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Katja Kaartinen
Nordic Soyan soijatehdas 
Uudenkaupungissa on yksi 
alueen yrityksistä, joka on 
hyötynyt autotehtaan uu-
den nousun myötä lisään-
tyneestä rahtiliikenteestä. 

Tehtaalta lähtee tällä het-
kellä meriteitse kuormat 
4–5 kertaa viikossa muka-
naan soijarouheesta tehtyä 
soijaproteiinitiviistettä.

– Autotehtaan vilkastut-
tama satama on meille pää-
osin hyvä asia. Olemme 
saaneet vähennettyä rah-
tien kuljetuskustannuksia, 
kertoo Nordic Soyan kau-
pallinen johtaja Risto Uu-
sitalo.

Rahti kuljetetaan Uuden-
kaupungin satamasta Sak-
san Travemündeen ja sieltä 
ympäri Eurooppaa. Lähes 
kaikki tehtaan tuottama tii-
viste toimitetaan ulkomail-
le.

– Italiassa on suu-
rin eläinrehuasiakkaam-
me, mutta toimitamme 
suurempia määriä myös 
Saksaan, Tanskaan ja Hol-
lantiin. Ukrainan markki-
nat kasvavat koko ajan ja 
esimerkiksi Puolaan olem-
me juuri palkanneet uuden 
myyntiedustajan, Uusitalo 
luettelee.

UUdessakaUpUngissa 
valmistetaan tällä hetkel-
lä geenimuuntelematonta 
soijatiivistettä esimerkik-
si lohikalojen ruoaksi sekä 
nuorten eläinten starttire-
huihin. 

Tiiviste on korkean prote-
iinipitoisuuden takia tarkoi-
tettu esimerkiksi porsaiden 
tai broilereiden ravinnoksi.

Soijarouheesta pestään 
eli erotetaan soijan luontai-
set haitta-aineet pois, joten 
ne eivät päädy kehittymis-
vaiheessa olevien nuorten 
eläinten ruoansulatuseli-
mistöön. 

Tehdas on toimittanut 
keväästä lähtien tuotteita 
esimerkiksi Raisio Aquan 
käyttöön. Kotimainen kir-
jolohi on siis kasvanut 
Uudenkaupungin soijatii-
vistettä syömällä.

– Samaa tuotetta toimitet-
tiin elokuun alussa ensim-

mäinen laivaerä Norjaan. 
Siellä yhteistyökumppani-
namme on maailman suu-
rin lohen tuottaja, Uusitalo 
kertoo.

UUsitalo on ollut soija-
tehtaan vaiheissa mukana 
jo Finnprotein Oy:n värik-
käästä alusta lähtien. 

Nykyinen toimitusjoh-
taja Veli-Matti Reuna-
salo astui ruoriin viime 
lokakuussa. Sen jälkeen on 
muuttunut paljon.

– Nordic Soya aloitti gmo- 
eli geenimuunnellulla soi-
jalla. Ennen tuotimme itse 
soijarouhetta, mutta nyt 
valmistamme ostetusta rou-
heesta soijaproteiinitiivis-

tettä, jota tuotamme sekä 
perinteisestä että gmo-soi-
jasta, Reunasalo kertoo.

Tehtaalta irtisanottiin 
viime vuoden lopulla osa 
työntekijöistä, koska soi-
japapujen heksaaniuutto 
osoittautui kannattamatto-
maksi. 

Tehdas työllistää nykyään 
31 henkilöä. Töitä on tehty 
elokuun alusta lähtien vii-
dessä vuorossa. Tehdas pyö-
rii ympäri vuorokauden.

– Kutsuisin nykyhetkeä 
yrityksen ylösajovaiheek-
si, koska toiminta on ny-
kymuodossaan vielä hyvin 
nuori. Tuotannon ja myyn-
nin määrä lisääntyy jatku-
vasti, Reunasalo kertoo.

koko tehtaan tuotanto-
kapasiteettia ei käytetä vie-
lä, mutta vuoden sisään 
pitäisi koko kapasiteetti ol-
la hetkittäin käytössä. Kaik-
ki riippuu tehtaan tarpeisiin 
sopivan raaka-ainesoijan 
saatavuudesta. 

Reunasalo arvioi jo ke-
sällä, että tehtaan toiminta 
muuttuisi kannattavaksi jo 
ensi vuoden aikana.

– Ei tulos itsestään syn-
ny. Pystymme kuitenkin 
tekemään parempaa soija-
tuotetta kuin esimerkiksi 
Brasiliassa, Reunasalo huo-
mauttaa.

Esimerkiksi Norjan lo-
henkasvattamoilla arvoste-
taan suomalaisen tuotteen 

korkeampaa proteiini- eli 
valkuaispitoisuutta. 

