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Hyödynnä tila-, laite- ja prosessisuunnittelua
Elintarviketeknologinen tila-, laite- ja prosessisuunnittelu-
palvelu tarjoaa asiantuntijan käytännön apua esimerkiksi 
elintarvikehuoneiston tai laitteiden investointisuunnitelmien 
tekoon. Palvelu soveltuu hyvin hyödynnettäväksi yrityk-
sen perustamisvaiheeseen, etenkin ennen elintarvikeliike- 
tilojen ja laitteiden investointivaihetta, mutta myös vanhojen tilojen 
ja linjastojen uusimiseen tai tuotannon tehostamiseen.

Tarjoamme elintarviketeknologian täydennyskoulutusta elokuun 
2019 ja toukokuun 2020 välillä käytännönläheisinä verkko-opintoina. 
Koulutus on suunnattu elintarvikealan työntekijöiden osaamisen 
vahvistamiseen ja lisäämiseen. Lisätietoja koulutuksesta osoit-
teessa www.ruokalaakso.fi/yrityksille/koulutus. Tunnistamme 
myös muita osaamistarpeita ja järjestämme tilaisuuksia elin- 
tarvikesektorin osaamisen tueksi. 

Ruokalaakson toimijoilla Pohjois-Savossa on tuotetestaustiloja 
yritysten vaihteleviin tarpeisiin. Tiloja vuokrataan yrityksen omaan 
käyttöön tai asiantuntijapalveluihin yhdistettynä. Tuotekehitysti-
loista löytyy kattava valikoima laitteita ja tarvikkeita muun muassa 
marjojen, kasvisten, lihan, kalan ja maidon jatkojalostukseen sekä 
leipomotoimintaan. Tiloissa voi valmistaa tuotteita prototyyppi- 
asteelta isompiin koe-eriin tai testata laitteistoja ennen investoin-
tipäätösten tekoa. Myös korkeapaineprosessointiin (HPP, high 
pressure processing) liittyvän asiantuntemuksen ja palvelujen 
hyödyntäminen on mahdollista verkostossamme.

Käytössämme on nykyaikaiset kuluttajatutkimukseen sekä aistites-
taukseen soveltuvat tilat ja ohjelmistot, joilla tuotetaan tietoa yri-
tysten tuotekehityksen, markkinoinnin ja liiketoiminnan tukemiseksi. 
Myös kuluttaja- ja asiantuntijaraadit ovat hyödynnettävissä osana 
tuotekehitystä.

Pystytämme osaamisympäristöjä proteiinien sekä suoliston ter-
veyden ja fermentaation ympärille. Ympäristöjen päätavoitteena 
on auttaa elintarvikeyrityksiä arvioimaan tuotteiden, raaka-ainei-
den ja prosessien vaikutuksia elintarvikkeeseen sekä ihmisen 
terveyteen. Esimerkiksi proteiiniosaamisympäristössä voidaan 
selvittää muun muassa erilaisten proteiinien hyväksikäytettävyyttä 
elimistössä.

Osaamisympäristöjen yhteyteen pystytetään suolilaboratorio, 
jossa tutkitaan elintarvikkeiden ja suoliston mikrobien vuorovai-
kutusta. Muun muassa probioottien ja prebioottien sekä muiden 
funktionaalisten raaka-aineiden tutkiminen on mahdollista. Tule 
kanssamme rakentamaan tulevaisuuden osaamisympäristöä!

Edellä mainittujen palvelujen lisäksi verkostostamme löytyy  
monipuolista osaamista myös marjatutkimuksesta ja -tuotannosta,  
elintarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimisesta, ruokaturval-
lisuudesta, kuluttajakäyttäytymisestä, liiketoiminnasta, kaupal-
listamisesta ja johtamisesta sekä muotoilusta. Monipuolinen 
osaamisverkostomme on käytettävissä, kun tarvitaan kohdennet-
tua palvelukokonaisuutta yritysten tarpeisiin.

Vahvista osaamista

Palveluja ja tiloja tuotekehityksen tueksi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
info@ruokalaakso.fi  

Tutustu osaamisympäristöihin
Osaamisverkostomme Pohjois-Savossa

www.ruokalaakso.fi info@ruokalaakso.fi

Visiomme on olla avoin, ruokasektoria ke-
hittävä, vahvaan osaamiseen perustuva, 
laajasti tunnettu monialainen verkosto.

Autamme etsimään tarvelähtöisesti asian-
tuntijoita ja palveluita verkostostamme 
sekä vahvistamaan osaamista ruokasekto-
rilla. Siirrämme ja jaamme tietoa niin isojen 
kuin pienien yritysten hyödynnettäväksi ja 
etsimme yhteistyömahdollisuuksia moni-
alaisesti.
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Tutustu ja kysy lisää!

Tehtävämme on saada asiantuntijuus, 
tarpeet ja osaaminen kohtaamaan. 
Edistämme ideoiden ja ratkaisujen 
hyödyntämistä verkostossa sekä 
kokoamme Ruokalaakson yhteistyön 
ja palvelut selkeäksi kokonaisuudeksi.

Ideasta 
ratkaisuun.

 
Ruokalaakson toteuttajaorganisaatiot ovat Itä-Suomen yliopisto,  

Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Kehitysyhtiö SavoGrow.  
Lisäksi verkostossa toimii elintarvikealan yrityksiä.


