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Suomalaiset 
ostavat kotimaista 
ja turvallista

Hävikki on 
ihan turhaa! 

Suussasulavan 
herkullista
Suomen kokkimaajoukkueen manageri Karri 
Käki toteaa, että herkullinen ruoka-annos luodaan 
laadukkailla raaka-aineilla. Lihassa se tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että karjaa on ruokittu oikeanlai-
sella ravinnolla. Eläinten elinympäristö vaikuttaa 
raaka-aineen makuun, ulkonäköön ja rakentee-
seen. Koko ketjun tulee olla kunnossa ja lihan vas-
tuullisesti tuotettua. Näinhän Suomessa on. 

Lisäksi suomalaisen lihan etuna on, että  
tuotanto-olot, kylmäketjut ja kuljetukset ovat 
huippuluokkaa ja eläinten hyvinvoinnista on  
huolehdittu.

– Parhaita raaka-aineita etsiessä kannattaa  
kiinnittää huomiota paikallisuuteen. Kun ruoka 
on kotimaista ja tulee joltain tietyltä alueelta, voi 
luottaa siihen, että se on hyvää, Käki sanoo.
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7Kuluttaja on  
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hyvästä mausta
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Pitääkö grillikausi syksyn  
tullen lopettaa? Ei tarvitse.  
Lue vinkit talvigrillaukseen: 
atria.fi/blogi

Kuinka meni Atrian Q2? Toimi-
tusjohtaja Juha Gröhn kommen-
toi: http://goo.gl/RuD0CI

Raikas lemon rub ja muut vinkit 
lihan maustamiseen: youtube.
com/atriakokkaamo

Twitterissä kuulet Atrian  
viimeisimmät uutiset ja kuulu-
miset. Tsekkaa ja seuraa:  
twitter.com/Atria_Oyj

Suuri suomalainen  
kansainvälisestikin
Atria Suomi Oy on osa Atria-konsernia. Atria 
on kasvava ja kansainvälinen, suomalainen 
elintarvikealan yritys. Sen menestys raken-
tuu kolmen kivijalan varaan: ruoan, ihmisten 
ja perinteiden. Atria on yli 110 vuoden koke-
muksella yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä 
Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella.

Atrian liikevaihto vuonna 2015 oli 1 340 mil-
joonaa euroa ja sen palveluksessa oli keski-
määrin 4 250 henkilöä. Konserni jakaantuu 
neljään liiketoiminta-alueeseen. Ne ovat Atria 
Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria 
Baltia. 

Atrian asiakasryhmiä ovat päivittäistavara-
kauppa, Food Service -asiakkaat ja alan teol-
lisuus. Lisäksi sillä on omiin tuotemerkkeihin 
perustuvaa Fast Food -konseptiliiketoimintaa.  

Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin 
perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. 
Atria Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
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ATRIALTA ALKUPALAT

Suomi on edelleen kallis maa – ruoka 
maksaa viidenneksen enemmän kuin 
keskimäärin EU:ssa. Näin julistettiin 
eräässä valtakunnallisessa lehdessä 
kesäkuussa julkaistun tilastokeskuk-
sen raportin perusteella. Luin jutun läpi 
ja yhtä hyvin otsikkona olisi voinut olla: 
Suomessa ruoka on pohjoismaiden edul-
lisinta. Ruoan osuus kotitalouksien kulu-
tusmenoista on vain hieman yli 10 pro-
senttia. Kuriositeettina mainittakoon, että 
vuonna 1990 kyseinen luku oli tasoa 15 
prosenttia ja vuonna 1980 20 prosenttia.

Elintarvikkeiden vientikielto Venä-
jälle, kilpailu kuluttajavirroista ja ankara 
kilpailuttaminen ovat yhdessä johta-
neet siihen, että parin viime vuoden 
aikana ruoan hinta on Suomessa laske-
nut. Atrian edustamissa lihatuoteryhmi-
ssä hintataso on jo hälyttävän alhainen 
ja tuottajaportaan kannalta sietämätön. 
Näin ei voi jatkua.

Vaikka hinta on eittämättä keskeinen 
vaikuttaja, kun kuluttaja tekee kaupassa 
ostopäätöksiä, hinnan edelle menee 
monia muita asioita. Tänä vuonna julkais-
tun Risc Monitor -tutkimuksen mukaan 
lähes 40 prosenttia vastaajista arvottaa 
herkullisuuden ja maun erinomaisuuden 
tärkeäksi kriteeriksi ostopäätöksiä teh-
dessään. Tuotteiden hinta-laatusuhde on 
toki tärkeä, mutta huomioitavaa on, että 

vain alle viidennes kuluttajista pitää hal-
vinta hintaa ensisijaisena ostopäätöksen 
perusteena. 

Suomalaiset kuluttajat ovat sitä mieltä, 
että pienessä mittakaavassa ja lähellä 
tuotettua ruokaa kannattaa suosia. Tämä 
on hieno ja kannatettava asia. Atrian 
tuottajat ovat käytännössä perheiden 
omistamia, lähellä Atrian tuotantolaitok-
sia olevia tiloja. Kansainvälisessä vertai-
lussa ne ovat varsin pieniä. 

Näillä tiloilla eläimistä huolehtiminen 
on elinehto ja kunnia-asia. Myös  suoma-
lainen lainsäädäntö vaikuttaa siihen, että 
eläimiä ei lääkitä turhaan, niillä on riittä-
västi tilaa, porsailla on saparot ja broile-
reiden nokkia ei katkaista – vain muuta-
man esimerkin mainitakseni. 

Nämä asiat ovat kustannuksia nostavia 
tekijöitä, mutta ne vaikuttavat positiivi-
sesti eläinten hyvinvointiin. Kun eläin voi 
hyvin ja elää stressittömästi, sen lihakin 
on laadultaan erinomaista ja maukasta. 
Tällaisia tuotteita me haluamme tarjota, 
koska ne ovat juuri sellaisia, joita suoma-
lainen kuluttaja arvostaa.

Menestyksekästä kaupallista syksyä!

Antti Paavilainen
Päätoimittaja
Atria Suomi, johtaja, myynti

HERKULLINEN MYY  
PAREMMIN KUIN HALPA

Mansikka on mainio vitamiinien ja kivennäisten lähde. Erityisen paljon siinä on  
C-vitamiinia ja B-vitamiineihin lukeutuvaa foolihappoa. 

Silti vain harva meistä ostaa mansikoita noista järkisyistä.
Ostamme mansikoita ensisijassa tunnesyistä. Ne maistuvat ja näyttävät 

hyvältä, kerta kaikkiaan herkulliselta! Kotimaiset mansikat ovat osa suoma-
laista kesää. Niistä tulee aurinkoinen mieli.

Toki suomalaisen rakkautta kotimaiseen mansikkaan lujittaa myös 
yksi järkisyy: tiedämme tarkalleen, miltä tilalta mansikkamme 
tulevat. Se on oleellinen tieto laadun ja luottamuksen kannalta. 
Suomalainen luottaa kotimaiseen tuottajaan. 

Rasia foolihappoja,  
kiitos!
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Kun eläin voi hyvin ja 
elää stressittömästi, sen 
lihakin on laadultaan 
erinomaista ja 
maultaan herkullista.
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ALKUPALAT

94 %
suomalaisista ostaa lihatuotteita  

ainakin toisinaan. 

Miehet vs. naiset

80 % 
Yli 45-vuotiaista naisista pitää lihan  

tuoreutta erittäin tärkeänä. 

60 % 
Saman ikäisistä miehistä arvostaa 

tuoreutta. Naiset painottivat miehiä 
enemmän myös lihan kotimaista 
alkuperää ja lisäaineettomuutta. 

Valintaperusteet, Top 3: 
1. Tuoreus, 2. Lihan käyttötarkoitus, 3. Maku

80 %
suomalaisista pitää kotimaisen alkutuotannon  
tukemista erittäin tai melko tärkeänä tekijänä. 

Tutkimus: TNS Gallup • Tutkimuksen tilaaja: Atria ja HKScan

KOTIMAISUUS JA  
TURVALLISUUS  

RATKAISEVAT LIHATISKILLÄ

Hinta vs. muut perusteet

1/4 Vain joka neljännen kuluttajan mielestä hinta on 
valinnassa erittäin tärkeä kriteeri. Tärkeimpänä 
hintaa pitävät alle 30-vuotiaat.

Hinnan edelle kirivät muun muassa 
• lihan ja lihatuotteiden maku
• käyttötarkoitus
• hyvä ulkonäkö 
• terveellisyys

SKANNAAMALLA 
RUOAN 
RAVINTOARVOT 
SELVILLE
DietSensor on 
ihmelaite, joka 
mittaa ruokien 
ravintoarvot, 
kalorimäärän ja 
painon – skannaa-
malla ne vaikka lauta-
selta edessäsi. Laitteen luvataan hel-
pottavan kroonisia ravintosairauksia 
sairastavien ihmisten elämää, mutta 
yhtä hyvin skanneria voivat käyttää fit-
ness-harrastajat tai painonpudotta-
jat. Skannaammeko kaikki kohta ruo-
kamme?

www.dietsensor.com

47 %
suomalaisista ostaa  
vähäsuolaisia elintarvikkeita

36 %
on kiinnostunut ostamaan 
vähäsuolaisia tuotteita, jos 
suolan vähentäminen ei 
vaikuta tuotteen makuun

Lähde: Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimus, 
2015

Chilistä suomalaisten 
perusmauste
Chilit ovat lunastaneet paikkansa suomalais-
kotien perusmausteena. 

– Lähes puolet suomalaista käyttää chiliä 
perusmausteena. Ihmiset kaipaavat sekä arki- 
että juhlaruoassaan erilaisia tulisuusasteista 
ja makumaailmoja, kertoo Meiran mausta-
mistuotteiden tuoteryhmäpäällikkö  
Johanna Martikainen. 

Yrttitrendejä hallitsevat  
suomalaisille tutut  
oregano, basilika,  
meirami ja tilli.

VASTUULLISUUS 
KOROSTUU 
AMMATTI-
KEITTIÖSSÄ
Food Service Feedback -tutkimuksen 
mukaan: 
• Luomutuotteiden päivittäinen käyttö 

ammattikeittiöissä on noussut 11 %:sta 
15 %:iin verrattuna vuoteen 2014. 

• Lähiruokatuotteiden käyttö on nous-
sut. Joka viidennessä keittiössä niitä 
käytetään päivittäin. 

• Yli puolet ammattikeittiöistä haluaisi 
lisätä lähiruokatuotteiden käyttöä.

• Joka toisessa ammattikeittiössä on 
pyritty aktiivisesti vähentämään ruo-
kahävikkiä omaa toimintaa kehittä-
mällä. 

Lähde: Taloustutkimus, 2015

TOP 
9 Tehok- 

kaimmat  
D-pommit
Syksyn tullen luontainen D-vita-
miinin määrä vähenee. Kesällä 
auringosta saamasi D-vitamii-
nivarastot hupenevat viimeis-
tään marraskuussa. Millä ruoilla 
tankkaat parhaiten D-vitamiini-
varastoja?

D-Menu
• Ankerias
• Nahkiainen
• Siika
• Silli
• Silakka
• Ahven
• Suppilovahvero
• Maitotuotteet
• Kananmuna

Lähde: Fineli
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GLOKAALEJA ELÄMYKSIÄ
1900-luvun loppupuolella lautasellemme saapui koko joukko 
kansainvälisiä vaikutteita ja ruokalajeja. Viime vuosina on 
palattu kunnioittamaan perinteisiä reseptejä sekä  
lähituotteita. Nyt nämä kaksi näkökulmaa ovat sulautumassa 
yhteen. Paikallinen ja globaali kohtaavat lautasella jännittäväl-
lä ja inspiroivalla tavalla. 

• Nyt kiinnostaa kulttuurien, ruoka-aineiden ja perinteiden yhteensulau-
tuminen. Yhdysvalloissa, etenkin New Yorkissa, on jo pitkään kurkotettu 
etnisiin keittiöihin ja noukittu yksi piirre sieltä, toinen täältä. Samoin Lon-
toossa fuusiokeittiö on ollut todellisuutta jo pitkään. 

• Ruokataivaan kiinnostavimmat lokaatiot ovat jo luonnostaan sulatusuu-
neja: New Yorkin ja Lontoon lisäksi niitä ovat mm. Toronto, Pariisi ja Peru. 
Niissä kaikissa on kulttuurimixejä, joissa syntyy jännittäviä ja puoleensave-
täviä ruokatrendejä. 

• Jopa Japanissa, jossa maan oma ruokakulttuuri on ollut erittäin vahva, tois-
ten kulttuurien keittiöt ja fuusioajattelu ovat saamassa jalansijaa. Tokiossa 
in ja pop ovat tällä hetkellä havaijilainen ja espanjalainen keittiö. 

• Korealainen ruoka on yksi kuumimmista fuusiokeittiön osista. Korealaisia 
ruokalajeja kuten kimchiä yhdistetään hodareihin tai tacoihin. Korealaista 
katukeittiötä voi yhdistää myös skandinaaviseen fine diningiin, kuten Tuk-
holman Nookissa on tehty.

Lähde: Ridderheims-raportti 2015. Tämä trendikartoitus kertoo, miten ruokaa ostetaan, laitetaan ja syödään seuraavan viiden vuoden aikana.  
Tutustu raporttiin – tai tilaa se! – osoitteessa: ridderheims.se/ridderheimsrapporten 
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Herkkyyden taidetta
Maailman vaativin ruoanlaittokilpailu 
Bocuse d’Or yhdistää onnistuneesti klas-
sisen ja modernin.

 – Bocuse d’Orilta on onnistunut 
30-vuotisen klassisuuden tuominen 
tähän päivään ja samalla voimakas 
uudistuminen. Kalassa tuodaan vahvasti 
nykypäivää, kun taas lihassa mennään 
klassisiin perusjuttuihin. Tämä on hieno 
konsepti! ihastelee kilpailun tuomaris-
ton jäsen, Suomen joukkueen presi-
dentti, keittiömestari Pekka Terävä.

Bocuse d’Or -trendit 2016 Pekka  
Terävän mukaan:

• Rauhallisuus
• Arkkitehtuuri
• Minimalismi
• Herkkyys
• Historia
• Ekologisuus
• Vihreät arvot

FOLLER – NEROKAS TAPA VÄHENTÄÄ 
RUOKAJÄTETTÄ
Slush-tapahtumassa Elisa-kisan voitta-
nut Foller auttaa vähentämään ruoasta 
syntyvää jätettä. Foller on reaaliaikai-
nen järjestelmä, joka mahdollistaa ruoan 
inventoinnin, hinnoittelun ja mark-
kinoinnin hetkessä. Jos esimerkiksi 
lounassalaatit uhkaavat jäädä hyllyyn, 
niiden hintaa voi muuttaa houkuttele-
vammaksi välittömästi.

