oli vajaa 140 (n.113 
lihan, n. 20 untuvikon ja 4 emon tuottajaa) Kasvattamot si-
jaitsevat yleensä alle sadan kilomerin päässä jalostustehtaasta. 

Broilerin kasvatus tapahtuu kasvattamoissa tarkoin määritellyissä olosuhteis-
sa. lämpötila, ruokinta ja valaistus tapahtuu nykyisin automaatioteknologian 
avulla. Heimo Säteri on yksi köyliöläisistä kasvattajista.
Kuva Mika Vuorio, Satakunnan Kansa 2003.
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Siipikarjan kulutus on kasvanut 1980-luvulta saakka ja 
edelleen kasvussa niin Suomessa kuin muuallakin maail-
massa. Kulutusmuutos on viimeisen kymmenen vuoden 
aikana päivittäistavaran kaupan arvolla mitattuna kasvut 
160 miljoonaan euroon eli kaksinkertaistunut vuoden 
2008 alkuun mennessä. Siipikarjaliiketoiminnan osuus 
Suomessa kaikesta liha-, lihavalmiste- ja lihaan liittyväs-
tä valmisruokatuotannosta on 10 %. Tuontimäärät olivat 
2000-luvun alkuvuosina kasvussa, mutta lintuinfluenssa-
keskustelun ollessa voimakkaimmillaan vuosina 2005–
2006, tuonnin osuus laski kymmenestä prosentista yh-
teen prosenttiin. Silloinkin kokonaiskulutus kasvoi, mikä 
osoittaa luottamusta suomalaiseen hyvään hygieniatasoon 
sekä tauti- ja elintarviketurvallisuuteen yleensä. Suomessa 
esimerkiksi salmonellan esiintyminen on alle prosentin 
luokkaa, kun se EU:n alueella on keskimäärin yli 20 %. 
Vuonna 2008 siipikarjanlihan tuonnin osuus on noin 
10 % kulutuksesta. 

Suomessa siipikarjanlihan kulutuksen kasvun kim-
mokkeena ovat jalostajilla olleet kansainväliset kulutuslu-
vut eli usko entistä suurempaan kulutukseen myös meillä. 
Kulutusmäärät ovat monessa Euroopan maassa edelleen 
Suomea korkeammat, vaikka kulutus ovat meilläkin run-
saassa vuosikymmenessä kaksinkertaistunut. Kulutuksen 
kasvua ovat tukeneet yhteiskunnalliset muutokset ja ra-
vitsemustottumusten keventyminen, mutta keskeinen te-
kijä on ollut myös jalostusyritysten kuluttajalähtöinen 
tuotekehitys, joka on tuonut kaikkien saataville moder-
neja, helppokäyttöisiä ja keveitä tuoretuotteita. 

Broilertalon / HK Ruokatalon Euran laitosta on 1990- 
ja 2000-luvuilla laajennettu kolme kertaa suurilla inves-
toinneilla. Tehtaan teurastuskapasiteetti on vuonna 2009 
yhteensä runsaat 125 000 lintua päivässä. Euran tehtaan 
osuus oli yli puolet Suomessa vuonna 2008 käsitellystä 88 
miljoonasta broilerikilosta. 

Broilerin tuotantoketju

Lähde: Lihateollisuuden Tutkimuskeskus
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Suuret määrät ja tuoretuotanto vaativia

HK Ruokatalon toimitusjohtaja Jari Leija tuntee läpiko-
taisin broileriketjun hallinnan. Hän toimi aikaisemmin 
HK Ruokatalon siipikarjaliiketoiminnan johtajana vuosina 
2006–2007 ja sitä ennen mm. yhtiön tuotannon ja kuljetus-
ten logistiikkavastaavana kotimaassa. 

– Kasvun hallinta on tärkeä, jotta prosessiteollisuus pysyy 
mukana ja toimitusvarmuus pystytään pitämään. Tuotanto 
on tarkkaan ajoitettu, liikutaan käytännössä minuuttiaika-
taululla. Pakkausteknologian ja tuotteiden prosessointitek-
nologian on pysyttävä vauhdissa mukana. Kappalemäärät 
ovat valtavia, kun toistasataatuhatta lintua päivässä muu-
tetaan pihveiksi, suikaleiksi ja leikkeleiksi. Esimerkiksi ke-
sällä 2008 pelkästään kappalemäärien kasvu oli miljoona 
rasiaa kuukaudessa. 

– Euran jalostuslaitos on ainutlaatuinen maailmas-
sa, sillä tämäntyyppistä tuoretavaraa ei valmisteta missään 
muualla. Tuotteisto eroaa hyvin paljon muualla tehdyistä. 
Satakunnassa on kehitetty tuote- ja prosessi-innovaatiot alal-
le. Jalostusketjun alkupää (teurastus, paloittelu) on pitkälle 
automatisoitu. Kaikkien volyymilinjojen päähän on tullut 
pakkausrobotit. Ne pistävät tuotteet laatikoihin, jotka me-
nevät automaattisesti lähetysalueelle ja siirtävät edelleen la-
voille. Koko logistiikka on keskitetty Vantaan uuteen termi-
naaliin. (Eurassa lähettämö lopetti vuonna 99). Keskitetty 
logistiikka on osoittautunut ylivoimaisesti tehokkaimmaksi 
tavaksi toimia, kun määrät ovat suuria. Vantaan terminaa-
li on täysin automatisoitu ja huippuluokkaa.

– Elintarviketurvallisuus on erittäin tärkeä. Teollisuus 
ja viranomaiset toimivat siinä yhteistyössä. Tuotteiden 
kehittäminen, tuoteinnovaatiot ovat tärkeässä roolissa. 
Luuttomien tuotteiden kehitys on ollut avainasemassa. 
Tuotekehitykseen käytetään jatkuvaa tutkimuspanosta. 
Halutaan marinoituja, maustettuja tai maustamatto-
mia, luuttomia ja valmiita tuotteita. Syynä vähäiseen 
tuontiin on kuluttajien luottamuksen ohella onkin se, et-
tä suomalaisiin makutottumuksiin kehitetyt tuoretuotteet 
koetaan hyviksi. Noin 80 % tuotannon volyymistä tulee 

perustuotteista. Uusien tuotteiden osuus kaikista tuotteis-
ta on vuodessa 4–8 %. Laajeneva tuoteryhmä ovat kyp-
sät tuotteet. 

– Aktiivista tutkimustoimintaa ja verkostoitumista täy-
tyy jatkaa ja kehittää, sen merkitys on elintarviketeollisuuden 
kannalta hyvin tärkeä, sitä ei saa karsia myöskään huonoina 
vuosina. Ilman omaa tutkimusta toiminta näivettyy. Verkoston 
rakentaminen (teollisuus+viranomaiset+ asiantuntijat) on tär-
keätä, ei vain Suomen osalta vaan kansainvälisesti. On kehitet-
tävä koko pitkää prosessia tilalta jalostukseen ja kuluttajan pöy-
tään. (Haastattelu 22.1.2009)

Tuoretuotteiden kehittäminen on ollut avainasemassa suomalaisen broilerin-
lihan menestymisessä. Helppokäyttöiset ja nopeasti valmistettavat tuotteet 
ja luottamus tuoteturvallisuuden korkeaan tasoon ovat pitäneet tuotannon 
ja kulutuksen jatkuvassa kasvussa. Tuoretuotteista valtaosa myydään suoja-
kaasuun pakattuna, mutta lihaa on tarjolla myös lihatiskeissä.
Kuva Erkki Salomaa.
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Broilertalo / HK:n siipikarjaliiketoiminta toimiikin laajas-
sa verkostossa ja hyödyntää myös läheistä satakuntalaista 
osaamista mm. alkutuotannon kehittämisessä, Pro Agria 
Maaseutukeskuksen, Pyhäjärvi-insituutin (esimerkiksi broi-
lerituotannon kehitysedellytys-selvitykset, Kananpoika 
2002-ohjelma) ja Satafood Kehittämisyhdistyksen kanssa. 
Uusinta tutkimuksellista tietoa alan kehittämiseen on saatu 
MTT:n kilpailukykytutkimuksesta ja ympäristörasituksen 
kohdentumisesta ketjun ero vaiheisiin. 

Suurtuotannon ympäristövaikutuksista merkittävim-
mät ovat jätteiden ja jätevesien käsittely. Jo broilertuotan-
non alkuaikoina lannan käsittely alettiin hoitaa Kariniemen 
perustaman Biolan Oy:n kanssa. Ympäristöasiat tulivat 
painokkaasti esille 1990-luvun puolivälissä. Broilertalo 
alkoi kehittää IP-tuotantoa (Integrated Production), mikä 
on kokonaisvaltainen ympäristöystävällinen vaihtoehto, 
jota voidaan toteuttaa laajamittakaavaisesti. Teknologiset 
ja kemialliset tuotantopanokset ovat sallittuja, mutta nii-
den käyttöä supistetaan ja niitä kohdennetaan harkitus-
ti. Broilertalo ryhtyi yhdessä muiden yritysten ja Euran 
kunnan kanssa miettimään malleja, joilla vesiasiat hoide-
taan yhdessä paremmin kuin kunkin yrityksen toimesta 
erikseen. Ympäristöhaittojen vähentämisen ohella inves-
tointeja pystytään näin jakamaan ja pienentämään riske-
jä. Seudun kunnat ja yritykset perustivat vuonna 2001 
Satakierto Oy:n, joka käsittelee elintarviketeollisuuden 
jätejakeita ja sivuvirtoja. 

Broilertalo kokeili 2000-luvun alussa myös luomutuo-
tantoa, mutta sen saaminen hinnaltaan kilpailukykyiseksi ja 
jatkuvaksi toiminnaksi osoittautui vaikeaksi. Kehitystyö kat-
kesi myös lintuinfluenssan tuloon. Lintujen tulisi olla kesäl-
lä ulkona, mutta se ollut mahdollista turvallisuusriskiä riski-
en takia. 

Kalkkunaa ja kanaakin
Suomessa käytetystä siipikarjanlihasta n. 90 % on broileria ja noin 
10 % kalkkunaa. Muutama kymmenys jää munivien kanojen lihalle. 
Vähäinen kananlihan teurastus on myös keskittynyt Pyhäjärviseudulle, 
Eurassa, Säkylässä ja Köyliössä on teurastamot, joista uusin, Keltasiipi 
Oy, perustettiin, kun HK luopui kananteurastuksesta ja lisääntyvä osa 
kanoista jäi ruokaketjussa käyttämättä. Satakuntaan munivien kano-
jen lihaa tulee teurastettavaksi eniten Vakka-Suomesta, jossa munan-
tuotanto on suurin. Satakunnassa munivia kanoja oli vuonna 2008 
noin 290 000, mikä on 9 % koko maan kanamäärästä. 

Broileriin verrattuna kalkkunan kulutus on jopa laskenut 2000-lu-
vulla. Vuonna 2008 se oli 2 kiloa. Suurille lihataloille kalkkunalii-
ketoiminta on ollut tappiollista. Kalkkunantuotannon jatkamiseksi 
Suomessa suuret jalostusyritykset HK Ruokatalo ja Atria perustivat 
yhteisen yrityksen Länsi-Kalkkuna Oy:n, jonka toiminta käynnistyi 
vuonna 2007. 

–Merkittävä innovaatio oli, että löydettiin tapa, jolla Suomessa kalk-
kunantuotantoa jatketaan. Aikaisemmin oli kolme tehdasta, Atrialla, 
Järvi-Suomen portilla ja HK:lla. Länsi-Kalkkuna Säkylässä. Kalkkunan 
lihaa ei ole pystytty tuotteistamaan, niin, että se erottuisi tarpeeksi 
broilerista. Kalkkunan rehun hyötysuhde on paljon huonompi kuin 
broilerin ja sen liha maksaa paljon enemmän. Koska rehun osuus tuo-
tantokustannuksissa on suuri, kalkkunan lihasta tulee siinäkin mieles-
sä vielä kalliimpaa. Samalla rehustuskustannukset ovat nousseet, mikä 
edelleen lisää kalkkunan kustannuksia ja hintaa. Kalkkunaa pitää pys-
tyä erilaistamaan, että sen tuotanto on kannattavaa. Kalkkuna tuote-
taan n. 10 miljoonaa kiloa ja sitä on mahdollista kehittää niin, että ko-
timaista kalkkunaa Suomessa myös jatkossa syödään, sanoo Jari Leija. 
(Haastattelu 22.1.2009)

Suurten yritysten lisäksi muutamat muut yritykset (mm. Lihajaloste 
Korpela) ja kasvattajat valmistavat kalkkunatuotteita. Satakunnassa 
toimineen Aron Kalkkunatilan vaiheet heijastelevat pienen elintarvike-
yrittäjän tilannetta yleisemminkin.

Aron pariskunta käynnisti Luvialla 1980-luvulla kalkkunoiden 
kasvatuksen ja myös teurastuksen. Teurastamo kehittyi 1990-luvul-
la monipuoliseksi pienjalostajaksi, mutta lopetti tuotannon vuon-
na 2007. Syinä lopettamiseen olivat mm. uudet vaatimukset ti-
lateurastamojen toimiluvista, niiden edellyttämät investoinnit ja 
lisääntyneet tarkastusmaksut. Taustalla oli myös muutama vuosi 
aikaisemmin toisella tilalla samassa kunnassa esiintynyt eläintau-
ti, josta tiedottaminen aiheutti menetyksiä kalkkunateurastamol-
le, jolla itsellään tautia ei esiintynyt. Tilan yrittäjät kokivat, että uu-
det vaatimukset kohtelevat liian ankarasti pienyrittäjän toimintaa. 
Viranomaisia velvoitti uudistunut lainsäädäntö. Lopputuloksena oli 
toiminnan lopettaminen.
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Eurooppalaiset ja maailmanlaajuisetkin kokemukset (hullun leh-
män tauti, lintuinfluenssa jne) ovat virittäneet EU-lainsäädäntöä 
entistä tarkemmaksi elintarviketurvallisuuden varmistamisek-
si. Suomessa elintarvikehygienia ja –turvallisuus on pitkäjäntei-
sellä työllä kehitetty korkealle tasolle. Se on suomalaisen elintar-
viketuotannon ehdoton vahvuus. Samalla siitä huolehtiminen on 
merkinnyt erityisesti alan pienyritysten kustannusten kasvamista ja 
toimintaedellytysten vaikeutumista. Uudistuva lainsäädäntö pyrkii 
turvaamaan ruokaketjun laadun ja turvallisuuden pellolta pöytään. 
Liha-alalle asetetaan niin eläinten hyvinvoinnin kuin kuluttajille tur-
vallisten tuotteiden takaamiseksi entistä tarkempia vaatimuksia. 
Voidaanko eri tavoitteet – toisaalta elintarviketurvallisuuden vaa-
timukset, toisaalta monimuotoisen maaseudun pienyrittäjyyden 
edellytykset – sovittaa yhteen? Mahdollisuuksia molempiin etsitään 
mm. Suomessa maa- ja metsätalousministeriön asettamassa työ-
ryhmässä ja myös Ruoka-Suomi teemaryhmän toiminnassa. Tietoa, 
koulutusta ja konsultointia annetaan mm. satakuntalaisten kehit-
täjäorganisaatioiden palvelutoimintana.

Suuri aluetaloudellinen merkitys

Siipikarjan tuotantoketjuilla on Pyhäjärviseudulle ja ko-
ko Satakunnalle suuri aluetaloudellinen merkitys. HK 
Ruokatalon Euran ja Säkylän laitokset työllistivät vuoden 
2008 lopussa yhteensä n. 723 henkeä, josta Eurassa 562 ja 
Säkylässä 161. Säkylän henkilöstöstä oli suoraan HK:n pal-
veluksessa 67 henkeä ja yhteisyrityksessä Länsi-Kalkkuna 
Oy:ssa 94. Näiden lisäksi ketjussa on eri vaiheiden kasvattajia 
n. 140. Kun otetaan huomioon oheistoiminnot, kuten kul-
jetukset ja muut palvelut, niin broileri- ja kalkkunaketjujen 
suora työllisyysvaikutus on toistatuhatta henkeä. Välillinen 
vaikutus on huomattavasti suurempi. 

lihanjaloStuS Suurin toimiala

Lihan tuotanto on Suomessa kasvanut vajaassa neljässä-
kymmenessä vuodessa, vuodesta 1970 vuoteen 2008, lähes 
kaksinkertaiseksi. Naudanlihan tuotanto on laskenut viiti-
sentoista prosenttia, mutta sianlihan kaksinkertaistunut ja 
siipikarjan yli kaksikymmenkertaistunut. Pienimpien liha-
laatujen tuotanto on laskenut entisestään. Lampaan lihan 
tuotanto on pudonnut puolella ja hevosenlihan murto-
osaan vuoden 1970 tilanteeseen verrattuna. Eri lihalajien 
tuotannon muutos on jatkunut samansuuntaisena 2000-lu-
vulla, jolloin siipikarjanlihan tuotannon kasvu on ollut vielä 
yli 50 %. Lihaa tuotettiin vuonna 2008 Suomessa yhteensä 
noin 401 miljoonaa kiloa. Siitä oli sianlihaa 217 miljoonaa 
kiloa. Siipikarjan liha ylitti ensimmäisen kerran 100 miljoo-
naa kiloa. Sen sijaan naudan lihan tuotanto putosi alemmalle 
tasolle kuin mitä se on ollut yli neljäänkymmeneen vuoteen.

Lihan kulutus kotimaassa oli 387 miljoona kiloa. 
Lihaa vietiin 68 miljoonaa ja tuotiin 52 miljoonaa kiloa. 
Lihantuotannosta oli sianlihaa yli puolet. Koska omavarai-
suus, vienti ja tuonti ovat vaihdelleet, muutokset kulutuk-
sessa eivät ole yhtä suuria. Suhteellisesti eniten on kasvanut 
siipikarjanlihan kulutus. (Kulutuksesta ja alkutuotannosta 
enemmän luvussa 2 ja liitetaulukoissa).

Lihan tuotanto ja kulutus Suomessa vuonna 2008.

LIHALAJI
TUOTANTO
MILJ.Kg

KULUTUS
OMA-

VARAISUUS
MILJ.Kg HENKEÄ 

KOHTI, Kg

Sika 217,1 187,4 35,3 116

Nauta 81,9 96,6 18,2 85

Siipikarja yht. 110,9 98,1 18,5 103

-broiler 90,7 87,1 16,4 104

-kalkkuna 10,0 10,6 2,0 102

lammas 0,8 3,0 0,6 27

yhteensä 400,8 387,4 72,9 104

Lähde: MMMTike, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
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Koko teurastus- ja lihanjalostutoiminnan bruttoar-
vo oli vuonna 2007 n. 2,7 miljardia euroa ja jalostusarvo 
600 miljoonaa euroa. Alalla työskenteli n. 9500 henkeä, 
mikä on 28 % koko elintarviketeollisuuden henkilöstöstä. 
Teurastustoiminnan osuus liha-alan henkilöstöstä on vajaat 
30 % ja jalostuksen noin 70 %. Alan hyväksyttyjä laitoksia 
Suomessa on runsaat 500. Kymmenen suurinta yritystä työl-
listää yli kolme neljännestä alan työvoimasta. Teurastus- ja 
lihanjalostus ovat keskittyneet. Suurten osuustoiminnallis-
ten kansainvälistyneiden yhtiöiden ja niiden tuotemerkkien 
kanssa kilpailee keskisuuria ja pieniä yrityksiä, joista useim-
mat keskisuuret ovat tuotemerkkeineen mukana suurimpien 
kaupparyhmien valtakunnallisessa jakelussa. 

Satakunnan koko elintarviketeollisuuden yrityksistä 
suurin eli HK Ruokatalon Euran yksikkö työllistää neljän-
neksen Satakunnan koko elintarviketeollisuuden työvoi-
maista. Pyhäjärviseudulla (Euran lisäksi Säkylä ja Köyliö) 
liha-alan työpaikkoja on noin 750. Toiseksi eniten liha-
teollisuuden työpaikkoja on Huittisissa (lähes pari sataa). 
Pohjois-Satakunnassa on runsaat sata lihateollisuudessa 
työskentelevää. 

Lihanjalostusyritykset Satakunnassa vuosina 1995–2007

TOIMIPAIKAT HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO

1995
2000
2007

32
29
21

1 208
1 089
1 001

168 049
163 643
169 577

Muutos 1995–2007
-luku
-%

-11
-34

-207
-17

1 528
+1

Satakunnan osuus, %  
koko maasta

7 10 7

Lähde: Tilastokeskus: Yritys- ja toimipaikkarekisteri

Paitsi, että liha-alan valmisruokatuotteet ovat lisäänty-
neet, teollisuus toimittaa muutkin tuotteet kauppaan en-
tistä valmiimpina; viipaloitua, pakattuna, etiköitynä jne. 
Teollisuudessa tehtävä työ on näin lisääntynyt. Tuotteiden 
jäljitettävyys ja erilaistaminen lisää laatutyön tarvetta edel-
leen koko ketjussa.

Suuret yritykset hallitsevat markkinoita volyymituotteil-
laan. Pienemmät ovat löytäneet mahdollisuuksia erikoistuot-
teilla valmistamalla edellä kuvattujen satakuntalaisyritysten 
tapaan. Jatkuvan tuotekehityksen ohella elintärkeitä ovat 
korkea hygieniataso ja tuoteturvallisuus, markkinoiden tun-
temus ja hallinta sekä kaupan ja teollisuuden välinen yhteis-
työ, kysyntälähtöinen toimintakonsepti (ns. ECR Efficient 
Consumer Response) sekä logistiikka kokonaisuudessaan. 

Tuoretuotteiden jakelu edellyttää usein tapahtuvia toi-
mituksia. Suuret ruokatalot pystyvät keskitetyllä logistiikal-
la hoitamaan suuret volyymit kustannustehokkaasti. Kun 
useilla keskisuurilla yrityksillä on suuri määrä erilaisia tuot-
teita se merkitsee pieniä toimituseriä, mutta tiheää toimi-
tusrytmiä. Kustannukset tuotetta kohden kasvavat suureksi, 
mikä luo tarvetta yhteistoiminnalle. Jakelu- ja logistiikkatoi-
mintojen merkitys ja osuus kustannusrakenteesta onkin kes-
kisuurilla valmistajilla yhä suurempi. 

– Kauppa on ottamassa käyttöön kassajärjestelmät, jot-
ka hoitavat tilaukset, kun hyllystä lähtee tavaraa. Siitä seu-
raa pieniä jatkuvia tilauksia, joita on vaikea yksin toimit-
taa ja se tulee kalliiksi. Nyt pyritään löytämään järjestelmä, 
jossa monen valmistaja tuotteet kulkevat samalla kyydillä. 
Ajatuksena on, että pienille ja keskisuurille yrityksille tehtäi-
siin yhteinen jakelukeskus. Satafoodin vetämässä hankkeessa 
on mukana logistiikkayritys ja toistakymmentä yritystä, jois-
ta osa on jo toteuttamassa ja uusia on tulossa. Kynnyksenä 
on se, että yrityksen täytyy siirtää varastonsa pääkaupun-
kiseudulle ja yrityksistä jäisi logistiikkapuolelta työvoimaa 
vapaaksi, sanoo hankkeessa mukana olevan Lihajaloste 
Korpelan toimitusjohtaja Seppo Korpela. (Haastattelu 
13.3.2009)

Tuotannon rakenteellinen kehitys ja nykyhetken mää-
rällinen tilanne Satakunnassa näkyy myös eläinmäärissä. 
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Entistä vähäisemmät yksiköt tuottavat yksikköä kohden en-
tistä suurempia eläinmääriä.

Kotieläinten määrän kehitys Satakunnassa 
vuosina 1990–2008

ELÄIMIÄ 1990 2000 2008

Nautaeläimiä, luku
- eläimiä / tila

44 010
18

33 970
30

30 790
49

Sikoja, luku
-eläimiä / tila

146 180
126

135 390
270

151 370
529

lampaita.luku
-eläimiä / tila

3 870
15

5 590
51

5 890
75

Siipikarjaa, luku
- eläimiä / tila

1 677 800
1 650

2 595 800
10 420

2 366 100
17 530

Muita, tilojen luku 390 360 290

Tiloja, joilla eläimiä
- osuus kaikista tiloista, %

5 210
64,6

2 340
44,5

1 420
33,7

Lähde: MMMTike, Maatilarekisteri

Satakunnalle tärkeiden sika- ja siipikarjatalouden kil-
pailukyyn tulevaisuudessa vaikuttavat alkutuotannon tuet. 
Niiden taso ja muoto sekä erot Etelä-Suomen ja Pohjois-
Suomen välillä heijastuvat koko ketjuun. Vuoden 2008 alus-
ta tuet irrotettiin tuotannosta Etelä-Suomen 141-ratkaisun 
liittyen ja ne tulevat alenemaan. Koska rehun osuus tuotan-
tokustannuksista on suuri, viljan hinnan vaihtelut vaikut-
tavat tuotantoedellytyksiin. Sikataloudessa porsaan tuotan-
tokustannusten alentaminen on rehukustannusten ohella 
tärkeä tekijä. 

Liha-ala on Suomessa ja myös Satakunnassa on ol-
lut monessa elintarvikealan suuntauksessa edelläkävijä. 
Etenkin einekset, valmisruoat, pakkaaminen ja logisti-
set ratkaisut ovat olleet innovatiivisia. Satakunnassa tuo-
tannon säilyttäminen ja kehittyminen perustuu erityisesti 
siipikarjatuotannon innovaatioihin, mutta myös moneen 
sianlihan jalostusyritykseen, joka ponnistaa perinteestä, 
mutta ottaa uudistuksia käyttöön kuluttajien tuntoja her-
kästi seuraten. 

Yritysten ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyöllä ja en-
nakoinnilla voidaan tulevaisuudessakin löytää uusia mah-
dollisuuksia tuotantoon. Eero Puolanteen sanoin:

Kehittämisorganisaatioilla ja tutkimusyksiköillä on 
oman alansa osaamisalueita, mutta elintarviketeollisuu-
den sisällä oleva asiantuntemus on suurta, siellä on todel-
lisia osaajia. Osaaminen on asian tunnistamista omassa 
päässä. Tarvitaan monipuolista osaamista. Tärkeitä ovat 
koulutuksen ja hygienian laatu, tulevien tilanteiden enna-
kointi. Ollaan valmiita ottamaan uusia, järkeviä teknologi-
oita käyttöön. Niihin tarvitaan koulutusta. Muuten ei pit-
kän kompleksisen ketjun kanssa pärjää. Innovaatiokeskusten 
pitää nähdä kuinka kauan markkinat pysyy samanlaisina. 
Tasapaino muuttuu kaiken aikaa, muutokset täytyy tunnis-
taa. (Haastattelu 20.2.2009)



7 SUOlASIlAKASTA 
lOHISUIKAlEISIIN

Suomalainen syö vuodessa kalaa keskimäärin viitisentoista kiloa. Entistä suurempi osa siitä on jalostettua ja 
kasvatettua. Syödystä kalasta runsas puolet on kotimaassa pyydettyä, loput tuontikalaa. Silakka, lohi, siika, 
muikku ja ahven ovat tärkeimmät suomalaiset ja myös satakuntalaiset talouskalat. Lisänä käytetään haukea, 
lahnaa, madetta ja muita runsaampaa ruokakäyttöä vailla olevia lajeja. Merialueen ammattikalastuksen saa-
liista kolme neljännestä on silakkaa ja sisävesien saalista runsas puolet muikkua.

Satakunnan maakuntakala, oikeastaan ympyräsuisten luokkaa kuuluva nahkiainen, tuo paikallisen li-
sän syyskauden herkkuihin. Raputaloudessa jokirapukannan taantumista on korvattu täplärapuistutuksin. 
Luonnonkalaa täydentää kasvatettu kirjolohi ja nykyisin myös siika. 

Satakunnan merikalastus ja kalanjalostus on sijoittunut Merikarvian, Porin, Luvian, ja Eurajoen ja Rauman 
väliselle rannikkovyöhykkeelle. Ammattimaisesti sisävesikalastusta harjoitetaan vain Suomen kalaisimmaksi 
järveksi nimitetyllä (Säkylän) Pyhäjärvellä. Seudulle on kehittynyt myös kalanjalostusta ja kauppaa. 

Kalastuselinkeino ja kalastajien määrä on monista syistä vähentynyt niin, että ammattikalastajia (pää- tai sivu-
ammattikseen toimivia) maakunnassa on enää satakunta, heistä parisenkymmentä Pyhäjärvellä. Merialueella 
kalastusta ovat 1980-luvulta asti vähentäneet kalakannan turvaamiseen tähtäävät rajoitukset ja kiintiöt. 
Pyhäjärvellä saalismääriä ovat laskeneet leudot talvet, jotka ovat lyhentäneet talvinuottauskautta. Kalaa 
myyviä ja jalostavia yrityksiä Satakunnassa on kolmisenkymmentä (vuonna 2009). Yritykset ovat enimmäk-
seen pieniä, mutta monen markkina-alue yltää laajalti Satakunnan ulkopuolelle. Pieniä eriä kalaa ja kala-
tuotteita menee maakunnasta myös vientiin. Kalasta vain osa myydään enää kokonaisena (pyöreänä). Kala 
on vähintään perattu, fileroitu ja usein pidemmälle käsitelty, tuore tai kypsennetty ja pakattu tuote. Myös 
kalasta halutaan helppoa valmista ruokaa, pannuvalmista.

174
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Elinkeinokalatalouden kehitysvaiheita

Kalastuksen ja yleensä kalatalouden kehitykseen vaikut-
tavat mm. luonnonolot, kalabiologiset, pyyntitekniset ja 
markkinatekijät. Kalastusta ja vesiä koskeva lainsäädäntö 
ohjaa, oikeuttaa tai rajoittaa kalastusponnistusta monin ta-
voin. Kalavesien rakentaminen ja muut ympäristömuutok-
set, mm. vesien tila ja laatu, heijastuvat kalantuotantoon. 
Tärkeitä edellytyksiä ovat kalasatamat, niiden sijainti, varus-
tus ja toiminta. Myös kalataloudessa on siirrytty markkina-
lähtöiseen aikaan. Menekin edellytyksenä ovat kunkin ajan 
vaatimuksia vastaavat tuotteet.

Tässä julkaisussa käsitellään elinkeinokalataloutta, am-
mattikalastusta ja kalanjalostusta, joka tuottaa joko luon-
nonkalaa tai kasvatettua kalaa elintarvikkeeksi. Tarkastelussa 
ei ole mukana kotitarve- ja virkistyskalastus, vaikka vapaa-
ajan kalastukseen liittyvät toiminnot ovatkin jo monella 
ammattina. Satakunnan oloissa tuotantoaluetta ovat ennen 
kaikkea rannikkokaistaleen kuntia Rauma, Eurajoki,Luvia, 
Pori, Merikarvia ja niihin liittyvää merialue, suuri osa 
Selkämerestä. Järvistä Eurajoen-Lapinjoen vesistöalueeseen 
kuuluva Pyhäjärvi Euran, Säkylän ja Pöytyän (Yäneen) kun-
nan alueella on ainoa ammattikalastuksen kannalta mer-
kittävä järvi. Köyliönjärvelläkin ammattikalastusta on pie-
nessä mitassa harjoitettu. Myös Karvianjoen vesistöalueen 
Isojärvellä ja Karhijärvellä on toiminut sivuammattikalas-
tajia, samoin Kokemäenjoen vesistöalueeseen kuuluvalla 
Sääksjärvellä, jossa nykyäänkin toimii yksi kalastus- ja ja-
lostusyrittäjä. Virtavesistä Kokemäenjoki, etenkin Porin, 
Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan kuntien alueella on histori-
allisesti ollut ammattikalastuksen kannalta tärkein joki niin 
pyynnin kuin kalojen lisääntymisen kannalta ja sillä on edel-
leen merkitystä myös nahkiaisjokena. Kokemäenjoen arvo 

virkistyskalastuksessa on kasvussa. Myös Karvianjoen vesis-
töalueen Karvianjoki on ollut lohen, meritaimenen ja siian 
lisääntymispaikka. Vesistöjärjestelyjen ja jokivesien likaantu-
misen myötä vaelluskalakannan menetystä on pyritty, vaih-
televin tuloksin, korvaamaan hoito- ja istutusvelvoittein. 

merellä rääkipyynniStä 
troolaukSeen 

Satakunnan merenrannikolla kalataloudella on ollut histo-
rian aikana suuri merkitys. Pitkällä rannikolla maa- ja met-
sätilat olivat 1800-luvulla yleensä pieniä, eikä rannikolla 
omaksuttu kovinkaan nopeasti maatalouden uusimpia in-
novaatioita. Asukkaista monet saivat toimeentulonsa kalas-
tuksesta ja hylkeen pyynnistä. Vuoden 1865 kalastussään-
nön mukaan kalastusoikeus kuului rantamaiden omistajille. 
Kuitenkin ulkovesillä ja rannoilla, joita kukaan ei omista-
nut, kaikilla oli lupa kalastaa. 1800-luvun alkupuolelta läh-
tien tärkeimmäksi kalaksi tuli silakka, kun se aikaisemmin 
oli ollut siika. Siikakin oli edelleen haluttu, samoin lohi. 
Myös kuoretta eli norssia pyydettiin. Kalastus tapahtui pää-
osin verkoilla ja nuotilla, 1880-luvulta lähtien myös rysillä. 
1860–80-luvuilla levisi käyttöön ulkomerellä tapahtuva rää-
ki- eli ajoverkkokalastus. Siinä avomerella 8–12 verkon jata 
ja kalastusalus liikkuvat veden virtausten mukana yöaikaan. 
Rääkipyynti levisi Suomeen ilmeisesti Suomen Talousseuran 
toimesta Gotlannista hankitun asiantuntijan opastamana, 
mutta pyyntitapa kehittyi mahdollisesti myös muutoin ka-
lastajien toimesta. Rääkipyynnin rinnalla säilyivät käytössä 
koukku-, pesä- ja ankkuriverkko. 199

Merikarvia ja Ahlainen olivat 1900-luvun alussa Suomen 
silakan avovesipyynnin tärkein alue. Ammattikalastajien 
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saalis vaihteli vuosittain, mutta pelkästään Merikarvian 
ajoverkkokalastuksen saalis oli vuosina 1919–1941 useina 
vuosina 1–2 milj. kg, parhaimmillaan yli 3 milj. kg eli yli 
kolmannes koko maan silakkasaaliista. Merikarvialla kalata-
louden merkitys onkin ollut erityisen suuri väestön toimeen-
tulon ja koko kunnan kannalta. Suolauksen myötä syntynyt 
kala-astioiden teolliseksi kehittynyt valmistus oli mittavinta 
juuri Merikarvialla.

1800-luvun lopussa etenkin siika- ja kalakanta romahti-
vat tehokkaan kalastuksen seurauksena. Kalastajat harjoitti-
vat myös hylkeenpyyntiä, jonka merkitys oli suurimmillaan 
1880-luvulla. Tärkeäksi sivuelinkeinoksi se muodostui jäl-
leen 1930-luvulla. Esimerkiksi vuonna 1938 Merikarvialta, 
Ahlaisista ja Porista lähti yli kaksikymmentä venekuntaa hyl-
keenpyyntiin. 200

Satakunnan merenrannikon kalastuksen pääsaaliina 
1920- ja 30-luvuilla oli edelleen silakka, mutta mereltä 
pyydettiin myös kuoretta, rantojen tuntumasta ahventa 
ja haukea. Porin ja Rauman edustalta, Kokemäenjoen ja 
Karvianjoen suistosta pyydettiin myös siikaa ja lohta.

Porin ja Merikarvian edustan merialueelta pyydetyt 
kalat myytiin 1900-luvun alkupuolella tavallisesti Porin 
markkinoilla ja muualla maakunnassa, mutta markki-
namatkoja tehtiin talvella myös Tampereen, Parkanon 
ja Nokian markkinoille ja veneellä Turkuun, Saloon, 
Kristiinankaupunkiin ja Vaasaan. Eurajoen suunnas-
ta saaliit myytiin usein Rauman kalatorilla. Raumalla, 
Eurajoella ja Luvialla pyydettiin silakan ohella lohta ja sii-
kaa. Satakuntalaista kalaa myytiin paitsi omassa maakun-
nassa, myös kaukana sisämaassa ja ilmeisesti Tukholmassa 
ja Tallinnassa asti.201 Myös Venäjä oli 1880-luvul-
ta lähtien Porin edustalta pyydetyn silakan ja kuoreen 
vientikohteena. 

Kalatalousneuvontaa ja kalanviljelyä
Maanviljelysseuran kalatalouden neuvonta Satakunnassa käynnistyi 
vuonna 1880 kalansuolauksen ja silakka-astioiden valmistuksen oh-
jauksella. Vuodesta 1907 maanviljelysseura otti omaan varsinaiseen 
työohjelmaansa kalastuksen neuvonnan. Toiminta käsitti mm. tarvik-
keiden yhteisostoa ja osin yhteistä kalan myyntiäkin. Toiminta koh-
distui merialueeseen, mutta jo varhain (1909) neuvoja laati tilaston 
myös järvien kalastosta. Luvialle vuonna 1915 perustetun ensimmäi-
sen kalastuskunnan jälkeen myös järvialueelle syntyi kalastuskuntia. 
Pyhäjärvelle kalastuskunta perustettiin vuonna 1918 ja vuonna 1932 
käynnistyivät Itä-Satakunnan, Kyrösjärven ja Köyliönjärven kalastus-
kuntain yhtymät. 

Neuvonta tehostui 30-luvun lopulla järvialueella, jossa tehtiin run-
saasti järvitutkimuksia(mittauksia, analyyseja, katselmuksia) ja laadit-
tiin kalavesin hoitosuunnitelmia. Seuraavalla vuosikymmenellä, sodan 
vielä jatkuessa, maanviljelysseuralle valmistui oma kalanviljelylaitos 
Ikaalisten Kukkurakoskelle. Kalataloudellinen toiminta vilkastui 50-lu-
vulla uuden kalastuslain tultua voimaan. Osuustoiminnallinen kalalii-
ke, Porin Seudun Kalaosuuskunta perustettiin vuonna 1957. Sen yh-
tenä tavoitteena oli jäädyttämön rakentaminen. Se rakennettiinkin 
Reposaareen seuraavana vuonna.202

1960-luvulla Satakunnassa toimi kaksi suurempaa kalanviljelylaitos-
ta, Harjavallassa ja Köyliössä. Harjavallan laitos tuotti velvoiteistutuk-
sena Kokemäenjokeen ja sen suualueelle voimalaitoksen aiheuttaman 
haitan korvauksena siianpoikasia. Satakunnan maatalouskeskuksen 
omistamalla Köyliön kalanviljelylaitoksella oli 70-luvun lopulla sopi-
muskasvattajia. Köyliönjärven rannalla on kasvattanut lähinnä lohika-
lojen (meri ja järvitaimen), mutta myös mm. siian ja kuhan poikasia. 
Vesien käyttöä koskevien ongelmien Köyliön kalanviljelylaitos päätet-
tiin vuonna 2009 sulkea.

Merialueella ajoverkkokalastuksen saaliit alkoivat vähen-
tyä 1940-luvulla syyskutuisen silakan kannan laskun myö-
tä. Sen takia kalastus siirtyi lähemmäksi rannikkoa ja sila-
kan kalastajat ryhtyivät monikalastajiksi. Verkkopyynnin 
tilalle ja oheen tulivat vaihtoehdoiksi lohen siimakalastus ja 
silakan rysäpyynti. Kilpailu rannikon kalavaroista tiukkeni. 
Jokirakentaminen vaikeutti vaelluskalojen, siian ja lohen, li-
sääntymistä. Sodanjälkeinen pula tarvikkeista vaikeutti osal-
taan kalastuksen harjoittamista ja kalastajien määrä väheni. 
Silakka ja lohi olivat edelleen 1950-luvulla tärkeimmät me-
rialueen saaliskalat. Lohenkalastus väheni 1960-luvulla, jol-
loin rannikkokalastuksen pääsaalina oli silakka. 
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Pyyntitekniikka uudistuu

Pyyntitekniset uudistukset, pyyntivälineisiin kohdistuvat 
innovaatiot vaikuttivat 1950-, 60- ja 70-luvuilla kalastuk-
sen kehittymiseen. Verkkokalastusta tehostivat 1960-luvulla 
puuvillaverkkojen sijaan käyttöön tulleet monofiiliverkot, 
entistä suuremmat puuveneet ja muoviveneet. Silakkarysien 
(yleensä 10–16 metrin syvyisiä) määrät kasvoivat ja rysäsaa-
liit ylittivät verkkokalastuksen tuoton Porin-Merikarvian 
alueella. Silakkarysien määrä alkoi kuitenkin laskea 1970-lu-
vun alussa. Myös siian rysäpyynti väheni 1970-luvulla. 
Lohenkalastuksessa ajosiima yleistyi 1950-luvulla ja ajoverk-
ko 1960-luvulla. 

1950-luku ratkaiseva kalastuksen kehityksessä
Porin Tahkoluodossa asunut ammattikalastaja Into Sandberg (k.1985) 
luonnehtii 1950-lukua Kalastaja ilman merta -kirjassa:

”Onkohan maassamme ollut 50-luvun vertaista kymmenvuotiskaut-
ta, jolloin tekniikka olisi kehittynyt niin perusteellisesti kalastusvälinei-
den ja –tapojen osalta. Tämä koettiin myös keskeiseksi kalastussa-
tamaksi muodostuvassa Reposaaressa. 50-luvun alkupuolella tulivat 
puuvillaverkkojen sekä hamppuköysien tilalle nylon-valmisteet, teko-
kuidut. Samoin kehittyi lohen siimapyynti. Kalastus kehittyi kevyem-
pirakenteiseksi ankkuri- ja ajosiimapyyniksi. Ja aivan ratkaiseva osuus 
tällöin alkaneeseen kalansaaliimme nousuun oli käyttöön tulleella 
troolikalastuksella”.203

Silakankalastuksessa tärkein pyyntitekninen uudistus oli 
troolikalastus. Satakunnassa troolikalastus alkoi vuonna 
1956, jolloin etelämpää, rannikolta ja Ahvenanmaalta, 
tulleet troolarit kävivät pyyntimatkalla Satakunnan ve-
sillä. Ensimmäiset troolialukset Satakuntaan hankit-
tiin käytettynä vuonna 1959. Purkauspaikkoina oli-
vat Reposaaren, Mäntyluodon ja Rauman satamat. 
Vuonna 1961 satakuntalaisia troolialuksia oli kymme-
nen Reposaarta käytti kuitenkin tukikohtanaan 35–40 
alusta, jotka kerääntyivät Selkämeren alueelle myöhään 
syksyllä. Tuohon aikaan troolin keskimääräiseksi päivä-
saaliiksi laskettiin pyyntikaudesta riippuen 900–2400 
kg. 1970-luvun lopulla silakkasaaliit heikkenivät ja sata-
kuntalaisten troolausmatkat ulottuivat entistä useammin 

omien rannikkovesien ohella lähelle Ruotsin rannikkoa. 
Vuonna 1980 Satakunnan troolarikanta oli 15 alusta. 
Kun Itämeren turskakanta voimistui 1970-luvulla, niin 
turska tuli tärkeäksi pyyntikohteeksi 1980-luvulla. 

Kalastuksen avuksi otettiin Satakunnankin merialueella 
käyttöön 1970-luvulla monia innovaatiota. Puista muovisik-
si vaihtuneisiin veneisiin tulivat verkonnostolaitteet ja ver-
konravistelukoneet, kaikuluotaimet ja navigaattorit. 204

Kalan tuotanto ja saaliit 1970-luvun lopulle

Saalistiedot eri ajoilta vaihtelevat tarkkuudeltaan niin meri-
alueella kuin sisävesillä. Satakunnan tiedot sisältyivät aikai-
semmin joko Turun ja Porin läänin tietoihin ja ovat nykyi-
sin osa Varsinais-Suomen kalatalousyksikön alueetta johon 
kuuluvat Varsinais-Suomi ja Satakunta. Satakunnan osalta 
merialueen saalistietoja tarkasti on vaikea saada, koska esim. 
troolisaalis voidaan pyytää kauempaa tai toisaalta satakun-
talainen kalastaja voi viedä saaliin maihin maakunnan ul-
kopuolella. Suuntaa ja suuruusluokkaa osoittavia tietoja on 
kuitenkin eri lähteistä saatavissa.

Kalansaaliit vuosina 1919–1978 
Satakunnan merialueella, 1000 kg

VUOSI SILAKKA SIIKA LOHI MUUT KALAT YHTEENSÄ

1919 3 260 20  14  102  3 294

1934 2 236 31 11 325 2 603

1941 6 054 146 13 561 6 774

1951 2 106 76 36 562 2 781

1966 1 728 66 8 312 2 120

1978 5 320 28 39 400 5 787

Lähteet: 1919 Lääninhallitus, 1934 Maatilahallitus, 1941 ja 1951 
Satakunnan maanviljelysseura, 1966 Maataloushallitus. 1978 RKTL ja 
kalatalouspiirin tiedustelu. Luvut ovat pääosin ammattikalastuksen saalii-
ta, mutta niissä on vaihtelevasti mukana myös kotitarve- ja virkistyskalastuksen 
osuutta. Satakunnan merialueelta pyydetyssä ja purkusatamiin tuoduissa koko-
naissaaliissa saattaa olla eroja. Vuodet eivät siten ole täysin vertailukelpoisia.
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Taulukossa ovat mukana päätalouskalat, mutta hauki- ja ah-
vensaaliit ylittävät joka vuosi lohisaaliin. Lohi arvokkaana 
talouskalana on kuitenkin erityisen kiinnostuksen kohtee-
na. Lohen kilohinta oli vielä 1960-luvun puolivälissä kol-
minkertainen siikaakin verrattuna, nelinkertainen haukeen 
ja viisinkertainen muikkuun verrattuna. Muita merkittäviä 
kaloja olivat hauki, made ja lahna 70-luvulla turskan osuus 
kasvoi muiden kalojen ryhmässä. Vuosikymmenen lopulla se 
oli jopa puolet tästä ryhmästä. Ahvenen arvonnousu on ka-
lataloudessa tapahtunut vasta paljon myöhemmin, samoin 
kuhan. 

– Satakunnan merialueelle silakan kalastus on aina ollut 
tärkeä. Sitä on harjoitettu verkoilla ja rysillä. Kalastus työllisti 
koko perheen. Troolauksen tulo alkoi 60-luvulla muuttamaan 

silakan kalastusta, mutta silakan verkko- ja rysäkalastus säilyi 
pitkään elinvoimaisena. Silakan verkkokalastus alkoi kuitenkin 
vähentyä sen työvaltaisuuden takia 1970-luvulla ja oli melko 
vähäistä 80-luvulle tultaessa. Silakan rysäkalastus väheni voi-
makkaammin 80- ja 90-luvun taitteessa. Silakan troolauska-
pasiteetin kasvun myötä saaliit kasvoivat ja sitä oli helpompi 
toimittaa jalostajille, sanoo Satakunnan Kalatalouskeskuksen 
kalatalousneuvoja Tero Ylikylä. (Haastattelu 21.4.2009)

Suolausta ja savustusta

Kaupungistumisen ja teollistumisen myötä alkoi myös 
kiinnostus kalan jalostukseen kasvaa. Vuonna 1893 R.von 

Silakan troolaus muodostui 1950-luvun lopulta tärkeimmäksi merialueen kalastusmuodoksi. Trooleja oli Satakunnassa 1980-luvun puolivälissä viitisentoista 
ja monet alukset maakunnan ulkopuolelta toivat saaliinsa Reposaareen. Troolari liberty on yksi vanhoista trooleista, jotka ovat vielä nykyäänkin käytössä.

Kuva Erkki Valli-Jaakola, Satakunnan Kansa 1984.
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Frenckel perusti Reposaareen Reposaaren kalastusosa-
keyhtiön, joka suolasi ja savusti kalaa. Silakan suolaus oli 
ainoa merkittävä säilöntämenetelmä. Erityisesti suuret 
kesäsaaliit suolattiin. Sekä verkoilla, että rysillä pyytävät 
kalastajat suolasivat jopa yli 10 000 kg vuodessa. Silakan 
kuumasavustusta kalastajat ryhtyivät harjoittamaan vasta 
1920-luvulla. Se ei kuitenkaan vielä suuresti yleistynyt, 
koska jalostus lisäsi vain vähäisesti kalan säilyvyyttä.205

Kala suolattiin rannikon pienissä suolaamoissa. Kun 
Suomen Osuuskauppojen keskuskunta SOK rakensi suolaa-
mon Merikarvialle vuonna 1917 ja OTK neljä suolaamoa 
vuosina 1918–19 Merikarvialle ja yhden Ahlaisiin, silakan 
markkinat kehittyivät huomattavasti. Monet suolaamot lo-
pettivat toimintansa toisen maailmansodan jälkeen, mutta 
vielä 1950-luvun alussa Merikarvialla ja Porissa oli kaikki-
aan parisenkymmentä suolaamoa. Suolaus oli tärkein jalos-
tusmuoto 1960-luvulle asti, jolloin savustuksen merkitys 
lisääntyi. Yksi syy suolasilakan kysynnän laskuun oli trooli-
pyynnistä saatavan tuoreen silakan saanti lähes ympäri vuo-
den. Kalan alkujalostus, suolaus ja savustus, kohdistui si-
lakkaan. Turskaa ja joskus haukea alettiin jalostaa, fileoida, 
vasta 1980-luvulla.

Jo 1930- ja 1940-luvuilla jotkut kalaliikkeet kokeilivat 
silakan kuumasavustusta, mutta savustuksesta tuli mer-
kittävä jalostusmuoto vasta 1950-luvulla. Esimerkiksi 
Merikarvialla toimi 1950-luvun alussa viisi savustamoa. 
Kalan savustus oli 1950- luvulla kasvussa suolauksen vä-
hentyessä, niin että 60-luvulla suolausta harjoitettiin vä-
häisesti vain Merikarvian alueella. Merikarvialla myös 
silakan savustus väheni kuitenkin 60-luvulla ja silakan ja-
lostuksen painopiste siirtyi Poriin. Silakan jalostus rajoit-
tui suolaukseen, savustukseen ja fileeraukseen. 1980-lu-
vun lopulla fileointia harjoitti vain kaksi yritystä. Silti 
ainoastaan pari prosenttia saaliista jalostettiin. Silakan 
ohella fileoitiin myös turskaa.

Kalan laatu paranee

Kalan laatua pyrittiin kehittämään myös lainsäädännön 
avulla. Vuoden 1951 kalastuslaissa määrättiin lohi ja taimen 
perattavaksi heti pyynnin jälkeen. Yli puolikiloisen siian 
ja elintarvikkeeksi käytettävän turskan perkaus tuli pakol-
liseksi vasta 1970-luvun lopussa.206 Kalan jäittäminen tuli 
pakolliseksi trooli- ja lohen avomerikalastuksessa vuonna 
1968, mutta kalakaupassa se ei vielä yleistynyt. Kalan käsit-
tely oli edelleen vähäistä. Kala myytiin yleensä kokonaisena 
(pyöreänä), vaikka kuluttaja jo tuolloin odotti perkausta ja 
muuta käsittelyä.207 Jäävesijäähdytys tuli käyttöön 90-luvun 
puolivälissä. 

Kun Porin edustalla vedet alkoivat 80-luvun puolivä-
listä puhdistua Kemiran jätevesien päästörajoitusten myö-
tä troolauksen kannattavuus parani. kun saaliit paranivat ja 
pyyntimatkat lyhenivät. Troolauksessa siirryttiin 1990-lu-
vun lopussa tankkialustroolaukseen ja otettiin käyttöön 
RSV-järjestelmä (Refregerated Seawater System), jossa ka-
lat pumpataan merellä nolla-asteiseen veteen tankkeihin ja 
lajitellaan maissa olevissa vastaanottolaitoksissa. Käyttöön 
otettiin 1990-luvulla myös verestys, mikä parantaa ka-
lan laatua. Tankkijäähdytys otettiin aluksilla käyttöön, kun 
Kaskisiin rakennettiin lajittelulaitos. Käytäntö on levin-
nyt Satakuntaankin, kun Reposaaren keskuskalasataman 
valmistuminen mahdollisti sen vuonna 2008. Nykyisin 
Satakunnassa on trooleja vajaa kymmenen. Lisäksi muu-
alta tulevat troolit käyttävät Reposaarta purkauspaikkana. 
Silakkaa kalastetaan nykyisin pääosin trooleilla, mutta sitä 
pyydetään myös verkoilla ja rysillä. 

Tukea ja säätelyä, kalastajien elintila kapenee merellä

Valtiovalta on ohjannut kalastusta tuki- ja säätelytoimin. 
Lainat, investointi- ja käynnistysavustukset sekä hintatu-
et ovat olleet apuna elinkeinon kehittämisessä. Valtio, pai-
kalliset kalastuskunnat / osakaskunnat, -seurat ja -alueet 
sekä vesialueiden omistajat ovat säätelyllä, määräyksillä, 
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rajoituksilla, istutus- ja muilla hoitotoimilla sekä ka-
laväylillä ja muilla keinoilla pyrkineet turvaamaa ka-
lakantojen kehitystä. Velvoiteistutuksia on määrätty 
rakentamisella muutoksia aiheuttaneille yrityksille. 
Silakan ja lohenkalastajien (troolikalastajien ja siimaka-
lastajien) intressien vastakkaisuus on aiheuttanut risti-
riitoja kalastusalueista merialueella. Valtion kalatalous-
hallinnosta vastaavan Maa- ja metsätalousministeriön 
ohjaustoiminta on lisääntynyt etenkin 1980-luvulta 
lähtien. Lohen ja siian rannikkokalastusta rajoitettiin 
vuonna 1981 valtion vesialueilla. Vuodesta 1986 lähti-
en maa- ja metsätalousministeriö on rajoittanut lohen 
pyyntiaikaa. Erityisesti lohenpyyntiä koskevat määrä-
ykset ja rajoitukset ovat aiheuttaneet jyrkkiäkin kes-
kusteluja kalastajien ja viranomaisten välillä. 

Satakunnassa kalatalouden alueviranomaisena on toimi-
nut Turun kalastuspiiri ja vuodesta 1997 Varsinais-Suomen 
TE-keskuksen kalatalousyksikkö. Tutkimus- ja asiantun-
tijatietoa mm. kalakannan kehitystä koskevissa kysymyk-
sissä on tuottanut Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus 
RKTL, jolla oli vielä 1990-luvulla tukikohta myös Porin 
Reposaaressa. 

Kalatalous ja ympäristö
Kalatalous, luonto- ja ympäristöarvot ovat viimeisten vuosikymmenten 
aikana monesti törmänneet. Kalastajalle hyvä ympäristön ja vesien tila 
on elinkeinon edellytys. Vesien tila ja luontoarvot koskettavat useim-
pia kansalaisia. Erilaisia näkemyksiä tavoitteista ja keinoista on kuiten-
kin monesti syntynyt kalastajien, luonnonsuojelijoiden, tutkijoiden ja 
viranomaisten kesken. Satakunnassa on esimerkkejä myös yhteisistä 
tavoitteista ja tuloksista. 

Merialueella ympäristökysymyksiä ovat olleet mm. Kokemäejoen 
kuormitus, teollisuuden jätevesipäästöt, kalankasvatus, merialueen 
soranotto, hylkeet ja uusimpana merimetso ja jopa haikarakin. 

Kokemäenjoen veden laatua heikentävän teollisuuden ja asu-
tuksen kuormitus kasvoi 1970-luvulle saakka. Joessa ja sen suis-
toalueella kohonneet kalojen elohopeapitoisuudet aiheuttivat 
1980-luvulla kalan käytön rajoituksia. Jokiveden laatu oli heikoim-
millaan 1960- ja 1970-luvuilla, minkä jälkeen se laatu on huomat-
tavasti parantunut, mikä mahdollistaa mm. lohenkalastuksen joen 
yläjuoksulla.

Suurimmaksi yksittäiseksi vesien saastuttajaksi merialueella tuli 1961 
perustettu Kemira Oy:n Vuorikemian (Kemira Pigments Oy) titaaniok-
siditehdas. Porin edustalla Selkämerellä rauta- ja rikkihappopurkuput-
ken läheisyydessä merialueen saastuminen tuhosi 1970–80-luvuilla 
kalojen kutualueita. Raskasmetalleja kerääntyi vesieliöihin ja poh-
jasedimenttiin. Saaliit heikkenivät, mutta saastuttamisesta kalastajil-
le maksetut korvaukset eivät korvanneet taloudellisiakaan vahinko-
ja. Vuosien voimakkaan yleisen keskustelu, ympäristöviranomaisten 
ja lainsäädännön tiukentumisen jälkeen myrkyllisten jätteiden laske-
mista mereen vähennettiin 1990-luvulla ja lopetettiin vähitellen ko-
konaan. Selkämeren tila on parantunut. Rannikko-alueen vesien tila 
oli 2000-luvun alkuvuosina Suomen Ympäristökeskuksen luokittelun 
mukaan hyvä, paitsi joissakin lahdekkeissa tyydyttävä. Ulappavesien ti-
la on luokiteltu erinomaiseksi. 208

Selkämerellä, Merikarvialta Uuteenkaupunkiin, toimii parikymmen-
tä kalankasvattajaa, jotka tuottavat noin 800 000 kiloa kalaa vuodes-
sa (v 2007). Satakunnan puolella määrästä on alle viidennes. Lounais-
Suomen ympäristökeskuksen mukaan kalankasvatuksen fosfori- ja 
typpikuormitus vesiin on vähentynyt selvästi 10 viimeisen vuoden ai-
kana. Muutokseen on vaikuttanut mm. kalarehujen kehitys, kalan ro-
dunjalostus, ruokinnan tehostuminen ja lisäksi myös kasvatetun kalan 
ja laitosten määrän väheneminen.209 

Harmaahyljekannan kasvu on lisännyt kalansyöntiä pyydyksistä ja 
samalla tuhonnut verkkoja. Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitoksen 
RKTL:n mukaan Selkämeren harmaahyljekanta oli keväällä 2007 noin 
1800, mikä on vajaat kymmenen prosenttia Itämeren hyljekannasta. 
Hylkeiden vierailujen estämiseksi on Ruotsissa kehitetty ns. Push up 
-rysä. Se on tuesta huolimatta kallis, mutta sillä on saavutettu hyviä 
tuloksia myös Satakunnassa. 210

Merimetsot ovat levinneet räjähdysmäisesti 1990-luvun lopulta al-
kaen. Kanta oli vuonna 2009 Suomen ympäristökeskuksen mukaan 
noin 16000 paria. Tutkijoiden mukaan ne syövät lähinnä vähempiar-
voista pikkukalaa. Monen kalastajan mielestä niillä on hylkeen ohel-
la jo suuri vaikutus kalastuksen kannattavuuteen, sillä niiden syömä 
kalamäärä on suuri. Lisäksi ne kuormittavat ulosteillaan ympäristöä. 
Kalastusta rajoittaa myös pyöriäisen suojelemisiksi vuoden 2008 alus-
ta voimaan tullut ajoverkkokielto. 

”Avomeri on suljettu suomukalan pyynniltä ja kalastajien elintila 
on kaventunut myös rannikkoalueella. Vuodesta 1996 hyljeongelma 
on kasvanut suureksi ja hylje on tuonut muutoksia kalan käyttäytymi-
seen. Kun merimetso-ongelma on tullut uutena, niin koko ekosystee-
mi on muutoksen kourissa. Seuraamuksia ei vielä tiedetä”, sanoo ka-
latalouspäällikkö Kari Ranta-aho. (Haastattelu 14.4.2009)

Lohen pyyntiaika- ja pyyntimäärärajoituksella on pyrit-
ty varmistamaan luonnonlohen pääsy Perämeren jokiin. 
Selkämeren kalastajat ovat kokeneet rajoitukset ja epävar-
muuden (mm. myöhäiset päätökset ja lyhyet varoitusajat) 
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epäoikeudenmukaisiksi, vaikka osalle on myönnetyistä kor-
vauksia rajoituksista ja muista menetyksistä. 

– Lohen kalastuksen säätely alkoi vuonna 1986 siten, että 
valtion yleisvesialueella ryhdyttiin säätelemään rysien määrää 
ja ajankohtaa, milloin niitä saa laittaa pyyntiin. 90-luvulla 
vielä ajateltiin, että lohen rysäkalastusta voidaan vielä kehit-
tää. Mutta sen jälkeen tuli vahva poliittinen näkemys suunnas-
ta, samoin etelän ja pohjoisen ristiriidat. Säätelyllä pyrittiin pe-
lastamaan Tornionjoen ja Simojoen luonnonlohikanta. 

– Lohen kalastuksessa Luvian, Porin ja Merikarvian 
edustalla oli parhaimmillaan 125–130 lohirysää ja nyt 
(2009) niitä on käytössä noin 60. Pääosa lohesta ehtii ku-
tuvaelluksellaan uida ohi ennen pyyntiaikaa. Tämä on kat-
keroittanut ammattikalastajia. Kestävää ratkaisua on ollut 
vaikea löytää, kun tulisi turvata toimeentulo lohenkalas-
tuksessa Selkämeren rannikolla ja kalan saanti pohjoises-
sa. Lohirysän käyttöajankohta on vaihdellut vuosittain, 
Vuonna 2009 kevään asetus salli asettaa pyydykset pyyn-
tiin Porin edustalla kesäkuun kymmenentenä päivänä, mi-
tä satakuntalaiset kalastajat pitävät liian myöhäisenä, to-
teaa Varsinais-Suomen TE-keskuksen kalatalouspäällikkö 
Kari Ranta-aho. (Haastattelu 14.4.2009)

Kalatalousneuvoja Tero Ylikylä pitää rajoituksia satakun-
talaisia kalastajia syrjivänä:

–Pyyntirajoutusten syiksi sanottiin luonnon lohen kannan 
suojelu, mutta tosiasiassa kyse oli aluepolitiikasta. Haluttiin tur-
vata Perämeren kalastajien toimeentulo, ei Selkämeren kalasta-
jien. Pyyntivälineitä voi Satakunnan rannikolla käyttää vain 
lyhyen ajan ja ajankohdastakin on epävarmuus. Investoinnit 
moniin pyyntivälineisiin rasittavat kannattavuutta, mikä vai-
keuttaa yritystoiminnan suunnittelua. Kalastajan kannalta 
oleellisinta olisi saada kalastaa, silloin tukia ei tarvittaisi. 

Kalastaja voisi vapaammin harjoittaa elinkeinoaan vuo-
den mittaan ympäri vuoden niin, että se voi käyttää samo-
ja pyydyksiä eri kalalajien kalastukseen mahdollisimman pit-
kään. Satakunnassa vesialueiden saanti kalastuskäyttöön ei 
ole suuri este rannikkokalastuksen kehittämiselle. (Haastattelu 
21.4.2009)

Merilohen säätely on 1980-luvun puolivälistä vähentänyt Satakunnan ranni-
kolla pyyntiaikaa ja saalista. Parhaina lohenkalastusvuosina Porin Reposaarta 
käyttivät maihinnousupaikkanaan monet Satakunnan ulkopuoliset troolit. 
Kaskislaisen Carolan kalastaja Hans Kamb esittelee kymmenkiloista joululohta. 
Kuva Martti larikka 1989.

Ajoverkkopyynti oli avomerellä vielä 1990-luvulla laajaa, 
mutta koko Itämeren ajoverkkopyynti lopetettiin vuoden 
2008 alusta pyöriäisten takia. Rysäkulttuuri oli Satakunnan 
merialueella voimissaan 80-luvulle asti. Silloin tapahtui 
siirtymistä isorysästä (vannerysästä) avoperärysään eli pau-
nettiin. Silakkarysäkalastus kutistui vähäiseksi 90-luvulla 
esimerkiksi Merikarvialla, Luvialla ja Porissa, jotka olivat 
vahvoja rysäkalastusalueita, mutta rysäkalastuskulttuuri on 
tulossa uudelleen, myös seuduille, jossa rysäkalastuskulttuu-
ri on kuollut. 

Siikaa on perinteisesti pyydetty sekä pohja- että ajover-
koilla. Nyt kun ajoverkko ei ole sallittu, hylje vie kaloja ja 
tuhoaa verkkoja, joten saalis jää pieneksi. Siian saalismää-
rät ovat laskeneet 2000-luvulla. Lohen merkitys saaliskala-
na on pienentynyt 1990-luvun puolivälissä tiukentuneiden 
rajoitusten takia. Norjalaisen tuontilohen halpuus ja jatkuva 
saanti on laskenut hintatasoa. Kun ajoverkkokalastus kiellet-
tiin, rannikkopyynnin merkitys on kasvanut. Myös lohen-
pyyntiä hyljevahingot verottavat sekä syödyn kalan, että pyy-
dysvahinkojen takia. 
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Ahventa pyydetään rysillä ja verkoilla. Ahvenen merki-
tys on kasvanut 1990-luvulta lähtien viime vuosiin saakka. 
Ahvenfilee on kysyttyä markkinoilla. Kuhan arvo ja kysyntä 
on myös noussut 2000-luvun alkuvuosina. Fileroinnin seu-
rauksena myös haen kysyntä on parantunut. Ahvenen, ku-
han ja hauen jalostus on lähinnä juuri fileerausta.

