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Ruoka alan  
ilmiöt, ihmiset,  
hyödyt & vinkit! 

Lue ja katso Hyvä Ruoka  
-verkkomediasta: 
atria.fi/hyvaruokalehti

Atria tuottaa kestävää arvoa 
Atria on Pohjoismaiden, Viron ja Venäjällä Pie-
tarin alueen johtavia liha- ja ruoka-alan yrityk-
siä. Olemme asiakkaidemme, henkilöstömme 
ja omistajiemme arvostama, vuonna 1903 
perustettu yritys. Olemme tehneet ruokaa 
ihmisille yli sata vuotta ja haluamme tehdä sitä 
tulevaisuudessakin. Siksi toimimme maapal-
loa, ihmisiä ja ruokaa kunnioittaen.

Atrian uusiutuminen ja kasvu perustuvat 
erinomaiseen kaupalliseen osaamiseen ja 
tehokkaaseen, vastuulliseen toimintatapaan. 
Päätuotteemme, Hyvä Ruoka, tuottaa parem-
man mielen ja kestävää arvoa kaikille sidos-
ryhmillemme.

Liikevaihtomme vuonna 2019 oli noin 1,45 
miljardia euroa ja palveluksessamme oli noin 
4 450 liha- ja ruoka-alan osaajaa Suomessa, 
Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Virossa. 
Atria Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki 
Oy:ssä vuodesta 1991 lähtien.

TÄSSÄ NUMEROSSA

Kriisistä vahvuudeksi
Koronakevään aikana elintarvikeketju laittoi kaiken not-
keutensa peliin sopeutuakseen rivakasti muuttuneeseen 
markkinaan ja kulutuskäyttäytymiseen. Maa- ja metsä- 
talousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio 
toteaa, että Suomessa on ollut hyvä pohja ponnistaa poik- 
keustilanteeseen. 

– Suomalainen ruokajärjestelmä on osoittanut olevansa 
terässä, eikä se ole ollut minulle yllätys. Vahvuutemme on, 
ettei meillä ole raja-aitoja keskinäiselle ajatustenvaihdolle 
ja yhdessä rakentamiselle, Husu-Kallio kiittelee.

Mitä syvemmästä ja pitkäkestoisemmasta poikkeus-
ajasta on kyse, sitä merkittävämpää on tuotannon omissa 
käsissä oleminen. Suora, lyhyt ketju alkutuotannosta kaup-
paan auttaa reagoimaan nopeasti vaikka turvallisuusongel-
missa.  

– Kaiken kaikkiaan ruoan turvallisuuteen on satsattu vuo-
sikymmeniä, eikä siitä ole tingitty minkään kriisin yhtey-
dessä. Meidän ei myöskään tarvitse huolehtia, riittääkö ruo-
kaa kaikissa oloissa. Sillä, että ruokaa tuotetaan eri puolilla 
Suomea, on hirveän suuri taloudellinen ja paikallinen mer-
kitys, Husu-Kallio toteaa. 

Husu-Kallio luottaa ruokamarkkinan tulevaisuuteen. 
– Käännetään kriisi suomalaisen tuotannon vahvuudeksi. 
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ALKUPALATATRIALTA

Puhelimeni soi ilta kahdeksan jälkeen 
keskiviikkona 11.3. Kollegani oli saanut  
puhelun asiakkaalta, joka oli on-line 
myyntiseurannan perusteella havainnut, 
että kauppa on kyseisenä päivänä käynyt 
poikkeuksellisen vauhdikkaasti. Näyt-
täisi jopa siltä, että jotkut tuotteet tulisi-
vat kaupan hyllyiltä loppumaan. Ihmet-
telin, sillä asiakkaiden kanssa oli juuri 
aikaisemmin ollut puhetta, että kulut-
tajat näyttävät varautuvan mahdollisiin 
poikkeusoloihin rauhallisesti. Hieman 
myyntipiikkejä oli ollut näkyvissä erityi-
sesti hyvin säilyvien tuotteiden osalta – 
siinä kaikki.  

Niiltä sijoilta hurautin lähimarkettiin 
tarkastamaan tilannetta ja toteamaan 
tuoreen viestin todeksi. Hyllyt olivat tyh-
jinä kaikista jauhelihoista, useista sii-
pikarjatuotteista, leivästä ja tietenkin 
WC-paperista. Hamstraus oli alkanut.

Vaikka olimme jo alkaneet varau-
tua toimimaan poikkeavasti, niin vielä 
samana iltana sovittiin, että välittömästi 
pitää kiihdyttää niitä toimia, joilla Atria 
valmistautuu kohtamaan jotain ennen 
kokematonta. Palaverikäytäntöjä tiivis-
tettiin ja osallistujakuntaa laajennet-
tiin, jotta varmistettiin mahdollisim-
man ajantasainen ja nopea tiedonkulku 
talossa. Atria-konsernin tasolla peruste-
tiin koronaryhmä ja Atria Suomen johto-
ryhmä aloitti joka iltaiset Teams-pala- 
verit. Kaikkein tärkeintä koko ajan oli 
varmistaa toimintakykymme ja huo-
lehtia, että Atrian henkilöstö pysyy ter-
veenä.

Asiakkaiden kanssa sovittiin nopeasti 
vaadittavat erityisjärjestelyt, joilla pyrit-
tiin tarjoamaan kysyntäpiikkiin mahdol-
lisimman paljon kaikkein kysytyimpiä 

tuotteita. Oli ilo huomata, että moni-
mutkaisetkin taustajärjestelmät kyllä 
taipuvat, kun on pakko – kiitos kaikille 
asiakkaillemme hyvästä ja luoviakin rat-
kaisuja vaatineesta yhteistyöstä. 

Poikkeusolojen keskellä tuli toki poh-
dittua asemaamme huoltovarmuuden  
ja ruokahuollon näkökulmasta. Oli kun-
nioitettavaa, että tuotantohenkilö- 
kuntamme oppi sietämään poikkea-
via käytänteitä, joiden tarkoituksena oli 
minimoida tartuntariski. Tehdas pyöri 
häiriöttä ja toimitusvarmuutemme säilyi 
hyvänä. 

Toinen asia, jonka tärkeyttä ei voi lii-
kaa korostaa, on suomalaisilla tiloilla 
vastuullisesti tuotettu liha. Tiedämme 
toki kaikki, että kotimainen raaka-aine 
on usein jonkin verran kalliimpaa, mutta 
suosimalla valinnoissamme sitä varmis-
tamme tuotantoedellytykset Suomessa, 
emmekä poikkeusoloissakaan ole riip-
puvaisia ulkomaisesta tuonnista. Tähän 
lehteen haastatellut vähittäiskaup-
pa-alan edustajat ovat kanssani samaa 
mieltä. 

Tätä kirjoittaessani, heinäkuun alussa, 
suuri osa rajoitteista on jo purettu. Eri-
tyisen voimakkaasti poikkeustilanne 
on kohdellut ravintola-alan asiakkai-
tamme. Toivon, että kun tämä lehti tulee 
ulos, kuluttajat ovat alkaneet käyttä-
mään ravintoloiden palveluita normaa-
liin tapaan. 

Hyvää alkavaa syksyä ja loistavaa kau-
pallista loppuvuotta.

Antti Paavilainen
Päätoimittaja
Atria Suomi, johtaja, myynti

TEHO-OPPIA ENNEN  
KOKEMATTOMAAN

Ps. Kuulin, kun etäkoulun aikana 
poikani kertoi opettajalleen, että 

hänestä tulee sitten isona sama kuin 
isästä. Opettaja kysyi, että mitä isä sitten 
tekee, johon poikani sanoi, että se myy 
lihaa, makkaraa ja valmisruokia. Opet-
taja tiedusteli, että miksi se tuntuu mie-
lenkiintoiselta. No, kun ei se tee mitään 
muuta kuin on ihan koko päivän tietoko-
neella ja välillä puhuu puhelimessa, vas-
tasi poikani - että helpot on hommat.

Yhdessä kohti uutta
Keväällä pikaisesti levinnyt pandemia pisti monen elämän uusiksi. Kun arjen perusrakenteet 
järkkyivät, joillakin enemmän, joillakin vähemmän, tuli välttämättömäksi etsiä aiemmasta poik-
keavia keinoja selviytyä. Samalla testattiin yhteistyön voima. Yhteisöllisyys ulottui kodin piirin 
ulkopuolelle ja myös liike-elämässä haluttiin tukea kumppania ja alaa. Ruoka- ja elintarvikealalla 
luotiin uudenlaisia yhteistyön muotoja, joustettiin ja autettiin. Tahto puhaltaa yhteen hiileen oli 
vahva; yhdessä me tästä selvitään. 

Versooko tästä kokonaan uudenlaisia ajattelumalleja ja yhteistyökuvioita? Ainakin siemen on 
nyt kylvetty. 
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TEXMEX JA ISOÄIDIN KARJALANPAISTI
Nämä maut kutkuttelevat kieliä juuri nyt. 

Texmex
Nousemassa hyvää vauhtia toiseksi koti-
ruoaksi. Nyt opitaan autenttisia meksi-
kolaisia makuja, etenkin grillauksessa. 

Kotiruoka
Isoäidin keittokirjaa selataan 
ahkerasti niin ravintoloissa  
kuin kotikeittiöissäkin.  

Oikea kerma
Aitojen makujen kaipuu on tehnyt 
täysrasvaisista tuotteista hitin. Nyt 
keittiössä avataan créme fraîche-, 
smetana- ja kermapakkauksia. 

Merlota lautasella
Maailmalla ravintolat testailevat 
viinintekoon käytettyjen rypälei-
den pariuttamista ruokiin. Toimii 
lasissa, toimii lautasella?

Aasia 

Ei enää trendi; Aasia on tul-
lut jäädäkseen. Suolaisuus ja 
happamuus korostuvat.  

Tulossa: 
• Valmiit maut, joilla saa sekä hel-

potusta arkeen että helposti uutta 
makua lautaselle. Risotto, jamba-
laya tai paella onnistuvat käden 
käänteessä valmiiden mausteseosten 
avulla. 

• Kastikesekoitukset: Majoneesi ja  
ketsuppi samassa purkissa. 

• Etelä-Amerikka? Toistaiseksi tutki-
maton maaperä makumaailmassa. 
Esimerkiksi Perussa on vahva grilli- 
trendi. 

Vanhan kansan 
mausteet
Perinneruokieon ohella jo lähes 
unohdetut mausteet kaivetaan 
esiin. Lipstikka, litulaukka ja 
karhunlaukka ovat kokemassa 
uuden renessanssin. 

Yhden mausteen 
annokset
Maustamisen minimalismi: yhden 
mausteen annokset. Annoksissa tut-
kitaan, mikä basilika tai mustapip-
puri on, miten se käyttäytyy, mitä 
kaikkea siitä voi tehdä. 

Grillaamisen  
next level
Grilli-hifistely näkyy myös maus-
tamisessa, joka tehdään vimpan 
päälle Louisiana cajun -tyyppi-
sesti tai New Orleansin tyyliin. 

Makutrendien koostamiseen osallistuivat ruoka-alan asiantuntijat Tomi Nevala Atria Food Servicestä, Petteri 
Kanerva Pauligilta, Tommi Virranta Unileveriltä, Harri Weckman Arlalta ja Mikko Viitanen Mestari Forsmanilta.

         Sydämen 
        asialla 
Millainen ruokavalio edistää sydänterveyttä? Klikkaa itsesi Suomen Sydän- 
liiton sivustolle. Siellä on runsaasti tutkittua tietoa sydänystävällisestä  
ruokavaliosta sekä sydänterveyttä edistäviä reseptejä. 

sydan.fi 5 SYYTÄ 
SYÖDÄ  
KANAN- 
MUNIA

• Kananmunasta saa valkuaisaineosia, 
jotka laskevat verenpainetta ja toimi-
vat joitakin virustauteja vastaan. 

• Keltuaisen luteiini pienentää harmaa-
kaihin ja silmänpohjan ikärappeuman 
riskiä. 

• Kananmunista saatava koliini edis-
tää sydämen, verisuonten ja hermos-
ton toimintaa. Se voi ehkäistä myös 
dementiaa! 

• Keltuaisessa on runsaasti terveellisiä 
pehmeitä rasvoja. 

• Kananmunan proteiinista saa kaikkia 
välttämättömiä aminohappoja. Pro-
teiinit auttavat vapauttamaan kehoon 
oreksiini-hormonia, joka vaikuttaa 
muun muassa ruokahaluun ja virkey-
teen.

Entä se kolesteroli? Perusterveen ihmi-
sen ei tarvitse vältellä kananmunia 
kolesterolin pelossa. Kolesterolitasoa 
alentavassa ruokavaliossa ja valtimotau-
teihin sairastuneilla käyttö tulisi rajoit-
taa kolmesta neljään keltuaiseen vii-
kossa.

ALKUPALAT ALKUPALAT

#ruoka- 
videot  
TikTokissa*
1. @iida_auroooora Resepti: 

Kotitekoiset kalapuikot 
2. @letscookfood Resepti: 

Suomi-kakku
3. @jennaaw: Testissä  

Mustikka-Redbull
4. @alexandertrivedi Resepti: 

Nisin black garlic  
-nuudelit

5. @joshofwestern American 
shopping in Finland 

*heinäkuussa 2020

TOP 
5

Kotitaloudet käyttivät ruokaan menoistaan

vuonna 2018 

12 %
vuonna 1980 

21 % 

Lähde: Tilastokeskus

Pantti ja  
palautus
Pandemia-aikaan ravintolaruokien 
kotiin tilaaminen sai uutta nostetta. 
Samalla lisääntyi noutoruokien pak-
kausjätteen määrä. Pääkaupunkiseu-
dulla Factory-ravintolaketju testaa 
nyt uutta tapaa vähentää pakata ruoat 
ja tarjoaa noutoruoan ostajille vaihto-
ehdoksi iskunkestävästä ja hygieeni-
sestä lasista valmistettua astiaa, jonka 
asiakas voi palauttaa ravintolaan. 
Palauttamista kirittää kahdeksan 
euron panttimaksu sekä se, että astian 
voi palauttaa tiskaamatta. Palvelu on 
tarkoitettu erityisesti noutoruokaa 
säännöllisesti ostaville asiakkaille. 
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Suomalaisista syö lihaa

81 % 
useamman  

kerran viikossa

11 % 
noin kerran  

viikossa

4 % 
harvemmin kuin 
kerran viikossa

4 % 
ei syö lihaa  

lainkaan
 
 

Lähde: Kantar TNS Agri Oy – Lihatiedotus

ALKUPALATALKUPALAT

Lihasta ja kananmunasta apua 
dementian ehkäisyyn
Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan koliiniyhdiste fosfatidyylikoliinin 
saanti ravinnosta on yhteydessä pienempään riskiin sairastua dementiaan. Riit-
tävällä koliinin saannilla saattaa siis olla merkitystä tiedonkäsittelykyvyn hei-
kentymisen ja Alzheimerin taudin ehkäisyssä. Koliini on elimistölle välttämätön 
ravintoaine, joka esiintyy ruoassa useimmiten erilaisina yhdisteinä. Fosfatidyyli-
koliinia saadaan eniten kananmunasta ja lihasta. Koliinia käytetään tällä hetkellä 
varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon tarkoitetussa ravintovalmisteessa.

Ikääntyneiden ruoka- 
suositukset päivitettiin
Ikäihmisten ruokasuositus on päivitetty. Uudessa suosituk-
sessa on kiinnitetty huomiota erityisesti riittävään proteiinin 
saantiin. Jokaisella aterialla tulisi myös tarjota pehmeitä ras-
voja ja kuidun saannista on huolehdittava kasviksilla, mar-
joilla ja hedelmillä sekä kuitupitoisella leivällä.

Nyt myös kotipalveluaterioita että ympärivuorokautisen 
hoidon ruokailuja varten annetaan ohjeet ja laatukriteerit kil-
pailutusta, hankintoja ja palvelusopimuksia varten.