 Alusta soveltuu kaikkiin ruokaketjun 

osiin, ja sitä pilotoidaan niin Fiksu Kala-
satama -hankkeessa kuin kahviloissa ja 
kaupoissakin.

Tavoitteena on purra vuotuiseen 500 
miljoonan kilon ruokahävikkipottiin 
Suomessa merkittäviä aukkoja: viidessä 
vuodessa 50 prosentin hävikin vähennys.

www.foller.fi

 
SCIFI-PROTEIINI ON 
TOTTA
Yksi selkeimmistä terveystrendeistä 
monissa länsimaissa on ruokavalion 
proteiinipitoisuuden lisääminen. Yhä 
useammista tuotteista tuodaan mark-
kinoille enemmän proteiinia sisältävä 
versio. Myös vaihtoehtoisia proteiiniläh-
teitä etsitään kiivaasti. Hyönteisiä on jo 
alettu kasvattaa ruoaksi. Lihan ja lihan-
kaltaisten tuotteiden viljely ja 3D-tulos-
taminen ovat myös muuttuneet scifistä 
todellisuudeksi. 

Lähde: Ridderheims-raportti 2015 

1/3
Lähes kolmannes suomalaisista käyttää 
runsaasti kasviksia ruoanlaitossa siinä 
toivossa, että saisi muut perheenjäsenet 
syömään niitä enemmän. 

Tutkimus: Apetit Ruoka Oy, 2016

64 % 
suomalaisista palkitsee tai hemmottelee 
itseään jollakin hyvällä pienellä syötä-
vällä. 

Lähde: TNS Monitor Ruoka 2015 -raportti

Norjan voittajajoukkueen näkemys 
lihavadista keväällä 2016.
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Vedet kielelle herauttavia tuoksuja, suolaista ja 
makeaa – aromeja, värejä ja makuja, joissa jokainen 

yksityiskohta täydentää toisiaan. Täydellinen 
makuelämys syntyy monen tekijän summana. 

Teksti: Outi Airaksinen

Kuvat: Anthony Ubaud

SUUSSASULAVAN HERKULLISTA
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Perusmakuja on 
tunnistettu viisi: 
suolainen, hapan, 
makea, karvas, 
umami. Kuuden-
neksi mauksi ovat 
ehdolla rasva, 
kalsium ja hiili-
dioksidi. 

>

>

• Suomesta osallistuu ensimmäistä 
kertaa joukkue kokkiolympialais-
ten catering-sarjaan lokakuussa 
2016. Fazer Culinary Teamin jäse-
net ovat todellisia hyvän maun 
asiantuntijoita.  

• Herkullinen ruoka-annos luo-
daan laadukkailla raaka-aineilla. 
Lihassa se tarkoittaa esimer-
kiksi sitä, että karjaa on ruokittu 
oikeanlaisella ravinnolla.

• Eläinten elinympäristö vaikuttaa 
raaka-aineen makuun, ulkonäköön 
ja rakenteeseen. Koko ketjun tulee 
olla kunnossa ja lihan vastuulli-
sesti tuotettua. 

• Suomalaisen lihan etuna on, että 
tuotanto-olot, kylmäketjut ja kul-
jetukset ovat huippuluokkaa ja 
eläinten hyvinvoinnista on huoleh-
dittu.

MISTÄ  
KYSYMYS?

AL
KU

PE
RÄ

N 
JÄ

LJ
IL

LÄ

V astaan tulvahtaa vastustamaton 
tuoksu, kun Fazer Culinary Team 
on kokoontunut harjoittelemaan. 

Lokakuussa kaiken pitää osua kohdilleen 
– liikeratojen, tekniikan, komposition, 
lämpötilojen ja ennen kaikkea makujen, 
sillä joukkue on lähdössä kisaamaan ruo-
anlaitossa maailman parhaita kokkeja 
vastaan Saksan Erfurtiin maailman  
suurimpaan ruoka-alan kilpailuun.

Vuodesta 1900 lähtien järjestetyissä 
kokkiolympialaisissa mitellään ruoan-
laitossa aina neljän vuoden välein. Suo-
malaisjoukkue kisaa ensimmäistä ker-
taa olympialaisissa catering-sarjassa. 
Siinä ideana on valmistaa viiden tunnin 
aikana 150 hengelle lounas, joka sisältää 
keiton, kolme valinnaista lämmintä ruo-
kaa, salaattibuffet’n sekä jälkiruoan.

– Kisatuote on periaatteessa kuin mikä 
tahansa linjastolounas. Myös raaka- 
aineiden pitäisi olla lounaan tyypillisiä 
raaka-aineita. Aterian hinta on viiden 
euron tuntumassa, jolloin se ei voi sisäl-
tää vaikkapa hummereita tai tryffeleitä, 
joukkueen manageri Karri Käki kertoo.

Kisojen teemana on tänä vuonna oman 
maan ruokakulttuuri, joten joukkueen 
ménussa näkyvät perinteiset suoma-
laiset raaka-aineet ja valmistusmene-
telmät. Ménu sisältää muun muassa 
pekonilla maustettua veripalttua, joskin 
modernilla otteella valmistettuna.

– Olemme pyrkineet optimoimaan 
ménun niin hyväksi ja haasteelliseksi 
kuin viidessä tunnissa on mahdollista 
toteuttaa. Emme todellakaan pelaa var-
man päälle vaan pikemminkin riskillä, 
Käki sanoo.

Ménun rakentamissa on kiinnitetty  
huomiota muun muassa ruoan raken- 
teeseen, suutuntumaan ja väriin. Tär-
kein on kuitenkin maku. Mutta miten 
lautaselle taiotaan maukas – suorastaan 
suussasulava – ateria?

Jos lautaselle haluaa jotain oikein herkullista, 
kannattaa panostaa laadukkaisiin raaka- 
aineisiin. Helpoiten se onnistuu valitsemalla 
kotimaista, kokkimaajoukkueen manageri 
Karri Käki sanoo.

LAADUKKAAT RAAKA-AINEET PERUSTA
Vaikka makukokemus syntyy periaat-
teessa viidestä perusmausta, iso osa 
mausta on itse asiassa hajua, eli aro-
meja. Myös visuaalinen elämys vaikut-
taa makuun, sillä viime kädessä aistimus 
syntyy aivoissa.

Se, mitä maistamme, on myös subjek-
tiivista ja riippuu geeneistä. Esimerkiksi 
mieltymys makeaan vaihtelee ihmisestä 
toiseen ja parsakaali jakaa mielipiteitä. 
Varmaa kuitenkin on, että jos lautaselle 
haluaa jotain oikein herkullista, kannat-
taa panostaa laadukkaisiin raaka-ainei-
siin. Lihassa se tarkoittaa esimerkiksi 
sitä, että karjaa on ruokittu oikeanlai-
sella ravinnolla.

– Eläinten elinympäristö vaikuttaa 
raaka-aineen makuun, ulkonäköön, 
rakenteeseen ja kaikkeen. Koko ketjun 
pitää olla kunnossa ja lihan vastuullisesti 
tuotettua, Käki sanoo.

Vaikka fileen väristä ja rasvapitoisuu-
desta jotain pystyykin päättelemään, 
hyvän lihan tunnistaminen kaupan 
lihatiskillä ei ole aina helppoa edes huip-
pukokille, jos käytössä ei ole esimerkiksi 
rotukarttoja.
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Saisiko olla korvapuustijäätelöä?
Herkullisesta jäätelöstä tunnistaa 
maut vaikka silmät kiinni. Kun 
jäätelötehdas luo selkeitä, puhtaita 
makuja, jotka hyväksyy yksimielisesti 
perustajakolmikko, sen täytyy olla 
nimeltään 3 Kaveria.

– Suosituin makumme on vadelma ja valkosuklaa. 
Ymmärrän miksi se on suosituin, sillä sen tunnistaa var-
masti vaikka silmät kiinni. Ensin suun täyttää kirpsakka 
vadelma, sitten tulee valkosuklaa, ja kun sen maku häi-
pyy, tulee vielä valkosuklaapala. Sitten voit ottaa uuden 
lusikallisen, ja nautinto alkaa alusta, Heikki Huotari, 
yksi kolmesta kaverista, kuvailee. 

Kaverukset eivät koskaan kyllästy jäätelöön. Miesten 
italialaisesta jäätelöyliopistosta pikakurssilla ammen-
tama oppi on tuottanut neljässä vuodessa 14 yllättävää ja 
suussasulavaa jäätelömakua. 

Huotari ja hänen kollegansa rakastavat makuparien 
kokeilua. Ne on testattu niin hyvin, että edelleen yri-
tyksen ensimmäisistä lanseerauksista mustikka-kar-
demumma pysyy vadelma-valkosuklaan rinnalla suo-
situimpien makujen joukossa. Kuluttajien toiveesta 
syntynyt korvapuusti on rakastettu, samoin pähkinä-
kinuski, joka on myydyin jäätelö kaikkialla, minne sitä 
riittää myyntiin.

– Pähkinäkinuskissa on mieto vaniljajäätelö, päh-

kinöitä, jotka paahdamme ja suolaamme itse sekä itse 
tehty kinuskikastike. Vaniljajäätelön, paahdetun päh-
kinän ja kinuskin aavistuksen suolainen yhdistelmä on 
niin koukuttava, että on pakko saada seuraava lusikalli-
nen!

Neljän vuoden kokemuksella Huotari kertoo, että 
maun lisäksi herkullisessa jäätelössä on kohdillaan suu-
tuntuma ja koostumus.

– Samettisen pehmeä suutuntuma ja lohkeava koostu-
mus, niitä haemme, Huotari sanoo.

3 Kaveria tekee valintoja oman maun mukaan. 
– Työmme ei ole systemaattista; ajatusvirrasta tulee 

hauskoja yhdistelmiä. Maku ratkaisee! 

3 kaverin tarina: www.3kaveria.fi

 

Teksti: Mariaana Nelimarkka

Kuva: 3 Kaveria/fanikuva

Parhaita raaka-aineita etsiessä Käki 
kehottaa kiinnittämään huomiota pai-
kallisuuteen. Suomalaisen lihan etuna 
on, että tuotanto-olot, kylmäketjut ja kul-
jetukset ovat huippuluokkaa ja eläinten 
hyvinvoinnista on huolehdittu.

– Kun ruoka on kotimaista ja tulee jol-
tain tietyltä alueelta, voi luottaa siihen, 
että se on hyvää. Ei ole mitään järkeä 
rahdata lihaa Uudesta Seelannista tai 
Argentiinasta, kun kotimaassakin kasva-
tetaan nykyisin esimerkiksi rotukarjaa, 
Käki sanoo.

AMMATTILAINEN LUOTTAA MITTARIIN
Kokkijoukkueen suorituksessa kaikki on 
pyritty vakioimaan viimeisen päälle. Pis-
teet karisevat, jos annokset ovat erilaisia, 
ruoka loppuu kesken tai jos tulee hävik-
kiä. Onnistumisen kannalta ratkaisevaa 
on, että jokainen raaka-aine on etukä-
teen tarkkaan punnittu ja pussitettu ja 
asiat tehdään vaivattoman näköisesti 
juuri niin kuin etukäteen on harjoiteltu. 

Vaikka kotikeittiössä täydellisen 
makunautinnon jahtaamisessa kannat-
taa rohkeasti kokeilla uusiakin asioita, 
lihan valmistuksessa ammattilainen ei 
koskaan jätä hyödyntämättä sisälämpö-
mittaria, joka takaa lopputuloksen tasa-
laatuisuuden. Ammattitaitoa on myös 
se, että osaa valita oikean raaka-aineen 
oikeaan ruokaan ja oikean tekniikan kul-
lekin raaka-aineelle. 

– Nykyään vallalla on, että ruho käyte-
tään kokonaan saparosta korviin, mutta 
kokin pitää ymmärtää, minkälaista lihaa 
kannattaa käyttää minkäkin tyyppiseen 

ruokaan. Aika moni osaa laittaa fileen 
ok-tasolle, mutta kaikilta ei onnistukaan 
posken, potkan tai kuvepaistin tekemi-
nen, Käki kuvaa.

Mitä enemmän lihassa on sidekudosta, 
sitä varmempi on turvautua mataliin 
lämpötiloihin ja pitkiin kypsennysai-
koihin. Kokkijoukkueen toinen liha-
vastaava Reko Riikonen vinkkaa, että 
herkullinen filee syntyy kypsentämällä 
se pikaisen grillauksen jälkeen uunissa 
vain 80 asteen lämpötilassa. Lisäksi kun 
raaka-aine on hyvää, mausteita ei juuri 
tarvita.

– Hyvä raaka-aine ei kaipaa kuin rak-
kautta ja ammattitaitoa. Liha vaatii raa-
ka-aineen arvostusta ja kunnioitusta, 
eikä makua kannata peittää. Suola ja 
pippuri riittävät aika pitkälle, Riikonen 
sanoo.

POHJOISMAINEN RUOKAKULTTUURI 
NOUSUSSA
Vuodesta 2014 harjoitellut kokkijouk-
kue on keskittynyt viime kuukausina 
hiomaan suorituksessaan jokaista pie-
nintäkin yksityiskohtaa sekä kellotta-
nut ja analysoinut liikeratoja. Vaikka 
kisoissa valmistuvat annokset myydään 
tapahtuman kävijöille, kilpailusuori-
tuksen arvostelevat tuomarit, jotka ovat 
maistamisen asiantuntijoita. Heille poh-
joismainen ruokakulttuuri ei ole vie-
rasta, ja itse asiassa Pohjoismaat ovat 
viime vuosina menestyneet kansainväli-
sissä kilpailuissa hyvin.

Kilpailusuoritukseen jokainen joukkue 
lähtee sadan pohjapisteen turvin. Siitä 

tuomarit alkavat pudottaa pisteitä pois. 
Kultamitalitaso edellyttää, että kisan 
lopussa joukkueella on jäljellä vähintään 
90 pistettä. Hopeatasolle riittää 80 ja 
pronssille 70 pistettä. 

Eniten pisteisiin vaikuttaa maku, 
mutta arvioinnissa katsotaan myös esi-
merkiksi ruoan rakennetta, ulkonäköä, 
väriä, suutuntumaa, raaka-aineiden 
oikeaa suhdetta, työjärjestystä, oikeaop-
pisia tekniikoita, turvallisuutta, hygie-
niaa jne. Fazerin joukkue on saanut spar-
rausapua suoritukseen aiempien vuosien 
tuomareilta. Odotukset ovatkin kovat.

– Emme lähde vain katsomaan, miten 
meidän käy, vaan lähdemme selkeästi 
hakemaan menestystä ja suuntaa tulevai-
suuteen. Tämä on kuitenkin ensimmäi-
nen kerta, ja meidän pitää katsoa, mihin 
rahkeemme riittävät, Käki sanoo. 

 
Tekstinostojen lähteet:  
Health World Education 
Tiede-lehti

80 % ruoan 
mausta on itse 
asiassa hajua.

Makuaisti  
heikkenee iän 
myötä. Jo pari-
kymppisenä 
puolet ihmisen 
makuaistista  
on mennyttä.