EU-aika ei aluksi vaikuttanut aluksi suuresti kalatalou-
teen, mutta kalastuksen säätelyn (kiintiöt, muut kalastus-
rajoitukset) ohella sillä on alan kehityksen kannalta monia 
vaikutuksia. Suomen EU-jäsenyyden myötä kalatalouden 
kehitysinvestointeja voidaan kohdentaa aikaisempaa pa-
remmin, sanoo TE-keskuksen kalatalouspäällikkö Kari 
Ranta-aho: 

– EU-aikana alettiin supistaa laivastoa ja romuttaa aluksia 
ajatuksena, että jäljelle jääville tulee paremmat mahdollisuudet 
toimia. EU:n suurin ja merkittävin muutos oli, että se pakot-
ti laatimaan Suomen kalataloudelle rakennepoliittisen kehit-
tämisohjelman. Täytyi ottaa kantaa, tehdä tavoitteita ja esit-
tää mitä tehdään elinkeinon kehittämiseksi. Siihen linkitettiin 
kalatalouden ohjausrahastojärjestelmä, joka ensimmäistä ker-
taa antoi koko toimialalle mahdollisuuden saada investointi-
tukia. Kehitysresurssit moninkertaistuivat ja ne sidottiin bud-
jettiin. Elinkeinolle tuli mahdollisuus kehittyä. (Haastattelu 
14.4.2009) 

Satamia kehitetään, Reposaari keskuskalasatamaksi
Porin Reposaareen rakennettiin Porin Seudun Kalaosuuskunnan toi-
mesta vuonna 1958 Reposaaren Jää Oy kalan varastointia, käsittelyä 
ja jalostusta varten. Varustukseen kuuluivat mm. fileerauslinjat ja le-
vypakastimet. Pääosin Porin kaupungin omistaman yhtiön toimintaa 
auttoi 70-luvun puolivälistä alkaen elintarvike- ja rehusilakasta mak-
settu hintatuki. Toiminta kuitenkin hiljeni ja yritys meni vararikkoon 
vuonna 1992. Pohjalaiset turkiseläinten rehua valmistavat yritykset 
perustivat sen jatkajaksi Selkämeren Jää Oy:n vuonna 1993. 

1990-luvun lopulla Reposaaren kalasatatamaa ryhdyttiin kehittä-
mään. Varsinais-Suomen TE-keskuksen kalatalousyksikkö määritte-
li Reposaaren ns. keskuskalasatamana Satakunnan ykköskohteek-
si, jota kehitettiin yhteistyössä Porin kaupungin kanssa. Periaatteena 
oli, että satamapalvelut ovat kaikkien käytettävissä. Vuosina 2000–
2003 pääasiassa EU:n kalatalouden ohjausrahaston (KOR) hankkee-
na sataman rakenteet, laiturit, varastot, kalankäsittely- ja kylmätilat ja 
muu varustus saatettiin nykyvaatimusten mukaisiksi. Kaskisten sata-
man mallin mukaan alettiin käyttämään kalan jäähdyttämiseen suu-
ria jääsammioita, mikä käytäntö levisi pian muuallekin. Merimesta-
hanke toteutettiin EU:n Pesca-yhteisöaloitteen rahoituksella. Hanke 
sisälsi kalaravintolan ja myymälän, Merimestan, rakentamisen (2001). 
Kuluttaja- ja matkailunäkökulma tuli ensimmäistä kertaa vahvasti mu-
kaan Merimestan toteuttamisen yhteydessä. Uudistusten jälkeen pari-
kymmentä silakantroolialusta käyttää Reposaarta purkauspaikkanaan, 
talviaikana selvästi enemmänkin.

Tankkialusten tarvitseman lajittelukeskuksen rakentaminen viiväs-
tyi Porissa, minkä takia tankkialuksia hankkineet kalastajat siirtyivät 
tuomaan saalista maihin Kaskisissa ja Uudessakaupungissa. Porin 
keskuskalasatama valmistui vuonna 2008. Tilat varusteineen saatiin 
nykyvaatimukset täyttäviksi. Aluksi vain yksi tankkialus alkoi käyt-
tää Reposaarta purkauspaikkanaan. Porissa tuodaan nykyisin maihin 
5–10 milj. kg silakkaa vuodessa. Silakan pyyntikausi kestää marras-
joulukuusta pitkälle kevääseen, mutta alkutalvesta on hiljainen jakso. 

Reposaaren keskuskalasataman ohella kalan vastaanottopaikkoja 
Selkämeren rannikolla ovat Merikarvian Krookassa ja Raumalla, jois-
sa on nykyaikaiset kylmätilat ja jäätä saatavilla. Merikarvialla ja muu-
alla rannikolla on lisäksi pienempiä maihintuontipaikkoja. Luvialla 
KalaValtasella on oma kalasatama. (Paapuuri Oy 2005, Ranta-ahon ja 
Ylikylän haastattelut 2009).
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Porin Reposaaressa sijaitseva Merimesta ja sen naapuriin rakennettu keskus-
kalasatama tiloineen ja laitteineen antaa mahdollisuudet nykyaikaiseen ka-
lankäsittelyyn ja myös kalaruokakulttuurin edistämiseen.
Kuva Erkki Salomaa 2009.

Troolilla yli 90 % saaliista 

Pelkästään Satakuntaa koskevia saalistietoja on vaikea laskea, 
mutta Selkämeren saalistiedot antavat suunnan ja suuruus-
luokan. EU-aikana merialueen saalistiedot perustuvat eri 
ammattikalastajien ilmoituksiin. Koko Selkämeren alueella 
ammattikalastuksen saalis oli vuonna 2008 yhteensä noin 
68,3 miljoonaa kiloa, mistä oli silakkaa 61,8 miljoonaa kiloa 
eli yli 90 %. Kilohailia pyydettiin 5,2 miljoonaa kiloa, ah-
venta 488 000 kiloa, siikaa 276 000, kuhaa 81 000 ja lohta 
47 000 kiloa kg. Selkämeren osuus koko Suomen merialu-
een ammattikalastuksen saaliista oli runsaat 60 %, silakka-
saaliista jopa kolme neljännestä. Selkämeren saaliin arvo oli 
noin 12 miljoonaa euroa. Tästä vain osa voidaan laskea ”sa-
takuntalaiseksi” saaliiksi, sillä osa tilastointialueesta on maa-
kunnan ulkopuolella ja osa trooleista tulee muualta ja vie 
saaliinsa muualle. (Tarkempia lukuja tulisi laskea pyyntiruu-
duittain, Satakunnan rannikolla ruudut 37 ja 42, osin 42 
ja kalastajien kirjanpidon perusteella). Esimerkiksi rannikon 
rysäkalastuksen saalis oli n. 200 000 kiloa. Troolikalastuksen 
osuus koko saaliista oli runsaat 90 %. 211

Kalapörssi, satakuntalainen innovaatio 
Kalapörssi on Porissa kehitetty markkinainnovaatio, jossa hyödynne-
tään uutta tietotekniikkaa ja yhdistetään se maailmanlaajuiseen avoi-
meen kauppaan. Kalapörssi (Finnish Fish Auction) sai alkunsa 1990-lu-
vun lopussa Porissa pidetyn kalakauppiasliiton seminaarissa EU:n 
markkinointipolitiikan kalatalouden pääosaston johtajan esitelmäs-
tä. Euroopassa oli käytössä tunnettu huutokauppajärjestelmä Pan Fish 
(panfish.com). Ammattikalastajat katsoivat, että huutokauppajärjes-
telmä voisi palvella heitä lisäämällä ja kilpailua ja kalan hintaa. Sen 
pohjalta Porissa ryhdyttiin kehittelemään järjestelmää. Tavoitteena oli, 
että järjestelmän avulla (kännykkää käyttäen) voitaisiin ostaa ja myydä 
kalaa maailmanlaajuisesti. Järjestelmä saatiin toimivaksi, mutta pilotti-
vaiheesta ei kuitenkaan päästy jatkuvaan käytäntöön. Järjestelmää on 
parannettu ja sitä esiteltiin Porissa 2003, jossa se herätti monien mai-
den kiinnostusta. Vuonna 2007 toimintaa kehitettiin ja kehityshank-
keessa valmistui internetissä toimiva globaali jäljitettävyyspalvelujär-
jestelmä kalatuotteille. 
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kauppaan ja jaloStukSeen 
myöS kaSvatettua kalaa

Merialueella kirjolohen kassikasvatus aloitettiin Kustavissa 
1970-luvun lopulla. Satakunnassa oli 70–80-lukujen tait-
teessa jo parikymmentä pientä kirjolohen kasvatusyksik-
köä. Kasvatus levisi nopeasti 80-luvulla ja hallitsematon 
kasvu kuormitti merialueen ympäristöä. Satakunnassa kir-
jolohen kasvatus oli suurimmillaan 80-luvulla Luvian edus-
talla. Nykyisin (2009) kasvattajia on enää muutama, joista 
suurin on KalaValtanen Oy Luvialla, lisäksi pienempiä on 
Merikarvialla ja Eurajoella. Koko Selkämerellä oli vuon-
na 2007 parikymmentä kalankasvattamoa, joissa tuotettiin 
kalaa noin 800  000 kg, mikä on vai pari prosenttia koko 
Suomen kasvatuksesta. Selkämeren tuotannosta alle puolet 
tulee Satakunnasta.

–Aikanaan kirjolohella oli hyvä hinta, mutta se aiheut-
ti luonnonlohen ja taimenen hinnanlaskun. Kasvatuksen laa-
jentumisen ja keskittymisen myötä on tullut hintakilpailua ja 
ylitarjontaa. Nyt ympäristövaatimukset ovat kovat ja ympäris-
tölupa on kallis, kaikilla on oltava oma tark-
kailu. Kasvatus ei ole kannattavaa ja suuris-
sa yksiköissä ympäristövaikutukset kasvavat 
lähialueella. Kannattavuuteen vaikuttaa 
myös Norjasta tuotava merikasvatettu lohi. 
Toisaalta ilman kirjolohta kalanjalostus-
teollisuus olisi ongelmissa. Se ei saisi ympä-
ri vuoden raaka-ainetta. Kun tarjontaa on, 
niin luonnonkalaakin saadaan jalostetuksi 
ja kaupaksi paremmin, erittelee kalatalous-
neuvoja Tero Ylikylä kirjolohen merkitystä. 
(Haastattelu 21.4.2009)

Siian kasvatuskokeilut aloitettiin 
Rymättylässä 2000-luvun alussa. Siika 
2005 -hankkeessa kehitettiin rehua ja et-
sittiin sopivia siikakantoja. Kokemäenjoen 
vaellussiika osoittautui parhaaksi kasvatus-
kalaksi. Rehu kehitettiin siialle soveltuvak-
si. Satakunnassa siian kasvatuksen aloitti 

Valtanen. Siian osuus kasvatetusta kalasta on edelleen pieni, 
vain kymmenkunta prosenttia, mutta sillä on tärkeä merki-
tys ja laajenemisnäkymät ovat hyvät, sillä luonnon siiasta ja 
vaaleasta kalasta on puutetta.

Kalankasvatus kokonaisuudessaan on supistunut, mutta 
suurimpana potentiaalisen mahdollisuutena kalataloudessa 
nähdään silti Selkämeri, jossa avomerellä on parhaat kasva-
tusolosuhteet Suomessa. Kasvatuksen laajentamisen edelly-
tyksenä on ympäristön kannalta kestävät menetelmät. 

Rannikon jalostusta ja kauppaa

Satakunnassa Reposaaren Jää Oy oli 1970–80-lukujen tait-
teessa suurimpia fileeraajia. Yhtiöllä oli useampia fileerausko-
neita. Fileerausta harjoitti myös Kalaliike Mäkinen Porissa. 
Sen jatkaja Mäkisen Tyttäret Oy on kehittänyt toimintaa. 
Rannikkoalueella Merikarvialta Raumalle on monia pienem-
piä kalaliikkeitä ja jalostuslaitoksia. Suurimmaksi yritykseksi 
on kehittynyt KalaValtanen Luvialla.

Merikarvian pitkä kalataloushistoria jatkuu edelleen, vaikkakin huippuaikoja pienempänä. 
Krookan kalasatama tarjoaa nykyaikaiset puitteet kalan vastaanotolle ja käsittelylle. yksi me-

rikarvialaisista alan yrittäjistä on Venerannan Kala, jonka tuotteet ovat saaneet valtakun-
nallisia palkintoja. Tuotteita on tarjolla mm. jokasyksyisillä Porin silakkamarkkinoilla. 

Kuva Erkki Salomaa 2008.
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Kalastajasta jalostajaksi ja kauppiaaksi 
Satakunnan suurin kalanjalostusyritys on luvialainen KalaValtanen 
Oy. Nykyistä kalayritystä on edeltänyt toistakymmentä kalastajasu-
kupolvea. Kalastaja Jari Valtanen perusti isänsä kanssa 1970-luvulla 
Kalastusyhtymä Valtasen, jonka toimintaa vuonna 2008 perustettu 
KalaValtanen Oy on jatkaa Jari Valtasen johdolla. Kasvavan yrityk-
sen liikevaihto on nelisen miljoonaa euroa ja henkilökuntaa on 20 (v. 
2008). Liiketoiminta koostuu useista eri osista: oma kalastus ja vilje-
ly, savustus, jalostus, osto liikkeiltä, välitys, myynti, vienti ja rehunväli-
tys. Silakkafileet ja -jalosteet ovat tuotannossa merkittävässä asemas-
sa. Tuotannosta noin 80 % on viljeltyä ja noin 20 % luonnonkalaa. 
Oman kalastuksen osuus on enää prosentin luokkaa. Yrityksen vai-
heet kuvaavat hyvin kalatalou-
den muutosta. Yritystoimintaa 
on kehitetty vähitellen asiakkai-
den tarpeiden mukaan sanoo 
Jari Valtanen: 

– Yrityksen juuret ovat kalas-
tuksessa. Alkuvaiheessa silakka 
oli kalastuksen runkona. 70-lu-
vun puolivälissä suuntauduttiin 
lohenkalastukseen. Sen jälkeen 
on ollut siika- ja lohirysiä, siian 
pinta- ja pohjaverkkokalastusta. 
Lohen kalastusta kesti 90-luvul-
le saakka. 

– Kun ensimmäiset pyydysrajoi-
tukset tulivat vuonna 1986, ryh-
dyttiin ajattelemaan toiminnan 
kehittämistä. ja päätettiin aloit-
taa kalanviljely. Se oli ratkaise-
va suunnan muutos. Seuraavana 
vuonna vähennettiin neljännes 
pyydyksistä ja otettiin ensimmäi-
set kirjolohet, yksi kirjolohiallas. 
Ensimmäisenä vuonna kirjolohta 
tuotettiin 3 tonnia. Seuraavana vuonna oli jo 6 allasta, joista saatiin 
parikymmentä tonnia kirjolohta. 

Siian kasvatukseen
– Siian kasvatusta kokeiltiin jo 1990-luvulla, mutta se ei onnistu-
nut. Muutaman vuoden tauon jälkeen otettiin kasvatukseen uudel-
leen siikaa. Oli pakko saada korvaavaa kalaa kauppaan, kun siian ka-
lastus näytti hiipuvan. Syynä oli hylje, jonka ensimmäiset todelliset 
vahingot todettiin vuosina 1993–95. Siian kasvatus alkoi tosimieles-
sä vasta 2000-luvun taitteessa. Kasvatettu siika on lähellä villikalaa. 
Sen emokalana on Kokemäenjoen vaellussiika. KalaValtasen kasva-
tetusta kalasta on nykyisin siikaa n. 70 % ja kirjolohta loput 30 %. 
Yrityksen koko myynnistä Norjan lohi näyttelee suurinta osaa, kos-
ka lohelle on kysyntää markkinoilla. Kalaa ei kotimaassa ole tarpeek-
si saatavissa. Nyt KalaValtasella on 100 000 kilon kasvatuslupa. Uusi 

lupa (20 000 kiloa) on ollut käsittelyssä yli kaksi vuotta. Siitä saatiin 
ympäristölupaviranomaisten päätös, josta ympäristökeskus valitti lä-
heisen natura-alueen takia. Valituksen käsittely on käynnissä Vaasan 
hallinto-oikeudessa. 

– Alussa kalat ruokittiin käsin. Nykyisin se tapahtuu automaattisesti. 
Siian ruokinta on tehty alusta saakka heiluriautomaateilla. Rehun an-
nostelu tapahtuu sähköisesti. Siika on viljelykalaksi työläs ja täysin eri-
lainen kuin kirjolohi. Kirjolohen kasvunopeus on moninkertainen se 
sietää häiriötekijöitä enemmän. Siika vaatii enemmän tilaa eli sen vilje-
lytiheys on pienempi. Siian kasvatus vaati myös enemmän osaamista.

– KalaValtasen tuotanto perus-
tuu pitkälti käsille tekemiseen, 
perkaus- eikä filerointikoneita 
ei ole. (Silakan fileerausyhteis-
työ toimii hyvin Martin Kalan 
kanssa). Ahventa fileroidaan kä-
sin tuhannenkin kiloa päivässä. 
Yrityksellä on myös nahoitus-, 
siivutus- ja pakkausratakoneita. 
Paistolinjoja ei ole, mutta pais-
tinpannuja on. 

Kalat läheltä ja kaukaa
– Troolari Fortuna Reposaarelta 
kalastaa silakkaa, joka menee 
Turkuun Martin kalalle. Sieltä 
ostetaa filettä. Muutamilta 
Reposaaren kalastajilta ostetaan 
suomukalaa. Luonnonlohta ei 
enää vuosiin ole pyydetty eikä 
välitetty. Kuhan ja ahvenen me-
nekki nousi muutama vuosi sit-
ten voimakkaasti. Ahvenen mer-
kitys nousi 70-luvulta vuoteen 
2005 saakka, mutta nyt on taan-

tunut. Se on normaalia luonnon kiertokulkua ja perustuu kalakannan 
muutoksiin.

– Kotimaisella kalalla ei pystytä kysyntää tyydyttämään, joten kalaa 
on tuotava muualta; Norjasta, Thaimaasta, Chilestä jne. Göteborgista 
tulee kuorma kalaa joka keskiviikko. Myynnissä on parikymmentä ka-
lalajia. Toiminta on markkinavetoista eli pyritään toimittamaan mitä 
asiakas toivoo. Pangasiusta toimitetaan esim. S-ryhmän valikoimaan. 
Tällä hetkellä yrityksellä on kalatiskejä seitsemällä torilla. Torit ovat 
osin hiipumassa ja kala siirtyy marketeihin. Lisäksi kalaa menee ravin-
toloille, kouluille, vanhainkoteihin, laivamuonitukseen. Myös paikalli-
set kalaliikkeet ostavat kalaa. Tuotteita tehdään myös alihankintana. 
Viron kauppaa on tehty toistakymmentä vuotta. Yhteistyöta tehdään 
toisten kalaliikkeitten, etenkin Martin Kalan ja Hukkasen kanssa. 
Liikkeet palvelevat toisiaan. Myös muilta kirjolohen kasvattajilta oste-
taan omin laatuvaatimuksin.

KalaValtasen on myynnissä parikymmentä kalalajia, luonnokalaa, it-
se kasvatettua ja muualta tuotua. Silakka on edelleen tärkeä kala yrityk-
sen tuotannossa. Kalaa käsitellään luvialla sijaitsevassa jalostamossa.
Kuva Erkki Salomaa 2009.
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Tuotekehitystä ja innovaatioita
– Vuonna 1986 aloitettu kalanviljely oli ratkaiseva suunnan muutos, stra-
teginen ratkaisu. Kirjolohen savustus aloitettiin -87 ja ahvenen fileeraus 
1990-luvun taitteessa. Sille muut aluksi naureskelivat, mutta sitten muut-
kin omaksuivat sen. 1990-luvulla alettiin tehdä villistä merilohesta 200 
gramman tasapainopakettia. Tuote oli suunnan näyttäjä, muut eivät sitä 
valmistaneet. Se oli yhden hengen talouksille sopiva. Suolasilakkaa teh-
tiin muutama vuosi, mutta vaimon käytyä Paraisten kalakurssin, ryhdyt-
tiin tekemään tuoreesta kalasta fileitä. Se oli silakan jalostuksen kään-
nekohta. Sitten kehitettiin Aurajuustolla maustettu kirjolohifilee, joka 
oli ainakin viisi vuotta ainoa Suomessa. Se lähti liikkeelle asiakkaan tuo-
masta Aurajuustosta ja pyynnöstä laittaa sitä kalafileen päälle ennen sa-
vustusta. Nyt sitä on joka paikassa. Kylmäsavusiika kehiteltiin 2000-lu-
vun alussa (Siika 2005-projektissa). Sen jälkeen joka vuosi on tullut uusia 
tuotteita, kuten parivuotta sitten Lohihyvä ja sen jälkeen Savulohihyvä. 
Sen tuloon markkinoille pidettiin tarkoituksella väliä, sillä markkinoille ei 
kannata tuoda liian monta uutuutta samaan aikaan. Tärkeä tietoinen va-
linta yrityksellä on yhdenmukainen tuote-etiketti, josta tuotteen valmis-
tajan tunnistaa. 

Valtaset kulkevat maailmalla saaden mm. messuilta saadaan vaikutti-
mia oman työhön. Kehitystoiminnasta Jari Valtanen toteaa: 

– TE-keskuksen kalatalousyksikön kanssa yhteistyö on sujunut hy-
vin. TE-keskus on rahoittanut investointeja (tiloja ja laitteita). 
Ympäristöasioiden lupamenettelyssä tarvittaisiin pitkäjänteisyyt-
tä sekä selvät periaatteet ja säännöt esim. ympäristökeskukselta. 
Terveysviranomaisten rooli voisi tarkstauksissa olla enemmän neuvo-
va eli yhdessä voitaisiin keskustella miten jokin asia olisi hyvä tehdä. 
(Haastattelu 4.5.2009)

 

SiSäveSikalaStuS keSkittyy 
pyhäjärvelle

Sisävesistä Kokemäenjoen merkitys siian ja lohenkalastuk-
sessa oli muihin jokiin verrattuna ylivoimainen 1800-lu-
vulla. Joen ollessa luonnontilassa ollessa lohet nousivat 
Tammerkoskeen saakka. 1920-luvun alussa Äetsään raken-
nettiin pato, joka pysäytti kalat yläjuoksulta. Vuonna 1939 
rakennettiin Harjavallan voimalaitos, joka lyhensi entisestään 
kalojen nousua jokeen. Eurajoen ja Merikarvianjoen saaliit 
näkyvät tilastoissa vasta 1900-luvun alussa. Kokemäenjoessa 
lohta, siikaa, nahkiaista ja ankeriasta kalastettiin aina 
Harjavaltaa myöden. 

Sisävesien kalasto muodostui 1960-luvulla pääasiassa ke-
vätkutuisista kaloista. Pyynnin kohteena olivat hauki, ahven, 
lahna, särki, kuore ja lahna. Syyskutuisista kaloista muik-
kua oli Satakunnassa pyyntivahvuisena kantana Säkylän 
Pyhäjärven lisäksi Sääksjärvessä, jonka lisäksi muikkua esiin-
tyy Pomarkun Isojärvessä ja Euran Turajärvessä. Siikaa on 
Pyhäjärven ohella istutettu Karvianjärveen ja Narvijärveen. 
Kuhaa on useissa suurissa järvissä, mutta se on vesien likaan-
tumisen seurauksena hävinnyt joistakin järvistä. 

Rapuja esiintyi 1900-luvun alkupuolella koko 
Satakunnassa. Rapurutto hävitti ravut, niin että 1960-luvul-
la hyviä rapuvesiä olivat enää Lapinjoen ja Karvianjoen ve-
sistöt sekä Siikaisten kunnan alue ja jotkut pienet vesistöjen 
latvajärvet. Kalaston puolesta ammattimaiselle kalastuksel-
le mahdollisuuksia on tarjonnut vain Pyhäjärvi, ja vähäi-
sessä määrin Sääksjärvi, Karhijärvi, Isojärvi ja Köyliönjärvi. 
Pyhäjärven kalastajien lisäksi vain Sääksjärvellä on nyky-
ään yksi Satakunnan sisävesien ammattikalastajayrittäjä. 
Sisävesialueella pyyntivälineet ovat verkko, rysä, katiska ja 
erilaiset koukkupyydykset. Nuottaa käytetään vakinaisesti 
ainoastaan Pyhäjärvellä, jossa muita ammattikalastajien väli-
neitä ovat verkko ja rysä. 
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Nahkiaisia ennen ja tänään
Nahkiaista pyydetään Kokemäenjoesta etenkin Ulvilassa ja Nakkilassa. 
Nakkilan Ruskilankoski oli 1930-luvulla maan suurin nahkiaisten pyyn-
tipaikka. Nahkiainen pysyy viitisen vuotta synnyinjoessaan, muuttuu 
sitten meressä täysikasvuiseksi ja nousee merestä kutemaan jokeen 
kutemaan toukokuussa. Pyynti on luvallista elokuun puolivälistä vuo-
den loppuun, käytännössä saalista saadaan käytännössä jäiden tu-
loon saakka. Pyynti tapahtui ennen pajun vitsoista sidotuilla mer-
roilla, jotka oli kiinnitetty tokeisiin ei puurangoista jokeen tehtyihin 
rakennelmiin. Esimerkiksi 1960-luvun lopulla Kokemäenjoesta saatiin 
Nakkilan, Ulvilan ja Porin alueella vuosittain noin 60 000 nahkiaista. 
Nahkiaismertoja oli Kokemäenjoen alajuoksulla käytössä n. 800 sekä 
Ahlaistenjoessa ja Merikarvianjoessa yhteensä n. 700 kpl. Nyt määrät 
ovat pienempiä ja Satakunnassa myytäviä nahkiaisia pyydetään myös 
monista muista Pohjanlahden joista, vuosittain yhteensä pitkälti tois-
ta miljoonaa kappaletta.

Nahkiainen kuuluu ympyräsuisiin ja muistuttaa rasvaisia kaloja. 
Paistettuna rasvaa on sen painosta 20–25 %. Elävät nahkiaiset kuole-
vat ja veri poistuu, kun niitä vatkataan suolaliemessä. Nahkiaista myy-
dään kappaleittain ja kerpuittain. Kerpun muodostaa 31 nahkiaista. 
Porilainen terveysvalvonnan johtaja Lauri Merivirta on väitöskirjassaan 
todennut nahkiaisen olevan paistettuna ja esijäähdytettynä säilyvämpi 
kuin hiillostetut ja savustetut kalat yleensä. Ne säilyvät huoneen läm-
mössä pari vuorokautta, mutta +3 asteessa runsaat kolmekin viikkoa. 
Tutkituissa nahkiaisissa esim. raskasmetallipitoisuudet olivat vähäisiä, 
joten niitä on turvallinen syödä. (Merivirta 2007). 

Eteläisessä Satakunnassa sijaitseva (Säkylän) Pyhäjärvi oli 
jo 1900-luvun alussa tunnettu kalaisuudestaan, vaikka sit-
temmin tärkeät talouskalat, siika ja muikku onkin istutet-
tu järveen myöhemmin. Talvikalastus, nuotan veto, alkoi 
Pyhäjärvellä 1908 ja saaliit olivat heti suuria. Pyhäjärveltä 
pyydettyä kuoretta vietiin suuret määrät Pietariin, kun 
vuonna 1913 valmistunut Kauttuan rata teki mahdolli-
seksi kuljetuksen rautateitse. Huippuvuonna 1915 vietiin 
Pietarin markkinoille 300  000 kiloa Pyhäjärven kuoretta.
Vienti Venäjälle tyrehtyi kuitenkin 1920-luvulle tultaessa. 
Kuoreenkalustatuksen huippu jäi lyhyeksi. 

Siika ja muikku istutetaan

Kauttuan tehtaan johtajan toimesta istutettiin järveen siikoja 
ensimmäisen kerran vuosina 1908–1909. Seuraavat istutuk-
set vuonna tehtiin vuonna 1921 Pyhäjärven kalastushoitoyh-
distyksen toimesta. Saman vuoden siikasaaliiksi arvioitiin 
aikaisempien vuosien istutuksen tuloksena jo 250 000 kg. 
Tuolloin siikojen paino oli kilon molemmin puolin (kun se 
nykyisin on vajaa kolmannes tästä). Jatkuvien, vaikkei vuo-
sittaisten istutusten myötä siikakannat saatiin uusiutumaan 
ja kasvamaan. Vuoden 1937 siikasaaliiksi arvioitiin 150 000 
kg.212

Muikun istutuksia kokeiltiin Pyhäjärvellä ensi kerran 
vuonna 1925, mutta vasta vuosina 1948–52 tehdyt istu-
tukset johtivat pysyvään muikkukantaan. Istutetut muik-
ku ja siika ovat muodostuneet Pyhäjärven päätalouska-
loiksi. Vuosina 1964–68 istutettuja ankeriaita pyydettiin 
vuosikymmeniä.213 Vuosina 1908–1968, siis kuudenkym-
menen vuoden aikana, Pyhäjärveen istutettiin n. 60 milj. 
siian poikasta, 11,7 milj. hauen poikasta ja n. 3.9 milj. 
muikun poikasta. 

Muikun ammattimainen talvinuottaus alkoi 1960-luvun 
alkupuolella Euran Mannilanlahdella. Enimmillään nuotta-
kuntia oli kahdeksan vuonna 1967, jolloin heidän käytös-
sään oli 15 nuottaa. 2000-luvulla nuottakuntia on toiminut 
neljä. Verkkoja oli vuonna 2008 käytössä vajaat 4000, jonka 

Satakunnan maakuntakala nahkiainen on tunnuksena Nakkilan kunnan 
vaakunnassakin, sillä kunnassa on pitkä perinne sekä nahkiaisten pyynnissä 
että valmistuksessa. Mika Vilponen asettelee nahkiaisia uuniin pantavaksi 
Nakkilan nahkiaispaistamossa
Kuva Erkki Salomaa 2008.
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lisäksi ammattikalastusta harjoitetaan rysillä. Rapuja pyyde-
tään on yli 8000 merralla.214. Ammattimaisen kalastuksen 
ohella Pyhäjärvi on merkittävä virkistyskalastuksen kohde 
niin talvella kuin kesällä.

Pyhäjärven siikasaaliit olivat suurimmillaan vuon-
na 1957, jolloin määräksi arvioitiin 600 000–800 000 kg. 
Huippuvuosien jälkeen siikasaaliit pienenivät ja vuosina 
1965–1988 siikasaaliit olivat Pyhäjärven kalastushoitoyhty-
män mukaan yleensä 95 000–150 000 kg vuodessa. Samalla 
jaksolla muikkusaaliit olivat suurimmillaan 600 000 ja pie-
nimmillään 100 000 kiloa. 1980-luvun muikkusaaliiksi on 
arvioitu vuositasolla keskimäärin noin 350  000 kg, mutta 
vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. Pyhäjärven muikku on no-
peakasvuinen kala, jota pyydetään tehokkaasti. Alle vuoden 
ikäisenä muikusta pyydetään jo 90 %.215 Ahven on pitkään 
ollut tärkeä kala kotitarvekalastajille, mutta sen merkitys 
ammattimaisesti pyydettynä talouskalana on fileerauksen ja 
pikku ahvenen viennin myötä lisääntynyt 1990-luvun alku-
vuosista lähtien. 1980-luvulla Pyhäjärven ahvensaaliit ovat 
olleet n. 100–155 000 tonnia vuodessa. Ahveneen kohdis-
tuvaa pyyntiponnistusta on lisännyt 2000-luvulla tehostet-
tu hoitokalastus, lisääntynyt kotimainen kysyntä ja ahvenen 
vienti Keski-Eurooppaan.

Pyhäjärven saaliissa voi olla suuriakin vaihteluita, jotka 
johtuvat kalaston rakenteen muutoksista, sääloista, varsin-
kin talvinuottauskauden pituudesta, kalastukseen kohdis-
tuvista erityistoimista, kuten hoitokalastuksen tuesta. Eri 
tavoin ja eri lähteistä kootuissa saalistiedoissa on myös vaih-
telua ja epävarmuutta, mutta erityisesti talvinuottasaaliista 
saadaan tarkkaa tietoa. Se myös muodostaa pääosan ammat-
tikalastajien saaliista. 

Pyhäjärven kala- ja rapusaaliit vuosina 1990–2008, 
keskimäärin vuodessa, 1000 kg, rapu 1000 kpl.

AIKA MUIKKU SIIKA AHVEN MUUT YHTEENSÄ RAPU 

1990–1994 265 100 141 308 814 -

1995–1999 166 110 184 351 811 -

2000–2005 256 77 157 324 814 158

2006–20081) 117 21 105 126 369 512 

Lähde: Pyhäjärven kalastusalue. 1)Vuodesta 2006 tilastoinnin muutos 

Talvinuottaus on periaatteessa säilynyt pitkään samanlaisena, mutta tek-
niikka on siinäkin tullut avuksi. Nuottaluoman tarvitsemat avannot avataan 
koneellisesti, kulku jäiselle työmaalle tapahtuu moottorikelkalla tai autolla. 
Uutena keksintönä 1990-luvun lopussa tuli käyttöön uittolaite, jolla nuotta 
ohjataan jään alla haluttuun kohtaan. Samoihin aikoihin otettiin käyttöön ka-
lan laatua ja säilymistä edistävät jäävesisammiot. Kun kala viedään suoraan 
Säkylän ja Euran Mannilan kalasatamiin, lajitellaan ja osin myös perataan 
heti, sen laatu säilyy hyvänä myyntiä varten. 
Kuva Erkki Salomaa 1998.
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Pyhäjärven saaliin osuus koko Suomen sisävesikalastuksen 
kalastuksesta on merkittävä. Parikymmentä ammattikalas-
tajaa pyytää on yleensä 10–15 % maan sisävesien saaliista. 
Erityisesti Pyhäjärven muikku on pitkään levinnyt markki-
noilla ympäri Suomen. 

Pyhäjärven kalatalouden järjestämistä ja kalavesien hoi-
toa on edistänyt yhtenäisen kalastusalueen muodosta-
minen. Pyhäjärven kalastushoitoyhdistys perustettiin jo 
vuonna 1916 ja vanhan kalastuslain mukainen kalastushoi-
toyhtymä 1955. Siitä muodostettiin uuden kalastuslain mu-
kainen kalastusalue, joka aloitti toimintansa vuonna 1990. 
Kalatalouden kehitystä ohjataan käyttö- ja hoitosuunnitel-
milla. Kalakannan muutoksia seurataan koekalastuksilla ja 
nuottasaaliin arvioinneilla. Käynnissä on myös jatkuva kalo-
jen (mm. siian, hauen ja taimenen) ja ravun istutustoiminta. 

Kalatalouden kehittäminen ja järven 
hoito tukevat toisiaan

Pyhäjärven kalastus ja koko kalatalous sekä järven veden 
laatu ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Tehokas ka-
lastus poistaa järvestä fosforia ja parantaa veden laatua. 
Hyvä vedenlaatu on puolestaan edellytys elinvoimaiselle 
kalastukselle. Pyhäjärven tärkein kala sekä taloudellisesti, 
että ekologisesti on muikku. Ammattikalastus perustuu 
pitkälti muikun pyyntiin ja muikku säätelee eläinplank-
tonin koostumusta, biomassaa ja vaikuttaa myös kas-
viplanktoniin ja veden laatuun. Toiseksi tärkein talous-
kala on ollut siika, mutta pienen koon takia sen menekki 
on vaihtelevaa. Tärkeäksi kalalajiksi on 1990-luvun alusta 
noussut ahven. Sen määrä (biomassa) on suuri ja ahvenen 
ravinnon saalistus kohdistuu järven veden laatua eniten 
heikentäviin kalalajeihin. 216

Kalaston rakenne heikentyi 1990-luvun taitteessa kalata-
louden päätalouskalojen kannalta epäedulliseksi. Muikku vä-
heni, särki ja kuore runsastuivat. Tämä oli sekä kalastuselin-
keinon, että järven veden laadun kannalta huono kehitys. 
Tilannetta pyrittiin korjaamaan useilla rintamilla. Monilla 
Pyhäjärvi-instituutin organisoimilla elinkeinohankkeilla 
ryhdyttiin yhteistyössä kalasatajien, kuntien ja kalastusalu-
een kanssa kehittämään kalojen käyttöä ja jalostusta, laatu-
ketjua, tiloja ja varusteita sekä markkinointia. Instituutin 
yhteyteen vuonna 1995 perustettu Pyhäjärven suojelurahas-
to paneutui järven ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähen-
tämiseen. Useilla Varsinais-Suomen kalatalouspiirin / TE-
keskuksen kalatalousyksikön rahoittamilla EU- ja muilla 
hankkeilla on muodostettu kehitysketju, jossa osaamista ja 
olosuhteita on asteittain viety eteenpäin. 

Työhön on osallistunut monia asiantuntijoita, jot-
ka ovat toimineet kalastajien ja yrittäjien kumppanei-
na. Monet kalastajat ovat ryhtyneet harjoittamaan kala-
kauppaa ja jalostusta. Kunnat ovat olleet kehittämässä 
Pyhäjärven elinkeinokalatalouden tukikohtina toimi-
via Säkylän ja Euran Mannilan kalasatamia uusien vaati-
musten mukaiseksi. Eri vaiheissa toteutetut toimenpiteet, 

Talvinuottauksen ohella Pyhäjärvellä kalastetaan rysillä ja verkoilla. yli 
kaksikymmentä vuotta kalastajana toiminut Jouni Aaltonen ehtii joskus 
vielä kalaan, mutta vuonna 2004 valmistunut jalostusyritys Kolvaan Kala 
vaatii liikkumista monella taholla.
Kuva Erkki Salomaa 1997.
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kuten kalan koneellinen perkaus, (ensimmäinen kone 
vuonna 1993), toimivat lajittelulinjat ja muut laitteet 
edistävät niin arvokalojen kuin hoitokalastuksen saaliin 
käsittelyä. Kalan kylmä- ja muu laatuketju järveltä sata-
miin, jalostuslaitoksiin ja kauppaan on saatu kuntoon.

Vielä 1990-luvun alussa Pyhäjärven kalan käsittely 
rajoittui savustukseen. Uusien yrittäjien ja paljolti EU-
rahoitteisten hankkeiden myötä jalostustoiminta ja ka-
lanvälitys on entisestään nostanut Pyhäjärven asemaa 
valtakunnallisesti. Kalaa on tuoreena ja jalostettuna saata-
vissa useista myymälöistä Pyhäjärviseudulla ja sitä on niin 
myös tukkujen kuin kaupparyhmien jakelussa. Muikku 
ja siika ovat kysyttyjä markkinoilla. Ahvenen kaupallinen 
merkitys on myös kasvanut sekä fileerauksen, että vien-
nin ansiosta. 

Samaan aikaan tehty järvenhoitotyö ulkoisen kuormituk-
sen vähentämiksi ja tehokas hoitokalastus, etenkin 2000-lu-
vun alkuvuosina on pysäyttänyt veden laadun heikentymisen 
ja parantanut järven tilaa. Valtakunnallisesti ja kansainväli-
sestikin mittava tutkimukseen ja laajaan yhteistyöhön pe-
rustuva suojelu on tuottanut tuloksia, joiden turvaamiseksi 
jatketaan toimenpiteitä ottaen huomioon mm. ilmaston-
muutoksen vaikutukset. 

Varsinais-Suomen TE-keskuksen kalatalousyksikön pääl-
likkö Kari Ranta-aho toteaa kehitysvaiheista:

– Kalatalousyksikössä nähtiin, että Pyhäjärvellä on pit-
kään ollut potentiaalia kalastuksen ohella myös jalostukseen. 
Jalostustoiminta rajoittui pitkään Kalaliike Koskisen savustuk-
seen. Nuottakalastuksessa tapahtui hitaasti muutoksia 1990-lu-
vun alkupuolella. Pyhäjärvi-instituutin toimesta aloitettiin 
silloisen kalatalouspiirin rahoittamia hankkeita eri asiantun-
tijoiden kanssa. Jäittämistä vietiin eteenpäin. Oli vajaasti hyö-
dynnetyn kalan projekti (perkaus- ja massakoneet), tuli laatu-
ajattelu. Asteittain ajattelu muuttui ja alkoi kehittyä jalostusta. 
Aaltonen ja Alho ryhtyivät jalostamaan ja myymään. Säkylän 
sataman kehittäminen on ollut ykköskohde. Se on antanut sy-
säyksiä, joiden lisäarvo on ollut suuri. Työssä on yhdistynyt ka-
latalouden ja järven hoidon asiat. Lähtökohtana on ollut, että 
kestää monta vuotta, ennen kuin joku asia menee läpi. Ravun 

Pyhäjärven kalasatamat Säkylässä ja Euran Mannilassa tarjoavat uudistusten 
jälkeen hyvät mahdollisuudet kalan käsittelyyn. Säkylän kalasatamassa nuot-
tasaalista käsittelee kaksi nuottakuntaa. 
Kuva Erkki Salomaa 1998.
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merkitys oli siinä, että se tuottaa kesäaikaan, muikun maku-
haittavaiheeseen, hyvän tulolähteen kalastajille. Myöhemmin 
se on poikinut myös jalostustoimintaa. Satamien kehittämisen 
myötä myös ammattikalastajat ovat lähteneet investoimaan ja 
kehittämään toimintaansa. Kehittämisusko on siirtynyt myös 
kalastajille.

– Järvikohteena Pyhäjärveä voidaan suomalaisessa kalata-
loudessa pitää maan parhaimpana järvenä, esimerkkinä siitä, 
miten kalatalous voi nousta ja kehittyä. Kalatalousyrittäjillä 
on ollut uskallusta lähteä kehittämään toimintaa. Viennissä 
on toimiva ratkaisu. Kasvua edistäviä innovaatioita on ollut 
mm. perkauskoneet, perkauslinjasto, nahoituskone, paloittelu, 
ja ruodonpoistokoneet. Säkylä on nyt ykköskohde, jossa selvite-
tään irtopakastusmahdollisuus. Mannilaa on myös kehitettävä, 
järvi on niin suuri, että tarvitaan kaksi maihintuontipaikkaa. 
(Haastattelu 14.4.2009)

Pyhäjärven kala on perustana Pyhäjärviseudun jalostusyrityksissä, mutta 
alan kausivaihtelun ja saaliiden arvaamattomuuden takia tarjolla on muita-
kin vaihtoehtoja ja entistä valmiimpia tuotteita. Alhon Kala Oy on yksi seudun 
jalostusyrityksistä. 
Kuva Erkki Salomaa 2009.
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kalaStajat vähenevät, 
jaloStuS liSääntyy

Ammattikalastajien määrä on laskenut pitkään. Suomessa 
oli vuonna 1970 noin 2100 pääammattikalastajaa ja 3700 
sivuammattikalastajaa. Satakunnassa pääammattikalasta-
jien määrä oli tuolloin noin 300 ja sivuammattikalasta-
jia oli kymmekunta. Meri-alueen kalastajista (yht. noin 
230) asui eniten Merikarvialla ja Porissa, n. 80 kummas-
sakin. Sisävesikalastajia oli Pyhäjärvellä n. 70, jonka lisäk-
si Lavian Karhijärvellä, Pomarkun Isojärvellä ja Kokemäen 
Sääksjärvellä yhteensä viisi. 217

Kalastajakäsite muuttuu
Ammattikalastajaksi laskettavan henkilön määrittely on vuosien ku-
luessa vaihdellut. Aikaisemmin yli puolet ansiotuloista kalastukses-
ta saanut henkilö laskettiin pääammattikalastajaksi. Myöhemmin 
pääammattikalastajaksi on riittänyt yli 30 % kokonaistuloista ja si-
vuammattikalastajaksi 15–30  % vuosittaisista ansiotuloista. EU-
aikana merialueen ammattikalastajien tulee olla rekisteröityjä. 
Kalastajat luokitellaan kolmeen ryhmään. Pääammattikalastajien I 
ryhmään kuuluvat (yli 30 % ansiotuloista kalastuksesta) ovat re-
kisteröityjä, jotka voivat saada rakennetukia. Kakkosluokkaan lue-
taan kalastajat, jotka saavat 15–30 % ansiotuloista kalastuksesta. 
Heillä on oikeus ammattimaisten pyydysten käyttöön yleisvesialu-
eella ja on velvollisuus tehdä saalisilmoituksia. Alle 15 % kalastus-
tuloja saava on kolmosluokkaa. (Kakkos- ja kolmosluokka ei oikeu-
ta tukiin). 

Ammattikalastajarekisterissä oli Suomessa vuoden 2008 
lopussa 2079 ammattikalastajaa, joista kolmannes oli yk-
kösryhmässä. Runsaan kymmenen viime vuoden aikana 
määrä on vähentynyt kolmanneksella. Satakunnassa rekis-
terissä on nykyisin runsas sata kalastajaa. Luvut poikkea-
vat seuraavista Tilastokeskuksen luvuista, jotka perustuvat 
työssäkäyntitilastoon.

Ammattikalastajat ja jalostusyritykset Suomessa 
ja Satakunnassa vuosina 1995–2007.

VUOSI

SATAKUNTA KOKO MAA

AMMATTI-
KALASTAJIA

JALOSTUS-
YRITYKSIÄ

KALASTAJIA
JALOSTUS-
YRITYKSIÄ

1995 140 13 1 883 157

2000 131 11 1 506 172

2006/7 97 10 1 236 171

Lähteet: 1995–2006/7 Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto. 

Yritys- ja toimipaikkarekisteri

Nykyisin merialueella kalastavista kirjautuu eniten 
Luvialle, Poriin ja Merikarvialle, sisävesialueella Säkylään 
ja Euraan. Pyhäjärvellä ammattikalastajia on runsaat 
parikymmentä.

 Satakunnassa on Pyhäjärvi-instituutin keräämi-
en tietojen mukaan vuonna 2009 yhteensä 35 kalanja-
lostusta harjoittavaa toimipaikkaa. Näistä 25 on sellais-
ta, joissa on alle 4 työntekijää. (Mukana on siis selvästi 
enemmän toiminnan harjoittajia kuin virallisessa tilastos-
sa.) Satakunnassa on ainoastaan yksi yli 20 henkeä työl-
listävä kala-alan yritys (KalaValtanen), ellei oteta huomi-
oon Apetit Kala Oy:tä, jonka omistaja (Lännen Tehtaat 
Oyj) sijaitsee Satakunnassa, mutta jonka päätuotantoalu-
eet, muikkua ja ahventa lukuun ottamatta, ovat merialu-
eella ja jalostuslaitokset Kuopiossa. 
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Jalostusmäärät kasvavat

Kalajalosteiden raaka-aineena käytettiin Suomessa vuonna 
2007 kalaa 74 miljoonaa kiloa. Siitä oli kotimaassa tuotet-
tua 53 miljoonaa kiloa ja tuontikalaa 21 miljoonaa kiloa. Yli 
puolet jalostusteollisuuden käyttämästä kalasta oli vientiin 
pakastettua silakkaa tai kilohailia. Teollisuus teki fileiksi tai 
muiksi tuoretuotteiksi 18 miljoonaa suomalaista ja 13 mil-
joonaa ulkomaista kalaa. Pidemmälle jalostettiin 19 miljoo-
naa kiloa kalaa. Silakan lisäksi eniten jalostettiin kirjolohta, 
lohta ja silliä. Näiden osuus jalostuksesta oli yhteensä 90 %. 
Useimpien jalostusyritysten jalostama ja välittämä kala koos-
tuu sekä kotimaisesta, että tuodusta kalasta. Jalostetun kalan 
määrä on viime vuosina ollut kasvussa.218

Kalan myynnin kasvu perustuu kasvatettuun kalaan, 
mutta samalla myös luonnonkalan myynti on lisäänty-
nyt. Myynti on siirtynyt lisääntyvästi toreilta marketei-
hin, joissa on runsaat kalatiskit. Ilman kasvatettua kalaa 
kalatiskit olisivat hävinneet tai perustuneet pelkästään ul-
komaiseen kalaan. Myös määräpainoinen valmiiksi pakat-
tu kala on lisännyt suosiotaan, vaikka monet mielellään 
ostavat juuri kalan pakkaamattomana. Kuten muillakin 
elintarvikealoilla, valmiiden helppokäyttöisten tuottei-
den lisääntyminen on kasvattanut kalan kysyntää, vaikka 
jalosteiden valmistuksen aiheuttama työ, hävikki ja joi-
denkin kalojen niukkuus on nostanut lopputuotteiden 
hintoja. Myös ravitsemukselliset seikat, keveys ja kalan 
edullinen rasvakoostumus, edistävät kalan käyttöä nyky-
aikaisessa ruokataloudessa. Kalan kulutuksessa monipuo-
listunut tarjonta näkyy vielä hitaasti, sillä 2000-luvulla 
kulutus on lisääntynyt vain runsaat kilon henkeä koh-
ti laskettuna. Vuonna 2007 kala käytettiin keskimäärin 
14,5 kiloa henkeä kohden vuodessa.

Satakunnassa monet edellytykset, kuten kalavarat, sata-
mat ja niiden varustetaso, kalastusosaaminen, kylmäketjun 
hallinta sekä kaupan kalan tarjonnan taso luovat hyvät mah-
dollisuudet alan kehittymiselle. Haasteita kehitykselle tuovat 
kalastuksen kannattavuus ja jatkuvuus sekä ympäristönmuu-
tokset, vaikka kalastusvesien tila on yleisesti parantunut.

Ravut uudelleen Pyhäjärveen
Jokiravun pyynti oli tärkeä elinkeino Pyhäjärvellä 1800-luvun lopulla, 
mutta vuonna 1909 järveen tullut rapurutto romahdutti kannan pa-
rissa vuodessa. Sen jälkeen rapukanta vielä elpyi, mutta rutto uusiu-
tui ja rapukanta hävisi 40-luvulle tultaessa. Pyhäjärven kalastusalue 
aloitta täplärapuistutukset Pyhäjärveen vuonna 1988. Seuraavan viiden 
vuoden aikana istutettiin lähes 160 000 kesänvanhaa täpläravun poi-
kasta. Koeravustusten jälkeen kaupallinen pyynti alkoi vuonna 2000. 
Saalismäärä kasvoi vuoteen 2003 saakka, jolloin rapuja pyydettiin lä-
hes 400 000 kappaletta. Sen jälkeen saaliit romahtivat. Syinä olivat to-
dennäköisesti epäsuotuisat sääolosuhteet ja rapurutto. Kanta kuiten-
kin toipui ja ylitti jo vuonna 2007 ennen taantumaa saadun vuoden 
2003 saaliin. Vuonna 2008 rapuja pyydettiin 950 000 eli kymmenkun-
ta prosenttia Suomen ravuista. Ravustus on täydentänyt hyvin seudun 
kalastuselinkeinoa loppukesästä syksyyn. Täplärapuja myös keitetään ja 
pakataan seudun yrityksissä, joten niiden käyttö on entistä vaivatto-
mampaa. (Pyhäjärven kalastusalue 2009, Järvenpää 2009). 

Heinäkuun 21. päivä 
alkava ravustus täyden-
tää ammattikalastajan 

elinkeinomahdollisuuk-
sia. Kalastajasta kalata-

lousyrittäjäksi ryhtynyt 
Jarkko Alho (vasemmalla) 

ehtii entistä harvemmin 
järvelle. Vuosituhannen 
alussa mertoja oli las-

kemassa myös Suomen 
Kalatalous- ja ympäristö-

instituutin harjoittelija.

Kuva Erkki Salomaa 2001.



8 KASVIKSIA AVOMAAlTA JA 
KASVIHUONEISTA, TUOREINA JA JAlOSTEINA

Kasvisten käytön lisääntyminen heijastelee monia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia muutoksia; työelämän kehi-
tystä, energian tarpeen vähenemistä, koulutus- ja kulutustason yleistä kasvua, rajojen avautumista, matkustelun 
lisääntymistä jne. Suuri merkitys on ravitsemusvalistuksella ja sitä tukevalla markkinoinnilla. Niiden viestit ovat 
parhaiten tavoittaneet laajentuneen naisvaltaistuneen toimihenkilöjoukon. Mutta tänään kasviksia käyttävät 
naiset ja miehet, toimihenkilöt ja ruumiillisen työn tekijät, kaupunkien ja maaseudun asukkaat. Kasvissyöjien 
määrä on lisääntynyt. 

Vaikka perusvihannekset ovat säilyttäneet vankan aseman, tarjolla olevien kasvisten kirjo on runsastunut ja 
tarjontaa on ympäri vuoden. Valittavana on tuoreita, pakastettuja, säilöttyjä, kuivattuja, ruokia puolivalmiina 
tai kypsinä suoraan lämmitettäviksi. On kokonaisia, pilkottuja, raastettuja, sekoituksia, yksittäin pakattuja, tai 
valmisaterian osia. Keskiverto suomalainen syö tuoreita vihanneksia nykyisin 57 kiloa vuodessa eli lähes kolmin-
kertaisen määrä 1970-luvun loppuun verrattuna. Lisäksi tulevat eri tavoin säilötyt vihannekset ja muut kasvikset. 
Perunaa suomalaiset syövät vajaa 60 kiloa vuodessa.

Satakunta on ollut pitkään maan suurin vihannesjalosteiden tuottaja. Viljelyä ja jalostusta on kehitetty runsaan 
viidenkymmenen vuoden aikana. Satakunnassa toimivien valtakunnallisten kärkiyritysten monilla innovaatioilla 
on vastattu ilmastollisesti suotuisampien eurooppalaisten tuottajien kilpailuun. Avomaan vihanneksia viljele-
viä yrityksiä Satakunnassa on 350 (v. 2008) ja niillä vihannesviljelyalaa 2 400 ha. Tästä alasta viljellään kak-
si kolmasosaa teollisuuden sopimustuotantona. Vuonna 2007 Satakunta tuotti noin kolme neljännestä maan 
vihannesjalosteista. Sen jälkeen tapahtunut toimialarationalisointi on siirtänyt vihannessäilykkeiden jalostusta 
pois maakunnasta, mutta osuus on edelleen korkea. Kasvihuoneyrityksiä Satakunnassa on puolitoista sataa. 
Innovatiiviset ratkaisut ovat nostaneet Pohjois-Satakunnan kasvihuonekeskittymän merkittäväksi valtakunnalli-
seksi tomaattien, kurkkujen ja salaattien tuottajaksi. 

Perunaa Satakunta tuottaa vuosittain vajaan viidenneksen koko maan tarpeesta. Maakunnan perunasta kuiten-
kin vain osa päätyy ruokapöytiin kaupan perunapusseissa, ammattikeittiöiden valmistamina tai teollisuuden 
jalosteina. Suuri osa perunoista jalostetaan tärkkelykseksi muille teollisuuden aloille. Marjoista merkittävin maa-
kunnassa on mansikka. 

Satakunta on noussut viimeisen viidentoista vuoden aikana viljeltyjen sienten kärkimaakunnaksi. Runsaat 90 % 
Suomen viljellyistä sienistä tuotetaan Satakunnassa. Näiden, kasvi- tai eläinkuulumattomien, eliöiden tulo suo-
malaisten ruokapöytiin on esimerkki innovaatioiden käyttöönotosta ja leviämisestä.

194
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puutarhoiSta peltoviljelyyn 
ja jaloStukSeen

Nauris oli yleinen suomalaisessa ruokapöydässä vielä 1700-lu-
vulla. Perunan syöntiä Suomessa kokeiltiin 1700-luvun alku-
puolella varakkaiden kaupunkilaisten pöydissä. Yleisemmin 
se tuli tietoisuuteen kuitenkin 1760-luvulla suomalaisten 
sotilaiden tuodessa mukuloita Saksasta Pommerin sodasta 
palatessaan. Valtiovallan toimenpitein perunanviljely saatiin 
1820-luvulta lähtien levitetyksi koko maahan. Vihanneksia 
viljeltiin 1900-luvun alkuun saakka lähinnä vain kartanoi-
den ja pappiloiden puutarhoissa. Lantun, herneen, pavun ja 
kaalin lisäksi kasvatettiin porkkanaa, punajuurta ja sipulia. 
Alun perin useimmat vihannekset olivat tulleet Eurooppaan 
Aasiasta ja Koillis-Afrikasta, vain tomaatti, maissi ja paprika 
sekä mukulakasvi peruna olivat peräisin Amerikan mante-
reelta. 219

Tavalliselle kansalle vihannekset pyrittiin tekemään tu-
tuksi 1900-luvun alussa. Maanviljelys- ja maatalousseuro-
jen sekä Martta-yhdistysten neuvojat järjestivät puutarhan-
viljely- ja ruoanlaittokursseja. Niillä opetettiin vihannesten 
kasvatusta, säilöntämenetelmiä, kasvisruokien valmistusta ja 
mausteiden käyttöä. Neuvonnassa puutarhanhoito kytket-
tiin ruoanlaiton koulutukseen ja näin se kohdistui etenkin 
nuoreen naisväkeen. Valistuksen seurauksena vihannesten, 
etenkin kaalin ja sipulin, käyttö alkoi lisääntyä 1930-luvul-
la. Satakunnassa perunan ohella viljeltiin juurikasveista lant-
tua. Vaihtelua ruokapöytään saatiin mm. herneistä ja pavuis-
ta. 220

Kasviksia tuoreena ja jalosteina
Kasviksiin luetaan tässä tarkastelussa erilaiset lehtivihannekset, juu-
rekset, peruna, marjat ja hedelmät. Mukana ovat myös sienet, vaikka 
ne eivät varsinaisia kasviksia olekaan. Viljely tapahtuu joko avomaal-
la tai kasvihuoneissa, joitakin kasvatetaan molemmissa, joskus taimi-
kasvatus tapahtuu kasvihuoneissa, mutta varsinainen sato tuotetaan 
avomaalla. 

Tänä päivänä monet kasvikset säilyvät kehittyneiden varasto-
jen ja jäähdytysmenetelmien avulla seuraavaan satokauteen saak-
ka. Varsinaista säilöntää ovat kuitenkin menetelmät, joiden avul-
la elintarvikkeet voidaan säilyttää jäähdyttämättömissä tai lievästi 
jäähdytetyissä tiloissa. Niitä voidaan käyttää sellaisenaan tai kuu-
mennettuna. Säilöntämenetelmän mukaan valmisteet voivat olla täys-
säilykkeitä ja puolisäilykkeitä, pakasteita, kuivavalmisteita tai suolattu-
ja elintarvikkeita. 

Tuoreen perunan kulutus kasvoi 1980-luvun puoliväliin, jonka jäl-
keen se on laskenut. Vihannesten kulutuksen suurin kasvu ajoittuu 
1980- ja 1990-luvuille, jonka jälkeen on lähinnä vuosittaisia vaihtelui-
ta. (Hedelmien ja marjojen kulutustiedot ovat saatavissa vasta noin vii-
dentoista vuoden ajalta.) 

Kasvisten kulutusta on edistänyt kauppojen kasvishyllyjen valikoiman laa-
jeneminen. Perinteisten tuotteiden rinnalle on tullut muita lajeja, kuten 
viljellyt sienet ja erikoisuutena heinäkasvi maissi, jonka viljely onnistuu 
Suomessakin lämpiminä kesinä. Kesäkurpitsakin on yleistynyt vasta vii-
dentoista viime vuoden aikana.
Kuva Antti Kylänpää 2001.
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Perunan, vihannesten, hedelmien ja 
marjojen kulutus (kg/hlö/v) 

1980 1985 1990 1995 2000 2007

Peruna 
(tuore)

59,8 68,2 59,5 59,6 61,6 58,4

Vihannekset yht.
-Tuoreet
-Säilykkeet
-Pakasteet

..
21,1

..
36,1 41,5

61,7
51,7
6,3
3,7

64,6
52,8
7,0
4,8

68,6
56,4
7,9
4,3

Hedelmät ja marjat 
yhteensä
-josta marjat

75,9

10,7

90,2

14,5

86,2

14,2

 Lähde: MMMTike, Ravintotaseet 1995–2007

Vihannesten kulutus alkoi Suomessa lisääntyä 1930-luvul-
la. Ne, joilla oli oma kasvitarha, kasvattivat kaalin ja sipu-
lin ohella porkkanaa, punajuurta, lanttua, hernettä, kuk-
kakaalia, papua, pinaattia, retiisiä, salaattia ja persiljaa. 
Kaupungeissa niitä sai ostaa toreilta. Vähitellen vihannesten 
tarjonta ja käyttö lisääntyivät sekä oman maan tuotannon 
kasvun, että tuonnin ansiosta. Valikoima kasvoi ja toimihen-
kilöiden keskuudesta niiden käyttö levisi myös työväestön 
ruokapöytiin.

Kotioloissa tapahtunut kasvisten säilöntä (suolaus, maito-
happosäilöntä, kuivaus) on ollut pitkään käytössä. Suomessa 
esim. hapankaalin valmistus levisi jo 1700-luvulla Kaakkois-
Suomeen. Säilöntämenetelmien (mm. autoklaavi, pakastus) 
käyttöönoton jälkeen mahdollisuudet teolliseen jalostukseen 
kasvoivat.

Vihannesten jalostuksesta teollisuutta
Suomessa vihannes- ja marjanjalostuksen uranuurtajia on eteläpoh-
jalaista perua olevien Huhtamäkien yritystoiminta. Perustaja Wilhelm 
Huhtamäki ja myöhemmin hänen poikansa Heikki saivat kehitys-
työhönsä vaikutteita lukuisilla ulkomaan työ- ja opintomatkoillaan. 
Tutustuminen monien maiden yrityksiin antoi tietoa mm. makeisten 
valmistuksen ohella säilöntä-, kuivaus- ja jäähdytysmenetelmien käy-
töstä myös suuressa mittakaavassa. Nämä loivat kokemusperäisen 
pohjan myöhemmälle liiketoiminnan laajentamiselle ja kehittämiselle. 
Huhtamäen kehitystarina on esimerkki innovaatioiden käyttöönotos-
ta ja leviämisestä.

Yritysostojen ja laajentumisten jälkeen Huhtamäki-yhtymäksi kas-
vanut yritys oli 1930-luvulla suuri näkkileivän ja pastillien valmistaja.

Yhtiöllä on myös suora linkki satakuntalaiseen kasvisten jalostuksen 
kehitykseen. Vuonna 1932 Huhtamäki perusti Kokkolaan marjoja ja-
lostavan yrityksen Suomen Marjat Oy - Finlands Bär Oy:n. Kotimaisten 
puutarhatuotteiden menekin turvaamiseksi puutarhaviljelijät ryhtyi-
vät etsimään keinoja menekin lisäämiseksi ja tehokkaimmaksi keinok-
si todettiin niiden jalostaminen mehuiksi, viineiksi, hilloiksi, säilykkeiksi 
ja marmeladeiksi. Siihen antoi mahdollisuuden ns. Seitz-suodattimen 
keksiminen (1925). Euroopassa ja Suomessakin ryhdyttiin valmista-
maan omenasta tuoremehuja, jotka puristamalla voitiin keittämättä ja 
säilöntäaineetta vähäisellä sokerilla saada säilyviksi. 

Suuri joukko viljelijöitä ja eniten osakkeita merkinnyt Huhtamäen 
yhtiö Suomen Marjat Oy perustivat vuonna 1936 Puutarhatuotteiden 
Jalostaja Oy:n. Johtokunnan puheenjohtajaksi tuli Heikki Huhtamäki. 
Tehtaan raaka-aineina olivat etenkin omena, mutta myös vadelmat, 
mansikat ja metsämarjat. 

Sota-ajan kokemusten ja myös ulkomaisten esimerkkien innoitta-
mana Jalostaja ryhtyi 1940-luvulla valmistamaan kuivatuotteita juu-
reksista ja vihanneksista. Raaka-aineet hankittiin oman viljelypäällikön 
johdolla ostosopimuksin. Laajennusten jälkeen yrityksen kuivaamo-
osasto oli Pohjoismaiden suurin. Tuotteina olivat kuivatut perunat, lie-
mijuurekset, hillosipulit, pikkelsit ja marjoista valmistetut teet.

Tuotantoa laajennettiin ja suunnattiin ns. Ra-Na -tuotteisiin (Ravinto- 
ja nautintoaine), jotka tähtäsivät helposti säilytettävien, kuljetettavi-
en ja valmistettavien ruokien valmistukseen erityisesti sodanjälkeisissä 
oloissa. Yhtymä laajensi vielä 40-luvulla lääketeollisuuteen ja pakkaus-
teollisuuteen. 221Monien vaiheiden jälkeen monialayritys on luopunut 
elintarviketeollisuudesta ja keskittynyt 2000-luvulla pakkausteollisuu-
teen maailmanlaajuisena yhtiönä. 

Yhtymäkohtia Satakuntaan on mm. Lännen Tehtaat Oy:n ja 
Huhtamäki-yhtymän markkinointiyhteistyö. 1960-, 70- ja 80-luvuilta. 
(Maininnat jäljempänä tekstissä).
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avomaavihanneSten jaloStuS 
Satakunnan vahvuudekSi 

Peltoviljely erikoistui 1950- ja 60-luvuilla kunkin alueen mah-
dollisuuksien mukaisesti. Alettiin puhua ns. erikoisviljelystä, 
johon luettiin uudet kasvit, jotka poikkeisivat perinteisestä 
viljanviljelystä. Vaikka viljanviljely säilyi valtasuuntaukse-
na, rypsi ja sokerijuurikas olivat jo merkittäviä monen sa-
takuntalaisen tilan tulonmuodostuksessa. Vihannesviljelyssä 
tapahtui mittakaavan muutos. Puutarhoista eli trekooleista 
siirryttiin laajamittaisempaan peltoviljelyyn. Pelloilla alet-
tiin kasvattaa punajuurta, porkkanaa, kaalia ja avomaan 
kurkkua. Nämä kasvit muodostuivatkin 1960-luvun alus-
ta lähtien tärkeiksi myös teollisuuden jalostustoiminnassa. 
Syntyi maakunnan ominaispiirre, vihannesten sopimusvilje-
ly teollisuudelle. 

