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Suomen kesän pitkä 
päivä kypsyttää mustikat 
ainutlaatuisen aromaatti-
siksi ja täyteen terveydelle 
edullisia tehoaineita.

Leena Favén, Josefina Nyström, 
Tom Lillhonga ja Leif Hed

Suomen metsissä kasvaa luonnontuot-
teiden raaka-aineita, joita arvostetaan 
maailmalla. Pitkä päivänvalo tuottaa 
niihin enemmän tehoaineita kuin esi-
merkiksi Etelä-Euroopassa.

Vaikka laadukkaita raaka-aineita riit-
tää, ja Suomessa on maailman suurim-
mat luomuviljelyalueet ja -keruualat, 
luonnontuotebisnes on meillä vielä pie-

Pohjolan luonnontuotteissa on

Ainekset 
miljardibisnekseen

 Suomalaisella luonnontuotealalla olisi runsaasti kasvunvaraa, 
sillä raaka-aineiden puhtaus ja aitous ovat kova vientivaltti.

nimuotoista. Lisäksi se on keskittynyt 
enimmäkseen Lappiin ja Itä-Suomeen.

EU-alueella menestyviä luonnontuo-
tealan yrityksiä löytyy lähinnä Keski- 
ja Etelä-Euroopasta. Kuinka teollista 
luonnontuotealan liiketoimintaa voi-
taisiin edistää pohjoisessa, sekä Suo-
messa että Ruotsissa?

Tähän kysymykseen paneuduttiin 
vuosina 2015–2018 toteutetussa In-
dustry Nordic -hankkeessa, jota koor-
dinoi Centria-ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa tehtyjen markkinakar-

toitusten perusteella pohjoismaisista 
raaka-aineistamme olisi moneksi, ja 
niitä kannattaisi hyödyntää nykyistä 
paremmin, sillä niille on kyllä tilausta.

Raaka-aineiden keruu, viljely ja en-
nen kaikkea jatkojalostus superfoo-
deiksi, elintarvikkeiksi, ravintolisiksi 
ja kosmetiikan raaka-aineiksi voisi luo-
da merkittävää yritystoimintaa ja lisää 
työpaikkoja maaseudulle.

Luonnontuotteet ovat olleet trendi 
jo pitkään, ja ne ovat kasvaneet mil-
jardibisnekseksi. Puhtaista, aidoista 
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Mustikan laatu
nopeasti selville
Kun marjoja tai muita luonnontuot-
teita myydään maailmalle, on tärke-
ää tuntea niiden tehoainepitoisuudet, 
jotta tuotteille voidaan määrittää oi-
kea hinta.

Pitoisuuksien määrittämisessä 
käytetään usein nestekromatogra-
fia, mikä vaatii satsausta sekä laite-
kantaan että osaamiseen. Yrittäjien 
on kuitenkin kyettävä osoittamaan 
tuotteen laatu myyntieristään, joten 
perinteisten laboratoriomenetelmien 
rinnalle tarvitaan myös nopeampia 
laadunvarmistusmenetelmiä.

Industry Nordic -hankkees-
sa verrattiin nestekromatografiaa 
ja UV-VIS-spektroskopiaa musti-
kan antosyaniinipitoisuuksien mää-
rittämisessä. Tulosten perusteel-
la antosyaniinipitoisuus pystytään 
määrittämään laadunvarmistusta 
varten riittävällä tarkkuudella myös 
nopeammalla UV-VIS-spektrofoto-
metrillä.

Hankkeessa etsittiin myös teolli-
selle uuttoprosessille optimaaliset 
parametrit, joiden avulla mustikan 
antosyaanien saanto on korkein.

Uuttoprosessia tutkittiin laborato-
riomitassa. Muuttujina olivat marjo-
jen esikäsittelymenetelmät, prosessin 
lämpötila uutossa, liuottimen pitoi-
suus sekä kuiva-aineen ja liuottimen 
suhde. Yhteensä 150 näytteen anto-
syaniinipitoisuudet määritettiin sekä 
nestekromatografilla että VIS-NIR-
spektrometrillä.

Tulosten pohjalta laadittiin regres-
siomalli, jonka avulla antosyaniinien 
kokonaispitoisuudet voidaan mää-
rittää riittävällä tarkkuudella pel-
kän VIS-NIR-spektrometrian avulla. 
Regressiomallia hyödyntämällä teol-
lisessa uuttoprosessissa voidaan hyö-
dyntää nopeaa, reaaliaikaista VIS-
NIR online -monitorointia.

