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LEMMIKKIRUOAT JA PORO –
SELVITYS LEMMIKKIRUOKAMARKKINOISTA
Tässä lemmikkieläinten ruokamarkkinoiden kartoituksessa selvitetään ensin lemmikkieläinten
ruokien valmistamiseen sekä säädöksiin liittyvää taustaa Suomessa. Sen jälkeen kartoituksessa
tehdään katsaus lemmikkieläinruokatoimialaan sekä kansallisiin markkinoihin, jonka jälkeen
siirrytään kansainvälisten lemmikkieläinruokamarkkinoiden toimijoiden ja ilmiöiden pariin.
Lopussa on koottu yhteen näkökulmia poron sivutuotteiden käytöstä kansallisilla ja kansainvälisillä
lemmikkieläinruokamarkkinoilla.

TAUSTA
Lemmikkieläinten ruoat kuuluvat Suomessa rehulainsäädännön piiriin ja niihin viitataan yleisesti
myös rehuina. Lemmikkieläinruoat jaotellaan kolmeen eri ryhmään:
•

täysrehut (sellaisenaan käytettävä, päivittäisen ravinnontarpeen tyydyttävä)

•

täydennysrehut (muuta ruokintaa täydentävä ruoka)

•

rehuaineet (kuten eläinperäiset makupalat)

Eviran mukaan lemmikkieläinruoasta ei saa esittää väittämiä, jotka liittyvät sairauksien ehkäisyyn,
hoitoon tai parantamiseen. Myöskään ei ole olemassa terveysvaikutteisia eli funktionaalisia
lemmikkien ruokia eikä ravintolisiä.1 Lemmikkieläinrehujen yhteydessä voidaan kuitenkin puhua
erityisruokavaliosta, jolloin kyseistä rehua käytetään tiettyyn ravitsemukselliseen tarkoitukseen.
Tuote voidaan hyväksyä erityisruokavalioksi tieteellisen tutkimusaineiston perusteella.
Lemmikkieläinruoassa saa käyttää suurinta osaa luokan 3 eläimistä saatavista sivutuotteista. Nämä
ovat lihantarkastuksessa hyväksyttyjen teuraseläinten elimiä ja ruhonosia, joita ei käytetä
elintarvikkeina kuten kieli, kateenkorva, kurkunpää, päänlihat, hetulat, henkitorvi, ruokatorvi,
keuhkot, sydän, sydämen kanta, väliliha, maksa, perna, munuaiset, munuaisrasvat, sisärasvat,
ihra. Lisäksi eläinruokiin voidaan käyttää elintarvikkeiksi kelpaamattomia elimiä. Raakana
myytävän lemmikkieläinten ruoan valmistukseen saa käyttää ainoastaan teuraseläinten osat, jotka

1

T. Root, ’Evira: Lemmikkieläinruokien pakkausmerkintöjen luku kannattaa’, Eläinten

hyvinvointikeskus [web blogi] (luettu 30.4.2014).
http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/2009/11/02/evira-lemmikkielainruokienpakkausmerkintojen-luku-kannattaa/ (luettu 30.4.2014).
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on todettu ihmisravinnoksi kelpaaviksi, mutta joita ei ole kaupallisista syistä todettu
ihmisravinnoksi.2
Lemmikkieläinten ruokia voidaan markkinoida Suomessa luonnonmukaisesti tuotettuina, mikäli
raaka-aineet ovat luomulainsäädännön mukaisia.3