Vihannestuotannon taustalla oli vuonna 1950 perustet-
tu ja vuonna 1953 ensimmäisen käyntikautensa Säkylässä 
aloittanut Länsi-Suomen Sokeritehdas ja sen tuhansi-
en viljelijöiden osaaminen. (ks. sokerista tarkemmin lu-
ku 9). Sokeritehdas jalosti juurikasta vain syksystä jouluun. 
Tehtaalle haettiinkin pian pidempää käyntikautta ja ohjel-
maan otettiin myös vihannestuotanto.

– Lännen sokeritehtaan viljelytoiminta kuvaa suomalai-
sen viljelijäkunnan kehittymistä ryhmänä. Se on ollut viljeli-
jöille sokerijuurikkaan viljelyn korkeakoulu. Viljelytekniikassa 
on porras portaalta yhden miespolven aikana päädytty huip-
putasoon. Vihannesten viljely lähti liikkeelle ammattitaitoises-
ta viljelijäkunnasta. Yhteistyö Huhtamäki-yhtymän kanssa oli 
jo aikaisemmin käynnistynyt. Vihannestuotannon työnjaossa 
Lännen sokeritehtaalle tuli viljely ja jalostus, markkinoinnin 
hoiti Huhtamäki-yhtymä, kertoo sokeritehtaan ensimmäinen 
pitkäaikainen toimitusjohtaja, maanviljelysneuvos Pentti 
Perttuli. (Haastattelu 12.3.2008) 

Heinäkuussa 1960 käynnistyneen uuden säilyketehtaan 
tuotanto-ohjelmassa olivat vihannessäilykkeet ja –pakasteet, 
hillot sekä marmeladi- ja mehutuotteet. Raaka-aineet han-
kittiin osittain sopimusviljelyksiltä, osittain yhtiön omal-
ta koe- ja tutkimustilalta ja osittain keruuliikkeiden kautta. 

Kehitystoimintaa tuki jo aikaisemmin perustettu konepaja, 
joka kehitti ja valmisti koneita viljelijöiden käyttöön. 

Myös toisen tämän päivän suuren jalostajan, Saarioinen 
Oy:n, vihannesten viljelyttäminen Satakunnassa alkoi jo 
1950-luvulla. Saarioinen aloitti 50-luvun alussa Suomessa 
ensimmäisenä vihannesten nykymuotoisen teollisen jalosta-
misen. Saarioisten toimitusjohtaja Ilkka Mäkelä, joka toimi 
pitkään Saarioisten Säilyke Oy:n toimitusjohtajana, tiivistää 
tuotannon alkuvaiheen:

– Saarioinen aloitti vuonna 1953 Sahalahdella säilykkei-
den valmistuksen punajuuren säilönnällä. Kun vuonna 1957 
aloitettiin valmisruokien tuotanto, niin tilanpuutteen takia osa 
säilönnästä tehtiin Pälkäneellä. Säilyketehtaan perustaminen 
Satakuntaan Huittisiin oli useamman tekijän summa. Jo 50-lu-
vulta tuli kasvisraaka-aineita Huittisten suunnalta, ja kun pu-
najuuren lisäksi yhtiön tuotantoon otettiin muita vihannessäi-
lykkeitä, alettiin miettiä jalostusta viljelyseudulla, Huittisissa. 
Kun kunta ja viljelijät olivat aktiivisia ja saatiin hyvä teollista-
missopimus kunnan kanssa, päätettiin perustaa jalostustehdas, 
joka käynnistyi vuonna 1972. (Haastattelu 14.1.2009) 

Pitkäaikainen vihannesten sopimustuottaja Olli Norri 
Huittisista tuntee hyvin viljelyn käynnistämisajat: 

– Huittisissa viljely Saarioisille alkoi vuonna 1957 puna-
juurella. Aluksi niitä toimitettiin Laitikkalaan Pälkäneelle. 
Sopimustuotanto laajeni 60- ja 70-luvuilla, jolloin toimi-
tettiin punajuuria Kotkaan Wahlroosille. Myös Turkuun 
Pauligille meni punajuuria, samoin porkkanaa ja hernettä. 
Kun Paulig myytiin 1960- ja 70-luvun taitteessa, niin toimi-
tukset vähenivät. Sen jälkeen vihanneksia vietiin jalostettavak-
si Valionovaan Turkuun (myöhemmältä nimeltään Treskofood 
Oy). Lännen Tehtaille viljeltiin silloin hernettä. Sitten raken-
nettiin Huittisiin Saarioisten Säilyke. Sen sijaintipaikasta oli 
kova vääntö. Merkittävinä vaikuttajina ja aloitteen tekijöi-
nä tehtaan saamisessa olivat huittislaiset isännät, jotka olivat 
kunnallispolitiikassa mukana. Alussa Saarioinen oli pelkkä 
punajuuren säilöntätehdas. Kun einesteollisuus alkoi kasvaa, 
mukaan tuli jo 70-luvulla muitakin kasveja, kuten kurpitsa, 
lanttu ja porkkana.” (Haastattelu 15.4.2008)
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Suurten teollisuuslaitosten myötä Satakunta alkoi kehittyi 
maan tärkeimmäksi vihannesjalosteiden tuottajaksi. Vaikka 
vihanneksilla on yhteistäkin, jokainen kasvi vaatii sille sopi-
vat olosuhteet, viljelymenetelmät ja koneet. 

Vihannesviljely ja teollisuus laajenevat

Avomaan vihanneksia viljeltiin Suomessa vuonna 1969 
yhteensä 3 700 hehtaarin alueella. Eniten viljelypinta-alaa 
Suomessa käytettiin avomaan kurkun viljelyyn, seuraavak-
si suurimmat pinta-alat olivat porkkanalla ja keräkaalilla. 
Satakunnan viljelyala oli koko maan viljelyalasta noin 12 % 
eli 430 ha. Satakunnan osuus kasvoi 60-luvulla maan kes-
kitasoa nopeammin, sillä vuonna 1960 Satakunnan osuus 
oli vain 5 %. Nopean kasvun taustalla olivat juuri jalostus-
teollisuuden kasvava raaka-aineen kysyntä ja kulutuksen 
kasvu, josta merkittävä osa kohdistui juuri jalostettuihin 
vihanneksiin. 

Satakunnan avomaavihannesviljelyala ja sen osuus ko-
ko maan alasta kasvoi edelleen 70-luvulla ja nousi vuoteen 
1980 mennessä jo pariinkymmeneen prosenttiin koko maan 
viljelyalasta. Pinta-alan kasvu on jatkunut Suomessa ja myös 
Satakunnassa 1990-luvun puoliväliin saakka. Tuolloin koko 
maan viljelyala oli enimmillään 10 400 ha. Satakunnassa vi-
hanneksia viljeltiin tuolloin 2 300 hehtaarin alueella. Sen 
jälkeen viljelyala on hitaasti laskenut. 

Vuonna 2008 koko maan avomaavihannesviljelyala oli 
8 100 ha ja Satakunnan 2 100 ha eli 25 % koko maan alas-
ta. Yhdessä Varsinais-Suomen kanssa se muodostaa runsaat 
puolet Suomen avomaanvihannesten viljelyalasta. Kolmas 
tärkeä vihannesviljelymaakunta Suomessa on Häme, jois-
sakin kasveissa (esim. kaali) myös Pohjanmaa ja Uusimaa. 
Satakunnassa vihannesviljelyn tilakoko (keskimäärin 8,3 ha) 
on maan keskitasoa (4,5 ha) korkeampi. Satakunnassa on 
määrällisesti eniten yli 10 ha:n tiloja, joita maakunnassa on 
22 % kaikista tiloista (koko maassa 6 %). 

Avomaan vihannesviljely Satakunnassa vuosina 1995–2008

VUOSI YRITYKSIÄ

PINTA-ALA, HA

YHTEENSÄ
KESKIM./

YRITYS

1995
2000
2008

520
422
257

2 310
2 298
2 143

4,4
5,4
8,3

Muutos, %
1995–2000 
2000–2008

-18,8
-39,1

-0,0
-10,4

+22,3
+55,6

Satakunnan osuus (%)
koko maasta
1995
2008

10,7
13,9

23,8
24,9

Lähde: MMTike, Puutarhayritysrekisteri

Satakunnan vihannessadosta menee teollisuuteen jalostet-
tavaksi kolme neljännestä. Teollisuustuotannon pääkasvien 
(tarhaherne, porkkana, punajuuri) viljelyala on Satakunnassa 
kolme neljännestä koko vihannespinta-alasta. 

Satakunnan avomaanvihannesviljely vuonna 2008

KASVI

PINTA-ALA, HA
SATAKUNNAN OSUUS 

KOKO MAAN ALASTA, %

YHT.
JOSTA 

TUORE-
TUOTANTOA

JOSTA TEOLL. 
SOPIMUS-

TUOTANTOA

KOKO 
VIHANNES-

ALASTA

KOKO 
TEOLL.

SOPIMUS-
ALASTA

Tarhaherne 868 253 615 35 93

Porkkana 402 111 291 26 80

Punajuuri 297 69 228 78 99

lanttu 132 72 60 37 68

Valkokaali 105 52 53 41 75

Avomaan 
kurkku

64 24 40 26 23

Pinaatti 55 10 45 47 55

Ruokasipuli 46 . . . .

Palsternakka 28 . . . .

Parsakaali 19 . . . .

Kukkakaali 17 . . . .

Muut 25 . . . .

yhteensä 2 058 699 1 359 25 78

Lähde: MMMTike, Puutarhayritysrekisteri
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Viljelyala kuvaa myös osuuksia sadon määrässä. 
Satakunnassa sopimustuotannon ansiosta on keskisato kor-
keampi, joten kiloja saadaan yleensä enemmän yli valtakun-
nallisen keskitason. Sääolot aiheuttavat kuitenkin vuosittaista 
vaihtelua. Esimerkiksi porkkanaa tuotettiin Suomessa vuon-
na 2008 ennätyssato 68 milj. kg, josta puolet Satakunnassa 
ja Hämeessä. Vuonna 2008 satotaso (kg / ha) eräillä kasveilla 
oli Satakunnassa seuraava:

KASVI
KOKO 

TUOTANTO
TEOLL. SOPIMUS-

TUOTANTO
TUORE- 

TUOTANTO

Tarhaherne 3 980 4 527 2 649

Porkkana 38 053 40 351 32 002

Punajuuri 31 414 33 485 24 479

lanttu 50 848 5 808 44 430

Valkokaali 37 418 47 974 26 476

Avomaan kurkku 31 824 33 240 29 440

Lähde: MMMTike, Puutarhayritysrekisteri

Edulliset olosuhteet hyödyksi

Satakunnan luonnonoloista etuina ovat vihanneksille sopiva 
maaperä (hiekka- ja hietamaat), laajat peltoalueet (mahdol-
listavat koneiden käytön), monilla alueilla hyvä pienilmasto, 
hyvät kastelumahdollisuudet ja monipuolinen tieverkosto. 
Kulutusmarkkinoiden läheisyys, työvoiman saanti sekä eri-
tyisesti paikallisen väestön kiinnostus ja tahto kehittämiseen 
oli perustana tuotannon laajentumiselle 1960-luvulta eteen-
päin. Tuotanto Satakunnassa keskittyi eteläiseen ja keskiseen 
Satakuntaan eli Kokemäenjoen, Eurajoen sekä Köyliönjärven 
ja Pyhäjärven ympäristöön. Köyliössä ja Huittisissa oli-
vat vuonna 1970 suurimmat viljelyalat ja seuraavina, lähes 
puolta pienemmät, alat olivat Eurassa, Säkylässä, Porissa ja 
Kokemäellä. Köyliön pinta-alat jakaantuivat tasaisemmin 
kaikkien kasvien kesken. Huittisten tuotannosta yli puolet 
oli punajuurta. Viljelyalat ovat kaikissa kunnissa kasvaneet 
ja alueellisesti säilyneet samansuuntaisina, mutta Kokemäki 
on noussut vuoteen 2008 mennessä pinta-alaltaan suurim-
maksi avomaan viljelyalalta. Keskiryhmän muodostavat 
Köyliö, Nakkila, Kiukainen, Huittinen, Eura, Pori, Säkylä ja 
Vampula. Näissä kunnissa oli kolme neljäsosaa Satakunnan 
kaikesta avomaaviljelyalasta ja kaksi kolmannesta yrityksistä. 

Sekä tuoremarkkinoille, että teollisuuteen jalostettavaksi 
menevien avomaavihannesten tuotannossa edistyttiin monil-
la tasoilla jo 1960- ja 70-luvuilla. Viljelytekniikka ja koneet 
kehittyivät. Uusia koneita ja laitteita kehitettiin ja valmistet-
tiin viljelyn eri vaiheisiin myös omassa maakunnassa mm. 
Säkylässä, Huittisissa ja Nakkilassa. Kylvökoneet tekivät tark-
kuuskylvöä, mikä vähensi harvennustyötä. Taimien esikasva-
tus joudutti keväistä kasvua ja paransi satomahdollisuuksia. 
Kasvukautta alettiin jatkaa erilaisilla muovikatteilla ja har-
soilla. Kastelu- ja sadetuslaitteita oli runsaasti jo 1970-luvul-
la. Vihannesviljelyä varten kehitettiin Suomessakin erikois-
lannoitteita. Rikkakasvien ja tuholaisten torjuntaan tuotiin 
ulkomailta eri kasveille soveltuvia torjunta-aineita, mikä vä-
hensi työtä pelloilla ja varmisti satoa. Tuore- ja teollisuus-
käyttöön menevien vihannesten varastointi ja pakkaaminen 
kehittyi. Kylmävarastoilla ja säätöilmavarastoilla hidastettiin 

Avomaan vihannesviljelyn jakaantuminen 
kasveittain Satakunnassa vuonna 2008
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kasvin soluhengitystä ja käyttöaikaa saatiin pidennetyk-
si kohti kevättä. Entistä paremmat kuljetusvälineet ja kau-
pan laitteet paransivat kylmäketjua ja tuotteiden laatua. 
Käytäntöjä ja menetelmiä kehitettiin viljelijöitten, teollisuu-
den ja tutkijoiden yhteistyönä. Koneellistumisen edetessä ja 
vihannesmäärien kasvaessa myös tilakohtaiset vihannesalat 
kasvoivat. 

– Suuria mullistuksia tapahtui jo 60-luvun lopulla. 
Silloin loppui harventaminen ja käynnistyi myös koneelli-
nen korjuu. Vuonna 1966 tulivat ensimmäiset kolopyöräko-
neet, joilla siemen kylvettiin paikkaansa. Työmäärä väheni 
ratkaisevasti. Sitten tuli kemiallinen rikkakasvintorjunta. 
Haraus ja perkaaminen vähenivät. Juureksien nosto tehtiin 
aluksi Pauligin koneilla. Sitten paikkakunnalla ruvettiin te-
kemään korjuukoneita, aluksi pari, sitten 70-luvun alussa 
enemmän. Syntyi siis myös konepajatoimintaa, käynnistyi 
mm. Kalmin konepaja. Noista ajoista esimerkiksi punajuu-
ren viljely on yllättävän vähän muuttunut, tiivistää kehi-
tystä Olli Norri. (Haastattelu 15.4.2008)

Paitsi, että teollisuuden vihannesviljely käynnistyi so-
kerintuotannon myötä, se myös hyötyi juurikkaan viljelyn 
kehitystyöstä. 

– Tärkeä keksintö viljelytuloksen parantajana oli vuodes-
ta 1965 alkaen kokeiltu ja kehitelty paakkutaimi eli kenno-
taimi, jota myös paperipotiksi sanottiin. Sille saatiin malli 
Japanista, jossa menetelmä oli kehitetty sokerijuurikkaal-
le. Täällä huomattiin soveltaa sitä myöhemmin myös met-
säpuiden taimituotantoon ja avomaan vihanneksiin. Siitä 
hyötyivät ainakin avomaankurkku, kurpitsa, purjo ja sel-
leri. Vaikka sokerijuurikkaalla paperipottiaika jäi lyhyek-
si, sen sovellutukset vihannestuotannossa sekä pian metsäis-
tutuksessa olivat vaikutuksiltaan huomattavasti laajempia. 
(Nykyisin menetelmä ei ole enää käytössä vaan on siirrytty 
muovikenno-plantek-järjestelmään), analysoi Lännen maa-
talousosaston johtaja Pekka Kurri kehityksen alkuvuosikym-
meniä. (Haastattelu 26.2.2008)

Sokeri ja vihannestuotannossa paakku- tai kennotaimi oli 1960-luvulla tär-
keä kehitysvaihe. Japanista saadun idean mukaan se lännen Tehtailla ensin 
sokerijuurikkaalle ja sitten vihanneksille ja myös metsän istutukseen. Sen jäl-
keen otettiin käyttöön muovikenno-järjestelmä.
Kuva Pekka Mäkinen, Satakunnan Kansa 1988.

Sopimusviljely tuotannon perustaksi

Vihanneksia ja marjoja jalostava teollisuus kehitti oman 
tavan varmistaa sekä määrältään, että laadultaan oikean-
laisen raaka-aineen saannin. Sekä Lännen Sokeritehdas 
(myöhemmin Lännen Tehtaat Oy) että Saarioinen ottivat 
käyttöön sopimustuotannon. Teollisuus alkoi vuosittain 
tehdä viljelijöiden kanssa eri kasvien viljelystä kirjallisia 
sopimuksia. Niissä määriteltiin kasvikohtaisesti siemen-
lajikkeet, viljelymenetelmät, vastaanotto, hinnat ja muut 
toimitusehdot. Teollisuuden prosesseihin tarkoitetut kas-
vikset poikkeavat tuoretuotannosta kooltaan ja muilta 
ominaisuuksiltaan. 

Lännen Sokeritehtaalla vuonna 1960 viljelyyn otetus-
ta herneestä tuli pian vientituote korkean laatunsa ansiosta. 
Pitkäaikaisin vientisuhde on ollut Italiaan, mutta hernettä 
on viety myös mm. Japaniin. Maan keskitasoa merkittäväm-
mäksi viljelykasveiksi nousivat vähitellen punajuuri, herne, 
avomaan kurkku ja porkkana. Viljelyssä oli jo varhaisessa vai-
heessa myös kurpitsaa, myöhemmin myös papua ja kukka-
kaalia. Viljelyalat kasvoivat Satakunnassa erityisesti jalostavien 
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tehtaiden laajentaessa tuotantoaan. Vuonna 1972 esimerkiksi 
Lännen Sokerin / Lännen Tehtaiden vihannesviljelyn sopimus-
ala oli jo 600 hehtaaria. Viljelyyn otettiin vuosien varrella myös 
lanttua, selleriä, naurista, palsternakkaa, purjoa, parsakaalia ja 
kesäkurpitsaa. Saarioisten tuotannolle tärkeitä kasveja olivat pu-
najuuri, porkkana, kurpitsa ja kaalit.

Sopimustoiminta kehittyi vuosien kuluessa. 
Satakuntalaisten viljelijöitten määrä lisääntyi. Maakunnan 
viljelijät veivät satoa esimerkiksi 1970-luvun alkupuolel-
la myös alueen ulkopuolisille jalostajille, mm. Huhtamäki 
Oy:n Jalostaja Oy:lle Turkuun, Paulig Oy:lle Helsinkiin, 
Vähittäiskauppojen Teollisuudelle (VKT, myöh. Foodie) 
Toijalaan, Wahlroos Oy:lle, Kotkaan, Kalayhtymälle 
Raisioon ja Valionovalle (myöh. Tresko Food) ja Felix 
Abballe Turkuun sekä myös Liha- ja Säilyke Oy:lle Forssaan. 
Saarioisten lopettaessa säilykkeiden valmistuksen vuonna 
2007 vihanneksia on toimitettu lisääntyvästi myös Sauvon 
Säilyke Oy:lle ja Herkkumaa Oy:lle.

Lännellä ja Saarioisilla oli 
2000-luvulle saakka oma alkutuotan-
to-osasto. Yhtiöt panostivat viljelyyn. 
Saarioisilla oli myös omaa viljelyä. 
Saarioisilla viljelyosastoa supistettiin 
1990-luvun lopulta lähtien ja lopetet-
tiin kokonaan 2000-luvun alussa. Se 
hankkii raaka-aineet nykyisin esikäsi-
teltynä alihankkijoilta. 

Lännen Tehtaat osti läheltä teh-
dasta, Köyliöstä, oman koetilan, 
Räpin, vuonna 1954. Siellä voitiin 
kokeilla niin sokerijuurikkaan kuin 
eri vihannesten lajikkeita ja viljely-
menetelmiä suomalaisissa viljely-
olosuhteissa. Tulevathan siemenet 
kansainvälisiltä yrityksiltä erilaisis-
ta olosuhteista. Sokerijuurikkaan ja 
vihannesten viljelyn kehittäminen 
kulkivat rinnakkain Perttulin aloit-

tamalla linjalla. Neuvojat erikoistuivat, mutta kaikki kasvit 
pidettiin mukana kokonaisuutena, kun Lännen maatalous-
osasto perustettiin vuonna 1988. Jatkuvan neuvonnan yhte-
nä muotona olivat vuosittaiset viljelypäivät. Mukana oli siis 
myös sokerijuurikas vielä Sucros Oy:n perustamisen jälkeen 
aina vuoteen 2007 saakka, jolloin vihannesten viljelyttämi-
sestä alkoi vastata Apetit Pakaste Oy ja sokerijuurikkaasta 
Sucros Oy. 

Lännen Tehtaiden viljelyksessä on ollut parhaimmillaan 
toistakymmentä kasvia. Tärkeimpänä koko historian ajan on 
ollut herne. Porkkana on pitkään ollut hehtaareiltaan her-
neen jälkeen toisena. Muita pitkäaikaisia peruskasveja ovat 
olleet lanttu, selleri, pinaatti ja palsternakka. Säilykkeiden 
aikoihin myös kurpitsa oli tärkeä, samoin punajuuri. Myös 
papua on viljelty, mutta se jätettiin syyshallanarkuuden ta-
kia pois ja ostettiin 80-luvulla Tresko Foodin viljelyttämä-
nä. EU:iin liittymiseen jälkeen viljelykasveista purjo putosi 
pois, sillä se ei ollut kilpailukykyinen taimikasvatuksen takia. 
Myös parsakaalin viljely loppui. Kesäkurpitsa on uudempi 

Vihannessäilykkeet olivat lännen Tehtaiden tuotanto-ohjelmassa vuodesta 1960. 
Etikkapunajuuria säilötään suurkeittiöille.
Kuva Antti Iso-Anttila, Satakunnan Kansa 1970.
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tulokas, mutta senkin viljely päättyi vuonna 2006. Samoin 
kävi kukkakaalille, joka vaatii paljon käsityötä niin pellol-
la kuin tehtaassa ja sadossa on suuria vaihteluita. Tresko 
Foodin oston jälkeen peruna on noussut yhtiössä merkittä-
väksi jalostuskasviksi. 

Sopimusviljelyala ja keskipinta-ala kasvavat

Lännen Tehtaiden (Apetit Pakaste Oy:n) sopimustuotan-
non vihannesviljelyala oli 70-luvun lopussa vajaat 950 ha, 
1980-luvun lopussa runsaat 1 150 ha, vuonna 2000 yhteen-
sä 1 600 ha ja vuonna 2008 noin 1 550 ha, jolloin suu-
rimmat alat olivat herneellä (780 ha), perunalla (393 ha) ja 
porkkanalla (245 ha). 

Viljelysopimusten määrä on laskenut, mutta sopimus- ja 
tilakohtaiset pinta-alat ovat kasvaneet viimeisen kolmenkym-
menen vuoden aikana yli kaksinkertaiseksi. Vuonna 2008 vil-
jeltiin yhdeksää kasvia. Sopimusviljelijöitä oli 126 ja keskivil-
jelyala runsaat 12 ha. Viljely on keskittynyt entistä enemmän 
Satakuntaan, jonka osuus vuonna 2008 kaikesta sopimusvilje-
lyalasta oli noin 90 %. Vuonna 2008 kotimaista raaka-ainet-
ta toimitettiin Apetit Pakaste Oy:n jalostukseen 28 miljoonaa 
kiloa. Kuluttajalähtöisen toiminnan myötä myös raaka-aineita 
on erilaistettu. 2000-luvun alussa raaka-aineryhmät olivat: IP-
tuotetut, luomu ja baby-food (lastenruoka). Nykyisin tarkat vil-
jelyohjeet ja muu tieto menee valtaosiltaan extranetin kautta vil-
jelijöille, joilla useimmilla on laitteet tiedon vastaanottamiseen 
ja käsittelyyn. Suoraan viljelijöille lähetetään myös tekstiviestein 
esimerkiksi torjuntaan liittyviä tietoja. 

Aikaisemmin viljelijän tuottamasta raaka-aineesta otettiin 
sopimusehtojen mukaan näytteitä ja ne vaikuttivat erän hin-
noitteluun. Muutaman vuoden on ollut käytäntö, jossa vilje-
lijän tavara punnitaan, jonka jälkeen hinta määräytyy pakas-
tetun määrän mukaan. Mitä parempi laatu, sitä enemmän 
tulee lisäarvoa viljelijälle. Järjestelmä mahdollistaa isommat 
erät, jäljitettävyyden tekemisen tila kerrallaan ja ympärivuo-
rokautisen vastaanoton. Pesu ja kuorinta tapahtuu keskite-
tysti Apetitin tehtaalla mm. suurien volyymien takia. 

Viljelijä mukana kehityksessä
Runsaat kolmekymmentä vuotta vihanneksia Lapin kunnassa niin teol-
lisuuteen kuin tuorekauppaan viljellyt, ja myös MTK Satakunnan pu-
heenjohtajana 1990-luvulla toiminut, agrologi Heikki Ellillä kuvailee 
kehitystä.

– Kukkakaali voisi olla hyvä esimerkki muutoksista ja uudistuksista. 
Vielä 1980-luvulla oli Dominant-lajike (maatiainen), ei siis mikään hy-
bridi-lajike. Siemen oli halpaa ja sitä kylvettiin kilokaupalla, tulos oli 
epätasainen. Satoa korjattiin kuukausi ja se pantiin 20-kilon puulaa-
tikkoon. Seuraava ratkaiseva vaihe oli hybridien, risteytyslajikkeiden 
tulo. Ne valmistuivat lyhyemmässä ajassa, olivat tasalaatuisempia ja 
tasakokoisempia. Mutta olivat toisaalta myös herkempiä eli ”säseräm-
piä” Rauman murteella sanottuna. Maalaji, sään vaihtelut, ja ravinne-
muutokset vaikuttivat eli ne olivat siis tarkempia viljeltäviä. Satotaso 
nousi, ja laatu parani. Siemenet olivat kalliimmat ja ne kaikki tulivat ul-
komailta. Hybridit hinnoiteltiin kappalekaupalla ja kylvettiin yksitellen. 

– Kun ei ollut varaa ostaa kalliita siemeniä, ostettiin Lännen kylvö-, 
täyttö- ja peittolinja ja alettiin kasvattaa siemenistä taimia paperipot-
tiin ja sitten plantekkiin. Ensin kylvettiin kasvihuoneeseen ja sitten tai-
met istutettiin avomaalle. Kylvöriskit pienenivät ja saatiin hyvät taimet, 
mutta töitä tuli lisää. Taimet istutettiin puhtaaseen maahan, rikkakas-
vien poisto väheni ja taimilla jäi harvennus pois. Pienen aikaa oli kel-
taisia muovisia kierrätyslaatikoita, mutta sitten siirryttiin kuution laa-
tikoihin. Korjuu tehostui, mutta kukkakaalin laadun kanssa oli oltava 
käsittelyssä tarkempi. 

– Vähitellen kaikki kehittyi, oli teknologisia muutoksia: esimerkiksi 
aluksi oli nipsutin, josta tuli yksi siemen. Sitten kun tuli plantek ja auto-
maattinen täyttö- ja kylvö, eikä tarvinnut olla kontallaan kasvihuoneen 
lattialla. Tietysti linja maksoi, mutta vain kerran. Se oli kylvön kannal-
ta iso asia. Lisäksi tulivat kasvihuoneeseen kastelurampit, jotka hel-
pottivat kastelua. Tulos oli tasaisempi ja lannoitteet saatiin menemään 
samalla. Se helpotti valtavasti taimikasvatustyötä. Korjuupuolella siir-
ryttiin pikkulaatikoista kuution laatikoihin. Traktorin ja korjuuvaunu-
jen käyttö teki työn nopeammaksi eikä tarvinnut edestakaisin kävel-
lä pellolla.

– Tutkimus (MTT) teki töitä 1980- ja 90-luvuilla enemmän tuorepuo-
lella. Kyllä teollisuuspuolellekin tutkimuksesta ja siemenkauppiailta-
kin tuli tietoa, mutta ratkaisevaa oli tehtaan neuvonta. Kyllä Lännen 
Inkisen ja Matilaisen -linja oli ratkaiseva viljelyssä ja uudistuksissa. 
Länsi ja siellä Simo Mäkelä oli edelläkävijä ja käytännön viljelijäkes-
kustelut auttoivat. Vaikka hinta- ja toimitusehtoneuvotteluissa saatet-
tiin olla vastakkain, niin viljelypuolella oli saumaton yhteistyö. Siihen 
on teollisuus paljon panostanut erityisesti Lännellä. Hyvät viljelyohjeet 
tehtiin vuosittain. (Haastattelu 28.3.2008)
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Kehitystyöllä ja tutkimuksella lisää satoa 
ja kilpailukykyä avomaan kurkulle
Avomaan kurkun teollisuustuotannon säilyminen Suomessa ja 
Satakunnassa on monen innovaation tulos. Maailmalta haettuja op-
peja on sovellettu ja kehitetty Suomen oloihin. Kehitystyön tuloksena 
kurkun viljely siirtyi 1970- ja 80-luvuilla lounaisrannikolta ja saaristosta 
Satakunnan suuntaan. Ratkaisevaa on ollut hehtaarisadon nousu al-
kuvuosiin verrattuna kymmenkertaiseksi, monilla viljelijöillä vielä pal-
jon suuremmaksikin. 

Avomaankurkku on arka syyshalloille ja kesäkuun hallatkin voivat 
tuhota viljelijän työn. Kasvukauden pidentäminen ja varmistaminen 
on siten tärkeä hyvän sadon saamiseksi. Lännen Sokerin ja sen vil-
jelypäällikön Simo Mäkelän Japanista 1960-luvulla tuoma idea so-
kerijuurikkaan taimikasvatuksesta otettiin käyttöön vihannesvilje-
lyssä. Kurkku kylvettiin potteihin ja esikasvatettiin muovihuoneissa 
ennen avomaalle istuttamista. Kasvukautta alettiin varmistaa myös 
suojaharsoilla, joiden käyttöä opittiin tehokkaan viljelyn maista (mm. 
Yhdysvalloista). Keskisatotaso saatiin nousemaan kurkunviljelyn alku-
vaiheen 3–5 tonnista ensin 15 tonniin hehtaarilla ja sopimustiloilla jo 
35 tonniin 1990-luvun alkupuolella. 

Vuonna 1995 tehdyssä laajassa kansainvälisessä vertailututkimuk-
sessa (Pyhäjärvi-instituutti, teollisuus, viljelijät) todettiin, että Suomessa 
on hyvät edellytykset kurkun satotason nostamiseksi. Viljely- ja sadon-
korjuumenetelmiä kehittämällä voi löytyä mahdollisuuksia alentaa 
myös viljelykustannuksia. 

Lännen Tehtaiden luovuttua säilykkeiden valmistuksesta teollisuu-
den kehitystyö siirtyi Saarioisille. Viimeisimpänä satotasoa on lisännyt 
tihkukastelun käyttöön otto 1990-luvun lopulla. Siinä esimerkkiä on 
haettu Keski-Euroopasta. Se otettiin ensin käyttöön Saarioisten sopi-
musviljelmillä. Kehitystyö tapahtui teollisuuden, viljelijöiden ja MTT:n 
yhteisissä hankkeissa. Vaikka tihkukastelun perustamiskustannukset 
ovat kalliit ja riskit suuret, niin hyödyt olivat monet, sillä kastelun ohel-
la lannoitus saadaan hoidetuksi. Menetelmä vähentää myös kasvitau-
teja ja käytävät pysyvät kuivempina. Nykyisin keskisato on noin 42 
tonnia ja parhaat viljelijät yltävät yli 70 tonnin. Sadon lisäystä ja laadun 
paranemista ovat auttaneet myös entistä paremmat lajikkeet. 

Mm. edellä mainitut tekijät yhdessä kehittyneen korjuuteknologian 
kanssa ovat mahdollistaneet avomaankurkun viljelyn Suomessa koko 
jalostusteollisuuden ajan. Säilyketuotannon päättyminen Saarioisilla ja 
uuden jalostajan (Abba Felix) kurkun viljelyttäminen Virossa ovat vä-
hentäneet viljelypinta-alaa, joka oli suurimmillaan 1990-luvun puoli-
välissä. Satakunnan osuus viljelyalasta on nykyisin (2008) noin 28 %. 
Sato jalostetaan pääosin Varsinais-Suomessa. Pienistä kurkun jalosta-
jista Satakunnassa toimii P&S Kurkkumestarit Eurassa. 

Saarioisten vaiheista Satakunnassa

Satakunnan toisen suuren kasvisten jalostajan, Saarioisten 
Säilyke Oy:n, vaiheet kertovat elintarvikesektorin, yritys-
kentän ja koko yhteiskunnan muutoksista viimeisen viiden-
kymmenen ajalta. Monessa kohtaa Saarioinen on ollut myös 
edelläkävijä. Seuraavat otokset yhtiön vaiheista perustuvat 
yhtiön vuosikertomuksiin ja erityisesti Ilkka Mäkelän haas-
tatteluihin. Hän on työskennellyt vuodesta 1985 Saarioisten 
Säilykkeellä eri tehtävissä ja vuosina 1997–2006 Säilykkeen 
toimitusjohtajana sekä vuoden 2007 alusta koko Saarioinen 
Oy konsernin toimitusjohtajana. (Viljelijänäkökulmasta on 
erillinen kooste ohessa.)

Tarpeet kohtaavat

Saarioinen aloitti vuonna 1953 Sahalahdella säilykkeiden 
valmistuksen punajuuren säilönnällä. Vuonna 1957 käyn-
nistettiin valmisruokien tuotanto. Koska kaikki tuotanto ei 
Sahalahdelle mahtunut, osa säilönnästä tehtiin Pälkäneelle. 
Huittisten yksikön perustaminen oli useamman tekijän 
summa. Säilykkeiden tuotanto kasvoi ja punajuuren lisäksi 
tuli pian muitakin säilykkeitä. Kun 50-luvulta lähtien saa-
tiin kasvisraaka-aineita Huittisten suunnalta, alettiin miet-
tiä myös jalostusta siellä. Paikalliset viljelijät ja kunta olivat 
aktiivisia. Kun saatiin hyvä teollistamissopimus Huittisten 
kunnan kanssa, päätettiin perustaa jalostustehdas, joka 

Viljelymenetelmien kehityksen tuloksena kurkunviljely laajeni Satakunnassa 
jo 1960- ja 70-luvuilla. Myös kurkun korjuuta on kehitetty, mutta se on silti 
työvaltaista. Kurkkusadon korjuuta Köyliössä Torkkelin tilalla.
Kuva Pekka Mäkinen, Satakunnan Kansa 1991.



204

käynnistyi vuonna 1972. Yhtenä tekijänä paikan valinnassa 
oli myös se, että sokerijuurikastehdas oli vähän ennen pää-
tetty perustaa Säkylään ja Huittinenkin oli niissä kaavailuis-
sa ollut sijaintipaikkana mukana.

Vihannesten ja marjojen sopimusviljely kehittyy

Huittisissa ja sen ympäristössä oli paljon viljelyä. 
Sopimusviljely oli Saarioisten oman kehitystoiminnan tulos-
ta. Saarioisten ja Lännen sopimustoiminta oli samantyyp-
pistä. Sopimustuotannossa ei otettu mallia ulkomailta, vaan 
se kehittyi vuosikymmenten saatossa. Viljelijöitten kanssa 
tehtiin kirjallisia, hyvinkin tarkkoja sopimuksia (viljelyoh-
jeet, siemenet, laatu, vastaanotto jne.). Yhtiöllä oli iso alku-
tuotanto-osasto. Viljelyyn panostettiin paljon ja oli myös 
omaa viljelyä. Satakuntalaisia sopimustuottajia tuli koko 
ajan lisää. Esimerkiksi kurkku ja kurpitsa siirtyivät saaristos-
ta Satakunnan suuntaan.

Herukat ja mansikat ostettiin tiloilta pieninä erinä, poimi-
joilta metsämarjat metsästä. Marjapuolellekin tuli sopimus-
viljely, mutta missään vaiheessa tilakoko ei kasvanut kovin 
suureksi. Kun tuottajat saivat tuoremarkkinoilta parempaa 
hintaa, niin kotimaisten mansikoiden osto säilöntään lop-
pui 80-luvulla, joitakin myöhempiä ylijäämäeriä lukuun ot-
tamatta. Herukan sopimusviljelyyn panostettiin enemmän, 
ja tänä päivänäkin sitä on jonkin verran.

Säilykkeitä ja pakasteita, strategiset valinnat 

Saarioisten historiassa on tapahtunut suuria muutok-
sia kasvisten ja marjojen käsittelyssä. Aluksi tehtiin 
vihannessäilykkeitä. 

Huittisissa tärkeä oli kasvisten käsittely, punajuuri oli 
suurin, merkittäviä olivat myös kurkku ja kurpitsa. Myös 
Punkalaitumen yksikkö teki niitä. Pian tehtiin myös mar-
javalmisteita, aluksi tuoreista marjoista suoraan hilloja, 
myöhemmin pakastetuista marjoista. Kustannussyistä jo 

80-luvulla ostettiin ulkomaista raaka-ainetta, mutta koti-
maistakin tehtiin, jos joku halusi. Sen jälkeen marjoja on 
tuotu Euroopasta ja myöhemmin ympäri maailman. EU:iin 
liittymisen jälkeen kartta meni entistä globaalimmaksi. (Ks. 
myös Marjat-luku)

Vuonna 1984 Saarioinen päätti, että se on voimakkaam-
min mukana kasvis- ja marjapakasteiden valmistuksessa. 
Saarioinen teki Finduksen kanssa sopimuksen alihankin-
tana Findukselle Suomeen toimitettavista kasvispakasteis-
ta. Vuonna 1987 valmistui oma pakastamo Huittisiin, jo-
ka turvasi myös pakasteraaka-aineiden varastointia. 
Kasvispakastetuotanto kasvoi voimakkaasti 80-luvun loppu-
vuosina. Saarioinen ja Lännen Tehtaat olivat neuvotteluissa 
Pauligin Herttoniemen tehtaan ostamisesta. Saarioinen oli 
vakavasti harkitsemassa laajentamista kasvispakastepuolel-
le, mutta viime hetkellä päätti olla jättämättä siitä tarjousta. 
Herttoniemi meni Lännen Tehtaille. Saarioisten kasvispa-
kasteiden historia jatkui 90-luvun alkupuolelle, jolloin pää-
tettiin, että kasvispakasteiden tuotannosta luovutaan. 

Silloin EU:iin liittyminen oli näköpiirissä ja tiedettiin, et-
tä Euroopasta alkaa tulla halpoja pakasteita. Samaan aikaan 
Lännen Tehtaat oli voimistanut pakastetuotantoaan. Kun 
Saarioisten oma tuotantokalusto oli paljon tehottomampaa 
kuin Lännen ja täytyisi investoida, niin päätettiin luopua pa-
kastetoiminnan kehittämisestä. (Ilkka Mäkelän haastattelu 
14.1.2009)
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Luomulle ei tarpeeksi kysyntää
Saariosten Säilyke Oy on ollut kehittämässä myös luomu-tuotantoa, 
mutta se ei ole onnistunut. Ilkka Mäkelä kuvaa yrityksiä ja syitä näin:

– Luomua alettiin tehdä kuluttajien ja keskusliikkeiden paineesta jo 
80-luvulla, mutta kolmeen kertaan tehdyt luomuyritykset ovat olleet 
floppeja. Luomusäilykkeet ja luomupakasteet on joka kerta lopetettu. 
Vaikka esim. luomupitsa, luomupunajuurisalaatti ja luomukarjalanpii-
rakka ovat maun puolesta olleet loistavia. Hinta ja ehkä luomu yhdis-
tettynä mielikuvaan Saarioisista ei ole ollut lisäarvo. Syitä on monia: 

– Suomessa ei ole riittävästi potentiaalia, ostajamäärät ovat liian pie-
niä, sarjat jäävät pieniksi, tuotteet tulevat liian kalliiksi (saisivat olla 
korkeintaan 20 % kalliimpia). Alkutuotanto on myös kallista, samoin 
jalostus. Komponentit ja säilöntäaineettomuus vaikeuttavat prosessia

– Luomun kysyntä on heiluvaa. Panostus alkutuotantoon ollut har-
rastelijamaista, alkutuotannon kustannuskyky ja laatu eivät ole olleet 
riittäviä.

– Luomuvalikoima asettaa rajoituksia tuotereseptiikan suhteen, ei saa-
da kuluttajalle parasta mahdollista, kaikki osat eivät täytä luomukri-
teereitä. (Haastattelu 14.1.2009)

Kasvisten valmistus väheni, kun rajat aukesivat vuonna 1995 
ja kauppa pystyi tuomaan ulkoa. Samaan aikaan oli käynnissä 
toimialarationalisointi. Saarioinen osti Lännen Tehtaiden ja 
Felix Abban säilyketuotannon vuonna 1995. Kun Jalostajakin 
lopetti säilönnän, niin Huittisten yksikön vihannessäilykkei-
den valmistus kasvoi koko ajan. Myös hillojen valmistuk-
sessa on tapahtunut edestakaista toimialarationalisointia 
Lännen tehtaiden kanssa. Vuonna 1999 hilloliiketoimin-
nan ja Chymoksen Sonkarin tehtaan tuotanto yhdistettiin 
Saarioisten Säilykkeen hillotuotantoon. Dronningholm-
hillojen valmistus myytiin Säilykkeeltä Lännen Tehtaille. 
(Saarioinen ei silloin omistanut Dronnigholm-hilloja, 
vaan teki niitä alihankintana.) Kymmenkunta vuotta myö-
hemmin (2008) Saarioinen osti hillomerkin valmistuksen 
Länneltä takaisin. Vuonna 2002 siirrettiin jälkiruokien val-
mistus Ruoka-Saarioisilta Sahalahdelta. Tuolloin myös teh-
tiin laajennuksia Huittisissa.

Vihannessäilyketuotannosta luovutaan, 
uusia tuotteita tilalle

Uusi suuri muutos oli vuoden 2007 alussa, kun Saarioisten 
Säilyke Oy lopetti vihannessäilykkeiden valmistuksen ja myi 
ne Felix Abballe. Tuolloin oltiin taas tilanteessa, jossa joudut-
tiin ratkaisemaan investoidaanko uuteen tuotantokalustoon. 
Olisi pitänyt tehdä uusinvestointia tehokkuuden ja pienem-
pien kustannusten saamiseksi. Löytyi myös erittäin kiinnos-
tunut ostaja. Säilyketuotannon lopetus tapahtui Mäkelän jo 
siirryttyä Huittisista koko Saarioinen-konsernin johtoon.

– Luopuminen oli omistajillekin vaikea päätös, sillä 
Saarioisten historia lähti liikkeelle säilykkeistä. Lopettamispäätös 
oli itsellekin henkilökohtaisesti vaikea, sillä olin luvannut, et-
tä niin kauan kuin olen Huittisissa, niin säilyketuotanto säi-
lyy. Ratkaisua kuitenkin helpotti se, että vaikka oltiin mark-
kinajohtaja, säilykkeiden osuus koko yrityksen liikevaihdosta 
oli vain 3 % ja että samalla saatiin tilaa uusille investoinnil-
le uusiin tuotteisiin. Jo nyt Huittisten liikevaihdossa on päästy 
entiselle tasolle. Muille ryhmille on löydetty kasvua, puntaroi 
Mäkelä tehtyä ratkaisua. (Haastattelu 14.10.2008)

Ennen vihannessäilykkeiden myyntiä työntekijöitä oli 
keskimäärin 340, jossa on mukana kausityöntekijät. Ne jäi-
vät pois, mutta muuten työntekijöiden määrä säilyi aikai-
semmalla tasolla eli noin 260:ssa. 

Uusia käytäntöjä, ulkoistamista ja alihankintaa

Sopimusviljelijöiden raaka-aineet tuotiin pitkään multa-
tavarana tehtaalle. Huittisissa tehtiin kasvisten kuorinta 
ja esikäsittely. Yksikkö kuori kaikki Saarioisten kasvikset. 
Tehtaalle tuli 1990-luvun alkupuolella entistä pidemmälle 
valmistettuja tuotteita, kuten salaatit. Hygieniavaatimukset 
olivat kiristyneet ja multaisten kasvisten alkupään käsittelyl-
le olisi pitänyt tehdä erilliset tilat. Investointien sijaan esi-
käsittely tehtaalla lopetettiin ja työ annettiin ulkopuolisil-
le ja käytettiin tilat muiden tuotteiden (esim. jälkiruoat ja 
puurot) valmistukseen. Esikäsittely annettiin viljelijöiden 
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jo aikaisemmin muodostamalle yhtiölle SSV-Jalosteelle. 
Tuolloin eri puolilla syntyi maatalouden sivuelinkeinona pie-
niä kuorimoita ja kuorinnan hinta tipahti rajusti 90-luvul-
la. Kannatti ostaa palvelu eikä tehdä itse. Kun vielä vuonna 
1972 tehty 25-vuotinen teollistamissopimus päättyi vuonna 
1997 ja jätevesikustannukset nousivat huomattavasti, niin 
päädyttiin esikäsittelyn ulkoistamiseen. Huittisten kaupun-
ki pystyi järjestämään jätevesiasiat, jotka ovat olleet ja ovat 
tärkeitä kriteereitä, kun kasvisten esikäsittelyä tehdään ja laa-
jennetaan. SSV-Jaloste teki kuorintaa jonkin vuoden, mutta 
ilman päätoimista vetäjää kuorinta tapahtui talkoohengessä, 
eikä se pitkän päälle toiminut. 

Seuraava kuorimoyritys Svanco Oy tuli Huittisiin 
Saarioisten toimesta, mutta päätyi muutaman vuoden päästä 
konkurssiin. Työtä jatkaa nyt Satotaito Oy, jota Saarioinen 
on tukenut, koska Saarioinen keskittyy entistä pidemmäl-
le jalostettuihin tuotteisiin. Alkupään työtä voidaan hank-
kia alihankintana. Sahalahdella on vielä yksi perunankuo-
rintalinja, mutta kaikki muu käsittely on pitkäaikaisten 

alihankintasopimusten piirissä. Multaisista tuotteista on py-
ritty kokonaan eroon. Kun esimerkiksi joulunalusaika oli 
vielä 80-luvulla valtava sesonki tuoreilla kasviksilla, niin 
nyt ihmiset ostavat valmiit salaatit, rosollit, lanttu- ja pork-
kanalaatikot. Kaupan hyllylläkään ei ole pian enää multai-
sia kasviksia, perunan pitää olla puhdasta, mieluummin 
keitettyäkin. 

Kaalikääryleet alihankintainnovaationa
Yhtenä isona artikkelina tehtaan tuotannossa ovat 70-luvulta alkaen 
olleet kaalikääryleet. 1990-luvun alkupuolella yhtiö päätti omien in-
vestointien sijaan antaa työn ulkopuolelle alihankintana tehtäväksi. 
Päädyttiin siihen, että keskisuomalainen Vaissin tila omine koneineen 
alkoi tehdä kaalikääryleitä varten kaalin lehtiä ja massaa. Taustalla oli 
myös työvoimapula, sillä syksyllä saatettiin parhaimmillaan tarvita 500 
henkeä töihin eli kaksinkertainen määrä ympärivuotiseen (250 hen-
keä) määrään verrattuna. Työvoiman saanti heikkeni koko ajan. Kaalin 
viljely tuli samalla sopimustuotannoksi ja Vaissi hoitaa myös viljelyn 
ja viljelyttämisen. (Lisää viljelystä ja mm. avomaakurkun kehitystyös-
tä ohessa).

Syksyn satokauden loppuvaiheissa ja hyvissä 
ajoin ennen joulua, Saarioisten Säilykkeellä 
Huittisissa valmistetaan perinteistä rosollia 
tai sallattia, niin kuin Satakunnassa monet 
sanovat.
Kuva Erkki Salomaa 2008.
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Ennen yhtiön alkutuotanto-osaston lopettamista viljeli-
jöiden koulutus oli runsainta 90-luvun lopun ja 2000-luvun 
hankkeiden myötä. Laatujärjestelmät alku-tuotantoonkin 
tulivat 2000-luvulla.

Maakunnallisuuden rooli on aikojen kuluessa pienen-
tynyt, mutta sillä on kuitenkin edelleen merkitystä, kun 
tarkastellaan lähiseudun palveluita ja raaka-aineiden saa-
tavuutta. Yhtiö pyrkii tukemaan lähiseudun alihankki-
joita, sillä Saarioinen tuskin palaa enää itse esikäsittelyyn. 
Erityisesti kasvisraaka-aineet ostetaan Suomesta, jos se vain 
on mahdollista.

Köyliön Vanhakartano on pitkään toimittanut vihanneksia myös Saarioisille. 
Uutena alihankintana Köyliössä alkoi vuodesta 2007 Kasvis-Kartano Oy:n 
jalostustoiminta. Kaalia toimitetaan esikäsiteltynä Saarioisten Säilykkeelle 
jatkojalostettavaksi. Toimintamalli on esimerkki elintarvikealallakin jatkuvasti 
lisääntyvästä alihankintayhteistyöstä.
Kuva Erkki Salomaa 2008.

Entistä valmiimpaa ruokaa, omaa tuotekehitystä

Saarioisten strategiaan kuuluu, että haetaan kannattavaa, 
maltillista kasvua niin, että kasvu olisi heti kannattavaa. 
Kaikki lähtee liikkeelle kuluttajien tarpeiden ymmärtämisestä 
ja ennakoinnista. Yritetään ymmärtää kuluttajakäyttäytymi-
sen muutoksia, miten voidaan helpottaa kuluttajaa. Tehdään 
pidemmälle jalostettuja tuotteita kaikissa tuoteryhmissä, 

esimerkkeinä tuore- ja majoneesisalaatit, peruna- ja puna-
juurisalaatit. Välipaloista on tullut aterioita. Marjatkaan ei-
vät sinänsä myy, vaan halutaan marjajälkiruokia, kerroskiis-
seleitä jne. 

Vuodesta 1990 Saarioisilla työskennellyt ja Saarioisten 
Säilykkeen toimitusjohtajana vuodesta 2007 toiminut Matti 
Tähtinen tiivistää strategian vaikutusta tuotekehitykseen:

– Yrityksen tuotekehityksen perustana on koko yrityksen stra-
tegia valmistaa perinteen pohjalta valmisruokia, jotka mais-
tuvat hyvältä. Ne ovat entistä pidemmälle jalostettua ja hel-
pommin käytettäviä. Ykkösenä on maku, vaikka terveellisyys ja 
muut tekijät otetaan huomioon. Käytetään aitoja raaka-ainei-
ta (voi on voita ja kermaa on kermaa). Puhtaista hyvistä raa-
ka-aineista tehdään normaalia hyvää arkiruokaa. Yrityksessä 
halutaan, että tuotekehitys pysyy ajan tasalla. Tuotekehitys ta-
pahtuu kiinteässä yhteydessä markkinoinnin, tuotannon ja raa-
ka-ainetoimittajien kanssa. Markkina- ja kuluttajatutkimuk-
set antavat tietoa. Ideat testataan tarkkaan tutkien ja harkiten. 
Saarioisilla tehdään yleensä itse, ei juuri ole annettu ulos tehtä-
väksi. (Haastattelu 12.11.2008)

Vahvat innovaatioresurssit 

Yhtiön innovaatiotoimintaan on palkattu henkilöitä, jotka 
voivat keskittyä kehittämistoimiin. Huittisissa on kymmen-
kunta henkeä tuotekehityksessä. Vahva tuotekehitys ja laa-
dunvalvonta, sekä myynti ja markkinointi toimivat yhteis-
työssä. Nykyisin entistä enemmän käytetään aikaa tuotteen 
kehitykseen, testaamiseen ja kuluttaja-analyysiin. Käytössä 
on järjestelmä, että tuotteen tulee olla testiryhmässä ykkö-
nen, ennen kuin se voi päästä tuotantoon. On siis entistä vä-
hemmän ja entistä paremmin testattuja uutuuksia. Tuodaan 
markkinoille vain valmiita tuotteita, sillä tuotteen lanseeraa-
minen on kallista.

Innovaatiotoimintaa koskevan yhteistyön Mäkelä näkee 
näin: 

– Isommassa yrityksessä, kuten Saarioinen, kehityshankkeet 
lähtevät yrityksen sisäisistä tarpeista. Yritys tekee ratkaisut ja 
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päätöksen riippumatta siitä onko jotakin hanketta, yhteistyö-
kumppaneita tai ulkopuolista rahoitusta. Mutta, jos asia sopii 
johonkin hankkeeseen tai rahoitusta on saatavilla, niin voidaan 
olla mukana. Mutta itse mietitään millaiset innovaatioproses-
sit ovat tarpeellisia. Saarioinen seuraa tiiviisti ja on mukana 
tulevaisuuden tutkimushankkeissa, erityisesti kuluttajamuutos-
ten ennakoinnissa. Yritys on mukana mm. tanskalaisen Future 
Instituutin työssä, seminaareissa ym., joista saadaan kansain-
välistä tietoa. Tuotekehitykseen on varattu paljon resursseja. On 
henkilöitä nimekkeillä, joissa tehtävänä on tulevaisuuden ku-
luttajan tarpeiden pohtiminen. 

Säilykkeen toimitusjohtaja Matti Tähtinen ja tuotekehitys-
päällikkö Leena Jaakkola kuvaavat tuotekehityksen luonnetta:

– Tuotekehitystä varten tapahtuu haistelua maailmalta, 
käydään sisäistä keskustelua, kerätään ajatuksia ja ideapank-
kia, dokumentoidaan. Tietoa haetaan messuilta, ainakin pa-
ri henkeä (usein vuorotellen) käy Euroopan merkittävimmillä 
messuilla. Markkinoinnissa on panostettu ihmisten ostoskäyt-
täytymisen tutkimiseen. Käydään läpi kuluttajien toiveet ja 
palautteet. Tuotteita testataan kuluttajilla. Lopulta tuotteeksi 
menevät ideat ovat pitkälti harkittuja. Menettelyn monivaihei-
suus riippuu siitä, onko uutta vai täydentävää. Jos tuoteryhmää 
ei ole, niin prosessi on monimuotoisempi. Myynnin ja mark-
kinoinnin kanssa yhteistyössä ratkaistaan konsernikokonaisuu-
dessa, mitä ja milloin viedään eteenpäin. Vuosittain seurataan, 
kuinka on menestytty uutuuksilla ja hankitaan myös vertailutie-
toa kuinka kilpailijat ovat menestyneet. Uutuuksista pidättäy-
tymiseen syynä voi olla, että markkinoille ei mahdu uutuuksia. 
Tuotekehitystoiminta yleensä pidetään omissa näpeissä, mutta 
voidaan käyttää ulkopuolisiakin, jos on tarpeen. Taloudelliset 
tekijät eivät, eikä myöskään osaaminen, ole ollut esteenä. 
Innovaatiotoimintaan käytetään noin prosentti liikevaihdosta. 
Halutaan olla edelläkävijöitä. Saarioislaisuus on merkittävä te-
kijä kehitystoiminnassa. (Haastattelu 12.11.2008) 

Saarioisten Säilykkeiden entistä pidemmälle jalostettuja tuotteita ovat mm. 
marjakiisselit, jotka on pakattu kerta-annoskokoon. 
Kuva Erkki Salomaa 2008.

Tuotteiden elinkaaresta ja tuoteinnovaatioista

Seuraavat esimerkit kuvaavat Saarioisten strategian ja inno-
vaatiotoiminnan mukaisia ”Äitien tekemiä” tuotteita (Iskulause 
on tavallaan sekin tietynlainen markkinainnovaatio). Tähtisen ja 
Jaakkolan mukaan tuotteen elinkaari voi olla pitkäkin. Jos joku 
tuote on ollut markkinoilla esimerkiksi viisi vuotta, niin se py-
syy siellä jatkuvasti. Se on iskostunut kansan suuhun, eikä tuote 
kovin helposti putoa pois. Huittisissa pitkäikäisiä ovat perushil-
lot, jotka voivat hyvin ja kasvavat, samoin salaatin kastikkeet. 
Myös majoneesisalaatit ovat olleet kauan tuotannossa. Jollakin 
toisella tuotteella voi olla vain nopea käynti. Tuoretuotteissa 
nähdään nopeasti menestyminen. Ensimmäinen vuosi on aika 
ratkaiseva, jopa ensimmäiset kuukaudet näyttävät miten käy. 
Kauppa osaltaan ratkaisee, ellei tuote mene kaupaksi, niin pu-
toaa pois valikoimista.

Ajoitus on tärkeä, on oltava mielellään ensimmäisenä, 
mutta ei liikaa edellä. Esimerkki ennenaikaisesta tuotein-
novaatioista ovat kuoritut kasvikset, joita Saarioinen toi jo 
80-luvun puolivälissä, mutta kuluttaja ei hyväksynyt. Aika 
ei ollut vielä kypsä. Tuotteen menekin kannalta pakkaus on 



209OmavaraistalOudesta valmisruOkiin

tärkeä. Esimerkiksi majoneesi / salaattiateriassa oli alussa väärä 
pakkaus. Kuluttaja ei hyväksynyt uutta pakkausratkaisua, sen 
kokoa ja hintaa. Kun pakkausta muutettiin kuluttajaystävälli-
seksi niin, että siitä pystyi suoraan syömään, menekki parani. 
Yksi esimerkki ei-onnistuneesta ovat olleet marjaisat kiisselit, 
sillä ne eivät löytäneet markkinoita. Silloin haettiin ns. parem-
paa tuotetta, mutta olivat ehkä arvokkaita kaupassa muuten 
myytyihin verrattuna. Kuluttaja ei ollut valmis maksamaan. 

Tämän ajan kulutustottumuksiin vastanneita uutuuk-
sia ja uudenlaista kehitystyötä vaatineita tuoteryhmiä ovat 
viime aikoina olleet tuorevalikoimaan kuuluvat puurot, sa-
laattiateriat ja jälkiruokakerroskiisseli. Kerroskiisselien pe-
rusversio kehitettiin Sahalahdella, Huittisissa tapahtui edel-
leen kehittäminen. Pakkausten (kokojen ym.) kehittely on 
kasvattanut tuoteryhmää. Tuote perustuu entistä pidemmäl-
le tehtyyn jalostukseen ja helppokäyttöisyyteen. Riisipuuro 
oli valmistuksessa Sahalahdessa kymmenkunta vuotta sit-
ten, mutta aika ei ollut silloin kypsä. Nyt puuro on toimi-
nut. Perinneruoan uudelleen jalkauttaminen on ollut sii-
nä ajattelutavan kulmakivi. Uuden mannapuuron menekki 
on yllättänyt. On helppo käyttää, hyvän makuinen ja sopi-
van kokoisessa pakkauksessa. Terveellisyys ja arkeen sopimi-
nen ovat myös perustavia lähtökohtia. Kehittely oli pitkäl-
linen prosessi, vaati uudenlaista teknologiaa. Pakkaukset ja 
tuotekoot tulivat markkinatutkimuksen kautta. Prosessi ja 
laitteisto piti kehittää alusta asti näille tuotteille sopivaksi. 
Prosessia kehitetään edelleen, vaikka tuote on markkinoilla. 

Salaattiaterioita kehitettäessä haluttiin raasteen ja majonee-
sin välimuoto, mikä kävisi lounaaksi tai välipalaksi. Sen voisi 
syödä missä kulloinkin on. Kuluttajatutkimuksen kautta saatiin 
suuntaviivoja. Oli ajatuksia mitä raaka-aineita voisi viedä eteen-
päin. Pakkaus oli tärkeä asia, tuote näyttää yhden hengen ate-
rialta ja syödään kerrallaan. Käyttötarkoituksen ja pakkauksen 
tulisi kohdata.

Tänä päivänä Saarioisten Säilyke Oy jalostaa siis en-
tistä valmiimpaa ruokaa eri käyttäjäryhmille pakattuina. 
Kasvikset; vihannekset ja marjat, ovat edelleen pääraaka-ai-
neita. Vuoden 2008 liikevaihto oli n. 54 milj. euroa ja työn-
tekijöitä noin 260. 

Vihannesviljelyn muutos sopimustuottajan näkökulmasta
Norrin tilalla Huittisissa aloitettiin vihannesten sopimusviljely vuonna 
1957 punajuuren viljelyllä. Sitä ennen tilalla oli karjaa sekä viljanviljelyä. 
Nykyinen isäntä Olli Norri on oman tuotantonsa ohessa toiminut teolli-
suuden vihannesviljelijöiden neuvottelijana yli kolmekymmentä vuotta. 
Vuosikymmenet kuvaavat viljelyssä tapahtunutta muutosta niin omalla 
tilalla kuin sopimusviljelyssä yleensä.

– Liikevaihto tiloilla oli sopimustuotannon alkuvaiheessa 1950-lopulla 
ja 60-luvun alussa suuri, sillä kaikki tehtiin käsin. Hinta oli kova nykyi-
seen verrattuna. Vuosittaiset vaihtelut vihannesten viljelyssä olivat suuria. 
Pienimmillään Norrin tilalla vihannesten viljelyala on ollut 7–8 ha ja suu-
rimmillaan 20 ha. Vihanneksia viljeltiin monelle jalostajalle. Saarioiselle 
meni säilykkeiden ja myöhemmin myös einesten valmistukseen puna-
juurta ja kurpitsaa, Valionovalle (sittemmin Treskofood) Turkuun pensas-
papua ja kukkakaalia. Lännelle toimitettiin hernettä ja pakastesekoituk-
siin myös kukkakaalia ja papuja.

Koneistaminen vähentää työväkeä
– Korjuuaikana oli vielä 70-luvulla runsaasti työväkeä. Sitten tulivat nos-
tokoneet ja työt alettiin tehdä itse. Tarvittiin vain vähän perkuutyövoi-
maa. Punajuurelle kehitettiin 1960–70-luvun taitteessa korjuukone. 
Porkkanalla on periaatteessa samankaltainen kone, samoin lantulla. 
Herne leikattiin aluksi tilalla ja sitten vietiin tehtaalle, jossa se puitiin. 
70-luvun alkupuolella tulivat itse kulkevat puimurit eli tehtaalle vietiin 
pelkät herneet. Kukkakaali sen sijaan on viljelyssä käsityövaltaista ja se on 
hinnaltaan kallis. Sen kasvattaminen on ollut veitsen terällä kaiken aikaa. 
Valtaosa raaka-aineesta tuodaankin ulkoa. Kurpitsa on ollut pieni artik-
keli, mutta Huittisissa ja Köyliössä sitä on ollut paljon. Kurpitsan tuotan-
to loppui kokonaan Saarioisten ja Felixin kaupassa vuonna 2007 (ja Felix 
siirsi sen Pöltsämaahan Viroon). Saarioisten viljelyosasto lopetettiin vihan-
nessäilykkeiden myynnin myötä samana vuonna. 

– Tuotannon säilymisen kannalta ratkaisevin asia ja ykkösinnovaatio on 
ollut se, että koneistamalla on voitu vähentää työvoimaa. Muuten ei olisi 
mahdollista viljellä ollenkaan. Tuotekehitysinnovaatiot ovat tärkeitä, mut-
ta osin nekin perustuvat siihen, että lajikkeet ovat parantuneet. Nykyisin 
siementen myyjät ovat keskeisiä. Lajikkeita otetaan aluksia koeviljelyyn 
jollekin hehtaarille. Valitaan sellainen siemen, joka soveltuu kunkin yri-
tyksen prosessiin sen lisäksi, että se on viljelijän kannalta hyvä. Varsinaista 
lajikekokeilua, mitä tutkimus ennen teki, ei ole enää ja tuskin tuleekaan. 
Lajikkeet ovat olleet tärkeä innovaatio. Niitä tarvitaan aina uusia. Nyt jäl-
leen kun ilmasto muuttuu ja talvet lämpenevät.

– Laatu- ja ympäristövaatimusten tiukentumista kuvaa multatavaran kä-
sittelyn siirto pois jalostustehtaalta 1990-luvun puolivälin jälkeen. Viljelijät 
perustivat 1990-luvun lopulla oman kuorintayhtiön SSV-Jalosteen ja al-
koivat pestä ja kuoria raaka-ainetta. Viljelijäyhtiössä työtä tehtiin talkoilla. 
Käyntikausi jäi tehokkailla koneilla lyhyeksi. Toiminta oli vaikeata, koska 
hintataso esikäsitellyllä tavaralla on alhainen. Se ei kestä kalliita investoin-
teja. Kannattavaan toimintaan olisi tarvinnut saada tuorepuolta mukaan, 
sillä suurkeittiöt haluavat käsiteltyä; pilkottua, raastettua ym. Toiminta 
jouduttiinkin muutamassa vuodessa ajamaan alas. 