Pyöriväpetinen reaktori 
vaihtoehto liuotinuutoille

Hankkeessa verrattiin myös perintei-
siä liuotinuuttoja ja vihreitä erotus-
teknologioita, kuten pyöriväpetistä 
reaktoria (RBR, Rotating Bed Reac-
tor) ja mikroaaltoerotusta.

Laboratoriomitan tulosten perus-
teella RBR-teknologia on potentiaali-
nen vaihtoehto teollisen mitan skaa-
laukseen, sillä siinä tarvittava uutto-
aika on lyhyempi kuin perinteisessä 
uutossa. Lisäksi RBR mahdollistaa 
teollisen mitan jatkuvan prosessin.

Mikroaaltoerotusta testattiin Yor-
kin yliopistossa. Alustavien tulosten 
perusteella tehoaineiden talteenotto 
on jo 30 minuutissa parempi kuin 
esimerkiksi 24 tunnin Soxhlet-uutos-
sa. Mikroaaltolaitteisto on kuitenkin 
investointina huomattavasti kalliim-
pi kuin muut menetelmät.

Industry Nordic -hanke 
2015–2018
• Hankkeen toteuttajat: Centria-

ammattikorkeakoulu (Kokko-
la), Ruotsin maatalousyliopisto 
SLU (Uumaja) ja Yrkeshög-
skolan Novia (Vaasa).

• Hankkeen rahoittaja: EU Inter-
reg Botnia-Atlantica.

• Centrian vastuualue: kemialli-
nen karakterisointi, markkina-
kartoitukset.

• SLU:n vastuualue: vihreät ero-
tusteknologiat.

• Novian vastuualue: NIR-online, 
koesuunnittelu, tilastollinen 
mallintaminen, monimuuttuja-
menetelmät.

raaka-aineista valmistettujen tuottei-
den kysyntää ovat lisänneet premium-
tuotteiden arvostus ja vaurastuva kes-
kiluokka. Hyvinvointi ja ekologisuus 
ovat avainsanoja, kun nykykuluttajat 
ostavat tuotteita ja palveluja.

Esimerkiksi Arabiemiraateissa hal-
litus on panostanut lihavuuden, kak-
kostyypin diabeteksen ja sydän- ja ve-
risuonitautien ehkäisyyn. Tämä näkyy 
terveystietoisuuden lisääntymisenä ja 
hyvinvointituotteiden kasvavana me-
nekkinä.

Koreassa terveellisten ja turvallis-
ten elintarvikkeiden kysyntä erityises-
ti verkkokaupassa on lisääntynyt huo-
mattavasti. Samanaikaisesti kotitalo-
uksien käytettävissä olevat varat ovat 
kasvaneet, mikä on mahdollistanut 
satsaamisen elintarvikkeiden laatuun.

Tutkimustieto otettava 
käyttöön
Kun suomalaisia luonnontuotteita ha-
lutaan viedä kansainvälisille markki-
noille, panostuksia on lisättävä myös 
markkinointiin, brändäykseen, ekolo-

gisiin pakkausmateriaaleihin ja tutki-
mustiedon hyödyntämiseen.

Markkinoille on tullut esimerkik-
si useita erilaisia suklaatuotteita, joi-
den mainostetaan sisältävän puolukan 

resveratrolia. Yhdisteen pitäisi edistää 
muun muassa terveellistä ihon vanhe-
nemista.

Myös puuvesi on maailmalla iso bis-
nes. Markkinoita hallitsee kookosvesi, 
mutta pohjoismainen koivumahla voisi 
olla sille todellinen kilpailija.

Industry Nordic -hankkeessa määri-
tettiin vuosina 2016–2017 koivumah-
lanäytteistä sokeri- ja metallimineraali-
pitoisuudet. Tulokset analysoitiin tilas-
tollisilla monimuuttujamenetelmillä.

Tilastoanalyysit osoittivat, että eri 
puiden ja eri kausien välillä on syste-
maattista vaihtelua. Monimuuttujame-
netelmiä voitaisiin hyödyntää silloin, 
kun mahlan joukosta halutaan tunnis-
taa premium-mahla. 
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