Toimiala Suomessa
Kilpailuviraston selvityksen mukaan lemmikkieläinruokateollisuus edustaa alaa, jossa kotimaisten
toimijoiden lukumäärä on pienempi kuin muilla toimialoilla. Lisäksi suurten monikansallisten
yritysten edustamien tuotemerkkien osuus on verrattain suuri. Loppukuluttajien määrä on
lemmikkieläinruoissa suhteessa pienempi kuin muilla tarkasteltavilla toimialoilla.
Toimialalukuja tarkastellessa, lemmikkieläinruokateollisuuden tuotannon bruttoarvo on 46,7
miljoonaa euroa. Toimialalla työskentelee 96 henkilöä.4
Eläinruokateollisuuden alalla valtaosa tuotteista tuodaan ulkomailta5 muutaman toimijan kautta ja
myydään päivittäistavarakaupalle sekä lemmikkieläintarvikkeisiin erikoistuneille vähittäiskaupan
yrityksille. Tuontituotteiden eli kansainvälisten merkkituotteiden kanssa kilpaileva kotimainen
tuotanto kytkeytyy muun muassa kotimaiseen lihateollisuuteen, ja sen on todettu erikoistuneen
kapeampiin tuotesegmentteihin.
Lemmikkieläinten ruokien tuonti vapautui vuonna 1991 lisäten markkinoille uusia
tuoteinnovaatioita, kansainvälisiä merkkejä sekä tuotemerkkeihin liittyvän voimakkaan
markkinoinnin. Tästä johtuen lemmikkieläinmarkkinat kasvoivat koko 1990-luvun. Tuonnin
lisääntymisen ja toimialan rakennemuutoksen johdosta lemmikkieläinten ruokien valmistus on
vähentynyt Suomessa merkittävästi. Tästä huolimatta Suomessa tuotettiin 8 758 tonnia (2012)

2

T. Haarahiltunen, ’Ohje sivutuoteasetuksen soveltamisesta turkiseläinten, tarhakoirien ja

lemmikkieläin rehua valmistavissa laitoksissa’, Evira, 11.7.2011,
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/sivutuotteet/eviran_ohje_12821_2.pdf (luettu 30.4.2014),
s. 20-21.
3

Evira, Luomurehut lemmikkieläimille, päivitetty 28.12.2010,

http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/elaimet/rehut/lemmikkiel
ainten+rehut (luettu 29.4.2014).
4

T. Björkroth, H. Frosterus, M. Kajova ja E. Palo, Kilpailuviraston päivittäistavarakauppaa koskeva

selvitys. Kuinka kaupan ostajavoima vaikuttaa kaupan ja teollisuuden välisiin suhteisiin?
Kilpailuviraston selvityksiä 1/2012,
https://www.kilpailuvirasto.fi/tiedostot/Kilpailuviraston-Selvityksia-1-2012-PT-kauppa.pdf
(luettu 29.4.2014).? s. 28.
5

Evira, Lemmikkieläinruokien tuonti, 25.11.2014,

http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/rehut/tilastot/tuonti_lemmikkielainruuat.pdf
(luettu 6.5.2014)
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lisääntyen edellisvuodesta 15,8 %. Eläinten ruhonosat ja ruhonosista saatavien tuotteiden osuus
tästä kokonaismäärästä 542 tonnia kuivattua sekä 3 912 tonnia pakasteena myytyä rehuainetta
pelkästään koirille. Kissojen vastaavia lukemia ei Eviran tilastossa eritellä, sillä valmistajien
lukumäärä on alle kolme.6 Suomen tuotantoa pyöritti kymmenen yritystä vuonna 2010.7
Pääjakelu koiran- ja kissaruokamarkkinoilla on päivittäistavarakauppa, joka edustaa jopa noin 80
% markkinavolyymistä. Muita jakeluteitä ovat lemmikki- ja alennusmyymälät, maatalouskaupat,
eläinlääkäriasemat, myyntiautot sekä näyttelyt ja kennelit.

KANSAINVÄLISET LEMMIKKIELÄINRUOKAMARKKINAT
Maailman johtavat lemmikkieläinruokatuottajat ovat Procter & Gamble (P&G), Nestlé, Mars ja
Colgate-Palmolive. On arvioitu, että nämä yritykset hallitsevat yli 80 % maailman
lemmikkieläinruokamarkkinoista (2009).8 Huhtikuussa 2014 markkinoille tulleen tiedon mukaan
Mars ostaa P&G:n lemmikkieläinruokabrändit USA:ssa ja kauppa tehdään vuoden loppuun
mennessä. Mars ei ostanut Euroopan toimintoja mutta sillä on optio ostaa P&G:n toiminnot
Aasiassa ja Afrikassa. Kaupan myötä Mars Inc:sta tulee maailman suurin lemmikkieläinruokaa
myyvä yhtiö.9 Määrällisesti koirien ja kissojen ruokia myytiin pelkästään USA:ssa 8,3
miljoonaa tonnia vuonna 2013.10 Euroopassa lemmikkieläinten ruokia myytiin 8,5 miljoonaa tonnia
(2012). Lukema sisältää kaikki lemmikkieläinruoat.11