”Vireyttä seniorivuosiin” -ruokasuositus on tarkoitettu niin 
ikääntyneiden ruokailusta huolehtiville ammattilaisille kuin 
myös kaikille ikääntyneille ja heidän läheisilleen.

HYVINVOINTI- 
MERKINTÄ EDISTÄÄ  
VALINTOJA JA  
VIENTIÄ
Eettisesti tuotetut eläinperäiset elintar-
vikkeet ovat saamassa oman hyvinvoin-
timerkintänsä. Pakkausmerkinnän tar-
koitus on helpottaa kuluttajia tekemään 
ostospäätöksiä, auttaa julkisten han-
kintojen vaatimusten suunnittelua sekä 
edistää eläinten hyvinvointia ja suoma-
laisten, laadukkaasti ja eettisesti tuotet-
tujen elintarvikkeiden vientiä. Merkin-
tää kehittävät Luonnonvarakeskus Luke 
ja Pellervon taloustutkimus PPT ry. 

Älykkäitä annoksia  
ja uutta bisnestä 
Terveysriskeistämme, kulutustottumuksistamme ja ravitsemussuosituksistamme 
tallennetaan tietoja, joita voitaisiin käyttää tehokkaan ja terveellisen ruokaketjun 
kehittämiseen. Luken, Aalto-yliopiston ja VTT:n selvityksen mukaan datan jaka-
minen avaisi uusia bisnesmahdollisuuksia, kun elintarvikeketju saisi paremmin 
tietoa siitä, mihin kulutus on suuntautumassa. Kuluttaja hyötyisi tietojen jakami-
sesta saamalla energiatarvettaan vastaavia annoksia joukkoruokailuun ja ilmoi-
tuksia ruokavalioonsa sopivista valikoimista kaupoissa. Tietosuojaa turvaisi se, 
että kuluttaja hallinnoisi itse omia tietojaan ja päättäisi, kenelle tietonsa jakaa. 

https://www.luke.fi/mt-digitaalinen-ruokaketju-haukkaa-tietoa- 
ja-tulostaa-alykkaita-annoksia/
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– Suomalainen ruoka-ala voi olla koronakevään jälkeenkin 
osaamisestaan ylpeä. Kriisi kasvatti ja juurrutti kuluttajien 

kiinnostusta kotimaiseen ruokaan, laittoi huoltovarmuuden puntariin 
ja elintarvikeketjun sopeutumistestiin. Se osoitti myös, että tuotanto 

on syytä pitää jatkossakin tiukasti omissa ohjaksissa, Maa- ja 
metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio arvioi.

Teksti: Lea Penttilä 

Kuvat: Marjaana Malkamäki

TOIMIVA RUOKAKETJU

KORONA KYPSYTTI  
OMASTA MAASTA  

MANSIKKAISEMMAN

Hyvä Ruoka        1110        Hyvä Ruoka



K riisit kiinnittävät huomiomme 
elämän perusasioihin. Pandemia-
kuukausien aikana keskustelujen 

keskiössä on pyörinyt kaksi pääaihetta: 
terveydenhuollon toimivuus sekä huoli 
ruokaturvasta ja elintarvikehuollosta. 
Elintarvikeketju on laittanut kaiken not-
keutensa peliin sopeutuakseen rivakasti 
muuttuneeseen markkinaan ja kulutus-
käyttäytymiseen. 

– Suomalainen ruokajärjestelmä on 
osoittanut olevansa terässä, eikä se ole 
ollut minulle yllätys. Vahvuutemme on, 
ettei meillä ole raja-aitoja keskinäiselle 
ajatustenvaihdolle ja yhdessä rakentami-
selle. Monesta muusta maasta poiketen 
Suomessa on ollut hyvä pohja ponnistaa 

korona-aikaan, sillä poikkeustilanteisiin-
kin viranomaiset ja elinkeinoelämä ovat 
valmistautuneet yhdessä. Myös elintar-
viketurvallisuuteen liittyvä hyvä hygie-
nia on ollut ehdoton valttimme ja esi-
merkkinä kansan hygieniavalistuksessa, 
Jaana Husu-Kallio kiittelee.

Husu-Kallio toteaa, että suomalaisesta 
huipputason huoltovarmuusorganisaa-
tiosta kelpaa ammentaa oppia EU:llekin. 
Pian siihen voi koittaa myös tilaisuus. 

– Tavaroiden liikkuvuutta rajojen yli 
ja sisämarkkinoiden toimivuutta on 
rummutettu talousyhteisön alusta läh-
tien, mutta vasta nyt sitä on havahduttu 
mietittimään myös ruokaturvan näkö-
kulmasta. Suomessa huoltovarmuus 

kaipaisi tilkitsemistä lähinnä tuotanto-
tarvikkeiden ja energiatalouden osalta. 
Alueellisen energiaomavaraisuuden 
tuottamisessa voisi maataloudella olla 
moninaisine biomassoineen hyvinkin 
suuri rooli. 
 
OMA TUOTANTO ON VIISAUTTA
Suomessa valmistettujen elintarvikkei-
den kotimaisuusaste on keskimäärin 82 
prosenttia. Varsinkin globaaleissa krii-
seissä kotimaisen tuotannon kilpi kiil-
lottuu entisestään. Mitä syvemmästä ja 
pitkäkestoisemmasta poikkeusajasta on 
kyse, sitä merkittävämpää on tuotannon 
omissa käsissä oleminen. 

– Suora, lyhyt ketju alkutuotannosta 

TOIMIVA RUOKAKETJU

>

TOIMIVA RUOKAKETJU

Vientimarkkinoilla 
valttimme on se, 
että suomalainen 
laatu kattaa kaiken. 
Kaksoisstandardit 
eivät rasita järjestel-
määmme, viemme 
samaa kuin syömme.

Korona käänsi katseet  
kotimaiseen
K-ruokakauppojen valikoiman kotimaisuusaste hivuttautuu pikku hiljaa ylöspäin 
nykyisestä noin 80 prosentista. Epävarmana korona-aikana kotimaisia tuotteita on 
arvostettu ja ostettu entistä enemmän niin kaupoista kuin alkuvuodesta kuusinker-
taistuneessa verkkokaupassakin. Kesko kannustaa kauppiaitaan laajaan lähiruoan 
tarjontaan. Monissa tuore- ja kausituotteissa suomalaisten tuotteiden osuus onkin 
kuluttajien iloksi jo yli 90 prosenttia.

– Selkeä viestiminen suomalaisuudesta lisää oleellisesti täkäläisten tuotteiden 
menekkiä. On koko ruokaketjun etu, että kuluttajat tunnistavat kotimaisen tuotteen 
arvon. Yhteinen viestintä ja työ ainutlaatuisten suomalaisten tuotteiden esiinnosta-
miseksi on tärkeää ja jatkuu koronan jälkeenkin, vakuuttaa Keskon päivittäistavara-
kaupan tavarakaupan johtaja Harri Hovi.

Hovi painottaa, että huoli suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuudesta on yhtei-
nen. K-ryhmässä tuo huoli konkretisoituu teoiksi esimerkiksi Tuottajalle kiitos -toi-
mintamallissa, jossa asiakkaat ovat ostovalinnoillaan tukeneet tuottajia jo lähes nel-
jällä miljoonalla lisätukena tilitettävällä eurolla. 

– Suomalaisuus on meille arvovalinta ja sitä viestimme kuluttajille myös Suomalai-
sen Työn Liiton Ole osa hyvän ketjua -kampanjan kautta.

Hovin mukaan niin K-ryhmän ja elintarviketeollisuuden kuin koko elintarvikeket-
jun yhteistyö on sujunut erinomaisesti myös poikkeusaikana. 

– Yhteistyötä on saumannut ruokamarkkinoilla jo valmiiksi vallinnut kehittävä ote. 
On hienoa, että esimerkiksi liha-alan yritykset ovat pystyneet vastaamaan niin hyvin 
kysynnän 20 prosentin kasvuun maalis-toukokuussa. Korona vahvisti myös yhteistyö-
tämme paikallisten ravintoloiden kanssa sekä lisäsi kotikokkien kiinnostusta ravinto-
latason raaka-aineisiin. Epidemia on valmistanut tulevaan patistamalla satsaamaan 
ennustettavuuteen, saatavuuden hallintaan sekä kauppojen turvallisuuskäytäntöjen 
vahvistamiseen.

Selkeä viestiminen 
suomalaisuudesta lisää 
oleellisesti täkäläisten 
tuotteiden menekkiä.

Harri Hovi, Keskon päivittäistavara-
kaupan tavarakaupan johtaja:

12        Hyvä Ruoka Hyvä Ruoka        13



TOIMIVA RUOKAKETJU

kauppaan auttaa reagoimaan nopeasti 
vaikka turvallisuusongelmissa. Puhdas 
vesi on aarteemme ja sitä on riittävästi. 
Kaiken kaikkiaan ruoan turvallisuuteen 
on satsattu vuosikymmeniä, eikä siitä 
ole tingitty minkään kriisin yhteydessä.

– Vientimarkkinoilla valttimme on se, 
että suomalainen laatu kattaa kaiken. 
Kaksoisstandardit eivät rasita järjestel-
määmme, viemme samaa kuin syömme. 
Korostamme sitä mielellämme kah-
denvälisissä neuvotteluissa. Meidän ei 
myöskään tarvitse huolehtia, riittääkö 
ruokaa kaikissa oloissa. Sillä, että ruokaa 
tuotetaan eri puolilla Suomea, on hir-
veän suuri taloudellinen ja paikallinen 

merkitys. Jos meillä ei olisi maataloutta, 
mitä meillä olisi suomalaisella maaseu-
dulla – pusikoitako, Husu-Kallio sum-
maa kotimaisen tuotannon vahvuuksia.

Ruokajärjestelmän haavoittuvaisin 
kohta, ulkomaisen kausityövoiman saa-
tavuus kriisiaikana, uhkasi kirpaista eri-
tyisesti puutarha-alan tuottajia, mutta 
siihenkin saatiin sorvattua helpotusta 
ennen pääsatokauden alkua.

Elintarviketeollisuuden ongelmista ei 
ole ministeriöön saakka juuri kuiskeita 
kuulunut, alkutuotannosta sen sijaan 
palautetta on annettu jonkin verran. 

– Ostajien kadottua tukalaan tilantee-
seen joutuivat sellaiset tuotantonsa kes-

kittäneet tilat, joiden ensisijainen asi-
akas on ravintolasektori ja joille pääsy 
kauppojen hyllyille on vaikeaa. Keskittä-
minen lisää riskejä ja siinä olisi kehittä-
misen paikka niin alkutuotannossa kuin 
teollisuudessakin. 

MONIMUOTOISUUS ESILLE
Vaikka yhtälö ruoantuotannosta luon-
non monimuotoisuuteen on äärim-
mäisen tärkeä, on se jäänyt aivan toi-
sarvoiseen osaan. Husu-Kallio uskoo 
monimuotoisuuden nousevan parem-
min esille lähivuosina. Se sisältyy myös 
EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan.

– Lehmiä on soimattu metaanin läh-

teinä unohtaen samalla niiden merki-
tys ketjussa, joka ulottuu lantakasojen 
pillerinpyörittäjistä kärpästen kautta 
erikokoisiin lintuihin. Tämä kuuluu nor-
maaliin luonnonkiertoon. Maatalous ja 
ruoantuotanto ovat ilmastokeskustelun 
avainpelureita. Ruoantuotantoon linkit-
tyy paitsi ruokaturva myös aluetalous ja 
ympäristötyö. Kun maataloudessa tuo-
tetaan fiksusti parhaalla mahdollisella 
osaamisella, on se monimuotoisuuden 
kannalta hyvin merkittävä ympäristö-
teko.

FAKTOILLA VAHVEMMAKSI
Husu-Kallion mukaan globaalit ruoka-

markkinat ovat säästyneet paljolta, kun 
virus ei ole levinnyt ruoan mukana. Hän 
ei usko kriisistä jäävän pidempiaikaisia 
jälkiä, jos vain turhat markkinahäiriöt 
onnistutaan kitkemään viranomaisyh-
teistyössä. 

Kotimaisen ruoan tuottajilla ja elintar-
viketeollisuudella on nyt tuhannen taa-
lan paikka alleviivata suomalaisen ruuan 
merkitystä ja luutia faktoilla harhaluu-
loja. Poliitikot, kauppa ja kotimaisista 
tuotteista kiinnostunut kansa kuunte-
levat maatalousväkeä herkemmin kuin 
kenties koskaan. 

– Suurin haaste on se, miten ruoan-
tuotanto kykenee vastaamaan ilmas-

tonmuutokseen ja luonnon monimuo-
toisuuteen. Korona palauttaa meidät 
entistä vahvemmin perusasioiden 
äärelle. En ole lainkaan huolissani ruo-
kamarkkinan tulevaisuudesta. Kään-
netään kriisi suomalaisen tuotannon 
vahvuudeksi. Uudella ohjelmakaudella 
viranomaisten, tuottajien ja poliitik-
kojen yhteistyönä rakentuvasta ruoan-
tuotannon työkalupakista elintarvike-
teollisuus saa myyntityöhönsä oivan 
etulyöntiaseman kertoessaan laaduk-
kaasta ja vastuullisesta toiminnas-
tamme. Olen vakuuttunut siitä, että tule-
vaisuus on menneisyyttä parempi. •

S-ryhmällä keihäänkärkinä  
kotimaisuus ja innovatiivisuus
Suomen suurimmalla kotimaisten tuotteiden myyjällä, S-ryhmällä, oli kunnianhi-
moisia verkkokaupan kehittämistavoitteita jo ennen koronaa. Kriisin myötä hetkessä 
moninkertaistunut ruuan verkkokaupan kysyntä nopeutti osaltaan Food Market  
Herkun verkkokaupan avaamista sekä toimitusalueiden ja noutopisteiden merkittä-
vää laajentamista.

Myös jo aiemmin alkanut ruokakaupan ja ravintoloiden yhteistyö vahvistui selvästi 
kevään aikana. SOK:n päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho kertoo, että 
yhä useammasta myymälästä löytyy nyt sushikioski tai ravintolatason valmisruokaa. 
Esimerkiksi Helsingin Food Market Herkun pop up -pisteessä myytiin toukokuussa 
Michelin-tähtiravintola Demon huippuluokan ruoka-annoksia. 

Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Päällysahon mukaan koronan plussapuoliin 
lukeutuu kotimaisen ruokahuollon toimivuudesta virinnyt keskustelu. Myös arvostus 
ruokakauppaa ja koko elintarvikeketjua kohtaan tuntuu lisääntyneen. 

– S-ryhmässä myytävän ruoan kotimaisuusaste on nyt noin 80 prosenttia. Koros-
tamme läpinäkyvyyden lisäämistä, sillä kuluttajan saamalla alkuperä- ja ruokatiedolla 
on selvä yhteys lähiruuan ja kotimaisen luomun arvostukseen.

– Me uskomme, että Suomi voi elää ja kasvaa ruoasta. Haluamme olla mukana teke-
mässä Suomesta maailman innovatiivisinta ruokamaata. Se edellyttää yhteistyötä ja 
uutta ajattelua koko ketjulta.

S-ryhmällä on meneillään tukku omia ruokajärjestelmän kestävyyden ja kilpailuky-
vyn kehittämistoimia. Tällaisia ovat muun muassa ProAgrian kanssa toteutettava vil-
jelijöiden tulevaisuusvalmennus sekä tilojen hiiliviljelytutkimuksen rahoitustuki. 

– Ruokaketjuun peräänkuulutamme skaalautuvuuteen tähtäävää ongelmanratkai-
sua. Tuotekehitykseen ja elintarvikevientiin on syytä panostaa, sillä tulevaisuuden 
ruoantuotannossa ja uusissa teknologioissa on valtavasti mahdollisuuksia. 

Koronan plussapuoliin 
lukeutuu kotimaisen 
ruokahuollon toimi- 
vuudesta virinnyt  
keskustelu.