Tulevaisuudessa ympäristöasiat menevät yhä tiukemmaksi. Valikoituu 
yrittäjiä, jotka erikoistuvat pesuun ja jatkokäsittelyyn. Kovin pienissä 
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yksiköissä sitä ei kannata tehdä. Se ei ole kustannuksia vastaavaa eikä 
ympäristön kannalta järkevää. 2000-luvun alussa kuorintaa teki Svanco 
Oy, joka toimitti raaka-aineitta sekä teollisuudelle, että suurkeittiöille suo-
raan. Svancon lopettamisen jälkeen jatkoi Satotaito Oy.

Alihankintaa ja yhteistyötä
– Nykyisin Saarioisilla ei ole suoraan sopimusviljelijöitä juuri ollenkaan. 
Raaka-aine tulee alihankkijoiden kautta. Toimittajia ovat Satotaidon 
ohella mm. Laitilan Vihannes, pohjalaiset toimittajat ja esim. raastekaa-
li tulee Köyliöstä. Esikäsittely-yritys Kasviskartano lohkoo kaalin valmiiksi. 
Innovaatioesimerkkinä ovat myös keskisuomalaisen Vaissin tilan tuotta-
mat valmiit kaalikääryleen lehdet ja kääryleet, joiden tuotantoa auttavat 
tilan isännän kehittelemät koneet.

– Liikevaihdon ja katteiden laskeminen on ajanut viljelijöitä yhteistyöhön. 
Harkitaan yhteisiä isoja koneita ja jatkojalostuksessa yhteistyö on täysin 
välttämätöntä. Avoin yhteistyö teollisuuden kanssa on ollut suuri asia. 
Teollisuuden puolella on ollut yhteistä koulutusta, varsinkin laatu- ja ym-
päristöasioista. Kouluttautumisella on pyritty parantamaan laatua ja li-
säämään satotasoa. Jatkossakin on tarve itse kerätä ideoita maailmalta. 
Tärkeitä ovat opintomatkat kehittyneisiin maihin, joissa oppii, kun pitää 
silmät auki. (Haastattelu 15.4.2008)

Suurimman säilykkeiden valmistajan lopettaminen vuonna 
2007 oli suuri muutos viljelijöillekin, joista jotkut olivat jo 
50 vuotta viljelleet Saarioisille. Nyt huittislaisten viljelijöi-
den satoa toimitetaan Sauvon Säilyke Oy:lle ja Herkkumaa 
Oy:lle, joilta keskusliikkeet tilaavat tavaraa.

Punajuuri on ollut Huittisissa tärkein jalostusteollisuuden kasvi 1950-luvulta 
saakka. Sen korjuuseen on kehitetty paikkakunnalla myös nostokoneita, joil-
la sato saadaan tehokkaasti korjatuksi. Punajuuren viljelijät Olli Norri ja Jari 
Kalmi syksyn sadonkorjuussa.
Kuva Erkki Salomaa 2008.

Lännen vihannestuotanto laajenee

Lännen Sokerin laajentaessa toimintaansa vihannesten ja 
marjojen jalostukseen tarvittiin lisää ammattitaitosta hen-
kilökuntaa. Helsingin yliopiston elintarvikekemian ja tek-
nologian laitoksen lehtori Lasse Vanhanen pyydettiin säily-
ke- ja pakastetehtaan tuotantopäälliköksi elokuusta 1971 ja 
seuraavana vuonna tekniseksi johtajaksi. Vanhanen kertoo 
toiminnasta ja työnjaosta: 

– Lännen alkuvaiheessa pakaste- ja säilyketehdas oli mehu-
tehtaan nimellä eli siellä oli vain makeaa. Todennäköisesti pa-
kastetuotannon aloittaminen oli tehtaanjohtaja Uusimäen aja-
tus taata marjaraaka-aine ympärivuotiseen tuotantoon. Käytössä 
olivat silloin levypakastimet ja pakastetunnelit. Pakastevarasto 
oli erityinen, ensimmäinen laatuaan Suomessa. Yrityksessä alet-
tiin oivaltaa pakasteiden merkitys ja käyttöasteen hyödyntämi-
seksi otettiin vihannekset mukaan. Pihalla oli hernepuimureita 
ja pavunkäsittelylaitteita, jotka hankittiin ulkomailta, koska ko-
timaista tuotantoa ei ollut. Kaikki tapahtui käsityönä. 

– Yrityksessä oli 70-luvun alussa erikoinen tilanne, sillä 
Lännellä ei ollut omaa markkinointia. Markkinoinnin hoiti 
Huhtamäki Oy / Jalostaja. Lännen pakaste- ja säilyketehdas oli 
toiminut täydellisenä tuotanto- ja markkinointiyksikkönä 60-lu-
vulla, kunnes solmittiin yhteistyösopimus Jalostajan kanssa. Länsi 
toimi valmistajana ja Jalostaja markkinoijana. Tuskin oli mui-
ta samanlaisia yrityksiä. Kyseessä oli selvä voimien yhdistäminen 
ja eri osaamisalueiden yhteensovittaminen. Jalostajalta puuttui 
kasvintuntemus. Kun yrityksen tuotanto oli keskellä kaupunkia, 
niin se oli vaikea toimia esim. hernepuimureiden kanssa. Länsi 
toimitti Jalostajalle osan myös puolivalmisteina ja Jalostaja jatkoi 
siitä eteenpäin. Toisaalta Lännellä oli myös omaa tuotantoa; pa-
kasteet, makeat hillot ja marmeladituotteet. 

Pakaste- ja säilykepuoli olivat yhdessä 80-luvun puoleen-
väliin saakka. Vähitellen tehtaan imago alkoi kääntyä pakas-
tetehtaaksi. Pakastetuotantoon liittyi samanlainen oivallus 
kuin marjantuotantoon, eli että myös vihanneksia voitiin pa-
kata ympäri vuotta. Tehtaan toimintatapa löytyi. Kesällä va-
rastoitiin tavaroita, joita voitiin sitten talvella pakata. Tärkeä 
havainto oli siihen aikaan innovaatio. Se merkitsi sitä, että 



211OmavaraistalOudesta valmisruOkiin

Jalostaja-yhteistyö vahvistui, koska tuotanto-osaaminen kasvoi. 
Oli mahdollisuuksia investoida. (Haastattelu 26.3.2008)

Vihanneksista jo Lännen alkuvaiheessa tärkeä oli herne, sa-
moin papu, porkkana, punajuuri ja kurpitsa. Yritykseen palkat-
tiin viljelypäälliköksi agronomi Simo Mäkelä, joka loi viljely-
kulttuurin tehtaalla. Sopimusviljelymuodot syntyivät. Mallia 
otettiin sokeritehtaalta. Joka kasville tehtiin oma viljelyohjeen-
sa. Makeissa tuotteissa olivat mukana kaikki kotimaiset puutar-
hamarjat. Niistä tehtiin hilloja ja marmeladeja. Omenasoseen 
yhtiö osti, samoin lakan, joka saatiin Pohjois-Suomesta. Etelän 
hedelmät (persikka, aprikoosi, boysenmarja) tulivat mukaan 
myöhemmin jogurtti- ja leipomotuotteita varten. 

Yhtiöjärjestelyjä ja uusinta tekniikkaa

Kun 1980-luvun lopulla Lännen Tehtailla paljon työtä vaa-
tinut sokerialan järjestely oli tehty, paneuduttiin tulevaisuu-
den visioihin. 

– Lännellä ryhdyttiin katsomaan, mitä firma on 15 vuoden 
päästä. Se ei ollut helppoa, kun ei ollut suoraan osoitettavis-
sa sellaista voitollista ja kasvavaa aluetta, joka olisi heti voitu 
valita. Ainoastaan pakasteherne oli Euroopassa kilpailukykyi-
nen. Samaan aikaan EU oli jo näköpiirissä. Simo Mäkelä kävi 
Euroopassa selvitysmatkoilla. Todettiin, että niillä hinnoilla ei 
pakasteita pystytä täällä viljelemään. Silloin ei tiedetty tukijär-
jestelmistä, joilla oikeastaan viljely säilyi Suomessa. Satsattiin 
kuitenkin alkutuotannon kehittämiseen. Räpin koetilalla ko-
keiltiin lajikkeita ja kehitettiin muuten viljelytoimintaa. 
Konepajan irrottaminen pihapiiristä antoi mahdollisuuksia tu-
leville toiminnoille. Lännen Plant Systems etsi myös uutta, tek-
niikkaa lähdettiin kehittämään. Taimipotit tuotiin sokeri- ja 
vihannespuolelta. Öljykriisin aikaan 1970-luvun alkupuolel-
la Lähi-Itä kiinnosti ja toiminta kansainvälistyi. Kahdesta pa-
perpot-osaston yksiköstä toinen hoiti eteläisen ja toinen pohjoi-
sen pallonpuoliskon. Jo 80-luvun alussa alkoi projektitoiminta 
olla tappiollista ja toimintaa jouduttiin rajaamaan muuta-
maan henkilöön. Lännellä tehtiin monia ulkopuolisia selvityk-
siä ja lopulta päädyttiin kuitenkin siihen, että yhtiön valinta on 

elintarvike. Yhtiön juuret ovat siinä. Näin analysoi tuon ajan 
valintoja silloinen Lännen Tehtaiden toimitusjohtaja Simo 
Palokangas. (Haastattelu 16.10.2008) 

Vuonna 1987 perustettiin Lännen Pakaste Oy, joka aloit-
ti seuraavana kesänä. Yhtiössä Lännen osuudeksi tuli 50 %, 
toisen puolen omisti Apetit Pakaste Oy, joka oli Huhtamäen 
ja Pauligin yhteinen yritys. Sen tehdas oli Herttoniemessä 
Helsingissä. Myöhemmin Lännen Tehtaat lunasti toisenkin 
puolen itselleen. Elintarvikkeet markkinoi Huhtamäki Oy / 
Jalostaja. Pian kuitenkin Lännen Tehtaiden johto totesi, että 
jatkossa ei voi olla montaa yritystä jakamassa katetta. Myynti 
ja markkinointi siirrettiinkin Lännelle seuraavana vuonna. 
Tuotanto siirtyi kokonaan Säkylään. 

Muutosvaiheessa Lasse Vanhanen toimi säilykkeen johta-
jana vuosien 1988 ja -89 vaihteessa, jonka jälkeen hän siirtyi 
tekniseksi johtajaksi vastuunaan tuotanto- ja tuotekehitys. 

– Kehitystoiminnassa avainasioina olivat pakastusteknii-
kat pakastepuolella ja säilykkeissä uudet tekniikat koko linjal-
la (mm. kuorimot). Pakastepuolelle hankittiin Suomen par-
haat leijupakastimet. Pakastevaraston laajennuksia tehtiin 
4–5 kertaa, niin että oli riittävä käsivarasto. Lisäksi vuok-
rattiin tilaa Pakkasvakasta. Pakkasvakka Oy perustettiin 
Säkylään osin siitäkin syystä, että nähtiin kuormaa olevan 
tulossa Lännen Tehtailta. Lännellä lisättiin voimakkaimmin 
leijupakastusta, muille yrityksille jäi vain yksittäisiä kaappe-
ja pakastetuotantoon. Hyvä kasvu mahdollisti sen, että esim. 
herneen korjuussa asemapuimureista siirryttiin ensin vedet-
täviin ja sitten itse liikkuviin puimureihin. Pienen pakaste-
herneen vienti Italiaan käynnistyi. Lännestä tuli ainoa her-
neen toimittaja. Muut lopettivat ja Länsi toimitti muille. 
Raaka-ainetta toimitettiin myös eineksiin, joiden valmistus 
alkoi Suomessa lisääntyä. Vihannessäilykkeistä tärkeitä olivat 
1980-luvun lopulla ja 90-luvun alussa punajuuri ja kurpit-
satuotteet. Kesäkurpitsa tuli myöhemmin, kun alettiin laajen-
taa vihannessekoitteiden raaka-ainevalikoimaa. 

– Tuotteet valmistettiin ja osoitettiin tiettyyn käyttötarkoi-
tukseen. Tehtaan kannattavuutta piti yllä tekninen kehitys, au-
tomaatioita nostettiin jatkuvasti. Esimerkiksi jo 80-luvun alus-
sa Lännelle hankittiin maan ensimmäiset värilajittelijat, joiden 
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puhallustekniikalla saatiin virheellinen raaka-aine pois linjal-
ta. Kehitettiin myös omia leikkuulaitteita. Samalla vapautui 
linjoilta käsityötä. Uutta tekniikkaa olivat integroidut laitteet 
(pastörointi ja jäähdytys samassa). Höyrykuorijat tulivat kur-
pitsan ja juuresten kuorintaan. Prosesseja kehitettiin niin, et-
tä eivät pilanneet hyvin tuotettuja raaka-aineita. Terveellisyys 
ja turvallisuus korostuivat esim. lastenruuissa (nitraattirajat). 
Kun 1990-luvulla tapahtui Jalostajan alasajo, niin myös sitä 
kautta yhtiöön tuli henkilöstöä ja uutta osaamista. (Vanhanen 
26.3.2008)

Puolivalmisteita ja valmisruokia ohjelmaan

Lännen Tehtailla puolivalmisteita ja valmisruokia kehiteltiin jo 
1980-luvun puolella perinteisten vihannessekoitusten rinnalla.

– Esimerkiksi italialaisten kanssa tehtiin yhteistyötä, Saksasta 
tilattiin näytteitä ja Italiasta maustepakkauksia. Entistä val-
miimpien ruokien kehittelyn aiheutti sekin, että vähitellen se-
kavihannesten veto laski. Ideointi tapahtui tuotekehitysporu-
kalla ja koko ketjuun osallistui iso tiimi. Keskusliikeyhteyksissä 
keskeisiä olivat tehtaanjohtaja, tekninen johtaja ja valmis-
tuspäällikkö. Keskusliikkeiden kanssa neuvottelut ratkaisivat 
markkinoille pääsyn. Kaikki tuotteet eivät kuitenkaan menes-
tyneet, jos ne eivät sopineet ajan kulttuuriin tai yhtiöstä luo-
tuun mielikuvaan.

– Valmispasta kastikkeineen oli yksi esimerkki valmisaterias-
ta, joka ei menestynyt, sillä Suomessa ei ollut silloin vielä pasta-
kulttuuria. Eräs kokeilu oli mämmin teko Porin leivän kanssa. 
Mämmiä ei kuitenkaan mielletty Lännen brändiin kuulu-
vaksi, eikä se menestynyt markkinoilla. Toinen esimerkki, jo-
ka ei myöskään sopinut brändiin, oli leipomotuotteisiin Itikan 
kanssa kehitelty paistorasva. Koska raaka-aineena oli sikarasva, 
tuote ei käynyt kaupaksi. Brändin merkitys oli jo silloin suuri. 
(Vanhanen 26.3.2008) 

Yhtiön historiassa makeat tuotteet ovat olleet ”kauppa-
tavaraa”. Tunnetuin marjatuotteista on ollut Dronnigholm, 
jonka oikeudet Lännen Tehtaat aikanaan osti ja myöhem-
min uudelleen myi. 

Viljelyä monille tehtaille
Agrologi Veli-Pekka Suni Köyliöstä on toisen polven vihannesten tuottaja. 
Hän on työskennellyt myös neuvojana ja toimii tilanpidon ohella tärkke-
lysperunatehtaan viljelypäällikkönä. Hänen isänsä vuonna 1971 aloitta-
ma vihannesviljely on jatkunut ja kehittynyt monin muodoin. Muutokset 
tilalla kuvaavat kenttää, jossa viljelijä toimii.

– Porkkana on ollut selkeästi tilan pääkasvi, punajuuri toinen iso. Tilan 
aloitusvaiheessa viljelyksessä oli porkkanaa ja se on ollut viljelyksessä ko-
ko ajan. Vähitellen mukaan otettiin muita vihanneksia, punajuurta on 
ollut 1970- ja 80-luvun taitteesta ja lanttua pian sen jälkeen. Sitä vil-
jeltiin tilalla toistakymmentä vuotta, mutta jouduttiin jättämään kasvi-
taudin takia pois. Palsternakkaa viljeltiin 80-luvun puolivälistä 90-lu-
vun alkuun. Porkkanaa on toimitettu eri aikoina niin Turun tehtaille, 
Lännelle kuin Saarioisillekin. Aikaisemmin myös ruokateollisuusperunaa 
viljeltiin kolmelle eri yhtiölle. Tauon jälkeen ruokaperuna on taas muka-
na pidempään viljelyssä olleen tärkkelysperunan ohella, naapurin kans-
sa on maanvaihtosopimuksin. Ruokaperuna menee pienelle pakkaajalle. 
Punajuuri toimitettiin ennen Saarioisille, nykyisin vakkasuomalaiselle pak-
kaajalle Vihannes-Laitilalle, joka toimittaa sen edelleen jatkojalostajille. 
Sokerijuurikas tuli viljelyyn tilalla vasta 1980-luvun puolivälissä. 

Sunin tilanpidossa ja yhteistyössä havaitsemat muutokset kuvannevat 
monen muunkin viljelijän kokemuksia:

– Korjuupuolella jo aikaisemmin olivat tulleet itsestään kulkevat ja myös 
suuremmat koneet. Ne ovat tuoneet ongelmiakin maaperän raken-
teeseen, samoin tauteja ja monokulttuurin, mikä vaikeuttaa viljelykier-
toa. Pian parikymmentä vuotta jatkunut koneyhteistyö on tuonut kui-
tenkin enemmän hyötyjä ja laventunut tilojen väliseksi työnvaihdoksi. 
Esimerkiksi porkkanalla siirtyminen naatista nostavaan koneeseen viisi 
vuotta sitten oli positiivinen kehitysvaihe.

– Lannoituksessa on tapahtunut vähittäistä kehitystä. On tullut monira-
vinnelannoitukset, kasvin tarvetta vastaava lannoitus. Ravinteiden vaiku-
tukset otetaan lopputuotteen laadun kannalta huomioon. Käyttöaika on 
tarkentunut mm. tutkijoitten tulosten kautta. Uudet tuotteet, esim. las-
tenruoka, ovat tarkentaneet lannoitusta.

– Kasvinsuojelussa tapahtunut jatkuvaa kehitystä. Torjuntakynnyksen ar-
vioinnissa käytettävät kelta-ansat Sunin tilalla otettiin käyttöön jo 80-lu-
vun lopulta itäsuomalaisten ja ruotsalaisten kokemuksesta. Kelta-ansa 
korvasikin MTT:n käyttämät keltaiset maa-astiat myöhemmin IP-viljelyä 
kehitettäessä Lännellä. Sysäykset muutoksiin ovat tulleet asiakkaan puo-
lelta. Tuotekehittelyn myötä tulee uusia tuotteita ja tarpeita. Saarioisilla 
esim. viljelypäällikkö Tikanmäki on vienyt viljelijöiden työtä ja ammattitai-
toa eteenpäin ja saanut arvostamaan omaa työtä. Ympäristökysymykset 
on tiedostettu koko ajan, mutta esimerkiksi Köyliönjärvi-projektien yhte-
ydessä tieto ja asiat vahvistuivat.

– Vaikka EU on tietysti ollut alaan liittyen mullistus, se ei sinänsä itse vilje-
lyyn ole tuonut paljon uutta. Dokumentointia on tullut lisää, mikä tietysti 
heijastuu vähitellen viljelyyn. Luomupuolelta on opittu asioita ja voitu so-
veltaa käytäntöön. Kokeilussa oleva harjuviljely ja sadetus ovat olleet vilje-
lyä varmistavia tekijöitä. Kehityshankkeet ovat olleet hyödyllisiä ja synnyt-
täneet yhteistyötä ja niillä on ollut positiivinen anti. Lännen ja Saarioisten 
viljelyohjeet ovat olleet hyviä lähteitä viljelyn kehittämisessä. (Haastattelu 
28.4.2008)
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Porkkananosto sujuu nykyaikaisilla korjuukoneilla nopeasti. Köyliössä tuote-
taan raaka-aineita monelle jalostusyritykselle Satakuntaan. Veli-Pekka Sunin 
tilalla porkkana on ykköskasvi.
Kuva Erkki Salomaa 2008.

Makeisiin kuuluivat myös leipomotuotteisiin tulevat hil-
lot ja marmeladit samoin 1990-luvulla lisääntyneiden jo-
gurttien hillot. Marjatuotteet, sekavihannekset ja keittojuu-
rekset ovat olleet pitkän elinkaaren tuotteita. 

Vuodesta 1982 Lännellä työskennellyt, pitkään laatupääl-
likkönä toiminut Maritta Pyysalo kuvaa muutoksia: 

– Alussa oltiin ison konsernin osa eikä ollut omaa markki-
nointia ja myyntiä. Silloin vain tehtiin ja toteutettiin mitä oli 

sovittu, mutta siihen ei päässyt paljon vaikuttamaan. Lännen 
Pakaste Oy -vaiheessa tuli kuvaan yrittäjyys. 

Markkinoinnin ja myynnin myötä ymmärrettiin kokonai-
suus ja eri tekijät. Kaikki oli omissa käsissä. Siinä tapahtui 
suuri muutos. Apetit Pakasteen organisaation myötä keskityt-
tiin pakastepuoleen ja ymmärrys strategioista kasvoi. Erityisesti 
viime vuodet on edetty systemaattisesti strategian mukaan. On 
karsittu linjausten ulkopuolella olevaa pois.

– Pakasteen ja säilykkeen erkaantumisen aikaan osaaminen 
tuli monta kautta. Ennen hankintapäätöksiä käytiin maail-
malla messuilla. Laitevalmistajilta saatiin tietoa, käytiin refe-
renssikohteissa. Ulkomaisten raaka-aineen toimittajien kautta 
päästiin näkemään miten muualla tehdään. Länsi on talo-
na ollut aina avoin. Jos joku on halunnut tulla katsomaan, 
niin on esitelty. Samalla tapaa vastavuoroisesti on päästy katso-
maan muuallekin. On haettu pitkäaikaisia toimittajasuhteita, 
mikä helpottaa niin laadun kuin muiden asioiden hallintaa. 
(Haastattelu 16.12.2008)

Vesikysymys ykkösenä ympäristöasioissa

Ympäristöasiat on jouduttu ottamaan huomioon yrityk-
sen toiminnassa alusta lähtien, sillä veden tarve oli suu-
ri heti sokerijuurikkaan jalostuksen alkaessa vuonna 1953. 
Syntyneiden jätevesien käsittely piti ratkaista. Käsittelyn sai 
suunniteltavaksi dipl. ins. Kauko Nevalainen: 

– Kävelin päiväkausia maastossa tutkimassa mahdolli-
suuksia ja tulin siihen tulokseen, että jätevesi olisi ohjatta-
va ensin saostusaltaaseen, josta tehtäisiin putki Euran suun-
taan Luvalahden kylään. Sieltä jätevesi pääsisi Eurajokea 
Pohjanlahteen. Ennen päätöksen tekemistä pidetyssä neuvot-
telutilaisuudessa köyliöläinen isäntä neuvoi laskemaan jäteve-
det Sirttalanojaan ja sitä myöten Köyliönjärveen. Soitin maa-
taloushallitukseen ja siellä uskottiin, että kun vesi kulkisi ojassa 
kahdeksan kilometrin matkan, niin kiinteä jäte painusi tällä 
välin pohjaan. Köyliönjärveen laskisi verrattain kelvollista vet-
tä. Siitä ei koituisi mainittavaa ympäristöhaittaa. Tällä perus-
teella lupa myönnettiin.222
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Allaspuhdistus onkin ollut pitkään käytössä, mutta me-
netelmiä on kehitetty ja uudistettu. Lännen Tehtaat (eikä 
muukaan teollisuus) ole siis suoraan laskenut jätevesiä lähei-
seen Pyhäjärveen. Puhdas vesi on tärkeä elintarviketeollisuu-
delle ja yhtiö on myöhemmin ollut monin tavoin mukana 
järveen liittyvissä ympäristöasioissa. Yhtiö on vuodesta 1995 
osallistunut Pyhäjärven suojelurahastossa järven suojeluun ja 
veden laadun parantamiseen. Tehtaan toiminnasta aiheutu-
vaa ympäristökuormitusta on vähennetty etenkin 90-luvulta 
lähtien ympäristöarvojen voimistuessa ja myös viranomais-
ten lupaehtojen tiukentuessa. Ympäristöpolitiikassa toteu-
tettavia ja seurattavia osa-alueita ovat olleet mm. jätevesi-
määrien ja vesistökuormituksen pienentäminen, energian 
kulutuksen vähentäminen, jätemäärien pienentäminen sekä 
pakkausten ja pakkausmateriaalien suunnittelu kestävästi. 
Konsernin eri osiin on sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestel-
mät vuodesta 1998 alkaen. Mittavin ympäristöinvestointi, 
anaerobinen jätevesien puhdistamo, valmistui vuonna 2000. 
Sopimusviljelyssä ympäristöasioihin liittyviä kehittämiskoh-
teita ovat olleet ns. IP-viljelyn ja luomutuotannon kehittymi-
nen. Näistä IP-tuotanto on jäänyt pysyväksi toimintatavaksi.

Pellosta pakkaseen alle kahdessa tunnissa
Herne korjataan tehtaan liikkuvilla puimureilla ja viedään pakastettavaksi kah-
den tunnin sisällä. Suomalainen herne on sopivan kokoista, pehmeää, hyvän kirk-
kaan vihreää ja makeaa. Asiakkaat ovat laatutietoisia, virheitä ei saa olla. laatu 
syntyy pohjoisissa kasvuolosuhteissa, sitä ei Keski-Euroopassa saavuteta.

Merkittävä työnsäästäjä on värilajittelija, jolla voidaan poistaa virheellisten osien 
tulo lopputuotteeseen. laite kuvaa tuotevirtaa ja pystyy näkemään tuotevirheet. 
Se on vaikuttanut merkittävästi tuotelaadun parantamiseen ja sillä on saatu vä-
hennetyksi toistotyötä. Aikaisemmin toistakymmentä henkilöä kolmivuorotyössä 
leikkeli pois esimerkiksi porkkanasta huonoja kohtia. Nyt yksi ihminen tarkastaa 
tuotevirtaa. 

Herne on ollut vientituotteena nelisenkymmentä vuotta. Ostajat haluavat tiettyä 
laatuluokkaa, jota pystytään tuottamaan vain rajallinen määrä.

Alakuvassa oikealla laatupäällikkö Maritta Pyysalo ja satokausilaboratorion laa-
dunvalvojat Kristiina Kulmanen (keskellä) ja Katja Viljanen.
Kuvat Erkki Salomaa 2008.
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IP-tuotanto vahvuudeksi, luomusta luovuttiin
IP-tuotanto (Intgrated Production) on viljelymenetelmä, jossa pyritään ym-
päristön kannalta kestäviin käytäntöihin mm. tarkkaa harkitulla lannoi-
tuksella ja oikea-aikaisella kasvinsuojelulla. Ravinteita ja torjunta-aineita 
käytetään todetun tarpeen mukaan tutkimuksiin perustuvia viljelyohjeita 
noudattaen. Luomutuotanto tapahtuu ilman keinolannoitteita ja kemi-
allisia torjunta-aineita tarkasti määritellyin ja tarkastettavin menetelmin. 

Lännellä IP-tuotanto, innovaatio teollisuusmittakaavassa, otettiin käyt-
töön viljelijöiden, teollisuuden (Lännen Tehtaat) ja tutkimuksen (MTT) 
yhteistyönä kehittäjäorganisaation (Pyhäjärvi-instituutti) koordinoimas-
sa hankkeessa vuosina 1998–2000. Samalla kokoonpanolla kehitettiin 
peltomittakaavaista luomu-tuotantoa (2000–2003). Luomutuotteita oli-
vat peruna, herne ja pinaatti. Koko ketjun yhteistyössä oli myös tuot-
teiden laadun parantaminen ja erilaistaminen. IP-tuotanto on omaksut-
tu Lännellä jatkuvaksi käytännöksi, mutta luomusta yhtiö on eri syistä 
luopunut. 

 Kehittämisohjelmissa mukana olleet ketjun toimijat kokivat ohjelmat 
hyödyllisiksi vaikka luomu-tuotteet ovat jääneet muutaman vuoden jäl-
keen pois.

Toimitusjohtaja Antti Kerttula:

– Viljelypuolella IP-viljelyn käyttöönotto oli tärkeä asia viljelijöitten moti-
vaation ja sitoutumisen ja myös yrityksen sisäisen toiminnan kannalta. On 
merkittävä, että viljelyssä on tietynlainen normisto. IP on sellainen.

– Luomu on jäänyt pois. Kuluttajalle on tarjolla suuri määrä kotimaisia 
pakastevihanneksia ja kuluttaja pitää kotimaista tuotantoa sen verran 
puhtaana ja laadukkaana, että luomua ei koeta lisäarvona. Luomuraaka-
aineesta piti maksaa niin korkea hinta, että kuluttaja ei ollut lopputuot-
teessa enää valmis korkeampaa hintaa maksamaan. Ehkä joitakin kulut-
tajia häiritsi myös luomusta ympäristön kannalta käyty keskustelu, että 
onko luomu ympäristön kannalta edullinen vai ei.

Maatalousjohtaja Pekka Kurri: 

– IP- ja luomu -koulutusprosessit olivat hyödyllisiä, käytännöt jäivät pysy-
viksi. Tutkimus oli mukana ja saatiin käyttöön mm. kelta-ansat, joilla ar-
vioitiin torjuntatarvetta. Siirryttiin entistä enemmän tarpeen mukaiseen 
torjuntaan. Luomu-tuotteiden menekki oli pettymys. Ne hinnoiteltiin 
väärin raaka-aineista lähtien. Hinta kertaantui koko ketjussa ja Apetit-
luomutuotteista tuli ehkä liian kalliita normaalisti viljeltyihin vihannespa-
kasteisiin verrattuna.

Viljelijä Veli- Pekka Suni: 

– IP-tuotannon käyttöönotto 1990-luvun lopulla oli mullistus tarpeen 
mukaisessa kasvisuojelussa. Hanke oli paras Lännen piirissä.

Laatupäällikkö Maritta Pyysalo: 

– Viljelyn kehitys on mennyt eteenpäin. Iso ja merkityksellinen vai-
he oli instituutin ja MTT:n kanssa toteutettu IP-viljelyn koulutus, jolla 
saatiin uutta virtaa asiaan, innostusta niin viljelijöille kuin itsellekin se-
kä molemminpuolista arvostusta. Tuli hyvin esille, mitä kaikkea osaa-
mista viljelijän tulee hallita, että raaka-aineet saadaan sellaiseksi, mi-
tä halutaan. Viljelijäyrittäjän täytyy saada tulos ja se perustuu suureen 
osaamiseen. Työtä opittiin tekemään järkevästi ja ottamaan ympäris-
töasiat huomioon. Toimituksissa maailmalle yksi vahvin lenkki on hyvä 

yhteistyö alkutuotannon kanssa. Horeca-puolelle kerrotaan myös tästä 
vahvuutena.

– Luomu ei löytänyt tarpeeksi asiakkaita, oli hintavaa eikä luomutuottei-
ta ehkä osattu hakea. Luomun kokeilusta kuitenkin hyödyttiin. IP:llä on 
monia samoja periaatteita kuin luomulla, esim. viljelykierto. Baby Food-
tuotanto eroaa IP-tuotannosta siten, että tietyillä torjunta-aineilla on ra-
joitetumpi käyttö ja typpilannoitus on tarkempaa ja tuotteiden nitraatti-
pitoisuuksiin on omat rajansa. 

Mainitut hankkeet valaisevat kehittäjäorganisaation roolia elintarvike-
ketjujen kehittäjänä. Toimintaympäristön, yritysten strategioiden ja ra-
hoitusjärjestelmien tuntemus aktivoivat kehitystyön aloittamisen ja läpi-
viemisen. MTT:n monipuolisen tutkijajoukon asiantuntemus tuli ketjun 
käyttöön teollisuushankkeessa. Aikaisemmin lähinnä tuoresektorille 
suuntautunut toiminta jatkuu kaikkia hyödyttävänä yhteistyönä teolli-
suuden ja sopimusviljelijöiden kanssa. Euroopan unionin rahastot (täs-
sä tapauksessa ESR opetusministeriön kautta) teki mahdolliseksi satojen 
henkilöiden tuloksekkaan yhteistyön. IP-tuotantoa on myöhemmin hank-
keilla viety myös tuoretuotantoon.

lännen Räpin koetilalla on yli 50 vuotta kokeiltu uusia lajikkeita, menetelmiä 
ja koneita. Kuvan kone on lännen RT-2 vihannesten kennotaimien istutusko-
ne. Sen kehitti ja sitä myi aikoinaan lännen Plant Systems. 
Kuvassa (oikealta) Räpin tilanhoitaja Hannu Uusilaurila, agrologi Mikko 
Bergius, joka on lännellä kehittänyt uusia koneita ja menetelmiä sekä viljeli-
jät Kari Simula ja Marja Helminen.
Kuva Erkki Salomaa 1999.
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Vihanneksista valmisruokiin 

Lännen Tehtaiden keskittyminen elintarvikkeisiin ja erityi-
sesti pakasteisiin antaa perustan Apetit Pakaste Oy:n omil-
le strategioille, joita se on 2000-luvulla vienyt käytäntöön. 
Yhtiö on markkinajohtaja monissa pakastetuotteissa ja ai-
noa valmistaja Suomessa. Kuluttajalähtöisyys on merkinnyt 
suuntautumista entistä valmiimpiin ja helppokäyttöisem-
piin tuotteisiin.

– Lännen Tehtaita on kehitetty määrätietoisesti pakasteyhti-
öksi. On myyty pois vihannes- ja kalasäilykkeet ja viimeksi hil-
loliiketoiminta. Yrityksen kehittämisen perustavalaatuisia ym-
märryksiä Lännen Tehtailla ja sen pakasteliiketoiminnassa on 
ollut, että yritys ei voi jäädä pelkästään vihannespakasteiden 
valmistajaksi, vaan raaka-aineita voidaan jalostaa pidemmäl-
le. Vahva perusta on sopimusviljelyn raaka-aineiden jalostuk-
sessa. Viisitoista vuotta sitten tehtaassa valmistettiin pelkästään 
pakastevihanneksia eri muodoissa. Nyt tehdään pakastekeitto-
ja, kasvispihvejä, kalapihvejä sekä laajalti pakasteruokaa ku-
luttajapakkauksiin, suurkeittiön tarpeisiin ja vientiin. 

– Keskeinen taustatekijä on ollut väestörakenteen muutok-
sen ymmärtäminen; ihmisten ikääntyminen, kotitalouksien 
pieneneminen, yhden ja kahden hengen talouksien lisääntymi-
nen. Kotona, raaka-aineesta lähtevän ruoan valmistus vähenee. 
On mahdollista tarjota kuluttajalle ruoan valmistuksen kom-
ponentteja tai valmista ruokaa. Komponenttien valmistuksessa 
on menestytty paremmin kuin aivan valmiissa ruoassa. Tärkeä 
tekijä siihen on Suomessa oleva merkittävä einesruokakulttuuri. 
Sen markkina-arvo on moninkertainen pakasteruoan markki-
na-arvoon, sanoo Apetit Pakaste Oy:n toimitusjohtaja Antti 
Kerttula. (Haastattelu 2.12.2008)

Elintarvikekala on kehittynyt perinteisestä tuotantoläh-
töisestä markkinoita herkästi seuraavaan ja niihin reagoivaan 
suuntaan. Tämä tuo omat haasteensa myös suurille yrityk-
sille, jotka pyrkivät pitkillä sarjoilla kustannustehokkaaseen 
tuotantoon. Apetit Pakaste Oy:n laatupäällikkö Maritta 
Pyysalo tuntee hyvin tilanteen vaatimukset: 

– Ykkösasia on kuluttajan tunteminen ja kuluttajan tar-
peet. Koska kuluttajat ovat niin erilaisia ryhmiä, on entistä 

vaikeampi löytää suurivolyymisia tuotteita. Nykyisin täytyy löy-
tää kullekin kuluttajaryhmälle sopivat tuotteet, mitään yleistä 
ei ole. Myös pakkaus eri ryhmille on tärkeä, yksittäistalouksille 
ja perheille kummallekin omansa. Perusasia on se, että tuote-
taan kuluttajalle pakasteita, joita hän voi käyttää ruoan lai-
tossa tai tarjota lisukkeina. Esimerkiksi niinkin yksinkertaisel-
la tuotteella kuin perunakeittoaineksilla on ollut hyvä menestys 
(perunaa, porkkanaa, lanttua, purjoa). Se on osunut kulutta-
jan tarpeeseen. Kuluttaja lisää keittoa varten nakkeja, jauheli-
haa tms. Kun on paljon erilaisia kuluttajia, tulee etniset ruoat, 
wokkaamiset jne. Muutokset kuluttajakentässä ovat monenlai-
sia. On tuonut mahdollisuuksia tavallisten kasvisten käyttöön 
wokkaamisessa ja grillaamisessa.

– Tuote on tuotava oikeaan aikaan markkinoille. Tuotteet 
menevät keskusliikkeiden kautta myyntiin ja asiakasta on 
kuunneltava. Keskusliikkeet ovat avainasemassa. Järjestelmiä 
kehitetään yhteistyössä. Kaikki, millä päästään kuluttajatun-
temukseen kiinni, on tärkeätä. Maailmalla liikkuvia trendejä 
yritetään soveltaa meidän kuluttajille. Aina haetaan uutta. Jos 
ei tule innovaatioita, ei pysytä markkinoilla eli ne ovat olemas-
sa ololle välttämätöntä.

– Tuotekehitys on integroitu kokonaisuuteen. Halutaan ke-
hittää ja jatkojalostaa siltä pohjalta, mikä on vahvaa eli oma 
sopimustuotanto, hallinta ja prosessointi. Esimerkiksi ruokapa-
kasteet, päällystetyt tuotteet, ovat kuluttajalle moderneja ratkai-
suja, jotka ovat ravitsemuksellisesti oikeaoppisia ja helposti val-
mistettavia. Kun pystytään keskittymään ja kaikki (ml. myynti 
ja markkinointi) on samassa ketjussa, niin se edesauttaa tuo-
tekehitystä. Kokonaisuuteen liittyy myös laatuajattelun kehit-
tyminen. Ennen laatuajattelu oli lähinnä tuotelaatuajattelua. 
Nykyisin laatu on laaja käsite. Pystytään tuomaan lisää sellai-
sia tuotteita, joita kuluttaja haluaa. Laatuun sisältyy esim. tuo-
teturvallisuus, sovittu tuotelaatu ja ravitsemukselliset ominai-
suudet. Laatu rakennetaan pellolta pöytään, kaikki osallistuvat 
sen tekemiseen. (Haastattelu 16.12.2008)
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Uudistuksia ja innovaatioita ajan hengessä 

Tuotantoteknologian uusiminen on Lännellä ollut jatkuvaa. 
Kolmenkymmenen vuoden aikana tietotekniikka on ke-
hittynyt kaikissa järjestelmissä ja prosesseissa. Lännellä tie-
totekniikka alkoi vuonna 1979, jolloin sokerijuurikkaiden 
vastaanottoon hankittiin atk-päätteet. Elintarvikepuolelle 
ensimmäinen atk-pohjainen varastokirjanpito-järjestelmä 
tuli 80-luvun alussa ja laitteita käytettiin reseptiikan tekoon. 
Suuri edistysaskel oli henkilökohtaisten tietokoneiden tulo. 
Tietotekniikka tuli myös tuotantoon, esim. pakkauskoneet 
ja värilajittelijat sisältävät paljon tietotekniikkaa ja laitetoi-
mittajilla voi olla suoria yhteyksiä laitteisiin mahdollisia häi-
riötilanteita varten. Tämän päivän pakkauksia siirtelevät ih-
misten ohella robotit omissa häkeissään.

IT-teknologia on mahdollistanut koko ketjun yhteistyön, 
pakkausmerkinnät, laatikkoetiketit, viivakoodit ja SSCC-
koodit, jotka ovat jäljitettävyyden kannalta tärkeitä. Kaikki 

asiat ovat nykyisin tietojärjestelmissä. 
Atk-pohjaiseen toiminnan hallintajär-
jestelmään sisältyy kaikki ohjeet. 

Ruoan valmistukseen vaikuttaneista 
keksinnöistä mikroaaltouunien mark-
kinoille tulo mahdollisti nopean ruu-
anlaiton. Sitä on hyödynnetty myös pa-
kasteiden tuotekehityksessä. 

Jalostajan lopettaessa tuotanton-
sa Lännen Tehtaat hankki siltä keitot. 
Keitto-osasto oli ensimmäinen ruo-
kapakasteosasto. Pakastekeitot ovat 
edelleen pitäneet pintansa, kun nii-
tä on uudistettu. Siitä ruokapakasteet 
ovat kasvaneet ja kehittyneet. Länsi / 
Apetit on tuonut markkinoille aterioi-
ta ja mikrossa valmistettavia keittoja, 
joiden valmistusaika on viisi minuut-
tia. Mikroaaltouuni on mahdollistanut 
tiettyjä tuotteita ja sitä kautta pakastei-
den käytön helpottumisen. Esimerkiksi 

Apetitille Turusta tulleet kasvispihvit ovat olleet hyvä lisä 
ruokapakastekokonaisuuteen. 

Kerttula ja Pyysalo mainitsevat muutamia esimerkkejä 
tärkeistä innovaatioista:

Cryomix-valmistusmenetelmä vuonna 1998 oli pakaste-
liiketoiminnassa merkittävä ponnistus. Päällystys- (Cryomix) 
menetelmällä kuluttajalle saadaan ravitsemuksellisesti hyvää 
ruokaa helposti. Ruoka voidaan syödä sellaisenaan tai mene-
telmä mahdollistaa myös tuotteet, joita käyttäjä voi edelleen 
itse lisää valmistaa. Samalla menetelmällä voidaan tehdä laa-
ja kirjo erilaisia tuotteita jälkiruoista aina kypsää lihaa ja ka-
laa sisältäviin tuotteisiin asti. Perunatuotteet ovat suurin ja 
kasvava ryhmä (esim. kermaperunat, juustokermaperunat). 
On gratiineita, etnisiä sekoituksia, yhden hengen annokset 
jne. Valmistusmenetelmä parantaa valmisruokien ravitse-
muksellisia ominaisuuksia ja säilyttää ruoka-aineiden maut 
luontaisina, koska erillistä sulatusta ei enää tarvita ja lämpö-
prosessit on minimoitu.

Tuotteisiin käytettävien raaka-aineiden laatu tutkitaan tarkkaan omassa laboratoriossa. laadunvalvoja 
Satu Koski satokauden kasvisten analysoinnissa.
Kuva Erkki Salomaa 2008.
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 Markkinoille tuotiin täysin uudenlainen tapa kypsentää kas-
viksia, höyrykypsennys mikroaaltouunissa. Uudentyyppisessä 
NeoSteam-pakkauslaminaatissa on sauma, joka toimii pai-
neventtiilinä. Se parantaa säilyvyyttä ja mehukkuutta. 
Pikaruokakeitot ovat uudentyyppisissä Duo Smart -pakkauk-
sissa, joissa on paperin ja muovin parhaat ominaisuudet.

Tietynlainen innovaatio yrityksen näkökulmasta oli 
oman tuotemerkin hankkiminen. Aikaisemmin oli ollut 
erilaisia yritelmiä, kunnes päädyttiin visioon, että tulee ol-
la vahva merkki. Tuotemerkki-politiikka on pitkäjänteistä 
työtä ja vaatii määrätietoista päätöksentekoa. Nyt on vain 
Apetit-merkki. Sen täydennyksenä on tuotteen mukaan 
Apetit Kesäpöytä (kasvikset) Apetit Quick and Tasty (pika-
ruoka) ja Apetit Maritim (äyriäismaailma). 

Johtamisinnovaatiosta esimerkki on Ateriamestarit Oy 
(Lännen ja Raision yhteisyritys), jossa on yhdistetty voimat 
ja saadaan laajempi tuotteisto. Yksin tuotteisto eivätkä rah-
keet olisi riittäneet. Yritysten tuotteet täydensivät toisiaan. 
Yhteisen HoReCa markkinoinnin avulla Ateriamestareiden 
sama toimittaja tarjoaa laajan valikoiman ja pystyy pitkän 
ajan asiakastuntemuksellaan antamaan hyvää palvelua. 

Tuotteen elinkaaret vaihtelevat. Vanhimmat Lännen 
Tehtailla markkinoilla olevat tuotteet ovat yli neljänkym-
menen vuoden takaa. Uudet kulutustottumukset ja käyttö-
tavat edellyttävät tuotteiden uudistamista. 2000-luvulla pe-
rinteisten, pitkäikäisten jo 60-luvulta lähtien valmistettujen 
isojen kasvissekoitusten (keittojuurekset, vihannessekoitus) 
myynti pysähtyi paikalleen, jopa laski. Ne alkoivat olla elin-
kaarensa loppuvaiheessa. Uusien tuotteiden, jotka sisältävät 
isompia kasviskomponentteja, ovat värikkäämpiä ja uudella 
tavalla leikattuja, kysyntä sen sijaan kasvaa. Ne sopivat pa-
remmin uusiin käyttöyhteyksiin, pannulle ja kesällä grillaa-
miseen. Ennen vihannekset olivat höyryssä valmistettuja ja 
annokseen lisukkeeksi tarkoitettuja. Uusien yhdistelmien ja 
muotojen avulla kokonaismarkkina kasvaa. Edellä oleva ke-
hityskulku vihannespakasteista valmisruokien suuntaan ja 
perunapakasteiden lisääntyminen näkyy elintarvikkeiden 
kulutusluvuissa. 

Innovaatiotoiminta lähtee yrityksestä
– Innovaatiotoiminnan pitää lähteä yrityksen sisältä ja tarpeista. Yrityksellä 
pitää olla rekrytoinnin ja koulutuksen kautta sellainen organisaatio, että 
se pystyy ainakin itse käynnistämään innovaatioprosesseja. Apetitilla ku-
ka tahansa voi antaa vinkin uudesta ideasta. Määrämuotoinen tapa yri-
tyksessä on foorumi eli tuoteryhmästrategiakokous. Sen osallistujana 10 
hengen johtoryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sinne osal-
listuja tuo etukäteen valmisteltuja ideoita. Ne voivat liittyä tuotteisiin, 
johtamisjärjestelmiin, konsepteihin. Ideat kerätään pankkiin ja ryhmitel-
lään, sanoo Antti Kerttula

Apetitille raaka-aineita tuottaneen maatalousosaston johtaja Pekka Kurri 
korostaa tuloksekkaan työn osatekijöinä mm. osaamista ja jatkuvaa kou-
lutusta, moderneja työvälineitä, motivoivaa tiimityöskentelyä, mahdolli-
suutta tutkimus- ja kehitystyöhön, tulosten mittaamista ja arviointia. 

– Tiimityöskentely on tuottanut hyviä tuloksia. Kunkin vahvuudet (ja heik-
koudetkin) on voitu samalla käytävällä työskennellen ottaa hyvin huomioon. 
Avoin organisaatio, jossa asioita tuotiin esille, oli innovatiivinen. Oman yri-
tyksen ulkopuolella olevien ja tutkimuslaitosten toiminnassa kannattaa pitää 
kanavat avoimina ja toimia aktiivisesti. Kun on avoin ja antaa muille niin itse-
kin saa ja siitä on molemmille hyötyä. (Haastattelu 26.2.2008)

Cryomix-valmistusmenetelmä on innovaatio, jolla irtonaiseksi pakastetut ruo-
kakomponentit päällystetään pakkasessa kastikkeella nestemäistä typpeä 
käyttäen. Menetelmällä valmistetut ruoat ovat helppoja ja nopeita valmistaa.  
Päällystysrummun hoitaja Arto Seppänen työssä.
Kuva Erkki Salomaa 2008.

Vihannespakasteiden kulutus ei ole 2000-luvulla oleellises-
ti muuttunut, mutta peruna- ja ruokapakasteiden kulutus on 
kasvanut vuosina 2000–2008 kolmanneksella. Vuonna 2008 
Suomessa käytettiin vihannespakasteita 23 miljoonaa, perunapa-
kasteita 26 miljoonaa ja ruokapakasteita 25 miljoonaa kiloa. 223
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Lännen vuosikymmeniltä
Lännen Sokeritehdas ja siitä laajentunut teollisuus on 1950-luvulta lähti-
en ollut Satakunnassa alansa monen uudistuksen toimeenpanija ja edel-
läkävijä. Yhtiön toimialoihin on kuulunut sokeria, vihannes- ja marjasäi-
lykkeitä ja pakasteita, valmisruokapakasteita, kalatuotteita, kasvisöljyjä, 
viljaa, rehuja, taimia ja taimistoteknologiaa, koneita ja laitteita. Tähän 
julkaisuun on mahdollista ottaa mukaan vain lyhyt yhteenveto, joka pai-
nottuu elintarvikealaan. Elintarvikkeet eri muodoissa ovat yhtiön synty-
vaiheista saakka olleet ydinalana ja niihin Lännen Tehtaat-konserni on 
entistä selkeämmin 2000-luvulla keskittynyt. Yhteenvedossa pyritään 
tuomaan esille tärkeitä kehitysvaiheita ja myös innovatiivisia ratkaisuja. 
(Yhteenvedon lähteinä ovat vuosikertomukset ja muut kirjalliset aineistot) 

1950-luku
1950. Länsi-Suomen Sokeritehdas Oy perustetaan pitkällisen, laajan 
ja värikkään valmistelun ja monien sijaintipaikkavaihtoehtojen jälkeen 
Säkylään. Perustamisasiakirja allekirjoitettiin maaliskuun 17.päiväna 
1950 Loimaalla ja perustava yhtiökokous pidettiin Vampulassa 6.3.1951. 
Agronomi Pentti Perttuli valitaan huhtikuussa yhtiön ensimmäiseksi toimi-
tusjohtajaksi. Sijaintipaikka ratkeaa lopullisesti kuitenkin vasta myöhem-
min samana vuonna, ensiksi Kokemäen ja Säkylän välillä Säkylän eduksi 
ja myös uudessa käsittelyssä edelleen Säkylän hyväksi. Yhtiön ensimmäi-
seen vuosikertomukseen syntyvaiheen loppuhetket on kuvattu seuraa-
vasti: ”Lopullinen rauha paikkakysymyksessä saatiin vasta Vampulassa 
28 p:nä syyskuuta 1951 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jos-
sa Huittisten ja Säkylän paikkavaihtoehtojen välillä suoritetussa äänestyk-
sessä yhtiökokous lopullisesti päätti rakentaa tehtaan Säkylään.” 

1953. Tehdaskoneisto tilattiin Braunschweigische Maschinen-
bausanstaltilta Länsi-Saksasta, voimalaitoksen höyrykattila Tampellalta 
ja Stal-höyryturbiini Ruotsista. Tehdas käynnistyi 6.10.1953. Käyntikausi 
oli 73 vuorokautta. Sokerijuurikkaan sopimusala oli 1 964 ha, viljelijöitä 
4 104, keskimääräinen sopimusala 0,48 ha. 

1954. Yhtiö osti vuonna sokerijuurikkaan viljelyyn liittyvän koe- ja tutki-
mustoiminnan tehostamiseksi Köyliöstä Räpin tilan. 

1955. Jalostettiin suurehko erä kuubalaista raakasokeria raffinoiduksi ki-
desokeriksi ensimmäisenä Suomessa. 

1960-luku
1960. Aikaisemmin ostettu Paraste Oy:n konepajatoiminta siirtyi 
Säkylään. Uusi säilyketehdas käynnistyy kokeilumittakaavaisena. 

1964. Säilyketehtaan myyntivalikoimaa täydennettiin vuonna norjalaisil-
la kalapakasteilla.

1967. Voimaan tuli uusi laki kotimaisen juurikassokerituotannon turvaa-
misesta. Siinä määriteltiin kiintiöt normaalilla perushinnalla tuotetulle 
juurikkaalle.

1968. Juurikkaan viljelyn uudistuminen alkoi, kun osa juurikasalas-
ta kylvettiin joko rikotulla tai perinnöllisesti yksi-ituisella siemenel-
lä. Samalla kokeiltiin sokerijuurikkaan taimien kasvatusta ja istutusta 
paperpot-menetelmällä.

1966. Solmittiin Huhtamäki-yhtymä Oy:n kanssa yhteistyösopimus, jo-
ka tähtäsi erikoistumiseen ja artikkelikannan supistamiseen. Tuotanto 

kaksinkertaistui.

1969. Pakastehernettä vietiin Italiaan ja Tanskaan.

1969. Uutena osastona (1969) liitettiin yhtiön organisaatioon paper-
pot-taimikasvatusmenetelmää markkinoiva, kehittävä ja valmistava 
paperpot-osasto.

1970-luku
1972. Herneen puinti aloitetaan liikkuvilla puimureilla. Juurikkaat kylvet-
tiin yksi-ituisella siemenellä (1973)

1973. Yhtiön nimeksi muutettiin Lännen Tehtaat Oy.

1975. Uusi sokerilaki; Kotimaassa viljeltävän sokerijuurikkaan pe-
rusmääräksi vahvistettiin 750 milj. kg, mikä vastaa 40–50 %:n 
omavaraisuusastetta.

1979. Sokerifuusio. Salon Sokeritehdas Oy, Turengin Sokeritehdas Oy ja 
Oy Juurikassokeri fuusioituivat Suomen Sokeri Osakeyhtiöön. 

Vuosikymmen lopussa yhtiön kokonaisliikevaihto oli 165 milj. mk ja hen-
kilöstömäärä 1 157. Vuosikymmenen viimeisenä vuotena sokerijuurikas-
ta otettiin vastaan ennätysmäärä, 182 279 tonnia. Viljelijöitä oli 1592.

1980-luku
1980. Sokerifuusio tuli käytäntöön. Kesäkuusta 1980 Suomessa oli toi-
minnassa kaksi yhtiötä Suomen Sokeri Osakeyhtiö (useita tehtaita) ja 
Lännen Tehtaat Oy

1981. Toimitusjohtaja Pentti Perttuli jäi eläkkeelle. Veijo Riistama valittiin 
toimitusjohtajaksi. OTK:lle kuuluneen Norbestin vihannes-, marjapakas-
te- ja säilyketuotanto siirrettiin Turusta Säkylään. 

1984. Lännen Tehtaat osti Syvänen Oy:n konepajan Loimaalta 1984. 
Lännestä tulee Pohjoismaiden suurin kaivurivalmistaja.

1987. Simo Palokangas aloitti toimitusjohtajana. Konepaja myytiin. Laaja 
kehitysohjelma käynnistettiin. Konsernin toimialat olivat elintarvike, kas-
vibiomassa ja metalli. Uusi yhtiö, Lännen Pakaste Oy, perustettiin yhdessä 
Huhtamäen Jalostajan ja Pauligin omistaman Apetit Pakaste Oy:n kans-
sa.Tehtaan tuotanto siirettiin Helsingistä Säkylään. Lännen Säilyke eriytyi 
omaksi yksikökseen. Uusi sokerilaki, jonka mukaan molemmilla alan yri-

yhtiön toimitusjohtaja Pentti Perttuli (oikealla) allekirjoittaa paperpot-järjes-
telmän markkinointisopimusta Ranskaa varten. 
Kuva Satakunnan Kansa 1969.
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tyksillä (Suomen Sokeri Oy ja Lännen Tehtaat Oy) tuli olemaan tasavertai-
nen täydennyssokerin tuontimahdollisuus. Valtion tuki poistui.

1988. Metallitoimialalla muodostettiin Lännen Engineering -yhtiö, jo-
hon Lännen Konepaja kuului tytäryhtiönä. Lännen Sokeri eriytyi omak-
si tulosyksikökseen. Lännen Rehun osakkuusyhtiö Alfa-Rehu aloitti. 
Lännen Plant Systems kehitti maailmanlaajuisesti useita huipputuotteita. 
Perustettiin Lännen Maatalousosasto.

1989. Lännen Tehtaat Oy:n osakkeen noteeraus Helsingin Pörssissä alkoi. 
Lännen säilyketehtaasta ja edellisenä vuonna ostetusta Hedelmänjalostus 
Oy:stä muodostettiin Lännen Food-tulosyksikkö, joka jalosti marja- ja vi-
hannespohjaisia säilyviä elintarvikkeita, hilloja ja marmeladeja. Lännen 
Säilykkeen valmistamien tuotteiden markkinointi siirtyi Huhtamäeltä 
Lännelle. Yhtiö myi vuonna osuutensa Alfa-Rehu Oy:stä Rehuraisio Oy:lle. 

Vuosikymmen viimeisenä vuonna konsernin liikevaihto oli 620 milj. mk 
ja sen palveluksessa oli keskimäärin 990 henkeä. Konsernin omistus-
osuudet jakaantuivat eri ryhmille seuraavasti: viljelijät 24 %, osakeyhti-
öt, 23 % pankit, 15 %, vakuutusyhtiöt 12 %, osuuskunnat 7 %, kunnat 
5 %, maataloustuottajajärjestöt 4 % ja muut 9 %.

1990-luku
1990. Toimialajärjestely Cultorin kanssa. Syntyi uusi makeutusaineiden 
tuotantoyhtiö Sucros Oy, omistajina Lännen Tehtaat Oy (20 %) ja Cultor-
konserni (80 %). Yhtiön toimialana oli valmistaa ja jalostaa kaikki sakkaroo-
sipohjaiset makeutusaineet ja olla enemmistöosakkaana tärkkelyspohjaisten 
makeutusaineiden valmistusyhtiö Neson Oy:ssä. Markkinoinnista vastasivat 
Lännen Tehtaat Oy:n tulosyksikkö Lännen Sokeri ja Suomen Sokeri. VKT:n 
(Vähittäiskaupan teollisuuden) vihannessäilykemarkkinointi siirtyi Lännelle ja 
vastaavasti sen satokausituotanto VKT:lle. 

1993. Tehtiin strategiset linjaukset, joiden mukaan yhtiö keskittyy elintar-
vikkeisiin ja sitä synergisesti lähellä oleviin liiketoiminta-alueisiin. Lännen 
Tehtaat osti Ingman Foods Oy:n Turun tehtaan hillo- ja pakastemarjojen 
ja vihannesten tuotannon. 

1994. Simo Palokangas jätti vuonna 1994 toimitusjohtajan tehtävät, uu-
deksi toimitusjohtajaksi tuli Olli Karkkila, Lännen Pakaste Oy:n johtajak-
si Antti Kerttula.

1995. Kehittämisohjelman tuloksena laadittiin omiin vahvuuksiin ja 
vahvaan tuotemerkkiin perustuva strategia. Apetit-tuotemerkki ostet-

tiin Ingmannilta. Lännen Pakaste Oy fuusioitiin Lännen Tehtaat Oy:öön. 
Lännen Tehtaat osti vientiin erikoistuneen Polar Lake Oy:n.

1996. Lännen Tehtaat Oyj osti Tresko Food Oy:n ja myi vihannessäily-
ketuotannon Saarioisten Säilykkeelle. Elintarvikeryhmän muodostivat 
Apetit, Lännen Sokeri, Polar Lake Oy, Tresko Fish Oy. 

1997. Sokeritoimialalla tehtiin Cultorin kanssa järjestely, jolla sokerin ku-
luttajamyynti siirtyi Lännen Tehtaille. 

1998. Lännen Polska Sp zo.o.:n toiminta alkoi vuonna 1998. Länsi osti pa-
kastepizzoja valmistavan Food Processing Koivukangas Oy:n. Lännen Tehtaat 
hankki 1998 kuluttajahillojen perinteikkään Dronningholm-hillojen tuote-
merkin ja oikeudet. Laatu- ja ympäristöjärjestelmät sertifioitiin.

1999. Tanskalainen Danisco A/S tuli (ostettuaan Cultorin) Lännen teh-
taiden osakkuusyhtiö Sucros Oy:n toiseksi omistajaksi vuonna. Lännen 
sokeri myi osakkuusyhtiö Sucros Oy:n sokerituotteiden markkinoinnin 
Suomen kuluttajamarkkinoille. Dronnigholm-hillojen valmistus siirtyi 
vuonna Saarioisilta Lännelle Tehtaille. Maanrakennustekniikkaryhmästä 
muodostettiin uusi yhtiö, jossa Lännen osuus oli 58 %.

Vuosikymmenen lopulla (1999) Lännen konsernin liikevaihto oli 1,34 mil-
jardia markkaa, josta elintarvikeryhmän osuus 723 miljoonaa markkaa 
eli 54 %. Henkilöstöä oli koko konsernissa keskimäärin 997, josta 568 
elintarvikeryhmässä. 

2000-luku
2000. Jalostusasteen nosto jatkuu, valmisruokamarkkinoille tuli peru-
na- ja kasvisvaihtoehtoja sekä pataruokia, uusia pizzoja ja myös luomu-
tuotteita. Raaka-aineet tuotetaan IP-, luomu- tai baby Food -vaatimus-
ten mukaan. Lännen Tehtaat luopui Frionor-kalapakasteiden myynnistä 
ja markkinoinnista.

2001. Olli Karkkila jätti toimitusjohtajan tehtävät, Erkki Lepistöstä uusi 
toimitusjohtaja.

2002. Lännen Tehtaat osti Suomen Rehun, sen tytäryhtiöiden Hiven Oy:n 
ja SIA Baltic Feedin enemmistöosakkuuden Avena Nordic Grainin. Länsi 
luopui vuonna Lannen Polskan enemmistöomistuksesta. 

2004. Lännen Tehtaat ja Ravinto Raisio Oy perustivat yhteisyrityksen 
(Ateriamestarit) hoitamaan Horeca-liiketoiminnan myyntiä. Säkylässä toi-
miva Lännen Rehu liitettiin Suomen rehuun. Lännen Tehtaat osi vuon-
na Kuopion Kalatukun, mikä kasvatti elintarvikeryhmää kolmanneksel-
la. Machinum-ryhmä laitettiin myytiin. Kaikki pakaste- ja kalatuotteet 
otettiin Apetit-merkin alle. Lännen Sokeri myi Sucros Oy:n makeuttajat 
Suomen kuluttajamarkkinoinnille. 

2005. Erkki Lepistö luopui Lännen toimitusjohtajan tehtävistä ja Matti 
Karppinen valittiin uudeksi toimitusjohtajaksi. Lännen tehtaat myi Lännen 
Plant Systemsin ruotsalaiselle BCC AB:lle ja osti enemmistön kasvi-, öl-
jy- ja valkuaisrehuliiketoimintaa harjoittavasta Mildola Oy:stä. Yhtiön 
rakennetta selkeytettiin. Elintarvikeliiketoiminnasta vastasivat Apetit 
Pakaste Oy ja Apetit Kala Oy, osakkuusyhtiönä Sucros Oy ja yhteisyrityk-
senä Ateriamestarit Oy. Maatalousryhmään koottiin rehu-, kasviöljy- ja 
viljakauppaliiketoimintayritykset. 

2006. Keskittyminen ydinliiketoimintaan jatkui. Siihen kuulumaton 
Harviala Oy myytiin Saarioisten Taimistot Oy:lle. Laadittiin suunnitelma 
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bioetanolitehtaan käynnistämisestä. Mildolasta ja Apetit Kalasta ostettiin 
loputkin Lännen omistukseen. Suljettiin Kustavin tuotantolaitos ja siirret-
tiin tuotanto Kuopioon. Apetit päätti myydä Turun tehtaan teollisuuskiin-
teistön ja siirtää tuotannon Säkylään vuoden 2008 loppuun mennessä. 
Yhtiöitettiin elintarvikeryhmän liiketoiminnot, yhtiöksi Apetit Pakaste Oy, 
Apetit Kala Oy ja Apetit Suomi Oy. 

2007. Osakkuusyhtiö Sucros Oy:n Säkylän tehdas jäi Suomen ainoak-
si sokeritehtaaksi, kun Salon tehdas suljettiin. Myytiin osake-enemmistö 
Suomen Rehu Oy:stä Hankkija-Maatalous Oy:lle ja ostettiin Maritim Food 
AS-konsernin. Apetit Kala Oy:n Kustavin tuotantolaitos ja Keravan tuo-
tanto- ja logistiikkalaitoksen lopetettiin ja kalatuotanto siirrettiin koko-
naan Kuopioon. Yhtiö luopui bioetanoli-hankkeesta.

Lännen Tehtaat Oyj 2008
Yrityksen keskittyessä entistä selvemmin elintarvikeliiketoimintoihin ja 
pakasteisiin se myi vuonna 2008 loput Suomen Rehu Oy:stä Hankkijalle 
ja hilloliiketoiminnan Saarioisten Säilyke Oy:lle. Konsernin liiketoimin-
ta-alueita olivat pakasteliiketoiminta (Apetit Pakaste Oy Säkylässä ja 
Pudasjärvellä), kalaliiketoiminta (Apetit Kala Oy Kuopiossa, Maritim 
Food-yhtiöt Norjassa ja Ruotsissa), kasviöljyliiketoiminta (Mildola Oy 
Kirkkonummella) ja viljakauppaliiketoiminta (Avena Nordic Grain Oy, 
Espoo ym.). Osakkuusyhtiöitä ja yhteisyrityksiä olivat Sucros Oy, Foison 
Oy ja Ateriamestarit Oy. 