6

Evira, Koirille ja kissoille tarkoitettujen ruokien valmistus 1.1.-31.12.2012, 18.3.2013,

http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/rehut/tilastot/lemmikkielainrehut_2012.pdf
(luettu 6.5.2014)
7

T. Björkroth et al., op. cit., s. 51-52.

8

L. Hickman, ‘Britain’s problem with pets: they’re bad for the planet’, The Guardian, 13.11.2009,

http://www.theguardian.com/environment/2009/nov/13/ethical-living-carbon-emissions (luettu
30.4.2014).
9

Press release, Mars to buy P&G petfood brands for US$2.9 billion, PetfoodIndustry.com,

11.4.2014,
http://www.petfoodindustry.com/Mars_to_buy_P_G_petfood_brands_for_US$2_9_billion.html
(luettu 30.4.2014).
10

Pet Food Institute, Pet Food tonnage, http://www.petfoodinstitute.org/?page=PetfoodTonnage

(luettu 8.5.2014)
11

FEDIAF, Facts & Figures 2012, http://www.fediaf.org/facts-figures/ (luettu 8.5.2014)
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Suurimmat lemmikkieläinruokamarkkinat ovat USA, Brasilia ja Japanissa. Euromonitorin ennusteen
mukaan suurin kasvu tapahtuu Intiassa, Venäjällä, Turkissa ja Puolassa vuoteen 2015 mennessä.12
Nähtävissä on kuitenkin myös se, että myynnin kasvu on taittunut esimerkiksi Pohjois-Amerikassa
ja Länsi-Euroopassa, joissa lemmikkieläinruoilla on ollut vakiintuneet markkinat. Uudet alueet
kuten Latinalainen Amerikka ja Itä-Eurooppa ovat nostaneet markkinaosuuttaan.13 Merkille
pantavaa on myös se, että tämä markkina ei ole kärsinyt oikeastaan ollenkaan lamasta

IsoIso-Britannian lemmikkieläinruokamarkkinat ovat lähellä 2 miljardia
puntaa vuodessa (2009).
(2009). IsoIso-Britanniassa on 8 miljoonaa koiraa ja 8
miljoonaa kissa
kissaa sekä lisäksi kaneja, hevosia, liskoja, trooppisia kaloja
jne.
Britannian
Britannian lemmikkieläinruokateollisuuden
lemmikkieläinruokateollisuuden kokoa kuvaa hyvin se, että
tuotannossa käytetään vuosittain
vuosittain 50 000 – 150 000 tonnia ’rikkonaista
’rikkonaista
riisiä’. Vastaavasti 62,34 miljoonan väestö (2010) kuluttaa
uluttaa 450 000
tonnia riisiä.14

H umanisointi
umaniso inti
Helmi-maaliskuussa 2013 tehty amerikkalainen online-kysely paljastaa lemmikkieläinten
humanisoinnin (lemmikkien kohteleminen ihmismäisemmin) ja ”lemmikkieläin vanhemmuuden”
olevan yleisempää kuin koskaan ennen. Sen mukaan 83 % lemmikkieläinten omistajista on samaa
mieltä väittämän ”Pidän lemmikkieläimiäni perheenjäseninä” kanssa.15 Vastaava humanisointi on

12

J. Taylor, The humanization of companion animals is a strong driver in the way consumers

perceive pet products and pet brands globally. What does that mean for the future?

PetfoodIndustry.com, 6.6.2011 http://www.petfoodindustry.com/7400.html (luettu 30.4.2014).
13

D. Phillips-Donaldson, Petfood production data show how and where market is growing,

ThePetFoodIndustry.com, 30.1.2014,
http://www.petfoodindustry.com/Petfood_production_data_show_how_and_where_market_is_grow
ing.html (luettu 8.5.2014).
14

Hickman, op. cit.

15

D. Sprinkle, ‘Pet market premiumization: An industry update’, Petfoodindustry.com, 5.12.2013,

http://www.petfoodindustry.com/Pet_market_premiumization__An_industry_update.html (luettu
30.4.2014).
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kasvava trendi myös Länsi-Euroopassa ja Britannia on tässä kehityksessä lähimpänä Amerikkaa.16
Lemmikkieläinruokamarkkinoiden kannalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että premium- ja
superpremiumtuotteiden menekki kasvaa jatkuvasti, koska ihmiset haluavat ostaa lemmikeilleen
laadukkainta ravintoa.

