
Kuusamon Juusto  ja vastuullisuus



Vastuullisen liiketoiminnan merkitys kasvanut 

Kulutuskäyttäytyminen muuttunut 

Ruokailu kotona kasvanut

Ravintolaruokailu vähentynyt

Materiaalitehokkuuden vaatimus, kierrätys 

Ilmastokeskustelu 

Digitalisuus ja toimitusketjun tehokkuus

Mikä on muuttunut?



KUUSAMON JUUSTOSTA

Maidonjalostus: 30 milj.litraa / v.

Liikevaihto: 23 milj.eur

Maitoa ostetaan 150:ltä tilalta

Henkilöstömäärä:  80 + alihankkijat 
20-30 henkeä

Juustonvalmistus 3 milj. kiloa / v.

Jauheenvalmistus 1,3 milj.kiloa / v.

www.kuusamonjuusto.fi

Suomen ja Eu:n pohjoisin juustola!



MUUTAMIA HISTORIAN MERKKIPAALUJA

• 1951 kerman vastaanottoasema aloitti Kuusamossa

• 1961 keitettiin ensimmäinen juustokattila

• 1994 yhteistyö Valion kanssa päättyi, edamin valmistus alkoi

• 1995 heran jatkojalostus käynnistettiin

• 2005 uusi biovoimalaitos valmistui

• 2009 uusi juustopakkaamo 2000 neliötä

• 2012 yhteistyö Arlan kanssa päättyi

• 2013 Koillismaan maidontuottajat perustivat Kuusamon Juuston
• Omistajiksi tulivat myöhemmin mm. Maitomaa, Satamaito, Juustoportti, Timo Rapila

www.kuusamonjuusto.fi



Tuotteet, asiakkaat, maito 

• Tuotevalikoima: emmental, edam, maasdam, gouda, 
kermajuusto, vuoristojuusto, sulatteet, raasteet, viipaleet, 
laktoosi, proteiinijauhe

• Asiakkaat:

• Juustot: Kaikki tukku –ja vähittäiskaupat Suomessa, vienti

• Jauheet: Myynti kotimaahan ja vientiin

• Maidonhankinta: Kuusamon Osuusmeijeri, osakasmeijerit
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Mitä uutta? 

• Uusiutuvasta raaka-aineesta pakkauksia, Green PE, Westpakilta Säkylästä

• LEAN ajattelutapaa viety eteenpäin, asiakas ohjaa toimintaa ei resurssit

• Vastuullisuusraportti julkaistu 

• Olemme kaikista suomalaisista brändeistä sijalla 126 (2019 sija 146) 

• Asiakastyytyväisyydessä olemme sijalla 87 ja juustobrändeistä sijalla 4

www.kuusamonjuusto.fi



Suomen toiseksi suurimpana juustonvalmistajana 
toiminnallamme on tärkeitä vaikutuksia työllisyyteen etenkin 
Pohjois-Suomessa. 

Välillinen työllisyysvaikutuksemme on 400-500 henkeä. 

Ostamme maitoa noin 150 tilalta, jotka työllistävät suoraan 
noin 300 henkeä ja välillisten vaikutusten kautta lisäksi 150 
henkeä, yhteensä noin 450 henkeä.

Tarjoamalla työpaikkoja autamme vaalimaan 
juustonvalmistuksen taitoa Suomessa sekä lisäämme 
toimeentuloa ja ostovoimaa kaikille meille suomalaisille. 
Viennin osuus on noin 5 % liikevaihdosta.

PUHTAASTI POHJOISESTA



Tällä hetkellä puolet Suomessa kulutetusta juustosta on tuontijuustoa, joka tarkoittaa 70 
miljoonaa kiloa vuodessa.  

Ostamalla kotimaista juustoa tulot kotimaisille maitotiloille olisivat + 200 milj. euroa, 
jalostukseen ja kuljetuksiin + 150 milj. euroa.

TUONTIJUUSTOJEN OSUUS NOIN 50%



Juuston valmistuksessa käyttämämme maito on korkealaatuista se tuotetaan 
laatusopimusten piirissä. 

Pohjois-Suomen olot sopivat erinomaisesti maidontuotantoon, koska nurmi kasvaa 
hyvin. Nurmi on hyvä hiilinielu (monivuotinen, ympärivuotinen). 

Suomessa maidon- ja lihantuotanto on usein samassa ketjussa. Monessa maassa 
lihantuotanto on  eriytetty, mikä johtaa resurssien tehottomaan käyttöön. 

Maailmalla lehmiä ruokitaan usein soijalla ja maissilla, jotka kelpaisi sellaisenaan myös 
ihmisten ruoaksi. Suomessa lehmien täydennysrehuna käytetään pääosin viljaa ja 
kotimaisten öljykasvien jalostuksen sivutuotteita.

MAIDONTUOTANTO



Valtaosa maidosta tulee Pohjois-Suomen ja Koillismaan 
alueelta

Tehtaallemme tulee vain täysiä maitorekkoja ja lähtee 
mahdollisimman täysiä rekkoja 

Kaikki tuotannossa käytettävä höyry ja lämpö 
tuotetaan bioenergialla (hake, puru)

Emme käytä fossiilisia polttoaineita kuten öljyä tai 
kaasua.

PÄÄSTÖJEN MINIMOINTI



Pakkausmateriaalit ovat kaikki kierrätettäviä

Hyödynnämme tuotannosta syntyvät sivuvirrat, etteivät ne 
päädy jätteeksi. 

Esikäsittelemme kaiken jäteveden, ennen kuin se päätyy 
lopulliseen jätevedenkäsittelyyn.

Pyrimme pienentämään veden ja energian kulutusta.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY



Juustojen paloittelun ja pakkauksen yhteydessä syntyvät 
kantit käytetään raasteiden ja sulatteiden raaka-aineena. 

Juustojen valmistusprosessissa syntyy sivutuotteena 
juustoheraa, joka kuivataan proteiinijauheeksi ja 
laktoosiksi. 

Maidosta jää juusto- ja jauheprosessin lopuksi jäljelle 
suolavettä ja hieman ravinteita se myydään rehukäyttöön

SIVUVIRRAT HYÖDYNNETÄÄN TEHOKKAASTI



Olemme siirtyneet pakkausmateriaalien osalta WestECO
Green PE -muoviin, varmistaaksemme, että mahdollisimman 
suuri osa käyttämästämme muovista on peräisin uusiutuvista 
lähteistä. Green PE -vihreän muovin tuotannon yhteydessä 
ilmakehästä otetaan talteen 2,15 kg hiilidioksidia kilogrammaa 
kohden. 

Biopohjaisen uusiutuvan materiaalin osuus pakkauksissamme 
on 52,6 %.

Olemme jäsenenä RINKI Oy:ssa ja maksamme 
pakkauskierrätysmaksua.

PAKKAUSMATERIAALI

https://www.westpak.fi/ajankohtaista/westeco-uusiutuvasta-raaka-aineista-valmistetut-kalvot/
https://rinkiin.fi/


Erilaiset sertifikaatit ovat osoitus siitä, että lupauksista ja tavoitteista on siirrytty 
käytäntöön. Löydät kaikista tuotteistamme Hyvää Suomesta -merkin. Merkki kertoo 
Sinulle suomalaisista raaka-aineista ja työvoimasta. Juustojemme kotimaisuusaste on 
keskimäärin 98,48% ja käytämme 100% kotimaista maitoa.

MERKINNÄT JA STANDARDIT 

https://www.hyvaasuomesta.fi/