Osa selittyy alkuperäisen 
soijaraaka-aineen laadulla, 
mutta suurin osa tuotteen 
laadusta on tehtaasta kiin-
ni. Paremman proteiinipi-
toisuuden soijasta pitäisi 
voida pyytää korkeampi 
tonnihinta, ainakin peri-
aatteessa.

– Tuotteemme ajonope-
us linjan läpi on laskettu 
tarkkaan, jos nopeutta nos-
tetaan, proteiinipitoisuus 
laskee. Jos tuotettamme 
vertaa vastaavaan brasilia-
laiseen, niin meillä on jopa 
neljä prosenttiyksikköä pa-
rempi proteiinimäärä, Uu-
sitalo paljastaa.

Fakta

XSoijatehdas aloit-
ti toimintansa Finn-
protein Oy:n nimellä 
Uudessakaupungissa 
vuonna 2013.

XTyöntekijöitä oli 65.
XToiminta ajautui 

konkurssiin vuoden 
päästä tuotannon 
aloittamisesta.

XKonkurssipesässä oli 
velkoja liki 170 mil-
joonaa.

XToimintaan vaikut-
tivat toistuvat lakot 
ja kiistat työntekijöi-
den ja työnantajien 
välillä.

XKiinteistöneuvos Jor-
ma Nieminen hankki 
tehtaan omistuk-
seensa vuonna 2015.

XNordic Soya aloitti 
toimintansa elokuus-
sa 2015.

XMaksimituotantoka-
pasiteetti soijapavun 
käsittelyssä on nyt 
240 000 tonnia vuo-
dessa.

XUudenkaupungin 
tehdas on Euroopan 
suurin monivaihei-
nen soijanjalostamo.

XVastaavalla teknolo-
gialla toimivia teh-
taita on esimerkiksi 
Rotterdamissa, Kali-
ningradissa ja Serbi-
assa.

Uudenkaupungin  
Nordic Soya plussalle 
jo ehkä ensi vuonna

soijatehtaan rahti kasvaa 
autotehtaan imussa

Risto Uusitalo (vas.) ja Veli-Matti Reunasalo ovat 
luotsaamassa soijatehtaan kohti plussatulosta.
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Vesa Penttilä
maskun rivieran alueelle 
on suunnitteilla vuokra-
kerrostaloja. kunnanhal-
litus päätti maanantaina 
jatkaa asian valmistelua.

Sisco oy on kiinnostu-
nut vuokrakerrostalojen 
rakentamisesta rivieral-
le. asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskuksen 
aran korkotuen saami-
sen ehtona on se, että 
kunta puoltaa hanketta.

Yritys on tehnyt alus-
tavat suunnitelmat kol-
men vuokrakerrostalon 
rakentamisesta rivieral-
le. Jokaiseen taloon tu-
lisi 20 asuntoa, joiden 
pinta-alat olisivat 25–67 
neliömetriä.

koska kyseessä olisi 
aran tukema kohde, se 
määrittelisi tontin enim-
mäishinnan, jolla tont-
tikauppa olisi tehtävä. 
asuntojen vuokraustoi-
minnasta vastaisi yritys.

Maskun 
Rivieralle 
ehkä vuokra-
kerrostaloja

uudenkaupungin seu-
rakunnan kirkkoval-
tuusto valitsi tiistaina 14 
maallikkoedustajaa en-
si vuoden arkkipiispan 
vaaliin. arkkipiispa Ka-
ri Mäkisen jäädessä en-
si kesäkuussa eläkkeelle, 
valitaan uusi arkkipiis-
pa arkkihiippakunnan 
pappien, lehtoreiden se-
kä maallikkovalitsijoiden 
äänillä. Äänivaltaisia ovat 
myös kaikki kirkollisko-
kousedustajat sekä hiip-
pakuntavaltuustojen, 
tuomiokapitulien ja kirk-
kohallituksen jäsenet. 

kirkkovaltuuston ko-
kouksessa mika Sjöblom 
esitti Lilja Laiho-Virtas-
ta. olli Laivo esitti maal-
likkoedustajiksi Lasse 
Virtasta, Henna-maija 
Vesolaa, Sampo Lippos-
ta, olli Laivoa, mar-
jo-riitta tuomista, ilpo 
Valtosta ja anniina tät-
tilää. 

maj-Britt Varpe esit-
ti Sinikka kalliota, riitta 
Hirvosta, aaro kinnalaa, 
Heikki Walaa, tuija Vau-
riota ja eija maikolaa. 
muita esityksiä ei tul-
lut, joten heidät valittiin 
maallikkoedustajiksi.

arkkipiispa-
vaalin 
maallikko-
edustajat 
valittiin 
U:gissa