Hyvä raaka-aine ei kaipaa kuin 
rakkautta ja ammattitaitoa. 3 Kaveria syntyi,  

kun ystävykset ja  
entiset työkaverit  
Sauli Saarnisto (vas), 
Heikki Huotari ja 
Ilkka Wikholm  
halusivat tehdä  
jotain hauskaa ja  
hyvää yhdessä. 
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kaniinia joka päivä lapselle ruoaksi, 
mutta vastaamme huutoon, kun halu-
taan kokata hyvistä raaka-aineista. Täy-
tämme päivittäisen ateriatarpeen, mutta 
sen päälle olemme rakentaneet tiettyjä 
lisäarvojuttuja ja tarjoamme myös nau-
tintoja ja herkuttelua, Pokela summaa.

Vaativien asiakkaiden valinnoissa pai-
naa paljon myös asiakaspalvelu. Isossa 
Omenassa asioi paljon vakioasiakkaita 
ja siellä odotetaan henkilökohtaista pal-
velua. Palvelutiskiltä ostaminen ei ole 
pelkkää tuotteen hakemista, vaan usein 
haetaan neuvoja, miten raaka-aine val-
mistetaan ja mikä olisi hyvä lisuke.

– Hyvään asiakaspalveluun kuuluu 
enemmän kuin perussuositus; kulut-
taja voi olla vailla paljon muutakin kuin 
lihaan liittyviä asioita. Voimme joskus 

vaikka tarkistaa bussivuoron kotiin, 
kauppias sanoo.

Toni Pokelan tuntuman mukaan hyvä 
asiakassuhde muodostuu, kun kaupassa 
pystytään ratkaisemaan niitä ongelmia, 
joita asiakkaalla kulloisellakin hetkellä on. 

– Voimme valmistaa jotain, mitä 
emme normaalisti valmista eli keittiö 
taikoo cateringia: teemme tarvitsevalle 
paahtopaistin tai paistamme kinkun, 
Pokela paljastaa.

EI PALVELUTISKIÄ ILMAN OIKEAA 
ASENNETTA
Miten Pokela taikoo päivittäisen asian-
tuntevan palvelun ja laajan valikoiman?

– Koulutus on yksi vaihtoehto, mutta 
kyllä palvelu on pitkälle asennekysymys. 

Pidämme sisäisesti riman riittävän 

K-citymarket Ison Omenan 
kauppias Toni Pokela tuntee 
asiakkaansa ja tarjoaa heille 
juuri sitä, mitä he toivovat: 
ensiluokkaisia raaka-aineita 
arjen ja juhlan tarpeisiin.
Teksti: Mariaana Nelimarkka

Kuva: Eero Kokko

K eväällä uudistuneen kaupan sydän 
on 60-metrinen palvelutiski. Ison 
Omenan K-citymarket-kauppias 

Toni Pokela kertoo koko myymäläliikei-
dean rakentuvan palvelutiskin varaan. 

Jo vuodesta 2001 samalla paikalla toi-
minut kauppias pystyi hyödyntämään 
kertynyttä asiakastietoa: analysoimaan 

profiileja ja selvittämään ruokailutapa-
tottumuksia. Asiakkaista kaksi kolman-
nesta on lapsiperheitä ja aikuistalouksia,  
yksi kolmasosa eläkeläisiä ja sinkkuja.

– Selvitimme datasta, mitkä ovat ihmi-
sille tärkeitä asioita tässä kauppapai-
kassa. Asiakaskunnassa on ruoanlaitta-
japorukkaa, ilta- ja viikonloppukokkeja, 
jotka haluavat valmistaa itse monipuo-
lista ruokaa kotona ja hakea laadukkaita  
ja puhtaita raaka-aineita kaupasta. 
Koska raaka-aineiden merkitys koros-
tui, päätimme panostaa niihin, kertoo 
Pokela.

Viidentoista vuoden kokemuksella 
Pokelalla oli uskallusta kasvattaa palve-
lutiskiä remontin yhteydessä ja luoda 
asiakkaidensa näköinen herkullinen 
ruokakauppa.

– Meillä oli näkemys siitä, mitä kulut-
tajat haluavat uudelta kaupalta. Kier-
telin maailmalla hakemassa ideoita. 
Saksasta löysin upeimmat ruokatoteu-
tukset. Siellä lihakaupat ovat lihakaup-
poja – tosin nykyään usein hypermarke-
tin sisällä. Kaupat myös korostavat omia 
vahvuusalueitaan.

ERIKOISHERKKUJA, ENSILUOKKAISTA 
LAATUA, HYVÄÄ PALVELUA
Pokelan asiakkaat ovat ruokailutottu-
muksiltaan vaativia: kauppiaan mukaan 
he haluavat ensiluokkaista laatua, laajoja 
valikoimia ja hyvää palvelua. Palvelutis-
kissä kannattaa pitää tarjolla maissika-
nan ja kaniinin kaltaisia erikoisuuksia.

– Meillä käy paljon ihmisiä, jotka har-
rastavat ruoanlaittoa. Ei kukaan tee 

HERKKUTISKI  
ESPOON KOTIKOKEILLE

K-citymarket Ison Omenan kauppias Toni  
Pokela selvitti asiakkaidensa tarpeet palve-
lutiskin uudistamista suunnitellessaan. Data 
kertoi, mitkä ovat ihmisille tärkeitä asioita 
tässä kauppapaikassa.  
– Koska raaka-aineiden merkitys korostui, 
päätimme panostaa niihin, kertoo Pokela. 

Toimme keskieurooppalaisen  
huippuruokakaupan laatua ja 
tunnelmaa Suomeen. 

>

korkealla: koulutus ei auta, jos asioita ei 
valvota ja pidetä kiinni sovituista proses-
seista ja ohjeistuksista. 

Palvelutiskin uudistuksen ja kaup-
piaan ylpeydenaiheen raakakypsytys-

HERKULLISUUS
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OTA HUOMIOON: 
• Houkuttelevuus, herätteellisyys, kiinnostavuus ja sesongit 
• Loogisuus ja selkeys: tuotteet omina kokonaisuuksinaan esille! 

”Aseta toisiaan korvaavat tuotteet kuten jauheliha ja valmis mureke 
vierekkäin. Valmisruoassa samaa tarkoitusta ajavat tuotteet 
kuten pyörykät ja pihvit kuuluvat samaan paikkaan.”

• Hyllyjen siisteys 
• Täydet hyllyt
• Tuotekohtaisesti riittävä, menekin mukainen tila  

”Järjestelmät auttavat antamaan parhaiten kiertäville tuotteille 
enemmän tilaa.”

• Tuotteiden näkyvyys: kansietiketti esiin
”Rakenna tuotekokonaisuuksista omia selkeitä ryhmiä 
pystysuunnassa, jolloin asiakkaan on helppo hahmottaa tarjonta ja 
vaihtoehdot kerralla.” 

• Kohtaamisjärjestys
”Mieti, sijoitatko ostetuimmat jauhelihat ensimmäisiksi vai 
esimerkiksi hyllylaivan keskelle, jolloin kuluttaja näkee muutakin 
tarjontaa ja saattaa ostaa vakiovalinnan lisäksi myös muuta lihaa.”

PALVELUPUOLELLA
• Houkuttelevuus tulee ruoan ulkonäöstä ja asettelusta. Herkullisesti 

aseteltu, tuoreen ja freesin näköinen ruoka houkuttelee. 
• Käyttöyhteystuotteet kannattaa laittaa lisäpalveluna tarjolle lihatiskin 

yhteyteen. 
”Aseta mahdollisuuksien mukaan kastikkeet, ruokakermat, yrtit ja 
sipulit helposti löydettäviksi elävöittämään lihatiskiä.”

HYVIN ESILLÄ,  
HYVIN MYYTY
Tuoteryhmän kehityspäällikkö Nina Kukkonen Atrialta 
antaa vinkit, miten lihan ja siipikarjan esillepano on 
myynnillisesti edukseen.

kaapin myötä etenkin lihatiskin väelle 
haettiin perusteellinen koulutus.

– Koulutimme koko 15–20 hengen 
porukan kunnolla lihan osalta. Käy-
timme ulkopuolista apua, sillä kaupassa 
raakakypsytettyä lihaa, dry aged beefiä, 
ei ole Suomessa ollut aiemmin tarjolla. 
Opettelimme sen alusta loppuun. 

Pokela on tyytyväinen satsaukseen, 
joka vie osaltaan kauppaa kohti ravinto-
lamaista toimintaa.

– Dry aged beef on hyvää lisäar-
voa sekä kauppiaalle että kuluttajalle. 
Haluamme tarjota aina jotain uutta, 
se on inspiroivaa ja mukavaa vaihtelua 
kuluttajalle. Kaikki myydään, mitä saa-
daan ulos. Samalla lisäsimme myyntiin 
sellaisia lihojen osia, joita ei aiemmin 
ole myyty. Kuluttajat tykkäävät kokeilla 
niitä, vaikka toki perinteiset ruhonosat 
ovat isommassa roolissa, Pokela kertoo.

Pokela korostaa kurinalaisen toimin-
nan merkitystä; täytyy ymmärtää, että 
kun puhutaan tuoretuotteista, ei ole 
oikoteitä. On rutiinit ja monia yksityis-
kohtia, jotka ovat kriittisen tärkeitä.

– Huippuraaka-aineista puhuttaessa 
jokaisen rooli ketjussa on äärimmäisen 
tärkeä; jos lämpötilasta ei jossain kohtaa 
ketjussa huolehdita, se näkyy viimeis-
tään kuluttajalla. On tärkeää, että jokai-
nen hoitaa oman roolinsa logistisen ket-
jun aikana.

Valikoima isossa kaupassa on valtava; 
kuluttajalla on vaihtoehtoja, kauppias 
toteaa tyytyväisenä.

– Avainasemassa on oikeanlainen tuot-
teiden käsittely. Vaatii kurinalaisuutta, 
ammattitaitoa, näkemystä ja kokemusta  
pyörittää laajaa valikoimaa. Joskus joku 
tuote ei käy kaupaksi, kun kokeillaan 
uutta; silloin täytyy hyväksyä hävikki.

EYE CATCHEREITA KOKO  
TISKIN MITALTA
Pokelan yhdessä saksalaisen arkkiteh-
din kanssa luoma palvelutiskien koko-
naisuus on myös teknisesti omaa luok-
kaansa. Tuotteen lämpötila ja säilyvyys 
tiskissä ovat parhaat mahdolliset. Tis-
kien välipohjassa on automaattinen puh-
distustoiminto ja vitriineissä ultraviolet-
tilamput tuhoavat ilmasta bakteereja.

– Hygieniataso on mietitty mahdolli-
simman tarkkaan; se on kalan ja lihan 
laadun kannalta ensiarvoisen tärkeää!

Paljaalla silmällä huomaa kuitenkin toi-
senlaisia kohokohtia: eye catcher -tyyliin 
rakennettuja puoliympyrän mallisia vitrii-
nejä kala- ja lihatiskin parhaille paloille.

– Esimerkiksi kalatiskissä laitamme 
paraatipaikalle isot lohet, osterit tai 
graavikalan. Niihin saa promootiot hie-
nosti esille!

Näyttävästi ovat esillä myös käyttöyh-
teystuotteet, joilla tuodaan ruokafiilistä 
linjastoon. Pokela kertoo, että ne mieti-
tään tarkasti virittämään ruoanlaittoon.  
Omassa kylmäaltaassaan seisovat esi-
merkiksi kalan pariksi varatut persilja, 
tilli ja sitruuna.

Palvelutiski ei ole pelkkä kallis koris-
tus: Pokelan mukaan pääosa myynnistä 
tulee pakatusta lihasta, mutta irtotiskis-
täkin myydään satoja kiloja viikossa.

– Palvelutiskin myynnin kehitys on 
ollut myönteistä riman noston jälkeen, 
kuluttajat ovat noteeranneet sen. Se on 
myös talon parhaiten kehittyvä osasto.

Herkullisuus ruokkii itseään ja huutaa 
koko ajan lisää herkkuja. 

Lihakonsepti kuntoon
Lihakonseptin hiomisessa apuna oli Food Camp Finland eli tähtikokki Pekka 
Terävä ja hänen keittiömestarinsa Mikko Kaukonen. He auttoivat taustaselvi-
tyksessä ja koulutuksessa.

– Keskustelimme ruokatrendeistä ja haimme inspiraatiota, mitä tuotteita 
lihatiskissä voisi olla, kauppias Toni Pokela kertoo.

Koko palvelutiskin tarjonta suunniteltiin yhdessä Terävän kanssa. Tuoreen 
lihan ja kalan tarjonta on aiempaa monipuolisempaa. Terävän johdolla koulu-
tettiin palvelutiskin henkilökuntaa laadukkaiden raaka-aineiden käsittelyyn ja 
käyttötapoihin.

– Oli ilo hioa konseptia sellaisten ihmisten kanssa, joilla on ilo ja innostus 
tehdä uutta juttua. Yhteistyö oli hedelmällistä ja maaperä hyvä tekemiselle, 
kun mukana oli lapsenomaista innostusta, Terävä kuvailee.

Onnistumisen riemu ilahduttaa myös konkaria, ja sitä on koettu etenkin kau-
pan ympäristössä ensi kertaa lanseeratun kuivaraakakypsytyskaapin ansiosta. 
Dry aging oli Food Camp Finlandin kokeille tuttu niin Ravintola Olosta kuin 
raakakypsytyksen pioneerista Groteskista. 

Muista vielä tämä: Ostamisen helppous 
ja valinnan nopeus tuovat euroja kassaan! 
Hyvällä valikoimalla ei ole asiakkaalle 
minkäänlaista merkitystä, jos se on 
huonosti esillä.

Omaperäiselle konseptille ja moni- 
puoliselle tarjoomalle löytyy kysyntää, 
lihan mestari Ilkka Kallo tietää.

HERKULLISUUS
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HERKULLISUUS

Teksti: Pirjo Latva-Mantila

Kuva: Mikko Lehtimäki

”K ylläpäs on hyvänmakuista lihaa, 
ja tämä kastikekin on niin mau-
kasta.

Martti Peltonen on juuri maistanut 
Kauhajoen ABC:llä Helluusta lintua: 
rapeakuorista, ruispaneroitua broileri-
perhosta, joka on yksi paikallisista ’Mei-
rän taloon -annoksista’. Pohjalaisittain 
nimettyjä herkkuja on listalla yhteensä 
kuusi: neljä erilaista Meirän taloon Bur-
geria sekä lautasannokset Helluunen 
lintu ja Komia Possu.

Toukokuussa lanseeratut uudet Meirän 
taloon -annokset syntyivät, kun Atria ja 

Eepeen ABC-liikennemyymälöissä tarjolla

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa solmi-
vat keskinäisen makuliiton. Annoksissa 
käytettävä broileri on Atrian Perhetilo-
jen lihaa, ja Pihvinaudan lihat sekä Yli-
kypsät Kasslerit tulevat nekin Atrialta.

