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Atria tuottaa  
kestävää arvoa
Atria on Pohjois-Euroopan johtavia liha- 
ja ruoka-alan yrityksiä. Olemme asiakkai-
demme, henkilöstömme ja omistajiemme 
arvostama, vuonna 1903 perustettu yritys. 
Olemme tehneet ruokaa ihmisille yli sata 
vuotta ja haluamme tehdä sitä tulevaisuu-
dessakin. Siksi toimimme maapalloa, ihmi-
siä ja ruokaa kunnioittaen.

Atrian uusiutuminen ja kasvu perustu-
vat erinomaiseen kaupalliseen osaamiseen 
ja tehokkaaseen, vastuulliseen toimintata-
paan. Päätuotteemme, hyvä ruoka, tuottaa 
paremman mielen ja kestävää arvoa kaikille 
sidosryhmillemme.

Liikevaihtomme vuonna 2020 oli noin 1,5 
miljardia euroa ja palveluksessamme oli 
noin 4 440 liha- ja ruoka-alan osaajaa Suo-
messa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Atria 
Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki 
Oy:ssä vuodesta 1991 lähtien.

Kana on asemansa 
ansainnut
Suomalaiset haarukoivat viime vuonna kanaa liki 28 
kiloa henkeä kohti. Viime vuosikymmenet tasaisesti 
kasvanut valkoisen lihan kulutus on ujuttautunut 
nokan mitalla ensimmäistä kertaa ohi muiden lihala-
jien. Miten kanasta on tullut suomalaisten suosikki?

– Kevyenä, vähärasvaisena ja puhtaana raaka-ai-
neena broileri miellyttää terveydestä, turvallisuudesta 
ja jäljitettävyydestä kiinnostuneita kuluttajia. Suoma-
laisille alkuperätieto on ruoan turvallisuuden tae. Myös 
tuotantoketjun vastuullisuus sekä eläinten hyvinvointi 
ja terveys korostuvat valinnoissa, listaa kanan suosion 
syitä Pellervon taloustutkimus PTT ry:n tutkimusjohtaja 
Sari Forsman-Hugg. 
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Heti aluksi haluan kiittää teitä edellisen 
vuoden hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa 
loistavaa vuotta 2022. Tässä lehdessä on 
jälleen paljon mielenkiintoista luettavaa 
ja pääpaino on kanassa. Miksi niin? Siksi, 
että sen merkitys suomalaisessa ruokapöy-
dässä on nyt erittäin suuri.

Kauppojen hyllyille alkoi ilmestyä perin-
teisen pakastekanan rinnalle tuoreita 
kanatuotteita – fileesuikaleita, rintaleik-
keitä ja fileitä – maustettuina ja mausta-
mattomina versioina 1990 luvulla. Tuolloin 
kulutus ampaisi nousuun. Tällä vuosi-
tuhannella kanan kulutus on enemmän 
kuin tuplaantunut tuosta ajasta ja se on 
nyt vuositasolla noin 150 miljoonaa kiloa. 
2000-luvulla kulutus oli noin 13 kiloa ja nyt 
se on yli 26 kiloa vuodessa henkeä kohti. 

Meidänkin perheessämme kanaa syö-
dään muodossa tai toisessa ainakin kaksi 
kertaa viikossa. On kivaa, että vaikka ylä-
kouluiässä olevat lapset eivät innokkaim-
pia kokkaajia olekaan, niin kanapohjai-
nen ateria syntyy heiltä ilman suurempia 
”teinihuokauksia”. Syynä on kuulemma se, 
että valmistus käy nopeasti eikä mene pie-
leen. Tottahan se on.

Vaikka kulutuksen kasvu on ollut hur-
jaa, uskomme, että kehittymisen varaa on 
vielä. Sen lisäksi, että kana-aterian valmis-
taminen on helppoa ja nopeaa, kanan liha 
on myös ravitsemuksellisesti kelpo eväs. Se 
on nimittäin hyvä proteiinien, vitamiinien 
ja mineraalien lähde ja sen rasvapitoisuus 
on alhainen. Eikä pidä unohtaa, että siipi-
karjapohjaisten tuotteiden kysyntä kehittyy 
myös esimerkiksi leikkeleissä, ruoanval-
mistustuotteissa ja valmisruokien kompo-
nenttina.