Sampo Päällysaho, 
SOK:n päivittäistavarakaupan johtaja:

Erityisesti tuoretuotteiden  
kotimaisuutta arvostetaan
Helpon arkiruoan ainekset, jauheliha ja broilerisuikaleet päätyivät perusjuuresten, 
juustojen ja kananmunien höystäminä useiden Lidlin asiakkaiden ostoskoreihin etä-
koulun ja -työn aikana. Lidl Suomen kaupallinen johtaja Mikko Forsström kuvailee 
myyntipiikkien kuitenkin tasoittuneen nopeasti. 

Tilannetta normalisoi myös vuodenaika. Grillauksen ja lomailun liittoa eivät edes 
poikkeusolot vavisuta, päinvastoin. 

– Suotuisat kelit ja kotimaisemissa vietetyt lomat ovat pitäneet grillit hehkuvina 
läpi kesän. Ystävien ja sukulaisten tapaaminen muutoinkin kuin videoyhteyden väli-
tyksellä on innostanut panostamaan myös ruoanlaittoon.

Lidlin koko valikoimasta yli puolet on peräisin suomalaisilta tavarantoimittajilta. 
Kaikki lihalajit huomioiden tuorelihan kotimaisuusaste oli vuonna 2019 yli 90 pro-
senttia. Tuorebroileri ja kananmunat ovat kokonaan kotimaisia. 

– Suomalaiset arvostavat erityisesti tuoretuotteiden, kuten maidon, lihan, kalan ja 
kasvisten kotimaisuutta, mutta toivovat valikoimaan myös vaihtelua ja kansainvälisiä 
makuja, Forsström summaa Lidlin saamaa asiakaspalautetta.

Korona-aika tutustutti kuluttajat myös ravintoloiden valmisannoksiin. Mikäli 
kysyntää riittää, Forsström lupaa niiden löytyvät jatkossakin Lidlin hyllyiltä. Lidlin 
verkkokaupan pilotointi sen sijaan päättyi juuri kiihkeimpään korona-aikaan touko-
kuussa eikä sen avaamiseksi ole konkreettisia suunnitelmia.

Forsström kiittelee ruokamarkkinan toimivuutta ja yhteistyökykyä poikkeusaikana. 
– Vahva viestintä kaikkien tahojen kanssa ja viranomaisarvioiden herkeämätön 

seuranta kantavat myös uusien epidemia-aaltojen yli.

Grillauksen ja lomailun 
liittoa eivät edes  
poikkeusolot vavisuta, 
päinvastoin.

Mikko Forsström, 
Lidl Suomen kaupallinen johtaja:
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U ntuvikot tulevat kasvatushalliin 
samana päivänä kun ovat kuoriutu-
neet. Linnun kasvu teuraskokoon 

kestää viisi viikkoa.
Ennen uuden lintuparven tuloa halli 

on puhdistettava ja desinfioitava perin 
pohjin. Lämpötila säädetään 34 astee-
seen, vesilinjoissa on raikasta vettä ja 
hallin lattialla turvepehku sekä untuvik-
kopaperit ja niiden päällä ruokaa.

– Untuvikot kaadellaan laatikoista 
paperin päälle. Jalkojen alla rapiseva 
paperi opettaa niille, mistä löytyy ruo-
kaa ja vettä, kertoo Suvi Rantala, joka 
on kasvattanut broilereita Raamatun 
kylässä Lapuan Hellanmaassa vuodesta 
2005 lähtien. Työn aloittivat hänen van-
hempansa 1986, ja tilaa on kehitetty 
kaikki nämä vuodet.

Suvi oppi jo varhaisessa vaiheessa, 
miten lintujen kanssa pitää toimia, jotta 
työstä voi saada elantoa. Nykyään hän 
kasvattaa broilereita yhdessä 12-vuoti-

aan Joona-poikansa kanssa.
Olosuhteiden seurannassa hyödynne-

tään pitkälle vietyä teknologiaa, mutta 
kasvatuksessa tarvitaan myös kokeneen 
hoitajan tarkkaavaista lintusilmää.

Kun lintuparvi voi hyvin, se kasvaa 
tasaisesti. Mitä enemmän hyvinvoin-
tiin sijoitetaan paukkuja, sitä parempaa 
tulosta syntyy.

Hoitaja on koko viiden viikon kasva-
tuksen ajan varuillaan 24/7, mikä tar-
koittaa, ettei tilalta voi poistua kauas. 

– Tässä työssä pitää tykätä olla kotona. 
Jos esimerkiksi ulkona on 25 asteen 
helle ja tulee sähkökatko, linnut kuolevat 
15 minuutissa, jos aggregaatti ei lähde 
käyntiin. On pakko olla lähellä. Varsin-
kin viimeisellä kasvatusviikolla, kun 
lintu on isompi, kaikki pienetkin häiriöt 
voivat olla kohtalokkaita.

Kanaloissa kierretään vähintään kaksi 
kertaa päivässä. Osa ongelmista hoi-
tuu tietokoneella tai kännykällä etänä, 

mutta useimmiten tilannetta on käytävä 
tarkistamassa paikan päällä. 

Mikään ei saa mennä pieleen, ja hoi-
tajan on tartuttava epäkohtiin aina heti, 
eikä vasta huomenna. Silloin se voi olla 
myöhäistä.

– Jos vaikka vesilinjan naru on 
yhdestä kohdasta liian alhaalla, lattialla 
voi olla huomenna iso märkä läntti, 
jonka päällä linnut ovat jalat märkinä ja 
voivat huonosti.

MAAILMAN HUIPPUA
Suomessa broilereiden kasvatuksessa ei 
pyritä maksimaaliseen kasvuun ja teho-
tuotantoon, vaan tehokkaaseen tuotan-
toon, jossa otetaan lintu aina ensimmäi-
senä huomioon. 

Rantala sanoo kasvatuksen olevan 
meillä maailman huippua monella eri 
mittarilla. Tärkein on se, että kasvatuk-
sessa ei käytetä antibiootteja lainkaan, 
toisin kuin vaikka Saksassa, jossa        > 

Broilerinkasvatuksessa kaikkein kriittisin vaihe on ensimmäinen viikko. Pieni ja herkkä  
linnunpoikanen vaatii täydelliset kasvatusolosuhteet, eikä mikään saa mennä pieleen.

Teksti: Pirjo Latva-Mantila 

Kuvat: Tuukka Kiviranta

Suvi Rantala kasvattaa broilereita  
Lapuan Hellanmaassa

LINTUJEN HYVINVOINTI EDELLÄ

Suvi Rantala jatkaa broilerin- 
kasvattajana vanhempiensa 
Hilkka ja Ahti Rantalan aloitta-
maa työtä.
–Tämä tila on nähnyt kaiken-
laista. Nälkävuosistakin on sel-
vitty, jotten miksi emme selviäisi 
tästäkin, Suvi Rantala miettii.
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– Tähän asti on tuudittauduttu siihen, 
että kyllä maailmalta ruokaa saadaan. 
Koskaan ei ole tarvinnut ajatella, että 
mitä jos rajat menisivät kiinni. Nyt se 
on nähty, että jokainen maa pitää ensi-
sijaisesti huolta omista kansalaisis-
taan, vaikka kuinka ollaan yhtenäinen 
Eurooppa.

Ensimmäistä kertaa uransa aikana 
Rantala on joutunut miettimään myös 
sitä, kuka hoitaa linnut, jos hän itse sai-
rastuu. 

– Minun on pysyttävä terveenä, sillä 
huollettavana on 60 000 lintua. Jos jou-
tuisin teho-osastolle, sieltä ei voi letkut 
suussa näitä töitä tehdä.

Kasvattajat ovat minimoineet omaa 
tautiriskiään kaikin mahdollisin kei-
noin. Tuottajien kesken on myös sovittu 

järjestelyt siltä varalta, jos joku sairas-
tuu. Tuotanto ei saa vaarantua missään 
olosuhteissa.

– Meitä on viisi broilerinkasvattajaa 
tässä samassa kylässä. Heistä kaksi on 
merkitty minulle varahenkilöiksi, ja itse 
olen varalla kahdella tilalla. Käytännössä 
se tarkoittaa, että tosipaikan tullen huo-
lehdin 250 000 broilerista.

Kollegan lomittaminen on mahdol-
lista, sillä kaikissa kasvattamoissa on 
samanlaiset ohjausjärjestelmät, ja lin-
tuja hoidetaan samalla tavalla.

– Tämä tila on nähnyt kaikenlaista. 
Nälkävuosistakin on selvitty, joten miksi 
emme selviäisi tästäkin, tuumaa Suvi 
Rantala ja taputtelee tuvan portailla 
odottavaa Elvis-koiraa. Aamun kanala-
kierros on tehty ja nurmikko leikattu. 

On hetki aikaa hengähtää. •broileri saattaa kasvunsa aikana saada 
kahdeksaa eri antibioottia.

Hyvinvoiva lintu ei tarvitse lääkkeitä 
eikä Suvi Rantala kollegoineen halua 
kasvattamoihinsa lääkekaappeja. 

– Toinen mahtava indikaattori on lin-
tujen jalkapohjat. Missään muualla maa-
ilmassa ei ole niin alhaisia jalkapohja-
pisteitä kuin Suomessa. Se kertoo, että 
meillä pehku, ilmastointi, lämmitys, 
rehustus ja kaikki on täydellisesti kun-
nossa.

Jokaisesta kasvatuserästä otetaan 
salmonellanäytteet, joista testataan yli 
2000 maailmalla tunnistettua eri sero-
tyyppiä. 

– Muualla Euroopassa testataan vain 
kaksi serotyyppiä, eli 1998 jää testaa-
matta. On vaikea käsittää, että Suomeen 

tuodaan ulkomailta broilerinlihaa ja vaa-
rannetaan ihmisten terveyttä.

Antibiootittomuuden ja salmonellat-
tomuuden on mahdollistanut vuosikym-
meniä jatkunut kehitystyö. Kasvatuksen 
periaate on ”all in, all out”, mikä tarkoit-
taa, että parvi tulee ja lähtee pois aina 
yhtä aikaa ilman maksimaaliseen tuot-
toon pyrkivää harvennusta.

Pelisäännöt on päätetty yhdessä: 
kasvattajilla on laatukäsikirjat, joiden 
mukaan kaikki toimivat.

– Olemme kaikki yhdessä ylpeitä tuo-
tantotavasta ja haluamme pitää sen täl-
laisena. Emme halua joutua antibioot-
tikierteeseen, toteaa Rantala, joka on 
mukana broilerialan monissa luottamus-
tehtävissä ja kehitysryhmissä.

TÄSTÄKIN SELVITÄÄN 
Rantalan tila on pysynyt saman 
suvun hallussa läpi historiansa, aina 
1860-luvulta lähtien. Pitkään historiaan 
mahtuu monenlaisia vaiheita, myös 
niitä, jolloin maanviljelijän työn arvoa 
on vähätelty. 

Suvi Rantala on aina tuntenut tie-
tynlaista ammattiylpeyttä ja kokenut 
tekevänsä tärkeää työtä, mutta viime 
kuukausina tunne on ollut vahvempi 
kuin koskaan. Kun koronapandemia 
ja poikkeustila nostivat keskusteluun 
omavaraisuuden ja huoltovarmuuden, 
kotimaisen ruoantuotannon merkitys 
konkretisoitui suurelle yleisölle.

– Nyt voin vielä enemmän rinta rot-
tingilla sanoa, että olen maatalousyrit-
täjä ja tuotan Suomen kansalle ruokaa.  

TOIMIVA RUOKAKETJU

Tähän asti on tuudit-
tauduttu siihen, että 
kyllä maailmalta 
ruokaa saadaan. 
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RUOKAMARKKINAA 

MUUTTUVA MARKKINA

UUSI ILME TUO BRÄNDIN  
2020-LUVULLE

Tänä vuonna 117 vuotta  
täyttävä Atria uudistaa  
brändilogonsa ja pakkaus- 
visuaalisuutensa. Tila- 
jäljitettävyys, vastuullisuus 
ja suomalaisuus tuodaan 
selkeämmin esille pak-
kauksissa. Ensimmäiset 
uuden ilmeen mukaiset 
pakkaukset nähdään kau-
poissa elokuusta lähtien.

A trian perinteinen puna–vih-
reä brändilogo on tutkimusten 
mukaan yksi Suomen tunne-

tuimmista elintarvikealan logoista. 
Nykyisessä asussaan logo on palvel-
lut jo lähes 30 vuotta. 

Maailman ja brändien muuttuessa 
syntyi tarve modernisoida Atria-lo-
goa brändin arvojen mukaiseksi ja 
tähän päivään sopivaksi. Uusi logo 
viestii selkeämmin brändin arvoja: 
pitkät perinteet ja sen myötä vahva 
osaaminen, suomalaiset perheti-
lat brändin tuotteiden raaka-aineen 
takana sekä vastuullisuus. Sano-
man tekemien tutkimusten mukaan 
tuotteen vastuullisuudella on osto-
päätökseen merkitystä. Erityisesti 

naiset tuntevat tarvetta muuttaa 
ostokäyttäytymistään vastuullisem-
maksi.

Pakkauksissa korostuu aiempaa 
vahvemmin yrityksen vastuullisuus-
teot, joille on luotu omat tunnukset. 
Atrian toimenpiteet keskittyvät hii-
lidioksidipäästöjen ja muiden ympä-
ristövaikutusten vähentämiseen 
koko ruokaketjussa pellolta pöytään. 
Atrian tavoitteena on hiilineutraali 
ruokaketju vuoteen 2035 mennessä.

Logon ja pakkausvisuaalisuuden 
uudistaminen on osa Atria-brän-
dimielikuvan uudistamista, millä 
tavoitellaan helposti lähestyttävyy-
den, yhteisöllisyyden ja lämmin-
henkisyyden esille tuomista. •

43 % 
kuluttajista kokee tuotteen 

vastuullisuuden vaikuttavan 
ostopäätökseen.

28 % 
vastaajista on valmiit maksa-

maan enemmän vastuullisesta 
tuotteesta.

45 % 
naisista tuntee painetta 

muuttaa ostokäyttäytymistään 
vastuullisemmaksi.

Lähde: Sanoma Insight, Vastuullisuus arjen ostopäätöksissä -tutkimus

Atrian uusi logo henkii helposti  
lähestyttävyyttä ja lämpöä. Vuosi- 
luku tuo esiin pitkän historian 
sekä osaamisen ja luotettavuu-
den. Logossa tuttua ovat aavistuk-
sen sävyltään uudistetut värit.

Uusissa pakkauksissa on 
joko yleinen tai pakkaus-
kohtainen vastuullisuus-
viesti.

AALTOILEVA KORONA KEIKUTTAA 

Korona-kriisin vaikutuksia ruokamarkkinaan voidaan tarkastella jo useammassa vaiheessa. 
Koronan vaikutukset ruokamarkkinaan ovat suuria. 

3/20 MAALISKUUSSA ruokaa 
hamstrattiin paniikkitunnel-

massa. Nopeasti huomattiin, että ruoka 
ei kaupasta lopu ja tilanne palautui aske-
leen verran normaalimpaan. Kotona 
kokkaajat touhusivat ”talvisodan hen-
gessä”. Kriisissä oma osaaminen tuo 
turvallisuuden tunnetta ja omia kok-
kaustaitoja ja ruokamuistoja palautel-
tiin arkikäyttöön. Koska oma kokkaa-

minen oli ”kriisinhallinnan” keskiössä, 
perusraaka-aineiden menekki oli suuri. 
Kaikki lihat, siipikarja ja makkarat kas-
voivat noin 20 
prosenttia vuo-
den takaiseen 
verrattuna. Koti-
kokkailu vaikutti 
valmisruokaseg- 
menttiin, joka 

kasvoi vain 6–7 prosenttia. Normaalissa 
markkinatilanteessa nämä kasvuluvut 
olisivat jo kovia. 