Kuudessa eteläpohjalaisessa ABC-lii-
kennemyymälässä järjestettiin touko-ke-
säkuussa maistatuskiertue, jossa asiak-
kaat saivat tutustua uusiin annoksiin. 
Kiertueen ”pääkokkina” hääräsi toimi-
alapäällikkö Heli Back. 

Meirän taloon -annokset syntyivät 
työryhmässä, jossa oli mukana liikenne-
myymäläpäälliköitä, keittiöpäälliköitä  
ja keittiöiden palveluvastaavia Ete-
lä-Pohjanmaan Osuuskauppa Eepeestä. 
Atria Suomi Oy:tä tiimissä edusti  

kehityspäällikkö Ville Valtasalmi.
– Ville ehdotti, millaisia raaka-aineita 

annoksissa voitaisiin käyttää. Maiste-
limme niitä ja oikeat ainekset löytyivät 
aika nopeasti, kertoo Heli Back.

HINNOITTELU KOHDALLAAN
Pohjalaiset erikoisuudet ovat Eepeen 
alueella vaihtoehto ABC-ketjun omille 
annoksille.

– Ketjun valikoimahan sinällään on jo 
laaja, mutta nämä Meirän taloon -annok-
set palvelevat kuluttajia, jotka kaipaa-
vat jotakin omaleimaista, paikallista 
vaihtoehtoa – paikallista väriä, makua ja 
tekemistä. Ja paitsi että halutaan tarjota 
priimaa, myös hinnalla on merkitystä: 

annokset on hinnoiteltu niin, että kulut-
taja on valmis niitä tilaamaan.

Helluunen lintu ja Komia Possu ovat 
kiinnostaneet sekä paikallisia että oman 
maakunnan ulkopuolelta tulevia asiak-
kaita. Liikennemyymälätyöntekijä Taija 
Niemi kertoo suosittelevansa Meirän 
taloon annoksia asiakkaille, jotka miet-
tivät ja empivät, mitä oikein tilaisivat. 
Annosten nimet ja kuvat ovat hyvin ja 
näkyvästi esillä.

– Jo nimi on sellainen, että siihen 
moni tarttuu: nämä on helppo miel-
tää paikallisiksi. Kaikki Meirän taloon 
-annokset ovat olleet todella tykättyjä, 
Taija Niemi selvittää.

KOTIMAISUUS KAIKEN A JA O
Heli Backin mukaan lihan kotimaisuus 
on ABC-liikennemyymäläketjulle kaiken 
a ja o.

– Kotimaisuus on myös meidän palve-
lulupauksemme. Se tarkoittaa, että kai-
kissa ABC-ketjun ravintoloissa käytet-
tään vain kotimaista lihaa, oli sitten kyse 
vitriinituotteesta, salaattipöydän lisäk-
keestä, noutopöydän pääruuasta tai à la 
carte -annoksista.

Eepeen ja Atrian yhteisessä projektissa 
toteutuvat myös Etelä-Pohjanmaan Osuus-
kauppa Eepeen ikiomat arvot – asiakasläh-
töisyys, kehittyminen, tuloksellisuus sekä 
vastuullisuus ja alueellisuus. 

Meirän  
taloon  
-annokset
• Meirän taloon Burgerit 

joko Atrian Perhetilan broi-
lerilla, Pihvinaudan lihalla, 
Ylikypsällä porsaan Kassle-
rilla tai Halloumi-juustolla. 

• Helluunen lintu  
Atrian Perhetilan broilerista

• Komia Possu  
ylikypsästä Kasslerista.

HELLUUSTA LINTUA JA 
KOMIAA POSSUA

Martti Peltonen ilahtui lintumaistiaisista.  
–Kylläpäs on hyvänmakuista lihaa.

– Tässä on juuri sopivasti mausteita, maku ja kokonaisvaikutelma on tosi hyvä, totesi Sirkka 
Nyrhinen (oik.) Helluusesta linnusta. Jaana Viljanen piti erityisesti Helluusen linnun rapsa-
kasta kuoresta ja lempeäntulisesta kastikkeesta.

Vastuullisuus tarkoittaa Eepeessä 
sitä, että vastuuta kannetaan ympäris-
töasioissa joka päivä. Eepee on investoi-
nut viime vuosina paljon energian sääs-
töä tukeviin ratkaisuihin, ja esimerkiksi 
kierrätys sekä tarkka jätteiden lajittelu 
kuuluvat Eepeen arkeen itsestäänselvyy-
tenä.

Meirän taloon -annosten maistatus-
tilaisuuksissa oli mukana myös etelä-
pohjalaisia Atrian perhetilan broile-
rintuottajia. Kauhajoella heitä edusti 
kurikkalainen broilerinkasvattaja Jussi 
Haapoja. 

– Tykkään kovasti itsekin näistä 
annoksista, joten mikäs tässä on Hel-
luusta lintua tarjoillessa, hän myhäili.

– Me broilerinkasvattajat noudatamme 
työssämme kaikkia lakeja ja asetuksia, ja 
ruokaa tuotetaan eläimen ehdoilla. Var-
mistamme aina, että linnuilla on hyvät 
olot, Jussi Haapoja kertoi.

Koska kyse on Atria Perhetilan lihasta, 
keittiössä tiedetään tarkalleen, miltä 
tilalta Helluunen lintu on keittiöön len-
nähtänyt.

– Jos asiakas kysyy, tuottajan nimi ker-
rotaan myös hänelle, lupaavat Heli Back 
ja Taija Niemi. 

Jo nimi on sellainen, 
että siihen moni 
tarttuu: nämä on helppo 
mieltää paikallisiksi.
Kaikki Meirän taloon 
-annokset ovat olleet 
todella tykättyjä.

– Kotimaisuus on osa 
ABC:n palvelulupausta, 
Heli Back kertoo. 
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1994
Anomus Suviseurojen pitä-
misestä Torniosta laitettiin 

vireille vuonna 1994. Suviseu-
roja päästiin pitämään siis  

jo 22 vuoden kuluttua.  
Seurat ovat haluttu ja haas-

tava tapahtuma.

Vuonna 2006  
pääteltan pinta-ala oli 

2 700 m2

Koko telttapinta-ala 

12 000 m2

Seurojen aikaan alueella 
kului sähköä kolmen ison 

omakotitalon 
vuosikulutuksen verran. 

Alueelle saapui: 

6 700
asuntovaunua

450
vuokravaunua

2 500 
erillistä henkilöautoa

2 000 
asuntoautoa. 

Leirintäalueelle pystytettiin:

5 500
telttaa

Seurojen aikana tehtiin 

10 000 
työvuoroa. 

Ruokalateltan pituus: 

157 m
Ruokaa tehtiin: 

28 000 
litraa Lapin lihakeittoa

34 000 
litraa lohikeittoa

34 000 
litraa spagettia

28 000 
litraa riisipuuroa

125 000 
pitsaa

25 000 
salaattiannosta

21 000 
litraa kahvia

130 000 
viineriä/munkkia/pullaa

Seuroilla paistettiin: 

100 000 
grillimakkaraa, mm.  Atrian  
Grillihiillosta ja Wilhelmiä

 
Pelkästään Atria toimitti  

Suviseuroihin yhteensä noin 

19 000 kg 
elintarvikkeita. 

Alueella toimi: 

1 350 m2:n 
päivittäistavaramyymälä

Miksi Suviseurat  
valitsi  

Atrian tuotteet?
• Suomalaisuus

• Toimintavarmuus  
ja hyvä yhteistyö

• Hinta-laatusuhde

SUURTEN LUKUJEN SUVISEURAT
HERKULLISUUS

Teksti: Toimitus

Kuvat: Jouni Porsanger
Vuoden 2016 Suviseurojen kävijämäärä 
Torniossa oli enimmillään 70 000 
ihmistä – yhtenä päivänä! Myös 
seurojen ruokaluvut olivat massiivisia: 
100 000 grillimakkaraa, esimerkiksi.
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> Kymijoen Ravintopalvelut 
näyttää, että myös 
oppilasravintoloissa, 
päiväkodeissa ja sairaaloissa 
voidaan syödä maukasta ja 
ravitsevaa ruokaa. Palkittu 
kotkalainen kouluruoka on 
tehty pitkälti kotimaisista 
raaka-aineista, tarkasti 
hiotulla reseptiikalla.

Teksti: Stiina Kiiveri

Kuva: Karo Holmberg

K ymijoen Ravintopalvelut Oy ruokkii 
päivittäin 10 000 asiakasta. Suurin 
asiakasryhmä on koululaiset, joi-

den palautetta ruoasta kuunnellaan mm. 
makuraadeissa.

Meillä mennään hyvä maku edellä, 
tuotantopäällikkö Jyrki Karppinen 
kuvailee Kymijoen Ravintopalveluiden 
ydinarvoa. 

Kotkassa sijaitseva yhtiö voitti valta-
kunnallisen kouluruokakilpailun 2016, 
aiempina vuosina on tullut hopeaa. Kou-
luruoka-annoksen budjetti on alle euron. 
Voittoisia annoksia olivat mm. värikäs 
kasvispaistos ja lihapullakastike kihara-
pastan kera.

Kymijoen Ravintopalvelut palvelee asi-
akkaita päiväkodeissa, sairaaloissa, hoi-
vakodeissa, oppilas- ja henkilöstöravin-
toloissa.

– Meillä on riskiasiakkaita: lap-
sia, vanhuksia, raskaana olevia ja sai-
raita. Vahvuutemme on erikoisruoka-
valio-osaaminen ja asiakaslähtöinen 
tuotekehitys, Karppinen kertoo.

Erilaisia ruokalistoja on keittiön sei-
nillä pitkät rivit. Yksistään hoivayksi-
köissä tarvitaan mm. kolmea eri energia-
tasoa eri ruokavalioissa.

Kesäpäivänä keittiön suurissa padoissa 
valmistuu kahvikiisseliä ja paljon muuta. 
Keittiössä on toimintaa aamusta iltaan, 
vuoden jokaisena päivänä.

MISTÄ ON SUOMEN PARAS  
KOULURUOKA TEHTY?

Yksistään hoiva- 
yksiköissä tarvitaan  
kolmea eri energia-
tasoa eri ruoka- 
valioissa.

Ravitsemistyöntekijät Sami Kattelus ja Raija Liikka 
laittavat ruokaa lämpökuljetuksina matkaan eri 
puolille Kotkaa.

– Meillä ruoan kotimaisuusaste on aina ollut hyvin 
korkea, kertoo Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n  
tuotantopäällikkö Jyrki Karppinen.

>

HERKULLISUUS
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Kansanedustaja  
Timo Heinonen:

”JULKISISSA  
HANKINNOISSA  
KANNATTAA SUOSIA  
KOTIMAISTA”
Teksti: Stiina Kiiveri

Kuva: Timo Heinosen arkisto

Suomessa käytetään ruokaan ja juomaan yhteensä noin 
22 miljardia euroa vuodessa. Työikäisistä suomalaisista 
noin joka kymmenes saa elantonsa suoraan tai välilli-
sesti suomalaisesta ruuasta. Kansanedustaja Timo Hei-
nonen lyö tällaisia lukuja tiskiin, kun hän puhuu koti-
maisten tuotteiden ja suomalaisen maaseudun puolesta.

Nämä eurot ja työpaikat pysyvät Suomessa, kun valit-
semme suomalaista ruokaa, toteaa Heinonen, jonka 
alullepanema Kaksi viikkoa vain suomalaista ruokaa 
-kampanja on useampana vuonna herätellyt kulutta-
jia tekemään kotimaista ruoantuotantoa tukevia osto-
päätöksiä. Asia pitäisi muistaa myös julkisissa hankin-
noissa.

– Aina kannattaisi laskea, mitä kaikkea kilpailu-
tus vaikuttaa. Paikallinen työllisyysvaikutus on usein 
niin suuri, että se korvaa isommankin hintaeron. Ja jos 
saman tuotteen tai palvelun saa läheltä, turha kuljetus ja 
kulkeminen vähenevät, selvittää Heinonen, joka toivoo, 
että päiväkodeissa, kouluissa ja sairaaloissa tarjottaisiin 
laadukasta kotimaista ja mielellään vielä lähiruokaa.

– Liian usein kilpailutus tehdään helpointa tietä eli 
verrataan vain hintaa. Sellainen toiminta keskittää vain 
entisestään ruoantuotantoa ja myös kauppaa. Jos lähi-
kaupan olemassaolon voi osaltaan turvata julkisillakin 
hankinnoilla, niin kyllä siihen kannattaa etsiä lain salli-
mia keinoja.

Vastaako 
makuelämys  
varmasti odotuksia?
Tiedämme kaikki, että ravintoloiden kilpailu ruokailijoista sen 
kuin kovenee ja julkishallinnon keittiöissä kamppaillaan yhä 
maistuvampien annosten aikaan saamiseksi. Ruokailijamää-
rien kasvua tavoittelee jokainen, mutta kuka osaa tarjota mais-
tuvinta laatua vielä liiketaloudellisesti kannattavasti?

Ruokailuhan on aina elämys; siihen vaikuttaa koko palveluko-
konaisuuden toimivuus ja asiakkaan omat odotukset. Onnistu-
neeseen elämykseen tarvitaan niin palvelun, miljöön kuin itse 
tuotteenkin onnistumista. Kaikkein kriittisin tekijä kuitenkin on, 
maistuuko ruoka ja vastaako makuelämys todella odotuksia.

Onnistuneen annoksen takana on valtava määrä ammatti-
taitoa ja osaamista niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. 
Annoksen pääraaka-aineen on toimittava halutulla tavalla juuri 
tämän kyseisen keittiön laitteilla. Eikä tässä vielä kaikki – sen 
on toimittava joka ikinen työvuoro, myös silloin kun kokemat-
tominkin keittiötiimin jäsen vastaa valmistuksesta. Miten 
tämä varmistetaan?

Tarvitaankin uudenlaista yhteistyötä; ideat annoksissa käy-
tettävistä raaka-aineista kannattaa käydä läpi myös toimitta-
jan kanssa. Atrian tarjoamien tuotteiden osalta on hyvä ottaa 
yhteys Ratkaisut-tiimiimme tai omaan yhteyshenkilöön ja 
käydä läpi eri vaihtoehdot esim. tuotteiden esivalmistusas-
teen osalta. Kannattaa sparrailla jo ideointivaiheessa sitä, mil-
laisia raaka-aineita ja leikkuita on uudelle listalle tai seson-
kiin tulossa. Pystymme antamaan ideaa tulevista trendeistä, 
uutuustuotteista tai jo valikoimassa olevan tuotteen uudenlai-
sesta hyödyntämisestä.