L uonnonmukaisuus
Lemmikkieläinten ruuan korkean laadun tavoittelu näkyy myös siinä, mistä lemmikin ruuat
ostetaan. Lemmikkieläinkaupat ovat nostaneet markkinaosuuttaan Amerikassa 52,6 %:sta (2007)
56,9 %:iin (2010). Vastaavalla ajanjaksolla supermarkettien osuus kaupasta on laskenut 3,4 %.
Lisäksi kissojen namupalojen myynti on kasvanut 10 % vuodesta 2007 vuoteen 2010. Artikkelin
mukaan humanisointi ja premiumisaatio tulevat jatkumaan tulevaisuudessakin vauhdittaen siten
lemmikkieläinruokamarkkinoita.
Premiumisaation lisäksi kuluttajilla on vahva painotus lemmikkien terveyteen ja hyvinvointiin sekä
luonnonmukaisten että orgaanisten tuotteiden ja ainesten käyttämiseen.17 ”Natural” eli
luonnonmukaisuus ja lemmikkien luonnonmukaista ravintoa jäljittelevä lemmikkieläinruoka on
tutkimusten mukaan yksi merkittävä, positiivisesti valintaan vaikuttava tekijä amerikkalaisten
ostokäyttäytymisessä.18

Villiruoka
Viimeisen kymmenen vuoden aikana markkinoille on noussut ”uusien proteiinien” ruokia, jotka
sisältävät esimerkiksi peuran, jäniksen tai buffalon lihaa, tai kaloja kuten lohta, taimenta tai
ankkaa. Nämä tuotteet olivat alun perin eläinlääkäreiden myymiä erikoistuotteita ruokavalion
tueksi tai ruoka-allergikko eläimille. Nykyisellään näitä ”villejä”, ”alkukantaisia” ja ”esi-isiltä
perittyjä” ruokia markkinoidaan valtavirtatuotteina. Näiden tuotteiden haasteena on kuitenkin
saatavuus. Sitä ei villien lajien osalta voida taata sillä riistan kulutus on paikallista tai alueellista ja
viranomaisilla on näistä rajatusti tietoa. Saatavuusongelma on nykyisellään ratkaistu siten, että
lemmikkieläinten ruokiin käytetään tarhoissa kasvatettuja eläimiä. Esimerkiksi UudestaSeelannista lähti 15 249 tonnia peuraa ja 3 984 tonnia peuran sivutuotteita vientiin vuonna 2012.

16

M. Sprizzri, ‘European Pet Product Market Continues to Expand‘, Pet Product News

International.com (luettu 30.4.2014).
http://www.petproductnews.com/web-exclusives/european-pet-product-market-continues-toexpand.aspx (luettu 30.4.2014).
17

Sprinkle, op. cit.

18

Taylor op. cit.
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Sivutuotteista suurin osa meni lemmikkieläinruokien tuotantoon. Tuotteiden markkinoinnissa ei
kuitenkaan puhuta tarhauksesta vaan ne ovat villiä ruokaa.19
Terveysvivahteisesta villiruoan markkinoinnista huolimatta, sivutuotteiden ravinnearvot ovat
yllättävän pienet. Ihmisruokaan käytettävien lihanosien osalta väite on yhtäläinen USDA:n
tietokantojen kanssa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa lemmikkieläinten ruokiin käytettävien
sivutuotteiden osalta. Niiden sisältö on lähes yksi yhteen muiden USA:ssa tuotettujen,
mekaanisesti luista irrotettavien tuotteiden kanssa. Tutkimusta sivutuotteiden
ravinnepitoisuudesta on vielä vähän. Tästä huolimatta markkinointi toimii ja villit ruoat maksavat
merkittävästi enemmän. Kuluttajat pitävät villin ruoan tarinasta, yhteydestä lemmikkieläimen
menneisyyteen sekä siitä tunteesta, että he tekevät jotain erityistä lemmikkinsä hyväksi.20
Lisäksi kuluttajien valintaan vaikuttavat ruoan tuottamisen hiilijalanjälki eli kuinka kaukaa raakaaineet on kuljetettu tuotantolaitokseen. Tästä syystä esimerkiksi brittiläinen Golden Acres –yhtiö
siirtyi hankkimaan lampaanlihaa paikalliselta toimittajalta Uuden-Seelannin sijaan.21 Tämä tosin ei
todennäköisesti päde villiruokiin.
On myös havaittu, että lemmikkieläinruokatrendit seuraavat noin vuoden ihmisten ruokatrendien
perässä.22

