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Aika- lämpötilaindikaattori
(Time-temperature indicator,TTI)
TTI
• TTI – Indikaattori, joka reagoi ruokatuotteen lämpötilan
muutoksiin ja lämmölle altistumisen aikaan:
• Osoittaa tuotteen pilaantumisen visuaalisesti
• Perustuu mekaanisesti, kemiallisesti,
entsyymitasoisesti tai mikrobiologisesti tapahtuviin
peruuttamattomiin muutoksiin
• Indikaattorin värin muutos johtuu yleensä
samanlaisesta aika-lämpötilamuutoksesta, jolla on
havaittu olevan kriittinen vaikutus tuotteen laatuun
• Indikaattorin reaktiota aika-lämpötilamuutoksiin
voidaan säätää halutun mukaiseksi indikaattoria
aktivoitaessa kyseessä olevan elintarvikkeen
vaatimalla tavalla
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• Pakkauksen eheyteen tai suojakaasun koostumukseen
perustuvia indikaattoreita kehitetään parhaillaan
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Tausta
Aika- lämpötilaindikaattorilla (TTI) paljon koettuja hyötyjä:
Tarkkailee kylmäketjua ja paljastaa kylmäketjun katkeamisen
Vähentää jätettä ja hävikkiä
Pidentää myyntiaikaa
Korvaa mahdollisesti parasta ennen -merkinnän
Ongelma: Vuosikymmenten kehitystyön jälkeen vain muutama TTI -sovellus on kaupallisessa
käytössä
Tavoite: Selvittää TTI -sovellusten hyötyjä, käyttöönoton esteitä sekä tarpeita kaupallisen
käytön mahdollistamiseksi arvoketjun eri toimijoiden näkökulmista
Tavoitteen saavuttaminen:
1) Päättäjätutkimus: kaupan sekä liha- ja kalavalmistajien näkemykset TTI -sovelluksista
2) Kuluttajatutkimus: kuluttajan kokemat keskeiset hyödyt, haitat ja maksuhalukkuus ym.
3) Yhteenveto – kylmää kyytiä?
Toteuttajat: PTR ry, VTT, Taloustutkimus Oy
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Kaupan ja valmistajien ajatuksia
Kohderyhmä: merkittävät kauppaketjut, liha- ja kalavalmistajat
Teemat:
1) Aika-lämpötilaindikaattorin keskeisimmät hyödyt
2) Keskeiset kaupallisen käytön esteet
3) Keskeiset tarpeet kaupallisen käytön mahdollistamiseksi
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Kaupan ja valmistajien ajatuksia
Aika- lämpötilaindikaattorilla on potentiaalia, jos:
1)

Arvoketju löytää kaikkia osapuolia tyydyttävän tavan hyödyntää
teknologiaa

2)

Keskeiset teknologiset ongelmat ratkaistaan

3)

Kuluttaja on valmis hyödyntämään teknologiaa sekä maksamaan
siitä

Keskeisten ongelmien ratkaisua voidaan lähestyä
neuvotteluilla,
koulutuksella, kuluttajien näkemysten kuulemisella, pienimuotoisilla
pilottitesteillä
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Kaupan ja valmistajien ajatuksia
Aika- lämpötilaindikaattori ei menesty, jos:
1) Vastuukysymyksiä ei saada ratkaistua
2) Teknologia ei kykene tallentamaan aika- lämpötilahistoriaa
3) TTI:n välittämä viesti on vaikeasti tulkittavissa ja ristiriitainen
muiden tuoreusmerkintöjen välillä
4) Kuluttajat eivät osaa hyödyntää tai ole halukkaita
maksamaan teknologiasta
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Kuluttajien ajatuksia
Kohderyhmä: 20-50- vuotiaat, pk-seudulla asuvat ”tavalliset”
kuluttajat, jotka ostavat säännöllisesti kala-, kana- ja lihatuotteita
Teemat:
1)

TTI konsepti – hyödyt ja haitat kuluttajan näkökulmasta

2)

Ideaali TTI kuluttajan näkökulmasta

3)

Varsinaiset TTI sovellukset

Aineistot:
1)

Ryhmäkeskustelut

2)

Kyselytutkimus (N=1021)
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Kuluttajien ajatuksia
TTI konsepti – hyödyt ja haitat kuluttajan näkökulmasta