Laadukkaaseen lopputulokseen ei ainoastaan vaikuta tuot-
teen soveltuvuus keittiöprosesseihin, vaan esimerkiksi lihan 
tulee olla joka ikinen toimituskerta ominaisuuksiltaan yhtä laa-
dukasta, oikein leikattua ja vielä oikein toimitettua. Kumppa-
nuuden toimivuus ja luottamus rakentuukin tähän. Me Atrialla 
pidämme kunnia-asianamme olla alan edelläkävijä niin laa-
dussa kuin toimitusvarmuudessakin. Atrian kumppanina voit 
suunnitella omat työjärjestelysi huoletta ja luottaa siihen, ettei 
ainakaan liharaaka-aine tule toisenlaisena ja toisena ajankoh-
tana kuin olit suunnitellut. Tasainen laatu takaa myös sen, että 
annos on samanlainen työvuorosta toiseen.

Yhdessä tekemällä varmistamme halutun laadun ruokailijan 
lautaselle. Menestyksekästä syksyä kaikille!

K O L U M N I  
Tuomas Sorri

K
uva: Elina H

im
anen

TUOTEKEHITYSTÄ JA KOTIMAISUUTTA
Yhtiössä panostetaan reseptiikkaan, 
asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen ja 
ostohankintojen laatuun. Kiitosta ja tun-
nustusta on saatu. Silti joillekin suuri 
keskuskeittiö tuo mieleen ”jotain epä-
määräistä ruokaa”. Osa asiakkaista pyy-
tää kotimaisia raaka-aineita, lähi- ja luo-
muruokaa.

– Näitä asioita yhtiössä mietitään jat-
kuvasti, kun teemme hankintoja ja kil-
pailutuksia, Karppinen toteaa.

Kotimaisuudesta kyselevät välillä 
myös kuntapäättäjät, joita toki kiinnos-
taa myös julkisen palvelun kustannuk-
set. Kymijoen Ravintopalvelut Oy on 
julkisomisteinen ravintopalveluita tuot-
tava osakeyhtiö, jonka omistavat Kotkan 
kaupunki, Kymenlaakson sairaanhoito- 
ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea 

ja uutena Etelä-Kymenlaakson ammat-
tiopisto Ekami.

– Hankintalain mukaan emme voi suo-
sia kotimaisia tuotteita vaan kauppa-alu-
eena on EU. Meillä kotimaisuusaste on 
silti ollut aina hyvin korkea.

Tuotteiden korkea kotimaisuusaste 
syntyy Karppisen mukaan laatukritee-
rien kautta.

– Olemme olleet aktiivisesti vaikutta-
massa KL Kuntahankintojen tuotteita 
koskevissa pakollisissa ravitsemusvaati-
muksissa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
esimerkiksi lihan rasvaan, kovaan ras-
vaan, suolan ja natriumin määriin on 
tiukat kriteerit, jotka pohjautuvat ravit-
semussuosituksiin ja Sydänmerkki-kri-
teereihin.

– Mielikuva, että ostaisimme halvinta 

jauhelihaa, ei siis pidä paikkaansa. Ulko-
mainen lihateollisuus ei yleensä pääse 
annettuihin kriteereihin, Karppinen sel-
vittää.

– Lihan ja lihavalmisteiden kotimai-
suusaste on yhtiössä lähes 90 prosenttia. 
Ulkomailta on vain neljä erikoistuotetta. 
Maito on suomalaista. Perunat meille on 
jo vuosia tullut Pohjanmaalta - kotkalai-
sia perunoita kun ei ole tarjolla.

Miten kotimaiset tuotteet menestyisi-
vät hankintakilpailuissa?

– Suomalaisten pitää jatkossakin pitää 
huolta tuotteiden korkeasta laadusta. 
Ostajien tarpeitakin on hyvä kuunnella. 
Esimerkiksi Atria alkoi tehdä pienempiä 
lihakuutioita, joita voidaan käyttää mm. 
päiväkodeissa, Karppinen toteaa. 

Kotkan alueen sairaaloissa ja hoivakodeissa syödään kesäisenä päivänä päivälliseksi lihaperunaviipalevuokaa.

Mielikuva, että ostai-
simme halvinta jauhe-
lihaa, ei pidä paik-
kaansa. Ulkomainen 
lihateollisuus ei yleensä 
pääse annettuihin 
kriteereihin.

>
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Kirjoittaja on Atria Food Servicen myyntijohtaja.
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Suomalainen ruokaketju on 
suuren rakennemuutoksen 
edessä - suurimman sitten 
EU:hun liittymisen jälkeen 
vuonna 1995. Alkutuotannon 
tilanne on erityisen 
vaikea, eikä nykyisestä 
ahdingosta nousta ilman 
koko elintarvikeketjun 
muuttumista. Kilpailukykyä 
on kyettävä parantamaan.

KUINKA 
PARANNAMME 
SUOMALAISEN 
RUOAN 
KILPAILUKYKYÄ? 
 

S uomalaisen ruokaketjun raken-
nemuutos on kilpailukyvyn kan-
nalta välttämätöntä, toteaa Aula 

Researchin suomalaista ruoantuotantoa 
käsittelevä tutkimus. SOK:n tilaamassa 
tutkimuksessa on haastateltu 13 asian-
tuntijaa, jotka nostavat esiin ruoantuo-
tannon kompastuskiviä – mutta myös 
keinoja niiden ylittämiseksi. Tärkeintä 
on pyrkiä aitoon yhteistyöhön koko ket-
jussa. 

Seitsemän tapaa kehittää suomalainen 
ruokaketju kilpailukykyisemmäksi: 

KOKO RUOKAKETJUN 
YHTEISTYÖLLÄ
Asiantuntijoiden mielestä koko 
ruokaketjun tulisi hakea nykyistä 
huomattavasti tiiviimmässä yhteis-
työssä ratkaisuja alan ongelmiin. 

Ketjussa pystyttäisiin jakamaan tietoa, 
joka auttaisi ketjun muita osia kehitty-
mään. Esimerkiksi alkutuotanto hyötyisi 
siitä, että saisi nykyistä paremmin käyt-
töönsä kaupan ja teollisuuden keräämää 
tietoa kuluttajien käyttäytymisestä. Tie-
don avulla maatalouden toimijat pystyi-
sivät helpommin sopeuttamaan tuotan-
toaan kysyntään.  

RAKENTEITA UUDISTAMALLA
Rakenneuudistusta tarvitaan ruo-
kaketjun jokaisessa osassa. Alku-
tuotannon on edelleen kasvatet-
tava tilakokojaan ja parannettava 
tehokkuuttaan. Tuotantoprosessien 

tehokkuus ja innovaatioiden hyödyntä-
minen on olennaista. 

Myös teollisuuden tulisi parantaa tuot-
tavuutta, mutta panostaa etenkin jalos-
tusarvon nostamiseen. Lisäksi pk-sek-
torilla tarvitaan lisää innovaatiota ja 
kansainvälisiä menestystarinoita. 

Kaupan alaa myllää erityisesti digita-
lisaatio. Kaupan tulisi rohkeasti hyödyn-
tää se, ja ottaa kaikki irti Suomen tek-
nologisista vahvuuksista. Nykyisellään 
kirittävää riittää.  

ERIKOISTUMALLA ENEMMÄN
Hintakilpailussa emme pärjää, 
käyttäkäämme siis erikoistumista. 
Maailmanmarkkinoilla suomalai-
sen ruoantuotannon paras menes-
tysmistaktiikka on keskittymi-

nen niche-tuotteisiin ja -segmentteihin 
ja olla niissä maailman huippua. Myös 
kauppojen täytyy hyödyntää erikoistu-
mista. Keskivertokuluttajia ei välttä-
mättä enää edes ole ja kuluttajatrendit 
muuttuvat nopeasti. Kaupan täytyy vali-
koimillaan vastata moninaisiin tarpei-
siin ja tarjota räätälöityjä ratkaisuja eri 
kuluttajaryhmille. 

KILPAILEMALLA
Ruokaketjun yhteistyö ei sulje pois 
kilpailua, päinvastoin. Keskinäi-
nen kilpailu auttaa uudistumaan, 
innovoimaan ja luomaan menes-
tystarinoita. Kansainvälisillä 

markkinoilla pärjää paremmin, jos on 
jo kotimaassa löytänyt oikeat kilpailun 
välineet. Ja tätä kilpailukykyä oppii vain 
– kilpailemalla. 

ULKOMAAN VIENNILLÄ
Viennin eteen on ponnisteltava 
nykyistä selvästi enemmän. On 
rohkeasti etsittävä uusia, kaukai-
sempia markkinoita. Jalostamalla 
tuotteita pidemmälle kotimaassa 

niistä jää enemmän rahaa kiertoon 
omaan kansantalouteen. Vientiä terä-
vöittävät myös houkuttelevat tuotepak-
kaukset ja kiinnostavat bränditarinat. 

SÄÄNTELYÄ JÄRKEVÖITTÄMÄLLÄ
Nykyisellään suomalainen raskas 
elintarvikesääntely nostaa ruoan 
tuotantokustannuksia ja vähen-
tää sen kilpailukykyä. Kilpailuky-
vyn parantamiseksi ja vientimah-

dollisuuksien parantamiseksi sääntelyä 
on kevennettävä, kun sitä tähän saakka 
on jatkuvasti kiristetty. Suomi on jo tällä 
hetkellä maailman huippua elintarvike-
turvallisuudessa. 

TEKEMÄLLÄ TUKIPOLITIIKASTA 
NYKYISTÄ KANNUSTAVAMPAA
Kansalliset maataloustuet ovat 
Suomessa merkittäviä, ja niiden 
ohjausta olisi mahdollista muut-
taa melko ketterästi. Nykyisellään 

tuista puuttuvat kannusteet uudistami-
selle. Tukipolitiikan tulisi tukea vilje-
lijöiden uudistumista ja innovoimista. 
Tuilla olisi mahdollista kannustaa esi-
merkiksi erikoistumaan korkeamman 
jalostusarvon tuotteisiin.  

Lähde: Saman pöydän ääressä – eväitä suomalaisen  
ruoan tulevaisuuteen -tutkimus (Aula Research, 
2016)

Ylivoimainen  
kilpailuetumme: 
hyvä maku
Alkutuotannon vaikeasta tilanteesta puhutaan paljon, ja syystä: 
Tuottajahinnat eivät ole juurikaan nousseet vuoden 1995 
tasosta. Ilman tuottavuuden hurjaa nousua alkutuottajat olisi-
vat tänä päivänä vieläkin pahemmassa jamassa kuin missä ne 
nyt ovat.

Mutta myös ruokasektorin muissa osissa pinnan alla kuplii.
Kansainväliset teollisuusyritykset ovat jo rantautuneet 

tänne. Nykyään on myös paljon sellaisia yrityksiä, joiden omis-
tus on ulkomailla ja tuotanto Suomessa. Tulevaisuuden kysy-
mys on, kuinka pysymme vauhdissa mukana. Miten suomalai-
sella elintarviketeollisuudella riittää taloudelliset ja henkiset 
voimavarat seurata kehitystä?

Ruokaketjun uusia toimijoita auttaa se, että nykyään on uusia 
reittejä, eikä kaikki ole vain muutaman päivittäistavarakaup-
patoimijan käsissä. On ruokarinkejä, uusia ruokapalveluita 
jne. Monikanavaistuminen on nyt avainsana. Käsitteetkin ovat 
murroksessa: esimerkiksi valmisruoka on tänä päivänä aivan 
toista kuin vielä 10 vuotta sitten.

Teollisuuden osalta jatkossa tapahtuu nähdäkseni sekä kes-
kittämistä että pirstaloitumista. Isot yritykset keskittyvät 
enemmän muutamaan suuren volyymin tuotteeseen, ja toi-
saalta rinnalle tulee monenlaisia take away -palveluita.

Elintarvikeketju kohtaa tällä hetkellä erittäin paljon kansain-
välistä kilpailua, ja meidän toimijamme ovat kuin miniatyy-
rioperaattoreita verrattuna maailman isoihin toimijoihin. Ver-
tailun vuoksi: jotkut maat teurastavat päivässä 100 000 nautaa, 
me teurastamme 600.

Venäjä-pakotteet lyövät armottomalla tavalla suomalaista 
elintarvikealaa. Nyt on havahduttu siihen, että meidän pitää 
laajentaa elinpiiriämme kansallisten rajojen ulkopuolelle. 
Vientiin tarvitaan ehdottomasti lisää panostuksia.

Suomessa vahvuutena on suomalaisen ruoan vahva asema. 
Suomalaisen ruoan markkinaosuudet ovat vielä suuria, ja 
kuluttajat suosivat kotimaista ruokaa.

Suomalaisuus ei kuitenkaan riitä kilpailueduksi ulkomailla. 
Tuoteominaisuudet ovat olennaisia. Vahvuutemme on muun 
muassa tuoteturvallisuus, joka on meillä hyvällä tasolla. Tuot-
teemme ovat gmo-vapaita ja mikrobiologiset riskit ovat pieniä.

Mutta kaiken a ja o on hyvä maku. Hinnassa emme tule ikinä 
pärjäämään, mutta maussa kyllä. Kokeile vaikka itse!

Juha Gröhn

K
uva: Juho Paavola

Kirjoittaja on Atria Oyj:n toimitusjohtaja.

K O M M E N T T I

Hintakilpailussa emme pärjää, 
käyttäkäämme siis 
erikoistumista.

SUOMALAINEN RUOKAKETJU
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Herkullisen  
aterian salaisuus
Kampelaa suoraan savustuspöntöstä lapsuuden perheen mökillä, isomum-
min tekemää mansikkahilloa lusikalla kauhottuna Riihimäen lasipurkista, 
portugalilaista kasviskeittoa vaatimattomassa työmiesten ravintolassa Lis-
sabonissa, kotimaisia lähitilan karitsankyljyksiä omasta grillistä ystävien 
seurassa, hyvää vaaleaa leipää, jonka päälle on lorotettu laadukasta oliivi-
öljyä… Voisin jatkaa tätä listaa aika pitkään! 

Kaikki tuo kuvaa minulle herkullisuutta. 
Huomaatko, ei yhtään hienoa ravintola-annosta, ei yhtään ylihintaista 

raaka-ainetta. Tuiki tavallisia, hyviä laadukkaita makuja, koska muuta ei 
mielestäni tarvita! 

Olen itse ruoanlaittajana nimenomaan makuun panostaja. Arvostan toki 
nk. pipertäjiä ja totta kai ruoan täytyy näyttää herkulliselta, mutta maku 
on kuitenkin se tärkein. Asettelen itse ruoan mieluusti isoille vadeille, 
jolloin tuoreet yrtit, raastettu sitruunankuori tai ripaus kuivamaustetta 
riittää koristeluksi, arkena sitäkään vähää ei aina pöydästämme löydy. 
Tietysti on ihanaa mennä välillä korkealaatuisiin ravintoloihin syömään, 
jossa saa ihailla taitavien ihmisten taideteoksiin yltäviä annoksia. 

Mutta, jos minun pitäisi päättää mitä syön loppuelämäni, niin ne olisi 
hyvin yllä mainittujen kaltaisia aterioita. Yksinkertaisia, raaka-aineet 
esiin tuovia ruokia, ilman turhia kikkailuja! 

