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Esityksen sisältö
• Tausta

– ”Omenahanke”
– Aistinvarainen tutkiminen

• Kuluttajatestien tuloksia omenasta
– aikuisilla

• syksyt 2009-2011
– lapsilla (7-10 v)

• syksy 2014



Taustaa: Omenahanke
”Kotimaisten omenalajikkeiden aistittavan laadun 

kehittäminen ja kuluttajavasteet” (Makera)
• Domestic apple cultivars: Sensory 

descriptions and consumer responses 
(väitös 11.4.2014)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/44689

• Professori Hely Tuorila (Helsingin yliopisto) 
ja professori Risto Tahvonen (MTT)

• Useita osa-aineistoja mm. 
– 26 lajikkeen aistinvarainen kuvailu
– satovuoden vaikutus aistittaviin ominaisuuksiin
– aistittavien ominaisuuksien periytyminen
– kuluttaja-aineistoja

Omenahankkeen tavoitteet
1. Aistittavat ominaisuudet (kuvaileva analyysi)
2. Kuluttajien omenamieltymykset ja -asenteet (kuluttajatutkimus)

• Millaisia kotimaiset lajikkeet ovat?
• Miksi niistä pidetään tai ei pidetä ja kuka pitää?

Tulevaisuudessa viljeltävät omenat?

Tutkimustuloksista tiedottaminen ja
lisätiedon hankkiminen: Monipuolinen omena

http://blogs.helsinki.fi/monipuolinen-omena/



Miksi tutkia omenia aistinvaraisesti?
• Maku, haju, ulkonäkö ja muut aistittavat ominaisuudet 

ohjaavat valintojamme

• Valinnat vaikuttavat terveyteen, hyvinvointiin, talouteen…

• Muilla menetelmillä ei pystytä täysin 
jäljittelemään aistikokemusta, sillä ne
eivätkä huomioi ollenkaan tilannetta

Aistinvaraiset tutkimusmenetelmät

Omena
• Suomessa syödään vuodessa:

• hedelmiä ja marjoja 45 kg/hlö, josta omenaa noin 10 kg
• muut suositut: banaani, appelsiini, mandariini
• vihanneksia ja salaattia 32 kg/hlö

• Omenia tuotetaan maailmassa n. 75 000 milj. kiloa/vuosi
• Italia, Ranska ja Puola suurimmat tuojat Suomeen
• keväällä myös Etelä-Amerikka

• Kotimaisten omenien osuus n. 4-6 %



Kuluttajatutkimukset
OMENAHANKE
• Kuluttajatutkimus

– 2009, n=80
• Toistuvat valinnat

– ryhmittely
– 2010, n=108

• Ihanneomenasanasto
– 2010, n=122

• Miellyttävyys ja 
maksuhalukkuus
– 2011, n=118

MONIPUOLINEN OMENA
• Lasten mieltymykset ja 

ryhmähaastattelu
– 2014, n=89
– 7-10 v.

Maistamisen vaikutus 1/2
n=80, nuoria aikuisia (2009), 8 lajiketta

• Arviointi ulkonäön perusteella (”ennen”)
• Arviointi maistamisen jälkeen kokonaisuutena (”jälkeen”)

Seppä, Mononen & Tuorila (julkaisematon)

*



Maistamisen vaikutus 2/2
n=49, ikä 19-79 v., keskiarvo 38 v. (2011)

• Omenia arvioitiin katsomalla ja maistamalla
• Arvioitiin miellyttävyyttä ja sitä, kuinka paljon omenasta oltaisiin 

halukkaita maksamaan euroina/kg
• Keskimääräinen maksuhalukkuus 2,36 euroa/kg, mutta vaihteli lajikkeen ja 

koeasetelman mukaan
• Maksuhalukkuus korkeampi kuin omenan koettu miellyttävyys erityisesti 

paljon kotimaisia omenia syövillä

Seppä ym. 2015

Toiston vaikutus pitämiseen ja valintoihin
n=108, ikä 19-65 v., keskiarvo 45 v. (2010)

• omenat arvioitiin lajikenimien kanssa
• Lajikkeesta pitämistä arvioitiin 3 kertaa viikon aikana
• joka kerran saivat ottaa yhtä omenaa mukaan valikoiman vaikutus
• Tutkimuksen edetessä Eva-Lottaa, Pekkaa ja Punaista Atlasta valittiin enemmän ja 

Aromaa vähemmän

Luku kertoo, kuinka monta 
kertaa lajike valittiin 
kolmen kerran aikana

Musta palkki = 1. kerta
Tumma palkki = 2. kerta
Vaalea palkki = 3. kerta



• Taustakysely “ihanneomena” -> kuluttajien ryhmittely kolmeen ryhmään:
1) makeista 2) happamista 3) monenlaisista pitävät

• Vapaat kommentit: makeuden ja happamuuden sopiva suhde sekä
mehukkuus tärkeitä ominaisuuksia

Mieleiset omenat
n=108-122 (2010)
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Seppä ym. 2014

Mukana toteutuksessa opiskelijat Jutta Varis, Maija Greis ja Kaisa Saarimaa

Kuluttajatutkimus lapsilla
”omenatyöpajat”



Omenatyöpajat
• Viikin Norssin oppilaita 1.-4. luokilta, n=89
• taustakysymyslomake + tutkimuslupa etukäteen 
• kolmen lajikkeen arviointi, ulkonäkö + maistaminen, n=80-86
• kertoivat lopuksi, mikä omena miellytti eniten ja miksi