Haluamme olla toimitusvarmuudessa 
ykkösenä myös jatkossa ja vastaamme kas-
vavaan kysyntään toteuttamalla yhtiön his-
torian suurimman investoinnin. Se on uusi 

siipikarjalaitos, joka on jo rakentumassa 
Nurmoon ja arviomme mukaan tehdas on 
tuotantokunnossa vuonna 2024. 

Vähittäiskaupan siipikarjavalikoimasta 
ylivoimaisesti suurin osa on kotimaista 
alkuperää. Myös moni ravintola-asiak-
kaamme haluaa käyttää Suomessa vas-
tuullisesti tuotettuja raaka-aineita siitä-
kin huolimatta, että hintataso on kalliimpi 
tuontivaihtoehtoon verrattuna. Tästä, hyvät 
asiakkaamme, kiitos ja kumarrus.  

Pohjoinen, viileä sijaintimme ja kansalli-
set EU:n lainsäädäntöä tiukemmat vaateet 
eläintenpidolle synnyttävät kustannuksia, 
joita ei välttämättä muualla tuotetulla sii-
pikarjan lihalla ole. Palkinnoksi saamme 
kuitenkin nauttia antibioottivapaata lihaa 
ja tiedämme, että lintujen nokkia ei typis-
tetä ja uusi parvi saa aina tulla puhtaille 
pehkuille desinfioituihin kasvatushalleihin. 
Nämä ovat asioita, joita henkilökohtaisesti 
kuluttajana arvostan todella paljon. Toivot-
tavasti tekin.

Hyviä talvimyyntejä toivottaen
Antti Paavilainen
Päätoimittaja
Atria Suomi, johtaja, myynti

PS. Tuotteiden hiilijalanjälki puhuttaa 
monia. Olemme vastuullisuuden edelläkä-
vijä alallamme ja osoituksena tuotan-
tomme läpinäkyvyydestä olemme 
merkinneet hiilijalanjäljen kana-
pakkauksiimme ja tässä vaiheessa 
jo osaan porsastuotteita. Rinta 
vähän röyhistyy, sillä taisimmepa 
olla tällä saralla ensimmäisiä 
maailmassa.

Kanan kysyntä jaksaa  
kasvaa, eikä syyttä

ATRIALTA
A

LKU
PA

LA
T

        5

Haluamme olla 
toimitusvarmuu-
dessa ykkösenä 
myös jatkossa ja 
vastaamme kasva-
vaan kysyntään 
toteuttamalla yhtiön 
historian suurimman 
investoinnin.

KANAN KAUSI
Syksyllä 2021 kananlihan kulutus ylitti ensimmäistä 

kertaa possunlihan kulutuksen. Suomi kulkee kananlihan 
kulutuksen eturintamassa nyt ja monien ennusteiden 

mukaan myös tulevaisuudessa. Vuonna 2040 Suomessa 
syödään kanaa 37,6 kiloa henkeä kohti.

Kanassa moni asia on kohdallaan ja siitä on 
yksinkertaisesti moneksi.

Kana loistaa myös ilmasto- ja terveyskeskustelussa. 
Siipikarjalla on merkittävä rooli proteiininlähteenä 

kehitysmaissa. Yhtä tuotettavaa broilerikiloa kohden 
tarvitaan vain 1,7 kiloa rehua ja vettäkin kuluu  

suhteellisen vähän.

Kanan kausi näkyy myös kauppojen hyllymetreissä. 
Aiemmin sivuosaa näytellyt tuote on saanut paraati- 

paikan kylmähyllyistä. 

Meneillään on todellinen kanan kausi. Tuotantoeläimistä 
pienin on nyt kysynnän puolesta suurin.