Herkullisuuteen liittyy vahvasti mielestäni myös sesonkiajattelu. Tuore 
mansikka harvemmin maistuu hyvältä tammikuussa tai blinit heinä-
kuussa. Uskon, että meidät on tarkoitettu syömään sesonkien mukaan ja 
meillä suomalaisilla on täysin erilaiset tarpeet kuin esimerkiksi intialai-
silla. Kun syödään mahdollisimman lähellä tuotettua, prosessoimatonta, 
kauden mukaista ja raaka-ainelähtöistä ruokaa, ei se voi olla muuta kuin 
herkullista.

Ja onhan siinä herkullisen aterian synnyssä vielä yksi salaisuus, nimit-
täin seura! Maailman parhaiten valmistettu entrecôte-pihvikään ei maistu 
herkulliselta, jos seura on huonoa. Kun pöydän ääressä on sinulle tärkeitä 
ihmisiä, ruoka maistuu aina paremmalta. Parhaassa tapauksessa luot tar-
joamallasi aterialla tuiki tärkeän makumuiston, jota muistellaan vielä vuo-
sikymmentenkin päästä. Syödään siis yhdessä! 

Vappu Pimiä on radiotoimittaja ja tv-juontaja, joka suhtautuu intohimoisesti ruokaan. Hänen ansioluettelonsa  

on täydentynyt jo yhdellä keittokirjalla, ja Radio Novan taajuudelta voi kuulla Vapun valtakunta -ruokaohjelmaa. 

Vappu laittaa ruokaa rennolla fiiliksellä ja kannustaa kokkaamaan vähän parempaa arkiruokaa, hyvistä raaka-

aineista, iloisella otteella.

K O L U M N I  
Vappu Pimiä

K
uva: Jouni H

arala

Punaisen lihan tuottamisen 
kaikki globaalit ympäristö-
ongelmat eivät toteudu 
Suomessa. Selitys löytyy 
muun muassa rehusta, hyvin 
sulavasta nurmesta.

Teksti: Toimitus

Kuva: Sami Helenius

”S uomessa toteutuu kolme nau-
danlihan tuotannon kymme-
nestä globaalista ympäristö-

haitasta. Suomalaisia ongelmia ovat 
märehtimisestä johtuvat kasvihuone-
kaasupäästöt ja järvien rehevöitymi-
nen typen ja fosforin osalta. Niihin me 
voimme vaikuttaa kotimaassa, kertoo 
nurmituotannon professori Perttu  
Virkajärvi Luonnonvarakeskus Lukesta. 

Kotimaisen lihantuottajan ongelma on 
hieman erilainen verrattuna kuluttajan 
ongelmaan.

– Globaalisti merkittäviin ongelmiin 
kuten eroosioon, vesivarojen vähäisyy-
teen tai sademetsien hakkuisiin ei suo-
malaisella tuottajalla ole mahdollisuutta 
vaikuttaa. Kuluttaja sen sijaan voi valita.

NAUTA JA NURMI KUULUVAT YHTEEN
Miksi kotimainen lihantuotanto rasittaa 
ympäristöä vähemmän kuin ulkomainen? 

– Luonnonolojen vuoksi. Suomessa 
riittää vettä, jota nauta ja sen ruoka, eli 
nurmi, tarvitsevat. Meillä sataa enem-
män kuin haihtuu. Metsiämme ei hakata 
karjan laidunmaaksi, Virkajärvi kertoo.

– Suomessa on nurmeen perustuva 
rehutuotanto, ja nurmi on parasta ravintoa 
naudoille. Sulava rehu vähentää päästöjä. 
Nauta ja nurmi kuuluvat meillä yhteen 
niin kiinteästi, että niiden ympäristövai-
kutuksia tulisi aina tarkastella yhdessä.

Virkajärven mukaan 40 prosenttia 
maatalousmaasta ei sovellu muuhun 
kuin nurmikasvien viljelyyn, joten ainut 
hyväksikäyttömuoto on laidunnus.

– Lehmä märehtijänä on siitä erin-

omainen eläin, että se pystyy muutta-
maan muille kelpaamattoman nurmire-
hun arvokkaiksi eläintuotteiksi. 

– Suomalaisen naudanlihantuotannon 
etuna on yhdistetty maidon- ja lihan-
tuotanto. Yhdistelmätuotanto on ympä-
ristön kannalta tehokas tuottaessaan 
samanaikaisesti maitoa ja lihaa.

Luonnonvarakeskus (Luke) tutki laa-
jassa, nelivuotisessa FootprintBeef 
-hankkeessa erilaisia tapoja pienen-
tää kotimaisen naudanlihantuotannon 
ympäristövaikutuksia. Tutkimuksen 
mukaan meilläkin on vielä parantami-
sen varaa. Naudanlihantuotannon  
aiheuttamia ilmastovaikutuksia voidaan 
leikata neljänneksellä. Rehevöittäviä 
päästöjä on mahdollista vähentää kol-
manneksella.  

 Lue lisää: www.luke.fi

NURMI PEHMENTÄÄ KOTIMAISEN  
NAUDAN YMPÄRISTÖJALANJÄLKEÄ

SUOMALAINEN RUOKAKETJU

Nurmituotannon professori  
Perttu Virkajärvi

 Katso video, jossa 
nurmituotannon 
professori Perttu 
Virkajärvi avaa 
suomalaisen 
naudanlihantuotannon 
ympäristövaikutuksia: 
atria.fi/konserni/
ajankohtaista/
nakoaloja-ruokaan

Naudanlihan- 
tuotannon 
ympäristöhaitat
 Globaalisti Suomessa
Kasvihuone- 
kaasupäästöt ✘ ✘

Rehevöityminen,  
typpi fosfori ✘   ✘

Happamoituminen ✘ ✔

Vedenkäyttö ✘ ✔

Monimuotoisuus ✘ ✔

Ylilaidunnus ✘ ✔

Kasvinsuojelu ✘ ✔

Maatalousmaan  
vaihtoehtoinen  
käyttö ✘ ✔

Hiilitase ✘  ✔

✘ = Ympäristöongelma
✔ = Ei ympäristöongelma
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 LASTAN VARRESSA

OHO! TULIPA 
MAUKASTA
Herkullinen ruoka ei synny sat-
tumalta. Erinomainen raaka-aine 
tarvitsee asianmukaisen ja osaavan 
käsittelyn. Asiansa tunteva ammatti-
lainen kuuntelee myös aina asiakas-
ta, olipa tämä sitten alakoululainen 
tai gourmet-elämyksiä hakeva har-
rastelijakokki. Millä muilla opeilla 
hyvä maku taataan? 

Teksti:  Mariaana Nelimarkka, Stiina Kiiveri, Merja Haverinen

Tätä kysyimme:

1. Millaisia herkkuja asiakkaanne 
arvostavat? Mitkä ovat menestyvimmät 
ruokatuotteenne?

2. Miten takaatte ruoan hyvä maun? 

3. Mitä ruokaa itse valmistat 
herkkuhetkiin? 

1. Liha ja kala ovat menestyvimmät tuotteemme: kuha- tai sii-
kafilee ja lihasta pihvit eri muodoissaan.

2. Hyvä maku lähtee siitä, että liha on ensiluokkaista ja käsi-
telty oikein. Oikea käsittely taas vaatii osaamista, kurinalai-
suutta sekä näkemystä siitä, miten hallitaan laaja valikoima. 

3. Teen makkarakastiketta. Teen välillä lihaisasta makkarasta, 
välillä pullamössömakkarasta tulisen makkarakastikkeen, 
se on suosikkini kuoriperunoiden kanssa!

1. Asiakkaamme arvostavat perinteistä kotiruokaa. Koululais-
ten top-listalta löytyvät pinaattiletut, makkarakeitto ja -kas-
tike, kalakeitto, makaronilaatikko ja lasagne. Löytyvät ne 
lihapullatkin sieltä.

2. Hyvän maun takaavat ensinnäkin laadukkaat raaka-aineet, 
asiakaslähtöinen tuotekehitys ja kunnossa oleva reseptiikka. 
Laatukriteereitä seurataan koko ajan tuotannon eri vai-
heissa: suola ja mausteet punnitaan tarkasti, ja laatukuvauk-
set ovat selkeät suutuntumaa ja väriä myöten. Esimerkiksi 
kastikkeen värivaatimus on sanallisesti kuvattu tuotanto-oh-
jeeseen. Tuotekehityksemme käy kerran viikossa asiakaspa-
lautteet läpi ja tekee sen pohjalta tuotehuoltoa resepteille.

3. Lämmin savulohi, tillikermaviilikastike ja uudet perunat. 
Jälkiruoaksi vohvelit, mansikat ja kermavaahto.

1. Viime vuosina asiakkaiden ostoksissa on ollut selkeästi näh-
tävissä halu yhdistää herkullisuus ja terveellisyys. Lisäksi 
kotimaisuutta arvostetaan paljon. Johtuu ehkä osin toimi-
alueestakin, että Atrian tuotteiden osuus myynnistämme  
on todella korkea. Ja asiakkaita viehättävät Atrian uutuudet.  
Ylipäätään ihmiset haluavat vaihtelua ja ottavat todella 
hyvin vastaan uusia tuotteita. 

2. Meillä hyvän maun takaavat osaavat ihmiset, jotka teke-
vät hyviä valintoja ja kuuntelevat tarkasti asiakkaita. Seu-
raamme trendejä ja uutuuksia ja selvitämme, mitä asiakkaat 
haluavat. Kaikissa myymälöissämme on palvelutiskiyrittä-
jät, jotka ovat alansa erityisosaajia. 

3. Kokeilen mielelläni uusia reseptejä. Yhdeksi hitiksi on osoit-
tautunut peuranlihapullat – jonka lihan olen muuten hank-
kinut itse metsästä. Taannoin tein peuranlihapullia ison 
määrän ja ajattelin pakastaa osan. Pojallani sattui olemaan 
kavereita paikalla, 18-20-vuotiaita nuoria miehiä. Tulin 
sanoneeksi, että olisi juuri uunista tulleita lihapullia tarjolla, 
tulkaa maistamaan. Poikalauma söi ne kaikki! 

Kymijoen Ravintopalvelut Oy on Kymenlaakson alueella vaikuttava Suomen 

ensimmäinen julkisomisteinen ravintopalveluita tuottava osakeyhtiö.  

Kymijoen Ravintopalvelut on palkittu Suomen parhaasta kouluruoasta,  

mutta tyytyväisiä asiakkaita on myös alueen päiväkodeissa, sairaaloissa,  

hoivakodeissa, henkilöstöravintoloissa ja muissa palveluissa. Yhtiöllä on  

päivittäin 10 000 asiakasta. Erilaisista vaativistakin asiakasryhmistä johtuen 

ruokalistoja on yli sata.
Minimani on itsenäinen, nopeasti uudistuva ja kehittyvä vähittäiskauppaketju. 

Minimani-yhtiöt muodostuu hypermarket-suurmyymäläyksiköistä. Minimanit 

sijaitsevat Jyväskylässä, Kokkolassa, Lempäälässä, Seinäjoella ja Vaasassa. 

Hallinto- ja tukipalvelut sijaitsevat Seinäjoella. Minimanin palveluksessa 

työskentelee vakituisesti noin 350 kaupan alan ammattilaista.

K-citymarket Iso Omena Espoon Matinkylässä uudistui keväällä kansainvä-

lisen tason ruokakaupaksi. Kaupan myymäläilmeessä ja palvelutarjonnassa 

on haettu inspiraatiota keskieurooppalaisesta ruokakulttuurista. Uudistuk-

sen suunnittelussa on hyödynnetty asiakasdataa, jolloin kaupasta on saatu 

kaupan omien asiakkaiden näköinen herkkukauppa. Kaupan valikoima kasvoi 

30 000 tuotteeseen ja palvelutiskeillä riittää pituutta yhteensä 60 metriä. 

K
uva: Eero K

okko

K
uva: K

aro H
olm

berg

K
uva: Tim

o Aalto

Kauppias  
Toni Pokela
K-CITYMARKET  
ISO OMENA

Tuotanto-
päällikkö 
Jyrki Karppinen
KYMIN RAVINTO-
PALVELUT OY

Toimitusjohtaja
Heikki Tynjälä
MINIMANI YHTIÖT OY
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LIHAN MESTARIT

A trialta voi tilata 
porsaan puolikkaan 
ruhon kolmeen 

osaan paloiteltuna. Mutta 
kuinka osat käsitellään 
asiakkaita varten? Atrian 
lihanleikkaaja Tuukka 
Honkaniemi opastaa. 
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Keskipala Kinkku

Takapotka
• Keittoihin 
• Pataruokiin
• Riimisuolattavaksi
• Makkaroihin

Silava
• Makkaraan
• Paistorasvaan 
• Maustamiseen

Ulkopaisti
• Jauhelihaan 
• Suikaleisiin
• Leikkeleisiin

Kulmapaisti
• Pataruokiin
• Jauhelihaan

Sisäpaisti
• Leikkeisiin
• Pataruokiin

Paahtopaisti 
• Paistiksi
• Savustamiseen

Luuton &  
rasvainen 
kinkku  
• Kinkkurulliin
• Karjalanpaistiin 

 Katso video kinkun leikkaamisesta osoit-
teessa https://www.atria.fi/konserni/ 
ajankohtaista/nakoaloja-ruokaan/

Etuneljännes

1.
IRROTA TAKAPOTKA
”Viillä veitsellä takapotka 
irti. Varo sisäpaistia, joka on 
potkaluun päällä. Käännä 
veistä kohti polvilumpiota, 

jottet haukkaa sisäpaistia mukaan.”

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

IRROTA SUOLILUU JA 
HÄNTÄLUU
”Putsaa liha suoliluun päältä. 
Piirrä puukolla suoliluun ja 
häntäluun ääriviivat.”

OTA SISÄPAISTI IRTI

KUORI KINKKU NAHASTA 
”Avaa kuvelihan palat ja viillä 
nahka rohkeasti auki. Käännä 
kinkku, ota loput nahat pois. 
Paistien päälle voi jättää 

jonkun verran rasvaa makua ja mehevyyttä antamaan.”

IRROTA REISILUU KINKUSTA
”Tee viilto sisäpaistin kalvoja 
myötäillen, varo rikkomasta 
kulmapaistin kalvoja samalla. 
Vie puukko reisiluun juureen. 

Näin saat reisiluun puoleksi näkyviin.”

”Avaa toiselta puolelta. 
Vältä syviä viiltoja. Kierrä 
polvilumpio auki. Putsaa päältä 
hieman lihasta, jotta pää on 
helpompi avata. Kierrä pää. 

Muista pitää puukko luuta myöten. Irrota reisiluu. ” 

”Avaa lonkkanivel, kierrä 
suoliluun päähän puukko koko 
ajan luussa kiinni. Raavi luu 
pois lihasta.”