5/20 TOINEN VAIHE nähtiin touko-
kuussa. Kriisitietoisuus väistyi 

hieman. Valmisruokasegmentti kasvoi 
noin 8 prosenttia, mikä on melko lähellä 
4–5 viime vuoden keskimääräisiä kas-
vulukuja. Kokattavien raaka-aineiden 
osuus kasvoi edelleen 16–20 prosenttia, 
koska edelleen muun muassa ravinto-
loista suurin osa oli kiinni ja ihmiset 

edelleen etätöissä. Kasvua aiempaan 
verrattuna rajoitti muun muassa se, että 
maaliskuun hamstrausostoja käytettiin 
pakastimista 
ja toisaalta se, 
että osa ihmi-
sistä raportoi, 
että ovat kyl-
lästyneet kok-

kaamaan ja siirtyivät takaisin osittain 
valmisruoan tai saatavissa olevien ravin-
tolapalveluiden käyttäjiksi. 

6/20 KESÄKUU aloitti kriisin kol-
mannen ruokamarkkinavai-

heen. Kokattavien raaka-aineiden mark-
kina kasvoi 11–16 prosenttia. Lomakausi 
on korostanut entisestään koronakriisin 
yhden selvän voittajan asemaa. Mak-
karatuotteet jatkoivat voittokulkuaan 
kuluttajien lomakaudella ja osuus kasvoi 

lähes 16 prosenttia. Myös valmisruoka 
oli hyvin mukana kamppailussa ja kas-
voi 13 prosent-
tia. Luvuista voi-
daan todeta, että 
vaikka kokkaus-
buumi jatkuu, osa 
kuluttajista siirtyi 

lomakaudella grillaamaan. Kesä ja gril-
laus on edelleen pettämätön yhdistelmä. 

FOOD SERVICE -ruokamarkkinan tilastointi on valtakunnallisesti huomatta-
vasti heikompaa kuin vähittäiskauppamarkkinan. Tiedämme kuitenkin, että 
Atrian tuoteryhmissä markkinasta on tämän vuoden aikana kadonnut noin nel-
jäsosa, jota voidaan pitää suurena takaiskuna maamme ravintolakulttuurille. •
Lähde: Atrian markkinanäkemys

+6–7 %
VALMISRUOKA

+20 %
KAIKKI LIHAT

+16–20 %
KOKATTAVAT  

RAAKA-AINEET

+8 %
VALMISRUOKA

+13 %
VALMISRUOKA

+11–16 %
KOKATTAVAT  

RAAKA-AINEET

Jukka Saarenpää
Tutkimuspäällikkö, 
Atria Suomi
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M itä pankit edellä, sitä ruokaketju 
perässä, voisi vanhaa sanontaa 
mukaillen päätellä kuluttajakäyt-

täytymisen ripeän muutoksen ennus-
merkeistä. Vajaa kymmenen vuotta 
sitten finanssialan keskiöön rytinällä 
ponkaissut asiakas sovittelee muutoksen 
suitsia otteisiinsa nyt myös ruoka-alalla. 

Ilmastonmuutoksen paineistama, 
digitalisaatiota hyödyntävä kuluttaja 
johtaa globaalia murrosta tekemällä 
arvojensa ja tarpeidensa mukaisia valin-
toja lisääntyvien vaihtoehtojen välillä. 
Samanaikaisesti ruokaketjua pyörite-
tään vielä kuitenkin myös sellaisilla 
organisaatioilla ja toimintamalleilla, 
jotka ovat syntyneet siihen Suomeen, 
jota ei enää ole. 

– Ruokaketjun yrityksillä haasteet 
eivät ole pieniä, mutta mahdollisuudet 
ovat suurimmillaan tavattoman hyvät. 
On oltava ennakkoluulottoman avoin 
uudistumiselle, panostettava osaami-
sen uudistamiseen, nostettava asiakas-
kokemus tavoitehierarkian huipulle ja 
kuunneltava vauvaiästä lähtien digiin 
juurtuneita nuoria, summaa uudistu-
mistekijöitä vuorineuvos, työelämä- 
professori Reijo Karhinen.

HUOMIO HUOMISEN LUKEMISKYKYYN
Karhisen mukaan nykyään yritysten 
rahoitus ei ole ongelma. Rahaa on ja se 
on vielä historiallisen halpaa. Ennem-
minkin niukkuutta on osaamis- ja luot-
tamuspääomasta. 

– Nyt elettävässä digivetoisessa nel-
jännessä teollisessa vallankumouksessa 
Suomelle on tarjolla paalupaikka, jos 
tilaisuus vain osataan hyödyntää. Suo-
mella on monipuolinen eväspakki: erin-
omainen digitaalinen infrastruktuuri, 
digimyönteiset kuluttajat, huipputasoi-
nen koulutusjärjestelmä ja teknologia-

osaaminen. Tarvitsemme intohimoa 
uudistua ja vahvaa halua kasvaa.

– Ongelmamme, ja samalla iso mah-
dollisuutemme, on elintarvikevienti. 
Olemme olleet alisuoriutuja viennissä. 
Ruokataseemme on miinuksella noin 3 
miljardia euroa. Puhdas ja turvallinen  
ruokamme tarjoaa selkeän mahdolli-
suuden kasvattaa vientiä, jopa merkit-
tävästi. Ja kun mietimme, missä ruokaa 
voi tulevaisuudessa tuottaa, myös sijain-
timme on vahvuutemme. Kohennusta 
sen sijaan kaipaisi erityisesti jalostavan 
teollisuuden vientiosaaminen.

Toimintaympäristön rajua muutosta 
Karhinen kuvaa hieman karrikoiden: 
ennen yritysjohtajan taskusta löytyi 
lakimiehen numero, nyt käden ulottu-
villa kannattaa pitää palvelumuotoilijan 
yhteystietoja. 

– Yritysjohto tarvitsee johtoryhmään 
oikeaksi kädekseen asiakasymmärryk-
sen ammattilaisia, palvelumuotoilijoita. 
Siis heitä, jotka keskittyvät pelkästään 
kuluttajan ja asiakkaan elämän helpotta-
miseen. Vakavarainen yritys, joka satsaa 
asiakassuhteeseen- ja tyytyväisyyteen 
on markkinoilla lähes lyömätön. Kulut-
tajaa on seurattava kilpailijaa valppaam-
min, vakuuttaa asiakaskäyttäytymisen 
nopean muutoksen pankkialalla kokenut 
Karhinen.

TASAVERTAISUUTTA RUOKAKETJUUN
Yhteisen ruokapöydän päähän puheen-
johtajaksi syksyllä istuutunut Karhinen 
toivoo ruoka-alan uuden keskustelufoo-
rumin tuulettavan ruokaketjun huo-
noa sisäilmaa sekä auttavan toimijoita 
rakentamaan yhteisen tulevaisuudenku-
van muuttuvasta toimintaympäristöstä. 
Pöydässä vuoropuhelua käyvien ketjun 
jäsenten ja alan asiantuntijoiden yhteis-
työ tähtää kansallisen ruokastrategian 

syntyyn. Toimiva dialogi on myös inno-
vaatioiden, erikoistumisen ja viennin 
kehittymisen ehdoton edellytys.

Vaikka ruokaketjun lenkit ovat vah-
vasti riippuvaisia toisistaan, ovat sen toi-
mijat varsin erilaisissa kehitysvaiheissa. 
Nokkelimmin toimintaympäristön 
muutoksia on lukenut kauppa. Ketjun 
muut osat, erityisesti alkutuotanto, ovat 
jääneet keskittyneen kaupan sukkelasti 
edenneen rakennekehityksen varjoon. 

– Muutoinkin kuin huoltovarmuuden 
näkökulmasta suomalaisen ruokaketjun 
kitkaton toimivuus on kansakuntamme 
yhteinen asia. Yhteisen vision puuttu-
minen ei ole kenenkään etu, Karhinen 
painottaa. 

PUHTAITA JAUHOJA KELPAA KOROSTAA
– Kaupan vahva rooli tulee osin muut-
tumaan digitaalisuuden, suorakaupan 
ja lähiruuan kysynnän lisääntymisen 
myötä. Nähtäväksi jää, millaiseen roo-
liin jalostajat asettuvat lähiruokakon-
septin kehittämisessä. Arvopohjaisuu-
den painottuminen asiakaskokemuksen 
osatekijänä heijastuu erityisesti ruoka-
puolella, jossa ympäristöseikat ohjaavat 
valintoja entistä enemmän. 

Mutta millä sitouttaa vastuullisuutta 
ja turvallisuutta penäävät kuluttajat 
kotimaisen ruoan ostajiksi? Karhisen 
selkeä vastaus vie takaisin informaation 
kaksisuuntaisen kulun ja palvelumuotoi-
lun tärkeyteen. 

– Brändäys on tavattoman tärkeää, 
sillä koko ketjua koskevilla läpinäky-
vyys- ja jäljitettävyysmielikuvilla on  
valtava merkitys. On oltava läsnä kulut-
tajien kanssa samoissa kanavissa ja 
uskallettava osallistaa. Palvelumuo-
toilu on osallistamista ja siihen liittyvää 
kuluttajan ja asiakkaan kuulemista. •

Reijo Karhinen korostaa tuot-
tajien ja kuluttajien yhteyden 
tärkeyttä.  
– On aika suunnata tuotanto-
painotteisesta toimintamal-
lista kohti kysyntä- ja kulutta-
jalähtöistä ruoantuotantoa. 

Nyt elettävässä digivetoisessa neljännessä teollisessa vallankumouksessa 
Suomelle on tarjolla paalupaikka, jos tilaisuus vain osataan hyödyntää.

Teksti: Lea Penttilä

Kuvat: Marjaana Malkamäki

UUDELLE AVOIN YRITYS  
KUUNTELEE ASIAKASTA  

JA NUORIA
Elintarvikealan toimintaympäristö on ennennäkemättömän 

voimakkaassa teknologisessa murroksessa. Tämä pakottaa 
alan toimijat suuriin uudistuksiin, mutta avaa niille myös 

tukun uusia ansaintamahdollisuuksia.  Muutoksen silmässä 
ruokaketju kaipaa rohkeutta teknologian hyödyntämiseen, 

paloa avoimeen yhteistyöhön sekä osaamista vallan  
ottaneiden kuluttajien kuuntelemiseen.

MUUTTUVA MARKKINA
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M aaliskuun 16. päivä Suomessa ote-
taan käyttöön koronarajoituk-
set. Kuluttajat ryntäävät kauppoi-

hin hamstraamaan ruokaa eristyksen 
varalta. K-Citymarket Pirkkalan liha-
mestari Jani Hellgren laskee, että jau-
heliha tulee loppumaan hyllyistä alta 
aikayksikön. Hän soittaa läheiseen auto-
liikkeeseen, vuokraa kylmäauton, hyp-
pää rattiin ja ajaa hakemaan autolastilli-
sen jauhelihaa suoraan tehtaalta. Media 
hämmästelee, kun kauppojen hyllyt tyh-
jenevät vessapaperista ja jauhelihasta – 
mutta Pirkkalassa ei tavara lopu kesken. 

– Täytyi reagoida nopeasti ja tehdä 
rohkeita päätöksiä, kuvailee kauppias 
Sami Sivonen. 

Nopeisiin päätöksiin on kaupassa 
totuttu jo ennen koronaa. Pirkkalan 
Citymarket on uudistunut ja kasvanut 
viimeisten vuosien aikana huimaa vauh-
tia. 

– Tämän vuoden juhannustorstain 
myynti oli saman verran kuin vuonna 
2010 koko juhannusviikolla. Miten sellai-
seen osataan varautua? Pähkäilimme  
tilauksia yhdessä osastovastaavien kans- 
sa. Vaaditaan uskallusta tilata 200-ker-
tainen määrä tavaraa. Päädyimme tilaa-
maan 250-kertaisesti, Sivonen kertoo. 

K-Citymarket Pirkkala on auki vuoro- 
kaudet läpeensä viikon jokaisena päi-
vänä. Kauppaa täytyy siis pitää yllä koko 
ajan, ettei tarjonta notkahda. Sitä varten 
organisaation pitää olla tehokas ja uskal-
taa tehdä itsenäisiä päätöksiä. 

– Henkilöstön määrä on kasvanut vuo-
den 2018 tehdyn remontin jälkeen 21:sta 
sataan. Aikaa menee ihan erilaiseen toi-
mintaan kuin ennen. Mutta olemme pys-

tyneet pitämään asiakas- ja henkilöstö-
tyytyväisyyden hyvällä tasolla. Ongelmat 
pyritään ratkaisemaan siinä hetkessä, 
jotta saadaan hommat luistamaan. 

Ennen remonttia kaupan valikoimassa 
oli 18 000 artikkelia valikoimissa, nyt  
29 000. Liikevaihto kasvoi vuodessa  
reilut kymmenen miljoonaa vuoden 
2018 21 miljoonasta eurosta. 

HERKKUSUIDEN KAUPPA
Kuten kasvuvauhdista huomaa, asiak-
kaita riittää. Pirkkalan Citymarket on 
asiakastyytyväisyydessä kuuden parhaan 
Citymarketin joukossa. 

– Liikeideana on ollut rakentaa Pir-
kanmaalle nykyaikainen laadukas herk-
kukauppa. Asiakaskunnassa korostuvat 
lapsiperheet ja nuoret aikuistaloudet. 
Kaupasta haetaan elämyksiä ja uutuuk-
sia. Kotimaisuusaste on tärkeä, mutta 
rahaa käytetään myös hyvään ulkomai-
seen tavaraan kuten balsamicoihin, olii-
viöljyihin, erikoislihoihin ja ostereihin. 

Tarjonnasta ei parane unohtaa sushia, 
joka teki Pirkkalan Citymarketista koko 
Pirkanmaan vetonaulan. Susheja myy-
dään keskimäärin 15 000 kappaletta päi-
vässä, 3 000 kg viikossa. 

– Ensimmäinen laajennus sushipis-
teeseen piti tehdä 1,5 kuukauden kulut-
tua avaamisesta, koska volyymit nou-
sivat heti. Neljän kuukauden päästä 
tehtiin jo kolmas remontti, jolloin uskal-
lettiin vihdoin rakentaa riittävän isot 
volyymivarastot.

Panimojuomaosaston ideana on tar-
jota laaja valikoima pienpanimoiden 
tuotteita ja erikoisoluita, alkomaiseen 
viinikulttuurityyliin.                            >

Sami Sivonen on toiminut K-Citymarket Pirk-
kalan kauppiaana vuodesta 2009. Sivonen on 
kasvanut kauppiaaksi isänsä jalanjäljissä ja 
työskennellyt kaupassa aikoinaan niin kärry-
poikana kuin lihatiskilläkin.

Suganthy Kuganantharajah tekee työtään 
verkkokauppatilausten keräilijänä Pirkkalan 
Citymarketissa pitkin päivää. Koronan myötä 
keräilijöiden määrä kasvoi kaupassa 20 hen-
kilöllä.  

KENTÄLTÄ

Auki 24/7

• Kauppa on ollut huhtikuusta 
lähtien auki läpi vuorokauden.

• Kello 24-06 välillä kaupassa 
käy 600-700 asiakasta. 

• Hiljaisinta kaupassa on kahden 
ja viiden välillä.

• Koska kauppaa ei missään vai-
heessa suljeta, hyllyjen täyttöä 
tehdään jatkuvasti, myös yöllä.

 
JATKUVASSA  
LIIKKEESSÄ

K-Citymarket Pirkkala ei hiljene koskaan.  
Jotta asiointi sujuu, kaupassa tehdään  

nopeita, rohkeita päätöksiä.  
Etenkin korona-aikaan. 

Teksti: Merja Haverinen

Kuvat: Marjaana Malkamäki 
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Pirkkalan kauppa onkin palkittu Suomen  
parhaana panimojuomaosastona, ja on 
tällä hetkellä Suomen toiseksi suurin 
juomaosastonmyyjä kesällä 2020. 

Makeispuolella kaupan kiireinen tun-
nelma rauhoittuu ja äänimaailma hil-
jenee. 

– Se johtuu ääntä vaimentavista katto-
elementeistä. Suunnittelimme makeis-
kaupan viimeisen päälle, esikuvana 
makeiskaupat maailmalta. Nyt olemme 
Suomen toiseksi suurin makeismyyjä. 

