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Elintarviketieteiden Seuran Prosessiteknisen jaoston puolen päivän webinaarin aiheena oli 
tällä kerralla kiertotalouden innovaatiot.  Webinaarissa käytiin läpi sitä, miten sivuvirtoja 
voitaisiin hyödyntää paremmin ja miten niistä voisi kehittää uutta liiketoimintaa. 
 
Asiantuntija Aki Finer Motiva Oy:stä kertoi elintarvikealan materiaalitehokkuuden si-
toumuksesta hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta edistämässä.  Materiaalitehokkuuden sitou-
mus on elinkeinoelämän ja valtionhallinnon välinen vapaaehtoinen toimintamalli, jolla ta-
voitellaan yritysten kannattavuuden parantamista ja ympäristövaikutusten pienentämistä 
materiaalitehokkuustoimenpiteillä. Ensimmäiset sitoumukset olivat kaudelle 2019-2021 ja 
nyt valmistellaan toista sitoumuskautta 2022-2026. Prosessiparannukset tuovat elintarvike-
alan yrityksiin pitkäaikaisia säästöjä raaka-aine-, pakkausmateriaali-, energia- ja vesikustan-
nuksissa. Sitoumuksissa kiinnitetään huomiota myös ruokahävikin vähentämiseen toimitus-
ketjussa. Keinoina vähentämisessä ovat mm. hävikin seurannan ja mittaamisen kehittämi-
nen sekä toimitusketjun ja valikoiman hallinta. Yrityksen voivat teettää Business Finlandin 
avustuksella (50 %, max 15 000 €) materiaalikatselmuksen avuksi yrityksen materiaalitehok-
kuuden tehostamiseen ja hävikin hallintaan. Aki Finer kävi puhumassa materiaalitehokkuu-
den sitoumuksesta myös Satafoodin webinaarissa 3.11.2021, esitys löytyy Innokierto-hank-
keen nettisivulta. 
 
Seuraava puhuja oli Head of Sales Kari Föhr Nevel Oy:stä. Nevel Oy on Vaposta eriytetty 
nykyään ranskalaisen sijoitusyhtiön Adrianin omistama energiainfrastruktuureja kunnille ja 
teollisuudelle tarjoava yhtiö, joka toiminnasta saa hyvän kuvan yrityksen kotisivuilta 
https://nevel.com/fi . 
 
Vauhtia yrityksen ilmastotyöhön oli otsikkona Sinebrychoff Oy:n viestintä- ja vastuullisuus-
johtaja Marja-Liisa Weckströmillä. Sinebrychoffilla ja sen emoyhtiöllä Carlsbergillä on yh-
teiset kestävän kehityksen tavoitteet – yhdessä kohti nollaa; nolla hiilijalanjälkeä, nolla vesi-
hukkaa, nolla vastuutonta juomista sekä nolla työtapaturmaa. Tavoite Keravan panimon 
energiakäytön hiilidioksidipäästöt nollaan saavutettiin tänä vuonna (2021) - yhdeksän 
vuotta etuajassa! Keinoina olivat mm. uusiutuva sähkö, lämmön talteenotto, LED-valaistus, 
kierrätyslasipullot, pesujen optimointi, vierteen jäähdytyksen optimointi, ilmastoinnin 
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modernisointi ja lopuksi kompensaatio eli energiatehokkuus kertyy useista pienistä paran-
nuksista toiminnassa. Koff tekee kestävää kehitystä edistäviä tekoja koko arvoketjun mat-
kalla tavoitteenaan pysyvä muutos. Keravalle on valmistumassa Siemensin toimittama vir-
tuaalivoimalaitos kantaverkkoon liitettäväksi. Sinebrychoff tekee myös globaalia Cokis-his-
toriaa ollessaan maailman ensimmäinen hiilineutraali Coca-Colan valmistaja. 
 
Dosentti Kaisu Riihinen kertoi monessa tilaisuudessa jo aiemminkin esillä olleesta tee-
masta eli rypsin siemenen proteiini ja kuitu elintarvikekäyttöön uuselintarvikeluvalla. Lupa 
on saatu tänä vuonna (Komission täydentävä asetus 2/2021) Avena Nordic Grain Oy:n tuot-
teelle osittain rasvaton rapsijauhe. Lupa perustui vankkaan tutkimustietoon, turvallista käyt-
töhistoriaa rypsin siemenillä elintarvikkeena ei ollut. Rypsiöljy on tuotu markkinoille jo en-
nen uuselintarvikelakia ja sivutuotteena muodostuva puristekakku on käytetty nautojen 
valkuaisrehuksi. Nyt prosessia on kehitetty pidemmälle ja puristeesta on poistettu kaalikas-
vien glukosinolaatit ja fytaatti. Uuselintarvikeluvan haku on hakijayritykselle suuri inves-
tointi, jonka kustannuksia kannattaa yrittää minimoida hyvällä ennakkosuunnittelulla (mm. 
käyttökohteet, koostumus, kasvuympäristön ja prosessin vaikutus tuotteen turvallisuuteen, 
koetuotanto hyväksytyissä elintarviketiloissa, HACCP-asiat). Investointi tulee pyrkiä suojaa-
maan patentoimalla. Uuselintarvikelupa on geneerinen, mutta uudelle tieteelliselle turvalli-
suusnäytölle on saatavissa viiden vuoden suoja. 
 
Johtaja Patrick Pitkänen ST1:ltä kertoi yhtiön tarjoamasta biojalostamoyhteistyöstä. ST1:n 
ratkaisuja ovat uusiutuva diesel, edistyksellinen etanoli ja biokaasu. Yhtiön käyttämät 
raaka-aineet ovat kestäviä sivutuotteita; elintarviketeollisuuden ja kaupan jätteitä, sahanpu-
rua, biojätettä jne. Uusiutuvan energian lähteinä käytetään myös geolämpöä ja tuulta. Yhtiö 
on kehittänyt kolme omaa prosessia; Etanolix®, Bionolix® ja Cellunolix®. Yhtiö toimii Suo-
messa, Ruotsissa ja Norjassa. 
 
Toimitusjohtaja Moona Pohjola Verona Growth Oy & Loop Venturesta oli koonnut ruoka-
hävikin tulevaisuutta koskevia innovatiivisia ratkaisuja maailmalta. Selvityksessä identifioi-
dut innovatiiviset ruokahävikin vähentämisratkaisut perustuivat neljään eri periaatteeseen; 
ehkäisemiseen, talteenottoon, uudelleenkäyttöön ja pakkauksiin. Kasvuyrityskentän analy-
sointi on dataan perustuva tapa ennustaa tulevaisuutta. Kasvuyrityksiä kehitetään asiakas-
lähtöisesti ja ketterästi. Jos idea ei kanna, toiminta loppuu. Analysoimalla voittajia ja hä-
viäjiä, voi ymmärtää missä on potentiaalia ja riittävän iso probleema ratkaistavaksi. Yritys-
esimerkkeinä olivat esim. Apeel Sciences, Spoiler Alert, StockFiller, Volta Greentech ja mo-
net muut. Suomesta listalle oli päässyt Fiksuruoka ja Kamupak. 
 
Tilaisuuden lopussa oli paneeli, jossa osallistujilta kysyttiin kiertotalouden success-storyä. 
Vastauksissa mainittiin mm. hiilineutraali panimo, Leipä-rinki, esimerkkinä muille oleminen, 
Kamukuppi, roskien kierrätys ja kompostointi, vanhojen vaatteiden uudelleen käyttö. Mo-
nessa kohtaa kiertotalous on paluuta vanhaan. 


