
Puutarhatuotteiden jatkojalostus –infopäivä

Kiinnostaako vihannesten, marjojen tai hedelmien jatkojalostus
omalla tilalla? Mitä se edellyttää käytännössä? Tai haluatko tietää,
mitä mahdollisuuksia tarjoaa luomuyrttien tuotanto? Tule
kuulemaan puutarhatuotteiden jatkojalostuksen vaatimuksista,
mahdollisuuksista ja käytännöistä.

Aika: keskiviikko 30.1.2019 klo 9.30 – 15.00

Paikka: Ammattiopisto Livia, Maaseutuopisto Tuorla, auditorio

Ilmoittaudu: mieluiten pe 25.1. mennessä ville.korpelainen@livia.fi
tai tekstiviestillä numeroon 050-5702708. Ilmoita samalla
mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Tilaisuus on maksuton. Sen järjestävät yhteistyössä ’Luomumpi Varsinais-Suomi’,
’Kuluttajat ruokatalouden keskiössä’ ja ’Uutta kasvua luomusta’ –hankkeet.

Ohjelma (muutokset mahdollisia):

9.30 Saapuminen ja kahvi / tee

9.50 Infopäivän avaus ja katsaus markkinoihin & kuluttajatrendeihin. 
Ville Korpelainen, Livia, Luomumpi Varsinais-Suomi

10.15 Puutarhatuotteiden jatkojalostus – elintarvikelainsäädännön ja 
luomuvalvonnan näkökulma. Johanna Mattila, Turun yliopisto, 
Brahea-keskus

11.00 Kokemuksia pienimuotoisesta vihannesten hapattamisliike-
toiminnasta. Outi Tamminen, Kairoon maatilatuote 

12.00 Lounas (omakustanteinen, hinta 7,50 €), ravintola Tähkä 

12.45 Avomaankurkuista hapankurkkuja. Juho Vainio, 
Veljesten suolakurkut

13.10 Artesaaniruokaa marjoista ja hedelmistä. Margot Wikström, 
Suomen Artesaaniruoka ry

13.35 Jatkojalosteita omenasta. Paula Achrén, Paula Achrénin
puutarha 

14.00 Yrttien tuottaminen jalostukseen - ostajan puheenvuoro. Petri 
Koivisto, Yrttipaja / Nordic Herbs oy

14.30 Tilaisuuden päätös. Ville Korpelainen, Livia, Luomumpi
Varsinais-Suomi

mailto:ville.korpelainen@livia.fi


KATSAUS 
MARKKINOIHIN JA 
RUOKATRENDEIHIN

VILLE KORPELAINEN

PUUTARHATUOT TEIDEN JATKOJALOSTUS – INFOPÄIVÄ

TUORLA 30.1 .2019



RUOKAILMIÖT 2019







2. Marjat (tuoreet ja pakasteet) 

3. Tuoreet yrtit 

4. Metsäsienet 

5. Peruna 

8. Kotimainen superruoka

Kiinnostavimmat raaka-aineet 
vuonna 2019, poimintoja



…

2. Pientuottajien tuotteet

6. Luomutuotteet

Kiinnostavimmat tuotteet 2019, 
poimintoja



1. Enemmän vihanneksia

3. Lähellä tuotettu ruoka 

6. Enemmän hedelmiä 

8. Suoliston hyvinvointia tukevat ruoat 

9. Vatsan hyvinvointia tukevat ruoat 

Kiinnostavimmat tavat 2019, 
poimintoja



Ruokailmiöt 2019: 
Tiedostava kuluttaminen

❖ Ilmiö näkyy ostoskorissa: enemmän vihanneksia, lähiruokaa ja 
pientuottajien tuotteita

❖78 % on valmis maksamaan lisää, jos tuottaja saa varmasti 
suuremman korvauksen

❖45 % kuluttajista aikoo suosia lähiruokaa (+11%)

❖ Tiedostavan kuluttajan ruokakorissa korostuu mm:
❖Pientuottajien tuotteet (36%)
❖Luomutuotteet (18%)



Ruokailmiöt 2019: 
Ruokahifistely

❖ Ilmiön kasvu lisää kiinnostusta tuotteisiin, joilla on 
mielenkiintoinen tarina

❖Kokkauksessa suositaan tavallista parempia tuotteita, juurevia 
brändejä ja –raaka-aineita

❖Ruokahifistelijän ostoskorissa korostuu mm.:
❖Pientuottajien tuotteet (34 %)

❖Luomutuotteet (19 %)



Esimerkkejä 
(luomu)tuotemahdollisuuksista:

❖ Tuoreet ja pakastetut kasvikset

❖ Kotimaiset tuoreet marjat ja marjoista tehdyt valmisteet

❖ Smoothiet, mehut ja mehukeitot kotimaisista raaka-aineista

❖ Sokeriton omenalimonadi kotimaisista omenista

❖ Kotimaisista omenoista valmistettu aito perinteinen siideri



LUOMUMPI VARSINAIS-SUOMI

Kiitos mielenkiinnostanne!
Ville Korpelainen
p. 050 5702708

ville.korpelainen@livia.fi

st.tuntiopettaja puutarhatuotanto,
Ammattiopisto Livia, Maaseutuopisto Tuorla

www.livia.fi

Luomupuutarha-asiantuntija,
Luomumpi Varsinais-Suomi –hanke

https://luomumpivs.livia.fi
www.facebook.com/luomumpivarsinaissuomi
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http://www.livia.fi/
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