Herkkukaupan profiilista huolimatta 
liha ja kala ovat edelleen ruokakaupan 
tärkeimpiä elementtejä. Korona toi jau-
helihabuumin, mutta vain hetkellisesti. 
Pitkäaikaisempi muutos on kananli-
han menekin kasvu: sitä on Pirkkalassa 
myyty kohta kahden vuoden ajan enem-
män kuin jauhelihaa. 

– Lihan myynnissä kotimaisuus on 
mielettömässä kulmassa. Ulkomaista 
lihaa ei saada myytyä edes halvalla hin-
nalla. Mieluummin asiakkaat maksavat 
kotimaisesta. 

KASVAVAT VOLYYMIT, NOPEAT LIIKKEET 
Äitienpäivä vuonna 2020. Suomessa 

on koronarajoitukset päällä, Uusimaa 
on suljettu, yli 70-vuotiaiden luona ei 
saa vierailla. K-Citymarket Pirkkalassa 
puntaroidaan, juhlitaanko äitienpäivää 
ja mikä tulee olemaan äitienpäiväkak-
kujen menekki? Ennakkotilaus teh-
dään varovasti: menekki olisi varmasti 
edellisvuotta pienempi. Kunnes kolme 
päivää ennen toukokuun toista sunnun-
taita Uudenmaan raja avataan ja ihmiset 
alkavat yhtäkkiä taas liikkua paikasta 
toiseen. Siinä hetkessä tehdään päätös 
nostaa kakkutilausten määrää. Lopulta 
kakkuja ostetaan koteihin enemmän 
kuin edellisenä vuonna.

– Korona-aikaan ennakointi oli vai-
keaa, mentiin koko ajan veitsenterällä. 
Piti seurata uutisointia tosi tarkkaan, 
mitä tapahtuu milloinkin. Rajoitusten 
muutokset näkyivät aina kaupan päässä, 
toisinaan isoinakin heilahduksina, Sivo-
nen kertaa. 

Takana on kova kevät, jolloin kauppias 
teki töitä kellon ympäri ja enemmänkin. 
Kun koulut, ravintolat ja työmaaruoka-
lat laitettiin kiinni, ruokakaupasta tuli 
ainoa ruoan jakelukanava Suomessa. 
Myymälämyynti kasvoi 60 prosenttia.

– Koko kansa söi ruokakaupan kautta, 
ja siitä piti selviytyä. 

Volyymipaine lisääntyi. Alkuun perus-
tuotteita kuten maitoa ja jauhelihaa 
myytiin valtavasti. Kolmen viikon kulut-
tua kulutuksen suunta muuttui, kun 
kotitalouksissa ruvettiin käyttämään 
aikaa ruoan tuunaamiseen. 

– Valmisruoka ei kasvanut vastaavasti, 
vaikka näin alussa luultiin. Kotona etä-
töissä tehtiinkin ruokaa alusta alkaen. 
Käännös oli voimakas, esimerkiksi lihan 
myynti kasvoi 95 % huhti-toukokuussa 
edellisvuoteen verrattuna. Siinä oli teh-
tävä nopeita reaktioita. 

Kysynnän muutosten lisäksi verkko-
kauppa pullisteli tilauksia. Ideaalitilan-
teessa verkkokaupassa olisi aina tar-
jolla keräilyaikoja seuraavalle päivälle. 
Kaksi päivää koronarajoitusten alka-
misen jälkeen tilaukset oli varattu täy-
teen viikoksi. Muutaman viikon päästä 
vapaita aikoja oli tarjolla vasta kuukau-
den päästä. Parhaimmillaan 18 % koko 
kaupan liikevaihdosta tuli verkkokaupan 
kautta.

– Aikaisemmin verkkokaupassa oli 
asiakkaita 350-400 viikossa. Korona- 

Ootappa vain!
Törmäsin jännittävään ilmiöön tullessani raskaaksi ja kertoessani 
siitä viime keväänä somessa. Itse nimeämässäni “ootappa vain” 
-ilmiössä maalataan uhkakuvia tuoreille vanhemmille lapsen eri 
kehitysvaiheista. “Ootappa vain, kun alkaa hampaita tulla.” 
“Ootappa vain, lapsen kanssa ei paljoa ravintoloissa käydä.” 

Tällaiselle ruokaintoilijalle pahimmilta ovat tuntuneet ruokailui-
hin liittyvät tokaisut. Etenkin lasten nirsoilu on korostunut viesti-
tulvassa. Helppo minun on kuulemma kasvisten puolesta huudella, 
kun siellä päässä ruutua sosekeitto lentää kaaressa seinään. 

Vastavirran kulkijana olen sanojeni syömisen uhallakin ottanut 
asiakseni todistaa epäilijät vääräksi. En usko erilliseen lastenruo-
kakulttuuriin, vaan haluan siirtää omat ruokaperinteeni jälkikas-
vulle. Meidän perheessä ravintoloissa käyminen ja monen ruoka-
lajin kokkaaminen tavallisena tiistaina on arkipäivää. Olen tehnyt 
jo pariksi vuodeksi eteenpäin suunnitelmat lapsen ruokailuihin 
liittyen, ja puhelimessani on lista ravintoloista, joihin haluan suun-
nata vaunujen kanssa.

Ensimmäisenä kiinteänä maistatan veriappelsiinia, sillä laskel-
mieni mukaan tuon taivaallisen herkun sesongin pitäisi alkaa sopi-
vasti lapsen täyttäessä 5-6 kuukautta. Tämän jälkeen lapsukainen 
saa osansa trooppisten hedelmien, parsan, varhaisperunan ja koti-
maisten vihannesten sesongista. Pienen ruokamatkaajan lautasella 
tulevat myös sekoittumaan vanhempien kulttuuriperinnöt: venä-
läiset pelmenit ja ruotsalainen rapupöytä. Suomalaisia perinteitä, 
joulukinkkua ja vappunakkeja, unohtamatta.

Luotto suunnitelmallisuuteen on ainakin tässä vaiheessa kova. 
Uskon, että vanhempien esimerkki, sitkeä uusien makujen tarjoa-
minen ja toisto ovat avainroolissa monipuolisesti syövän lapsen 
kasvatuksessa. Tällä logiikalla voisi päätellä, että lapseni lempi-
ruoaksi muodostuvat ne ruoat, joita meidän kodissamme kokataan: 
katukeittiöistä tutut burgerit, hodarit ja tacot, kasvispitoiset kei-
tot ja pastat sekä bowlit ja nuudelit. Ainoa kieltoni ruokapöydässä 
tulee olemaan, että ruoalla ei saa leikkiä, eikä sitä saa heittää pois. 

Ja jos suunnitelmani menevät ihan mönkään, niin sitten muu-
tama “oottappa vain” -varoittelija voi sanoa olleensa oikeassa. Tun-
tuu aika mitättömältä riskiltä, kun toisessa vaakakupissa on ennak-
koluulottoman ihmisen kasvatus.

Kirjoittaja Natalia Salmela on bloggaaja, Satokausikalenterin toimitusjohtaja ja ruokakirjailija, joka 
liputtaa kotimaisen ruoan puolesta, inspiroituu juuri nyt yksinkertaisista klassikkoannoksista ja nauttii 
ruokakaupassa käymisestä. 

K O L U M N I  
Natalia Salmela

K
uva: Janita Autio

KENTÄLTÄ

Lihatiskillä asiakkaita opastaa Commandeur Maître Rôtisseur Timo Pitkäranta, joka on palkittu ansioistaan suomalaisen ruoan kehittäjänä. 
Muutkin kuin pirkanmaalaiset voivat tutustua Pitkärannan ruokavinkkeihin K-Citymarket Pirkkalan YouTubessa ja Facebookissa.

aikaan asiakasmäärä oli 1300. Nostimme 
verkkokaupan keräilyä 20 henkilöllä, 
tilasimme 20 keräilypäätettä ja kärryä 
lisää. Kuljetuskapasiteettia lisättiin. 

Logistiikkaa varten tehtiin välivaras-
toja. Pirkkalan Citymarketin takapihalle 
tuotiin neljä kylmäkonttia, ensin kaksi 
konttia verkkokaupalle, sitten lisävaras-
toja kauppaan tulevalle tavaralle. 

Samalla kasvoi henkilöstön määrä. 
Taukotiloissa sai olla enimmillään kym-
menen henkilöä kerrallaan, jolloin nii-
hin syntyi jonoa. Jonojen purkua varten 
otettiin käyttöön kiinteistön tyhjillään 
olleet liiketilat ja kaikkiaan henkilöstölle 
tehtiin neljä eri kahvipistettä taukoja 
varten. 

– Nyt olemme koeponnistaneet, mihin 
kapasiteettia voidaan kasvattaa. 

MITÄ POIKKEUSAJASTA JÄI KÄTEEN? 
– Verkkokauppaan tuli aivan uusia asiak-
kaita, semmoisia, jotka eivät olleet sitä 
ikinä kokeilleet ja tuumasivat, että tämä 
onkin aika kiva, säästää paljon aikaa ja 
vaivaa. Vaikka asiakasmäärät ovat kesän 
myötä tasaantuneet, kasvu jää pysyväksi. 

Monet käytännöt ovat muuttuneet 
hygieniasta lähtien. Ennen makeisosas-
ton kauhat pestiin kolme kertaa viikossa, 
nyt kolmen tunnin välein. Sairauslo-
makäytännöissä ollaan tiukempia, eikä 
flunssaisena voi kukaan tulla töihin.

– Omaan toimintaan jää ennakoivuus 
ja varautuminen eri tilanteisiin. Hen-
kilöstön oma nopean logiikan ajattelu 
kasvoi entisestään. Ennen koronaa auto-
matiikka hoiti tilauksia pitkälti. Nyt jou-
duttiin palaamaan kolme neljä vuotta 
taaksepäin ja ennustamaan tulevaa itse. 

Myös kotimaisen ruokakulttuurin 
arvostus on tullut jäädäkseen.

– Se tulee vaikuttamaan meidän jokai-
sen ostopäätöksiin todella vahvasti, Sivo-
nen arvioi. •
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R uokapalvelu- ja ravintolasektoria 
suuresti koskettaneen koronapan-
demian alkaessa ei Compass Grou-

pilla jääty aikailemaan, vaan päätettiin 
kehittää uutena palvelukonseptina koti-
ruuan nouto- ja toimitusmyyntiä etätöi-
hin siirtyneille asiakkaille.

– Olemme alan markkinajohtaja 
Suomessa, joten velvollisuutemme on 
palvella asiakkaita myös poikkeusti-

lanteessa. Halusimme varmistaa, että 
terveellistä ruokaa on siellä, missä sitä 
pitää olla, kertoo Compass Group Suo-
men kaupallinen johtaja Mariela Nor-
tama.

Amica-kotiruokakonseptia lähdettiin 
rakentamaan nopealla aikataululla ja 
kokeiluluontoisesti heti koronatilanteen 
alkaessa. Aterioita myytiin jäähdytet-
tynä yhden hengen annoksina sekä per-

hepakkauksina. Päivittäin vaihtuvalla 
ruokalistalla oli koko perheelle maistu-
via kotiruokia, kuten keittoja ja laati-
koita, sekä perinteisiä kestosuosikkeja, 
kuten lihapyöryköitä ja karjalanpaistia.

Lähtökohtana oli räätälöidä palvelua 
erilaisille asiakasryhmille, jotta ruuan 
ostaminen olisi helppoa ja turvallista 
niin etätöissä oleville kuin myös riski-
ryhmiin kuuluville asiakkaille.    >

LIIKKUVA RUOKA ON TULEVAISUUTTA
Compass Groupin käynnistämä kotiruuan myynti ja kiertävä ruokarekka saivat innostuneen 
vastaanoton etätöihin siirtyneiltä asiakkailta. Poikkeusoloissa kehitetyt liikkuvan ruuan palvelut 
ennakoivat foodservice-alan tulevaisuutta.

KENTÄLTÄ

Compass Group 

on Pohjoismaiden johtava ruoka-
palveluyritys, jonka liikevaihto on 
noin miljardi euroa. Osa maail-
manlaajuista organisaatiota 45 eri 
maassa.
• Suomessa 4 300 työntekijää 

noin 550 ravintolassa.
• Yritys toimii useilla sektoreilla 

kuten yritykset ja teollisuus, 
terveydenhoitoala ja vanhustyö, 
koulutus, urheilu ja vapaa-aika 
sekä puolustus ja merialueet. 

• Palvelubrändejä muun muassa 
Amica, Food & Co, Tastory, Hav 
a Java.

• Compass Groupilla on kolme 
vastuullisuuspainopistettä: 
Terveys ja hyvinvointi, Muutok-
set ympäristön hyväksi ja Maa-
pallon parhaaksi. Nämä kaikki 
perustuvat turvallisuuskult-
tuuriin.

Velvollisuutemme on 
palvella asiakkaita 
myös poikkeus- 
tilanteessa.

– Koronapandemian aikana 
asiakaspolkua mietitiin tilan-
teen vaatimista turvallisuus-
näkökulmista. 

Teksti: Virpi Kulomaa

Kuvat: Eero Kokko
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K O L U M N I  
Kim Westerling

K
uva: Eero K
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Kirjoittaja on Atria Food Servicen myyntijohtaja.

Kekseliäisyyttä vaaditaan  
– ja sitä löytyy
Takana on aivan poikkeuksellinen kevät ja kesä Food Service -alalla. Koro-
nakriisin aiheuttama poikkeustilanne alkoi nopeasti ja lamaannutti suuren 
osan ravintoloista kysynnän hiipuessa ja rajoitusten alkaessa. Olen ollut 30 
vuotta ravintola-alalla, mutta koskaan ei ole tapahtunut mitään vastaavaa. 
Tästä toipuminen tulee viemään aikaa. 

Oli hienoa huomata, kuinka kekseliäät ravintolaihmiset kehittivät uusia 
tapoja tuottaa ravintolapalveluita asiakkailleen. Jos asiakkaat eivät pääse 
ravintolaan, on ravintolakokemuksen mentävä asiakkaiden luokse. Ravin-
tolaruoan nouto- ja toimituspalvelut eri muodoissaan saivat merkittävästi 
uusia kokeilijoita ja sitä myötä pysyviäkin asiakkaita.

Koululaisten siirtyessä etäopetukseen, syntyi nopeasti tarve järjestää etä-
koululaisille ruokailumahdollisuus. Aloitimme nopeasti suunnittelun käy-
tännön ratkaisujen löytämiseksi kuntien ruokapalveluiden kanssa. Ruoka-
kasseihin soveltuvat ratkaisut muotoutuivat hyvässä yhteistyössä ja lapset 
saivat nauttia kouluateriansa kotona.

Meidän myynnin ihmisten työ muuttui kasvokkaistapaamisista etätapaa-
misiksi. Opimme hoitamaan asiakaspalvelutyötä Teamsin ja puhelinpalave-
reiden avulla. Saimmekin ilahduttavasti positiivista palautetta, että olimme 
paikalla auttamassa ja hyvin tavoitettavissa. Olen oikein iloinen ja kiitolli-
nen meidän ihmisten kyvystä muuntautua uudenlaiseen myynti- ja asiakas-
palvelutyöhön.

Kriisin keskellä on keskustelu kotimaisen ruoan puolesta lisääntynyt. 
Kotimaisen ruoan arvostus ja suosio vaikuttaa kasvaneen. Ravintoloiden 
asiakkaat ovat entistä enemmän kiinnostuneita siitä, mistä ruoka tulee. 
Hyvä niin. Tarjoamalla lautasella maailman parasta, suomalaista lihaa, 
annoksen arvo kasvaa, kokonaiskokemus täydentyy ja kannattavuus para-
nee. 

Suomessa on hienoja ravintoloita ja ihailtavaa omistautumista tekemi-
selle. Parhaimmillaan yrittäjän tai vastuussa olevien ihmisten aito halu 
tuottaa hienoja kokemuksia asiakkaille näkyy jo kauas. Tämän pääsin koke-
maan kesällä kotimaassa matkaillessa.