”Lännen Tehtaat on edennyt viime vuosina kohti visiotaan olla yksi joh-
tavista suomalaisista elintarvikeyhtiöistä, joka toimii pohjoisen Itämeren 
alueella. Visiota kohti on edetty myymällä elintarvikeliiketoimintoihin 
kuulumattomia liiketoimintoja,” Lännen Tehtaat Oyj:n toimitusjohtaja 
Matti Karppinen.

Vuonna 2008 Konsernin liikevaihto oli 349,1 miljoonaa ja tilikauden 
tulos 17,1 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste 70,5 %. Henkilöstöä oli 
keskimäärin 755, josta pakasteliiketoiminnassa 253, kalaliiketoiminnassa 
441, kasviöljyliiketoiminnassa 30 ja viljakaupassa 30. Yhtiöllä oli viljelys-
opimuksia 126 viljelijän kanssa n. 1 550 hehtaarin alueella kahdeksalla 
sopimuskasvilla (herne, peruna, porkkana, lanttu, pinaatti, palsternakka, 
selleri ja punajuuri). Sopimusalasta n. 90 % sijaitsi Satakunnassa.

lännen Tehtaiden alue Säkylässä Pyhäjärven läheisyydessä on runsaan viidenkymmenen vuoden aikana muodostunut monipuoliseksi elintarvikealan keskittymäk-
si, jossa tuotannon päätoimialoja ovat vihannes- ja valmisruoka, sokeri ja rehut.
Kuva Suomen Ilmakuva Oy 2007.
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Jalostusta ja kauppakunnostusta 
pienemmässä mittakaavassa

Suuret vihannesjalostajat ovat Satakunnassa keskitty-
neet pakasteisiin ja entistä valmiimpiin tuoretuotteisiin. 
Suurimittakaavaisen säilykkeiden valmistuksen siirryttyä pois 
maakunnasta, se on vähentämässä joidenkin avomaavihannes-
ten viljelyaloja (esim. kurpitsa, avomaankurkku ja punajuuri). 
Satakunnassa on ollut ja on myös joitakin pienjalostajia, jotka 
myyvät itse tuotteensa vähittäiskaupoille, tukuille, suurtalo-
uksille tai keskusliikkeiden jakeluyhtiöiden kautta. 

Pakasteiden tekemiseen ei pienillä yrityksillä ole mahdollisuuksia, mutta säi-
lykkeille voi löytyä markkinarako. Satakuntalaiset kurkkusäilykkeet ovat yksi 
esimerkki pienjalostajan tuotannosta. Kasvisten ja marjojen kuivaus on ollut 
monen kiinnostuksen kohteena, mutta sen edellytys on hyvä kuivaus- ja mark-
kinointiosaaminen ja jokin lisäarvo, kuten luomu Wegebon Biology Oy:lla. 
Kuva: Erkki Salomaa 2006.

perunaa tuoreena ja jaloSteina

Suomessa peruna syrjäytti 1800-luvun lopulla vähitellen 
nauriin perusruokana. Perunaa tuotettiin Suomessa 1910-lu-
vulla noin 400 miljoonaa kiloa vuodessa, 1930-luvun lopus-
sa jo kolmikertainen määrä. Perunan tuotanto ja kulutus oli 
korkeimmillaan 1950 luvun alussa. Vuonna 1950 kulutus 
oli 140 kg asukasta kohti, mutta putosi jo 1970-luvun alku-
puolelle tultaessa puoleen. Sen jälkeen muutokset ovat olleet 
pieniä. Keskivertosuomalainen söi vuonna 2008 perunaa 
noin 59 kg. Koko sato oli Suomessa yhteensä n. 670 miljoo-
naa kiloa (2008).

Verkostoja ennenkin

Satakunnassa maanviljelyseuran toimesta paneuduttiin pe-
runan viljelyn kehittämiseen jo 1860-luvulla. ”Yhtenä esi-
merkkinä mainittakoon, että seuran esimies Avellan näki 
paljon vaivaa kunnollisen siemenperunan hankkimiseksi ja 
saatuaan omalle tilalleen mieleisensä lajikkeen (magnum bo-
num), hän luovutti 40 tynnyriä tätä perunaa seuran toimes-
ta kokeiltavaksi, pannen samalla toimeksi ketjuliikkeen, jonka 
ansiosta Satakunnan perunakanta nopeasti uudistui. Siementä 
näet jaettiin seuran piirimiesten välityksellä 500 maanviljeli-
jälle, jotka velvoitettiin heti ensimmäisestä sadosta antamaan 
perunansiementä naapurilleen. Varmemmaksi vakuudeksi 
Avellan kirjoitti perunanviljelyn oppaan jaettavaksi maanvilje-
lijöille”224. Tämä ote seuran 100-vuotishistoriikista kuvaa tuo 
ajan tehokasta verkostotoimintaa. 

Satakunnassa perunan viljelyala laajeni 1900-luvun alussa 
1950-luvulle saakka, jolloin sen osuus peltoalasta oli 3,5 %. 
Osuus laski kuitenkin 1960-luvulla 2,2 %:iin, jolloin peru-
naa viljeltiin maakunnassa noin 3 400 hehtaarin alueella. 
1970-luvulla ala uudelleen lievästi kasvoi. Yhtenä syynä oli 
tärkkelysperunatuotannon laajentuminen ja 90-luvulla myös 
ruokaperunan jalostuksen lisääntyminen. 2000-luvulla vilje-
lyala on Satakunnassa ollut 4 500–4 800 ha ja kokonaissato 
100–140 milj. kg. Viljelyn ja lajikkeiden kehitystoiminnan 



223OmavaraistalOudesta valmisruOkiin

(mm. Siemenperunakeskus, Perunantutkimuslaitos, MTT, 
teollisuus) myötä sadon laatu on parantunut, vaikka etenkin 
sateiset kesät aiheuttavat edelleen ongelmia. Perunan keski-
sato oli Suomessa 1990-luvun alkupuoliskolla 20 100 kiloa, 
kymmenen vuotta myöhemmin (2000–2004) noin 23 900 
kiloa ja sen jälkeen (2005–2008) keskimäärin 24 400 kiloa.

Satakunnassa hehtaarisato on 2000-luvulla vaihdellut 
22  000–29  000 kiloon, mikä on jokin verran maa keski-
tasoa korkeampi. Satakunnan osuus oli vuonna 2007 koko 
Suomen perunan viljelyalasta 17 % ja sato 19 %. Perunaa sa-
takuntalaiset viljelijät tuottivat 135 miljoonaa kiloa. 

Kokemäenjokilaaksossa tuotetaan sekä ruoka-, että tärkkelysperunaa.
Kuva Erkki Salomaa 2008.

Jalosteita kotitalouksille ja teollisuuteen

Perunan viljelyä lisäsi sen varhaisvaiheissa 1800-luvul-
la ruokakäytön ohella mahdollisuus käyttää perunaa sen 
tärkkelyspitoisuuden ansioista viinanpolttoon. Varsinainen 
tärkkelysteollisuus on Suomessa alkanut Hämeen Peruna 
Osakeyhtiön perustamisesta vuonna 1933. Sen pääosakas 
Hannes Seppälä perusti tehtaat myös Varsinais-Suomeen, 
Pohjanmaalle ja Satakuntaan. Kokemäellä vuonna 1942 
toimintansa aloittanut Satakunnan Peruna Oy fuusioitiin 
osaksi Hämeen Peruna Osakeyhtiötä. Sen prosessi uusittiin 
1980-luvun alussa ja siitä tuli Hämeen Perunan suurin yk-
sikkö. Se päätyi vuonna 1984 Raision Tehtaiden omistuk-
seen, kun yhtiö laajensi 1960-luvun alussa käynnistynyttä 
perunateollisuuttaan.225 Kokemäen yksikön kilpailukykyä 
kehitettiin sopimustuotannolla, viljelijöiden yhteiskoneilla 
sekä tuotanto- ja jätevesiprosesseja parantamalla. Vuonna 
2004 Raisio myi nykyisin Finnamyl-nimellä toimivan teh-
taan sveitsiläiselle Ciba-yhtiölle. 

Edellä on tarkasteltu Lännen Tehtaiden ja Saarioisten ke-
hitystä ja sivuttu myös perunaa, jota ne etenkin tänä päivänä 
tuotteissaan käyttävät. Peruna on kuitenkin vihanneksia ja 
marjoja myöhempi tulokas näissä yrityksissä.

Kokemäellä sijaitseva Finnamyl tuottaa 
tärkkelystä elintarvike- ja paperiteollisuuteen 
sekä perunajauhoa, suurimoita ja suurusteita 

ruoan valmistukseen. Vuonna 2008 tehdas 
valmisti 23 miljoonaa kiloa perunajauhoa. 

Pakkaaja Riitta Mäntylä punnitsee jauhoja.
Kuva Tomi Glad, Satakunnan Kansa 2009.
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– Lännen Tehtaiden alkuvaiheessa 60- ja 70-luvulla pe-
runaa ei käytetty. Syynä saattoi kuuleman mukaan olla, että 
Lännelle olisi tarjottu perunatuotteiden, lähinnä ranskanperu-
nan, valmistusta. Kuitenkin Ruotsiin, siellä olevan tehtaan os-
toa varten, suuntautuneen tutkimusmatkan tulokset olivat ne-
gatiivisia. Se aiheutti pitkäksi aikaa kielteisen suhtautumisen 
perunan mukaan ottoon. Perunaan ei uskottu, muistelee tek-
nisenä johtajana Lännellä pitkään johtajana toiminut Lasse 
Vanhanen. (Haastattelu 26.3.2008)

Vaikka 1990-luvulla Lännen Tehtaatkin jalosti jonkin 
verran peruna, sen jalostus laajeni vasta uuden yrityskaupan 
myötä.

– Peruna tuli voimakkaammin Lännen Tehtaille vuonna 
1996 yhtiöön liitetyn Tresko Foodin kautta, kun Turun tehtaan 
satokausituotanto siirrettiin Säkylään. Tuotanto laajeni, kun 
opittiin perunan prosessointi, joka on omanlaisensa ja poikke-
aa vihanneksista. Sen jälkeen on laajennettu tuotevalikoimaa. 
Peruna on ollut jatkuvasti kasvava tuoteryhmä. Esim. vuon-
na 1994 tehtaassa käytettiin sopimusviljelyn kautta tulevaa pe-
runaa n. 400  000 kiloa ja vuonna 2008 jo 11 milj. kiloa. 
Vieläkin suuren perunasipulisekoituksen rinnalle on syntynyt 
mm. kermaperunatuotteita. Vesikeitetyn perunan tuotteistami-
nen on Apetitin osaamisaluetta, sanoo Apetit Pakaste Oy:n 
toimitusjohtaja Antti Kerttula. (Haastattelu 2.12.2008)

Ensimmäisen asteen jalostusta tai esikäsittelyä on pe-
runan kuoriminen, johon erikoistuneita pieniä yrityksiä 
Satakunnassa on ollut useita. Näiden tuotanto meni vielä 
1990-luvulla ja 2000-luvun alussa lähinnä kuntien ja ravin-
toloiden keittiöihin, mutta teollisuuteen kuorittuna menevi-
en perunoiden määrä on kasvanut. Osa kuorimoista on ollut 
melko lyhytikäisiä, sillä toiminta vaatii tuotteiden hintaan 
nähden suuret laiteinvestoinnit ja myös jätevesien käsittely-
kustannukset ovat suuret. Uusin satakuntalainen alan yri-
tys, vuonna 2007 aloittanut Satotaito Oy Huittisissa, kuorii 
perunaa ja juureksia sekä suurekeittiöille että teollisuudel-
le. (Edellä Saarioisten yhteydessä on mainittu sen ”edeltäjät” 
SSV-jaloste ja Svanco Oy, joiden päätuotteina olivat eri juu-
resten pesu, kuorinta ja muu esikäsittely.)

Perunan jalostus on lisääntynyt Satakunnassakin. Maakunnassa on muuta-
mia pienjalostajia. Viime vuosina Apetit Pakaste Oy on lisännyt voimakkaasti 
myös perunan jalostusta. Perunoita lajittelemassa satokausityöntekijä Irmeli 
Mylläri.
Kuva Erkki Salomaa 2008.
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tuoretuotteita pelloilta 
ja kaSvihuoneiSta

Vaikka avomaan vihannesviljelyssä teollisuuden sopimus-
tuotanto on Satakunnassa ollut mittavaa, myös tuoretuo-
tantoon menevällä viljelyllä on tärkeä sija. Sen osuus pinta-
alasta on pitkään ollut noin kolmannes koko vihannesalasta 
ja vajaa kolmannes koko sadosta. Kasvikohtaiset vaihtelut 
ovat suuria. Monella kasvilla tuoretuotannon osuus on al-
le kolmanneksen, mutta esimerkiksi lantulla ja valkokaalilla 
puolet ja joillakin kasveilla lähes koko tai koko sato menee 
tuoremarkkinoille (esim. salaatit). 

Osa sopimusviljelijöistä toimittaa tuotteita myös tuore-
markkinoille, mutta useimmat ovat erikoistuneet kullekin 
jakelutielle sopiviin kasveihin ja lajikkeisiin. Vihanneksia ja 
perunaa viljelijät ovat perinteisesti toimittaneet multatava-
rana tukkujen ohella suoraan kauppoihin ja suurtalouksien 
keittiöihin. Jo 1990-luvulta lähtien ja 2000-luvulla korostu-
neet kehityslinjat ovat olleet:

•	 Tuotteet kauppakunnostetaan (vähintään 
lajitellaan, pestään ja pakataan) tukuille 
tai keskusliikkeiden jakeluyhtiöille

•	 Tuotteita esikäsitellään (kuoritaan, 
leikataan, viipaloidaan tai raastetaan) 
suurkeittiöille tai teollisuudelle

•	 Tuotteet viedään tukun lisäksi keskusliikkeiden 
jakeluyhtiöihin edelleen kauppoihin toimitettaviksi

•	 Tuotteet kerätään viljelijöiden yhteenliittymiltä, 
jotta voidaan tarjota monipuolinen 
valikoima ja riittävä määrä

•	 Tuotteiden ostajat (kauppa, kunnat ym.) 
kilpailuttavat hankinnat tarkoin ehdoin. 

Viljelijäyhteenliittymiä on ollut ennen aikaisemminkin 
(Satakunnassa mm. Lännen Vihannesviljelijät), mutta kau-
pan ja teollisuuden keskittyminen ja toimintatapojen muut-
tuminen on lisännyt yhteistyön tarvetta. EU-aikana on 
myös taloudellisesti kannustettu muodostamaan viljelijäyh-
teenliittymiä. Yhä suurempi osa satakuntalaisista viljelijöis-
tä toimittaakin satonsa viljelijäosakeyhtiöille, esim. Euran 
Vihanneskeskus Oy:lle Euraan, Isokaski Oy:lle Honkajoelle, 
Laitilan Vihannesviljelijät Oy:lle Uusikaupunkiin ja Tuore-
Tawastia Oy:lle Hämeenlinnaan. Nämä kokoavat ja esikä-
sittelevät niin kauppoihin, ammattikeittiöihin kuin osin 
teollisuuteenkin jatkojalostettavaksi menevät tuotteet. Paitsi 
teollisuuden tuotannossa, herne on maakunnassa tärkeä kas-
vi myös tuorepuolella. Kokemäellä on maan toiseksi suurin 
palkoherneen välittäjä (Satakunnan Hernerengas). 

Kuluttajalähtöisyys näkyy myös tuorevihannesten esikäsittelyn lisääntymisenä. 
Tuotteet ovat entistä valmiimpia ja helpompia otettavaksi käyttöön. Kaupan 

logistiikan ja kylmäketjun kehittyminen pidentää osaltaan myynti- ja säilytysaikaa
Kuva Erkki Salomaa 2007.
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Niin vihannesten kuin perunan laatu ja saatavuusaika pi-
demmälle kevääseen on parantunut eri tahoilla tehdyn ke-
hitystyön seurauksena. Kuluttajan kannalta yksittäinen uu-
distus, innovaatioksikin luokiteltava, on perunapussien 
värikoodi, josta tunnistaa eri käyttötarkoituksiin soveltuvan 
perunan.

Teollisuuteen menevien vihannesten ohella myös tuo-
rekauppaan vihanneksia toimittanut Heikki Ellilä kertoo 
omista muutoksia kuvaavista kokemuksistaan ja viljelijäyh-
teenliittymän synnyn taustatekijöistä:

– Lapin tilaltamme meni kukkakaalia 70-luvun lopulla ja 
80-luvun alussa pahvilaatikoihin pakattuna raumalaiselle tuk-
kurille Riisla Oy.lle. Se oli vakaata ja hyvää aikaa. Hinnat oli-
vat asialliset. Sitten Riisla loppui ja välillä ajettiin Turkuunkin 
tavaraa.

Sitten perustettiin Euran Vihanneskeskus Oy, EVK, (1998) 
runsaan kymmenen viljelijän yhtiö, jolla on nyt toistakymmen-
tä kasvia ja toistasataa viljelijää. EVK oli sen jälkeen tuoretuo-
tannon ainoa ostaja. Kauppa kävi mukavasti alkuun, mutta 
tuli se vaara, että viljelijät rupeavat kilpailemaan keskenään 
yhteenliittymässä. Hyvä puoli on se, että tarjonta väheni ja lo-
gistiikka parani ja kustannukset alenivat.

Kun viljelijöiltä tuotteita ostanut Lännen Puutarhatuottajat 
Oy jäi markkinoilta pois, tuli ostajien aukko. EU:n myötä vil-
jan hinta romahti. Se innosti uusia isäntiä katsomaan uusia 
markkinoita ja parempikatteisia tuotteita. Ja kai tästä EVK:n 
synnystä voi Pyhäjärvi-instituuttiakin syyttää, (Instituutti ve-
ti hanketta), että tällainen on perustettu. Myös kauppa halu-
si ostaa suuremmissa erissä ja pyysivät keskittämään, mikä oli 
alan kannalta hyvä asia. Kaupan sisäänostajat sanoivat, ettei-
vät he voi 250 paikkaan soittaa joka aamu. Kierrätyslaatikot 
tulivat mukaan logistiikan kannalta. Rahdin osuus on ratkai-
seva. EVK:lla kasvit ovat säilyneet, mutta määrät vaihtelevat 
vuosittain. Ellei yhteenliittymää olisi tullut, tuotanto olisi var-
maan mennyt hyvin pieniin. (Haastattelu 28.3.2008)

Kasvihuonetuotanto laajenee

Tomaattia ja kurkkua kasvatettiin kasvihuoneissa Euroopassa 
jo 1800-luvun lopulla, mutta yleisemmin vasta 1920-luvulla. 
Toisen maailmasodan jälkeen kasvihuoneviljely laajeni. Eniten 
viljeltiin tomaattia, kurkkua ja salaatteja. Satakunnassa vilje-
lyalat alkoivat kasvaa 1950-luvulta eteenpäin. Vuonna 1969 
Satakunnan kasvihuonepinta-ala oli 65 000 m2 (sis. lämmitet-
tävät, kylmät ja muovihuoneet). Vuonna 2000 pinta-alaa oli 
lähes viisinkertainen määrä eli 318 000 m2, josta 194 000 m2 
eli runsas puolet syötävien kasvien tuotannossa. Koko maassa 
kasvihuoneiden vihannesalat ovat ruukkuvihannesten pinta-
alan kasvun myötä säilyneet 2000-luvulla suunnilleen ennal-
laan. Satakunnassa ala on kasvanut noin 36 %. Yrityskohtaiset 
pinta-alat ovat maan keskitasoa suuremmat. Satakunnan osuus 
vihannesviljelyn pinta-alasta oli 7 % (2008, ilman ruukkuvi-
hanneksia). Ruukkuvihannesten kappalemäärästä Satakunta 
tuotti noin 18 % (2008). Pääkasvien tomaatin ja kasvihuone-
kurkun ohella muita kasveja kasvihuonetuotannossa olivat avo-
maan kurkku, ruokasipuli, salaatit, kiinankaali, paprika, persilja 
ja tilli.

Vihannesviljely kasvihuoneissa vuonna 2008

VUOSI YRITYKSIÄ
VILJELY-ALA, 1 000 M2

SATO, 
1 000 KgHA

KESKIPINTA-
ALA

yhteensä
- Satakunta
- Koko maa

46
936

256,9
3 485,1

5,6
3,7

4 550
75 554

Tomaatti
- Satakunta
- Koko maa

26
542

93,2
1 162,9

3,6
2,1

1 700
40 467

Kurkku
- Satakunta
- Koko maa

17
401

42,9
745,9

2,5
1,9

2 714
31 356

Ruukkuvihann.
- Satakunta
- Koko maa
josta salaatti
- Satakunta
- Koko maa

3
73

3
55

27,4
224,4

23,7
187,6

9,1
3,0

7,9
187,6

1 000 kpl
12 026
75 348

9 626
59 562

Lähde: MMMTike, Puutarhayritysrekisteri 2007.
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Lämpöenergia hyödyksi,  
erikoistumisella ja yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan suurin kasvihuonekeskittymä on synty-
nyt Pohjois-Satakuntaan Honkajoelle. Nykyisen Viher-
Centeriksi kutsutun yrityspuiston juuret ulottuvat 1980-lu-
vulle, jolloin ensimmäiset kasvihuoneyritykset alkoivat 
hyödyntää Honkajoen keskustan laidalle siirrettyä teuras-
jätteitä käsittelevän Honkajoki Oy:n jätelämpöenergiaa. 
Elintarvikeyritysten omistama Honkajoki Oy:n luujauho-
tehdas tuotti runsaasti ylimääräistä energiaa ja kunta haki 
vuonna 1984 lehti-ilmoituksin sille hyödyntäjiä kasvihuo-
neviljelyssä. Yrityskeskittymässä tomaattia kasvattava KKK-
vihanneksen toimitusjohtaja Esa Kivioja kertoo synnyn 
taustoista:

– Tämän ilmoituksen perusteella Laihialta lähdössä ole-
va Rapila löysi sijoituspaikan omalle tarhalleen. Rapilalla 
oli käynnissä sukupolvenvaihdos, joka sattui juuri tuon il-
moittelun aikaan. Näin Timo Rapila tuli Honkajoelle. Pari 
vuotta sen jälkeen, kun Rapila oli perustanut kasvihuo-
neen Honkajoelle, todettiin, että lämpöenergiaa riittää yli 
Rapilan tarpeen. Silloin mukaan tuli kolmen maanviljeli-
jän ryhmä (KKK, joista yksi oli Kivioja) osti oman tontin 
ja hakeutui kaukolämmön piiriin. Yritys perustettiin 1986 
ja rakennus rakennettiin seuraavana vuonna. Heti alusta 
pyrittiin viljelemään tomaattia, kurkkua vain kokeiltiin. 
Alusta asti palkattiin ammattilainen vetäjäksi. Itse olen ol-
lut hallinnollisena johtajana alusta asti. Heti alussa raken-
nettiin hehtaarin kasvihuone. Vasta vuonna 2004 on laa-
jennettu, jolloin Hollannista käytettynä ostettu kasvihuone 
pystytettiin vanhan viereen. (Haastattelu 30.10.2008)

KKK-vihannes seurasi alkuvuosina yleistä teknistä kehi-
tystä, esimerkiksi kasvualustana käytettiin kivivillaa ja tur-
velevyjä. Viime vuosina on yleistynyt kouruviljely. Sitä ei 
kuitenkaan luomupuolella voida luomusäännösten takia 
käyttää. Luonnonmukaiseen tuotantoon siirtyessään yritys 
kehitti yhteistyössä Helsingin ja Kuopion yliopiston tutki-
joiden ja lannoiteyritysten kanssa uuden kasvualustan, puu-
kompostin, mustan mullan ja kananlannan yhdistelmän. 

Yritys siirtyi luomutuotantoon 90-luvun alun aikana tehdyn 
kehitysohjelman tuloksena.

”Myöhemmin on liitetty mukaan automaattinen nau-
danvirtsan syöttö kasteluveteen. Uusimpana kehitysvaiheena 
on puhdas hiilidioksidi, joka tulee Koskenkorvan viinateh-
taan käymisprosessista. KTTK hyväksyi sen KKK:n pyynnös-
tä luomulannoitteeksi. Kaikkiaan lopputulos, kehitetty vilje-
lymenetelmä kokonaisuudessaan, on innovaatio. Se on täysin 
poikkeava siitä, mitä Euroopassa ja muualla maailmassa on 
käytössä. Menetelmä perustuu rajoitettuun kasvualustaan, 
muualla viljellään maapohjalla. Menetelmä on ravinneva-
lumien osalta ympäristöystävällinen. Luomukasvualustaa ei 
sen rakenteen takia voi kastella yli, sillä se menee ylikaste-
lussa pilalle." 

”Valoviljely lähti liikkeelle 2000-luvun alussa, ensin kur-
kulle ja sitten tomaatille. KKK on heti alusta lähtien siirty-
nyt siihen. Alussa oli laaja tutkimushanke valotuksen toimi-
vuudesta luomumenetelmässä. Valoviljely mahdollisti sen, 
että tuote pystytään pitämään kaupan hyllyssä ympäri vuoden. 
Ravitsemuksellinen näkökulma, tomaatin sisältämä terveyttävä 
edistävä lykopeeni, tuli mukaan, kun Kuopion yliopistossa tut-
kittiin flavonoideja tomaatissa ja todettiin sen kansainvälisissä 
tutkimuksissa havaitut terveysvaikutukset. Yrityksen aputoimi-
nimeksi otettiin Lykobene markkinointikäyttöön. Pakkauksissa 
siirryttiin vuonna 2008 biohajoaviin rasioihin, jotka on etsitty 
Keski-Euroopan markkinoilta. Maissitärkkelyksestä tehdyt rasi-
at on hankittu muualta, koska Suomessa ei niitä valmisteta, sil-
lä markkinat ovat pienet ja valmistaminen kallista", luettelee 
Kivioja. (Haastattelu 3.10.2008)
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Kasvihuoneissa biologisella torjunnalla pidetään tuholaisvahingot kurissa. 
Torjuntaeliöt ja kimalaiset pölytykseen hankitaan pääosin Hollannista ja vil-
jelytarvikeliikkeiden kautta. Perustorjuntaan käytetään yleensä paria lajiketta, 
mutta voidaan käyttää useampiakin. luomutuotannossa pahimmat saastun-
nat hoidetaan mäntysuoparuiskutuksilla. Kun esim. ansarijauhiaiset tahrivat 
tomaatin, ne joudutaan pesemään erillisillä pesulinjoilla.
Kuva Erkki Salomaa 2008

Innovaatioiden tukena rahoitusjärjestelmät ja yhteistyö 
Honkajoen lasinalaisviljelyn keskittymä on esimerkki innovaatiotoi-
minnasta, jossa yritykset kehittävät erikoisalojaan, mutta toimivat 
myös yhdessä. Se on esimerkki myös innovaatioympäristön anta-
masta tuesta. Tutkimusyhteistyö, Tekesin ja TE-keskuksen kansalli-
nen ja maakunnasta myönnetty EU-rahoitus ovat olleet edistämässä 
toimintaa monissa hankkeissa. Kaikki keskittymän puutarhayrityk-
set ja kunta ovat mukana Pohjois-Satakunnan erikoisviljelyn kehit-
tämisosuuskunnassa. Osuuskunta toimii hankehakijana ja kukin yri-
tys voi viedä oman hankkeensa osuuskunnan kautta. Mukaan tulee 
vielä kuntarahoitusosuus. Osuuskunta toimii työkaluna yrityksille. 
Hallinnointi tapahtuu tilitoimiston kautta. Yritys tekee sopimuksen 
osuuskunnan kanssa, että mahdolliset takaisinmaksut kohdistuvat 
vain hanketta hakevaan yritykseen. Hankkeissa oli yleensä muka-
na muita yrityksiä, asiantuntijoita yliopistoista tai maakunnallisista 
kehittäjäorganisaatioista.

– Innovaatiot syntyvät tarpeeseen. Suomalaiset ovat herkkiä otta-
maan uutta tekniikkaa käyttöön. Kasvualustakehitys alkoi meillä 
luonnollista tietä, uuteen valon kehittelyyn on ajanut sähköhinnan 
nousu. Segmentin valinta on ollut yrityksen kannalta innovatiivi-
nen ratkaisu. Erottumista muista alan yrityksistä on haettu 90-lu-
vun alusta saakka sekä tuotteiden että menetelmien osalta. On 
päästy nauttimaan vähän korkeammista yksikköhinnoista. Iso asia 
on ollut luomumarkkinoiden haltuunotto. Valoviljelyyn siirtyminen 
on ollut tärkeä edistysaskel. Siinä päästiin nauttimaan hyvistä en-
simmäisistä vuosista, kuten luomupuolella. Toiminta on ollut hakua 
jatkuvaan parantamiseen.

Ideoita kerätään yrityksessä moni tavoin; Kauppapuutarhaliiton jär-
jestämillä kursseilla, kansainvälisissä näyttelyissä, lähinnä NTV:llä 
Hollannissa (kasvihuonetekniikan merkittävin näyttely), Lepaan näytte-
lyssä kotimaassa. Luomussa ideoidaan Biolanin Haukiojan kanssa. On 
kaksi puutarhuria, työnjohtaja, isosta luomutukusta siirtynyt oma ty-
tär, joka vetää liiketoiminnan kehittämishanketta Tekes-rahoituksella. 
Tällä porukalla lähes päivittäin mietitään miten asiat voisi tehdä pa-
remmin. Työntekijät esittävät oman mielipiteensä, vastaa Esa Kivioja 
KKK-Vihanneksen innovaatiotoimintaa koskevaan kysymykseen. 
(Haastattelu 30.10.2008) 

KKK-vihanneksessa on vajaat parikymmentä työntekijää ja se on 
Suomen suurin luomutomaatin viljelijä. Aktiivisen hanketoiminnan 
avulla on kehitetty mm. kasvualustoja, valoviljelyä ja biologista torjun-
taa. Tulevaisuuden ohjelmana on mm. luujauhon käyttö lannoitteena 
ja sen kytkeminen ympäröivään luomutuotantoon.
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Edellä mainittu yritysesimerkki kuvaa hyvin kasvihuone-
tuotannon muutoksia viimeisen viidentoista vuoden aikana. 
Käyttöön ovat levinneet mm.

•	 valoviljelyllä ympärivuotinen tuotanto
•	 suljettu kasteluveden kierto
•	 biologinen torjunta ja pölytys
•	 uuden kotimaisen energian käyttö 

Tuloksena on satotason suuri nousu. Kun esimerkiksi 1960-lu-
vulla kurkkua saatiin 30 kg neliötä kohti niin uudistusten jälkeen 
sato voi olla nelinkertainen. Ympärivuotisen tuotannon taloudel-
lisuus riippuu energiakustannuksista ja sen ekologinen kestävyys 

käytetyn energian määrästä ja lähteestä. Honkajoen kasvihuo-
nekeskittymässä muuten hukkaan menevä Honkajoki Oy:n 
energia on hyödynnetty lasinalaisviljelyssä. Ympärivuotinen 
tuotanto on mahdollistanut kaupalle jatkuvan tarjonnan ja kau-
sityövoiman palkkaamisen kokovuotiseksi. Tulevaisuudessa va-
lotusta kehittämällä ja tehoa lisäämällä voitaneen LED-valojen 
avulla satotasoja edelleen nostaa ja energian käyttöä vähentää. 
Mainittu yritysesimerkki heijastelee yleisemminkin yritysten 
reagointia ihmisten arvojen ja kulutustottumusten muutoksiin: 
ekologisten ja terveellisyystekijöiden huomioon ottamista sekä 
samalla yrityskuvan ja markkinointistrategian luomista.

Honkajoen Kirkkokallion yrityskeskittymä, Viher-Center, lähellä Honkajoki Oy:n energialähdettä. Vasemmalla alhaalla tomaattia kasvattava KKK-Vihannes Oy, 
keskellä kurkkuyritys Hevi-Kolmio Oy ja takana ruukkuvihannesten tuottaja Honkatarhat Oy. lasin alla pinta-alaa on lähes seitsemän hehtaaria. (Kasvihuoneiden 
viereen on kuvan ottamishetken jälkeen vuonna 2008 valmistunut Vatajakosken Sähkön turvevoimalaitos).
Kuva Ilmakuva Vallas 2007
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Ruukkuvihanneksia tehokkaasti
Honkajoen Kirkkokallion yritykset ruukkuvihannesyritys Honkatarhat 
Oy on osa Honka-Holding Oy:tä, joka omistaa myös Pöytyällä sa-
laatteja ja yrttejä tuottavan Kyröntarhat Oy ja Eurassa sieniä kasvat-
tavan Mykora Oy:n. Lisäksi se omistaa puolet ruukkuvihanneksia ja 
kurkkuja kasvattavasta Grüne Feestä Virossa. Timo ja Maarit Rapilan 
vuonna 1985 perustamasta Honkatarhat Oy:stä on kasvanut mitta-
va yritysrypäs. Siihen kuuluu edellisten lisäksi Hevi-Kolmio Oy ja kasvi-
huoneiden tuotantoteknologiaan erikoistunut Green Automation Oy.

Yritysrypäs tuottaa kolmanneksen Suomen ruukkusalaateis-
ta. Jääsalaattia kasvatetaan yli 10 miljoonaa ruukkua vuodessa. 
Honkajoen yritysten (Honkatarhat, Hevi-Kolmio) liikevaihto on noin 
15 milj. euroa ja työntekijöitä kuutisenkymmentä (2008). 

Honkatarhat on toiminut edelläkävijänä ympärivuotisen ruukkuvi-
hannestuotannon kehittämisessä. Ruukkusalaattien ja yrttien tuottami-
nen tapahtuu pitkälle automatisoiduilla linjoilla. Tietokoneohjaus sää-
telee valaistuksen, lämmön, kastelun ja lannoituksen. Kasvihuoneissa 
käytetään biologista torjuntaa. Vihannestuotannon kehittäminen on 
tuonut Rapiloille mm. valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon ja vuoden 
laatutuottajapalkinnon. (Tiedot koottu useista lähteistä, artikkeleista 
ja haastatteluista)

Honkajoen kasvihuonekeskittymä käsittää vajaan kol-
manneksen syötävien kasvien viljelyyn käytetystä kasvihuo-
nepinta-alasta Satakunnassa. Eri puolilla Satakuntaa, mm. 
Porissa, Köyliössä, Eurajoella, Raumalla ja Merikarvialla on 
kasvihuoneita, joiden päämarkkina-alue on oma maakun-
ta. Pääkasveina ovat tomaatti ja kurkku, joiden lisäksi vil-
jellään mm. yrttejä ja paprikaa. Myös kasvihuonetuotan-
nossa tuotevalikoimaa on pyritty laajentamaan ja tuotteita 
erilaistamaan.

Honkatarhoilla salaattia korjataan ym-
päri vuoden. Tuotanto perustuu pitkälle 
automatisoituihin menetelmiin. Salaatit 
leikataan kuitenkin vielä käsin niiden 
lähtiessä hihnalla kohti pakkaamoa.
Kuva Erkki Salomaa 2008.
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manSikkaa ja muita marjoja 

Marjanviljely laajeni kotipuutarhoista ja maatilojen pieniltä 
marjamailta kaupallisten tuottajien toiminnaksi 1960-luvul-
la. Jalostusteollisuus alkoi käyttää marjoja mehujen, hillo-
jen ja pakasteiden valmistukseen. Suomen marjanviljelyala 
alkoi kasvaa ja 1970-luvun lopulla kaupallisen marjantuo-
tannon ala oli parituhatta hehtaaria. Pääviljelyalueet olivat 
Pohjois-Savo ja Varsinais-Suomi. Vuoteen 1990 mennessä 
viljelyala kasvoi Suomessa runsaaseen 5 000 hehtaariin ja oli 
suurimmillaan vuosituhannen vaihteessa n. 7 600 hehtaaria. 
Mansikan osuus koko alasta oli 5 100 ha eli kaksi kolman-
nesta. Sen jälkeen marjanviljelyala on laskenut vuoteen 2008 
mennessä yli 1 000 hehtaaria, mikä johtuu mansikan viljely-
alan pienentymisestä. 

Ennen tätä marjanviljelyn laajentumista esimerkik-
si puutarhamansikka oli tuttu jo osalle kansaa 1930-lu-
vulla. Satakunnassa mansikanviljelyn perinteet ulottuvat 
edelliselle vuosikymmenelle. Kokemäen Kauvatsan en-
simmäiset mansikkamaat on perustettu jo 1920-luvul-
la. Kulkkilan koulun opettaja Kustaa Koskilahti levitti 
silloin puutarhatietoutta oppilaille ja asukkaille. Viljely 
levisi kylällä ja mansikoita alettiin 30-luvulla kuljettaa 
myytäväksi Poriin. Pienet viljelmät lisääntyivät alueella 
niin runsaasti ja Kauvatsalla mansikanviljelyperinne on 
jatkunut niin, että se on nykyäänkin maakunnan tärkein 
mansikanviljelyalue.

Mansikka, herukat ja vadelma olivat päämarjoja ja ovat 
edelleen, mutta niiden rinnalle on noussut tutkimus- ja ke-
hitystyön tuloksena uusia, kuten pensasmustikka, aronia 
ja tyrni, jota luonnonvaraisten esiintymien ohella on alet-
tu myös viljellä. Muutos näkyy Satakunnankin viljelyssä 
2000-luvulla. 

Marjanviljely Satakunnassa vuosina 2000 ja 2008

MARJA 2000 2008

Mansikka

yrityksiä Pinta-
ala, 
ha

Sato,
1 000 

kg

yrityksiä Pinta-
ala, 
ha

Sato,
1 000 

kg

186 226 359,4 91 146,7 369,2

Musta- ja 
viherherukka

36 17,3 15,8 23 10,7 2,4

Puna- ja 
valkoherukka

15 4,5 6,4 7 2,8 1,5

Vadelma- ja 
mesivadelma

26 9,7 6,5 27 20,3 25,9

Karviainen 2 0,0 0,1 3.0 3,2 2,9

Tyrni … … … 25 12,8 5,8

Pensasmustikka … … … 11 2,8 1,2

Muut marjat 33 13,7 3,2 7 1,2 0,3

yhteensä1) 227 271 391 130 200 419

Osuus koko 
maasta, %

5,6 3,6 2,7 5,6 3,2 3,2

1)Yhdessä yrityksessä voi olla useampia marjoja, jo-

ka vaikuttaa yritysten yhteissummaan 

Satakunnan osuus koko Suomen marjanviljelyalasta ja sados-
ta on vain noin 3 %, mansikoiden noin 5 %. Satakunnassa 
yrityskohtaiset keskipinta-alat (kaikki marjat yht. 1,5 ha, 
mansikka myös 1,6 ha ovat pienempiä kuin koko maassa 
(2,7 ha ja 2,1 ha vuonna 2007).



232

Ulkomaisen työvoiman käyttö on lisääntynyt suomalaisissa puutarhayrityksis-
sä. Vuonna 2007 Satakunnassakin lähes 500 ulkolaista työntekijää työsken-
teli tiloilla ja kasvihuoneissa kausiluotoisesti tai osa pysyvämminkin. Kuvassa 
virolaisia poimijoita työssään Kokemäen Kauvatsalla Kulkin tilalla. 
Kuva Erkki Salomaa 2008

Marjanviljelyn kehittämistyön kohteena ovat olleet lajik-
keet, viljelytekniikka, varastointi ja logistiikka, pakkauk-
set ja markkinointi. Mansikan viljelyssä uusilla lajikkeilla 
ja istutusmenetelmillä on nostettu alentunutta satotasoa. 
Muovikatteet, ja harsot, taimikasvatus, viljelykierto, var-
mennetut lajikkeet ja tihkukastelu ovat parantaneet määrää 
ja laatua. Joillakin on käytössä tunneliviljely. Korjuun jälkei-
nen pikainen jäähdytys ja kylmävarastointi ovat yleistyneet. 
Avomaaviljelyssäkin on otettu käyttöön biologisia torjunta-
menetelmiä. MTT:n tutkimustyön, Marjaosaamiskeskuksen 
ja muiden organisaatioiden kehitystyön tuloksena marjan-
viljely on uudistunut ja kuluttaja saa syötäväksi entistä laa-
dukkaampia ja entistä useampia kotimaisia marjoja entistä 
pidempänä sesonkina.

Suuret jalostajat siirtyneet 
ulkomaiseen raaka-aineeseen

Marjanviljelyn laajentumisvaiheessa jalostusteollisuus oli 
sysäyksen antajana viljelylle. Huhtamäki-yhtiöihin kuulu-
va Suomen Marjat Oy ja Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy 
aloittivat jalostusteollisuuden 1930-luvulla. Itä-Suomen pit-
kä marjanviljelyn perinne ja sen kehittäminen on osaltaan 
säilyttänyt siellä ja pienessä mitassa myös muualla suomalai-
sen marjan säilyketeollisuuden raaka-aineena. 

Lännen Sokeri (Lännen Tehtaat) aloitti marjojen jalostuk-
sen vuonna 1960 ja Saarioisten Säilyke vähän myöhemmin. 
Satakuntalaisessa teollisuudessa kotimaisen marjan käyttö 
supistui kuitenkin jo 80-luvulla vähiin. Hilloihin ja muihin 
tuotteisiin käytettävät marjat tulevat yhä kauempaa. 

– Lännen alkuvaiheessa 1960-luvun alussa pakaste- ja säi-
lyketehdas oli mehutehtaan nimellä. Marjaraaka-aineen saa-
miseksi ympärivuotiseen käyttöön sitä ryhdyttiin pakastamaan. 
Makealla puolella olivat mukana kaikki kotimaiset puutarha-
marjat. Niistä tehtiin hilloja ja marmeladeja. Omenasoseen yh-
tiö osti, samoin lakan, joka saatiin Pohjois-Suomesta. Etelän 
hedelmät (persikka, aprikoosi, boysenmarja) tulivat mukaan 
myöhemmin jogurtti- ja leipomotuotteita varten. 

Raaka-aineiden tuotanto oli suurta tasapainoilua hinto-
jen kanssa. Kotimaiset marjat olivat hintasäännösteltyjä, MTK 
määritteli hinnan. Kaikki tuontitavara oli lisenssien varassa. 
Aikaisemmin oli ollut kotimaisia mansikkasopimuksia, mutta 
jo 70-luvun alussa ne alkoivat hiipua. Teollisuus katsoi, että se 
ei saanut viljelysopimusten mukaisia marjoja viljelijöiltä, jotka 
kuitenkin toimittivat samaan aikaan marjoja parempaan hin-
taan tuoremarkkinoille. Myös mansikkaa alettiin tuoda mm. 
Puolasta. Tuontimäärät oli kiintiöity ja jaosta tehtaille sovittiin 
lisenssiviraston kanssa. Ennen tuontia piti näyttää toteen, et-
tä kaikki kotimainen marja oli käytetty, toteaa kehitysvaiheis-
ta Lännen Tehtailla 1980- ja 90-luvuilla teknisenä johtajana 
toiminut Lasse Vanhanen. (Haastattelu 26.3.2008)

Tämän jälkeenkin Lännen Tehtaiden marjaraaka-ai-
neet ovat olleet tuontitavaraa. Kun hilloissa oli puolet soke-
ria, niin sokerin ja kotimaisen työn ansiosta lopputuotteen 



233OmavaraistalOudesta valmisruOkiin

arvosta pääosa kohdistui Suomeen ja Satakuntaan. 
Saarioisten Säilyke Oy:n tuotannossa hillot ovat olleet neli-
senkymmentä vuotta. Saarioisten Säilykkeellä pitkään johta-
jana toiminut, nykyinen Saarioinen-konsernin toimitusjoh-
taja Ilkka Mäkelä kuvaa muutoksia: 

– Tuoreista marjoista valmistettiin 80-luvun alkupuolella 
suoraan hilloja puolen vuoden tarve. Loput marjat laitettiin 
pakkaseen. Hillot säilöttiin peltitölkkeihin aina 90-luvun al-
kuun saakka, jolloin kuluttajat eivät halunneet enää peltitölk-
kiä vaan tuoreita tuotteita. Siirryttiin siihen, että raaka-aineet 
ensin pakastettiin ja sulatettiin sitten käyttöön. Kun hillojen 
valmistuksessa alettiin käyttää pakasteita, ostettiin jo 80- lu-
vulla ulkomaista raaka-ainetta, ellei joku halunnut välttämät-
tä kotimaista. Raaka-aineen hintaero oli valtavan iso kotimai-
sen tappioksi. Pakastemarjoja tuotiin 80-luvulla Itä-Euroopan 
maista, mutta Itä-Euroopan hajoamisen jälkeen marjoja alettiin 

ostaa Välimeren ympäristöstä, 90-luvulla jo Kauko-Idästä sekä 
Etelä- ja Pohjois-Amerikasta. (Haastattelu 14.10.2008)

Satakuntalaisten jalostajien välillä hillot ovat vaihtaneet 
omistajaa. Marjatuotteista tunnetuimman (Dronnigholm-
hillot) Lännen Tehtaat Oy osti vuonna 1999 Saarioisilta, 
mutta myi sille uudestaan vuonna 2008 keskittyessään 
pakasteliiketoimintaan. 

Erikoisuuksia, elämyksiä ja terveysvaikutuksia

Vaikka Satakunnan marjanviljelyn valtakunnallinen merki-
tys on melko pieni, niin maakunnalle noin 350 000 kilon 
marjan tuotannolla on niin taloudellisia kuin elämykselli-
siä ulottuvuuksia. Marjat menevät pääosin tuoremarkkinoil-
le mm. maakunnallisen Satamarja-hankkeen (Kokemäen 

Hillot vaihtavat omistajaa
Satakuntalaisten yhtiöiden strategiamuutokset, investointi- ja markkinointitilanteet ovat kuljettaneet hillojen valmistusta lännen ja Saarioisten välillä. Saarioinen 
osti lännen Tehtaiden (ja Felix Abban) säilyketoiminnan vuonna 1995. lännen Tehtaat osti (Dronningholm) hillojen valmistuksen vuonna 1999. Kymmenkunta 
vuotta myöhemmin (2008) lännen keskittyessä edelleen entistä selvemmin pakasteisiin se myi hillot Saarioisille. Vasemmalla lännen Tehtaiden / Apetit Pakaste 
Oy:n viimeinen hilloerä tehtaalla ja oikealla vasta siirtynyttä valmistusta Saarioisilla. 
Kuvat Erkki Salomaa 2008.
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Seudun Marjanviljelijät ry) parinkymmenen viljelijän tuot-
tamina. Mansikan ohella tarjolla on mm. vadelmaa ja heru-
koita. Kokemäellä on eri kehityshankkeiden myötä kehitetty 
myös jalosteita, mehuja ja oma marjaviini. 

Pohjanlahden merenrannikon pensas tyrni on luonnonkasvi, 
jota viljellään nykyisin eri puolilla Suomea, vaikka se painottuu-
kin maan länsiosiin. Tyrni nimettiin 1990-luvulla Satakunnan 
nimikkokasviksi ja Satakuntaliitossa tehtiin perusselvitykset tyr-
nin viljelystä ja käytöstä 1990-luvun puolivälissä. 

Tyrnin viljelyä on kehitetty 1900-luvun alusta saak-
ka erityisesti Venäjällä. Sen viljely marjakasvina oli runsas-
ta jo 1960-luvulla. Kiinassa tyrnin tutkimus ja viljely kehit-
tyi 1980-luvulla mittavaksi toiminnaksi ja 90-luvulla parisataa 
tuotantolaitosta valmisti tyrnistä juomia ja elintarvikkeita, lääk-
keitä ja kosmetiikkaa. Tyrniä käytettiin koristekasvina ruot-
sinkielisen Pohjanmaan rannikolla 1900-luvun alkupuolella. 
Satakunnan ulkosaaristossa tyrnimarjojen mehua puristettiin 
kieltolain aikaan (1920-luvulla) pulloihin peittämään alkoholin 
makua. Mantereella, Porin ja Luvian rannikolla, kalastajat al-
koivat 1960-luvulla kerätä tyrmiä ja marjoista keitettiin mehua. 
Samalla vuosikymmenellä se alettiin mieltää terveyskasviksi ja 
myös kaupallinen hyödyntäminen elintarvikkeiden jalostukses-
sa alkoi. Tyrni-innostuksen kasvun myötä kasvava poimijajouk-
ko aloitti keräämisen aina vain aikaisemmin, mikä vahingoitti 
kasvustoa. Sen seurauksena poiminta-ajankohtaa lakisääteisesti 
1990-luvun alussa rajoitettiin ja vuonna 1995 annetun asetuk-
sen perusteella poiminnan voi esim. Satakunnassa aloittaa vasta 
syyskuun puolivälissä. 

MTT on 1980-luvun alusta tutkinut tyrnin lajikkeita ja 
tehnyt risteytyksiä. Ensimmäiset suomalaiset lajikkeet tulivat 
kauppoihin vuonna 1990. Jalostusta on tehnyt 1990-luvun 
alusta myös Helsingin yliopisto. MTT:n tyrnitutkimuksia 
tehtiin 90-luvun lopulla myös Satakunnan tutkimusasemal-
la Kokemäellä.226 Suomessa tyrnin tutkimus- ja kehitystyö 
on kohdistunut lajikkeiden jalostuksen ohella viljelyyn ja 
korjuuseen, tuotteiden jalostukseen sekä terveysvaikutuksiin 
ja niiden hyödyntämiseen. 

Tyrnin viljelijöiden määrä on lisääntynyt 1990-luvun puo-
livälistä, jolloin viljelijöitä pienillä viljelmillä (keskipinta-ala 0,3 

ha) oli Suomessa noin sata. Vuonna 2000 määrä oli 270 ja vil-
jelyala 116 ha. Vuonna 2007 ala oli jo kaksinkertainen (209 
ha) ja satoikäinen kasvusto yli viisitoistakertainen vuoteen 2000 
verrattuna. Viljely-yritysten määrä ei kuitenkaan ole oleellisesti 
muuttunut 2000-luvulla, mutta viljelmien keskipinta-alat ovat 
kasvaneet. Vuonna 2007 koko maassa oli viljely-yrityksiä 319, 
joista Satakunnassa 25. Satakunnassa viljelypinta-ala oli 13 ha ja 
keskiala siis edelleen pieni, 0,7 ha.227

Tyrni-innostusta ovat vähentäneet viljelyn vastoinkäy-
miset (mm. taudit, katovuodet), sadonkorjuun työläys se-
kä jalostuksen ja markkinoinnin vaikeudet. Satakunnassa 
tyrniviljelmiä ja tuotteiden jalostusta (mm. tyrnimehua) on 
niiden luontaisella seudulla, kuten Merikarvialla, Luvialla ja 
Eurajoella. 

Tyrnin menekkiä rajoittaa se, että ostajat kokevat usein 
tyrnin hinnan korkeaksi. Tämä on rajoittanut tyrnin käyttöä 
elintarviketeollisuudessa ja suurkeittiöissä. Jalostus onkin 
muodostunut pienyritysten elinkeinoksi, mutta tuotteet ra-
joittuvat usein tyrnimehuun, hilloon ja hyytelöihin ja myyn-
ti satokauden jälkeiseen aikaan. Näiden lisäksi Satakunnassa 
valmistetaan muiden marjojen ohella tyrnistä puristeita ja 
jauhetta (Wegebon Biology Siikaisissa). Tyrnin käyttömah-
dollisuudet ovat monet elintarvikkeiden ja ruokien raaka-
aineina (jälkiruoat, leivonnaiset, juomasekoitukset, jauheet, 
mausteena eri ruuissa). Tyrnin terveyttä edistäviä ominai-
suuksia on tutkittu erityisesti Turun yliopiston elintarvike-
kemian ja biokemian laitoksella.

Tyrnillä paljon terveyttä edistäviä ominaisuuksia
Tyrnin kemiallista koostumusta on tutkittu paljon erilaisin kemiallisin 
ja biokemiallisin menetelmin. Terveyden kannalta edullisia aineisosia 
ovat marjat kokonaisuudessaan, hedelmäliha, kuoret ja siemenet sekä 
myös lehdet ja kuori. Erityisen arvokasta on tyrniöljy monien terveys-
vaikutustensa takia. 

”Tyrni on koostumukseltaan ja ravintosisällöltään poikkeuksellinen 
marja. Se on vähäsokerinen ja se sisältää runsaasti hyödyllisiä rasva-
happoja, fenolisia yhdisteitä, karotenoideja, C- ja E-vitamiinia, kuituja 
sekä kaliumia ja magnesiumia. Sillä ei ole haittavaikutuksia tavanomai-
sessa käytössä. Tyrnimarja on paljon enemmän kuin sen vaikuttavien 
aineiden summa.” sanoo lukuisissa tyrnitutkimuksissa mukana ollut 
professori Heikki Kallio Turun yliopiston elintarvikekemian ja biokemi-
an laitokselta. (Arktiset Aromit 1/2007)
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SatakunnaSta viljeltyjen 
Sienten kärkimaakunta

Ihmiset ovat käyttäneet luonnonsieniä ravinnoksi kaut-
ta historian. Viljeltyjen sienten käyttö lienee alkanut 
Kiinassa 600-luvulla. Siitakkeita alettiin Kiinassa viljellä 
1000–1100-luvuilla. Viljeltyä herkkusientä kasvatettiin en-
simmäisenä Ranskassa 1650-luvulla. Osterivinokkaan vilje-
lyhistoria alkaa Saksasta 1900-luvun puolelta. 

Suomessa viljeltyjen herkkusienten kaupallinen vilje-
ly alkoi 1940-luvulla ja 1960-luvulla, jolloin vanhoihin 
navettoihin oli perustettu sienimöjä. Siitakkeen viljely-
tekniikan kehittämisen käynnisti Valtion teknillinen tutki-
muskeskus (VTT) vuonna 1979, ja ensimmäiset siitakkeet 
tulivat suomalaissienimöistä markkinoille vuonna 1983. 
Osterivinokkaan kaupallinen viljely alkoi Suomessa 1980-lu-
vun loppupuolella. Satakunnassa on kokeiltu 1990-luvulla 
myös luonnonsienten, korvasienten, viljelyä (Porin metsä-
opisto). Luonnonsienten, erityisesti herkkutattien, keräilyn 
ja vientilogistiikan järjestäminen on ulottunut 2000-luvulla 
myös Satakuntaan. 

Sienten syönti ravinnoksi levisi Länsi-Suomessa 1900-lu-
vun alussa, kun neuvontajärjestöt alkoivat opettaa sienten 
käyttöä. Siirtokarjalaisten mukana metsäsienten syönti tu-
li läntiseen Suomeen. Viljeltyjen sienten, valkoisen herk-
kusienen, käyttö tuli tutuksi säilykeherkkusienien tuonnin 
myötä 1960-luvulla. Silloin tuoreet herkkusienet olivat har-
vinaisia. Vaikka sienten käyttö levisi Suomessa, niin sienten 
käyttötottumukset eri puolilla Suomea erosivat selvästi vie-
lä 1990-luvun puolivälissä. Vuonna 1996 tehdyn kyselyn 
mukaan Itä-Suomessa käytettiin sieniä puolitoistakertainen 
määrä Länsi-Suomeen verrattuna. Viljeltyjen sienten käyt-
tö on lisääntynyt 90-luvulta lähtien, kun kotimainen tuo-
reiden sienten viljely on lisääntynyt ja sieniä tuotetaan teol-
lisuusmittakaavassa. Sienen monet käyttömahdollisuudet 
ja nykyaikaan sopivat ominaisuudet (keveys, terveellisyys, 
helppous) sekä sen erityinen makuominaisuus (umami) ovat 
edistäneet sen käyttöä. Kulutus on kuitenkin vielä vain noin 
350 g henkeä kohden vuodessa.

Tyrni on luonnonvaraisena yleinen merenrantakasvi Satakunnan rannikolla. Kuvassa tyrnipensaita Merikarvialla Ouran saaristossa. Tyrnin jalostus antaa 
mahdollisuuksia maaseutuyrittäjille elinkeinotoimintaan. luvialla Koivun tilalla kasvaa ja jalostuu niin kotoinen tyrni kuin meillä vielä harvinaisempi viinirypäle.

Kuva Erkki Salomaa 2006
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Herkkusieniä, siitakkeita ja osterivinokkaita
Sienet eivät ole luokitukseltaan kasvikuntaan tai eläinkuntaan kuu-
luvia, vaan ne ovat oma rinnakkainen eliöryhmänsä. Sienten viljelyn 
päävaiheet ovat: sienilajin valinta, rihmastokannan valinta, ympin ke-
hittäminen, kasvualustan valmistus ja sienten kehittyminen kasvualus-
tassa. Viljelytekniikka vaihtelee sienilajeittain. Herkkusienen ymppi 
(viljelysienirihmasto) ostetaan Suomeen ulkoa, siitakkeen nestemäistä 
ymppiä valmistetaan Suomessa. Herkkusienen kasvualusta on yleensä 
rukiin tai vehnän oljen ja hevosen, kanan tai broilerin lannan sekoitus. 
Siitakkeen kasvualustana käytetään pötikkää, joka valmistetaan lehti-
puun (Suomessa lepän tai koivun) sahanpurusta ja vedestä. Mukana 
voi olla myös viljaa (lesettä, lajittelujätettä) ja turvetta. Osterivinokkaan 
kasvualustana käytetään yleensä kuivaa vehnän, rukiin tai ohran olkea. 

Kuva Erkki Salomaa 2000

Satakunnassa laajamittainen viljeltyjen sienten tuotan-
to lähti käyntiin vuonna 1990. Syntymiseen tarvittiin sat-
tuma, idea, näkemystä, tahtoa, tilaisuus ja vähän pakkoti-
lannettakin. (Nämä ovatkin usein tunnusmerkkejä uuden 
synnylle). Käyntiinpanijaksi tuli koneinsinööri Kemiralta, 
Pertti Halinen. Hänen innostuksensa sieniin oli lähtöisin 
kotiseudulta Keski-Suomesta ja myös työskentely Oulun 
seudulla piti sienet mielessä. Mutta Satakuntaan, Kemiran 
Harjavallan tehtaille, tultuaan hän huomasi, että sieniä ei 
käytetä. Sienet olivat lehmän ruokaa.

– Kiinnostus herkkusieniin heräsi ja noin vuonna 1980 
Kemiran tutkimuslaitoksen johtajan ruokailuvierailun yh-
teydessä kuulin, että Amerikassa viljellään herkkusieniä heh-
taarikaupalla. Kun Kemiran Harjavallan tehtaan rikkihap-
po myytiin, Harjavallan peltolannoitetuotanto lopetettiin. 

Organisaatiota piti supistaa ja minulle tuli kehityspäälli-
kön tehtävä. Parin annetun kehitysprojektin lisäksi tuli aikaa 
myös herkkusienille. (Taustalla oli myös se, että Outokummun 
Vuonoksen kaivoksen maanpäällisissä tiloihin oli perustettu 
suuri sienimö. Se meni huonosti ja omistajat kauppasivat sitä 
Kemiralle, mutta Kemira ei kauppaa onneksi hyväksynyt.) 

– Aloin etsiä sienimön paikkoja. Harjavalta ei tullut si-
jaintipaikkana huonon ilmanlaadun maineen takia kysee-
seen. Nakkilassa kunnanjohtaja Heimo sanoi, että me emme 
kilpaile sienimöstä. Yhtenä vaihtoehtona katseltiin paikkaa 
Hiittenharjun taakse, johon olisi hyvä vetää lämpöjohto. 
Kaupunginjohtaja Lammi ei kuitenkaan halunnut perustaa 
Kokemäen puolelle sienimöä. Kiukaisissa kunnanjohtaja Puuri 
totesi, että täällä ei ole kuin peltoa, mutta tuossa Harjavallan 
ja Euran välissä on mäki, jossa on kolmen tilan aluetta. He 
hommaavat yritykselle tontin. Näin Mykora Oy:ksi nimetty sie-
niyritys tuli siis perustetuksi Kiukaisiin, mikä olikin oikein hy-
vä paikka. Siellä oli alustatuotantoon saatavissa olkea ja lisäk-
si Biolanin kanankakka sopi kuin nenä päähän. Kanankakka 
saadaan sieltä ja he vievät käytetyn alustan mustan mullan val-
mistukseen. (Haastattelu 28.3.2008)

Halinen kävi kymmenkunta kertaa Hollannissa, jossa 
oli paljon sienimöitä ja osaamista. Hollantilaisen konsultin 
(Heigens) avulla hanketta vietiin eteenpäin. Suomessa ei ol-
lut osaamista eikä herkkusieniä tutkittu. Silloin VTT tut-
ki siitaketta ja sen pohjalta kehitettiin pötkylä ja sienimö 
Rääkkylään. Kiukaisissa valittiin alussa herkkusienet, siitak-
keen viljely ei vielä silloin ollut harkittavana.

– Kemiran pääkonttorista esitettiin, että pitää tutkia 
Suomen markkinat. Sanoin, ettei Suomessa juurikaan käytetä 
tuoreita herkkuseiniä, koska käyttötuntemus on heikko. Siten 
tuntemusta pitäisi lisätä. Tein monta investointiesitystä ja vih-
doin sen aikainen varapääjohtaja Lampinen sanoi, että saat-
te sienimöprojektin. Hän hyväksyi investoinnin siitä huoli-
matta, että pääjohtaja Yrjö Pessi totesi, että sienituotanto ei ole 
Kemiran aluetta ja hän oli hanketta vastaan. Puskin kuiten-
kin eteenpäin. Kemiralla takanapäin naurettiinkin, että on se 
Halinen hoopo. Ei ymmärrä vastustusta ja menee puskemaan 
mäntyyn päänsä. (Haastattelu 28.3.2008)
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Investointipäätöksen jälkeen tuotantotavaksi tuli sopi-
mussienimöt. Malli tuli Hollannista, jossa oli paljon pieniä 
sienimöitä. Tiedettiin, että sienimöiden hoito vaatii sellaista 
aikaa ja jatkuvaa tekemistä, mikä ei onnistuisi palkkahen-
kilökunnalla. Kiinnostus sopimuksiin ei kuitenkaan ollut 
suurta. Kyselijät tarjosivat vanhoja navettoja kasvatuspai-
kaksi, mutta ne eivät tulleet kyseeseen. Ensimmäinen inves-
tointipäätös tehtiin vuonna 1988. Uuden yhtiön Mykora 
Oy:n tuotanto alkoi vuodenvaihteessa 1990. Koska inves-
tointi oli suuri, ilman Kemiran rahaa hanke olisi sammunut. 
Perusteluksi Kemiran osallistumiselle Halinen listaa:

•	 ajateltiin että, biotekniikka olisi Kemiran 
uusi alue, tehtiin satsauksia

•	 sienituotanto vaatii tieto-taitoa ja rahaa
•	 Suomessa sienituotanto oli vielä ”harrastelua”
•	 sienten tuonti oli nopeassa kasvussa 

muualla maailmassa
•	 uusia viljeltäviä sieniä voisivat olla 

osterivinokas, huhtasieni
•	 voitaisiin viedä sienijalosteita Tukholman alueelle 
•	 maatalouden rakennemuutoksessa sopimusviljely olisi 

yksi mahdollisuus tehdä Satakunnasta sienimaakunta.

Miten Mykoran nimi keksittiin?
– Myko oli jo rekisteröity. Menin tavanomaiselle aamukahville pii-
rustuskonttoriin. Kysyin pojilta: Mitä lisätään sanaan Myko, että se 
tulisi rekisteröintikelpoiseksi? Ritola ehdotti: Kun on Kemira, eikös 
ole myös mahdollista olla Mykora. Sanoin: Se on päätetty!, kertoo 
Pertti Halinen sieniyrityksen nimen synnystä (Haastattelu 28.3.2008) 
(Mykoritsa = sienijuuri) 

Pian sienimöä laajennettiin kaksinkertaiseksi. Suomessa py-
rittiin jo alun perin puhtaaseen tuotantoon, vaikka konsultti 
esitti, että pitäisi myrkyttää, jotta saataisiin eliöt tapettua. 
Halinen kuitenkin katsoi, että Suomessa ei voida käyttää sel-
laisia torjunta-aineita, joita ei voida pellollekaan hyväksyä. 
Oli tietoinen tavoite tehdä puhtaampaa, mikä olisi tärkeä 
tekijä markkinoilla. 

Mykora Oy:n ensimmäinen toimitusjohtaja Raimo Raukko ja projekti-
päällikkö Kirsti Syvänen avasivat tietä sienten käytölle 1990-luvun alussa. 
Tuoretuotannon ohella sieniä myös jalostettiin teollisuudelle. 
Kuva Tapani Kusnetsoff, Satakunnan Kansa 1992.

Sieniyrityksiä lisää, tuotanto kasvaa

Satakuntaan ja muualle maahan perustettiin sopimussieni-
möitä, joihin koulutettiin yrittäjiä. Maakunnan kehittäjät 
(TE-keskus, Satakuntaliito) rahoittivat EU:n ja kansallisin 
varoin hankkeita, joilla sienten tuotantoa, Sieni-Satakuntaa, 
kehitettiin maakunnassa. 

Mykora Oy:llä oli 1990-luvulla kymmenkunta sopimus-
sienimöä, ns. satelliittisienimöä, joiden tuotanto markki-
noitiin Mykora Oy:n kautta. Kiinnostus sienten viljelyyn 
1980-luvulla kasvatti sieniyritysten määrään noin 80:een 
vuonna 1990. Erityisesti siitakkeen ja osterivinokkaan vil-
jely lisääntyi Suomen oloihin soveltuvien viljelymenetelmi-
en kehittyessä. Osterivinokkaan kasvatuksen helppous mui-
hin sieniin verrattuna lisäsi nopeasti vinokkaan viljelijöitä. 
Markkinointi ei kuitenkaan kehittynyt samassa tahdissa ja 
monet pienet sienimöt joutuivat lopettamaan. 