Arvioinnin jälkeen:
• ryhmähaastattelu 

4-6 oppilaan kanssa
• muut piirsivät 

hedelmä- ja 
kasvisaiheita

Taustaa: Lapset 
• Aikuisilla saatuja tuloksia ei useinkaan voi suoraan 

soveltaa lapsiin
– lapset ovat heterogeeninen ryhmä
– eettiset kysymykset
– taidot vaihtelevat

-> menetelmän valinta kehitysvaihe huomioiden



Taustaa: hedelmät & vihannekset
• Neofobia (uusien ruokien pelko) 

– erityisesti kala ja vihannekset
– rauhallinen totuttelu hyvästä

• Vanhempien esimerkki tärkein vaikuttaja lasten h & v syönnille
– ”saarnat” vaikuttivat jopa päinvastoin
– saatavuus tärkeää (=kodissa tarjolla)

• Rakenne (6…12 v.)
– sekoittavat maun ja rakenteen (eivät osaa eritellä)
– rapeus alkaa miellyttää
– eivät pidetä ”liukkaista” ruuista,

• Ulkonäkö (6…12 v.)
– yleensä ulkonäön arviointi onnistuu
– mieluisin makeisten väri punainen, jota seurasi vihreä, oranssi, keltainen;

samansuuntaisia tuloksia myös kekseillä
– vihanneksissa epätyypillinen väri lisäsi odotuksia, ei vaikuttanut pitämiseen

Léon ym. 1999, Poelman & Delahunty 2011, Reinaerts ym. 2007

Miten usein hedelmiä syödään? 
Millaisia hedelmiä?
(taustakyselyn tuloksia)

• Mielihedelmät olivat omena (27), päärynä (16), banaani (14), 
sitrushedelmät (24), meloni (9), mango (7)

• Hedelmiä syötiin eniten aamupalalla ja välipalaksi
• Päivittäin hedelmiä söi 51 lasta (57 %)

– söivät hedelmiä erityisesti aamupalalla
– söivät myös marjoja enemmän kuin vähän hedelmiä syövät
– monet söivät myös kuivattuja hedelmiä paljon

• Vähän hedelmiä syövien mielihedelmä oli banaani
• Muutama lapsi ei syönyt juuri ollenkaan hedelmiä

• Vapaat kommentit: 15 huoltajaa kertoi sesonkien vaikutuksesta 
hedelmien ja marjojen syömiseen

(Seppä ym. julkaisematon)



Työpajan omenat

Lobo HetaPekka

Maistamisen vaikutus
n=80-86

• Arviointi ulkonäön perusteella (”ennen”)
• Arviointi maistamisen jälkeen kokonaisuutena (”jälkeen”)
• Tytöt pitivät hieman enemmän Hetan ulkonäöstä, pojat taas 

Lobon ulkonäöstä
• Erityisesti suullisessa palautteessa ilmeni, että Pekka-lajikkeen 

tummanpunainen väri epäilytti, mutta maku oli iloinen yllätys

(Seppä ym. julkaisematon)



Mieleisin omena    
”Mistä omenasta pidit eniten?”…”Kerro vielä, miksi”

• Hetan valitsi 19, koska… 
– (se oli) niin makea, tuoreen ja hyvän makuista, hyvän tuoksuinen
– (maustui) maukkaalta ja oli mehukasta
– ”se oli hieman makea ja hieman samettinen ja …kupliva”

• Lobon valitsi 42, koska…
– (se oli) makea ja kirpeä, kirpeä, mehukas ja makea, 

ei kirpeä eikä liian makea, makea mehukas ja hyvän näköinen
– (siinä oli) paljon mehua, hyvin makua, 

• Pekan valitsi 24, koska…
– (se oli) makea, maukkain, maukas ja hyvän hajunen, 

hyvin raikas ja tosi hyvää
– (maistui) todella makealta, kaikkein makeimmalta
– ”yllätyin todella sen mausta vaikka hiukan aluksi epäröin”

(Seppä ym. julkaisematon)

Ryhmähaastattelut
• Johdateltiin aiheeseen ruokaympyröiden ja lautasmallien avulla

” Meidän koulussa on tällainen mallilautanen” …. ” Jotta me syötäisiin 
tarpeeksi paljon kasviksia”… ” Sellainen ruokalautanen, mikä pitäisi olla 
normaali ateria nykyään, puolet salaattia”



Otteita ryhmähaastatteluista
syömisen helppous ja vaikeus

Kysymys: Mitenkäs te syötte hedelmiä kotona, syödäänkö ne 
kuorineen?
”Me aina kuoritaan”
”Meillä joskus pilkotaan, joskus syödään kuorineen ja joskus kuoritaan. Mä
tykkään syödä kuorineen, koska se on terveellistä.”
”Mä en tiennyt, että omenat  voi oikeesti olla näin isoja.”
”Mä tykkään näistä vihreistä omenoista.” [Loboja]

Kysymys: Kun syötte omenoita, miten syötte ne: kuoritteko, pesettekö?
”Jos eri maasta niin pesen ja kuorin” 
”Pesen ja kuorin”
”Mulle aina palotellaan” 
”Mullekin yleensä palotellaan”

(Seppä ym. julkaisematon)

Kiitos!

Huvitus
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