Toivon sydämestäni, että ravintola-alan toimijat voivat jatkaa toimin-
taansa mahdollisimman normaalisti ja että asiakkaat uskaltavat ja saavat 
käyttää palveluita. Meidän ihmisemme ovat valmiina auttamaan. 

Tsemppiä haastavaan syksyyn! 

Suomessa on hienoja ravintoloita ja ihail-
tavaa omistautumista tekemiselle.

– Vaihtoehtoina oli ruuan noutomah-
dollisuus auki olevista henkilöstöra-
vintoloistamme, ennakkotilaukseen 
perustava kotiintoimitus sekä uutuutena 
kiertävä Amica-ruokarekka, josta ruokaa 
voi ostaa kätevästi lähellä kotia, kertoo 
Nortama. 

RUOKAREKKA SAAVUTTI SUUREN 
SUOSION
Helsingissä pilotoinnin hengessä käyn-
nistetty ruoka-auto sai asiakkailta innos-
tuneen vastaanoton ja monet taloyhtiöt 
ilmoittautuivat saman tien asiakkaiksi.

– Alkuun haasteena oli löytää parhai-
ten palveleva reitti, sillä saimme paljon 
pyyntöjä toimitusalueesta. Kokeilujen 
kautta onnistuimme ja monet asiakkaat 
esittivät toiveita palvelun jatkamisesta 
koronatilanteen jälkeenkin, kertoo Nor-
tama hymyillen.

Vauhdilla käynnistettyjä liikkuvan 
ruuan palveluita on tarkoitus tuotteistaa 
tulevaisuutta varten, jotta toimintaa voi-
taisiin laajentaa myös muualle Suomeen. 
Lisäksi digitaalisia palveluita, kuten 
ruuan tilaus- ja toimitusprosessia, halu-
taan kehittää, sillä myös niiden toimi-
vuudesta saatiin koronan aikana hyvää 
kokemusta. 

– Tarvitsemme kuluttajamaailmaan 
sopivia ja käteviä digitaalisia ratkaisuja.  
Tekemämme tutkimuksen mukaan 
kuluttajien tulevaisuuden tarpeissa nou-
sevat esille laadukkaan ruuan lisäksi pal-
velujen saatavuus, sujuvuus ja helppous, 
Nortama kertoo.

MUUTOS ON JATKUVAA
Globaalissa kriisissä osaava henkilöstö 
ja luotettavat yhteistyökumppani ovat 
olleet keskeisessä roolissa Compass 
Groupin ruokapalvelun jatkuvuuden  
turvaamisessa.

Mariela  Nortama pääsi itsekin testaamaan 
etätyössä Amican-kotiruuan toimituspalvelua.  
– Valmis terveellinen kotiruoka pelasti päivän 
ja lapsetkin olivat tyytyväisiä, hän toteaa. 

KENTÄLTÄ

– Myös normaalitilanteissa lihan puh-
taus, jäljitettävyys ja tuoreus ovat meille 
ykkösasioita, sillä laadukkaat ja kestä-
västi tuotetut raaka-aineet ovat ruoan-
valmistuksemme perusta, toteaa Nor-
tama. 

Foodservice-ala on jatkuvassa muutok-
sessa, mutta kriisi vauhditti uudistusta. 
Tulevaisuuteen on katsottu innokkaasti, 
luottavaisin mielin ja uutta innovoiden. 

– Yhdessä syöminen on jatkossakin 
tärkeä kokemus, mutta se muuttaa muo-
toaan lisääntyvän etätyön myötä. Tule-
vaisuuden ruokapalveluissa tarvitaan 
siksi räätälöintiä ja digitaalisten alus-
tojen sekä liikkuvan ruuan palvelujen 
kehittämistä, Nortama toteaa.

– On etuoikeus olla vaikuttamassa sii-
hen, mitä ja miten suomalaiset syövät. 
Kuuntelemme tarkalla korvalla, mitä 
yhteiskunnassa tapahtuu ja mitä nyky-
päivän asiakkaat arvostavat. Haluamme 
jatkossakin olla vastuullisia ja huolehtia 
ruokapalvelujen saatavuudesta kaikissa 
tilanteessa, hän summaa. •

Helsingissä pilotoinnin 
hengessä käynnistetty 
ruoka-auto sai asiak-
kailta innostuneen 
vastaanoton ja monet 
taloyhtiöt ilmoittau-
tuivat saman tien 
asiakkaiksi.

– Koko toimintamme perustuu siihen, 
että kentällä on töissä osaavia ihmisiä, 
sillä haluamme tehdä asiakkaidemme 
eteen työtä joka päivä haastavissakin 
tilanteissa, kertoo Nortama.

Hyvä yhteistyö kotimaisten tavaran-
toimittajien kanssa oli takaamassa ruo-
kapalvelun jatkuvuutta, sillä kotimaisen 
lihan ja raaka-aineiden saatavuus nou-
see arvoonsa poikkeustilanteessa. 
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Kun atrialainen liha voitti kahdesti epävirallisen pihvien 
maailmanmestaruuden, Atrialla kypsyi ajatus tuoda liha ja  
sen tuottajat entistä paremmin esille. Syntyi Gastrogrill  
Muré, lihaa ja sen parhaita kavereita tarjoileva korttelibistro 
Helsingin ytimeen. Ravintola avasi ovensa kesäkuun alussa.

A trialaisen lihan menestys World 
Steak Challenge -kilpailussa kah-
tena peräkkäisenä vuotena herätti 

yhtiön miettimään, miten tuoda entistä 
paremmin esille hienoja tuotteita, kertoo 
Atrian markkinoinnista ja markkinatie-
dosta vastaava johtaja Pasi Luostarinen. 
Luostarinen on myös Gastrogrill Muré 
-konseptin luoja ja toimitusjohtaja.

– Atrialainen liha voitti epävirallisen 
pihvien maailmanmestaruuden ensin 
vuonna 2018 ja uudelleen vuonna 2019. 
Jokainen heittää keihästä kerran, ajatte-
limme, mutta toinen kerta ei enää voinut 
olla sattumaa ja vakuutti meidät siitä, 
että suomalaisen lihan laadusta kannat-
taa puhua isosti, Luostarinen sanoo.

Konseptin ytimessä on siis suomalai-

nen maailman paras liha. Taustalla oli 
myös kyllästyminen lihan ja kasvisten 
vastakkainasetteluun, joka on hallinnut 
ruokakeskustelua jo pitkään. 

– Tulemme tekojen kautta mukaan 
lihakeskusteluun. Teesimme on ”vähem-
män mutta parempaa”, ja annamme kas-
viksille lihan parhaina kavereina ison 
roolin.

Suomalaisista 95 prosenttia syö lihaa, 
ja moni allekirjoittaa jo saman teesin.

PARIISILAINEN LIHABISTRO
Helsingin pikku-Pariisin alueelle, Kor-
keavuorenkadun ravintolakeskittymään 
syntynyt Gastrogrill Muré on jo saanut 
lempinimen ”pariisilainen lihabistro”. 

Murén avaus ympäristökeskustelun 

velloessa kuumana ja koronaviruksen 
riehuessa osuu haastavaan aikaan. 

Keittiöpäällikkö Teemu Bomanilla on 
mieluisa tehtävä: hän kypsyttää atria-
laisten tilojen lihaa dry age -kaapeissa ja 
valikoi neljän – kuuden viikon kuluttua 
parhaita paloja tarjolle. Hän arvioi jokai-
sen tarjolle tuotavan lihan maun voi-
makkuuden, mureuden ja marmoroitu-
misen asteikolla 1-10. 

– Maku edellä kaikessa, se on mant-
ramme. Käytämme mahdollisimman 
paljon kotimaisia raaka-aineita ja koros-
tamme niiden omia makuja. Valmis-
tamme lihaa monipuolisesti, haluan 
näyttää, mihin kaikkeen se taipuu. 
Lisäkkeissä mietimme parhaita maku- 
pareja dry age -lihalle, Boman kertoo.

Bomanin käsissä syntyy niin mielen-
kiintoisia ja maukkaita lisäkkeitä, että 
niistä voisi koostaa koko aterian. Sekin 
on sallittua, että ottaa vain pienen pihvin 
ja herkuttelee kasviksilla. Filosofiasta ja 
kunnioituksesta raaka-ainetta kohtaan 
kertoo paljon se, että Boman suosittelee 
lihan mausteeksi pelkkää suolaa – niin 

GASTROGRILL MURÉ TARJOILEE 
SUOMALAISTA  
MAAILMAN  
PARASTA  
LIHAA

se on parasta – mutta tuo toki tarjolle 
myös punaviinikastikkeen.

Ravintolapäällikkö Lotta Virtanen on 
luonut ravintolaan viihtyisän tunnel-
man ja täydentää elämystä espanjalaisen 
viinitalo Marqués de Cáceres’n viineillä. 
Riojalainen viinitalo saattaa olla monelle 
tuttu, mutta Gastrogrill Muré tarjoilee 
yksinoikeudella monia viinejä, joita ei 
muualta saa. Gaudium on yksi numeroi-
tujen pullojen viini, jota Virtanen voi 
suositella erityistilanteisiin.

KÄSITYÖ KUNNIAAN, ATRIALAISET 
HIEHOT FRAMILLE
Käsityö lähtee tiloilta, ja siksi tuottajat 
ovat vahvasti esillä joka vaiheessa. Kun 
tilan lihaa on ollut tarjolla Muréessa, 
tuottajat pääsevät kunniagalleriaan. 

Yksi askel lihan tiellä maailman par-
haaksi on Atrian teurastamo Jyväsky-
lässä, jossa ruhot leikataan pieteetillä ja 
niistä poimitaan parhaat palat raaka-
kypsytettäviksi. Jyväskylässä on dry age 
-kaapit, joista liha sopivasti ikäännyt-
tyään jatkaa Helsinkiin ja asiakkaiden 
lautasille.

Se, että maailman paras liha tulee 
hiehoista, voi tulla jollekin yllätyksenä. 
World Steak Challenge -voitto tuli kah-
desti Ayshire-rotuisten hiehojen lihalla. 
Bomanin kaapeissa kypsyy viiden eri 
rodun lihaa erilaisina leikkuina, mutta 
hänpä ei ota lukuun rotua.

– Yksilöiden välillä on suuremmat erot 
kuin rotujen välillä. Arvioimme maun 
voimakkuuden, mureuden ja marmo-
roitumisen kunkin päivän tilanteen 

– Suomalaisen lihan laadusta kannattaa 
puhua isosti, sanoo Pasi Luostarinen.

Keittiöpäällikkö Teemu Boman palaa ha-
lusta näyttää, mihin kaikkeen liha taipuu. 

mukaan, ja siihen vaikuttavat eniten ikä, 
ravitsemus ja muut ympäristötekijät, ei 
niinkään rotu, Luostarinen selostaa. 

Atrialle – ja asiakkaalle – tärkeää 
on jäljitettävyys. Se onnistuu jokaisen 
lihapalan osalta tilalle asti. Liha tulee 
läheltä, pakastamattomana, ja sen jalan-
jälki on selvästi pienempi kuin kansain-
välisillä sisarillaan. Nurmiruokinta on 
lehmille luontaista, ja puhdas vesi takaa 
osaltaan loistavat kasvuolosuhteet. Sama 
jäljitettävyys toteutuu myös broilerin 

osalta, possun osalta työ on vielä kesken.
Hieho on parhaimmillaan ennen poi-

kimista. Se on saanut elää siihenastisen 
elämänsä huolettomana laitumilla liik-
kuen ja ruohoa popsien. Koska se ei ole 
vasikoinut, lihaskudokseen on kertynyt 
ihanteellisesti rasvaa. 

Näiden hiehojen varaan rakentuu 
ravintola, jonka visio on olla Pohjoismai-
den paras lihapainotteinen ravintola. 
Erinomaisen maun lisäksi tavoitteena 
on hyvä hinta-laatusuhde. •

Toinen kerta ei enää voinut olla sattumaa 
ja vakuutti meidät siitä, että suomalaisen 
lihan laadusta kannattaa puhua isosti.

Teksti: Mariaana Nelimarkka 

Kuvat: Eero Kokko
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SELFIESSÄ

Palstalla ruoka-alan ammattilaiset kertovat, mikä tällä hetkellä ilahduttaa työssä tai arjessa.

KOVALLA 
TYÖLLÄ YLI 
KORONAN
Korona myllersi ravintoloiden 
ja vähittäiskaupan arjen, vaik-
kakin eri tavoin. Sopeutumista 
ja kovaa työntekoa vaadittiin 
kuitenkin kaikilta. Miten 
poikkeustilasta selvittiin ja 
mitä siitä seurasi?

Teksti: Mariaana Nelimarkka 

Kuvat: Haastateltavat

Tätä kysyimme:

1. Miten korona muutti omaa 
arkeasi? 

2. Miten korona muutti liike-
toimintaanne?

OTIN SELFIEN!

KAUPPIAS JAANA JOKIAHO
K-SUPERMARKET ILMAJOKI 

1. Tein 70 - 80 -tuntista viikkoa. Las-
ten kisat olivat jäissä, mutta treenejä 
pidettiin pienille porukoille ja he pää-
sivät ratsastamaan omilla hevosilla. 
Yleensä olemme koko perhe kisareis-
suilla, nyt ei käyty juuri missään. Kat-
soimme teinien kanssa kotimaisia Yle 
Areenasta, perheellä oli eri tavalla 
yhteistä aikaa. Otimme myös koiran-
pennun, joka tuo iloa arkeen.

2. Korona on ollut meille positiivinen 
ongelma, jos nyt niin voi sanoa, ja 
meillä on ollut kaupallisesti kivoja päi-
viä. Kaikki ovat saaneet pitää työpaik-
kansa - kiireen kanssa pärjäämme, 
yt-lappujen kanssa emme. Verkko-
kauppa räjähti koronan aikana. Palk-
kasimme lisää väkeä ja ulkoistimme 
kotiinkuljetukset. Korona toi verk-
kokauppaan nelinumeroisia kehitys-
lukuja, ja siinä oli työmaata, mutta 
hienoa että pystyimme tarjoamaan 
tällaisen palvelun, josta moni ei vielä 
tiennyt. Moni jäikin vakituiseksi asiak-
kaaksi.

Meillä oli hyvin tavaraa, edes vessa-
paperi ei loppunut koko aikana. 

K-supermarket Ilmajoki on ollut 2,5 vuotta Jaana 

Jokiahon kauppa. Onnistumisesta kertoo K-ryh-

mältä vuodenvaihteessa tullut diplomi: Pohjan-

maan paras 2019. Diplomin kriteerejä olivat vahva 

somenäkyvyys, hyvä asiakastyytyväisyys, kaupan 

kehittäminen ja paikallisten tukeminen. 

KAUPPIAS PATRIK VÄHÄHYYPPÄ
K-MARKET KÄLVIÄ 

1. Alku oli kaaosta. Ykkösluokkalainen ja 
tarhalainen elivät viikon kaksi töissä 
mukana ennen kuin koulu meni kiinni. 
Vaimon vanhemmat lapset saivat 
ruveta kotiopettajiksi, kun me kaup-
piasparina teimme ympäripyöreitä 
päiviä. Venymistä riitti, heillä oli oma 
koulu lisäksi.

2. Verkkokauppa räjähti koulujen sulke-
misen myötä. Meillä on ollut verkko-
kauppa pari vuotta, kaikki oli valmiina, 
mutta yhtäkkinen laajuus yllätti. Päi-
vittäinen asiakasmäärä 20- tai jopa 
50-kertaistui! Piti paitsi pystyä kerää-
mään tilaukset, myös saada tavaraa 
sisään, että pystyy myymään. Se vaati 
nopeita liikkuja!

Nyt meidän verkkokauppamme on 
rauhoittunut. Niillä, jotka kokeilivat 
verkkokauppaa, mahdollisuus tilaami-
seen säilyy takaraivossa, vaikkeivät jat-
kuvasti sitä käyttäisikään. Korona-ai-
kana ostoskerrat harventuivat ja korit 
kasvoivat, nyt palataan rauhallisesti 
uuteen normaaliin.