19

G. Aldrich, ‘Venison, rabbit and buffalo: A throwback to our pets’ primitive past’,

PetFoodIndustry.com, 10.4.2014 (vaatii kirjautumisen sivuille)
http://www.petfoodindustry.com/Sub_Level__Lead_Story/Venison,_rabbit_and_buffalo__A_throwback_to_our_pets%E2%80%99_primitive_past.ht
ml (luettu 8.5.2014).
20

Ibid.

21

Hickman op. cit.

22

Hickman op. cit.
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Case PetSmart.
PetSmart. PetSmartPetSmart-yritys pyrkii tuomaan
markkinoille korkean
korkean tuoton Super
SuperP
uperPremiumremiumtuotteita, jotka ovat vahvasti ”natural” eli lemmikin
luonnonmukaista ravintoa noudattavia. Tuotteet
eivät sisällä täyteaineita vaan oikeaa lihaa ja
minimimäärän huolella
huolella valikoituja raakaraaka-aineita.
PetSmartin
PetSmartin mukaan luonnonmukaiset ja
SuperP
uperPremiumtuotteet tuottavat kaksinkertaisesti
verrattuna tavallisiin ruokakauppojen brändeihin kuten Pedigree
(2011).
(2011).23

PORO LEMMIKKIELÄINRUOKAMARKKINOILLA
Poroa käytetään tällä hetkellä hyvin rajatusti lemmikkieläinruokien tuotannossa ja kyse on
enemmän paikallistason pienjalostamisesta kuin massatuotteista. Poroa käyttää laajemmin ja
ammattimaisesti lemmikkieläinten ruoissa ainoastaan suomalainen Polar pet –yritys, joka valmistaa
Musti ja Mirri –ketjun Maukas-merkin kuivatut porotuotteet. Valikoimassa on muun muassa poron
kylkiluita, kaularankaa, potkaa (liite 2). Sen lisäksi tuotteita ovat kehittäneet hankkeiden avulla
Ivalojoen Poro, Ivalo; Kota-Poro, Unarin-Luusua; Kuivaniemen Tilaliha, Kuivaniemi; TannilanPorotuote, Yli-Ii; Länsikairan-Poro, Yli-Tornio; Maaselän porotuote, Kuusamo; Poro-Lappi,
Kemijärvi; sekä Poro-Tokka, Sodankylä. Sallan kunnassa on meneillään projekti, jossa selvitetään
teurastuksessa syntyvien sivutuotteiden käyttöä lemmikkieläinruoissa.

Poro lemmikkieläinruokien
le mmikkieläinruokien raakaraaka - aineeksi
ai neeksi
Yleisesti ottaen porotuotteet soveltuvat hyvin nykyiseen lemmikkieläinruokatrendiin. Humanisointi
on johtanut siihen, että kuluttajat haluavat ostaa lemmikeilleen korkealaatuisia premium- ja
superpremiumruokia. Lisäksi kuluttajien valinnoissa korostuu luonnonmukaisuus ja tuotteen
korkealaatuisuus. Kuten ihmisruoissa, kuluttajia kiinnostaa enenevässä määrin myös tuotteen
ekologisuus eli hiilijalanjälki.

23

Market Report Column, ‘Why private label petfood matters’ PetfoodIndustry.com, 6.8.2012,