”Pistä puukko häntäluun 
ja suoliluun välissä olevaan 
niveleen. Hivuta puukkoa 
eteenpäin linkuttamalla, 
jolloin häntäluu irtoaa 

suoliluusta nätisti. Irrota häntäluu lihasta. Putsaa suoliluun 
päältä liha pois. Varo tekemästä syviä viiltoja, koska alla on 
paahtopaisti. Avaa suoliluu.”

IRROTA KULMAPAISTI 
”Kierrä kulmapaisti puukolla. 
Pala on pallonmuotoinen ja 
siitä tuleekin sen toinen nimi 
pallopaisti.”

IRROTA PAAHTOPAISTI 
”Avaa liha ulkopaistin päältä.”

IRROTA POLVILUMPIO 
PYÖRÄYTTÄMÄLLÄ PUUKKO 
SEN YMPÄRILTÄ

VIIMEISEKSI JÄÄ ULKOPAISTI 
”Avaa reuna, jolloin saat rasvat 
välistä pois.”

”Leikkaa kinnerpaisti ulko-
paistin päältä pois. Lopuksi 
putsaa ulkopaisti. ”

Kinkusta voidaan hyödyntää takapotka, silava, ulko-
paisti, luuton & rasvainen kinkku, paahtopaisti, kulma-
paisti ja sisäpaisti. 
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PÖYDÄLLÄ

Suomen suurin 
aurinkovoimala
Atria aikoo rakentaa Nurmoon Suomen 
ensimmäisen teollisen mittakaavan 
aurinkosähköpuiston. Tehtaan alueelle 
maahan ja katolle asennetaan yli 24 000 
aurinkopaneelia. Nämä vastaavat 5 600 
megawattitunnin vuotuista sähköntuo-
tantoa. 

Hanketta varten Atria Suomi Oy on 
jättänyt investointihakemuksen työ- ja 
elinkeinoministeriön energiakärkihank-
keiden tukiohjelmaan. Päätöksiä tuesta 
odotetaan loppuvuodesta.
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turkulaist  
nauranliha-  
osaamist
Atria osti kesäkuussa 70 prosenttia turku-
laisen Kaivon Liha Kaunismaa -perheyh-
tiön osakkeista.

Kaivon Liha on erikoistunut puhtaasti 
naudan lihan käsittelyyn. 48 toiminta-
vuotensa aikana se on noussut valtakun-
nallisesti merkittäväksi lihateollisuus- 
yritykseksi. Sen Well Beef -tuoteperhe 
on tunnettu erityisesti fastfood-ketjujen 
ravintoloissa sekä suurtalous- ja ravinto-
lakeittiöissä. Kaivon Lihan korkealaatui-
set hampurilaispihvit ja kebab-tuotteet 
täydentävät Atrian naudanlihavalikoimia.

Kaupalla ei lehden painoon mennessä ollut  
Kilpailu- ja kuluttajaviraston lopullista hyväksyntää.

Uusin teknologia voi tarjota ratkaisuja 
myös elintarviketeollisuuden hävikki- 
ongelmiin. Atrian uuden sikaleikkaa-
mon teknologia Nurmossa edustaa  
eurooppalaisittain alan terävintä  
kärkeä. Nurmon uusi laitos ja vanho-
jen osien modernisointi valmistuvat 
lopullisesti kesällä 2017.

HÄVIKKI ON IHAN TURHAA!

Suomalainen liha  
tutuksi Ruotsissa
Atria on käynnistämässä Ruotsissa uutta 
Atria Meat -liiketoimintayksikköä, jonka 
tavoitteena on saada ruotsalaiset kulutta-
jat arvostamaan ja syömään suomalaista 
lihaa. Ruotsissa kuten Suomessakin 
kuluttajat arvostavat eniten kotimaista 
lihaa. 

MILLAINEN KÄSITYS RUOTSALAISILLA 
KULUTTAJILLA ON SUOMALAISESTA 
LIHASTA, MATS MARKGREN, YKSIKÖN 
VETÄJÄ?
Ruotsalaiset kuluttajat suosivat ruotsa-
laista lihaa. Kuluttajilla on selkeä mie-
lipide tanskalaisesta ja saksalaisesta 
lihasta, mutta ei juurikaan suomalai-
sesta. Suhtautuminen on melko neut-
raalia. Asiakkaat ovat kuitenkin erittäin 
kiinnostuneita.

 
 
 
 
 
 
 
MILLAISIA MAHDOLLISUUKSIA NÄET 
ATRIALAISELLE LIHALLE RUOTSISSA?
Meillä on erinomaiset mahdollisuudet! 
Omavaraisuusaste on Suomessa korkea 
Ruotsiin verrattuna. Hintatasomme on 
hieman kohtuullisempi, ja niin laatua, 
jäljitettävyyttä kuin eläinten hoitoa val-
votaan tiukasti. Voimme luoda ainut-
laatuista lisäarvoa tuotteillamme. Tältä 
pohjalta haluamme tehdä suomalaisesta 
lihasta varteenotettavan vaihtoehdon 
ruotsalaiselle lihalle. 

Ruoan tuotannon ja laajemmin koko ruokahävikin mini-
mointi on hyvin ajankohtainen ja tärkeä asia tuottajille, 
teollisuudelle, kaupalle ja kuluttajille. Atrialla on iso rooli 
tässä ketjussa.  

Atria on jo nyt alan johtava yritys ruoka-alan useilla 
osa-alueilla. Nyt se pyrkii alan johtavaksi yritykseksi myös 
hävikin minimoijana. 

– Hävikin vähentäminen on Atrialle iso ja tärkeä asia. 
Ostamme liharaaka-aineita ja muita tarvikkeita sadoilla 
miljoonilla euroilla joka vuosi. Kun pitkässä liha- ja ruo-
kaketjussa jokainen tekee työnsä huolellisesti ja tarkasti, 
vaikutuksetkin ovat isoja. Ne näkyvät niin tuotteiden ja 

työpaikkojen kuin talouden ja ympäristönkin tasolla, Atria 
Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi kuvailee.

Hänen mukaansa Atrian johtamisessa pyritään kohdenta-
maan kaikki voimavarat mahdollisimman tarkasti ja oikein. 
Tämä tarkoittaa niin teknologian ja laitteiden, energian ja 
työprosessien kuin raaka-aineidenkin optimointia. Kun 
voimavarat on kohdennettu tarkasti ja oikein, toiminta on  
mahdollisimman tehokasta. Tehokkuus useimmiten ratkai-
see myös toiminnan ja tuotteiden kilpailukyvyn.

Atrian tavoite hävikin minimoimiseksi on osa yhtiön päi-
vitettyä, vuoteen 2020 ulottuvaa strategiaa. Hankeen tunnuk-
sena on ”Hävikki on ihan turhaa! Säästämme miljoonia.”

Ruoan tuotannon ja laajemmin koko ruokahävikin mini-
mointi on hyvin ajankohtainen ja tärkeä asia tuottajille, 
teollisuudelle, kaupalle ja kuluttajille. Atrialla on iso rooli 
tässä ketjussa.  

Atria on jo nyt alan johtava yritys ruoka-alan useilla 
osa-alueilla. Nyt se pyrkii alan johtavaksi yritykseksi myös 
hävikin minimoijana. 

– Hävikin vähentäminen on Atrialle iso ja tärkeä asia. 
Ostamme liharaaka-aineita ja muita tarvikkeita sadoilla 
miljoonilla euroilla joka vuosi. Kun pitkässä liha- ja ruo-
kaketjussa jokainen tekee työnsä huolellisesti ja tarkasti, 
vaikutuksetkin ovat isoja. Ne näkyvät niin tuotteiden ja 

työpaikkojen kuin talouden ja ympäristönkin tasolla, Atria 
Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi kuvailee.

Hänen mukaansa Atrian johtamisessa pyritään kohdenta-
maan kaikki voimavarat mahdollisimman tarkasti ja oikein. 
Tämä tarkoittaa niin teknologian ja laitteiden, energian ja 
työprosessien kuin raaka-aineidenkin optimointia. Kun 
voimavarat on kohdennettu tarkasti ja oikein, toiminta on  
mahdollisimman tehokasta. Tehokkuus useimmiten ratkai-
see myös toiminnan ja tuotteiden kilpailukyvyn.

Atrian tavoite hävikin minimoimiseksi on osa yhtiön päi-
vitettyä, vuoteen 2020 ulottuvaa strategiaa. Hankeen tunnuk-
sena on ”Hävikki on ihan turhaa! Säästämme miljoonia.”

Ruoan tuotannon ja laajemmin koko ruokahävikin mini-
mointi on hyvin ajankohtainen ja tärkeä asia tuottajille, 
teollisuudelle, kaupalle ja kuluttajille. Atrialla on iso rooli 
tässä ketjussa.  

Atria on jo nyt alan johtava yritys ruoka-alan useilla 
osa-alueilla. Nyt se pyrkii alan johtavaksi yritykseksi myös 
hävikin minimoijana. 

– Hävikin vähentäminen on Atrialle iso ja tärkeä asia. 
Ostamme liharaaka-aineita ja muita tarvikkeita sadoilla 
miljoonilla euroilla joka vuosi. Kun pitkässä liha- ja ruo-
kaketjussa jokainen tekee työnsä huolellisesti ja tarkasti, 
vaikutuksetkin ovat isoja. Ne näkyvät niin tuotteiden ja 

työpaikkojen kuin talouden ja ympäristönkin tasolla, Atria 
Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi kuvailee.

Hänen mukaansa Atrian johtamisessa pyritään kohdenta-
maan kaikki voimavarat mahdollisimman tarkasti ja oikein. 
Tämä tarkoittaa niin teknologian ja laitteiden, energian ja 
työprosessien kuin raaka-aineidenkin optimointia. Kun 
voimavarat on kohdennettu tarkasti ja oikein, toiminta on  
mahdollisimman tehokasta. Tehokkuus useimmiten ratkai-
see myös toiminnan ja tuotteiden kilpailukyvyn.

Atrian tavoite hävikin minimoimiseksi on osa yhtiön päi-
vitettyä, vuoteen 2020 ulottuvaa strategiaa. Hankeen tunnuk-
sena on ”Hävikki on ihan turhaa! Säästämme miljoonia.”

ATRIAN   AURINKO

RUOKAHÄVIKKI SUOMESSA

Lähde: Motiva Oy

1. Kotitaloudet ................ 35 %
2. Teollisuus ................... 27 %
3. Ravitsemuspalvelut .... 20 %
4. Kauppa ....................... 18 %
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Ruoan tuotannon ja laajemmin koko ruokahävikin mini-
mointi on hyvin ajankohtainen ja tärkeä asia tuottajille, 
teollisuudelle, kaupalle ja kuluttajille. Atrialla on iso rooli 
tässä ketjussa.  

Atria on jo nyt alan johtava yritys ruoka-alan useilla 
osa-alueilla. Nyt se pyrkii alan johtavaksi yritykseksi myös 
hävikin minimoijana. 

– Hävikin vähentäminen on Atrialle iso ja tärkeä asia. 
Ostamme liharaaka-aineita ja muita tarvikkeita sadoilla 
miljoonilla euroilla joka vuosi. Kun pitkässä liha- ja ruo-
kaketjussa jokainen tekee työnsä huolellisesti ja tarkasti, 
vaikutuksetkin ovat isoja. Ne näkyvät niin tuotteiden ja 

työpaikkojen kuin talouden ja ympäristönkin tasolla, Atria 
Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi kuvailee.

Hänen mukaansa Atrian johtamisessa pyritään kohdenta-
maan kaikki voimavarat mahdollisimman tarkasti ja oikein. 
Tämä tarkoittaa niin teknologian ja laitteiden, energian ja 
työprosessien kuin raaka-aineidenkin optimointia. Kun 
voimavarat on kohdennettu tarkasti ja oikein, toiminta on  
mahdollisimman tehokasta. Tehokkuus useimmiten ratkai-
see myös toiminnan ja tuotteiden kilpailukyvyn.

Atrian tavoite hävikin minimoimiseksi on osa yhtiön päi-
vitettyä, vuoteen 2020 ulottuvaa strategiaa. Hankeen tunnuk-
sena on ”Hävikki on ihan turhaa! Säästämme miljoonia.”

Ruoan tuotannon ja laajemmin koko ruokahävikin mini-
mointi on hyvin ajankohtainen ja tärkeä asia tuottajille, 
teollisuudelle, kaupalle ja kuluttajille. Atrialla on iso rooli 
tässä ketjussa.  

Atria on jo nyt alan johtava yritys ruoka-alan useilla 
osa-alueilla. Nyt se pyrkii alan johtavaksi yritykseksi myös 
hävikin minimoijana. 

– Hävikin vähentäminen on Atrialle iso ja tärkeä asia. 
Ostamme liharaaka-aineita ja muita tarvikkeita sadoilla 
miljoonilla euroilla joka vuosi. Kun pitkässä liha- ja ruo-
kaketjussa jokainen tekee työnsä huolellisesti ja tarkasti, 
vaikutuksetkin ovat isoja. Ne näkyvät niin tuotteiden ja 

työpaikkojen kuin talouden ja ympäristönkin tasolla, Atria 
Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi kuvailee.

Hänen mukaansa Atrian johtamisessa pyritään kohdenta-
maan kaikki voimavarat mahdollisimman tarkasti ja oikein. 
Tämä tarkoittaa niin teknologian ja laitteiden, energian ja 
työprosessien kuin raaka-aineidenkin optimointia. Kun 
voimavarat on kohdennettu tarkasti ja oikein, toiminta on  
mahdollisimman tehokasta. Tehokkuus useimmiten ratkai-
see myös toiminnan ja tuotteiden kilpailukyvyn.

Atrian tavoite hävikin minimoimiseksi on osa yhtiön päi-
vitettyä, vuoteen 2020 ulottuvaa strategiaa. Hankeen tunnuk-
sena on ”Hävikki on ihan turhaa! Säästämme miljoonia.”
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3 X UUTTA

ENNEN & NYT   Rosvopaisti

1.

2.

3.

Jaakko Kolmosen ja Veijo Vanamon valmistamana vuodelta 1973: Atrian valmistamana tänä päivänä: 

Anna-Mari Honka-
niemi on nimitetty 
4.4.2016 alkaen Pohjan-
maan alueen aluepäälli-
köksi Atrian Food Service 
-organisaatioon. Hän vas-

taa alueen myynnin ja asiakasyhteistyön 
kehittämisestä. Anna-Mari on aiemmin 
toiminut ravintolasektorilla monipuoli-
sesti erilaisissa tehtävissä.

Lempeässä lämmössä 
kiireettä kypsynyt 
klassikko 
Atria Viljaporsaan Rosvopaisti n. 600 g, 
pintapippuroitua suomalaista viljapor-
saankasleria ylikypsänä. Lihaisaa rosvo- 
paistia on haudutettu 13 tuntia mie-
dolla lämmöllä. Rauhallinen kypsennys 
takaa murean rakenteen ja pintapippu-
rointi kruunaa maun. Parasta pihvinä tai 
paistina, mehukasta myös nyhdettynä. 
Herkullisimmillaan höyryävän kuumana, 
maistuu myös kylmänä. 