Ensivaikutelma yleisesti positiivinen...
Teknologian perusajatus ymmärretään erittäin hyvin
TTI lisää turvallisuuden tunnetta
TTI lisää tuotteen laatuvaikutelmaa
TTI kasvattaa luottamusta kauppaa ja valmistajaa kohtaan
TTI mahdollistaa kuluttajan oman kylmäketjun hallinnan
Soveltuu hyvin herkille tuotteille ja
“En keksi oikein mitään vikaa... Tiedät, että
pakasteille, erityisesti kesällä
tuote ei ole mennyt pilalle kotimatkalla tai jos
ostat jotain niin tiedät, että kylmäketju ei ole
katkennut…”M/R3

= Kuluttaja tunnistaa teknologian tuomia lisäarvoja
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Kuluttajien ajatuksia
TTI konsepti – hyödyt ja haitat kuluttajan näkökulmasta

...mutta myös negatiivisia näkemyksiä esiintyi...
TTI –teknologian luotettavuus
TTI indikoi ainoastaan lämpötilan muutoksista, mutta ei kerro onko tuote
pilaantunut – lisääntyykö turha jäte?
Tuotteet ja ketju ovat jo laadukkaita – mihin teknologiaa oikeastaan tarvitaan?
TTI vs parasta ennen -merkintä
Huoli tuotteiden hintojen noususta
“Kuinka luotettava tämä oikeestaan on?
Johtaako tämä vaan siihen et ruokaa
heitetään liian aikaisin pois?” M/R2
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Kuluttajien ajatuksia
Ideaali TTI kuluttajan näkökulmasta
Kertoo tuotteen altistumisesta lämmölle
Kertoo altistumisen ajankohdan ja –paikan
Iso ja helposti tulkittavissa – se ei saa kuitenkaan pilata pakkauksen yleistä
ilmettä
Ei manipuloitavissa – integroitava osaksi pakkausta
Samanlainen kaikissa ja kaikkien valmistajien pakkauksissa
Ei saa vaikeuttaa ostoksilla käymistä vaan nopeuttaa sitä
TTI ei takaa tuotteen tuoreutta ja syömäkelpoisuutta, tämä kerrottava
kuluttajille
Viranomaisten on testattava teknologian luotettavuus sekä valvottava käyttöä
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Kuluttajien ajatuksia
Varsinaiset TTI sovellukset
Kuluttajat arvioivat kahta sovellusta

“Värit on ok, mutta tän
pitäisi olla osa pakkausta.
Mikä kuitenkin häiritsee
mua eniten on et se kertoo
vain kylmäketjusta.” M/R2

Tulokset ja johtopäätökset:
Design tärkeää
Helppo tulkittavuus
“Tän toimintatavan ymmärtämisessä
meni hetki.” M/R2
TTI:n oltava integroitu osa pakkausta, ei tarra
Sanalliset ohjeet TTI:n tulkintaan
Suurin ongelma kuitenkin on se, että TTI tarkkailee ainoastaan lämpötilaa –
kuluttajien oli hankala mieltää mikä on teknologian todellinen lisäarvo

= Lisäarvo ei toteutunut nykyisissä sovelluksissa
“Tää näyttää ihan
raskaustestiltä...” N/R4
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Yhteenveto – Kylmää kyytiä?
Workshop Pariisissa 29.1.2013 Euroopan keskeisten TTIkehittäjien ja valmistajien välillä
Tavoitteena analysoida miten edetä sekä teknologian kehityksen
että teknologian kaupallistamisen suhteen
Teknologian kehitys:
Selkeytä TTI:n designia!
Integroi TTI pakkaukseen!
Laske TTI:n hintaa!
Kehitä TTI, joka tallentaa aika-lämpötilahistoriaa!
Korvaa parasta ennen –merkintä TTI:llä!
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Yhteenveto – Kylmää kyytiä?
Kaupallistaminen
Vaikuta lainsäädäntöön!
Tee TTI:stä helppo ja yksinkertainen työkalu kuluttajille!
Kouluta kaikkia ketjun toimijoita ja synnytä kysyntää!
Liennytä ketjun toimijoiden kokemia riskejä!
= PTR järjestää syksyllä työpajan Suomessa näihin teemoihin
liittyen
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Kiitos!
Kysyttävää? Kommentteja?
Projekti: IQ-Freshlabel, www.iq-freshlabel.eu
Toteutus Suomessa: PTR ry, VTT, Taloustutkimus Oy
Rahoitus: EU FP7, Research for SME-AGs

IQ-Freshlabel
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VTT - 70 vuotta

teknologiaa yhteiskunnan ja
elinkeinoelämän hyväksi