http://www.petfoodindustry.com/Why_private_label_petfood_matters.html (luettu 30.4.2014).
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Poron viemisessä lemmikkieläinruokamarkkinoille on todennäköisesti ainakin kolme merkittävää
haastetta.
Ensiksikin, teurasmäärät ovat olleet jo pitkään merkittävässä laskussa. Teurasmäärien
laskujohteisuus tarkoittaa jalostajan näkökulmasta potentiaalista saatavuusongelmaa. Uuden
tuotteen kehittämiseen, lanseeraamiseen ja markkinointiin liittyvä resurssi on merkittävä ja siksi
prosessia ei todennäköisesti kannata käynnistää, mikäli raaka-aineen saatavuus on epävarmaa tai
heikkoa. Poron osalta ei voida myöskään toteuttaa ympärivuotista tarhausta, jotta lihantuotto
saataisiin vakioksi kuten Uudessa-Seelannissa.
Toisekseen, porosta saatavat sivutuotteet ovat määrältään suhteellisen marginaalisia. Nykyisellään
poronhoitoalueen teurastamoissa tuotetaan vuosittain arviolta 770 tonnia lemmikkieläinravinnoksi
kelpaavia sivutuotteita: (noin/vuosi)
•

poron koparaluita 40 000 kg

•

elinnippuja 200 000 kg

•

luita 150 000 kg

•

leikkuujätettä 70 000 kg

•

saparoita 5 000 kg

•

henkitorvi ja kurkunpää 25 000 kg

•

kaulalihat 20 000 kg

•

poronpäitä 250 000 kg

•

sarvia 10 000 kg24

Sivutuotteiden kehittämiseen sopivan raaka-aineen määrä tulee luonnollisesti kasvamaan, mikäli
teurasporojen määrä saadaan lähivuosina takaisin nousujohteiseksi.
Kolmas haaste on poron sivutuotteiden logistinen saatavuus. Edellä mainittu sivutuotteiden määrä
on laskettu koko poronhoitoalueelta. Tällöin ne sijoittuvat hajanaisesti melko suurelle
maantieteelliselle alueelle. Sivutuotteiden kuljetusten kustannukset voivat helposti nousta liian
korkeiksi, eritoten jos ne täytyy kuljettaa eteenpäin tuotantolaitoksiin toisaalle kotimaahan tai
ulkomaille. Tällöin myös tuotteet hiilijalanjälki kasvaa suuremmaksi.

Kansainvälinen vai kansallinen yhteistyö?
yhteistyö ?
Lemmikkieläinruokamarkkinoita tarkastellessa tärkeä kysymys on myös se, lähdetäänkö bisnestä
kehittämään kansainvälisten, kansallisten vai paikallisten tuottajien kanssa.
Kansainväliset lemmikkieläinruokamarkkinat ovat keskittyneet muutamalle suurelle toimijalle.
Kansainvälisellä tasolla volyymit ovat moninkertaiset verrattuna pelkästään kansallisilla
markkinoilla toimiviin yrityksiin. Yhteistyö kansainvälisten toimijoiden kanssa voikin olla
haasteellista sillä erikoismerkeistä (premium, superpremium) huolimatta, niiden menekki on