Sydämellinen kyläkauppa Kälviän keskustassa, 

toiminta-alueena Kokkolan seutu. Ajanmukainen, 

tuore, paikallisia tuotteita korostava valikoima. 

KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ  
RAIJA SIPILÄ
PELICANS RAVINTOLAT, LAHTI

1. Tein enemmän töitä kuin yleensä ja 
kun tulin töistä, en jaksanut ajatella 
mitään. Nyt ei voinut jäädä juhannuk-
selta lomallekaan, joten pidin loman 
pienemmissä pätkissä. 

2. Kun buffat kiellettiin, heitimme idean 
ateriapalvelusta. Ateriapalvelu van-
huksille syntyi nopeasti. Huomasimme 
pian, että tarvetta on muillakin kuin 
ikäihmisillä, esimerkiksi neljä yritystä 
jatkoi pitkään tilausta toimistolle. Alun 
haasteiden jälkeen kehittelimmekin jo 
uusia tuotteita, ja pääsiäisenä myytiin 
170 pippuripihvikassia. Loimme myös 
viikonloppukassin, jota tarjoamme 
edelleen. Vastaanotto on ollut ihana!

Toimitamme lisäksi lounaskasseja 
kahteen paikalliseen Citymarketiin. 
Pelicans-kassi on nyt totuttu ottamaan 
mukaan, uskon että sekin jää elämään.

Olemme tehneet enemmän töitä 
kuin normaaliaikana, emmekä hävin-
neet liikevaihdossa. Pyöritimme tätä 
kolmen hengen voimin!

Pelicans Ravintolat toimii Lahdessa Isku-aree-

nalla. Lounasravintola Lämäri sekä Klubiravin-

tola, Lounge, kioskit ja Pelicans Aula palvelevat 

normaalitilanteessa 10 – 5 000 asiakasta päivässä. 

Koronan myötä Lämärin keittiö muokattiin keskus-

keittiöksi, josta saavat ruoan myös Takkula Golf ja 

henkilöstöruokala Nastolan Raute. Lahden torilla 

palvelee Aitio-kesäterassi.  

RAVINTOLOITSIJAT TANJA JA MIKKO 
ESKOLA
SIIPIRAVINTOLA WINGO, SEINÄJOKI

1. Meillä on kuusi lasta, joten korona 
muutti arjen päälaelleen. Lapset ovat 
kovasti harrastavia, joten harrastusten 
loppuminen oli iso juttu meidän per-
heessä. Samoin kotikoulun järjestämi-
nen aiheutti uudelleenhioutumista, iha-
naa että kouluun pääsee taas syksyllä!

Me yrittäjät teimme äärettömän pal-
jon enemmän töitä, joten mummot aut-
toivat kotona. 

2. Lomautimme osan työntekijöistä ja 
teimme itse pitkää päivää, jotta firma 
pyöri ja laskut sai maksuun. Yllätti, että 
ostajia oli satamäärin. Ehdottomasti 
kannatti tarjota take awayta, ja meillä 
on yhä tarjolla burgerkassi ja esipais-
tetut Wingon ribsit itse kokattaviksi. 
Koronan aikana perustamamme verk-
kokauppa hiljeni ravintolan avaudut-
tua 1.6., mutta sitä on tarkoitus kehit-
tää tulevaisuudessa. Otimme käyttöön 
oman kuljetuksen ja toimitimme tilauk-
sia myös lähipaikkakunnille, se oli ja on 
edelleen kysyttyä.  

Wingo aloitti Seinäjoen ensimmäisenä siipiravin-

tolana marraskuussa 2019, mutta nyt ruokalis-

taa on muokattu koko perheen makuun, ja tarjolla 

on siipien lisäksi burgereita, salaatteja ja lasten 

annoksia. Seinäjoen Ideaparkissa toimiva yritys 

laajeni kesällä: ravintoloitsijat avasivat heinä-

kuussa Boccio-pizzerian, joka tekee laadukkaista 

raaka-aineista pizzaa, pastaa ja kebabia. Lisäksi 

Eskolat hoitavat Ruuhikosken golfravintolaa.

RAVINTOLOITSIJA TEEMU KAIJANEN
VAIHA, MIKKELI 

1. Korona-aika oli haasteellista: meillä on 
1,5-vuotias lapsi, ja molemmat van-
hemmat ovat samassa työpaikassa. 
Lapsen hoidon kanssa oli sumplimista, 
kun isovanhempiakaan ei voinut käyttää 
hoitoapuna. 

2. Ensimmäiset koronauutiset kolahtivat. 
Pidimme kahden viikon tuumaustauon 
ja perustimme ruokakuriiripalvelun, 
toimitimme nettitilauksilla Vaihan koti-
ruokaa. Teimme ruokaa myös Mikkelin 
keskussairaalan henkilökunnalle, se oli 
pelastuksemme ja siitä tuli hyvä mieli. 

Näin raskasta ei ole ikinä ollut. 
Uuden opettelu on oma stressaava 
hommansa, mutta pitää olla kiitollinen, 
että pystyimme työllistämään melkein 
kaikki Vaihan työntekijät. Emme olleet 
alussa ateriapalvelun osaajia, mutta se 
voi olla yksi tulevaisuuden näkymä. 

Asiakkaat ovat ottaneet hyvin vas-
taan kaiken uuden ja kannustaneet pai-
kallista pientä yrittäjää. Toisaalta myös 
me olemme voineet auttaa toisia pieniä 
yrittäjiä tilauksilla. Positiivista ja iha-
naa on se, miten lihatalo on tullut vas-
taan ravintolayrittäjiä: lihan hinta on 
ollut meille edullinen, ja on ollut entistä 
parempi käyttää kotimaista tuotantoa.

Vaiha Oy:lla on kolme ravintolaa Mikkelissä: 3,5 
vuotta toiminut Asemaravintola Vaiha sekä talvella 
hankitut lounasravintola Ravintola Savo ja tilaus-
ravintola Rokkalan talli. Pitopalvelu ja Mikkelissä 
keskeisellä paikalla sijaitseva kookas juhlatila luo-
vat odotuksia tulevaan.
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LAATIKON ULKOPUOLELTA

CHARCOAL SIU POSSUNKYLKI / KANI AISU

1

4

2

5

3

6

Charcoal Siu – tai pelkkä Char Siu – 
tarkoittaa kirjaimellisesti ”haarukassa 
paahdettua tai poltettua” (Char ”paah-
dettu, poltettu”, Siu ”haarukka”). Mui-
naisina aikoina oli tapana varrastaa 
villisikaa tai muuta riistaa haarukka-
maiseen telineeseen ja paahtaa avotu-
lella. Charcoal Siun voi myös versioida 
uunissa mausteliemessä paahtamalla, 
kunnes pinta muistuttaa keskitalven 
nuotiohetkien tikkumakkaraa ollen 
päältä musta kuin keittäjän sielu ja silti 
sisältä syntisen mehukas. Atria Mestari 
Jamelle kiitos reseptistä.   

Kani Aisu eli rapujäätelö on kunnian-
osoitus Agnes B. Marshallille, Englan-
nissa viktoriaanisella ajalla vaikutta-

neelle ruokanerolle. Hän kaiken muun 
ohella patentoi jäätelökoneen vuonna 
1885, kirjoitti jäätelöaiheisia kirjoja ja 
rakensi näiden ympärille tuoteperheen 
joka sisälsi erilaisia muotteja, havainne-
kuvia ja kokkikouluja. Hän myös keksi 
suolaiset jäätelömaut ja ehdotti ensim-
mäisenä nestemäistä typpeä käytettä-
väksi jäätelön valmistuksessa. Ja kaikki 
tämä 1800-luvun lopulla! Rouva Mars-
hallin muisto kuitenkin on haalistu-
nut ja nykyajan kokit ovat ”keksineet” 
samoja asioita, kun todellisuudessa he 
vain tiemättään mimikoivat reseptejä, 
jotka kulinarian voimanainen kehitti jo 
kauan ennen heitä.

PITCH BLACK 
PORK ´N CRAB 
Lihaa, kalaa ja äyriäisiä on yhdistelty maailman 
sivu ja erilaiset surf ’n’ turf -viritykset, kuten 
paella, wokit tai BBQ ylipäätään on turboahdettu 
näillä toinen toistaan tukevilla makupareilla. 

Tomi Nevala on Atria Suomen Food Service -kehityspäällikkö. Urallaan Tomi on kolunnut 
niin Englannin kuin Helsinginkin parhaita ravintoloita ja saavuttanut myös tiimigrillauk-
sen Guinnes World Recordin vuonna 2017. Harrastuksenaan Tomi taiteilee sokeritöitä. 
Tällä palstalla Tomi antaa mielikuvituksensa lentää ja kokkaa laatikon ulkopuolelta,  
joskus äkkiväärästikin.

Kylki
1 Atria Viljaporsaan 
luuton kylki

Maustekastike
4 dl vettä
1 dl tummaa soijaa
6 tähtianista
2 kanelitankoa
1 tl pippurisekoitusta
1 rkl juustokuminaa
1 rkl jauhettua korianteria
1 dl intiaanisokeria
3 dl fariinisokeria
1 dl goghujuang-tahnaa
½ dl sriracha-kastiketta
3 dl BBQ-kastiketta
½ dl savunestettä
1 rkl mustaa elintarvike-
väriä / jauhettu hiili – vain
liemen  värjäykseen
mustaksi

Poista kyljestä nahka ja yli-
määräinen rasva. Sekoita 
soija ja vesi. Lisää anis, 
kanelitangot, pippurit, juus-
tokumina ja korianteri. 
Keitä maustevesi puoleen, 
lisää loput aineet ja sekoita 
tasaiseksi kastikkeeksi. 
Valele kastike lihan pin-
taan. Paahda kylkeä uunissa 
210°C n. 30 min. Jatka paah-
tamista 100°C n. 5 h, tai 
kunnes kylki on pehmeää ja 
mureaa. Valele lihaa tarvit-
taessa paiston aikana.  
Jäähdytä ja leikkaa.

Merikoralli + vinaigrette
Merikorallia - ryöpättynä
Sicoly Sisilian Mandariini-
mehua
Confit chiliä + öljyä 
Suolaa + sokeria
Seesaminsiemeniä – 
paahdettuna

Poista merikoralleista suu-
rimmat, puumaiset osat. 
Valmista vinaigrette muista 
aineksista. Humpsuttele 
vinessä.

Rapujäätelö (Heston 
Blumenthalin reseptiä 
mukaillen)
12 keltuaista
110 g sokeria
½ halkaistu vaniljatanko
siemenineen
5 dl rapulientä redu –
kokoon keitetty litrasta
15 g maitojauhetta
2 liivatetta
2 appelsiinin kuorta 
raastettuna

Vaahdota keltuaiset, sokeri. 
Kiehauta rapuredu ja vanilja-
tanko. Lisää liivate ja appel-
siinin kuori. Kaada kuuma 
liemi munamassan päälle.
Kypsennä kunnes massa 
saavuttaa 82°C lämpötilan. 
Siivilöi. Pakasta Paco Jet 
purkkeihin. Aja annoksiksi 
tarpeen mukaan.
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PÖYDÄLLÄ

Puolivuosikatsaus

Atrian arki on  
sujunut hyvin
Atria-konsernin liikevaihto kuluvan vuoden toisella neljännek-
sellä oli 366,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,1 miljoonaa euroa. 
Kun otamme huomioon koronaviruksen aiheuttaman poikkeusti-
lanteen, voimme suhtautua kohtalaisen tyytyväisesti toisen vuo-
sineljänneksen myyntiin ja kannattavuuteen. Toiminnallisesti 
jakso meni sujuvasti - koronaviruksen aiheuttamia sairastumisia 
henkilöstöllä on ollut vähän ja tehtaat pyörivät. Omat toimenpi-
teet viruksen leviämisen estämisessä ovat osoittautuneet tehok-
kaiksi.

Kaupankäynnin osalta toinen vuosineljännes on ollut poik-
keuksellinen. Maaliskuun lopussa kotitaloudet täydensivät varas-
tojaan ja kauppa kävi erityisesti kotiruoanlaiton perustuotteilla 
reippaasti. Huhtikuussa kysyntä tasaantui nopeasti ja esimer-
kiksi pääsiäismyynti oli tavallista pienempi. Myös toukokuu oli 
myynniltään alavireinen. Kesäkuussa koronaviruksen vuoksi ase-
tettujen rajoitteiden lieventäminen lisäsi kysyntää kaikilla Atrian 
liiketoiminta-alueilla ja myynti olikin hyvä. Kesäkuun kauppaa 
osaltaan vauhditti myös lämmin sää.

Suurin vaikutus koronavirusrajoitteilla on ollut Food Service 
-myyntiin. Ne liiketoiminta-alueet, joissa Food Service -myynnin 
osuus liikevaihdosta on suuri, ovat saaneet pahimman iskun sekä 
liikevaihtoon että tulokseen. Suurimmat vähennykset myyntiin 
tulivat Venäjälle ja Ruotsiin, mutta myös Suomessa vaikutukset 
olivat merkittävät. 

Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj

Suomalaista antibioottivapaata 
possua viedään Japaniin
Atria on solminut yhteistyösopimuksen japanilaisen ravintolaketjun kanssa suo-
malaisen antibioottivapaan sianlihan viennistä Japaniin. Suosittu japanilainen 
perheravintolaketju Bikkuri Donkey käyttää jatkossa atrialaista sianlihaa hampu-
rilaispihveissään.

Bikkuri Donkey on japanilainen ravintolaketju, jolla on yli 300 myyntipistettä. 
Ravintolaketjun menu sisältää pääasiassa japanilais- ja länsimaistyyppisiä ham-
purilaispihviannoksia. Bikkuri Donkey on osa Aleph Inc. -konsernia. Aleph Inc. on 
sitoutunut kestävään kehitykseen ja hyödyntää ravintoloissaan vastuullisesti tuo-
tettuja raaka-aineita. Asiakkaat voivat ruokailun yhteydessä tutustua raaka-ainei-
den matkaan aina pellolta pöytään.

Mitä sinä kertoisit suomalaisesta liharuoasta?
Alkuperä ja ruoan puhtaus ovat olleet ykkösteema lähes kaik-
kien vientiasiakkaiden kanssa, mutta moni on esittänyt myös 
toisenlaisen kysymyksen: mitä ovat suomalaiset liharuoat ja 
millaista on suomalainen ruokakulttuuri. Siihen vastauksia 

tarjoaa yhdessä Satokausikalenterin kanssa toteutettu viestin-
täpaketti. Suomalainen lihakulttuuri jaettiin vuoden kierron 
mukaan neljään teemaan, joille kullekin valittiin sitä hyvin 
kuvaava Atrian tuote ja tarina tuotteen käytöstä.

Liha-alan koulutukselle  
rahalahjoitus
Atria Oyj lahjoitti 50 000 euroa Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustietei-
den osastolle. Lahjoituksen avulla kehitetään digitaalisia opetusmateriaaleja, ongel-
manratkaisumenetelmiä ja osaamisen arviointimenetelmiä.

– Viime vuosina liha-alan opetusresursseja on vähennetty. Alan kehitys kuitenkin 
jatkuu, ja koulutuksen tason noston tarve kasvaa. Haluamme turvata korkeatasoisen 
liha-alan koulutuksen myös tulevaisuudessa uudenlaisia opetusratkaisuja hyödyntäen, 
kertoo Helsingin yliopiston emeritusprofessori Eero Puolanne.

Tutkimustiedon hyödyntäminen esimerkiksi hiilineutraalin ruokaketjun toteutta-
misessa edellyttää Atrialta tiivistä yhteistyötä yliopistojen kanssa.

Hienoa. Maailman 
parasta lihaa kelpaa 
viedä. Pohjanmaalla 
osataan!
Matti Aho, Elintarviketurvallisuusvirasto 
Eviran pääjohtaja 

Lihavalmisteiden 
kysyntä on ollut 
nousussa ja siipi-
karjan kehitys on 
edelleen kasvava.