Lähteet: Atria, YK:n Ruokajärjestö FAO

4        
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KIR JAVINKIT

MITÄ SUOMALAISET SYÖVÄT?
Maito, viljat, liha ja olut.  

Tässä ovat suomalaisten suosikkielintarvikkeet järjestyksessä suhteessa kulutukseen.
Vuonna 2020 keskiverto suomalainen kulutti kilogrammoina (suluissa vertailuluku EU-28):

Kotimaan ruokaperinteistä kiinnostuneelle
Suomalaista ruokaa etelästä pohjoiseen ja menneestä tulevaan — tietoa ja reseptivinkkejä on nyt tarjolla runsaalla kauhalla!

Suomen 
ruokahistoria 
— Suolalihasta 
sushiin

Ritva Kylli,  
Gaudeamus 2021
Suomalaisen ruoan 
historia on täynnä 

makoisia yllätyksiä ja tuttuja ruoka-aineita. 
Alussa oli suolakala, naurishaudikas ja 
kaali. Sittemmin suomalaiset ovat löytä-
neet spagetin, säilykeananaksen ja chilin 
sekä oppineet syömään puikoilla. Kirja 
kertoo jokapäiväisen ruokamme kiehtovan 
tarinan niin ruoan, sen syöjän kuin yhteis-
kunnankin näkökulmasta.

Suuri Karjalainen 
Piirakkakirja

Pirkko Sallinen-Gimpl, 
Karjalainen nuoriso-
liitto 2021
Karjalainen Piirakka-
kirja esittelee rikkaan 
karjalaisen piirakka-

perinteen koko komeudessaan. Tutuiksi 
tulevat sultsinat, tsupukat, supikkaat, 
vatruskat ja muut karjalaisen keittiön her-
kut. Reseptit ovat perimätietona suvuissa 
kulkeneita ohjeita, jotka on sovitettu 
nykykeittiön vaatimuksiin.

Reseptejä ja 
elämyksiä — Lapin 
kahdeksan 
vuodenaikaa

Sirly Schinmann, Heidi 
Seikkula, Cozy 2021
Lapin kahdeksan 
vuodenaikaa kut-

suu maukkaiden ruokien ja kiehtovien 
kokemusten pariin arktisella alueella. Kirja 
on kunnianosoitus pohjoisen puhtaalle 
luonnolle ja sieltä saataville raaka-aineille. 
Kirjasta löytyy niin nopeita reseptejä kiirei-
siin hetkiin kuin tekniikaltaan haastavam-
pia reseptejä itsensä ylittämiseen.

Kalaa kaupasta – 
pieni muistilista
Tuore kala on herkkä raaka-aine, joten ole 
tarkkana, jotta saat kaupasta ruokapöytään 
asti hyvälaatuisen tuotteen.
• Jos kotiin on pitkä matka, ota kylmä-

laukku mukaan.
• Hae kala kauppareissun viimeisenä 

ostoksena.
• Kysy kalatiskillä ostamasi kalan tuo-

reudesta sekä pyyntiajankohdasta ja 
-paikasta

• Säilytä paperista poistettu ja kuivattu 
kala kelmun alla jääkaapin viileimmässä 
kohdassa mielellään 3 asteessa.

• Käytä kala seuraavana päivänä.

Lähde: Kalaruoka.fi

Punainen, mehevä ja  
pian myös nimisuojattu
Suonenjoen Seudun marjanviljelijäin yhdistys haki ”Suonenjoen mansikka” -nimelle 
EU:n nimisuojaa. Nimisuojahakemus perustuu Suonenjoen Seudun tuottaman 
mansikan maineeseen.

Mansikkaa kuvaillaan seuraavasti: ”Suonenjoen mansikka” on kokonaan punainen, 
mehevä ja suutuntumaltaan pehmeän samettinen. Maultaan mansikka on makea ja 
aromikas.

Nimisuojajärjestelmän avulla vakiintuneen nimen omaavalle elintarvikkeelle pyri-
tään tuomaan suojaa ja lisäarvoa. 