Vuonna 1999 Suomessa yrittäjiä oli 40. Näistä pari-
kymmentä kasvatti herkkusientä, parikymmentä siitaketta 
ja viisi osterivinokasta (joillakin oli kahta eri sientä kasva-
tuksessa). Vuonna 2000 valmistui Itä-Suomeen suuri siita-
keyritys (Polar Siitake Oy) ja siitakkeen tuotanto alkoi kas-
vaa. Sen sijaan osterivinnokkaan viljely hiipui. Sienten 
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kokonaistuotannosta (1,6 milj. kiloa) oli herkkusieniä 89 %, sii-
takkeita runsaat 10 % ja osterivinokkaita alle prosentin. (Valtonen, 
2000, s. 14–15)

Satakunnassa Mykora Oy:n lisäksi toimi 1990-luvulla pari sopi-
mussienimöä ja kasvatusalustan tuottajaa sekä yksi pienempi herk-
kusienen viljely-yritys. Satakunnan osuus tuotannosta ja erityisesti 
markkinoista kasvoi Mykoran markkinoinnin seurauksen suureksi 
jo vuosituhannen vaihteeseen mennessä. Yhtiön päätuote valkoi-
nen herkkusieni ja sen muunnos ruskea herkkusieni (jonka kaup-
panimi on Portobello) tuotetaan nykyisin Mykora Oy:n Euran 
(Kiukaisten) sienimössä. Mykoran kautta markkinoille lähtevät sii-
takesienet kasvatetaan osittain yhteistyösienimöissä. Tuotantoa on 
myös Mykoran omassa yksikössä, jossa siitaketuotanto alkoi vuon-
na 2004. Siitakesienet ovat luomutuotantoa. 

Sienten tuotanto Suomessa ja Satakunnassa on edelleen kasva-
nut ja sen kulutus vuoden kierrossa tasoittunut kesän grillikausi-
huipusta ympärivuotiseksi.

Tuotannosta on herkkusieniä noin 90 %. Herkkusienissä 
Mykoran osuus suomalaisesta tuotannosta (2008) lähenteli sataa 
prosenttia ja on siitakkeiden tuotannosta noin neljänneksen. Näin 
Mykoran sienituotannon (n. 1,9 milj. kiloa) osuus Suomen sieni-
tuotannosta oli noin 92 % eli sama osuus tuotetaan Euran kun-
nassa. Vuonna 2008 herkkusienten viljelijöitä oli Suomessa enää 
kaksi.

Herkkusienten kasvualustan pääraakaineena ovat olki, turve ja broilerin 
lanta. Siitakkeet kasvatetaan puumassasta valmistetuissa pötiköissä. 
yläkuvassa siitakkeiden poimintaa ja tuotantotilojen puhdistusta.
Kuva Erkki Salomaa 2009.
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Viljeltyjen sienten tuotanto Suomessa 
vuosina 1985–2007, 1 000 kg

VUOSI YHTEENSÄ1 HERKKUSIENI SIITAKE OSTERIVINOKAS

1985 61,8 60,0 1,8 -

1990 593,3 480,2 23,4 35,7

1995 1 170,7 1 072,9 84,8 12,9

2000 1 535,8 1 336,1 195,7 4,0

2005 1 995,8 1 820,8 159,6 15,4

2007 2 016,2 1 824,7 - -

1)Sisältää muut, joitakin satoja kiloja

Lähde: MMMTike, Puutarhayritysrekisteri 

Uudistuksia ja vientiä 

Sienituotannon alkuvaiheen periaatteet ovat säilyneet. Viljelyn 
puhtausajatus on säilynyt. Yrityksessä tehtiin 1990-luvulla mo-
nenlaista kehitystyöstä esim. kastelun automatisointi, sienimön 
pakkausjärjestelmän ja pakkausten uudistamista, kasvatettiin 
osaamista ja monipuolistettiin markkinointia. Kehitys on edel-
leen voimistunut uuden omistajan myötä. Mykora Oy siirtyi 
Kemiralta Rapilan perheelle vuonna 2001 ja edelleen (2007) 
perheen ja toimivan johdon omistaman Honka-Holding Oy:n 
tytäryhtiöksi. Mykorassa työskentelee (2008) kuutisenkym-
mentä henkilöä ja sen liikevaihto on runsaat 7 milj. euroa. 
Yritys vie siitaketta Ruotsiin, Norjaan, Saksaan ja Hollantiin. 
Sienten käyttö jalostettuna on lisääntynyt mm. salaateissa (esim. 
Atria), mutta Mykora ei ole katsonut omaa jalostusta kannatta-
vaksi. Yritysryppään (salaatit, sienet, yrtit) osana sillä on kuitenkin 
mahdollisuus jalostetumpiin tuotteisiin.

Vuodesta 2003 Mykora Oy:n toimitusjohtajana toiminut 
Hannu Pitkänen kuvaa viime vuosien kehitystä ja uudistuksia:

– Vuonna 2003 tuotettiin sieniä noin 1,3 miljoonaa kiloa, vuon-
na 2008 tuotantomäärä oli jo lähes kaksi miljoonaa. Valkoinen 
herkkusieni on edelleen pääsieni. Sen ja ruskean herkkusienen 
ohella tuotetaan siitaketta 30–40  000 tn vuodessa. Suurimmat 
tuotantoa nostaneet ja kehittäneet uudistukset ovat viime vuosi-
na olleet uudet pastoröinti- ja idätystunnelit. Kompostointiin tu-
li kolmas vaihe. Uudistus on lyhentänyt kasvatusjaksoa sienimössä 
yhdeksästä kuuteen viikkoon. Satotaso on noussut. Vuonna 2003 

sadot olivat 14–15 kg / m2 nyt ne ovat parhaimmillaan 30 kg / m2 
ja keskiarvo on reilusti yli 25 kg / m2. Myös oma siitaketuotanto 
on käynnistynyt. Siitakkeita tuottaa Mykoran kautta markkinoita-
vaksi kymmenkunta muuta ns. satelliittisienimöä Länsi-Suomessa. 
Kaikki siitake on luomua. Muukin tuotanto voisi olla luomua, jos 
käyttöön otettaisiin olkia, johon ei ole käytetty korren vahvistajaa. 

Tuoteinnovaatioksi voi luonnehtia Portobello-sientä ja 
minisiitaketta, joka kehitettiin 2000-luvun alkuvuosina. 
Myynnin väki kehitti minisiitakkeen, tavallaan tuotantovir-
heestä. Yhteistyöviljelijöillä tavaraa jäi liian pieneksi, mutta 
siitä kehitettiin Keski-Euroopan markkinoille kastikkeisiin ja 
salaatteihin soveltuva tuote. 

Tuotantorakennetta, koneistoa ja töiden järjestelyä on uu-
distettu. Tekniikan kehittyminen on myös vähentänyt henkilös-
töä. Tuotannon tehokkuutta, tuotantotapoja, ajattelumalleja 
ja joukkuepelaamista kehittämällä on lisätty työn mielekkyyttä. 
Monialaosaamisella turvataan tuotanto. Myös johtaja tuntee pro-
sessin. Yhdessä työskentelemällä on luotu hyvä kulttuuri ja keskus-
tellen viedään asioita eteenpäin. Mallia voidaan luonnehtia orga-
nisatoriseksi innovaatioksi. (Haastattelu 17.4.2009)

Satakunnasta löytyy loistavasti kumppaneita sekä rahoituksessa että kehi-
tystyössä ja osaamisessa. Suomalaisen kulttuurin monipuolisuus ja osaa-
minen myös Satakunnassa tukevat hyvin toimintaa ja toisiaan. On syntynyt 
verkostoja, joissa molemmat hyötyvät sanoo Mykora Oy:n toimitusjohtaja 
Hannu Pitkänen (vasemmalla). Paikallisen kehittäjäorganisaation Pyhäjärvi-
instituutin hallituksen jäseniä tutustumassa sienituotantoon. Pitkäsestä 
oikealla kehitysjohtaja Bengt Svens, professori Heikki Kallio, hallituksen 
puheenjohtaja kunnanjohtaja Matti lahtinen, opettaja Jaakko Wärri ja maa-
talousjohtaja Pekka Kurri. 
Kuva Erkki Salomaa, 2005



9 SOKERIA 
OMASTA MAASTA

Perjantaina 8.2.2008 Sucros Oy piti tiedotustilaisuuden henkilöstölleen. Odotettiin tietoa, jatkuuko soke-
rin valmistus ja sokerijuurikkaan viljely vai päättyykö koko alan tuotanto Suomessa. Yhtiön kyselyssä 1 066 
viljelijää oli vastannut jatkavansa viljelyä ja yhtiö katsoi, että raaka-ainetta voidaan saada EU:n sokerikiin-
tiötä vastaavan sokerimäärän jalostamiseksi. Tilaisuudessa yhtiö ilmoitti päätöksenään, että se sitoutuu so-
kerin jalostukseen seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi, jos viljelijät sitoutuvat toimittamaan riittävästi juurik-
kaita. Täydellä syyllä päätöstä sanottiin historialliseksi. Suomen ainoaksi jäänyt sokeritehdas Säkylässä jatkaa 
1950-luvun alussa aloitettua jalostusta. Viimeisimmän EU-päätöksen (2007) seurauksena Suomen sokerioma-
varaisuus on pudonnut 26 %:iin (2008), kun se vielä vuonna 2006 oli 70 %. 

Mikäli jalostus olisi Suomessa loppunut, sitä olisi melko mahdotonta käynnistää uudelleen. Mutta jo ennen 
tätä hetkeä historiallisia sokeripäätöksiä oli tehty useita. Sokerin valmistaminen Suomessa on ollut monen 
kamppailun ja sinnikkään työn tulos. Sokerintuotantoketjulla on suuri periaatteellinen merkitys Suomen ko-
ko elintarviketuotannolle ja merkittävä aluetaloudellinen vaikutus erityisesti Satakunnalle. 

Sokerin tuotanto on ollut ja on kansainvälistä liiketoimintaa, jota on säädelty kansallisilla ja kansainvälisillä 
sopimuksilla. Sokeri myös liikkuu hyvin säilyvänä helposti. Sokeri on monella tapaa maailmanmarkkinoilla 
merkittävä tuote. Sen tuotanto on erityislaatuista, sillä erillislait ja myöhemmin Euroopan unionin yhtei-
nen maatalouspolitiikka ja maailmanlaajuiset markkinajärjestelyt määrittelevät tuotantoa. Jalostus edellyttää 
suuria yksiköitä ja mittavia investointeja. Sitä ei voi pienellä toiminnalla aloittaa, kuten monia muita elin-
tarvikesektorin toimialoja. Sen muutokset, keskittyminen ja viljelyalojen keskikoon kasvu, kuvaavat monella 
tapaa elintarvikeketjun kehitystä. 
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Suomen SokeriteolliSuuS Syntyy, 
ruokoSokeriSta juurikkaaSeen

Pohjoismaissa sokeri kuului 1500-luvulta lähtien hovielä-
mään ja aateliston juhliin. Vähitellen sokerin käyttö levisi 
ylemmistä kansankerroksista varakkaan väestön käyttöön. 
Vielä 1500- ja 1600-luvuilla Tukholmasta Suomeen tuodut 
sokerierät olivat pieniä, alle 2 000 kiloa vuodessa. Oman ja-
lostustoiminnan kehittäminen ja omavaraisuustavoite syn-
tyi Ruotsi-Suomessa merkantilistisen talousajattelun myötä. 
Raaka-aineiden tuonti ja niiden jalostaminen kotimaassa 
koettiin tärkeäksi. Vuosina 1639–41 myönnettiin oikeudet 
kuuden puhdistamon perustamiseen eri puolilla Ruotsia. 
Suomen kannalta ratkaiseva oli vuoden 1741 valtiopäivillä 
tehty päätös erioikeudesta, joka teki mahdolliseksi puhdis-
tamon rakentamisen Suomeen. Epäonnistuneen yrityksen 
jälkeen uusi teollisuudenala perustettiin Suomeen. Turkuun 
Aurajoen länsirannalle rakennettiin neljän turkulaisen kaup-
piaan toimesta viisikerroksinen puhdistamo, joka aloitti toi-
mintansa vuonna 1758. Tehdas valmisti sokeriruosta sekä 
kanarian-, meli- ja raffinnisokeria, jotka toimitettiin kaup-
poihin kartiomaisina toppina. Kiinnostus tehtaan perusta-
miseen osoitti, että sokeri oli tullut etenkin vauraamman 
väestön parissa tavalliseksi kulutushyödykkeeksi. Kahvin 
juonti oli yleistynyt 1700-luvun lopulla, mikä lisäsi sokerin 
kulutusta. 228

Makea leviää ympäri maailman
Sokerinvalmistuksella ja myös sen valmistuksella sokeriruosta on pit-
kä historia.

Sokeriruoko syrjäytti hunajan makeutusaineena, kun se Intiasta le-
visi Persian, Mesopotamian ja Arabian kautta Eurooppaan 600- ja 
700-luvuilla (jkr). Egyptistä tuli 900-luvulla yksi sokeriteollisuuden kes-
kuksista. Sokeria alettiin puhdistaa ensi kerran kemiallisen keinoin so-
kerimehun kalkkikäsittelyllä (saitolla). Normannit olivat ensimmäisen 
eurooppalaisen sokeritehtaan perustajia 1000-luvulla. Ristiretkien jäl-
keen, 1300- ja 1400-luvuilla Kypros ja Kanarian saaret olivat tärkei-
tä tuottajia. Portugalilaiset veivät 1500-luvulla sokeriruon Brasiliaan. 
Sieltä raakasokerin tuominen Länsi-Euroopan ja sittemmin myös 
Pohjois-Euroopan satamiin mahdollisti puhdistamojen perustamisen. 
Belgiaan, Hollantiin, Saksaan ja Englantiin rakennettiin puhdistamot 
1500-luvulla. Sokerin käyttö laajeni. Juomat, leivonnaiset ja konvehdit 
makeutettiin sokerilla.229.

Sokerin käyttö monipuolistui ja yleistyi, mikä loi uskoa 
myös uusille yrittäjille. Uudet tehtaat perustettiin Porvoseen 
(1785) ja sittemmin Helsinkiin (1806). Jo vuonna 1797 
kenraaliadjutantti Cal de Carnala oli saanut erioikeuden 
puhdistamon pystyt-tämiseksi Porin lähellä sijaitseville ns. 
Lammaskartanosaarille, mutta ensimmäinen satakuntalai-
nen sokeritehdas jäi silloin toteuttamatta.

Sokeri myytiin tavallisesti keon muodossa, mikä muoto 
periytyy ilmeisesti persialaisten käyttämistä kartiomaisista 
saviastioista. Kannattavuuden kannalta keskeistä oli raaka-
aineen laadun ja hinnan ohella teknologinen ja muu osaa-
minen sekä korkealaatuinen vesi, jota tarvittiin sitä enem-
män mitä puhtaampaa jalostetta tavoiteltiin. Mitä useampia 
puhdistuskertoja oli, sitä suuremmat olivat myös polttoai-
nekustannukset. Tuodusta raakasokerista saatiin keskimää-
rin 40 % sokeria. 230
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Juurikkaasta sokeria

Raaka-aineenaan sokeriteollisuus käytti näinä aikoina ruoko-
sokeria, joko ruskeaa halvempaa melassipitoista ”maskova-
dia” tai vaaleaa puhtaampaa ”tetes et terres” tai ”cassonadea”. 
Jo noihin aikoihin oli tunnettua, että sokeria voitiin val-
mistaa muustakin kuin ruokosokerista. Vaahterasta valmis-
tettiin vaahterasokeria paljon etenkin Pohjois-Amerikassa. 
Suomessakin kokeiltiin 1750-luvulla sokerivaahteraistu-
tuksia Turun yliopiston professori Pehr Kalmin toimesta. 
Sokeria ja ainakin siirappia valmistettiin koemielessä myös 
perunasta, katajanmarjoista, jopa porkkanasta.231. 

Saksalainen kemisti Anraes Sigismund Marggraf kek-
si vuonna 1747, että valkojuurikas sisältää sokeria, jota voi-
daan valmistaa oman maan tuotteesta ja korvata siten sokeri-
ruokoa. Mm. alkeellisen tekniikan takia saanto jäi alhaiseksi 
(3 %), joten lähellekään tavoiteltua omavaraisuutta ei päästy. 
Raakasokerin tuonti jatkui ja ruokosokeri oli kaikkien suo-
malaistenkin tehtaiden raaka-aine. Juurikkaan käyttö oli silti 
merkittävä innovaatio, joka hallitsee nykyistä sokerin raaka-
ainetuotantoa Euroopassa. 232

Ensimmäinen teollisessa mittakaavainen juurikkais-
ta sokeria valmistava tuotantolaitos perustettiin tirehtööri 
Archardin toimesta Schlesiaan vuonna 1802. Kokeiluvuosien 
jälkeen kiinnostus juurikkaan viljelyyn voimistui uudelleen 
1830-luvulla Keski-Euroopassa, jolloin myös Suomessa teh-
tiin ensimmäiset kokeilut. Sääksmäellä Voipaalan kartanon 
maanviljelystä kiinnostunut omistaja intendentti Sebastian 
Gripenberg anoi useiden vuosien viljelykokeilujen jälkeen 
erioikeutta juurikas- ja tärkkelyssokerin valmistamista var-
ten. Gripenbergin tehdas valmistui 1838. Vaikka sokerijuu-
rikkaan satoa onnistuttiin parantamaan, sokeria saatiin vain 
satakunta kiloa vuodessa. Seuraavinakaan vuosina valmis-
tus ei onnistunut ja tehdas jouduttiinkin lopettamaan parin 
vuoden toiminnan jälkeen.

Suomen ero Ruotsista ja siirtyminen Venäjän suuriruh-
tinaskunnaksi muutti kaupallisia suhteita. Maamme soke-
ritehtaiden kannattavuus heikkeni mm. harjoitetun tulli-
politiikan seurauksena. Turun ja Porvoon tehtaat joutuivat 

luopumaan puhdistamotoiminnasta, koska eivät pystyneet 
vastaamaan ulkomaiseen, erityisesti Ruotsista tulevaan, kil-
pailuun. Turun tehdas lopetti toimintansa vuonna 1824 ja 
Porvoon puhdistamo suljettiin vuonna 1841.

Jo ennen ensimmäisten tehtaiden lopettamista annet-
tiin vielä erioikeus puhdistamojen perustamiselle Ouluun, 
Poriin ja Viipuriin. Porin suunnitelman takana oli samai-
nen Carnall, joka oli jo aikaisemmin saanut perustamislu-
van. Nyt päästiin pidemmälle. Tehdasrakennus rakennettiin 
ja raakasokeria hankittiin, mutta tullilaitoksen kanssa syntyi 
kiista tulleista eikä tehdasta lopulta käynnistetty lainkaan. 
Helsingin sokeritehdas sen sijaan kehittyi ja lisäsi tuotantoa. 
Tehtailija Feodor Kieleffin toimesta uusi sokeritehdas val-
mistui Töölöön vuonna 1824. Vuosina 1839–59 se toimi ai-
noana suomalaisena sokeritehtaana. 

Sokeri
Sokerijuurikas ja sokeriruoko ovat kasveina täysin erilaisia, mutta niitä 
yhdistää korkea sokeripitoisuus. Ruoko- ja juurikassokeri ovat ainee-
na samanlaisia. Sokeri eli sakkaroosi on hiilihydraatti, joka muodostuu 
glukoosista (rypälesokerista) ja fruktoosista (hedelmäsokerista). Sokeri 
antaa tehokkaasti ja nopeasti energiaa. Se ei sisällä kivennäisaineita, 
vitamiineja eikä kuitua.

Keksinnöt vauhdittavat kehitystä

Sokeri oli 1800-luvulla tullut ylempien kansankerrosten joka-
päiväiseksi hyödykkeeksi. Kodeissa leivottiin makeita leivon-
naisia, marjoja ja hedelmiä hillottiin sekä uusia jälkiruokia, 
makeisia ja virvoitusjuomia oli tarjolla. Kulutuksen ohella so-
kerinvalmistusta vauhdittivat uudet tekniset keksinnöt. Sekä 
uusi vuonna 1859 perustettu Auran sokeritehdas Turussa 
että Töölön sokeritehdas ottivat käyttöön tyhjiökeittimen, 
sokerinpesukoneen ja sokerilingon. Uuden tekniikan tulok-
sena sokeritopan valmistusaika lyheni kolmesta kuukaudesta 
kahteen viikkoon. Kun saanto myös parani ja toimintaa ra-
tionalisoitiin, tuotantokyky muutamassa vuodessa viisinker-
taistui. Sokeria valmistettiin 9:n ja myöhemmin 4:n kilon 
toppina, josta sitä hakattiin käyttöön. Kulutustottumukset 
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muuttuivat kuitenkin pian ja helpommin käytettävä palaso-
keri valtasi markkinoita. Kotimaisen tuotannon kehittyessä 
sen osuus kulutuksesta oli 1860-luvulla jo yli 50 %. 

Tuontijuurikkaasta omien juurikkaiden 
jalostukseen, eurooppalainen sopimus

Koko eurooppalaisen sokerintuotannon historian ajan tul-
lipolitiikalla ja kunkin ajan talouspolitiikalla oli ollut suuri 
merkitys alan kehitykseen. Suomen ja Venäjän kauppasuh-
teissa käänteen tekeväksi tuli vuonna 1897 annettu Venäjän 
ja Suomen kauppasuhteita koskeva asetus, jonka pääperi-
aatteena oli venäläisten tavaroiden tullivapaa pääsy Suomen 
markkinoille. Venäläinen juurikassokeri syrjäyttikin pian 
suomalaisia markkinoita hallinneen ruokosokerin. Venäjän 
osuus Suomessa käytettävästä raakasokerista nousi vuonna 
1901 jo 96 %:iin. Suomalaiset sokeritehtaat jäivät näin ko-
konaan venäläisen raakasokerin varaan. Euroopassa laajas-
ti kiristynyt kilpailu johti sokerintuottajien yhteiseen neu-
votteluun Brysselissä vuonna 1902. Sopimuksessa sovittiin 
suorien ja välillisten tuotanto- ja vientipalkkioiden lopet-
tamisesta ja lisätullien asettamista sopimusten ulkopuolelle 
jääneille. Venäjä ei osallistunut neuvotteluun. Seuraavien 
vuosien monien neuvotteluvaiheiden ja muuta Eurooppaa 
kohdanneen kuivuuden aiheuttaman kadon jälkeen euroop-
palaiset maat tekivät Venäjän kanssa sopimuksen, jossa mää-
riteltiin vientikiintiöt. Suomessa katsottiin, että maa oli jou-
tunut venäläisten raakasokeritehtaiden varaan. Tämä lisäsi 
painetta kotimaisen juurikkaan viljelyyn. 

Kulutus kasvaa, uusia tehtaita

Kaiken aikaa sokerin kulutus jatkoi kasvuaan ja oli itsenäi-
syysaikamme alussa jo n. 15 kiloa henkeä kohti eli kulutus 
oli lähes kolminkertaistunut kolmessakymmenessä vuodessa. 
Kulutuksen kasvu ja tullisopimuksiin perustuva olettamus 
vakiintumisesta viritti Suomeen uusia puhdistamohankkeita. 

Helsinkiin rakennettiin kaksi tehdasta. Kesällä 1899 käyn-
nistyi Wilh. Schaumanin toimesta ”maailman pohjoisin 
sokeritehdas”, Vaasan Sokeritehdas Oy, joka valmisti soke-
rikekoja, irtosokeria ja palasokeria. Kaakkois-Suomeen pe-
rustettiin maatieteellisesti laajan osakasjoukon tukemana 
Kotkan Sokeritehdas Oy vuonna 1912. Näiden puhdista-
mojen lisäksi perustettiin pari pienempää yritystä, Jokioisten 
siirappi- ja sokeritehdas sekä Helsingin Siirappi Tehdas 
Osakeyhtiö. Uusien yritysten tullessa markkinoille Töölön 
ja Auran tehtaat tehostivat tuotantoaan ja paransivat laatu-
aan uusimalla tekniikkaansa. Uudistuksiin kuului ilmatyh-
jiökuivatusta varten Passburg-kone ja mm. uudet höyrykat-
tilat. Tehtaat laajensivat tuotantoaan raakasokerin varassa, 
mutta pian alettiin uudelleen suunnitella juurikassokeria 
raaka-aineenaan käyttävää tehdasta. Ensimmäisenä juurikas-
sokerisato, 1 700 tonnia, jalostettiin uudessa Alfa-nimisessä 
tehtaassa Turussa 1899. Mutta jo pari vuotta myöhemmin 
yritys joutui konkurssiin.

Kulutuksen kasvusta huolimatta monien tehostuvien teh-
taiden tuotanto johti pian ylitarjontaan. Ulkomaisten esi-
kuvien mukaan Suomeenkin perustettiin vuonna 1901 
yhteenliittymä, Suomen sokeriyhdistys, jonka säännöissä 
tehtäväksi todettiin ”Suomen sokeriyhdistyksen tarkoituksena 
on maan sokeripuhdistamoiden keskeisen yhteenliittymän avul-
la ehkäistä ylituotanto ja siitä aiheutuva kova kilpailu tämän 
teollisuudenhaaran piirissä.” Yhdistyksen toimesta jaettiin 
kiintiöt, sovittiin vähimmäishinnat ja seurattiin varastojen 
kehitystä. Kovaa kilpailua varten valmisteltiin yhteismyyn-
nin järjestämistä, mutta sen järjestelyssä ei päästy ratkaisuun. 
Maailmansodan alkaminen muutti jälleen tilannetta. Jo syk-
syllä 1915 Pietarissa tuli sokeripula, mikä aiheutti Suomen 
sokeritehtaille tarkoitettujen raakasokerierien takavarikoin-
tia ja vaikeuksia Suomessa. Sokerin saannin turvaamisek-
si senaatti asetti komitean huolehtimaan sokerin jakelusta 
ja myynnistä. Sokeri joutui ”kortille” marraskuussa 1916. 
Säännöstely jatkui itsenäisyyden alkuvuosien yhteiskunnal-
lisen murroksen jälkeen kesään 1919. 233
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Yhteenliittymä muodostetaan, 
Salon tehdas perustetaan

Toimivien sokeritehtaiden johdon ohella mielipidettä pe-
rustamista koskevissa asioissa kysyttiin myös satakunta-
laisilta teollisuusjohtajilta, porilaiselta F.A. Juseliukselta ja 
Euran Kauttualla toimivan paperiteollisuusjohtajalta Walter 
Ahlströmiltä. Eri vaiheitten ja asian kypsyttelyn jälkeen, run-
sas kymmenen vuotta ensimmäisestä ehdotuksesta, päätet-
tiin yhteenliittymästä. Yhtiökokouksessa joulukuussa 1918 
perustettiin Finska Socker Aktiebolaget-Suomen Sokeri 
Osakeyhtiö. 234

Sokerin raaka-aineena oli ollut edelleen ulkoa tuotu raa-
kasokeri. Samoihin aikoihin sokeriteollisuuden yhteen-
liittymän kanssa perustettiin ensimmäinen pysyväksi jää-
nyt juurikassokeritehdas Suomen raakasokeritehdas Saloon 
syyskuussa 1918. Tuolloin valtioneuvosto päätti ryhtyä toi-
menpiteisiin sokeriteollisuuden ja sokerijuurikkaan vilje-
lyn edistämiseksi. Vaikeuksien jälkeen tehtaan koekäyttö al-
koi talvella 1920, mutta tuotannon turvaamiseksi Suomen 
Sokeri Oy lainasi raakasokeritehtaalle varat. Myös valtioval-
ta avusti viljelijöitä. Salon juurikassokeritehtaan ja Suomen 
Sokeri Oy:n vuoteen 1940 jatkuvilla yhteistyösopimuksil-
la Suomen Sokeri sitoutui ostamaan kaiken Salon tehtaan 
tuottaman raakasokerin ulkomailta tuodun kidesokerin hin-
taan. 235Salon tehdas toimi maan ainoana juurikassokeriteh-
taana parikymmentä vuotta. Lounais-Suomi lähellä oli sen 
raaka-aineen tärkeintä viljelyaluetta.

Myös Itä-Suomessa kiinnostuttiin viljelystä ja tehdas pe-
rustettiinkin, osin valtion tuella, Antrean pitäjään (nykyi-
sen rajan takana). Tehdas käynnistyi v. 1938. Sotavuosien 
jälkeen. Tämä Itä-Suomen raakasokeritehdas (IRO) jat-
koi toimintaansa Kotkassa vuoteen 1972 saakka. Suomen 
Sokeri Oy:lla oli määräävä enemmistö osakkeista. Jo 30-lu-
vun lopulla oli tehty vielä suunnitelmat uuden tehtaan ra-
kentamisesta, mutta sota viivästytti toiminnan käynnistä-
mistä. Tehdas, Hämeen - Uudenmaan Raakasokeritehdas 
Oy, pian nimellä Turengin Sokeritehdas Oy, käynnistyi 
Janakkalassa vuonna 1948.236 Sokeriin jo totutellut kansa 

joutui tottumaan sotavuosina muiden peruselintarvikkeiden 
ohella myös sokerin säännöstelyyn jo syksystä 1939 saakka. 
Ulkomailta tuotavan sokerin säännöstely päättyi vasta vuo-
den 1954 alussa.

Kolme uutta tehdasta

Viljelykiinnostus kasvoi ja myös valtio suhtautui myöntei-
sesti viljelyyn ja jalostukseen. Vuosina 1951–53 rakennet-
tiinkin kolme uutta tehdasta;Länsi-Suomen Sokeritehdas 
Oy (myöh. Lännen Sokeri Oy) Säkylään, Oy Juurikassokeri-
Betsocker Oy Naantaliin. Itä-Suomen Raakasokeritehdas Oy 
rakensi laitoksen Kyminlinnaan lähelle Kotkaa, joka korvasi 
rajan taakse jääneen Antrean tehtaan.Tuotannoltaan laitok-
set olivat erilaisia. Naantalin tehtaan kokonaistuotannosta 
oli n. 40 % kidesokeria, loput kuljetettiin Turkuun jatko-
jalostusta ja pakkausta varten. Kyminlinnan tuotantolaitos 
keskittyi paksumehuun, joka tankkiautoille siirrettynä jalos-
tettiin muutaman kilometrin päässä olevassa Kotkan sokeri-
tehtaassa. Näin Suomessa 1950-luvun alusta toimi viisi eri 
yhtiöiden omistamaa juurikassokeritehdasta. Suomen Sokeri 
oli kuitenkin niissä kaikissa pääosakkaana. Tehtaiden yhtei-
nen kapasiteetti keskimääräisenä 70 päivän käyntiaikana oli 
n. 500 000 tonnia juurikkaita eli 60 milj. kiloa sokeria.237
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uuSi tehdaS Satakuntaan 

Salon tehtaan viljelyalue ulottui Satakuntaan. Mutta jo tuol-
loin todettiin, että kuljetuskustannukset tulivat korkeiksi. 
Sokeritehtaan perustaminen myös Satakuntaan nousi esille 
jo vuonna 1934, suurten pulavuosien jälkeen. Sanomalehti 
Lalli Kokemäellä (17.11.1934 pääkirjoituksessaan) otti esil-
le tehtaan perustamisen todeten aikaisemman viljelyn Salon 
tehtaille hiipuneen. Lehdistökeskustelun jälkeen Satakunnan 
maanviljelyseura nimitti tammikuussa 1935 toimikunnan 
kehittelemään asiaa. 238

Ensimmäinen yritys tehtaan perustamisesta päättyi koe-
merkintään vuonna 1939, kun syyskuussa syttyi toinen maa-
ilmansota. Sokeritoimikunnan kymmenen vuoden hiljais-
elon jälkeen vuonna 1949 se jatkoi siitä, mihin se oli ennen 
sotia jäänyt. Eri puolilla Satakuntaa ja laajemminkin toimi-
kunta kävi selostamassa tavoitteitaan. Sokeritoimikunta ko-
koontui perustamiskokoukseen Loimaalle 17. maaliskuu-
ta 1951. Kokouksen lopputuloksena oli yhtiöjärjestyksen 
hyväksyminen ja jäsenten tekemät osakemerkinnät. Näin 
Länsi-Suomen Sokeritehdas Oy:n perustamisasiakirja voi-
daan katsoa allekirjoitetun tuona päivänä. Myöhemmin 6. 
maaliskuuta 1953 Vampulassa pidetyssä 600 hengen koko-
uksessa perustaminen vahvistettiin kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön hyväksymän yhtiöjärjestyksen mukaisena. 

Osakemerkintäkokouksen ja innostuksen myötä alkoi kil-
pailu tehtaan sijaintipakkakunnasta. Pitäjätoimikunnat, joi-
hin kuului viljelijöitä, kaupan, pankkien, kuljetusyrittäjien 
ja kuntien edustajia, merkitsivät kiihtyvään tahtiin osakkeita, 
jotta tehdas rakennettaisiin oman kunnan alueelle. Kun tär-
keimpinä sijoitustekijöinä otettiin huomioon viljelyalue se-
kä veden saatavuus, mahdollisiksi sijaintipaikkakunniksi va-
likoituivat Eura, Eurajoki, Huittinen, Kokemäki, Kauvatsa 
(nykyisin osa Kokemäkeä), Loimaa ja Loimaan kauppala, 
Mietoinen, Säkylä, Vampula ja Harjavalta. Näille kunnille 
tuli tehtäväksi pystyä osoittamaan vaatimukset täyttävä tontti 

eli 100–150 ha maata, jolle voitaisiin tehdas paaluttamatta 
rakentaa. Tärkeätä oli myös pystyä osoittamaan, että raaka-
ainetta saataisiin kohtuulliselta etäisyydeltä. Valmistivathan 
Salon ja Turengin tehtaan juurikkaita Varsinais-Suomessa ja 
Hämeessä ja Suomen Sokeri Oy puhdisti ulkomailta tuo-
tua raakasokeria Helsingissä, Turussa, Kotkassa ja Vaasassa. 
Kuntien välille käynnistyi ja käynnistettiin kisa tehtaan saa-
misesta. Vahvimpina siinä jatkoivat Satakunnasta Kokemäki 
ja Huittinen sekä Varsinais-Suomesta Loimaa. Säkylä, huoli-
matta omaperäisestä kuntansa ja tehdasalueensa viihtyvyyt-
tä korostaneessa hakemuksessaan, ei ollut alussa kärkiehdok-
kaiden joukossa. 

Lukemattomien ryhmien kokousten, kuntien lisäosak-
keiden merkitsemisten ja eduskunnan tukipäätösten jäl-
keen 600 henkilön kokous Vampulan työväentalolla vahvisti 
Länsi-Suomen Sokeritehdas Oy:n perustamisen maaliskuun 
6. päivänä 1951. Paikkakysymys jäi edelleen jatkovalmiste-
luun. Yhtiölle haettiin lehti-ilmoituksella toimitusjohtajaa, 
joksi valittiin nuori agronomi Pentti Perttuli, joka siihen ai-
kaan toimi Turengin tehtaan viljelypäällikkönä.

Uusi tilanne tehtaan suunnittelussa syntyi, kun Suomen 
Sokeri Oy perusti uuden yhtiön Oy Juurikassokerin 
Naantaliin. Lännen Sokeritehdas Oy:n laitoksen sijaintiky-
symyksen ratkaisun viipyminen uhkasi eduskunnan päät-
tämää avustusta ja esti saksalaisille laitevalmistajille tehdyn 
hankinnan tuontilisenssien saamisen. Paikkakysymys vaa-
ti ratkaisua ja toukokuussa 1951 pidetyssä kokouksessa yk-
köseksi oli nousemassa Kokemäki ja kakkoseksi Säkylä, var-
sinaissuomalaisten ollessa Alastaron kannalla. Kokemäellä 
sijaintia kokevassa kokouksessa 15. toukokuuta 1951 vaih-
toehtoina olivat ykkösenä Kokemäki, seuraavana Säkylä ja 
mukaan nousi vielä Köyliö. Pitkän kokouksen lopullises-
sa äänestyksessä Säkylä voitti Kokemäen äänin 10–8 oman 
seututaustansa eli Rauman seudun ja varsinaissuomalaisten 
äänin.

_________________
1) Tehdaspäätösten monista vaiheista kirjoittaa värikkäästi ja seikkaperäisesti asianosaisia siteeraten Aarne Seppälä vuonna 1986 ilmesty-
neessä kirjassa Sokerisoturit ja heidän yhtiönsä.
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Häviölle jääneiden taholta kiivas oppositiotoiminta jatkui 
ja valtion myöntämä avustus oli jäädä saamatta. Uudessa 
ja ratkaisevassa, Vampulassa 21, syyskuuta 1951 pidetys-
sä kokouksessa äänestettiin sijaintipaikasta uudelleen, nyt 
Huittisten ja Säkylän kesken. Kun Säkylä voitti ja sai raken-
nusluvan, saatiin valtion luvatut miljoonat ja rakennustyöt 
pääsivät jatkumaan. Rakennusten valmistumisen, konehan-
kintojen ja muiden valmistelujen jälkeen sokerin valmistus 
alkoi suurella käyntiinlähettäjäisjuhlalla lokakuussa 1953. 239

Lännen Sokeritehdas Oy:n (vuodesta 1964 Lännen 
Sokeri Oy) ensimmäinen toimitusjohtaja Pentti Perttuli ker-
too perustamisajoista:

– Kokemäen kokouksessa köyliöläisen Matti Jortikan ääni 
ratkaisi tehtaan sijainnin. Hän oli keskeisten pitäjien edustaja. 

Muistan hänen kätensä, kun se nousi ensin puoliväliin ja hän 
vielä mietti, mutta nosti sitten kätensä Säkylän puolesta. Muuten 
tehdas olisi mennyt Hyytin tilalle Kokemäelle. Ratkaisun jäl-
keen tiettyjä osakkaita koottiin ja vaadittiin ylimääräistä yh-
tiökokousta ja ehdokkaana oli Huittinen. Eli vastakkain olivat 
Huittinen ja Säkylä. Näistä vaihtoehdoista Säkylä sai vahvis-
tuksen toiseen kertaan. (Haastattelu 12.3.2008)

Viljely laajenee, koe- ja tutkimustoiminta käynnistyy

Sokerijuurikkaan viljely lisääntyi Suomessa 1950-luvun 
alussa voimakkaasti. Vuonna 1950 viljelijöitä oli koko 
maassa n. 13 000, mutta vuonna 1955 jo lähes 28 000 ja 

länsi-Suomen Sokeritehdas Oy:n käynnistysjuhla pidettiin 6.10.1953 Säkylä Iso-Vimmassa. 
Paikalla oli suuri joukko sokerijuurikkaan viljelijöitä ja muita yhtiön osakkaita.
Kuva Satakunnan Kansa.
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viljelypinta-ala kaksinkertaistui 9 400 hehtaarista 16  900 
hehtaariin. Lännen Sokeritehtaan viljelijämäärä nousi vuo-
teen 1955 mennessä jo 8 300:aan. 

Tämä loi tarpeen viljelyn koe- ja tutkimustoimin-
taan sekä valtakunnallisesti että tehdaskohtaisesti. 
Tarvittiin pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvaa kehitystyötä. 
Juurikassokeritehtaiden ja Suomen Sokeri Oy:n perustama 
Sokerijuurikkaanviljelyn Tutkimuskeskus (SvT / SjT) aloitti 
toimintansa vuonna 1953 ja vuonna 1964 perustettiin tut-
kimuskeskusta ylläpitävä säätiö. Vuonna 1974 säätiö hank-
ki tutkimuskeskukselle Perniöstä Pohjankartanon tilan, jossa 
on kehitetty viljelymenetelmiä, lannoitusta, tauti- ja tuho-
laistorjuntaa, laitteita ja muita viljelyn tuloksia parantavia 
tekijöitä. 240

Lännen Sokeritehdas Oy:n viljelytoiminnan kehittämis-
tä varten yhtiö hankki vuonna 1954 omistukseensa Räpin 
tilan. Siellä alettiin vertailla sokerijuurikkaan siemenlajik-
keita, kehitettiin viljelymenetelmiä ja harjoitettiin muuta 
koetoimintaa. Koetila on toiminut sekä sokerijuurikas- et-
tä vihannesviljelijöiden kumppanina saaden ja antaen kokei-
den tuloksia viljelijöille levitettäväksi. Tutkimusagronomiksi 
tuli Simo Mäkelä, jonka toimesta niin sokerijuurikkaan 
kuin myöhemmin vihannesviljelyäkin kehitettiin. (Lännen 
Tehtaiden vaiheita on käsitelty tarkemmin Kasviksia koske-
vassa luvussa 4.5).

Tulevaisuuden kannalta ratkaisevia innovaatioita

Sokerintuotannon kehityksen ja koko viljelyn tulevaisuuden 
kannalta ratkaiseviksi nousivat työtä säästävät uudistukset, 
niiden käyttöönotto ja levittäminen. Ne kohdistuivat vilje-
lyssä kylvöön, kasvukauteen ja sadonkorjuuseen, jalostus-
prosessissa rakennus- ja laiteinvestointeihin ja osaamisen 
edelleen parantamiseen. Kansainvälisen kehityksen seuraa-
minen on ollut perusedellytys menestymisessä.

Lännen Sokerin viljely ja viljelijät kehittyvät 
Lännen Sokeritehtaan ensimmäinen toimitusjohtaja Pentti Perttuli 
henkilökuntineen kehitti sokerijuurikkaan viljelytoimintaa kohti 
huippua. 

– Lännen Sokeritehtaan viljelytoiminta kuvaa suomalaisen viljelijäkun-
nan kehittymistä ryhmänä. Se on ollut viljelijöille sokerijuurikkaan vil-
jelyn korkeakoulu. Porras portaalta viljelytekniikassa on yhden mies-
polven aikana päädytty huipputasoon. 

– Sokerijuurikkaanviljely oli alussa outo asia, joten tarvittiin tiedon le-
vittämistä. Syntyivät sokeripäivät, joilla kokeneet ja aloittelijat koulut-
tivat toisiaan. Toinen arvokas yhteistyö olivat maatalouskerhoyhdis-
tykset. harvennuskoulutuksessa. Sitten kehitettiin harvennuskilpailut. 
Alueet kilpailivat ensin keskenään, sitten oli koko tehtaan alueen har-
vennuskilpailu (hopeakuokkakilpailu) ja lopulta valtakunnallinen kil-
pailu (kultakuokkakilpailu). Tunnin kestävässä kilpailussa mitattiin kun-
kin harventama matka ja työn laatu. Oman kehittelyn tuloksena syntyi 
myös uusi viljelytekniikka. Nostotekniikassa mallia otettiin Salosta. 
Alussa työt tehtiin käsin, sitten hevosvetoisilla irrottajilla. Ensimmäiset 
juurikkaannostokoneet, tanskalaiset Mernit saatiin pelloille 50-luvun 
alussa, samoin ruotsalaiset Hilleshög-nostokoneet. Mynämäellä kehi-
tettiin myös ensimmäinen suomalainen nostokone, Juko. 

– Koneellisen noston ohella viljelyn mullisti siementen kehitys. 
Sokerijuurikkaan siemen oli pähkylä, jossa oli 2–4 siementä sisäl-
lä. Siitä syntyi tiuha taimirivi, jota oli työläs harventaa. Ulkomailta tu-
li idea rikotusta siemenestä. Pähkylä rikottiin ja alettiin jakaa rikottua 
siementä viljelijöille. Siemenen toimittajia olivat ulkomaiset jalostajat 
kuten ruotsalainen Hilleshög, saksalainen Kleinwandsleben ja hollan-
tilainen Kuhn. 

– Kaikissa tehtaissa tehtiin kehitystyötä. Pidimme keskenämme koko-
uksia. Ulkolaisiin jalostuslaitoksiin pidettiin yhteyksiä ja tehtiin retkiä 
mm. Hollantiin, Saksaan, Sveitsiin ja Ruotsiin. Kansainvälisyys oli arvo-
kas asia. Saatiin hyödyllisiä tietoja. Ulkolaiset kumppanit kävivät mel-
kein vuosittain Säkylässä. Siitä syntyi yhteistyö, joka elää vieläkin.

– Kerran taas istuttiin ja käsiteltiin tutkimuskeskuksen johtaja 
Brummerin Saksasta kuulemaa tietoa japanilaisten tavasta istuttaa so-
kerijuurikkaan taimia tarkoituksena pidentää kasvukautta. Vaikka asi-
asta ei enempää tiedetty, pyysin heti viljelypäällikkö Simo Mäkelää val-
mistelemaan matkaa, jonka kohteeksi sitten löydettiin Nippon Beet 
Sugar. Sieltä saatiin malli paperpotin käytölle sokerijuurikkaan istu-
tuksella. Pian kehittelyyn tuli Mikko Bergius, teknikko ja kehittäjä. 
Aluksi paperiarkit istutusta varten ostettiin Japanista. Pian Nippon 
Beet Sugarin johtokunta tuli vierailulle Suomeenkin. (Haastattelu 
12.3.2008)

Lännen Tehtaiden tutkimusagronomiksi vuonna 1971 
tullut ja sittemmin pitkään maatalousjohtajana toiminut 
Pekka Kurri paaluttaa ratkaiseviksi vaiheiksi viljelyn kehit-
tämisessä paperpotin ja yksi-ituisen siemenen käyttöönoton.
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– Tärkeä keksintö viljelytuloksen parantajana oli vuodesta 
1965 alkaen kokeiltu ja kehitelty paakkutaimi eli kennotaimi, 
jota myös paperipotiksi sanottiin. Sille saatiin malli Japanista. 
Toimitusjohtaja Perttulin tavoitteena oli, että Säkylän muita 
tehtaita (Naantali, Salo, Turenki) pohjoisemman sijainnin ta-
kia taimikasvatuksella saataisiin sokerijuurikkaalle kilpailu-
etua. Taimikasvatuksen ansiosta saatiinkin kuukausi kasvuai-
kaa lisää ja parannetuksi myös satotasoa ja laatua. Japanissa 
menetelmä oli kehitetty sokerijuurikkaalle, mutta täällä huo-
mattiin soveltaa sitä myöhemmin metsäpuiden taimituotan-
toon ja avomaan vihanneksiin. Tavoitteena oli yleistää mene-
telmä laajaan käyttöön, mutta sen elinkaari jäi lyhyeksi, kun 
vuosina 1974–75 yksi-ituinen siemen ja valmiiseen kasvutihe-
yteen kylvö syrjäyttivät paakkutaimen.(Nykyisin menetelmä ei 
ole enää käytössä vaan on siirrytty muovikenno-plantek -järjes-
telmään) (Haastattelu 26.2.2008)

Yksi-ituinen siemen käyttöön
Sokerijuurikaan viljelyn alkuvuosikymmeninä juurikkaan harvennus oli 
aikaa vievä ja työläs vaihe. Normaalisti juurikkaan siemenkodassa oli 
3–5 siementä. Kun ne kaikki itivät, taimia jouduttiin harventamaan. 
Alun perin ukrainalainen tiedemies Dr. V. Savitsky löysi yksi-ituisia sie-
meniä tuottavan yksilön sokerijuurikkaalta. Kun hän meni myöhem-
min Yhdysvaltoihin, niin sieltä Marshall –apuun liittyen toimitettiin 
Eurooppaan jalostusmateriaalia, joka toimi lähtökohtana eurooppalai-
selle kehitystyölle. Ruotsissa sokeriteollisuuden omistama Hilleshögin 
jalostuslaitos jalosti ensimmäisenä yksi-ituisen siemenlajikkeen kau-
palliseen käyttöön. Yksi-ituisen siemenen isäksi mainitaan Dr. Lidqvist. 
Siemen tuli Suomessakin kokeiltavaksi pienessä käytännön mittakaa-
vassa jo 1967 ja 1970-luvun alkupuolella jatkuvaan käyttöön. (Kurri 
26.2.2008)

– Kehityksen tienhaarassa olivat joko pottimene-
telmän kehittäminen ja levittäminen tai yksi-ituisen 
siemenen käyttöönotto ja sen varaan kehittyvä lähes 
täysin koneellinen viljelytekniikka. Pian tuli selväk-
si, että viljelyä kannattaa kehittää yksi-ituisen sieme-
nen ja valikoivien torjunta-aineiden avulla. Vaikka 
siemenet olivat kalliimpia, niin harvennusten vä-
hentyminen tai pois jäänti kokonaan sekä vähäisem-
pi siementarve mahdollistivat paremman tuloksen ja 
viljelyn laajentamisen entistä vähemmällä työmääräl-
lä. Kun samoihin aikoihin tulivat käyttöön valikoivat 

torjunta-aineet ja edullinen 1-rivinen nostokone, niin työmää-
rä ja viljelykustannukset tätäkin kautta vähenivät tuntuvasti. 
Työmäärän vähetessä tilakohtainen viljelypinta-ala kasvoi pi-
an yli kolmeen hehtaariin, kun se oli ollut vain puoli hehtaaria 
(nykyisin n. 13 ha). Tuntimäärä / ha ennen yksi-ituista siemen-
tä ja nostokonetta oli jopa tuhat tuntia hehtaaria kohti, kun se 
tällä hetkellä on pudonnut 20 tuntiin / ha. Nykyisin yksi mies 
voi hoitaa koneiden ja nykyaikaisen viljelytekniikan avulla jo-
pa 50 ha:n juurikasalan tilallaan.

Ellei näitä uudistuksia (innovaatioita) olisi tullut, sokeri-
juurikkaan viljely olisi loppunut Länsi-Suomesta ja koko maa-
ilmasta, sillä sokeriruoko antaa vieläkin saman sokerisadon al-
le 50 %:n kustannuksin juurikkaaseen nähden.(Haastattelu 
26.2.2008)

Suomen sokeriteollisuuden kapasiteetti nousi 1950-lu-
vulla niin suureksi, että omaa sokerijuurikastuotantoa täy-
dentämään tarvittiin raaka-ainetta muualta. Pääosa 50-luvun 
lopun ja 60-luvun täydennyksistä oli tanskalaista sokerijuu-
rikasta, joka tuli laivalla Rauman satamaan. Oma erikoinen 
lisänsä oli kuubalaisen ja brasilialaisen ruokosokerierin ja-
lostus 1950-luvun puolivälissä. Lännen Sokeritehdas Oy 
osoitti, että myös ruokosokerin puhdistus onnistuu tekni-
sesti. Erät jäivät kuitenkin lyhytaikaiseksi kokeiluksi ja ulko-
maisen raakasokerin valmistus jäi tuolloin Suomen Sokerin 
monopoliksi.

Sokerijuurikkaan viljelyssä yksi-ituisen siemenen käyttöönotto oli 
tärkeä innovaatio. Työläs harvennusvaihe jäi pois. Nykyisin pilleri-
siemen on peitattu tuholaisia ja tauteja vastan.
Kuva Erkki Salomaa 2008.
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Sokerilaki ja fuuSioita

Suomen sokeriteollisuuden uudistuminen jatkui 1960-lu-
vulla. Suomen Sokeri Oy:n Töölön, Helsingin tehdas lopetti 
kaupungin keskustaan sopimattomana toimintansa vuonna 
1965 ja Kirkkonummelle Porkkalan Kantvikiin rakennettiin 
uusi nykyaikainen puhdistamo.

Valtakunnallisesti maan sokeripolitiikan periaatteita kir-
jattiin vuoden 1965 sokerikomiteassa. Siinä asetettiin ko-
timaiseen sokerijuurikkaan tuotantoon perustuvaksi oma-
varaisuustavoitteeksi 20 %. Hinnoittelussa tulisi siirtyä 
sokeripitoisuuteen perustuvaan laatua koskevaan hinnoit-
teluun, valtion tukea tulisi rajoittaa, uusia sokerijuurikas-
tehtaita ei pitäisi tukea.241 Vuonna 1967 säädetty sokerilaki 
määritteli tulevat sokerituotannon ehdot, omavaraisuusta-
voitteeksi asetettiin 20 %, mikä merkitsi 375 miljoonaa juu-
rikaskiloa vuodessa. Alennettu laatuun perustuva hinnoittelu 
koettiin viljelijöiden keskuudessa epäoikeudenmukaiseksi ja 
viljelyala alkoi pienentyä. Seuraavana vuonna juurikassokeri-
tehtaat sopivat vuotuisista juurikaskiintiöistä. Tuotantotuki 
maksettiin viidelle tehtaalle:

TEHDAS MILJ.Kg %

Itä-Suomen Raakasokeritehdas 50,0 13,33

Salon Sokeritehdas oy 67,5 18,00

Turengin Sokeritehdas 92,5 24,67

Oy Juurkassokeri 74,5 19,87

länsi Suomen Sokeri Oy 90,5 24,13

yHTEENSä 375,0 100,00

Lännen osuudeksi tuli juurikastuotannosta n. 25 %, mutta 
kun otetaan huomioon Suomen Sokerin tuoma ja puhdis-
tama sokeri, Lännen osuudeksi tuli koko sokerituotannos-
ta 13 %. Kun Itä-Suomen Raakasokeritehdas vuonna 1972 
fuusioitiin Suomen Sokeri Oy:n, kiintiöt jaettiin uudelleen. 
Turengin tehtaan kiintiö oli 33,2 %, Lännen 24,2 % sekä 
Salon ja Juurikassokerin molempien 21,3 %.

Sokerintuotannon alkuaikoina sokeri myytiin kaupoissa Suomessa kartio-
maisina toppina. Tavanomaisten sokeripussien rinnalle lännen Sokeri kehitti 
80-luvun markkinoiden kilpaan pöytäsirottimen. Kuvassa pakkauksia lännen 
Sokerin vaiheita kuvaavasta näyttelystä.
Kuva Erkki Salomaa.

Sokerin maailmanmarkkinahinnat nousivat öljykriisin seu-
rauksena 70-luvun puolivälissä. Kotimaisen sokerin tuotan-
to pystyi kilpailemaan tuontisokerin kanssa. 1970-luvulla 
juurikaskiintiötä lisättiin useaan kertaan. Eduskunta hyväk-
syi vuonna 1980 nelivuotisen sokerilain ja vuotuinen sokeri-
kiintiö nostettiin 750 milj. kiloon.

Suomessa käynnistyi 1980-luvun alkupuolella valtion te-
kemä selvitystyö makeutusaineiden tuotannon kehittämi-
sestä. Sokerijuurikkaan rinnalle ja osin tilallekin kaavail-
tiin mallasohran, tärkkelysperunan ja öljykasvien viljelyä. 
Lännellä nähtiin, että vaikka muita makeuttajia kehitettäi-
siin, kannattaisi ensiksi vähentää raakasokerin tuontia. 

Oy Alkoholiliike AB:lla oli reilu kolmannes Turengin 
Sokeritehdas Oy:n osakkeista. Kun Alko myi osuutensa 
1958 Suomen Sokerille, niin tämä sai lisäostojen myötä pi-
an päätösvallan yrityksessä. Myös Salon Sokeritehdas Oy:ssä 
Suomen Sokeri oli hankkinut lisää omistusta. Sillä ei ollut 
enemmistöä, mutta muiden osakkeiden avulla se johti Salon 
Sokeritehdas Oy:n fuusiointiin Suomen Sokeri Oy:n kanssa 
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syksyllä 1979. Jo pari viikkoa ennen tätä myös Naantalissa 
toimiva Juurikassokeri Oy ja Turengin Sokeritehtaat päätet-
tiin fuusioida Suomen Sokeri Osakeyhtiöön. 

Lännen Tehtailla (uusi nimi oli otettu käyttöön v. 1973) 
fuusio nähtiin ongelmallisena, koska perustettu suuryhtiö 
jalosti sekä ulkomaista raaka-ainetta että kotimaista juuri-
kasta. Viljelijöiden ääni uudessa yrityksessä jäi vähäiseksi. 
Tuolloin Suomen Sokerin hallussa oli 7/8 osaa maan soke-
rituotannosta ja Lännellä 1/8 osa. Kilpailutilanne tulisi siis 
Lännen kannalta olemaan vaikea. Maataloustuottajain ta-
holla nähtiin tärkeäksi, että Lännen Tehtaiden toiminta-
mahdollisuudet turvattaisiin ja MTK:n ja Suomen Sokeri 
Oy tekivätkin yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan tou-
kokuun 1980 alussa. Suomen Sokeri sitoutui säilyttämään 
kunkin tehtaan viljelyalan määrän. Koska Lännen Tehdas 
Oy katsoi kannattavuutensa uudessa tilanteessa riittämättö-
mäksi, se haki lisenssiä ulkolaisen raakasokerin maahantuon-
tiin jalostusta varten. Monivaiheisten neuvottelujen jälkeen 
Lännen Tehtaat luopui maahantuonnista. Sen sijaan tehdas 
sai juurikaskiintiöönsä lisäyksen ja oikeuden melassin jatko-
jalostukseen. 242

Lännen sokerituotannon tulevaisuus joutui vaikeisiin 
tilanteisiin 1980-luvulla ja koko yritys oli ajautunut vuo-
sikymmenen alkuvuosina moniongelmaiseksi. Vanhan 
sokerilain aikana sokerin tuloilla paikattiin tappiollista toi-
mintaa, erityisesti konepaja oli tappiollinen. Kustannuksilla 
ei ollut merkitystä, vaan tulos tehtiin laskennallisilla perus-
teilla. Tämä johti kulttuuriin, jossa tehokkuutta ei tarvin-
nut hakea. Uudeksi toimitusjohtajaksi saatiin suostuttelu-
jen jälkeen lupautumaan vuoden 1987 helmikuusta Simo 
Palokangas, jolla oli jo aikaisemmilta vuosilta hallituksen jä-
senenä käsitys yhtiön vaikeasta tilanteesta. Tekeillä oli soke-
rilain uudistus, joka Suomen Sokerin kilpailun kanssa näh-
tiin Lännen Tehtaiden piirissä uhaksi Lännen toiminnalle. 
Uusilla ehdoilla yhtiön toiminta ei tulisi kannattamaan. 
Monien tiukkojen neuvotteluvaiheiden jälkeen Suomen 
Sokeri Osakeyhtiö ja Lännen Tehtaat Oy pääsivät sopimuk-
seen, eräänlaiseen kartelliin, jolla taattiin rauha seuraavik-
si vuosiksi. Lännen Tehtaat luopui raaka-aineen tuonnista. 
Suomen Sokerin (vuodesta 1989 Cultor) ja Lännen neu-
votteluyhteys tuli pian uudelleen ajankohtaiseksi. Uusi kil-
pailulaki esti aikaisemmin mahdollisen kartelliluonteisen 

Kamppailua olemassaolosta,  
Sucroksen synty ja tulevaisuuden ehdot
Tapahtumat 1980-luvun lopulla ja 90-luvun alussa Lännen Tehtaiden 
silloinen toimitusjohtaja, vuorineuvos Simo Palokangas muistaa dra-
maattisina ja tiukkoina:

– Taloustilanne Lännellä oli vaikea. Näköpiirissä oli sokerilain muutos, 
kilpaileva Suomen Sokeri (myöh. Cultor) oli valmis tuhoamaan Lännen 
Tehtaat. Tehtäväksi tuli säilyttää yritys hengissä. Lännellä ykkösasia vuo-
sina 1987–90 oli sokeriasian järjestäminen. Oli kysymys elämästä ja kuo-
lemasta. Ajan henkeä kuvaa se, että ensimmäiset yhteydenotot tulivat si-
joittajilta, nurkanvaltaajilta. Myös Suomen Sokeri / Cultor oli kiinnostunut 
osakepotista, mutta sen osakeosto saatiin estetyksi. Taistelussa Lännen 
osakkeen hinta nousi niin korkeaksi, ettei se ole noussut yhtä korke-
alle sen jälkeen. Ratkaisevaa oli se, että Kesko ja Tuko ostivat Lännen 
Tehtaiden osakkeita, vaikka ne olivat omistajina Suomen Sokerissa. Ne il-
maisivat siten tukensa Lännelle. Näin valtausyritys päättyi.

– Lännen Tehtaat eli tuolloin taitekohdassa. Sokerilain muutoksen 
ohella valmistauduttiin liittymään Euroopan Unioniin. Lännen kannal-
ta katsottuna Suomen Sokeri oli yhdessä viranomaisten kanssa luo-
massa sellaista sokerilakia, joka olisi ollut Lännen Tehtaiden tuhoamis-
laki. Lännessä nähtiin, että sokeribusiness ei tulisi valmisteilla olevan 

lain ehdoilla kannattamaan. Suomen Sokerilla oli yksinoikeus raaka-
sokerin tuontiin. Tuontisokerin raaka-ainehinta oli markka per kilo ja 
kotimaisesta juurikkaasta valmistettuna hinta oli 3 mk / kilo. Suomen 
Sokeri sai siis 2 mk jokaisesta kilosta ilmaista rahaa. Suomen Sokeri il-
moitti, että heillä on 900 miljoonaa kassassa varattu sokerisotaa var-
ten. Tuo summa oli Lännen Tehtaiden kahden vuoden liikevaihto. 

– Kun Suomen Sokeri totesi, että he eivät voi voittaa sotaa, ruvettiin 
neuvottelemaan rauhasta. Menimme neuvotteluun Keskon ja Tukon 
pääjohtajien luo tilanteesta. Lännen Tehdas tuotti vain kidesokeria ja 
Suomen Sokeri myös muita makeuttajia, joten sokeria käyttävä teolli-
suus ja kauppa olivat riippuvaisia Suomen Sokerista. Jos Länsi olisi läh-
tenyt investoimaan muiden makeuttajien tuotantoon, investointi olisi 
ollut niin suuri, että sitä ei olisi koskaan saatu kannattavaksi. Kun ki-
desokeri oli vain runsas puolet koko makeuttajaliiketoiminnasta, niin 
Länsi oli tilanteessa täysin altavastaaja.

– Suomen Sokerin (vuodesta 1989 Cultor) uusi toimitusjohtaja Björn 
Matsson halusi rauhoittaa tilanteen. Heilläkin oli silloin ongelmia, sillä 
myös Suomen Sokeria oltiin nurkkaamassa 80-luvun lopun tavan mu-
kaan. Neuvottelukosketus tuli näin ajankohtaiseksi. Ensimmäisen ker-
ran saavutettiin tasavertainen neuvotteluasema vanhan sokerilain aika-
na. Sovittiin kartelli, joka oli tuohon aikaan laillinen. Lännen Tehtaat sai 
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sopimisen. Yhtiöt alkoivat neuvotella yhteisyrityksestä ja 
vuoden 1990 lopulla synnytettiin Sucros Oy. 

Uudessa yhteisessä makeutusaineiden tuotantoyhtiös-
sä Sucros Oy:ssä Cultorin osuudeksi tuli 80 % ja Lännen 
Tehtaiden 20 %. Lännen ja uuden Sucros Oy:n tulevien vai-
heiden kannalta ratkaisevaa oli, että uudessa yhtiössä keskei-
sistä kysymyksistä on oltava omistajien yksimielinen päätös. 
Tämä sopimus on ollut suomalaisen sokerintuotannon var-
mistaja uusissa 2000-luvun ratkaisuissakin.

Sucros Oy:n tehtäväksi tuli valmistaa ja jalostaa kaikki 
sakkaroosipohjaiset makeutusaineet. Lisäksi se oli enem-
mistöosakkaana tärkkelyspohjaisten makeutusaineiden 
valmistusyhtiö Neson Oy:ssä. Markkinoinnista vastasi-
vat Lännen Tehtaat Oy:n tulosyksikkö Lännen Sokeri ja 
Suomen Sokeri Oy. 

euroopan unioniin ja yhteiSeen 
Sokeripolitiikkaan

Sokerilaeissa eikä kiintiöissä tapahtunut 1990-luvun alus-
sa muutoksia. Viljelyala säilyi Suomessa melko vakaana. 
Tuotanto tehostui edelleen, valmistauduttiin Euroopan 
Unionin jäsenyysneuvotteluihin. Tulossa oli suuri muutos ja 
kilpailu avoimilla markkinoilla

Usean vuoden valmistelujen ja neuvottelujen jälkeen 
Suomi liittyi mukaan Euroopan yhteisöstä Euroopan unio-
niin muuttuneen liito jäseneksi v. 1995. Suljettu elintarvike-
sektori avautui. Suomessa, kuten useimmissa maissa, sokerin 
tuotantoa ja jalostusta oli säännelty poliittisten päätösten ja 
järjestelyjen perusteella.

Suomalaisen sokerituotannon kehitysvaiheet ja kohtalon-
hetket liittyivät ennen EU-aikaan koko valtakunnassa harjoi-
tettuun maatalous- ja sokeripolitiikkaan, alueilta nousseisiin 
viljely- ja tehdashankkeisiin, yritysten väliseen kilpailuun mark-
kinoista – ja koko olemassaolosta. EU-aikana päätöksenteko on 
siirtynyt koko Eurooppaa ja maailmankauppajärjestön WTO:n 
kautta koko maailmaa koskeviin neuvottelupöytiin.

EU:n piirissä sokerilla on ollut oma markkinajärjestely vuo-
desta 1968 lähtien. Sokeri ei ole ollut mukana yhteisen maa-
talouspolitiikan uudistuksissa, jotka tehtiin vuosina 1992 ja 
1999. EU:n sokerintuottajat (viljelijät ja jalostajat yhdessä) 
maksavat tuotantomaksua EU:lle tuottamastaan kiintiösokeris-
ta. Suomen juurikassokerin tuotantokiintiö oli noin 146 000 
tonnia ja raakasokerin tuontioikeus noin 60 000 tonnia.