Mehevää ulkofilettä  
valmiina  
nautittavaksi

Atria Viljaporsaan Marmorifileitä on 
kypsennetty 13 tuntia miedolla lämmöllä, 
mikä takaa lihan mureuden. Maustekas-
tike tekee luontaisesti vähärasvaisesta 
lihasta mehevän, miedossa maussa on 
vivahde paahteista makeutta. Voidaan 
kuumentaa kokonaisena uunissa tai pan-
nulla pihveiksi leikattuna. Pakkauksen 
koko noin 600 g. 

Kotimainen  
broilerinliha maustaa 
arkiruoan laadulla

Atrian syksyn uutuuskärjen monikäyttei-
nen Atria Perhetilan Broilerin Fileejau-
heliha 3 % sisältää vähän rasvaa mutta 
runsaasti hyvälaatuista proteiinia. Perhe-
tila-pakkaus kertoo, miltä tilalta jauhe-
liha on kotoisin. Lisäaineeton, laktoositon 
ja gluteeniton. Tässä uutuudessa koros-
tuu alkuperä, maku ja laatu.

Katso Kolmosen ja Vanamon 
video Ylen Elävästä Arkistosta: 
http://yle.fi/aihe/ 
artikkeli/2013/06/10/ 
kesakeittio-rosvopaistia

Katso kuvaus seuraavalta sivulta.

Atria investoi 
broilerituotan-
toon Ruotsissa
Atria on käynnistänyt kolmivuotisen, 14 
miljoonan euron investointiohjelman 
Lagerbergsin broilerituotannon kehittä-
miseksi Ruotsissa. Investoinnit kohdis-
tuvat koko tuotantoketjuun: broilerien 
kasvatuksesta ja teollisesta tuotannosta 
Lagerbergsin tuotemerkin vahvistami-
seen asti.

Atria osti Ruotsin johtaviin siipikar- 
jayhtiöihin lukeutuvan Lagerbergsin  
tämän vuoden alussa. Tekemällään yri-
tyskaupalla Atria laajenee Ruotsin kasva-
ville broilerimarkkinoille. Familjen  
Lagerbergs on Ruotsissa arvostettu 
brändi, jonka  taustalla on yli 50 vuotta 
Etelä-Ruotsissa toiminut Lagerberg i 
Norjeby -yhtiö.

Vilppulalaisen Välikosken broileritilan  
järjestyksessä 16. isäntäpari  Anu-Maarit  
ja Tuomas Välikoski kertoivat tilansa arjesta 
K-Citymarket Turtolassa Tampereella.
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350 POSTAUSTA
Atria Perhetila -kampanja näkyi alku-
vuonna laajasti eri medioissa: televi-
sioissa, lehdissä, netissä, ulko- ja myy-
mälämainonnassa. Kampanja-aikana 
#atriaperhetilalta-postauksia tilojen 
arjesta kertyi 350 ja tuottajat olivat Atria 
Mestareiden mukana 23 kaupassa.

3,4 MILJ. KONTAKTIA
Netissä kampanja sai lähes 3,4 miljoo-
naa kontaktia. Kampanjasivulla atria.
fi/atriaperhetilalta vietettiin aikaa sel-
västi enemmän kuin kampanjasivuilla 
yleensä, jopa 9 minuuttia.

50 000 KULUTTAJAKOHTAAMISTA
Kaupoissa Atria Mestarit ja tuottajat 
kohtasivat lähes 50 000 suomalaista 

kuluttajaa. Kauppapäivät olivat tärkeitä 
jäljitettävyyden uskottavuudelle: lihan 
matkaa tilalta kaupan tiskiin voidaan 
todella seurata. Myös kauppiaat olivat 
erittäin tyytyväisiä päivien myyntiin.

Atria Perhetila -kampanja innosti kuluttajia
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Keltuaiskreemi
• 4 kpl luomukananmunaa
• suolaa

Kypsennä keltuaisia tunti vakuumipus-
sissa 65 asteessa. Mausta suolalla. Siivi-
löi ja laita pursotinpussiin.

Juustokreemi
• 2 dl täysmaitoa
• 200 g cheddarjuustoa raasteena
• 1 rkl maissijauhoa
• suolaa

Kiehauta kaikki aineet, mausta suolalla 
ja siivilöi. Jäähdytä, vatkaa auki ja laita 
pursotinpussiin.

Maitovaahto
• 8 dl täysmaitoa
• 5 kpl valkopippuria
• 3 kpl maustepippuria
• 1 kpl salottisipuli
• 2 timjaminoksaa
• 2 g soijalesitiiniä
• suolaa

Kiehauta kaikki aineet ja  
anna maustua 20 minuuttia  
kannen alla. Siivilöi ja  
mausta suolalla. 

Esillelaitto
Täytä isot makaronit eri  
täytteillä ja lämmitä varovasti  
esim. 60-asteisessa höyryuunissa  
kelmun alla. Lämmitä maito ja  
vaahdota. Koristele annos oreganolla. 
Voit myös täyttää pari makaronia  
ketsupilla.

UUSI TAPA AJATELLA

LIHAMAKARONILAATIKKO 
DECONSTRUCTED
Lihamakaronilaatikko koki täydellisen muodonmuutoksen 
Jouni Toivasen käsittelyssä. Tuttu lohturuoka muuttui 
hienostuneeksi ateriaksi, jonka jokainen raaka-aine on  
erikseen maisteltavissa. 

Teksti ja kuvat: Sari Tammikari

Dekonstruointi tarkoittaa osien erotta-
mista ja purkamista. Ruokamaailmassa 
on nyt muodikasta dekonstruoida. Ham-
purilainen muuttuu heti hienommaksi, 
kun sen osat levitetään kauniisti lauta-
selle ja niitä voi maistella erikseen haa-
rukkaa ja veistä käytellen. – Pyh, olisi 
eräs tuntemani kansanmies sanonut. – 
Mahassa kaikki menee kuitenkin sekai-
sin, hän olisi jatkanut heti perään. 

Lihamakaronilaatikko on koko kan-
san lempiruokaa. Tämä ketsupin paras 
kaveriruoka on kiireisen ihmisen luot-
toruoka, koska perusraaka-ainelista on 
lyhyt kuin suomen kesä. Sen voi syödä 
jopa pelkällä lusikalla, sohvannurkkaan 

käpertyneenä, lempisarjaansa televisi-
osta tuijottaen. Miten rahvaanomaista. 
Mutta, ah, niin tyydyttävää!

Jos haluaa kutkutella kulinaarisempia 
aistejaan, kannattaa tehdä kuin Toiva-
nen. Valmistaa jokainen laatikkoruuan 
raaka-aine huolellisesti erikseen ja koota 
niistä lautaselle annos, jonka nähdes-
sään ensin mykistyy ja sitten huokaisee 
ihastuksesta. Annoksen rungon muo-
dostaa aromikkaaksi paahdettu, laadu-
kas jauheliha. Se rouskuu ihanasti ham-
paissa ja täydentää pastan joustavaa 
pehmeyttä. Nyansseja annokseen tuovat 
kreemit, vaahdot ja pyreet.

Dekonstruoidun annoksen jokaisen 
suupalan muodostama makukokonai-
suus on aina yllättävä ja innostava.

Jouni Toivanen on keittiömestari, jota ajaa 
eteenpäin halu luoda uusia innovaatioita ja 
yhdistää moderneja valmistusmenetelmiä 
klassiseen gastronomiaan. Ruoan visuaali-
suus on hänelle melkein yhtä tärkeää kuin 
maku. Palkittu Toivanen on saavuttanut  
urallaan muun muassa Michelin-tähden 
Luomo-ravintolansa kanssa. 
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1.  Jauhelihasta on 
moneksi.

2.  Isot makaronit 
tekevät annoksesta 
näyttävän.

4.  Täytä makaronit  
eri täytteillä.

5. Ruskista jauheliha 
huolellisesti kuu-
malla pannulla, 
jolloin lihan omat 
aromi- ja makuai-
neet korostuvat.

Makaronit
• 4 dl isoja makaroneja
• 1 rkl oliiviöljyä

Keitä makaronit pakkauksen ohjeen 
mukaan. Jäähdytä kylmän veden alla ja 
pyörittele oliiviöljyssä. 

Ruskistettu jauheliha
• 200 g paistijauhelihaa
• 1 rkl rypsiöljyä
• 30 g voita

Kuumenna paistinpannu savuavan kuu-
maksi. Lisää puolet öljystä pannulle. 
Lisää pannulle puolet jauhelihasta ja rus-
kista kunnolla. Lisää vielä lopuksi puolet 
voista ja ruskista. Nosta sivuun. Toista 
toimenpide. Oleellista on ruskistuminen, 
joka lisää maku- ja aromiaineita lihaan.

Salottisipulipyre
• 5 kpl salottisipuleita
• 50 g voita
• ripaus suolaa
• valkopippuria myllystä
• ripaus maustepippuria

Kuori ja hienonna sipulit. Laita kaikki 
aineet kattilaan. Hauduta minimiläm-
möllä vähintään tunti. Soseuta ja pasee-
raa massa. Laita pursotinpussiin.

Annoksen rungon 
muodostaa aromikkaaksi 
paahdettu, laadukas  
jauheliha.
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TUTUKSI

P okaali lämmittää mieltä. Kaksi 
vielä enemmän. Sen tietävät Atrian 
puhelinmyynnin työntekijät. Asia-

kasyritykset valitsivat asiakastyytyväi-
syystutkimuksessa juuri atrialaiset viime 
vuoden parhaaksi myyntitiimiksi.

– Se merkitsee paljon. Se on todella 
hieno tunnustus, asiakasneuvottelija 
Katariina Källi sanoo.

Vaikka oikeastaan hän ei enää ole asia-
kasneuvottelija. Hän jäi keväällä eläk-
keelle ja siirsi pikkuhiljaa manttelinsa ja 
asiakkaansa Päivi Bohjaselle.

– Me seuraamme täällä ensisijaisesti 
myymiämme kiloja, ja totta kai on kiva 
saada tällainen tunnustus juuri asiak-
kailtamme, Päivi sanoo.

”MYYNTIHIMO RATKAISEE 
MENESTYKSEN”
Seinäjoella työskentelevä puhelinmyyn-
titiimi koostuu vähittäiskaupan ja Food 
Servicen Asiakasneuvottelijoista. Jokai-
nen on oma persoonansa, mutta heitä 
kaikkia yhdistää intohimo omaan työhön 
sekä usko Atrian brändiin ja arvoihin.

– Me puhumme myyntihimosta. Jos 
ihmisellä on aito halu myydä ja tulla 
siinä koko ajan paremmaksi, tässä työssä 
menestyy, vähittäiskaupan puhelin-
myynnin esimies Anu-Kaisa Honka-
niemi sanoo.

– On oltava rohkea sanomaan ja yrittä-
mään, koska asiakkaan on helppo sanoa 
ei. On uskallettava heittäytyä. Puheli-
messa ei anteeksipyytelemällä pärjää, 
vähittäiskaupan asiakasneuvottelija 
Riikka Kaunisharju sanoo.

Tuotteiden myynti asiakkaille mul-
listui 2000-luvun taitteessa, kun suuret 
keskusliikkeet siirtyivät tilaamaan val-
taosan tuotteistaan sähköisesti. Nykyi-
sin tilauksista noin 94 prosenttia tulee 
sähköisesti.

Lopun hoitavat Seinäjoen tehotiimit. 
Ne keskittyvät erityisesti yrittäjävetois-
ten asiakkaiden palvelemiseen. Heihin 
voi vaikuttaa, ja he myös hyötyvät asian-
tuntevasta myyntipalvelusta.

HYMYLLÄ
JA INTO-
HIMOLLA

Atrian myyntipalvelun 
ammattitaitoiset myyjät auttavat 

asiakasta ja kiinnostuvat siitä, 
miten hänellä menee. Pärjätäkseen 

tässä työssä myyjällä täytyy olla 
ripaus intohimoa mukana.

Teksti ja kuva: Juho Paavola

Lue Atria-blogista:  
Puhelinmyynnin maine  
ei ollutkaan totta 
www.atriablogi.fi

Paras  
kumppani
Viime vuoden lopulla Onway-tut-
kimustoimisto teki lihatalojen 
asiakasyrityksille asiakastyy-
tyväisyyskyselyn. Ne valitsivat 
Atrian vähittäiskauppa- ja Food 
Service -puolten puhelinmyyn-
titiimit parhaimmiksi kumppa-
neiksi.

ATRIAN VAHVUUKSIKSI  
NOUSIVAT: 
• Yhteyshenkilön luotettavuus 

ja kyky pitää lupaukset
• Kyky tarjota ratkaisuja  

aktiivisesti
• Yhteyshenkilön palvelu- 

halukkuus sekä reagointi 
ongelmatapauksissa 

• Yhteyshenkilön kyky hoitaa 
pitkäjänteisesti asiakas- 
suhdetta

Me puhumme myyntihimosta. 
Jos ihmisellä on aito halu myydä 
ja tulla siinä koko ajan parem-
maksi, tässä työssä menestyy.

– He haluavat kysellä tuotteista ja 
käyttötavoista, sekä neuvotella hinnoista 
asiakasneuvottelijan kanssa verkkoyh-
teyden lisäksi, Food Servicen puhelin-
myynnin esimies Liisa Sirkiä sanoo.

 
ASIAKAS ON TUNNETTAVA
Jokaisella asiakasneuvottelijalla on omat 
asiakkaansa, joille he soittavat yhdestä 
viiteen kertaan viikossa. Hyvä asiakas-
neuvottelija tuntee asiakkaan tarpeet, 
tilanteen ja persoonan. He ovat Atrian 
tuntosarvet asiakasrajapinnassa.

– Usein asiakkaan kanssa puhutaan 
muutakin, ja myyntipalvelu on ensim-
mäisenä aistimassa asiakkaan tuntoja. 
Sitä kautta saamme arvokasta tietoa 
asiakkaidemme tilanteesta, Anu-Kaisa 
sanoo.

Jokainen käsittelee päivittäin noin 
50-70 puhelua. Koska asiakassuhteet 
ovat pitkiä, tulevat persoonat molem-
missa päissä keskenään tutuiksi.

– Välillä vähän flirttaillaankin, ja 
välillä taas ollaan tiukasti asialinjalla. 
Ihmisen mukaan mennään, asiakas on 
tunnettava, Riikka huomauttaa.

Oleellista on auttaa asiakasta myy-
mään enemmän. Silloin kumartaa myös 
Atrian tase.

– Mitä paremmin tunnemme asia-
kasyritystemme asiakkaat, sitä parem-
min osaamme palvella omia asiakkai-
tamme, Anu-Kaisa kiteyttää. 

– Kun tuntee asiakkaan 
hyvin, asiat soljuvat suju-
vasti, Riikka Kaunisharju 
tietää. 
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