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Uusi kaurainnovaatio – Fazer rakentaa 40 miljoonan euron 
ksylitolitehtaan Lahteen 
 
Fazer tuo kotimaisen ksylitolin valmistamisen takaisin Suomeen 
rakentamalla kauran kuoresta ksylitolia valmistavan tuotantolaitoksen 
Lahteen. Kauramyllyn sivutuotteesta uusimmalla teknologialla 
valmistettava ksylitoli on erinomainen esimerkki modernin kiertotalouden 
innovaatiosta. Ksylitolimarkkinoiden odotetaan kasvavan, ja Fazerin 
tavoitteena on myydä maailmanlaajuisesti tätä kasvipohjaista, 
suomalaista alkuperää olevaa raaka-ainetta.  
 
Fazer jatkaa yritystoimintansa kehittämistä ja sijoittaa 40 miljoonaa euroa 
kauran kuoresta valmistettavan ksylitolitehtaaseen Lahdessa. Investointi 
vahvistaa Fazerin asemaa viljatuotteiden edelläkävijänä. Fazerilla kauramyllyn 
sivutuotteena syntyy runsaasti kauran kuorta. Kauran kuoret sisältävät 
ksyloosia, josta voidaan valmistaa ksylitolia.  
 
”Innovaatio on erinomainen esimerkki kiertotaloudesta. Olemme luoneet 
uudenlaista teknologiaa, jonka olemme patentoineet. Raaka-aineena ksylitoli 
mahdollistaa terveellisempien vaihtoehtojen tarjoamisen kuluttajille.  
Uskomme, että kasvipohjaisesta pohjoismaisesta raaka-aineesta valmistettu 
ksylitoli herättää kiinnostusta myös Pohjoismaiden ulkopuolella, jopa 
maailmanlaajuisesti. Suunnitelmissa on laajentaa ksylitolin valmistusta myös 
Ruotsin myllymme yhteyteen. Olen ylpeä tästä fazerilaisten osoittamasta 
rohkeasta luovuudesta, joka on mahdollistanut tämän innovaation. Olemme 
myös innoissamme innovaation avaamista uusista mahdollisuuksista”, Fazer-
konsernin konsernijohtaja Christoph Vitzthum sanoo. 
 
Kasvipohjaiset tuotteet ja ratkaisut ovat strategisen kasvun alueita 
Fazerille  
 
Fazer panostaa uusien tuotantoteknologioiden ja ratkaisujen kehittämiseen. 
Ksylitolin valmistaminen kauran kuorista on todellinen innovaatio, jossa 
käytetään uutta teknologiaa. Valmistusprosessi on ainutlaatuinen, sillä siinä 
käytettävää raaka-ainetta ei ole aiemmin hyödynnetty ksylitolin kaupallisessa 
valmistuksessa. Tällä hetkellä kauran kuoria käytetään pääasiassa 
energiantuotantoon.  
 
Ksylitolitehdas rakennetaan Fazerin kauramyllyn viereen Lahteen: Tehtaasta 
tulee maailman ensimmäinen ksylitolitehdas, jonka raaka-aine tulee yrityksen 
omasta tuotannosta. Tehdas valmistaa useita ksylitolilaatuja, joita voidaan 
käyttää elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa.  
 
 
 



 
  
 
 
 
   

 
Ksylitolimarkkinat ovat kasvussa 
 
Modernit kuluttajat etsivät terveellisempiä vaihtoehtoja valkoiselle sokerille. 
Ksylitolissa on siis paljon potentiaalia tuotekehitykseen. Ksylitolimarkkinat ovat 
kasvussa, ja Fazerin tavoitteena on olla ainut suomalaisesta kasvipohjaisesta 
raaka-aineesta ksylitolia valmistava yritys. Ksylitoli on myös tärkeä raaka-aine 
Fazerin makeisliiketoiminnassa – Fazer on ainoa suomalainen 
ksylitolipurukumin valmistaja.  
 
Fazer julkaisi ensimmäiset uutiset Lahden investoinnista tammikuussa. 
Investointi sijoittuu vuosille 2019–2020 ja se synnyttää 30 uutta työpaikkaa ja 
työllistää myös välillisesti. Lahden tehtaan rakennustyöt alkoivat helmikuussa 
2019. 
 
Fazer tavoittelee kasvua Pohjois-Euroopassa ja myös Euroopan 
ulkopuolella 
 
Vastuullisuus on jatkuvasti kasvava trendi, ja kuluttajat ovat yhä 
kiinnostuneempia kasvipohjaisista ratkaisuista. Fazer kehittää 
yritystoimintaansa ja tuotevalikoimaansa keskittyen erityisesti kasvuun ja 
kuluttajatrendeihin. Fazerin tavoitteena on olla moderni ja vastuullinen 
elintarvikeyhtiö. Yritysstrategian mukaan Fazer tavoittelee laajentumista 
Pohjois-Eurooppaan ja Euroopan ulkopuolelle. Investointi Lahteen tukee tätä 
tavoitetta. Kaurankuoresta ksylitolia valmistava tehdas on osa Fazer Lifestyle 
Foods -liiketoiminta-aluetta.  
 
Kolmen viime vuoden aikana Fazer on investoinut yhteensä noin 195 miljoona 
euroa, joista 136 miljoonaa Suomeen. 
 
Faktoja ksylitolista 
 

• Ksylitolin teollinen valmistus on suomalainen innovaatio. 
• Suomessa ksylitolin teollinen tuotanto alkoi vuonna 1975. 
• Suosituimpia ksylitolituotteita ovat purukumit ja pastillit.   
• Ksylitoli on makeutusaine, joka valmistetaan ksyloosista. Ksyloosia esiintyy 

useissa kasveissa ja puissa, kuten koivussa, pyökissä, maississa ja marjoissa.  
• Ksylitoli on vähäkalorinen (vain 60 % sokerin kaloreista), mutta yhtä makea 

kuin sokeri. 
• Ksylitolilla on Euroopan elintarvikeviraston hyväksymä terveysväite. 
• Monet hammaslääkäriliitot suosittelevat ksylitolin päivittäistä käyttöä 

kariesriskin alentamiseksi. 
• Fazer on ainoa ksylitolipurukumin valmistaja Suomessa.  

 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
   

 
Haastattelupyynnöt:  
Taina Lampela-Helin, viestintäpäällikkö, Fazer-konserni, taina.lampela-
helin@fazer.com, puh. 040 668 4600 
 
Fazerin mediapuhelinlinja on avoinna ma–pe klo 8–16, puh. 040 668 2998, 
media@fazer.com  
 
 
Fazer-konserni 
 
Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsingin Kluuvikadulle vuonna 1891, 
hänen missionsa oli tehdä ruokaa, jolla on merkitys: tuottaa ilon hetkiä ihmisille 
ympärillään. Tänään se kiteytyy lupaukseemme: Northern Magic. Made Real. Tämän 
päivän Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis-, keksi- ja 
viljatuotteita, kasvipohjaisia aterioita, maidottomia tuotteita, mukaan otettavaa ruokaa 
ja juomia sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa 
maassa ja vientiä noin 40 maahan. Menestyksemme takana vaikuttavat edelleen Karl 
Fazerin arvot, luovuus ja ennakkoluulottomuus. Ne näkyvät tuotteiden ja palvelun 
parhaassa laadussa, rakastetuissa brändeissä, ihmisten osaamisessa ja vastuullisessa 
tavassa toimia. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 1,6 miljardia euroa ja 
yrityksessä työskentelee yli 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä 
periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin.  
 
Northern Magic. Made Real. 
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