Pian vuosituhannen vaihteen Suomessa tiedostettiin 
entistä selvemmin, että oli tulossa Suomen kannalta suu-
ria muutoksia. Suomessa sokerituotannon sopeuttami-
nen oli jatkunut jo ennen EU:n sokeriuudistusta. Suomen 
Sokeri Oy:n Naantalin tehtaalla sokerin valmistus oli lop-
punut vuonna 1990. Tehdas jatkoi tuottamalla betaiinia, jo-
ta käytetään mm. elintarvikkeissa, rehuissa ja kosmetiikas-
sa. Daniscon tultua Cultorin jälkeen (1999) sokeritehtaiden 
omistajaksi oli lopettamisvuorossa Turengin tehdas. Tämä 
suurimpana ja parhaana pidetyn teollisuuslaitoksen viimei-
nen käyntikausi oli syksyllä 1998.

silloin viideksi vuodeksi rauhan. Lännen Tehtaat voi tehdä tulosta juurik-
kaalla ja Suomen Sokeri tuontiraaka-aineella. Länsi ei uskaltanut lähteä 
raaka-ainesokerin tuontiin, koska se olisi johtanut liian kovaan ”sotaan”.  
– Kilpailulaki muuttui vuonna 1989, eikä kartellisopimuksia voinut 
enää tehdä. Se muutti tilannetta jyrkästi. Lähdettiin neuvottelemaan 
lopulta yhteisyrityksestä. Marraskuussa 1990 syntyi Sucros Oy. Yötä 
päivää neuvoteltiin. Viimeinen vääntö tehtiin Cultorin saunassa, sopi-
mukseen päästiin klo 2 yöllä. 

– Vaikka Länsi oli altavastaajana, saatiin tasavertainen sopimus, jonka mu-
kaan keskeisistä kysymyksistä tulee olla yksimielinen päätös, oli omistaja kuka 
tahansa. Tähän sopimukseen on perustunut se, että Cultor eikä uusi omista-
ja Danisco ole voinut sulkea Säkylän sokeritehdasta ilman Lännen Tehtaiden 
suostumusta. Cultorin kanssa tehty sopimus on pitänyt uuden omistajan 
Danisconkin aikana. Ilman sopimusta tehdas olisi mennyt Säkylässä jo 90-lu-
vulla kiinni ja Danisco ostettuaan Cultorin olisi ilman sopimusta lopettanut 
sen välittömästi. Siten tuon sopimuksen varassa on ollut Säkylän tehdas ja 
samalla koko Suomen sokerinjalostus. Jos Sucroksen muodostaminen oli-
si ollut vuoden myöhässä, sitä ei olisi kyetty tekemään yhtä hyväksi Lännen 
kannalta. Vuoden 1990 jälkeen, kun Sucros syntyi, niin kaikki sujui Lännen 
kannalta hyvin. (Haastattelu 16.10.2008)
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EU:n sokeriuudistus, kamppailu kiintiöistä ja tehtaista

Pitkien valmistelujen jälkeen vuonna 2004 EU:n komissio 
päätti sokerisektorin uudistamisesta, mikä sisälsi sisämark-
kinahinnan merkittävän alentamisen, interventiohinnan 
poistamisen, tuotantokiintiöiden pienentämisen ja mahdol-
lisuuden siirtää kiintiöitä jäsenmaasta toiseen. Poikkeuksena 
muusta maataloustuotannosta, jossa säädellään maatalous-
tuotteita, sokerin markkinajärjestelmässä säädellään loppu-
otetta eli sokeria, eikä sokerijuurikasta. Järjestely perustuu 
tuotantokiintiöihin ja hintajärjestelmään. 

EU on maksanut korkeata tukea sokerintuotannos-
ta. Vientituen avulla on katettu ero sisämarkkinahin-
nan ja selvästi alemman maailmanmarkkinahinnan välillä. 
Maailmanmarkkinoilla on ollut suuri ylituotanto. Sokerin 
tuotannosta oli 2000-luvun alussa jo 75 % peräisin soke-
riruosta ja sokerijuurikkaasta 25 %, kun vielä 1960-luvulla 
sokerijuurikkaan osuus oli lähes 44 %. Erityisesti kehitys-
maat ovat lisänneet sokeriruon tuotantoa. EU:n tuottama 
sokeri on melkein kokonaan juurikassokeria. Vain viisi maa-
ta puhdistaa ruokoraakasokeria. Näiden joukossa on siis 
Suomi, joka toi raakasokeria ennen EU-aikaa satovaihte-
lujen tasaajaksi. (Nykyisin raakasokerin tuonti on kiintiöi-
ty.) Juurikassokerin tuotantokustannukset ovat lähes 70 % 
korkeammat kuin ruokosokerin.243Maailman kauppajärjes-
tön WTO:n piirissä vastakkain ovat olleet kehittyneet teol-
lisuusmaat ja kehitysmaat, jotka katsovat, että EU dumppaa 
sokeria maailmanmarkkinoille tukien avulla, mistä kärsivät 
köyhät kehitysmaat. 

Euroopan unionin sokerimarkkinajärjestelyillä pyritään 
vähentämään sokerintuotantoa unionin alueella. Uudistus 
liittyy maailman kauppajärjestön WTO:n neuvotteluihin ja 
markkinoiden uudelleen järjestelyihin.

EU-maat yhteenlaskettuna ovat maailman toiseksi suurin 
tuottaja. Uudistuksen lähtötilanteessa 2002/2003 ne tuotti-
vat yhteensä 21,1 miljoonaa tonnia, kun suurin oli Brasilia, 
25,3 milj. tonnia ja seuraavina Intia (15,0), Kiina (11,4), 
Thaimaa (7,7) ja USA (7,6). Euroopan maista suurimmat 
tuottajat olivat Ranska 3,9 milj. tn ja Saksa 3,7 milj. tn. 244

Suomessa ja erityisesti molemmissa tehdasmaakunnis-
sa ja tärkeimmillä viljelyalueilla Satakunnassa ja Varsinais-
Suomessa oltiin uudistusesityksen jälkeen huolissaan uudis-
tuksen vaikutuksista. EU:n komissio teki lopulta päätöksen 
marraskuussa 2005, pienensi kiintiötä ja lupasi lopettamises-
ta suuret tuet. Käytännössä tarkoitti korkeintaan yhden teh-
taan voivan jalostaa juurikkaita tulevaisuudessa. Päätöksen 
keskeiset elementit olivat alkuperäisen tavoitteen mukaiset 
eli sokerin hinnan laskeminen 36 % ja tuotannon supista-
minen, yleinen kompensaatio viljelijöille sekä tuotannon lo-
pettamiskorvaus teollisuudelle ja viljelijöille. Periaatteessa 
Suomella lähtökohtana oli aikaisempi sokerikiintiö eli 
146 000 tonnia, mutta päätöksen ehdoista seuraa, että ton-
nimäärä on todellisuudessa n. 91 000 tonnia. Käytännössä 
tuotanto voisi jatkua yhdessä tehtaassa. Teollisuuden raken-
neuudistustuessa koko tuotannon lopettamisesta korvaus 
olisi enimmillään 106 milj. euroa. Niin teollisuudelle kuin 
viljelijöille tehtiin siis houkuttelevat tarjoukset tuotannon 
lopettamisesta.

Sokeritehtaan käyntikausi eli kampanjaa on syys-joulukuussa, jolloin vilje-
lijät ja kuljetusyrittäjät tuovat juurikkaat tehtaan vastaanottoalueelle, jossa 
ne puhdistetaan ennen jalostusprosessia.
Kuva Erkki Salomaa 2008.
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jaloStuS yhteen tehtaaSeen

Koko sokeriketju työllisti tuolloin (2005) Suomessa maati-
loilla 2 300 viljelijää, kahden jalostustehtaan (ml oheispal-
velut) työllistämät yli pari sataa henkeä ja muiden yksiköi-
den yli sata. Lisäksi viljelyn panostuotannossa, jalostuksen 
huollossa, kuljetuksissa, markkinoinnissa ja myynnissä työs-
kenteli satoja henkilöitä. Välitön suora vaikutus kosketti yli 
3 000 henkilön vuotuista työtä ja kerrannaisvaikutukset yh-
teiskunnassa ovat olleet vielä suuremmat. 

Salon ja Säkylän tehtaille toimitettiin kummallekin tuol-
loin keskimäärin 550 000 tonnia juurikasta vuodessa n. 
30 000 ha:n alalta. Kun hehtaarisato oli n. 35 tonnia, ja so-
keripitoisuus 15–16 %, niin runsaasta miljoonasta kilos-
ta juurikkaita saatiin sokeria n. 150  000 tonnia vuodessa. 
Sucros Oy:n liikevaihto oli tuolloin n. 200 milj. euroa.

Säkylän tehtaan alueen juurikastuotanto oli tuohon ai-
kaan vuosittain 900 000–1 200 000 tonnia, n. 30 000 heh-
taarin alueella. Tilakohtainen juurikkaan viljelyala oli kes-
kimäärin n. 13 ha. Tehtaalle toimitti juurikkaita n. 1 200 
viljelijää ja jalostus kuljetuksineen työllisti pari sataa henkeä.

Satakunnassa koottiin keväällä 2005 maakunnallinen ns. 
sokeriryhmä tuomaan esille sokerintuotannon merkitystä 
alueelle. Taustamuistiossa ja neuvotteluissa korostettiin so-
kerintuotannon suuria aluetaloudellisia vaikutuksia. Ne hei-
jastuvat laajalle alueelle, mutta erityisen voimakkaasti ja-
lostuspaikkakuntiin ja tärkeimpiin viljelykuntiin. Säkylän 
sokeritehtaan kehittäminen turvaa muun elintarviketeolli-
suuden (Lännen Tehtaiden koko pihapiiri) ja koko elintar-
vikeklusterin toimintaa. Kannanotoissa korostettiin sijainti-
paikan merkitystä ja etuja. 

Pitkään jatkuneiden neuvottelujen jälkeen Sucros Oy 
päätti helmikuussa 2006, että se sulkee Salon tehtaansa vuon-
na 2007. Kiintiöleikkausten jälkeen raaka-ainetta riittää vain 
yhteen tehtaaseen. Näin ainoaksi sokeritehtaaksi Suomessa 
jäi Säkylän tehdas. Ratkaisun eri perustelujen taustalla oli 
edellä mainittu vuonna 1990 Lännen Palokankaan aikana 
tehty sopimus:

– Se, että Säkylän tehdas on jäänyt, ei ole sattuma, vaan se 
perustuu tuolloin (1990) tehtyyn sopimukseen. Nyt 2000-lu-
vulla viimeisissä vaiheissa kysymys oli siitä, haluaako Lännen 
Tehtaat olla mukana vai ottaako se huomattavan luopumis-
korvauksen. Jatkosta päätös tehtiin siis Lännen Tehtailla. 
(Palokankaan haastattelu 16.10.2008)

Sokerintuotannon jatkamiskamppailujen yhteydessä eri 
tahoilla pohdittiin myös juurikasraaka-aineella vaihtoehto-
ja, jos sokerin jalostus Suomessa päättyisi. Esillä tuotannon 
varavaihtoehtoina olivat paikallisestikin etanolin valmistus 
juurikkaasta tai juurikkaasta ja viljasta. Lisäksi valtakunnalli-
sissa ehdotuksissa oli esillä biomuovin valmistus juurikkaas-
ta. (Samoihin aikoihin Lännen Tehtailla ollut hanke viljasta 
valmistettavasta etanolista jäi liiketaloudellisten laskelmien 
perusteella ainakin toistaiseksi toteutumatta.)

Sokerin kulutus ja omavaraisuus
Sokerin kulutus henkeä kohti kasvoi Suomessa 1960-luvun puoleen 
väliin saakka, jolloin se oli 41 kg vuodessa. Sen jälkeen kulutus laski 
1990-luvun alkuun saakka. Vuonna 1990 suomalaiset käyttivät keski-
määrin 33,5 kg sokeria. Kulutus kasvoi uudelleen 90-luvun puolivä-
lissä parilla kilolla, jonka jälkeen kulutus on laskenut pysyen 2000-lu-
vulla 31–32 kilon tasolla. Kulutuksesta alle puolet hankitaan suoraan 
kotitalouksiin ja yli puolet tulee käyttöön elintarvikkeissa. Sokerin käy-
tön vähentämiseen on pyritty ravintosuosituksilla, joiden mukaan so-
keria tulisi käyttää säästeliäästi (mm. energian saannin ja hampaiden 
reikiintymisen takia). Toisaalta sokerin kulutusta on lisännyt sokeria 
sisältävien elintarvikkeiden (ml. juomat) käytön kasvu. Sokerin ku-
lutus on Suomessa kolmisen kiloa alle eurooppalaisen keskitason. 
Sokerintuotannon omavaraisuus oli Suomessa 2000-luvulla ennen so-
keriuudistusta keskimäärin 68 %, mutta pienentyneen kiintiön seu-
rauksena vuonna 2008 enää 26 %.245

Uusi uhka ja ratkaisu, tuotanto jatkuu

Tehdaspäätöksen jälkeen ilmeni pian, että uusi uhka Suomen 
sokerituotannon kannalta on tulossa. EU:n tuotannon vä-
hentämistavoitteet eivät riittävästi toteutuneet ja komis-
sio teki tuotannon vähentämisestä toukokuussa 2007 uu-
den esityksen, jonka ministerineuvosto vahvisti syyskuussa. 
Viljelijöille luvattiin luopumiskorvauksia. Teollisuudella oli 
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mahdollisuus nostaa suuret korvaukset tehtaan sulkemisesta. 
Toisaalta valtio oli jo aikaisemmin luvannut, EU:n suostu-
muksella, tuotantotukea jatkaville viljelijöille.

Suomen kannanotoissa painotettiin, että Suomi oli jo 
vähentynyt tuotantoaan 38 % ja omavaraisuus oli laske-
nut 70 %:sta jo tuolloin 40 %:iin, kun taas suuret tuottaja-
maat olivat jopa lisänneet tuotantoaan. Lisäksi korostettiin 
huoltovarmuuden säilyttämistä ja suuria aluetaloudellisia 
vaikutuksia. 

Sokerineuvottelut, leikkaukset ja tuki 
EU:n sokeriuudistukselle asetetut päämäärät, hintojen alentaminen ja 
tuotannon supistaminen oli tiedostettu Suomen kannalta jo ennak-
koon hyvin haasteelliseksi tilanteeksi. Vaikka koko EU-alueen sokerin-
tuotannossa Suomen osuus on alle prosentin, niin tuotannon supista-
miseen liittyneet korvaukset teollisuudelle ja viljelijöille ja tuotannon 
käyminen kannattamattomaksi alentuneilla hinnoilla, nähtiin uhka-
na koko sokerintuotannon loppumiselle Suomessa. Satakuntalainen 
maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja joutuikin Brysselin neu-
votteluissa vaikeaan tilanteeseen. Marraskuussa 2005 neuvotteluissa 
päädyttiin siihen, että Suomi saa korvata hinnanlaskua viljelijöille ns. 
alueellistamistukena sekä maksaa kansallista jatkuvaa hehtaaritukea. 
Päätöksen katsottiin ottavan huomioon Suomen ilmastolliset ongel-
mat ja mahdollistavan tuotannon tulevaisuudessa. 

Vuoden 2005 päätöksen perusteella EU:n tuotannon leikkaukset 
jäivät kauas tavoitteista ja vuonna 2007 tehtiin päätökset uusista leik-
kauksista. Vaikka Suomen kiintiötä oli jo leikattu 38 %, Suomi joutui 
vielä leikkaamaan tuotantoaan 90 miljoonan sokerikiintiöstä. Kun vil-
jelijät käyttivät hyväksi luopumiskorvausta, Suomen sokerikiintiöksi jäi 
81 000 tonnia.

EU:n lopullinen päätös syyskuussa 2007 merkitsi sitä, et-
tä Suomen 91 000 tonnin kiintiö laskee käytännössä noin 
81 000 tonniin. Viljelijöille annettiin määräaika vastata 
Sucros Oy:n kyselyyn viljelyn jatkamisesta tai lopettami-
sesta. Jatkoaikojen jälkeen 1 066 viljelijää ilmoitti jatka-
vansa viljelyä. Näin Sucros Oy helmikuussa 2008 ilmoitti, 
että tehdas saa tuolla määrällä saa riittävästi juurikkaita ja 
tuotanto jatkuu. Yhtiö ilmoitti sitoutuvansa jalostamaan 
sokeria seuraavat seitsemän vuotta, jos se saa tarvitseman-
sa juurikkaat.

Sokerijuurikkaan viljelyn kehityksestä ja innovaatioista
Lännen Tehtaiden pitkäaikainen maatalousjohtaja Pekka Kurri pitää 
sokerijuurikkaan tuotannon perustana satakuntalaista viljelysmaata; 
hyviä tasaisia peltoja ja kevyitä hiekkamaita sekä isoja aukeita, joilla 
voidaan käyttää suuria nostokoneita. Sokeri-juurikkaan viljelyn kan-
nalta keskeisiä innovaatioita eri vuosikymmeninä ovat olleet: 

 

1. Kennotaimi/paakkutaimi/paperipotti (1960-luvulla)

2. Yksi-ituinen siemen (1970-luvulla)

3. Nostokone (1960-luvulla)

4. Pillerisiemen, lannoitteiden käytön vähentäminen (1980-luvulta)

5. 7-riviset nostokoneet (ja yhteistyö), (1990- ja 2000-luvuilla)

Kennotaimen ja yksi-ituisen siemenen jälkeen uusi viljelyyn liittyvä mul-
listus oli 1980-luvun alkupuolella pillerisiemen, joka oli peitattu tuholai-
sia ja kasvitauteja vastaan. Siementen peittaus on vähentänyt torjunta-
aineiden käyttöä. 

Toinen suuri muutos on ollut lannoitteiden käytön vähentäminen. 
Lannoitus oli juurikkaanviljelyn alkuaikoina suurta. Kun kilojen maksami-
sesta siirryttiin maksamaan sokeripitoisuudesta ja laadusta, niin mentiin 
juurikkaan kannalta oikeaan lannoitukseen. 

Viimeinen mullistus ovat itsekulkevat, jopa 7-riviset nostokoneet, jotka 
nostokauden aikana yötä päivää käytössä ollen voivat syksyisin nostaa jo-
pa 350–400 hehtaarin juurikkaat. Nämä koneet ovat useimmiten erilais-
ten yhtyminen omistuksessa.

Oleellinen osa viljelyn kehittämisessä ovat olleet pitäjissä ja eri alueilla 
pidetyt sokeripäivät, joissa uusinta tietoa vietiin kentälle. Sokerijuurikkaan 
tutkimuskeskuksen (Sjt) tutkimus- ja koetoiminnasta saatiin paljon uutta 
tietoa. Esimerkiksi viljelykiertoa Sjt piti jo varhain tärkeänä. Viljelykiertoon 
herättiin 1970-luvun lopulla ja 80-luvun alussa erityisesti pitkään viljel-
lyillä savimailla, joilla sadot alkoivat laskea. Yhteistoiminta Sjt:ssa sujui 
hyvin, vaikka Suomen Sokeri ja Lännen Tehtaat olivat silloin vielä kilpai-
lijoita. Satakunnalle ominainen oli synergiaetu, kun Lännen tuottajat vil-
jelivät sekä juurikasta, että vihanneksia. Runsas kasvivalikoima mahdollis-
ti viljelykierron (Kurrin haastattelu, 26.2.2008).

Lännen Tehtaille 1970-luvulta vihanneksia ja vuodesta 1985 sokeri-
juurikasta viljellyt köyliöläinen agrologi ja viljelijä Veli-Pekka Suni toteaa 
lannoituksesta:

– Sijoituslannoitus tuli sokerijuurikkaalle 80-luvulla ja se on ollut sadon 
laadun ja määränkin kannalta tärkeä asia. Samalla poistui Suomelle tyy-
pillinen mangaaniongelma. Sokerijuurikaslannoitteiksi tulivat sulfaat-
tipohjaiset lannoitteet, jotka olivat teollisuudelle helpompia valmistaa. 
Lannoitus on kehittynyt vähitellen niin, että kasvin tarve ja toisaalta ravin-
teiden vaikutus lopputuotteen laatuun otetaan huomioon. (Sunin haas-
tattelu 15.4.2008)
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Sokerinjuurikkaan viljelyala on Suomessa kasvanut 1950-lu-
vun alun tuhannesta hehtaarista 33  000 hehtaarin ja juuri-
kassato 9000 tonnista 108 000 tonniin. (2000-luvun alkuun, 
ennen yhden tehtaan vaihetta). Viljelykeskipinta-ala tilaa koh-
ti on noussut 0,3 hehtaarista 13 hehtaariin ja hehtaarisato 10 
tonnista 40 tonniin. Juurikkaan sokeripitoisuus on lisääntynyt 
14,7 %:sta 16,7 %:iin. Viljelijöitä oli enimmillään 1960-luvun 
alussa yli 31 000, joista Säkylän tehtaalle juurikkaita toimitti 
runsaat 11 000 viljelijää. Kahden tehtaan, Salon ja Säkylän, ai-
kana molemmille tehtaille toimitettiin n. 550 000 juurikasta 
vuosittain (esim. v. 2004). Tästä, yhteensä runsaasta miljoonas-
ta kilosta saatiin sokeria 150 000 tonnia vuodessa. 

Merkittävä aluetaloudellinen vaikutus
Säkylän tehtaan sokerintuotannon aluetaloudellisia vaikutuksiksi 
Satakunnassa arvioitiin vuonna 2005:

•	 Juurikkaita tehtaalle tuottaa 1 180 viljelijää, kuljetuksessa mu-
kana 90 autoilijayrittäjää, jalostus huoltoineen ja kuljetuksineen 
työllistää sokeritehtaalla 100 

•	 Säkylän tehtaalle tuottavien viljelijöiden bruttotulot ovat 30 milj. 
euroa, kuljetusyritysten bruttotulot lähes 4 milj. euroa. Tehtaan 
osuus Sucroksen (emoyhtiö) liikevaihdosta on 50–60 milj. euroa 
vuodessa.

•	 Välittömät verotuotot alueen kunnille (pääosin Satakuntaan) ovat 
lähes 2 milj. euroa / v, josta Säkylän kunnalle yli 0,5 milj. euroa 
(tulo- ja yhteisövero) 

•	 Välittömät ja välilliset vaikutukset yhdessä koskevat tuhansia 
henkilöitä

•	 Sokeritehtaan sijoittuminen Lännen Tehtaiden ympärille rakentu-
neelle alueelle on tärkeä sijaintitekijä ja luo synergiaa raaka-aine-
tuotannossa ja jalostuksessa. 246

Sokerin jalostuksen keskittyminen yhteen tehtaaseen on 
supistanut myös viljelyaloja ja viljelijöiden määrää. Kahden 
tehtaan aikana (vuonna 2006) viljelijöitä oli vielä run-
saat 2 000, mutta vuonna 2008 enää puolet siitä eli 1 052. 
Viljelyala on laskenut 2000-luvulla alle puoleen, yli 30 000 
hehtaarista 13 600 hehtaariin (2008). Kuljetuskustannusten 
takia sokerijuurikkaan viljely tapahtuu mahdollisimman lä-
hellä tehdasta. Yli 80 % juurikkaista tulee alle 130 kilomet-
rin etäisyydeltä. Silti monet viljelijät jatkavat viljelyä myös 
kauempana. Satakunnan osuus viljelyalasta on kuitenkin 
kasvanut ja oli vuonna 2007 noin 29 %. Viime vuosien ke-
hityksestä antavat kuvan seuraavat luvut.

Jalostuksen ja viljelyn kehitys ja innovaatiot

Sokerijuurikkaan tekninen jalostusprosessi on pari sataa 
vuotta vanha. Kokonaisprosessi on saman tyyppinen eri 
puolilla maailmaa. Säkylässä on päädytty pitkän tien tulok-
sena eri syistä nykyiseen malliin, joka poikkeaa esimerkiksi 
tanskalaisesta tuotannosta. Suomessa raaka-aine eroaa ilmas-
ton ja sääolojen takia keski-eurooppalaisesta raaka-aineesta. 
Kehitys on johtanut siihen, että prosessista tullut entistä jat-
kuvampi. Myös osapanosprosesseista (esim. uutto) on tullut 
jatkuvia. Panosprosesseja tuotannossa ovat vielä linkous ja 
kiteytys.

VUOSI
KESKIM.
VUODESSA

VILJELYALA, HA VILJELIJÖITÄ, KPL JUURIKASSATO, TN JUURIKASSATO,  TN / HA SOKERI %
SOKERIA
Kg / HA

KESKIALA
HA / VILJ.

1990–94 32 315 4 281 1 073 619 33,25 16,58 5 509 7,56

1995–99 33 662 3 483 1 085 123 32,18 16,65 5 344 9,74

2000–04 30 573 2 548 1 034 281 33,80 16,69 4 727 12,05

2005 31 141 2 171 1 181 290 37,93 17,00 5 490 13,20

2006 23 777 2 026  951 982 40,04 15,49 6 203 11,73

20071) 15 976 1 513 673 109 42,13 16,81 7 082 10,55

20081) 13 589 1 052 468 378 34,44 16,48 5 676 12,93

Sokerijuurikkaan tuotanto Suomessa vuosina 1990–2008

Lähde: Sucros Oy, SjT. 1)Säkylän tehdas = koko maa vuodesta 2007
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Juurikkaasta sokeriksi
Sokerijuurikkaat kuljetaan syys-joulukuussa tehdasalueelle, jossa ne pestään ja punnitaan. 
Puhtaat juurikkaat leikataan ohuiksi leikkeiksi, joista sokeri uutetaan veden avulla. 
Syntyy raakamehua ja sivutuotteena melassileikettä, joka menee rehun raaka-aineeksi. 
Noin 16 % sokeria sisältävä raakamehu puhdistetaan kalkin avulla. 
Ohutmehusta saadaan paksumehua keittämällä vesi pois haihdutuslaitteissa. 
Paksumehu pumpataan keittoasemille ja kiteytetään sokerikiteiksi. 
Tuloksena oleva mehun linkouksessa erottuvat valkoinen sokeri ja ruskea siirappi. 
Sokeri kuivataan ja varastoidaan. Prosessin aikana näytteiden otolla varmistetaan sokerin laatu. 
Tuotantoprosessia ohjataan ja valvotaan tietokoneiden avulla. 
Prosessissa runsaan kilon painoisesta juurikkaasta saadaan noin puolitoista desilitraa sokeria. (lähde: Sucros)
Kuvat Erkki Salomaa 2007.

Ennen uusinta pienennettyä kiintiötä (81  000 tonnia) 
Säkylän tehdas teki vuonna 2007 tuotantomäärässä kaikki-
en aikojen ennätyksen, 101 000 tonnia sokeria. Sucroksen 
tuotanto on pystytty myös laadullisesti nostamaan korkeal-
le tasolle. Vuoteen 2013 sovitun kiintiösokerimäärän lisäk-
si yritys voi tehdä ns. teollisuussokeria, joka on tarkoitettu 
ei-elintarvikekäyttöön (mm. kemian teollisuuteen). Sillä on 
tasaava vaikutus vuosittaisille vaihteluille. 

Vuodesta 1968 sokeritehtaan palveluksessa työskennel-
lyt ja viimeiset parikymmentä vuotta Säkylän tehtaan tuo-
tannollisen toiminnan vastuullisena työskennellyt Markku 
Haikonen antaa pari esimerkkiä keinoista kilpailutilanteessa 
vuosien varrelta:

– Samassa laitoksessa on pystytty puhdistamaan sekä juu-
rikassokeria että raakasokeria, mikä on tietynlainen tuotan-
toinnovaatio. Silloinen teknillinen johtaja Tage Engman haki 
maailmalta laajasti tietoa aina Etelä-Afrikkaa myöten, koska 
kilpailija esti lähes kaiken Euroopasta saatavan tietämyksen. 
Oli monia ratkaistavia kysymyksiä; tärkeimpänä värin poiston 
hallinta, mutta myös mehun puhdistus ja haihdutus. Kilpailija 
ei uskonut, että Säkylässä pystytään puhdistukseen. Kun ensim-
mäiset kiteytykset oli tehty ja kilpailija sai sokerin nähtäväk-
seen, selvisi, että Säkylässä oli onnistuttu nimenomaan laadul-
lisesti kilpailijaa paremmin. 

– Kun 1980-luvun puolivälissä sokerimarkkinoilla käy-
tiin ankaraa kisaa, Lännen Sokeri kehitti myymälälavatuot-
teen, jota voidaan sanoa (markkinalähtöiseksi) innovaati-
oksi. Sokeripussit olivat 325 kilon lavalla ilman käärettä. Se 
oli Lännen Sokerin veto Suomen Sokeria vastaan sokerimark-
kinoilla. Suomen Sokeri pyrki samaan, mutta ei onnistunut. 
Lännen myymälälava saavutti suuren suosion ja Länsi pää-
si merkittävään markkina-asemaan marketeissa (koska malli 
tuotti vähän siivottavaa roskaa). (Haastattelu 18.3.2008)
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Ennen uusinta pienennettyä kiintiötä (81  000 tonnia) 
Säkylän tehdas teki vuonna 2007 tuotantomäärässä kaikki-
en aikojen ennätyksen, 101 000 tonnia sokeria. Sucroksen 
tuotanto on pystytty myös laadullisesti nostamaan korkeal-
le tasolle. Vuoteen 2013 sovitun kiintiösokerimäärän lisäk-
si yritys voi tehdä ns. teollisuussokeria, joka on tarkoitettu 
ei-elintarvikekäyttöön (mm. kemian teollisuuteen). Sillä on 
tasaava vaikutus vuosittaisille vaihteluille. 

Vuodesta 1968 sokeritehtaan palveluksessa työskennel-
lyt ja viimeiset parikymmentä vuotta Säkylän tehtaan tuo-
tannollisen toiminnan vastuullisena työskennellyt Markku 
Haikonen antaa pari esimerkkiä keinoista kilpailutilanteessa 
vuosien varrelta:

– Samassa laitoksessa on pystytty puhdistamaan sekä juu-
rikassokeria että raakasokeria, mikä on tietynlainen tuotan-
toinnovaatio. Silloinen teknillinen johtaja Tage Engman haki 
maailmalta laajasti tietoa aina Etelä-Afrikkaa myöten, koska 
kilpailija esti lähes kaiken Euroopasta saatavan tietämyksen. 
Oli monia ratkaistavia kysymyksiä; tärkeimpänä värin poiston 
hallinta, mutta myös mehun puhdistus ja haihdutus. Kilpailija 
ei uskonut, että Säkylässä pystytään puhdistukseen. Kun ensim-
mäiset kiteytykset oli tehty ja kilpailija sai sokerin nähtäväk-
seen, selvisi, että Säkylässä oli onnistuttu nimenomaan laadul-
lisesti kilpailijaa paremmin. 

– Kun 1980-luvun puolivälissä sokerimarkkinoilla käy-
tiin ankaraa kisaa, Lännen Sokeri kehitti myymälälavatuot-
teen, jota voidaan sanoa (markkinalähtöiseksi) innovaatiok-
si. Sokeripussit olivat 325 kilon lavalla ilman käärettä. Se oli 
Lännen Sokerin veto Suomen Sokeria vastaan sokerimarkkinoil-
la. Suomen Sokeri pyrki samaan, mutta ei onnistunut. Lännen 
myymälälava saavutti suuren suosion ja Länsi pääsi merkittä-
vään markkina-asemaan marketeissa (koska malli tuotti vähän 
siivottavaa roskaa). (Haastattelu 18.3.2008)

Omistaja vaihtuu

Sokeriratkaisun jälkeen toteutui odotettavissa ollut teolli-
suuden myynti. Danisco myi sokeriliiketoimintansa ja siten 
osuutensa Sucros Oy:stä saksalaiselle Nordzuckerille heinä-
kuussa 2008. Omistajavaihdoksen jälkeen Suomen ainoan 
sokeria jalostavan yhtiön Sucros Oy:n omistavat saksalainen 
Nordic Sugar (omistusosuus 80 %) ja Lännen Tehtaat Oyj 
(20 %). Aikaisempi Sucroksen pääomistaja, tanskalainen 
Danisco Sugar A/S myi sokeriliiketoimintansa (vuodesta 
2008 nimellä Nordic Sugar) saksalaiselle Nordzucker AG:lle 
maaliskuussa 2009. (Esisopimus oli tehty jo heinäkuussa 
2008). Nordic Sugar Nordzucker on Euroopan toiseksi suu-
rin sokerin tuottaja, joka tuottaa noin miljoona tonnia so-
keria vuodessa (2008/2009) seitsemässä tehtaassa Tanskassa, 
Ruotsissa, Liettuassa ja Suomessa. Nordic Sugarin työnteki-
jämäärä on n. 1 850 ja liikevaihto n. 6 800 milj. euroa. Yli 
85 % tuotannosta menee elintarviketeollisuuteen (virvoitus-
juomiin, hilloihin ja marmeladeihin, makeisiin, leipomoille 
ja maitotuotteisiin) ja loppu vähittäiskauppoihin. 

Sucros Oy valmistaa Säkylässä 81–85 milj. kg kidesokeria 
vuodessa sokerijuurikkaasta, jota tuotetaan vajaan 14  000 
ha:n alueella n. 1 050 viljelijää (v. 2008). Liikevaihto on 
noin 50 milj. euroa (tilivuosi 2007 / 2008). Tehdas työllistää 
käyntikauden, juurikaskampanjan, aikana n. 85 vakituista 
ja n. 35 kausityöntekijää sekä monia kone- ja kuljetusura-
koitsijoita. Kampanjan aikana kuljetetaan tehtaalle n. 8 000 
tonnia juurikasta vuorokaudessa, josta saadaan kidesoke-
ria n. 1 100 tonnia vuorokaudessa. Kidesokeri kuljetetaan 
edelleen jatkojalostettavaksi Kirkkonummelle Kantvikiin 
Suomen Sokeri Oy:öön, joka on Sucros Oy:n tytäryhtiö ja 
yrityskauppojen siirtynyt myös Nordic Sugarin omistuk-
seen. Sieltä valmistuu lopputuotteena erilaisia hieno- ja pa-
lasokereita sekä siirappeja. 

Nykyisillä sopimuksilla sokerintuotanto jatkuu Suomessa 
siis ainakin vuoteen 2013 saakka. Niin oman maan ja yritys-
ten historiat kuin EU:n päätöksetkin osoittavat, että tulevai-
suus on lunastettava koko ketjun kehitystyöllä ja tuloksek-
kaalla toiminnalla.

Omistaja vaihtuu

Sokeriratkaisun jälkeen toteutui odotettavissa ollut teolli-
suuden myynti. Danisco myi sokeriliiketoimintansa ja siten 
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(20 %). Aikaisempi Sucroksen pääomistaja, tanskalainen 
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2008 nimellä Nordic Sugar) saksalaiselle Nordzucker AG:lle 
maaliskuussa 2009. (Esisopimus oli tehty jo heinäkuussa 

2008). Nordic Sugar Nordzucker on Euroopan toiseksi suu-
rin sokerin tuottaja, joka tuottaa noin miljoona tonnia so-
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ja maitotuotteisiin) ja loppu vähittäiskauppoihin. 
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Juurikkaasta sokeriksi Sucros Oy:n Säkylän tehtaalla
Sokerijuurikkaat kuljetaan syys-joulukuussa tehdasalueelle, jossa ne pestään 
ja punnitaan. Puhtaat juurikkaat leikataan ohuiksi leikkeiksi, joista sokeri 
uutetaan veden avulla. Syntyy raakamehua ja sivutuotteena melassileikettä, 
joka menee rehun raaka-aineeksi. 

Noin 16 % sokeria sisältävä raakamehu puhdistetaan kalkin avulla. 
Ohutmehusta saadaan paksumehua keittämällä vesi pois haihdutuslaitteissa. 
Paksumehu pumpataan keittoasemille ja kiteytetään sokerikiteiksi. Tuloksena 
oleva mehun linkouksessa erottuvat valkoinen sokeri ja ruskea siirappi. 

Sokeri kuivataan ja varastoidaan. Prosessin aikana näytteiden otolla varmis-
tetaan sokerin laatu. Tuotantoprosessia ohjataan ja valvotaan tietokoneiden 
avulla. 
Prosessissa runsaan kilon painoisesta juurikkaasta saadaan noin puolitoista 
desilitraa sokeria. (lähde: Sucros)
Kuvat Erkki Salomaa 2007.



10  SATAKUNTA RUOKAMAAKUNNAKSI. 
yHTEENVETO

Varhaiset edelläkävijät, väestön yleissivistys, varallisuuden ja elintason kasvu ovat luoneet pohjaa suoma-
laisen elintarviketalouden kehitykselle 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Maatalous- ja elintarvikealan tut-
kimuksen ja koulutuksen kehitys eri tasoilla 1900-luvulla sekä monipuolinen rahoitus- ja tukijärjestelmä 
erityisesti 1990-luvulta nykyhetkeen ovat aktivoineet innovaatioiden kehittämistä, käyttöönottoa ja levi-
ämistä. Nämä tekijät ovat taustalla myös Satakunnassa, joka on kehittynyt vahvaksi ruokamaakunnaksi 
luonnonedellytysten, tuottajien ja jalostustoiminnan kehittäjien yhteisin ponnistuksin. Tuotantolähtöinen 
elinkeino on muuttunut herkästi markkinoiden mahdollisuuksia käyttäväksi yritystoiminnaksi. Kehityksessä 
Suomi eikä Satakuntakaan ole saareke, vaan merkittävimmät tieteen ja teknologian innovaatiot ovat yleen-
sä muualta omaksuttuja ja meillä sovellettuja. Silti monet eri elintarviketoimialojen ja yritysten uudistukset 
Satakunnassa – yrityksen kannalta lisäarvoa tuovat innovaatiot – ovat ratkaisevasti vaikuttaneet kehitykseen. 
Innovaatioiden (uusien tuotteiden, palveluiden ja menetelmien) luonne on muuttunut historian kuluessa 
keksinnöistä eri alat kattavaksi ja markkinalähtöiseksi. Tämä muutos on tukenut Satakunnassa vahvoiksi 
muodostuneitten elintarviketoimialojen kehittymistä. 

Tämän julkaisun tarkastelutapa on otteeltaan kokoava, sillä elintarvikealan muutokset ja innovaatiot synty-
vät monen eri tekijän vaikutuksesta. Tuotannon ja elintarvikkeiden kulutuksen kehitystä on käsitelty histori-
allisena jatkumona 1800-luvun lopulta tähän päivään erityisesti elintarvikkeiden jalostuksen näkökulmasta. 
Yleisten kehityskulkujen ohella yritysesimerkeillä on havainnollistettu eri toimialojen muutosta ja innovaa-
tioiden merkitystä. Yritys- ja aluetaloudenkin kannalta innovaatiot ja uudet tuotteet ovat yleensä jatkuvuu-
den edellytyksiä. Ravinnosta yksinkertainen perusruoka muodostaa suuren osan ja se on edukseen vähän 
käsiteltynä, kohtuullisen lähellä ja lyhyellä ketjulla tuotettuna. Pohjoisissa oloissa kansalliset ja Euroopan uni-
onin tuet ovat mahdollistaneet elintarvikkeiden tuottamisen niin, että nykyisin runsaat 80 % käyttämistäm-
me elintarvikkeista tuotetaan Suomessa. Tulevaisuudessa innovaatioita tarvitaan edelleen kilpailukykyisen, 
kohtuuhintaisen, monipuolisen ja turvallisen ruoan tuottamiseksi. Nykyiset innovaatioverkostot koetaan 
verkostoja käyttäneissä yrityksissä hyviksi sekä niiden käyttäminen ja kehittäminen tulevaisuudessa tärkeäksi.
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SatakunnaSSa monia 
valtakunnalliSia kärkialoja

Aina 1900-luvun puoliväliin saakka maatalouden tuotteet 
sinänsä muodostivat maatalousyhteiskunnassa ruokatalou-
den perustan. Kansallisesti elintarviketuotantoa ohjattiin ja 
tuettiin pulavuosilta saatujen kokemusten myötä omavarai-
suuden saavuttamiseksi. Elintarvikkeiden jalostustoiminta 
laajeni vähitellen teollistumisen ja kaupungistumisen myötä 
ja kansainvälisten innovaatioiden edistäminä. Satakunnassa 
varhaisimmat elintarviketeollisuudeksi luettavat alat oli-
vat panimoteollisuus (1800-luvun puolivälissä), meijerit 
(1860-luvulla), lihanjalostus (makkaratehtaat 1890-luvul-
la), leipomoteollisuus (1910-luvulla). Näillä aloilla yritys-
toiminta laajeni ja monipuolistui ennen toista maailmanso-
taa. Einekset, ensimmäiset valmisruoat, tulivat markkinoille 
1940-luvulla Satakunnassakin suurimmaksi alaksi nousseen 
teurastus- ja lihanjalostusteollisuuden valmistamina. Uusi 
ala maakunnassa oli 1950-luvulla sokeriteollisuus, joka laa-
jeni vihannesten ja marjojen jalostukseksi 1960-luvun alus-
sa. Suurimittainen lihateollisuus ja sokerinjalostus syntyivät 
tuottajien ja muiden toimijoiden laajalla maakunnallisella 
yhteistyörintamalla.

Lihanjalostusteollisuuden uusi ala, broilerien kasvatus- ja 
jalostusketju, lähti Satakunnassa liikkeelle 1960-luvun alus-
sa. Se on kasvanut maakunnan suurimmaksi elintarvikeja-
lostuksen työllistäjäksi. Tuolloin syntyneet alat perustuvat 
kiinteään alkutuotannon ja jalostuksen sopimustoimintaan. 
Sopimustuotannon kehittäminen lähti liikkeelle nykyisin 
Suomen ainoan sokeritehtaan alkuvuosina. Mittava sopi-
mustuotanto onkin satakuntalaisen elintarvikealan ominais-
piirre. Uusimpana alana maakunnassa on 1990-luvun alussa 
syntynyt viljeltyjen sienten tuotanto, joka käsittää pitkälti yli 

90 % kotimaisesta tuotannosta. Mainittujen alojen tuottei-
den kulutus (sokeriteollisuutta lukuun ottamatta) kasvanut, 
mikä on edistänyt alojen kehitystä.  Yritykset ovat innova-
tiivisesti osanneet hyödyntää ja ennakoida yleisiä kulutust-
rendejä – ja vaikuttaakin niihin – yhteiskunnan muuttuessa. 
Ravitsemuksellisesti keveät raaka-aineet ja nopeasti ja helposti 
valmistettavat ateriakomponentit sekä valmisruoat ovat nosta-
neet näiden alojen yritykset valtakunnallisiksi kärkitoimijoik-
si. Niiden tuotantoketjut perustuvat maan parhaaseen osaa-
miseen muodostaen Satakunnan ruokatuotannon ytimen. 

Suurten yritysten rinnalla monet keskisuuret ja pienet 
yritykset muodostavat toimialoiltaan monipuolisen yritys-
kentän Satakuntaan. Elintarviketeollisuusyrityksiä on maa-
kunnassa runsaat sata, ja kun mukaan lasketaan jalostus-
ta harjoittavat pienyritykset, määrä nousee pariin sataan. 
Suurten ja keskisuurten yritysten tuotekehityksen pitkäai-
kainen ja jatkuva suunta on ollut entistä pidemmälle jaloste-
tetut helppokäyttöiset valmiit ruoat niin kotitalouksille kuin 
ammattikeittiöille. Tähän kehitykseen elintason ja varalli-
suuden nousu on antanut mahdollisuuksia ja sitä kulutus-
yhteiskunta on vaatinut yrityksiltä, jotta ne selviävät kilpai-
lussa. Joillakin väestöryhmillä ruokaan käytettävät tulot ovat 
niukat, mutta valtaosalla valinta runsaasta ruokatarjonnasta 
on mahdollista, sillä elintarvikkeisiin käytettävä osuus koti-
talouksien tuloista on viidessäkymmenessä vuodessa laske-
nut kolmanneksesta nykyiseen 12 prosenttiin. 
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tekijät vähenevät, tuotanto kaSvaa

Satakunnassa maatalouden työvoima on vähentynyt suun-
nilleen valtakunnalliseen tahtiin ja puolittunut toisen 
maailmansodan jälkeen aina vajaassa parissakymmenessä 
vuodessa Nykyisin se on enää nelisen prosenttia koko työ-
voimasta maakunnan maatalouden työvoiman ollessa noin 
4100 henkeä. Tuotantoyksikköjen, maatilojen, keskikoko 
on vastaavasti parinkymmenen vuoden välein kaksinker-
taistunut, esimerkiksi vuodesta 1990 n. 17 hehtaarista ny-
kyiseen n. 35 hehtaariin. Elintarviketeollisuudessa työsken-
telee Satakunnassa n. 2200 henkeä. Elintarviketeollisuuden 
tuotanto on kasvanut pitkään, vaikka työntekijämäärä on 
tuotannon tehostumisen takia vähentynytkin 1970-luvul-
ta, jolloin työntekijämäärä oli suurimmillaan. EU-aikaan 
elintarviketeollisuus siirtyi yhdessä yössä. Ala on pystynyt 
säilyttämään tuotantokykynsä hyvin myös laskusuhdantei-
den aikana. Elintarviketeollisuus on nykyisin Satakunnan 
neljänneksi suurin teollisuudenala. Kun otetaan huomi-
oon alkutuotannon ja jalostuksen välilliset työllisyysvaiku-
tukset (kauppa, kuljetukset, ravitsemistoiminta jne.), niin 
elintarviketalous työllistää yli 12 000 henkeä eli 13 % maa-
kunnan työvoimasta. 

Satakunnan sisällä on tapahtunut elintarviketeollisuu-
den painopisteen siirtyminen Porista Etelä-Satakuntaan. 
Porissa on kuitenkin maakunnan ainoan meijerin ohella 
pääosa alueen leipomoista. Maakunnan eteläosissa elintar-
viketeollisuuden kasvu voimistui 1970- ja 1980-luvuilla, 
kun taas Porissa ala supistui erityisesti 1990-luvun alussa 
teurastus- ja lihanjalostusteollisuuden suurimman yrityk-
sen, Satahämeen Osuusteurastamon alasajon myötä. Siellä 
kertynyttä osaamista ovat monet ammattilaiset levittäneet 
maakunnan muissa yrityksissä. Osuusteurastamon lopet-
taminen nostatti myös maakuntahenkeä, mikä on vaikut-
tanut meijeritoiminnan säilymiseen ja sokerintuotannon 
jatkumiseen maakunnassa. Kolmesta Satakunnan suurim-
masta elintarviketoimipaikasta Lännen Tehtaat-konsernin 
pääpaikka on Satakunnassa kahden muun ollessa (HK 
Ruokatalon Euran ja Säkylän yksikkö, Saarioisten Säilyke 

Oy) maakunnan ulkopuolella. Vuonna 2009 maakunnan 
elintarviketeollisuuden työpaikoista on kaksi kolman-
nesta eteläisen Satakunnan kolmessa kunnassa Eurassa, 
Huittisissa ja Säkylässä, kussakin yli 500 työpaikkaa. 
Elintarvikejalostuksen maantieteellistä sijoittumista ku-
vaa se, että suurin toimipaikka (HK Ruokatalon Euran 
yksikkö) keskipisteenä piirretyn 30 kilometrin säteisen 
ympyrän sisällä sijaitsee n. 70 % Satakunnan elintarvike-
jalostuksen työpaikoista. Seutu onkin yksi Suomen elin-
tarviketuotannon suurista keskittymistä.

innovaatiotoiminnalla tulokSia 

Maatalouselinkeinon ja teollisen jalostuksen varhaisissa vai-
heissa tieteen ja teknologian tuottamat keksinnöt ovat uu-
distaneet tuotantoa. Myöhemmin uusien tuotteiden ja pal-
veluiden luominen markkinoiden kysyntää ennakoiden, 
uudet prosessit ja menetelmät, organisointitavat jne. ovat 
tyypillisiä innovaatioita. Usein niiden käyttöönoton edelly-
tys on teknologisten, taloudellisten ja kulttuuristen tekijöi-
den keskinäinen yhteys ja oikea-aikaisuus. Monet haastat-
telujen esimerkit satakuntalaisista yrityksistä osoittavat, että 
uutuuksien tulee menestyäkseen olla käyttäjälähtöisiä ja ajan 
hermolla.

Kansainvälisten ja kotimaisten innovaatioiden käyttöön-
otto ja leviäminen on vaikuttanut Satakunnassa ratkaisevasti 
koko elintarvikeketjun kehitykseen.  

Tämän hankkeen yrityshaastattelujen perusteella inno-
vaatioiden vaikutukset yritystoimintaan ovat olleet suuret. 
Yritysten innovaatiotoiminta on vaikuttanut erityisesti tuot-
teiden laadun paranemiseen, mahdollistanut markkinoiden 
säilyttämisen ja pääsyn uusille markkinoille sekä alentanut 
yksikkökustannuksia.



261OmavaraistalOudesta valmisruOkiin

Haastatteluissa olivat mukana kaikkien Satakunnan yli sata 
henkeä työllistävien yritysten edustajat sekä johtoa joistakin 
pienemmistä yrityksistä. Näiden yritysten henkilöstö käsit-
tää yli 90 % maakunnan koko elintarvikealan henkilöstöstä. 

Tämän julkaisun toimialaluvuissa on esimerkkejä haasta-
teltujen yritysten erilaisista innovaatiokäytännöistä. Kootusti 
voidaan sanoa, että innovaatiotoiminta lähtee yrityksen si-
sältä ja tarpeista. Innovaatiot syntyvät oman alan tuntemisen 
ja kokeilujen kautta. Yrityksen avoin ja luottamuksellinen il-
mapiiri edistää innovaatioiden syntyä. Haasteena on saada 
koko henkilöstön osaaminen käyttöön. Yrityksissä innovaa-
tiotoimintaa edistetään toisaalta alan seuraamalla alan kan-
sainvälistä kehitystä ja toisaalta pitämällä yhteyttä  asiakkai-
siin sekä ennakoimalla kuluttajien tarpeita. 

Tapoja ovat mm.:
•	  käynnit merkittävimmillä messuilla, 

ideoiden etsiminen ja niiden kansallinen 
soveltaminen (kaikilla tärkeä)

•	  opintokäynnit yrityksiin ja alan 
tutkimuslaitoksiin ulkomailla

•	  jatkuva yhteys asiakkaisiin, kauppaan ja 
tutkimuslaitoksiin (mm. markkinat ja 
kulutuskäyttäytymisen ennakointi)

•	  omien ja kilpailijoiden uutuuksien seuraaminen 
ja vertailutietojen kerääminen

•	  vapaamuotoiset viikkotapaamiset 
ja kahvipöytäkeskustelut

•	  määrämuotoiset yrityksen avainhenkilöistä 
koostuvat kokoontumiset, joissa valmistellut ideat 
esitellään, ryhmitellään ja kootaan ideapankkiin 
oikea-aikaista toteuttamista odottamaan 

Innovaatiotoiminnan vaikutukset satakuntalaisissa elintarvikeyrityksissä

Lähde: Yrityshaastattelut vuosina 2008 ja 2009
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•	  osallistuminen yrityskohtaisiin tai 
yhteistutkimuksiin ja niiden avulla myös 
verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa

•	  alan julkaisuihin perehtyminen ja haut internetistä
•	  alan toimijoiden (yritykset, kehittäjät, muut toimijat) 

kokoontumiset, verkostojen muodostaminen 

Elintarvikejalostuksen historiatarkastelu osoittaa, että var-
haisten innovaatioiden käyttöönottoa ja leviämistä yrityksis-
sä ovat edistäneet kansainvälinen vuorovaikutus, ulkomailta 
Suomeen ja Satakuntaan tulleet innovaattorit sekä korkeasti 
koulutetut ja vauraat edelläkävijät. Teollisen toiminnan ke-
hittyessä omistajien lisäksi palkattu johto ja asiantuntijat ovat 
hakeneet viimeisintä teknologiaa ja menetelmiä Euroopasta 
ja muualta maailmasta joko messuilta tai muista yrityksistä. 
Ulkomailta tulleet asiantuntijat ovat tuoneet Satakuntaankin 
uusinta tietoa täydentämään kotimaista osaamista. Kehitystä 
on tukenut yliopistojen ja tutkimuslaitosten tekemä tutki-
mus, jonka kautta kansainvälinen tietämys on edistänyt in-
novaatioiden syntyä. 

Suomalainen elintarvikeketjun innovaatioympäristö (tut-
kimuksen, koulutuksen, kehittäjien, rahoittajien ym. ver-
kosto) on kehittynyt kansainvälisestikin katsoen erittäin mo-
nipuoliseksi ja korkeatasoiseksi. Kansainvälinen, kansallinen 
ja alueellinen osaamistaso on kehittynyt ja laajentunut. Sekä 
elintarvikealan perustutkimuksen että tuotekehityksen taso 
on noussut. Tutkimus- ja kehityspanos on kansainvälises-
ti tarkastellen hyvällä tasolla. Yritysten käytännön osaamis-
ta täydentävät niiden kumppaneina toimivat korkeakoulut, 
yliopistot, koulutus- ja kehittäjäorganisaatiot. 

Tämän julkaisun yhteydessä tehtyjen haastattelujen pe-
rusteella olemassa olevat verkostot antavat hyvät mahdolli-
suudet alan kehittämiseen Satakunnassa. Haastatellut yri-
tykset olivat markkinoilla menestyneitä kasvuyrityksiä, 
jotka hyödyntävät laajoja informaatioverkostoja ja edusta-
vat käyttäjälähtöistä toimintatapaa. Erityisesti monet pienet 
ja keskisuuret yritykset käyttävät maakunnallisten kehitys-
yksiköiden palveluita, mutta myös suuremmat toimivat eri 
projekteissa maakunnallisten kehittäjien kanssa. Kansallisten 

rahoituslähteiden (mm. Tekes, TE-keskus) ohella elintarvi-
keketjuja on kehitetty monilla Euroopan unionin aluekehi-
tysohjelmilla rahoitetuilla hankkeilla. 

Aina maakunnan kehittäjäorganisaatiot eivät kuitenkaan 
pysty vastaamaan yrityksen erityisosaamistarpeeseen niin 
nopeasti kuin yritys tai yrittäjä toivoo. Suurilla yrityksillä on 
taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa itse innovaatiohank-
keita. Joskus esim. uusien tuotteiden kehittelyä tarkoituksel-
la hidastetaan, koska markkinoilla on riittävästi lähellä olevia 
tuotteita  tai uutuudet veisivät menekkiä oman yrityksen mui-
ta tuotteita. Etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille kehit-
täjäorganisaatioiden mukanaolo on avainasia yhteistyön ja 
hankkeiden hallinnoinnin takia. Henkilöstöresurssien niu-
kentuessa myöskään suuremmat yritykset eivät pysty pereh-
tymään esim. EU:n rahoitusmahdollisuuksiin, jolloin tarvi-
taan kehittäjäorganisaatioiden osaamista ja työpanosta. 

Innovaatioympäristön edelleen vahvistamiseksi elintarvike-
alan yrityksissä nähtiin tärkeäksi mm.:

•	 entistä monipuolisempi verkostoituminen, 
poikkitieteellinen eri alojen yritysten yhteistyö 
sekä myös vapaamuotoinen keskustelu ja toisilta 
oppiminen, hyvien käytäntöjen levittäminen 

•	  kansainvälisen tiedon kokoaminen maakunnan 
ja muiden toimijoiden yhteistyönä

•	  alakohtaisten toimintaketjujen kehittäminen 
tuotannosta kuluttajalle (viljelijät/kasvattajat, 
jalostajat ja kehittäjäorganisaatiot)

•	  entistä parempi tietoisuus rahoitusmahdollisuuksista 
ja kehittäjäorganisaatioiden palveluista 
(palveluiden räätälöinti ja tarvekohtainen 
yksilöinti, tieto erikoisosaamisesta) 

•	  pitkäjänteisen rahoituksen turvaaminen, rahoituksen 
saannin selkeyttäminen ja nopeuttaminen (monen 
paikan sijasta esim. yrityskohtainen vastuuhenkilö)

•	  näkemystä tulevaisuudesta ja rohkeus ottaa 
riskejä, harkinta toiminnan ja rahoituksen 
suuntaamisesta itseisarvoisesti uuteen vai olemassa 
olevan kehittämiseen ja tehostamiseen
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Yritysten, kehittäjien ja rahoittajien yhteistyö on lisääntynyt 
ja monipuolistunut Satakunnassa etenkin viimeisen viiden-
toista vuoden aikana. Alueellisen innovaatiotoiminnan ke-
hittäminen vaatii kuitenkin tulevaisuudessa vielä monipuo-
lisempaa osaamista ja laajoja verkostoja. Toiminnan edelleen 
parantamiseksi tarvitaan entistä enemmän kehittäjäyksiöi-
den yhteistyötä ja työnjakoa sekä palveluiden erilaistamista 
samankaltaistumisen sijaan. Aktiivisella yhteydenpidolla ja 
viestinnällä voidaan varmistaa osaamisen löytyminen ajan-
kohtaisiin tarpeisiin joko maakunnasta, muualta Suomesta 
tai maailmalta.

Tämän julkaisun tarkoituksena on lisätä tietoa 
Satakunnan elintarviketalouden kehityksestä, ominaisuuk-
sista, merkityksestä ja tuoda esimerkeillä esiin eri alojen syn-
tyvaiheita ja kehityksen menestystekijöitä ja innovaatioita. 
Kirjan sisältö antaa toivottavasti perustaa myös Satakunnan 
elintarvikeklusterin kehittämiselle tulevaisuudessa. Alan vi-
sioita ja kehittämistä on linjattu mm. Satakunnan elintar-
vikealan kehittämisohjelmassa 2007–2013 (koordinointi 
Pyhäjärvi-instituutti) ja Satakunnan teollisuusvisiossa 2015. 
(Satakunnan ja Rauman Kauppakamarit, Swot-Consulting). 
Satakunnan teollisuusvisiossa korostetaan koko elintarvike-
arvoketjun toimijoiden yhteistyötä. Elintarvikealan ohjel-
man visio, strategia ja kehittämisen painopisteet on mainit-
tu ohessa. 

Satakunnan elintarvikealan kehittämisohjelman 
visio, strategia ja kehittämisen painopisteet

VISIO

Satakunta on terveellisten elintarvikkeiden tuotta-
jana ja jalostajana Suomen kärkimaakunta.

VISIOTA TOTEUTTAVA STRATEGIA

Elintarvikeketjun kilpailukyky perustuu korkeaan osaamiseen, laa-
tuun, ennakoivaan tuotekehitykseen ja kustannustehokkaaseen 
toimintaan. Tuotantoketjua kehitetään ympäristön kannalta kes-
tävin menetelmin. Monipuolinen yritysverkosto maan kärkiyrityk-
sineen toimii kiinteässä yhteistyössä keskenään ja kehittäjäorgani-
saatioiden kanssa muodostaen innovatiivisen elintarvikeklusterin.

KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET

1 Jalostustuotteiden kehittäminen innovatiivisin 
ja tehokkain tuotantomenetelmin.

2 Markkinatuntemuksen ja -mahdollisuuksien hyödyntäminen.

3 Tulevaisuutta ennakoiva, kannattava ja kestävä raaka-ainetuotanto.

4 Osaamis- ja innovaatioympäristön sekä 
klusteritoiminnan vahvistaminen.
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LIITE 1    Väestönkehitys Satakunnassa vuosina 1900–2008

VÄESTÖ VUODEN LOPUSSA VUODEN 2008 MAAKUNTARAJAN JA KUNTARAJOJEN MUKAAN VUODEN 2009 KUNTARAJAT

Alue 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008 2008 Alue

Harjavalta 1 781 1 694 1 744 2 125 2 633 5 858 7 099 8 195 8 871 8 678 7 877 7 580 7 580 Harjavalta

Huittinen 7 858 8 420 8 433 8 830 8 657 10 406 9 794 9 170 9 486 9 507 9 207 9 026 10 703 Huittinen

Kokemäki 9 867 10 364 10 504 10 755 10 390 13 553 12 352 10 550 9 869 9 483 8 714 8 148 8 148 Kokemäki

luvia 2 845 2 957 2 788 2 851 2 734 3 186 2 892 2 745 3 293 3 409 3 323 3 317 3 317 luvia

Merikarvia 7 049 7 326 7 393 7 182 7 115 7 265 6 372 4 781 4 150 4 187 3 811 3 437 3 437 Merikarvia

Nakkila 4 254 4 412 4 390 4 412 5 015 6 708 6 566 5 586 6 248 6 396 6 094 5 782 5 782 Nakkila

Noormarkku 3 946 3 986 3 883 3 944 3 849 4 448 4 436 4 796 5 708 6 286 6 209 6 125 6 125 Noormarkku

Pomarkku 4 224 4 170 4 133 4 334 4 320 4 666 3 967 3 242 3 009 2 934 2 639 2 512 2 512 Pomarkku

Pori 25 008 27 588 27 418 29 181 35 079 54 514 65 792 75 850 79 405 76 357 75 994 76 403 76 403 Pori

Vampula 2 775 2 694 2 955 3 299 3 206 3 781 3 244 2 670 2 164 1 967 1 776 1 677 .. Vampula

Ulvila 2 787 9 794 10 030 11 366 14 367 9 528 10 020 9 896 12 809 14 317 14 118 13 707 13 707 Ulvila

Porin SK 72 394 83 405 83 671 88 279 97 365 123 913 132 534 137 481 145 012 143 521 139 762 137 714 137 714 Porin SK

Eura 6 308 6 748 6 740 7 278 7 536 10 411 10 223 9 840 9 592 9 534 9 453 9 286 12 576 Eura

Eurajoki 5 547 5 949 6 029 5 911 5 487 6 311 5 723 5 273 5 724 6 145 5 910 5 871 5 871 Eurajoki

Kiukainen 3 831 4 319 4 120 4 342 4 587 5 589 5 170 4 701 4 137 3 874 3 504 3 290 .. Kiukainen

Köyliö 3 410 3 452 3 293 3 486 3 519 4 377 4 068 3 949 3 507 3 306 3 010 2 863 2 863 Köyliö

lappi 3 411 3 762 3 588 3 567 3 488 3 763 3 435 3 228 3 360 3 467 3 293 3 255 .. lappi

Rauma 9 356 10 494 12 879 15 170 16 557 23 927 28 884 33 564 39 613 38 943 37 708 36 492 39 747 Rauma 

Säkylä 2 364 2 629 2 604 2 856 2 995 3 649 4 153 5 099 5 164 5 290 5 108 4 761 4 761 Säkylä

Rauman SK 34 227 37 353 39 253 42 610 44 169 58 027 61 656 65 654 71 097 70 559 67 986 65 818 65 818 Rauman SK

Honkajoki 2 982 3 393 3 642 3 606 3 521 3 962 3 574 2 935 2 559 2 393 2 170 1 918 1 918 Honkajoki

Jämijärvi 3 213 3 503 3 454 3 562 3 496 3 976 3 666 3 080 2 506 2 421 2 308 2 103 2 103 Jämijärvi

Kankaanpää 8 115 8 129 8 129 8 878 9 828 12 244 12 650 12 564 13 516 13 532 13 018 12 314 12 314 Kankaanpää

Karvia 3 695 3 533 3 849 4 120 4 768 5 376 4 791 4 155 3 728 3 342 3 008 2 728 2 728 Karvia

Kiikoinen 2 371 2 612 2 735 2 815 2 656 2 765 2 641 1 894 1 463 1 415 1 349 1 294 1 294 Kiikoinen

lavia 5 351 5 681 5 353 5 250 4 964 5 408 4 640 3 527 2 864 2 705 2 370 2 086 2 086 lavia

Siikainen 4 353 4 288 4 297 4 324 4 576 5 045 4 432 3 195 2 557 2 351 1 947 1 677 1 677 Siikainen

Pohjois-Satakunta 30 080 31 139 31 459 32 555 33 809 38 776 36 394 31 350 29 193 28 159 26 170 24 120 24 120 Pohjois-Satakunta

SATAKUNTA 136 701 151 897 154 383 163 444 175 343 220 716 230 584 234 485 245 302 242 239 233 918 227 652 227 652 SATAKUNTA

Kuntaliitokset, kunnanosa-
liitokset otettu huomioon 
taannehtivasti.