24

Hankepäällikkö Niina Mattila, Jätteestä hyötykäyttöön –hanke, sähköpostikeskustelu, 13.5.2014.
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maailmanlaajuisesti jo meidän mittakaavaamme suhteutettuna bulkkimaista. Siksi suurten
valmistajien kanssa porosta tehtävien tuotteiden täytyisi olla selkeästi luksusta ja siihen
suhteuttaen erityisen korkeita hinnoiltaan. Vaihtoehtoisesti täytyisi löytää hyvin marginaalisia
pientuottajia, joilla on hyvin tunnettuja, mutta erittäin kalliita brändejä joiden profiiliin poro sopisi.
Raaka-aineiden tutkimukseen ja tuotekehittelyyn suurimmilla yhtiöillä näyttää olevan omia
organisaatioita (kuten Mars Inc:in Walthman).
Kansainväliset kuluttajat suhtautuisivat poroon todennäköisesti myönteisesti, kuten trendi
villiruokaan yleisestikin näyttää olevan. On kuitenkin mahdollista, että joissain maissa, kuten IsoBritanniassa ja Amerikassa, ajatus lemmikkieläinruoka-Rudolfista ei ole houkutteleva. Toisaalta
kansainvälisille markkinoille suuntautuessa on mahdollisuus myös nostaa poron kansainvälistä
tunnettuutta, joka voi osaltaan vaikuttaa positiivisesti muidenkin porotuotteiden kuten käsitöiden
ja muodin kysyntään. Lihan osalta kysynnän lisäykseen ei nykyisellään pystyttäisi vastaamaan
muuten kuin kannustamalla ihmisiä matkailemaan Lappiin.
Kansallisella tasolla on sekä kansainvälisillä että kotimarkkinoilla tai pelkästään kotimaisilla
markkinoilla toimivia yrityksiä. Molemmilla markkinoilla toimivien yritysten kanssa törmätään
todennäköisesti vastaavaan ongelmaan kuin kansainvälisten toimijoidenkin kanssa – paineet
volyymien riittämiseen voivat olla liian suuret. Pelkästään kansallisilla markkinoilla toimivien
yritysten parissa voi porotuotteiden kehittäminen olla helpompaa, sillä tuotantomäärät voidaan
pitää pienempinä. Tuotteista pitäisi kuitenkin pystyä saamaan korkeaa hintaa – löytyykö Suomesta
asiakaskuntaa tälle? Suomessa toimivat lemmikkieläinruokavalmistajat tekevät myös tuotekehitystä
ja testausta, joten mahdollisuus porotuotteiden kehittämiseen alan asiantuntijoiden kanssa on
olemassa kansallisestikin.
Porotuotteiden laajenevalla näkyvyydellä olisi todennäköisesti positiivisia seurauksia myös muiden
poroon liittyvien tuotteiden kysyntään – aivan kuten kansainvälisilläkin markkinoilla.
Aluetalouden näkökulmasta jalostaminen ja tuotanto poronhoitoalueella jättäisivät näistä kolmesta
vaihtoehdosta eniten rahaa ja työtä paikallistalouteen. Tämä vahvistaisi osaltaan poroelinkeinon
painoarvoa aluetoimijana lisäten siten myös positiivisia imagovaikutuksia.
Raaka-aineen harvinaisuudesta huolimatta, kukaan ei tällä tietoa tee premium tai superpremiumtuotteita poron sivutuotteista. Rajallisesta saatavuudesta huolimatta poron sivutuotteissa on
valtava potentiaali laadukkaisiin lemmikkiruokiin. On tärkeää kuitenkin minkä kanavan kautta ja
millaiseen brändiin brändättynä tuotteet saadaan markkinoille. Poro ei ole bulkkituote. Erikoisuus
täytyy näkyä sekä ulkoisesti pakkauksissa että brändissä ja luonnollisesti itse tuotteessa.
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LIITTEET
Liite 1. Kyselyt
Mars Oyj:llä on oma lemmikkieläinten ravitsemukseen ja hyvinvointiin keskittynyt tutkimuskeskus
Waltham Centre for Pet Nutrition, jossa on tehty tutkimusta jo yli viisikymmentä vuotta.
Keskuksessa työskentelee hoitohenkilötiimin lisäksi tiedemiehiä ja tutkijoita. Käytännössä Mars
Oyj tekee lemmikkieläinruokien tuotekehittelyä tämän laitoksen tutkimusten kautta.
Walthamille on lähetetty kysely, johon asiakaspalvelu vastasi että välittää viestin eteenpäin Saksan
hankinnan johtajalle.
Suomessa lähetin kyselyn kahdelle kansainvälisillä markkinoilla toimivalle yritykselle.
Prima Pet Premium Oy:lle (Hau-Hau Champion-tuotteet), sillä yrityksellä on valikoimissaan
superpremium-tuotteita. Yritystä ei esitellä nettisivuilla juuri ollenkaan, mutta pakkausten
perusteella saa käsityksen, että se on joko osa isompaa ulkomaista konsernia tai sitten he tekevät
koiranruoka vientiin.
Lisäksi lähetin kyselyn Best Friend Group Oy:lle. Yhtiön pääkonttori on Kuopiossa, mutta se toimii
Pohjoismaissa sekä HongKongissa ja Pohjois-Amerikassa. Kotimarkkinoiden lisäksi Best Friend
Group Oy vie tuotteita 28 maahan. Heidän valikoimiin kuuluu kansainvälisiä premium-brändejä.
Kyselyyn ei ole tullut vastausta kartoituksen valmistumiseen mennessä

Sivu

12

Lemmikkir
Lemmikkiruoat
iruoat ja poro

Kysely Waltham, Mars Inc.
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Kysely Prima Pet Premium Oy, Tampere
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Kysely Best Friend Group Oy
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Liite 2. Maukas-tuotemerkin porotuotteet
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