Lue lisää Atria-konsenin  
taloudellisesta kehityksestä  

              atria.fi/konserni/sijoittajat
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Q4 • JOULUN AIKA
• Yhdessä herkuttelua läheisten ja ystävien 

kanssa
• Joulukinkku ja -kana, uuden  

vuoden nakit, salaatit ja  
muut naposteltavat

SUOMALAINEN RUOKAVUOSI

Q3 • SADONKORJUUN AIKA
• Mehukkaat kokolihat  

kasvisten kanssa
• Paistit, kokonaiset kanat
• possun niska

Q1 • ARKIPÄIVÄN HYVINVOINTIA
• Tavallista, maistuvaa kotiruokaa
• Suomalaisten suosikit: jauheliha,  

kanafileet ja leikkeleet

Q2 • TULTA JA HIILTÄ
• Ruuanlaittoa luonnossa
• Pihvit, makkarat ja wingsit

Q4 Q1
Q3 Q2



PÖYDÄLLÄ

ENNEN & NYT   Pakkaus

Pakkaus on oleellinen osa tuotteen 
laatua ja turvallisuutta. Se paitsi 
suojaa tuotetta kaupassa ja kotiin-
kuljetuksessa sekä informoi kulut-
tajaa. Pakkaus on brändin isoin 
media. 

Kotimaisuuden ja vastuullisuu-
den merkitys on kasvanut. Ruo-
kaostoksia tehtäessä vastuulli-
suutta pidetään erittäin tai melko 
tärkeänä ostoperusteena. 

teksti & kuvat: Virpi Kulomaa

KOULURUOKAA POIKKEUSOLOISSA 
Kouluruokailussa elettiin haastavia aikoja koronapandemian aikaan, kun kunnissa tehtiin päätök-
siä etäopetukseen siirtyneiden oppilaiden ruokajärjestelyistä. Ruokapalvelujen kanssa yhdessä 
tehtyjen suunnitelmien avulla Atria pystyi turvaamaan tuotteiden toimitusvarmuuden myös poik-
keustilanteessa.

– Kun alkoi kuulua vihjeitä siitä, että 
kunnat haluaisivat järjestää etäkoulu-
laisille ruokamahdollisuuksia, aloimme 
välittömästi pohtia käytännön ratkaisuja 
yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa, 
kertoo Atria Food Servicen myyntipääl-
likkö Taija Haiko.

Muutamilla paikkakunnilla oli käyn-
nistetty jo alkuvaiheessa etäoppilaiden 
ruokailua erikoisjärjestelyin joko oppi-
lasravintolassa tai jakamalla mukaan 
jäähdytettyjä aterioita, mutta etäope-
tuksen jatkuessa toiminta laajeni suu-
rimpaan osaan kunnista. Kouluruokaa 
päädyttiin korvaamaan erilaisin käy-
tännöin, joista suosituimpana oli ruo-
kapalvelun valmistamien ns. take away 
-aterioiden lisäksi maksusitoumuk-

set lähikauppaan ja jaettavat ruokakas-
sit, jotka sisälsivät kerralla useamman 
päivän tarpeen hyvin säilyviä ruoka-ai-
neita, valmisruokia, kasviksia ja hedel-
miä. 

– Suunnittelimme ruokapalveluiden 
kanssa ruokakassien sisältöä ja koos-
timme valikoiman vähittäiskaupassa 
myynnissä olevista valmisruuistamme, 
jotka ovat tuttuja myös koulun perusruo-
kalistalla. Lisäksi oli tärkeää huomioida 
kasvis- ja vegaaniruokailijat sekä erityis-
ruokavaliot, kertoo Haiko.

Atrialla food service -tuotteiden 
kysynnän muutos vähittäiskauppatuot-
teisiin vaati suunnittelussa ja tuotan-
nossa mittavia poikkeusjärjestelyjä, sillä 
tuotteita saatettiin tarvita nopealla aika-

taululla jopa normaalia kuukauden tuo-
tantoa vastaava määrä. 

Päätökset etäoppilaiden ruokajake-
lusta saatiin laajamittaisemmin kun-
nissa käytäntöön noin kuukauden kulut-
tua koronatilanteen alkamisesta, mutta 
hallituksen päätös koulujen avaamisesta 
toukokuun lopussa kahdeksi viikoksi 
vaati kouluruokailun pienryhmäkohtai-
sen ja turvalliseen toteutukseen jälleen 
uusia suunnitelmia. 

Keittiöille muutosten viestiminen raa-
ka-ainetoimittajalle voi tuntua poikkea-
vassa tilanteessa kohtuuttomalta työltä, 
mutta tuotannon kannalta ennusteet 
ja ennakkotieto ovat keskeisiä asioita, 
joilla avulla tuotteiden saatavuus voi-
daan taata.

– Meille on tärkeä toimittaa asiakkaille 
tuoretta tavaraa. Lisäksi osa tuotteis-
tamme on lyhyen säilyvyyden tuotteita, 
joita valmistetaan hävikin hallinnan 
vuoksi vain ennusteiden ja tilausten poh-
jalta, Haiko muistuttaa.

MITÄ KRIISI OPETTI?
Etäopetuksen aikaisessa kouluruuan 
jakelussa oli paljon kuntakohtaisia eroja 
ja toimintamalleja muokattiin ruokaja-
kelusta saatavien kokemuksen ja palaut-
teiden pohjalta tilanteen kuluessa. 

– Kokemus opetti paljon ja jatkossa 
poikkeustilan kouluruokailun toteutta-
mista helpottaisi kansallisesti ennalta 
sovitut toimintatavat esimerkiksi ruo-
kakassien sisällöstä. Lisäksi erityisruo-
kavaliotuotteiden osalta meille tuli iso 
herätys, että tuotevalikoimastamme 
useampien tuotteiden tulisi sopia esi-
merkiksi täysin maidottamaan ja glu-
teenittomaan ruokavalioon. Nämä asiat 
tulemme huomioimaan jatkossa tuoteke-
hityksessä, kertoo Haiko.

Kouluruokailun merkitys osana las-
ten ja nuorten hyvinvointia sekä sosiaa-
lista tasa-arvoa nousi korostetusti esille 
koronatilanteen aikana. Julkisen ruo-
kapalvelun kyky toteuttaa ruokahuoltoa 
kriisitilanteessa ja mahdollistaa koulu-
ruokailun jatkuvuus vaati paljon ponnis-
teluja, jotka hoidettiin ruokapalveluorga-
nisaatoissa vahvalla ammattitaidolla.

Kotimainen ruokatuotanto on huol-
tovarmuuden kannalta kriittinen toi-
minto, joten yhteinen ennustekeskus-
telu ruokapalvelutoimijoiden kanssa 
raaka-aineiden ja tuotteiden toimittami-
sessa on keskeisessä roolissa.

– Toimitusvarmuus on osa vastuullista 
toimintaa ja kaikissa tilanteissa on tär-
kein asia, jotta asiakkaamme pystyvät 
toteuttamaan omaa ruokalistasuunni-
telmaansa. Hyvän yhteistyön ja enna-
koinnin avulla pystyimme vastaamaan 
kysynnän muutoksiin myös poikkeusti-
lanteessa. Kaikki mitä luvattiin toimit-
taa, saatiin toimitettua, Haiko kertoo 
tyytyväisenä.

Espoon ruokakassin sisältö koostui Atrian ja Espoo Cateringin valmistamista 
lämmitettävistä ja kouluruokailusuosituksen mukaisista aterioista.

Vuoden 2019 aikana  
pienensimme hiili- 
jalanjälkeämme 15 %  
(vertailuvuosi 2016)  
johdonmukaisilla  
toimenpiteillä:  

1. Lisäsimme uusiutuvan 
energian käyttöä

2. Tehostimme lämmön 
käyttöä ja ohjausta

3. Satsasimme arjen ener-
giatehokkuustyöhön. 

atria.fi/konserni/
vastuullisuus

Hiilijalanjälki

 -15 %
vuonna 2019

Karhusuon koulun keittiön vastaava  
Limor Vuoristo Espoo Cateringistä  
kokoaa ruokakasseja.
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TUTUKSI

Atria Food Servicen myyntipäällikkö Sanna Mäkinen on ollut 
vuoden tehtävässään Atrian kenttämyynnin esimiehenä. Pitkä 
työkokemus Food Service -asiakkuuksien parissa on antanut 
varmuutta lihatalon tiiminvetäjänä.

”M inulla oli tukun palveluksessa 
näköalapaikka kaikkiin Food 
Service -tuotealueisiin. Nyt on 

ollut mielenkiintoista keskittyä yhteen 
osa-alueeseen. Minulle on avautunut 
uusi maailma, Sanna Mäkinen toteaa. 

Mäkisellä on johdettavanaan seitse-
män aluepäällikön tiimi, johon kuulu-
vat Anna-Mari Honkaniemi, Janina 
Leino, Timo Pöllänen, Sanna Taattola, 
Anna-Maria Tolvanen, Anu Tupitsa ja 
Sari Turunen.

– Minulla on tiimi rautaisia ammatti-
laisia, joita tuen, jotta he voivat keskittyä 
asiakastyöhön. Viestinnällinen rooli on 
tärkeä, ja työni on pitkälti kehittämistä, 
tiedon tuomista ja avun koordinointia 
aluepäälliköille ja vastavuoroisesti ken-
tältä kerätyn tiedon avulla kehitystyön 
tukemista.  

Mäkinen kuvailee aluepäällikkötii-
miään hyvin sitoutuneeksi.

– Aluepäälliköiden toimenkuva ei ole 
pelkästään tuotemyyntiä vaan olla asiak- 
kaan liiketoiminnan kehittämisen 
tukena. Pitää hahmottaa koko toiminta, 
ei vain yhden tuotteen toimivuus, ja sen 
he osaavat. Meidän ihmisissä on valtava 
voima, jota asiakkaat pääsevät hyödyn-
tämään!

Aluepäälliköillä on henkilökohtainen 
ote työhön.

– Aluepäälliköiden oma persoona ja 
heittäytyminen on luonut pitkiä, luotta-
muksellisia asiakassuhteita. Meillä on 
vahva sitoutuminen ja sydän mukana 
työssä. Omassa työssäni on tärkeää 
menestymisketjun tukeminen niin, että 
aluepäälliköiden menestyminen edes-
auttaa asiakkaidemme menestymistä. 

Mäkinen kertoo koronan muuttaneen 
toimenkuvaa – keväällä korostui  muu-
tosjohtaminen. Korona jää maailmaan 
todennäköisesti pitkäksi aikaa, mutta 
kenttätyö on toivottavasti jo syksyllä täy-
sin voimin käynnissä. Mäkinen on hyvin 
tyytyväinen siihen, että tiimi pysyi 
töissä läpi kriisiajan.

 – Pidimme asiakaspalvelutason sekä 
olimme tavoitettavissa ja auttamassa 
asiakkaitamme erikoisessa tilanteessa. 
Osa asiakkaistamme sopeutti toimin-
taansa ja keksi uusia konsepteja. Roh-
keiden toimijoiden onnistumisia on kiva 
seurata! 

Uutena ihmisenä Mäkistä lämmittä-
vät Atrian arvot, jotka näkyvät arjessa: 
ollaan innostuneita ja tuetaan toisia 
onnistumaan omassa työssään. 

– On hienoa työskennellä Atrialla, kun 
meillä vastuullisuus on arjessa läsnä ja 
tarjoamme kokonaisvaltaisesti laatua 
asiakkaillemme. 

ATRIA FOOD SERVICEN 
ALUEPÄÄLLIKÖT 
TUNTEVAT KENTÄN

PÖYDÄLLÄ

Atria yhteistyöhön Food Campin kanssa 
Elämyksellisiin catering-palveluihin erikoistunut Food Camp Finland Oy ja Atria ovat käynnistäneet  
yhteistyön, jonka tavoitteena on edistää alan osaamista ja tuoda huippuammattilaisten kautta uusia  
ideoita atrialaisen, maailman parhaaksi valitun lihan käyttöön.

– Meille ruokailu tarkoittaa kokonaisval-
taista elämystä, joka rakentuu parhaim-
mista raaka-aineista, korkeatasoisesta 
keittiöosaamisesta sekä huippuunsa vie-
dystä palvelusta, kertoo toimitusjohtaja 
Riikka Kannas Food Camp Finlandista. 
Huippucateringin ja ravintolatoimin-
nan lisäksi yritys järjestää vuosittaisia 
Food & Art ja Food & Talk -tapahtumia 
sekä edistää alan osaamista kilpailutoi-
minnalla.

– Food Camp on alan valovoimainen 
uudistaja, joka vahvalla osaamisella luo 
parhaimmista raaka-aineista upeita ruo-
kaelämyksiä. Pääsemme yhdessä huip-
puammattilaisten kanssa laajentamaan 
maailman parhaaksi valitun atrialaisen 
lihan käyttökokemusta, kertoo Atria Food 
Servicen myyntijohtaja Kim Westerling.

Keittiöpäällikkö ja Food Campin 

kulinaarisena kummina toimiva Jari 
Vesivalo on tehnyt pitkät uran suo-
malaisen fine diningin edistämisessä 
Michelin-tähtiravintola Olossa. Hänen 
mukaansa ammattilaiset haluavat haas-
taa itsensä joka kerta raaka-aineen 
kanssa ruuanvalmistuksen huippulaa-
dun ylläpitämiseksi. 

– Kun kulinaariset tavoitteet ovat kor-
kealla, on raaka-aineissa kaiken perusta 
alkuperä ja jäljitettävyys. Puhtaalla ja 
Suomessa eettisesti tuotetulla lihalla on 
suuri vaikutus gastronomiseen koke-
mukseen, Vesivalo muistuttaa.

Yhteistyön laajempana päämääränä 
on edistää alan osaamista ja kehitty-
mistä. Food Camp on kasvattanut vuo-
sien saatossa Suomen taitavimmat 
cateringkokit mestari-kisälli -mallilla 
ja kehittänyt alan kilpailutoimintaa, 

joka sopii ideologialtaan yhteen Atrian 
100 Nuorta Kokkia -koulutusohjelman 
kanssa. Kaiken toiminnan taustalla on 
vastuullisuus ja hävikinhallinta, johon 
halutaan panostaa huipputasolla.

– Olemme vaikuttuneita Atrian vas-
tuullisuusohjelmasta, josta tulemme 
varmasti oppimaan itsekin paljon. 
Tavoitteenamme on puolestaan tuoda 
Atrialle raikkaita näkemyksiä ja uusia 
tulokulmia huippuraaka-aineen vastuul-
liseen käyttöön ruokailuelämyksissä, 
toteaa Kannas.

– Yhteistyön kautta saamme uusia 
vinkkejä ja tuotekehitysideoita laaduk-
kaan lihan käyttöön à la cartessa, joten 
pystymme palvelemaan Food Service 
-asiakkaitamme ruokaratkaisuissa  
jatkossa entistäkin paremmin, toteaa 
Westerling.

Kokit Anni Peräkylä ja Miikka Manninen, 
keittiöpäällikkö Jari Vesivalo ja toimitus-
johtaja Riikka Kannas Food Campista tar-
joavat korkeatasoisia ruokailuelämyksiä.
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Me Atrialla lupaamme, että valmistamamme ruoka on 
aina maukasta ja vastuullisesti tuotettua. Tunnemme 
tuottajamme ja tiedämme, että käyttämämme liha 
tulee suomalaisilta tiloilta, joissa ympäristön ja eläin-
ten hyvinvoinnin vaaliminen on kunnia-asia. Meille on 
tärkeää, että kaikkiin ruokahetkiin on tarjolla ruokaa, 
jossa maistuu välittäminen ja huolenpito.

Atrian ulkonäkö uudistuu, mutta kaikkein arvokkaim-
mat asiat pysyvät ennallaan: haluamme, että suomalai-
set saavat nauttia onnellisista ja onnistuneista ruoka-
hetkistä. Ruoan pitää olla aina sellaista, että siitä tulee 
parempi mieli.

HYVÄ RUOKA JA PAREMPI MIELI
SAIVAT UUDEN ILMEEN.