Lähteet: Tilastokeskus, Tilastollisia tiedonantoja, Väestötilasto
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LIITE 1    Väestönkehitys Satakunnassa vuosina 1900–2008

VÄESTÖ VUODEN LOPUSSA VUODEN 2008 MAAKUNTARAJAN JA KUNTARAJOJEN MUKAAN VUODEN 2009 KUNTARAJAT

Alue 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008 2008 Alue

Harjavalta 1 781 1 694 1 744 2 125 2 633 5 858 7 099 8 195 8 871 8 678 7 877 7 580 7 580 Harjavalta

Huittinen 7 858 8 420 8 433 8 830 8 657 10 406 9 794 9 170 9 486 9 507 9 207 9 026 10 703 Huittinen

Kokemäki 9 867 10 364 10 504 10 755 10 390 13 553 12 352 10 550 9 869 9 483 8 714 8 148 8 148 Kokemäki

luvia 2 845 2 957 2 788 2 851 2 734 3 186 2 892 2 745 3 293 3 409 3 323 3 317 3 317 luvia

Merikarvia 7 049 7 326 7 393 7 182 7 115 7 265 6 372 4 781 4 150 4 187 3 811 3 437 3 437 Merikarvia

Nakkila 4 254 4 412 4 390 4 412 5 015 6 708 6 566 5 586 6 248 6 396 6 094 5 782 5 782 Nakkila

Noormarkku 3 946 3 986 3 883 3 944 3 849 4 448 4 436 4 796 5 708 6 286 6 209 6 125 6 125 Noormarkku

Pomarkku 4 224 4 170 4 133 4 334 4 320 4 666 3 967 3 242 3 009 2 934 2 639 2 512 2 512 Pomarkku

Pori 25 008 27 588 27 418 29 181 35 079 54 514 65 792 75 850 79 405 76 357 75 994 76 403 76 403 Pori

Vampula 2 775 2 694 2 955 3 299 3 206 3 781 3 244 2 670 2 164 1 967 1 776 1 677 .. Vampula

Ulvila 2 787 9 794 10 030 11 366 14 367 9 528 10 020 9 896 12 809 14 317 14 118 13 707 13 707 Ulvila

Porin SK 72 394 83 405 83 671 88 279 97 365 123 913 132 534 137 481 145 012 143 521 139 762 137 714 137 714 Porin SK

Eura 6 308 6 748 6 740 7 278 7 536 10 411 10 223 9 840 9 592 9 534 9 453 9 286 12 576 Eura

Eurajoki 5 547 5 949 6 029 5 911 5 487 6 311 5 723 5 273 5 724 6 145 5 910 5 871 5 871 Eurajoki

Kiukainen 3 831 4 319 4 120 4 342 4 587 5 589 5 170 4 701 4 137 3 874 3 504 3 290 .. Kiukainen

Köyliö 3 410 3 452 3 293 3 486 3 519 4 377 4 068 3 949 3 507 3 306 3 010 2 863 2 863 Köyliö

lappi 3 411 3 762 3 588 3 567 3 488 3 763 3 435 3 228 3 360 3 467 3 293 3 255 .. lappi

Rauma 9 356 10 494 12 879 15 170 16 557 23 927 28 884 33 564 39 613 38 943 37 708 36 492 39 747 Rauma 

Säkylä 2 364 2 629 2 604 2 856 2 995 3 649 4 153 5 099 5 164 5 290 5 108 4 761 4 761 Säkylä

Rauman SK 34 227 37 353 39 253 42 610 44 169 58 027 61 656 65 654 71 097 70 559 67 986 65 818 65 818 Rauman SK

Honkajoki 2 982 3 393 3 642 3 606 3 521 3 962 3 574 2 935 2 559 2 393 2 170 1 918 1 918 Honkajoki

Jämijärvi 3 213 3 503 3 454 3 562 3 496 3 976 3 666 3 080 2 506 2 421 2 308 2 103 2 103 Jämijärvi

Kankaanpää 8 115 8 129 8 129 8 878 9 828 12 244 12 650 12 564 13 516 13 532 13 018 12 314 12 314 Kankaanpää

Karvia 3 695 3 533 3 849 4 120 4 768 5 376 4 791 4 155 3 728 3 342 3 008 2 728 2 728 Karvia

Kiikoinen 2 371 2 612 2 735 2 815 2 656 2 765 2 641 1 894 1 463 1 415 1 349 1 294 1 294 Kiikoinen

lavia 5 351 5 681 5 353 5 250 4 964 5 408 4 640 3 527 2 864 2 705 2 370 2 086 2 086 lavia

Siikainen 4 353 4 288 4 297 4 324 4 576 5 045 4 432 3 195 2 557 2 351 1 947 1 677 1 677 Siikainen

Pohjois-Satakunta 30 080 31 139 31 459 32 555 33 809 38 776 36 394 31 350 29 193 28 159 26 170 24 120 24 120 Pohjois-Satakunta

SATAKUNTA 136 701 151 897 154 383 163 444 175 343 220 716 230 584 234 485 245 302 242 239 233 918 227 652 227 652 SATAKUNTA

Kuntaliitokset, kunnanosa-
liitokset otettu huomioon 
taannehtivasti.

Lähteet: Tilastokeskus, Tilastollisia tiedonantoja, Väestötilasto

1.1.2009 Kiukainen liittynyt Euraan.
lappi Raumaan, Vampula Huittisiin.
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LIITE 2    Maa- ja metsätalouden työpaikat  Satakunnassa vuosina 1960–2006

VUODEN 2008 KUNTAJAKO

Alue 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2006

Harjavalta 416 261 136 111 72 60 70

Huittinen 2 573 1 392 975 636 494 470 384

Kokemäki 2 712 1 460 863 535 403 342 254

luvia 700 419 267 175 102 85 75

Merikarvia 1 395 864 468 282 206 173 132

Nakkila 1 449 680 395 284 204 179 115

Noormarkku 942 625 356 192 184 164 160

Pomarkku 897 586 274 204 148 106 69

Pori 2 476 1 547 898 635 404 435 271

Ulvila 1 725 870 514 335 319 212 150

Vampula 1 044 862 577 351 278 241 173

Porin SK 16 329 9 566 5 723 3 740 2 814 2 467 1 853

Eura 2 085 1 058 695 442 341 259 229

Eurajoki 1 441 845 570 379 264 250 169

Kiukainen 1 250 697 448 399 340 271 193

Köyliö 1 394 850 532 367 20 228 176

lappi 896 493 325 272 183 144 107

Rauma 1 054 727 397 270 296 247 161

Säkylä 825 506 298 218 133 112 124

Rauman SK 8 945 5 176 3 265 2 347 1 577 1 511 1 159

Honkajoki 1 167 805 520 393 286 282 281

Jämijärvi 1 403 891 567 371 273 180 155

Kankaanpää 2 742 1 531 963 648 441 365 287

Karvia 2 035 1 292 799 538 376 345 271

Kiikoinen 857 453 280 190 120 94 74

lavia 1 463 892 503 319 248 197 138

Siikainen 1 449 891 487 304 247 208 136

Pohjois-Satakunta 11 116 6 755 4 119 2 763 1 991 1 671 1 342

SATAKUNTA 36 390 21 497 13 107 8 850 6 382 5 649 4 354

Alueella työssäkäyvät 

Lähteet: Tilastokeskus; Väestölaskennat, työssäkäyntitilastot
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LIITE 3    Maatilojen lukumäärä kunnittain vuosina Satakunnassa vuosina 1959–2008

VUODEN 2008 KUNTAJAKO

Alue 1959 1969 1980 1990 2000 2008

Harjavalta 278 232 169 127 82 64

Huittinen 1 290 1 053 791 585 414 330

Kokemäki 1 611 1 159 879 606 398 324

luvia 404 311 223 152 96 67

Merikarvia 890 640 512 249 136 111

Nakkila 1 067 809 448 297 171 137

Noormarkku 594 518 372 198 109 79

Pomarkku 598 463 371 189 117 94

Pori 1 809 1 235 837 493 303 239

Vampula 574 524 418 274 172 137

Ulvila 1 137 856 534 337 157 174

Porin SK 10 252 7 800 5 554 3 507 2 155 1 756

Eura 1 215 937 668 461 321 258

Eurajoki 961 780 540 389 255 212

Kiukainen 737 639 450 322 235 174

Köyliö 775 650 467 344 220 181

lappi 526 416 301 217 147 119

Rauma 830 278 390 246 132 121

Säkylä 475 376 277 185 132 117

Rauman SK 5 519 4 076 3 093 2 164 1 442 1 182

Honkajoki 698 613 469 285 206 176

Jämijärvi 744 682 534 321 207 174

Kankaanpää 1 588 1 357 1 111 608 382 321

Karvia 1 050 904 753 443 312 259

Kiikoinen 413 372 302 193 107 89

lavia 879 702 535 307 190 153

Siikainen 729 600 473 239 154 113

Pohjois-Satakunta 6 101 5 230 4 177 2 396 1 558 1 285

SATAKUNTA 21 872 17 106 12 824 8 067 5 155 4 223

KOKO MAA 385 168 297 257 224 721 129 114 79 783 65 802

yli 1 ha:n maatilat. 1990-> 
aktiivitilat

Lähteet: Maatalouslaskennat 1959 ja 1969, Maatilarekisteri (MMMTike)
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LIITE 4    Maatilojen peltoala (ha) kunnittain Satakunnassa vuosina 1959–2008

VUODEN 2008 KUNTAJAKO

Alue 1959 1969 1980 1990 2000 2008

Harjavalta 2 602 2 758 2 399 2 736 2 717 2 729

Huittinen 13 139 12 953 12 426 12 844 12 844 13 154

Kokemäki 12 388 11 843 11 327 10 697 11 259 11 345

luvia 2 677 2 602 2 440 2 194 2 330 2 245

Merikarvia 4 007 3 931 3 683 2 988 2 945 3 273

Nakkila 7 450 7 421 6 247 6 040 5 869 6 274

Noormarkku 3 112 3 221 2 961 2 503 2 085 2 109

Pomarkku 3 090 3 077 2 910 2 443 2 457 2 436

Pori 10 735 10 171 9 532 9 700 10 335 10 425

Vampula 5 897 5 986 6 268 5 827 6 459 6 484

Ulvila 7 754 7 654 6 233 6 331 6 658 6 727

Porin SK 72 851 71 617 66 426 64 303 65 958 67 201

Eura 8 572 8 499 7 555 7 335 7 435 7 504

Eurajoki 6 938 6 775 6 167 6 281 6 510 6 557

Kiukainen 6 533 6 602 6 259 6 454 6 787 6 416

Köyliö 5 821 5 755 5 573 5 505 5 827 6 223

lappi 4 208 4 149 3 958 4 096 4 324 4 370

Rauma 3 677 3 280 3 020 2 509 3 405 3 529

Säkylä 3 683 3 579 3 024 3 171 3 310 3 222

Rauman SK 39 432 38 639 35 556 35 351 37 598 37 821

Honkajoki 5 222 5 419 5 324 5 087 5 970 6 626

Jämijärvi 5 309 5 490 5 413 5 024 5 468 5 794

Kankaanpää 9 910 10 004 9 762 8 416 8 799 9 523

Karvia 7 539 7 737 7 511 6 834 7 124 8 109

Kiikoinen 2 805 2 806 2 995 2 779 2 892 2 908

lavia 5 049 4 981 4 589 3 939 4 033 3 964

Siikainen 4 054 4 127 3 870 3 172 3 379 3 458

Pohjois-Satakunta 39 888 40 564 39 464 35 251 37 665 40 381

SATAKUNTA 152 171 150 820 141 446 134 905 141 221 145 403

KOKO MAA 2 633 317 2 669 058 2 462 745 2 544 192 2 196 435 2 289 148

Lähteet: Maatalouslaskennat, Maatilarekisteri, MMMTike
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LIITE 5    Maatilojen keskipeltoala (ha) kunnittain Satakunnassa vuosina 1990–2008

Alue 1990 1995 2000 2005 2008

Harjavalta 21,55 24,85 33,33 38,75 42,64

Huittinen 21,96 25,93 31,54 38,03 40,47

Kokemäki 17,65 21,84 28,52 32,44 35,01

luvia 14,44 18,49 24,70 28,73 33,51

Merikarvia 12,00 15,77 21,89 28,85 29,48

Nakkila 20,33 23,71 34,56 40,71 46,13

Noormarkku 12,64 16,98 19,18 25,52 26,69

Pomarkku 12,93 16,53 21,20 23,21 25,92

Pori 19,60 25,46 34,19 41,82 43,62

Ulvila 18,82 21,67 28,51 35,61 38,89

Vampula 21,27 26,63 37,82 41,09 48,39

Porin  SK 18,33 22,65 29,79 35,49 38,49

Eura 15,93 19,52 23,63 27,11 29,09

Eurajoki 16,15 20,79 25,75 29,27 31,08

Kiukainen 20,00 22,31 29,20 34,95 36,87

Köyliö 16,00 19,47 27,19 30,98 34,38

lappi 18,88 23,30 29,54 34,05 36,72

Rauma 13,27 17,17 21,68 26,86 29,16

Säkylä 17,14 19,30 25,36 27,06 27,54

Rauman SK 16,68 20,27 25,96 29,91 32,02

Honkajoki 17,85 22,50 29,54 36,31 37,86

Jämijärvi 15,65 18,77 27,16 32,09 33,30

Kankaanpää 13,84 17,43 23,73 28,62 29,67

Karvia 15,43 17,27 23,03 29,11 31,43

Kiikoinen 14,40 17,75 27,08 29,96 32,67

lavia 12,83 14,63 21,38 24,73 25,91

Siikainen 13,27 16,80 22,36 28,43 30,87

Pohjois-Satakunta 14,71 17,77 24,61 29,84 31,50

SATAKUNTA 16,81 20,55 27,19 32,23 34,55

KOKO MAA 17,34 21,68 27,97 33,04 34,97

Lähde: MMMTike, Maatilarekisteri
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LIITE 6    Elintarviketeollisuuden työpaikat kunnittain Satakunnassa vuosina 1981–2006

Alue 1981 1990 1995 2000 2005 2006

Harjavalta 28 25 31 21 3 3

Huittinen 300 523 541 524 430 575

Kokemäki 148 63 40 34 32 21

luvia 1 1 8 10 2 0

Merikarvia 16 11 6 2 2 1

Nakkila 2 6 10 3 4 4

Noormarkku 6 13 2 1 0 0

Pomarkku 2 2 1 0 0 0

Pori 1447 1138 509 541 451 435

Ulvila 28 75 111 113 102 113

Vampula 5 2 1 4 6 0

Porin SK 1983 1859 1260 1253 1032 1052

Eura 158 207 402 594 511 503

Eurajoki 9 17 13 12 13 13

Kiukainen 1 1 2 2 7 0

Köyliö 8 67 6 98 32 17

lappi 10 3 5 12 29 32

Rauma 265 171 94 78 55 50

Säkylä 1059 621 397 410 477 503

Rauman SK 1510 1087 919 1206 1124 1118

Honkajoki 38 58 69 119 66 69

Jämijärvi 2 96 78 7 9 10

Kankaanpää 73 110 74 131 99 99

Karvia 38 11 9 9 5 1

Kiikoinen 1 1 1 1 1 3

lavia 46 29 29 3 4 4

Siikainen 6 2 2 3 5 9

Pohjois-Satakunta 204 307 262 273 189 195

SATAKUNTA 3697 3253 2441 2732 2345 2365

Lähteet: 1981 Satakunnan seutukaavliiton toimipaikkarekisteri, TK työssäkäyntitilasto. Tiedot eivät täysin vertailukelpoisia eri käsitteiden takia.
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LIITE 7    Elintarvikkeiden kulutus asukasta kohti Suomessa vuosina 1980–2008

KULUTUS HENKEÄ KOHTI 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008

Nestemäiset 
meijerituotteet, litraa¹

273,0 243,0 222,9 203,1 188,8 183,9 184,5 182,5

Juusto 14,8 17,7 18,6 19,9 19,9

Voi, kg 11,7 10,9 5,5 5,5 3,7 2,7 2,8 2,7

Margariini, kg 7,9 7,1 7,6 8,3 7,7 7,4 7,5 7,5

Muut, kg 2,6 2,1 3,0 5,6 5,6

Ravintorasvat yht. 14,4 13,5 13,1 13,2 13,1

Jäätelö 13,5 14,0 13,3 12,6

Naudanliha, kg 19,4 19,1 18,6 18,7 18,2

Sianliha, kg 33,3 32,6 33,5 34,9 35,3

lampaanliha, kg 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6

Siipikarjan liha, kg 9,9 13,3 16,1 17,6 18,5

Muu liha, kg 4,00 0,2 0,2 0,3 0,4

liha yht. 58,9 60,8 64,1 67,0 65,6 68,8 72,2 72,9

Kananmunat, kg 11,7 10,6 11,1 11,8 10,1 9,3 9,3 9,4

Kala, kg 32,7 30,3 18,0 14,0 13,2 14,1 14,5 ..

Vehnä, kg 44,7 46,1 43,5 44,9 45,9 49,3 48,0 ..

Ruis, kg 20,8 20,0 17,4 15,5 15,3 15,2 16,7 ..

Muu vilja, kg² 9,2 9,6 12,1 9,0 14,0 14,2 15,4¹ ..

Viljat yht. 74,7 75,9 73,0 69,4 75,3 78,8 80,1 ..

Tuoreet vihannekset, kg³ 21,1 36,1 41,5 51,7 54,4 55,1 56,4 ..

Säilötyt, kg 10,0 12,2 13,3 12,2 ..

Vihannekset yht., kg 61,7 64,6 68,4 68,6 ..

Peruna, tuore, kg 59,8 68,2 59,5 59,6 61,6 62,0 58,4 ..

Sokeri, kg 36,8 36,3 33,5 35,4 32,0 32,0 30,9 ..

Hedelmät ja marjat, kg 90,2 90,4 86,2 ..

¹  Maito, piimä, kerma ja jogurtit
²  Ohra, kaura, v. 2007 yht. 5,6 kg + maissi, riisi v. 2007 yht. 6,4 kg
³  Sis. viljellyt sienet

Lähteet: MMM, Tike, Ravintotase, Suomen Gallup, Elintarviketieto Oy
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LIITE 8    Elintarvikeomavaraisuus Suomessa 1950–2008, tuotanto prosenttia kulutuksesta

TUOTERYHMÄ/ 
VUOSI

LEIPÄVILJA1)

MAITO-
TUOTTEET, 

NESTE

MAITO-
TUOTTEET, 

RASVAT

NAUDAN 
LIHA

SIAN LIHA
SIIPIKARJAN 

LIHA
KANAN-
MUNAT

SOKERI

1950 55/70 100 100 105 20¹

1955 65/50 100 95 106 16

1960 85/101 121 91 94 123 26

1965 74/80 115 93 101 124 22

1970 94/98 115 110 110 97 136 34

1975 66/150 127 98 101 100 153 46

1980 70 129 128 102 120 106 140 64

1985 87 128 131 102 110 97 159 59

1990 175 122 143 122 114 99 136 76

1995 72 111 126 109 100 96 124 80

2000 103 112 132 93 101 93 114 71

2001 92 112 135 97 105 100 113 71

2002 94 115 138 98 111 103 110 75

2003 104 111 135 100 112 101 116 60

2004 115 109 132 94 112 104 119 72

2005 102 106 129 89 116 103 119 78

2006 96 105 128 90 115 106 116 52

2007 116 101 125 90 116 102 115 40

2008 114 99 121 85 116 103 117 26

leipäviljan, maidon, lihan, munien ja sokerin omavaraisuusluvut on laskettu kotimaan tuotannon ja käytön suhteena. 1) Vuosina 1950–75 ruis/vehnä.

Lähteet: Maatalouskalenteri, MMM, Tike, Suomen Gallup, Elintarviketieto Oy



275OmavaraistalOudesta valmisruOkiin

HAASTATTElUT
Haastateltu, joitakin keskeisiä tehtäviä ja haastatteluaika
Ellilä, Heikki  vihannesviljelijä vuodesta 1972, MTK Satakunnan puheenjohtaja 1997–2001. (28.3.2008)
Haikonen, Markku  tuotantopäällikkö/tehdaspäällikkö  Sucros Oy (lännen Sokeri) vuodesta 1988. (18.3.2008)
Hakanpää, Pirjo  teknologia-asiantuntija  Satakunnan TE-keskus vuodesta 2002. (11.3.2008)
Halinen, Pertti  kehityspäällikkö, Kemira Oy vuoteen 1991, Mykora Oy:n kehittäjä. (28.3.2008)
Heiskanen Seppo  johtaja, Elintarviketeollisuusliitto ry vuodesta 1979. (20.2.2009)
Helèn, Harry  yliopistonlehtori/yliassistentti, Helsingin yliopisto, elintarviketeknologia/pakkausteknologia vuodesta 1986. (20.2.2009).
Häyry, Reijo  Satahämeen Osuusteurastamon toimitusjohtaja 1969-1988, lounais-Suomen osuusteurastamon ja lSO Foodin  
   toimitusjohtaja 1989. (9.4.2008)
Jaakkola, leena  tuotekehityspäällikkö, Saarioisten Säilyke Oy vuodesta 2001. (12.11.2008)
Jokinen, Eero  hankinta- ja valikoimapäällikkö/hankintapäällikkö, Satakunnan Osuuskauppa  vuodesta 1989. (21.4.2009)
Jori, Marko  toimialapäällikkö/kehityspäällikkö Pyhäjärvi-instituutti vuodesta 2000. (8.1.2008)
Junnila, Timo  toimitusjohtaja Pro Agria Satakunta / Satakunnan maaseutukeskus vuodesta 1996, suunnitteluagronomi 1987–1995. (17.9.2008)
Kivioja, Esa  toimitusjohtaja KKK-Vihannes Oy vuodesta 1986. (30.10.2008)
Korhonen, Hannu  professori Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) vuodesta 1994. (5.3.2009)
Korpela, Seppo  toimitusjohtaja lihajaloste-Korpela Oy vuodesta 1997, lihajaloste A. Korpelan Ky:n osaomistaja vuodesta 1987. (13.3.2009)
Kurri, Pekka  maatalousjohtaja lännen Tehtaat Oy 1988–2006, viljelyosaston päällikkö 1980–1987. (26.2.2008)
laihonen, Jari  toimitusjohtaja Kivikylän Kotipalvaamo Oy vuodesta 1992. (5.2.2008)
leija, Jari   toimitusjohtaja HK Ruokatalo Oy vuodesta 2007, mm. HK Ruokatalon siipikarjaliiketoiminnan johtaja 2006–2007,  
   sitä ennen tuotannon ja kuljetusten logistiikkavastaavana. (22.1.2009)
Malmivaara, Hannu  toimitusjohtaja Pirjon Pakari Ky vuodesta 1985. (9.2.2009)
Mäkelä, Ilkka  toimitusjohtaja Saarioinen Oy vuodesta 2007, toimitusjohtaja Saarioisten Säilyke Oy 1997-2006. (14.10.2008)
Norri, Olli   vihannesviljelijä 1960-luvulta Norrin tilalla. (15.4.2008) 
Oksman, Jarmo  toimitusjohtaja Osuuskunta Satamaito vuodesta 2001, toimitusjohtaja laaksojen Maitokunta ja  
   Pohjanmaan Juusto Oy 1997–2000. (18.12.2008)
Palokangas, Simo  vuorineuvos, toimitusjohtaja HK Ruokatalo Oy / Oyj 1994–2006, toimitusjohtaja lännen Tehtaat Oy/Oyj 1987–1994. (16.10.2008)
Perttuli, Pentti  toimitusjohtaja länsi-Suomen Sokeritehdas / lännen Tehtaat 1951–1981. (12.3.2008).
Pitkänen, Hannu  toimitusjohtaja Mykora Oy vuodesta 2003, Honka-Holding-yhtiöiden toimitusjohtaja vuodesta 2008. (17.4.2008)
Puolanne, Eero  professori Helsingin yliopisto elintarviketeknologia/lihateknologia vuodesta 1983.(19.2.2009)
Pyysalo, Maritta  laatupäällikkö lännen Pakaste Oy, laatupäällikkönä ja kemistinä lännen Tehtailla vuodesta 1982. (16.12.2008)
Ranta-aho, Kari  kalatalouspäällikkö ja -johtaja Varsinais-Suomen TE-keskus, kalatalousyksikkö vuodesta 1995.  
   Sitä ennen Turun kalatalouspiirin johtaja. (14.4.2008)
Salovaara, Hannu  professori Helsingin yliopisto, elintarviketeknologia / viljateknologia vuodesta 1987. (19.2.2009)
Suni, Veli-Pekka  viljelypäällikkö, viljelijä vuodesta 1983. (15.4.2009)
Tuomi, Harri  toimialajohtaja Satakunnan Osuuskauppa vuodesta 2008, linjajohtaja vuodesta 2005,  
   toimialajohtaja Osuuskauppa Keula 1999–2005. (21.4.2009)
Tuomola, Timo  toimitusjohtaja Broilertalo Oy 2000–2001, tehtaanjohtaja 1997-2000, tuotantojohtaja 1993–1997. (28.1.2009)
Tähtinen, Matti  toimitusjohtaja Saarioisten Säilyke Oy vuodesta 2007, mm. tuotantopäällikkö Saarioinen, Sahalahti 1990–2006. (12.11.2008)
Törmä, Eila  toimitusjohtaja Satafood Kehittämisyhdistys ry vuodesta 2000. (13.11.2008)
Valli, Timo  toimitusjohtaja Porin leipä Oy vuodesta 2003, Sarpi Oy:n leipomopäällikkönä vuodesta 1989 ja  
   toimitusjohtajana vuoteen 2002. (13.1.2009)
Valtanen, Jari  toimitusjohtaja KalaValtanen Oy vuodesta 2008, sitä ennen Kalastusyhtymä Valtanen 1970-luvun lopulta. (4.5.2009)
Vanhanen, lasse  tekninen johtaja lännen Säilyke Oy 1989–1995, johtaja 1988–1989, tekninen johtaja lännen Tehtaat 1972–1987. (26.3.2008)
ylikylä, Tero  kalatalousneuvoja Satakunnan Kalatalouskeskus (/kalatalouspiiri) vuodesta 1987. (21.4.2009)
ylitalo, Harto  projektipäällikkö  Pyhäjärvi-instituutti, 1992–2009. (8.1.2008)
Åkerström, Ari  lehtori, projektipäällikkö Porin Ammattiopisto, opettaja vuodesta 1987 Porin Teljän ammattioppilaitos,  
   sitä ennen eri tehtävissä Satahämeen Osuusteurastamossa (20.1.2009)



276

VIITTEET
1 Soininen 1984, 30–35.

2 Anttila 1974, 120–126.

3 Östman 2004, 28–32.

4 Peltola 2006, 64.

5 Anttila, 1974, 174–178.

6 Östman 2004, 92–106

7 Rantatupa 2004, 300–301.

8 Vihola 2004, 332–337.

9 Peltola 2006, 426–444

10 Vihola 2004, 351–353.

11 Vihola 2004, 356–359.

12 Suomen maatalouden historia, osa 2, liitteet 1 ja 2.

13 Jutikkala 2004, 317–221.

14 Peltola 2006, 427.

15 Kaukamaa-lähdeoja 1961, 337–338.

16 Rasila 1984,15.  

17 Suomen sokeriteollisuuden historia 1968, 223–225

18 Heikkinen, Hoffman 1984, 80.

19 Östman 2004, 19–23.

20 Peltola 2006, 67–73.

21 Kaukamaa-lähdeoja 1961, 65.

22 Alho 1968, 159–161.

23 Ala-Peijari 1987, 18.

24 Vihola 2004, 391–394.

25 Harju 1978, 29–31.

26 Ahvenainen, Kuusiterä 1982, 252.

27 Pihkala 1982, 274–275.

28 Peltola 2005, 119, 455–457.

29 Sillanpää 1999,26–32.

30 Sillanpää 1999,58.

31 Uusivirta 1992, 38

32 Sillanpää, 1999, 41–42.

33 Sillanpää 1999, 34–35.

34 Valonen 1992,12–14.

35 Uusivirta 1992, 32.

36 Ahvenainen, Kuusiterä 1982, 251–252.

37 Rantatupa 2004, 453–487.

38 Rantatupa 2004, 453–487.

39 Rantatupa 2005,142–164.

40 Granberg 2005, 166, maatalouslaskennat.

41 Niemelä 2005, 2006–216.

42 Niemelä 2005, 1993–2005.

43 Niemelä 2005, 223–227.

44 Vihinen 2004, 258–267.

45 Satakunnan seutukaavaliitto 1973, 9–15.

46 Hjerppe 1998, 412.

47 Kehittyvä elintarvike 1/2007.

48 Seppelin 2004, 320–325.

49 Ala-Peijari 1987, 4–23.

50 Satakunnan Kansa 26.3.1990.

51 Satakunnan Kansa 6.9.1994.

52 Hämäläinen 2003,18.

53 Ala-Peijari 1987.

54 laurila 2004, 237.

55 Niemi, Ahlstedt, 2009.

56 Tilastokeskus, Kansatalouden 
tilinpito, MMMTike. MTT, ETl.

57 Tilastokeskus, aluetilinpidon aikasarja, 2008.

58 Knuuttila ja Vatanen, 2008, 17–22, 35–42.

59 Knuuttila ja Vatanen, 2008, 17–22, 35–42.

60 Knuuttila, 2004, 45–75.

61 Isosaari 1999.

62 Tilastokeskus 2005

63 Tilastokeskus, SVT.

64  Keittiö 2007, TNS Gallup Oy Consumer.

65  Kuluttajatutkimuskeskus 2008, MMMTike 2009.

66  Ahlström 1997, Valtion 
ravitsemusneuvottelukunta 2006.

67  Turun kliininen tutkimuskeskus, 2008

68  Poppe ja Kjarnes 2003, Piiroinen 2004.

69  lähteenmäki-Uutela, 2008. 

70  Päivittäistavarakauppa yhdistys PTy 2008.

71  Helander 2008, Kaupparekisteri.

72  Katajajuuri ym. 2008.

73  MMMTike, 2009.

74  Arvola ym. 2006.

75  ympäristökeskus 1995.

76  Pyhäjärvi-instituutti, Pyhäjärven  
 suojelutyö 2000–2006 ym.

77  Katajajuuri ym., 2006.

78  Rogers, 1983/1995/2003.

79  Tekes, Teknologiakatsaus 197/2007.

80  Tilastokeskus 2006.

81  Malin 2007.

82  Anttila, 1974, 60–63.

83  Kaukamaa, lähdeoja 1961.

84  Kaukamaa, lähdeoja, 1961, 45–65.

85  Niemelä, 1996, 453–461.

86  Kaukamaa ja lähdeoja, 1961, 124–125.

87  Kaukamaa, lähdeoja, 1961, 142–144.

88  laakkonen 2002, 103.

89  Kananen, 1986, 21.

90  luostarinen, 2005, 44–46.

91  TEM, 2008.

92  Kautonen 2008, 13.

93  Maatalouslaskennat 1959 ja 1969, Maatilarekisteri. 

94  Alho, 1968, 43–44.

95  Ahvenainen, Kuusterä 1982, 252.

96  Heino 1989, 17–33.

97  Turun Sanomat 4.8.1938 / Heino, 1998, 38. 

98  Heino, 1989, 53–59. 

99  Heino, 1989, 95–167.

100  www.myllyliitto.fi, 2.4.2009.

101  Salovaara 1979, 47–49, 90.

102  Salovaara 1979, 34–35.

103  Vilja-alan yhteistyöryhmä 2008.

104  Viljastrategiatyöryhmä 2008, 21.

105 Nummelin, 1987.

106 Heino 2002.

107 www.kansallisbibliografia.fi

108 Jalas 2007, 220–221.

109 Satakunnan Kansa 12.3.1989.

110 Jalas 2007, 293–299.

111 Nummelin, 198, 21.

112 lagerroos 1994.

113 Satakunnan Kansa 11.5.1989.

114 Vilja-alan yhteistyöryhmä 2008, 15–16.

115 Heino 1988. 119–125, 149–369.

116  Ala-Peijari 1987.

117 Bonsdorff 1997, 9.

118 Bonsdorff 1997.

119  Nummelin 1997, 8–11.

120 Bonsdorff 1997.

121  Alho, 1968, 159–161.

122 Heino 2002.

123 www. hartwall.fi

124 Koivuniemi  2004, 107.

125 Satakunnan Kansa 19.3.2009

126 Nummelin 1987, 9.

127 Östman, 2004,19–32.

128 Pessi, 1966, 47–48.

129 Peltola, 2006, 66–71.

130 Pessi, 1966, s. 47–55.

131 Jäntti, 1992, 20.

132 Jäntti, 1992, 21–22.

133 Jäntti, 1992, 20–22.

134 Jarmo Peltola, 2006, 67–73.

135 Hokkanen 1980, 265.

136 Jäntti, 1992, 36–37.

137 Östman, 2006, 189–197.

138 Kaukamaa ja lähdeoja, 1961, 65.

139 Pessi, 1966, 110–123.

140 Pessi, 1966, s. 22–26, 59, 64–65.

141 Pessi, 1966, 227.

142 Östman, 2004, s. 19–32.

143 Jäntti, 1992, 36–37

144 1966.142–143, 291.

145 Pessi, 1966, 168–169.

146 Pessi, 1966, 186–195.

147 Pessi, 1966, 201–202.

148 Pessi, 1966, 271, 272.

149 Pessi, 1966, 205–206

150 Pessi, 1966, 233–245.

151 Pessi, 1966, 233–262.

152 Pessi, 1966, 342.

153 Jäntti, 1992, 81–82.

154 Hokkanen, 1980, 123–135.

155 Hokkanen, 1980, 123–135.

156 Hokkanen, 1980, 188.

157 Hokkanen, 1980, 123–135.

158 Jäntti, 1992, 95–96



277OmavaraistalOudesta valmisruOkiin

159 Satakunnan Kansa, 13.9.1988

160 Perko 2005, 38–41.

161 1992, 113–114.

162  Satakunnan Kansa 17.8.1991.

163  Perko 2005,163–16.

164  Perko 2005, 171, 222.

165  Satakunnan Kansa 10.8.1993.

166  Satakunnan Kansa 12.4.1994.

167 Satakunnan Kansa 23.5.1995.

168   Perko 2005, 229–23.

169  MMMTike.

170 Jäntti 1992. 116–118.

171   Hokkanen 1980, 192.

172  Hokkanen,1980, 153–154.

173 Jäntti 1992, 67.

174  Jäntti 1992, 91.

175  Jäntti 1992, 85–87.

176  Satakunnan Kansa 9.2.1996.

177  Hokkanen 1980, 144–156.

178  Niemi, Ahlstedt, 2007, 2009. 

 Satamaidon vuosikertomus 2008.

179  Suistoranta 1989, 16.

180  Harju 1978.

181  Suistoranta 1989, 68–69.

182  Suistoranta 1989..

183  Suistoranta 1989, 46.

184 Suistoranta 1989,127.

185 Harju 1978.

186 Vihola 2006, 391–394.

187 Suistoranta 1989, 112–113, 150.

188 Viikki 2001,128–129.

189 Heino, 2002, 298.

190 Suistoranta 1989.

191 Harju 1978.

192 Harju 1978, 75.

193 Helander 1988,152–153.

194 Suistoranta 1989, 202.

195 Satakunnan Kansa 25.3.1993.

196 Satakunnan Kansa 27.1.1993.

197 Satakunnan Kansa 25.3.1993.

198 Satakunnan Kansa 7.2.1990.

199 Peltola 2006, 76–77.

200 Salmi &Salmi, 1991, 60.

201 Peltola 2006, 74–79.

202 Kaukamaa-lähdeoja 1961, 292–293.

203 Saiha-Virkkunen 1986, 67.

204 Salmi & Salmi, 1991, 97–100.

205 Salmi & Salmi, 1991, 48–49.

206 Salmi & Salmi, 1991,102.

207 Satakunnan seutukaavaliitto, 1969, 63–64.

208 Suomela, Häkkilä 2005.

209 lOS, Kallioniemi 2008.

210 Sampi II -projekti 2005.

211 RKTl, 2009.

212 Järvi,1940, 2–15.

213 Sarvala 2001, 41–43, 82.

214 Pyhäjärven kalastusalue, 2009.

215 Hirvonen, Helminen Sarvala 1992, 21–33.

216 Tarvainen, Ventelä 2007.

217 SVT, Satakunnan Kalatalouspiiri.

218 RKTl, 2009.

219 Pessala,1981. 

220 Peltola, 2006, 64.

221 Jutikkala 1945, 71–81.

222 Seppälä 1986, s. 127–128.

223 ETl 2009.

224 Kaukamaa-lähdemäki, 1961, 240.

225 Heino, 1989, 357–359.

226 Heikkilä, 1995, 13–16.

227 MMMTike, Puutarhayritysrekisterit.

228 Urbans, 1968, 41–51.

229 Urbans, 1968, 7–11

230 Suomen sokeriteollisuuden historia, 1946, 223–225.

231 Suomen sokeriteollisuuden historia, 1968,  201–202.

232 Urbans, 1968, 74.

233  Urbans, 1968,147–158.

234  Suomen Sokeri Osakeyhtiö, 1969, 48.

235  Suomen Sokeri Osakeyhtio, 1969, 218–222.

236  Ilvonen, 2007, 38.

237  Suomen Sokeri Osakeyhtiö 1970, 223–225. 

  Seppälä, 1986, 12–14.

238  Seppälä, 1986.

239  Seppälä, 1986, 112–114.

240  Raininko, 2003.

241  Suomen Sokeri Osakeyhtiö, 1970, 225.

242  Seppälä, 1986, 218–220.

243  Sokeristrategia-työryhmän loppuraportti 2004.

244  Sugar International Analysis The 
European Comission, 2003.

245  MMM Tike, Suomen Gallup, Elintarviketieto.

246  Satakunnan sokeriryhmä, Pyhäjärvi-instituutti 2005. 



278

läHTEET
Kirjallisia lähteitä 

Aho, Johanna & Hilden, Tiina (toim.), Maidon matkassa. Opetushallitus. 
Helsinki 2007.

Ahvenainen, Jorma & Kuusterä Antti, Sotien välinen kausi teoksessa Suomen 
Taloushistoria. Helsinki1982.

Ala-Haavisto, Hannu, Suomen sikatalouden kilpailuedut vientimarkkinoilla. 
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja 23. Eura 1999.

Ala-Peijari, Jukka, Elintarviketeollisuus kansantaloudessa. Elinkeinoelämän 
tutkimuslaitos. Helsinki 1987.

Alho, Keijo, Teollistumisen alkuvaiheita Suomessa. Kustannusosakeyhtiö 
Otava. Keuruu1968

Alestalo, Matti, yhteiskuntaluokat ja sosiaaliset kerrostumat toisen 
maailmansodan jälkeen. Teoksessa Suomalaiset, yhteiskunnan rakenne 
teollistumisen aikana. Porvoo  1985.

Ali-yrkkö, Jyrki & Honkanen Petri & Hyysalo & Sampsa  & Uotinen,Johanna, 
Globalisaatio, innovaatio ja kansalaisuus- ProACTiivisiä näkökulmia 
innovaatiopolitiikkaan. ProACT-tutkimusohjelman loppuraportti. 
Helsinki. Kauppa- ja teollisuusministeriö & Tekes 2006.

Anttila, Veikko, Talonpojasta tuottajaksi. Helsinki 1974.

Bonsdorff, Seppo, Matrikkeli portteri-, olut-, ja sahtipanimoista. Jyväskylä 
1997.

Chesbrough, Henry, Open innovation: The New Imperative for Creating and 
Profiting from Technology. Cambridge 2003.

Ebersberger, Bernd, Mikä estää yrityksiä innovoimasta? Innovaatiopolitiikka 
- Kenen hyväksi, keiden ehdoilla? lemola, T. & Honkanen, P. (toim.) 
Helsinki 2004.

Elintarvikkeiden innovaatioryhmän muistio. Maa- ja metsätalousministeriö. 
Helsinki 2003.

Elintarvike  ja Terveys. Vuosikerrat 2001–2009. Pori.

Elintarviketalous 2009, Tns gallup, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. 
Helsinki 2009.

Elämän puolesta. Maatalouden tutkimuskeskus 100 vuotta. Maatalouden 
tutkimuskeskus. Jokioinen 1998.

Euroopan yhteisöjen komissio, Vihreä kirja innovaatioista, Bryssel 
20.12.1995 KOM (95) 688 lopullinen. Vol 1. 1995.

Forsman, Sari, Elintarvikealan maaseutuyritysten nykytila: vahvuudet, 
heikkoudet ja kehitysnäkymät. MTT taloustutkimus, selvityksiä 
16/2001. Helsinki 2004.

Gagan J. ja Vogel. CM, Kehitä kärkituote. Ideasta innovaatioksi. Talentum. 
Helsinki 2002.

Granberg, leo,  Maatalouden tulojärjestelmän synty ja Tuotannon kasvun 
vuosikymmenet. Teoksessa Suomen maatalouden historia, osa III. 
Helsinki 2004.

Haarukkapaloja elintarviketeollisuudesta 2004. Suomen Gallup 
Elintarviketieto Oy 2004.

Hannukainen, Eeva, Makkaran ja lihan kulutus Suomessa vuosina 1904–
1979. Helsingin ylipiston lihateknologian laitoksen julkaisuja 249. 
Helsinki 1980.

Harju, Olavi, Satahämeen Osuusteurastamo, 60 vuotta tuottajan parhaaksi. 
Pori 1978.

Hautamäki, Antti, Innovaatiot ja sosiaalinen pääoma, teoksessa Sosiaalinen 
pääoma.Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Helsinki 2007.

Hautamäki, Antti, Kestävä innovointi; innovaatiopolitiikka uusien haasteiden 
edessä. Sitra. Helsinki 2008.

Heikkilä, Minna, Tyrnin viljely ja käyttö Suomessa. Satakuntaliitto. Pori 1996.

Heino, Jarkko, Jyvä, joka iti. Raision yhtymän tarina 1939–1989. Keuruu 
1989.

Heino, Ulla, Idylliä ja tehokkuutta 1875–2000. Rauman kaupunki. Rauma 
2002.

Helander, Pekka,  Alasimelta automaatioon, maakauppiaista marketeihin. 
Katsaus euralaiseen yritystoimintaan, Euran yrittäjät. Pori 1998.

Helander, Pekka, Kauttua, Tehtaitten kylä. Eura 2008.

Hirvonen, Arto & Helminen Harri & Sarvala, Jouko, Säkylän Pyhäjärven 
ekologinen tila ja kalastus 1980-luvulla.  Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja 
6. Eura 1992.

Hjerppe, Riitta, Teollisuus Suomi teoksessa Suomen Taloushistoria 2. 
Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 1982.

Hovi, K., Suomalaisten yritysten innovaatiotoiminnan muuttuvat muodot. 
Teoksessa uutta tietoa ja osaamista innovaatiopolitiikan käyttöön. 
ProACT-tutkimusohjelma 2001–2005, toim. Pekka Pesonen. Tekesin 
teknologiaohjelmaraportti 5/2006.

Hokkanen, Kari, Maidon tie. Valio ja osuusmeijerijärjestö 1905–1980. 
Helsinki 1980.

Hyvärinen, Jari & Rautiainen, Anna-Maija, Innovaatiotoiminnalla 
kilpailukykyä ja kasvua. Tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikuttavuus eri 
tasoilla. Tekesin teknologikatsauksia 188/2006.

Hämäläinen, Pekka, lyhyt historia. Elintarviketeollisuusliitto 60 vuotta. 
Helsinki 2003.

Ilvonen, Heikki,  Juurikassokeritehtaiden historiaa Suomessa. Sääksmäen 
Voipaalasta nykypäivään 1838–2007. Turku 2007.

Isosaari, Heikki, Elintarvikeketjut lounais-Suomessa. Pyhäjärvi-instituutin 
julkaisuja 22. Eura 1999.

Jalas, Aaro, Maa, talous ja tieto. Taloustutkimusta maareformeista EU-
Suomeen. Jyväskylä 2002.



279OmavaraistalOudesta valmisruOkiin

Jutikkala, Eino, Omavarainen maatalous teoksessa Suomen Taloushistoria 2. 
Helsinki 1982.

Jutikkala, Eino, Puoli vuosisataa elintarviketeollisuutta. Huhtamäki-yhtymän 
ja siihen liitettyjen tehtaiden vaiheita.  SKS. Helsinki 1945.

Jäntti, Kalevi, yhdeksän vuosikymmentä Satamaitoa. Rauma 1992.

Järvi, T.H. Pyhäjärven siikakanta, Suomen kalatalous 14.1940.

Kananen, Ilkka, MTK ja Suomen maatalouspolitiikka. Elintarvikepulasta 
omavaraisuuteen 1917–1949.  Helsinki 1986.

Kaukamaa, l.I. & lähdeoja, V., Satakunnan maanviljelysseura 1861–1961. 
Pori 1961.

Kautonen, Mikko,  Alueellinen innovaatiopolitiikka Suomessa. Miten, Mistä, 
Mihin.  PTT Katsaus 2/2008. Helsinki 2008.

Katsaus innovaatiotoiminnan vaikutusmekanismeihin: innovaatiotoiminnalla 
kilpailukykyä ja kasvua. Teknologiakatsaus, Tekes  188/ 2006.

Kehittyvä Elintarvike-lehti. Vuosikerrat  2001–2009. Helsinki.

Kettunen, lauri, Suomen maatalous. 1985–97. Maatalouden taloudellisen 
tutkimuslaitoksen julkaisuja. Helsinki 1986–97.

Knuuttila, Marja, Elintarvikesektorin työllisyysvaikutukset – Panos-
tuotosanalyysi maakunnittain. MTT Taloustutkimus. Helsinki 2004.

Knuuttila, Marja, Maatalouden ja metsätalouden arvonlisäysvaikutukset 
maakunnassa. MTT, Taloustutkimus, Helsinki 2008.

Koivuniemi, Jussi, Joen rytmissä. Porin kaupungin historia 1940–2000.  
Hämeenlinna 2004.

Konttinen, lea, laatu paikallisessa ruoan tuotannossa. laatuajattelun 
spatiaalinen diffuusio ja innovaatioverkosto maidontuotannossa 
Pohjois-Karjalassa. Joensuun yliopiston maantieteen laitos. Joensuu 
2008

Kotila, Päivi, Puutarhatalous Turun ja Porin läänissä. Ravintokeskeinen 
tuotanto ja sen sijoittuminen. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja 5. Eura 
1991.

Kovero, Matti, Suomen sokeriteollisuuden historia. Helsinki 1946.

Kivisaari,S. ja lovio.R, Uusien innovaatioiden kaupallistaminen 
juurruttamalla. ympäristö ja liiketoiminta. toim. Eeva Heiskanen. (Pro 
ACT) Gaudeamus. Helsinki 2004.

laurila, Ilkka P, Maatalouden EU-aika. Teoksessa maatalouden historia, osa 
III. Helsinki 2004.

lauhkonen, Marja-liisa, Mitä Suomi söi ennen. Kotitalous 10. 1987.

lehtinen, Heli (toim), ympäristön tila Satakunnassa. Suomen 
ympäristökeskus 1995.

lehtonen, P., Teknologiainnovaation diffuusio ja siihen vaikuttavat tekijät. 
case: Biomatt-monitorijärjestelmä. Talousmaantieteen pro gradu-
tutkielma. Helsingin kauppakorkeakoulu 1966.

lehtoranta, Olavi & Uusikylä, Marjo,  Innovaatiot pk-yritysten 
kasvun vauhdittajana. 25 kertomusta kasvuyrityksistä. Tekesin 
teknologiakatsaus  166/2005.

luostarinen, Matti, Innovaatiostrategia ja –kapasiteetti. Ekologinen klusteri 
ja innovaatiopolitiikka. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 
Jokioinen 2004.

lähteenmäki-Uutela, Anu, Elintarviketurvallisuus. Helsinki 2007.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä. Elinvoimainen maaseutu  – yhteinen 
vastuumme. Maaseutpoliittinen kokonaisohjelma 2005–2008. 
Hyvinkää 2004.

Malin, Jukka, Innovatiivisuuden yhteys elintarvikealan pienyrityksen 
tuotestrategiaan ja laatukäsitykseen. Helsingin yliopiston elintarvike-
ekonomian pro gradu-tutkielma. Helsinki 2007.

Maula, Johanna, Elintarvikkeiden kulutus ja kulutustottumukset Suomessa 
1950–1993. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 10. Helsinki 1995.

Maula, Johanna & Pantsar, Mika & Raijas, Anu, Kulutuksen trendit. 
Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 8. Helsinki 1995.

Maliranta, Mika & ylä-Anttila, Pekka,  Kilpailu, innovaatio ja tuottavuus, 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla B 228, Teknologian ja 
innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes, 2008.

Mehl, Kaisa & Mäkelä, Simo & Norri, Olli, Vihannesten alkutuotannon ja 
jalostuksen menestystekijät. Tuotanto- ja kustannusvertailu eräissä 
Euroopan maissa.  
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja 15. Eura 1995.

Miettinen, R & lehenkari, J. & Hasu M. & Hyvönen. J., Osaaminen ja uuden 
luominen innovaatioverkoissa. Tutkimus kuudesta suomalaisesta 
innovaatiosta.  
Sitra ja Taloustieto Oy. Vantaa.

Mälkki, yrjö, Siitake - uusi viljelty kauppasieni. Innovaatiot kotimaisessa 
elintarviketeollisuudessa. Turku 1984.

Mäkelä, Johanna, Syömisen rakenne ja kulttuurinen vaihtelu. Helsinki, 
Kuluttajatutkimuskeskus. Helsinki 2002.

Mäkelä, J. & Palojoki P. & Sillanpää, M, Ruisleivästä pestoon. Näkökulmia 
muuttuvaan ruokakulttuuriin. Helsinki 2003.

Mäki, Seija, Elintarvikealan PK-yritysten toimintaympäristö 2008. Ruoka-
Suomi, Savonia. Kuopio 2008.

Mäkimattila, Mauri, Sianlihan tuotannon ja kannattavuuden parantaminen 
tarjontaketjun koordinaatioita kehittämällä. Pyhäjärvi-instituutin 
julkaisuja 25. Eura 2001.

Mäntymäki. P, luomala & H, Tiuraniemi. S & lähteenkorva J. 
2006, Tuotekehitysyhteistyön onnistuminen elintarvikealalla. 
Asiantuntijaorganisaation ja yritysten välisten tuotekehityshankkeiden 
luottamuspohjainen analyysi. Selvityksiä ja raportteja 116. Vaasan 
yliopisto 2006. Niemelä Jari, Hevosista traktoreihin – lannasta 
väkilannoitteisiin. Teoksessa Suomen maatalouden historia. Helsinki 
2004



280

Niemelä, Jari, läänin lampureista maaseutukeskuksiin. Maaseutukeskusten 
ja niiden edeltäjien maatalousneuvonta 1700-luvulta 1990-luvulle. 
Suomen historiallinen seura, Maaseutukeskusten liitto. Tampere 1996.

Niemi, Jyrki & Ahlstdet, Jaana (toim), Suomen maatalous ja 
maaseutuelinkeinot 2002–2008, Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus, Taloustutkimus, julkaisuja. Helsinki (eri vuodet).

Niemi, Kristiina & Virkkala, Seija,yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- 
ja matkailualalla Keski-pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun 
eteläisessä. Chydenius-instituutin selvityksiä, 2/2005. Kokkola 2005.

Nummelin, liisa, Maatalous kaupungissa. Maanviljelys ja karjanhoito Porin  
kaupungissa 1800-luvulta 1940-luvun lopulle. Pro gradu-tutkielma. 
Turun yliopisto 1998.

Nummelin, liisa, Porin teollisuusympäristöt.  
Satakunnan museon julkaisuja 6. Pori 1987.

OECD, local Governance and the Drivers of Growth, OECD, Paris 2005.

Peltola, Jarmo, leveämpi leipä – Elinkeinojen murros, Monipuolinen ja 
omavarainen talous.Teoksessa nouseva maakunta, Satakunnan historia 
VII, Satakunnan Museo/Porin kaupunki, Satakuntaliitto. Pori 2006.

Peltonen, Matti, Torpparikysymys. Uuden kaupallistumisen muodot. 
Teoksessa Suomen maatalouden historia, osa II. Helsinki 2004.

Perko, Touko, Valio ja suuri murros. Keuruu 2005.

Pesonen, P. (toim), Uutta tietoa ja osaamista innovaatiopolitiikan 
käyttöön. ProACT-tutkimusohjelman 2001–2005 loppuraportti, 
Teknologiaohjelmaraportti 5/2006.Tekes 2006.

Pessi, Väinö, Suomen meijeriteollisuuden vaiheita. Helsinki 1966.

Pihkala, Erkki, Sotien välinen kausi, Maa- ja metsätalouden uusi asema, 
Elintason nousu ja kehityksen varjopuolet teoksessa Suomen 
Taloushistoria 2. Helsinki 1982.

Piiroinen, Sanna & Järvelä, Katja, Kokemuksella ja tiedolla. Tutkimus 
kuluttajien ruoan valinnasta. Kuluttajatutkimuskeskus, julkaisuja 
8:2006.

Poikkimäki, Jyrki & Koivisto, Tapio, Uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
strateginen innovointi. VTT, Espoo 2006.

Porin seudun innovaatiostrategia. Porin seudun aluekeskusohjelma, Posek. 
Pori 2008.

Porter, Michael, The competitive Advantage of Nations, Free Press. New york 
1990.

Puolanne, Eero & Wilenius, Markku & työryhmät, Elintarviketalouden 
reunaehdot vuoteen 2030 mennessä, ETU 2030. Maa- ja 
metsätalousministeriön julkaisuja 9/2002. Helsinki 2002.

Pyhäjärvi –yhteistyöllä vauhtia vesiensuojeluun lounais-Suomessa. 
Pyhäjärvi-instituutti, Pyhäjärven suojelurahasto, lounais-Suomen 
ympäristökeskus, PyhjärvilIFE. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja 26. Eura 
2001.

Raininko, Kyösti, Sokerijuurikkaan tutkimus ja viljely Suomessa. 
Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus 50 vuotta, 1953–2003. Tammisaari 
2003

Rannikkokalastuksen nykytila Selkämerellä, Sampi II-projekti, Paapuuri Oy. 
Pori 2005.

Ranta-tupa, Heikki, Kansanhuolto toisen maailmansodan aikana.Teoksessa 
Suomen maatalouden historia, osa II. Helsinki 2004.

Rasila Viljo, Teollistuva Suomi. Suomen Taloushistoria 2. Helsinki 1984.

Rauman seudun innovaatio-ohjelma. Rauman seudun aluekeskusohjelma. 
Rauma 2007.

Rilla, Niina & Saarinen, Jani, Tutkimusmatka innovaatioihin. Tekes. 
Teknologiakatsaus 197/2007. Helsinki 2007.

Rogers, Everret,M. & Shoemaker, Floyd, F. , Communications of Innovations; 
A Cross Cultural Approach.1971.

Rogers. E.M., Diffusion of Innovations. Fourth Edition, The Free Press. New 
york 1995.

Rogers, E,M.,Diffusion of Innovations. 5th edition. The Free Press. New york 
2003

Rosenqvist Olli, Maatalouden alueellinen erikoistuminen Suomessa. Vaasan 
yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 219. Maantiede36. Vaasa 1997.

Rousi, Arne,  Auringonkukasta viiniköynnökseen. Ravintokasvit. WSOy. 
Porvoo 1997.

Ruokatieto 2007. TnsGallup, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Helsinki 
2008.

Ruoka-Suomi-tiedote. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2008.

Ryynänen,Tapani, lihatiedon lähteillä. lihateollisuuden tutkimuskeskus 
1940–1990. Kuopio 1990.

Saarinen, Jani & Rilla, Nina & loikkanen, Torsti & Oksanen, Juha & 
Alasaarela, Jaakko, Innovaatioympäristö tänään ja huomenna. VTT 
Working Papers. Espoo 2006.

Saiha, Markku & Virkkunen, Juha, Kalastaja ilman merta. Into Sandbergin 
elämää ja kynänjälkiä. Porvoo 1986.

Sallinen-Gimpl, Pirkko, 70 vuotta suomalaista ruokataloutta. Kotitalous 
12/1987.

Salko, Totti & Salomaa, Erkki, Elintarviketalouden kehityssuunnat vuoteen 
2000. Maatalouden ja elintarviketeollisuuden muutokset Turun ja Porin 
läänissä. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja. Eura 1993.

Salmi, Juhani & Salmi, Pekka, Silakan kalastuksesta monilajikalastukseen. 
Pohjois-Satakunnan rannikon ammattikalastuksen muutokset. Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos RKTl. Helsinki 1991.

Salmi. Teijo, Pyhäjärven talvikalastus. Ammatti- ja virkistyskalastuksen 
alueellinen jäsentyminen. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja 3. Eura 1991.

Satakunnan elintarvikealan kehittämisohjelma 2007–2013. Pyhäjärvi-
instituutin julkaisuja B:13. Eura 2006.



281OmavaraistalOudesta valmisruOkiin

Satakunnan elintarvike- ja ympäristöklusterin innovaatioympäristön 
evaluointi. Porin seudun aluekeskusohjelma. Posek. Pori 2007.

Satakunnan kalatalous Satakunnan maanviljelysseura, Satakunnan 
seutukaavaliitto.  
Pori 1969.

Satakunnan seutukaavaliitto & Satakunnan kalatalouskeskus. Satakunnan 
kalatalouden alueellinen kehittämisohjelma 1980–1990. Pori 1981.

Satakunnan maatalous II. Vuoden 1969 maatalouslaskennan inventointi 
kunnittain ja osa-alueittain. Seutukaavaliiton toimisto 1973.

Satakunnan meijeriliitto ry 1909–1959. Pori 1959.

Satakunnan teollisuusvisio 2015. Rauman kauppakamari, Satakunnan 
kauppakamari, Oy Swot Consulting Finland ltd. Pori 2008.

Satakunnan väestö, työvoima ja elinkeinot, Kehitys vuosina 1880–1983 
sekä suunnitteet vuoteen 2010. Satakunnan seutukaavaliitto. Pori 
1985.

Sauli, liisa, MTK ja Suomen maatalouspolitiikka, Maatalousyhteiskunnasta 
teollisuusvaltioksi 1950–80. Helsinki 1987.

Seppälä, Raimo, Sokerisoturit ja heidän yhtiönsä. Helsinki 1986.

Sillanpää, Merja, Säännöstelty huvi – Suomalainen ravintola 1900-luvulla. 
SKS. Bibliotheca Historica 72. 2002.

Sillanpää, Merja,1999. Happamasta makeaan. Suomalaisen ruoka- ja 
tapakulttuurin kehitys. Hyvää Suomesta. Vantaa 1999.

Sokeristrategia, loppuraportti. Työryhmämuistio MMM 2004:14. Helsinki 
2004

Sokerituotannon tulevaisuus. EU:n maatalousneuvoston päätös 11/2005 ja 
tuotannon kehittäminen. Satakunnan sokeriryhmä/Pyhäjärvi-instituutti. 
Eura 2005.

Sotarauta, Markku & Kosonen, Kati (toim.), yksilö. kulttuuri, 
innovaatioympäristö. Avauksia aluekehityksen näkymättömän 
dynamiikkaan. University Press. Tampere 2004.

Storhammar. E & Virkkala.S. ,Maaseutuyritysten innovaatioprosessit. 
Jyväskylän yliopisto,Taloustieteiden tiedekunta, Tutkimuskeskus, 
julkaisuja 153. 2003.

Suistoranta, Kari, lihan tähden kaikki työ. lounais-Suomen 
Osuusteurastamo 1913–1988. Jyväskylä 1989.

Suomen Sokeri Osakeyhtiö 1918–1968. Helsinki 1970.

Suomi innovaatiotoiminnan kärkimaaksi. Kilpailukykyinen 
innovaatioympäristö –kehittämisohjelman loppuraportti. Sitra. Edita 
Prima Oy, Helsinki 2005.

Storhammar.E & Virkkala.S., Maaseutuyritysten innovaatioprosessit. 
Jyväskylän yliopisto- Taloustieteiden tiedekunta., Tutkimuskeskus, 
julkaisuja 153. 2003

Tainio, Riitta, Suomalainen ruoka. Ajankohtaista elintarvikkeista. Helsinki 
1999.

Tarvainen, Marjo & Ventelä Anne-Mari, Pyhäjärven suojelutyö 2000–2006. 
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja B:14. Eura 2007.

Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kansainvälinen kaupallistaminen. 
Teknologiakatsaus. Tekes 115/2001, Helsinki.

Tutkimusmatka innovaatioihin, Teknologiakatsaus. Tekes 1997/2007.

Urbans, Runar, Sokeri Suomessa 1500–1917. Helsinki 1968

Uutinen, Mervi, Innovaation diffuusioon vaikuttavat tekijät. 
Tietojenkäsittelytieteiden laitos, pro gradu tutkielma. Oulun yliopisto 
2002.

Valkonen Tapani et al., Suomalaiset. yhteiskunnan rakenne teollistumisen 
aikana. Porvoo 1985.

Valonen,N., & Uusivirta H. &. Arha, A-l., & Tuulos,R., Satakuntalainen 
keittokirja. Suomalaisuuden kirjallisuuden seura. Vaasa 1992.

Valovirta, Ville & Niinikoski, Marja-liisa & Roos, Olli, Dynaamisen 
innovaatioympäristöjen alueellinen haaste. Aluekeskusohjelman 
teemaverkostojulkaisu 1/2006. Vaasa 2006.

Valtion tiede- ja teknologianeuvosto,  Osaaminen, innovaatiot ja 
kansainvälistyminen. Helsinki 2003

Valtonen, Meli, Viljeltyjen sienten ominaisuudet ja käyttö.  
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja 24. Eura 2000.

Vesa, Mikko, Rahola, Pentti,  Oraitten päälle. MTK talonpojan tukena EU-
vuosien eloonjäämistaitossa.  Helsinki 2007.

Vihinen, Hilkka, Maatilatalouden rakennemuutos. Teoksessa Suomen 
maatalouden historia, osa III. Helsinki 2004.

Vihola, Teppo, Maatalouden rakennemuutos Suomessa. Teoksessa Suomen 
maatalouden historia , osa II. Helsinki 2004.

Vihtonen. T.,Tuote- vai liiketoimintaosamista?. Pienten ja keskisuurten 
leipomoalan yrityksen strategiset valinnat, liikke& Nikkilä, Marita 
enjohdon käytännöt ja menestyminen. Väitöskirja. lappeenrannan 
teknillinen yliopisto 2004.

Viinisalo, Mirja, Elintarvikkeiden kulutusmuutokset vuosina 1985–1988. 
Helsinki. Kuluttajatutkimuskeskus. Helsinki 2003.

Viinisalo, M. & Nikkilä,M. & Varjonen, J.,  Elintarvikkeiden kulutusmuutokset 
kotitalouksissa vuosina 1966–2006. Kuluttajatutkimuskeskuksen 
julkaisuja 7/2008.

Vilja-alan yhteistyöryhmä. Suomen vilja- ja öljykasviketjun strategiaraportti. 
MTT Taloustutkimus. Helsinki 2008.

Volk, R. & Rantala, A., yritysten syntytavan, kasvun ja innovaatiotoiminnan 
yhteys. Teoksessa uutta tietoa ja osaamista innovaatiopolitiikan 
käyttöön. ProACT-tutkimusohjelma 2001–2005. Tekesin 
teknologiaohjelmaraportti 2006.

Vuori, Synnöve  & Vuorinen, Pentti, Explaining Technical Change in a Small 
Country, Then Finnish National Innovation System. ETlA. Helsinki 1993.



282

yksitoista askelta luovaan Suomeen. luovuusstrategian loppuraportti. 2006. 
Opetusministeriö julkaisuja 43/2006.

yli-Jokipii, Pentti, Pienteollisuuden innovaatiokeskukset Etelä-Pohjanmaalla 
menneestä nykyaikaan. Samuli Paulaharjusäätiön vuosikirja 2003.

ylitalo, Harto, Vihannesyrittäjien verkostoituminen. Pyhäjärvi-instituutin 
julkaisuja 18. Eura 1997.

Östman, Ann-Catrin, Mekanisoinnin ensimmäinen aalto. Teoksessa Suomen 
maatalouden historia, osa II. Helsinki 2004.

Tilastoja

Aluetilinpito (eri vuodet).Tilastokeskus.

Elintarviketalous (eri vuodet). Tnsgallup, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy.

Kalatalous, Kalajalosteiden tuotanto, Ammattikalastuksen saalis, 
Raputalouskatsaus (eri vuodet). RKTl

Maatalouslaskennat (1959,1969.) 

Maatilatilastollinen vuosikirja (eri vuodet). Maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskus, MMMTike.

Maatilarekisteri (eri vuodet.) Maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskus, MMMTike.

Pellolta pöytään. MMMTike 2008.

Puutarhayritysrekisteri (eri vuodet). MMMTike.

Satamittari / Turun Kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö.

Teollisuuden alue- ja toimialatilasto (eri vuodet) Tilastokeskus.

Toimipaikkarekisteri 1982. Satakunnan seutukaavaliitto.

Työssäkäyntitilasto (eri vuodet). Tilastokeskus.

Väestölaskennat 1960,1970,1980. Tilastokeskus.

Väestötilasto (eri vuodet). Tilastokeskus.

yritysrekisteri. Pyhäjärvi-instituutti 2009.

yritys- ja toimipaikkarekisteri (eri vuodet). Tilastokeskus.

Aikakaus- ja sanomalehtiä

Elintarvike ja terveys  

Kehittyvä elintarvike

leipuri

lihatalous

PUUTARHA&kauppa

Ruoka-Suomi -tiedote

Maaseudun Tulevaisuus

PTT-katsaus

Satakunnan Kansa

ympäristö

www-lähteitä

www.evira.fi

www.etl.fi

www.finfood.fi

www.matilda.fi

www.mmm.fi

www.mmmtike.fi

www.mtt.fi

www.ruokasuomi.fi

www.satakanta.fi

www.siipi.net

www.tekes.fi

www.temtoimialapalvelu.fi

www.tilastokeskus.fi

www.toimialaraportit.fi

www.utu.fi

www.vtt.fi

eri elintarvikkeiden jalostusyritysten www-sivut.