Verkkokauppa vetää
Päivittäistavaroiden verkkokaupan  

arvo vuonna 2020 oli

395 M€

ja kasvua  
edellisvuoteen

259 %

Koko päivittäistavaramyynnistä  
verkkokaupan osuus oli

2 %
Lähde: Tietohaarukka 2021, Ruokatieto Yhdistys ry

 viljat
 liha
 kala
 maito (l)
 juusto
 voi
 muut maitovalmisteet (l)
 kananmunat
 hedelmät
 vihannekset
 sokeri
 kahvi
 olut (l)
 viini (l)
 väkevät alkoholijuomat (l)

81 (130)
79 (80)

15 (13)
101

25 (18)
3 (4)

39
12 (13)

65 (88)
64 (106)

32 (34)
9 (5)

68 (69)
12 (23)

4

Eri tuoteryhmien  
osuudet elintarvikkeiden  
päivittäistavarakaupan  

myynnistä v. 2020
(yhteensä 12 644 M€)

Maitotuotteet 
19 %

Viljatuotteet  
ja leipä 16 %

Liha 17 %Vihannekset 11 %

Hedelmät ja 
marjat 8 %

Alkoholittomat 
juomat 12 %

Muut 17 %
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NAUTINTOA!
Nautinto on yksi kuluttajien valinnoissa  

vahvimmin näkyvimmistä tekijöistä, joilla 
uusia ruokainnovaatioita tuotetaan.

Lähde: FoodDrinkEurope Data & Trends 2021,  
Innovation and consumer trends

A
LKU

PA
LAT

 2019   2020
  Nautinto
  Terveys
  Mukavuus
  Fyysisyys
  Etiikka

46,548,5

33,2

31,8

6,6

6,2
5,4

8,9

5,2

7,6

Suomalainen 
broileri  
seisoo terveillä 
jaloilla
Broilerien terveyttä kuvataan jalkapoh-
jaindeksillä. Arviointi tehdään tutkimalla 
teurastettavasta parvesta vähintään sadan 
linnun yksi jalkapohja. Parvi, joka saa alle 
40 pistettä, on hyväkuntoinen.

Suurin osa Suomessa teurastetuista 
broileriparvista sijoittuu alle 40 pisteen 
ryhmään ja 98,8 prosentilla pisteet jäävät 
”suomalaiselle erityistasolle”, eli alle 20:n.

Ruokakutsuilla
Joko olet kuunnellut Ruokakutsuja? 
Podcastissa toimittaja Tiia Rantanen on 
kutsunut vieraakseen tuttuja ruokaa rakas-
tavia vaikuttajia. Kuulijalle luvassa on – 
mitäpä muutakaan kuin puhetta ruoasta: 
kokkaamisesta, syömisestä, ruokavalin-
noista, ravintoloista ja hyvistä kotimaisista 
raaka-aineista.

Ruokakutsut on Ruokatiedon ja Hyvää 
Suomesta -merkin tuottama ohjelma.

 
Kuuntele: 
hyvaasuomesta.fi/ruokakutsut

Kolmasosa kaikesta 
maailmassa tuotetussa 
ruoasta menee hävik-
kiin. Jos ruoka- 
hävikki olisi maa, 
se olisi kolmanneksi 
suurin kasvuhuo-
nepäästöjen tuot-
taja Yhdysvaltojen ja 
Kiinan jälkeen.

Biovaaka Oy:n asiakkuusjohtaja  
Mattias Green Kauppalehdessä

ALKUPAL AT

Innovaatioita  
ohjaavat tekijät

Nettikauppa tuo helpompaa arkea
Lapsiperheissä kauppareissut tehdään lähikaupan sijaan mieluusti ja yhä useammin 
verkkokauppaan. Nettiostokset säästävät aikaa ja vaivaa. Kuluttajia viehättää ennen 
kaikkea verkko-ostosten helppous.

Statistan kansainvälisen kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaiset ylipäätään 
arvostavat verrattain paljon ruoan nopeaa ja helppoa valmistumista sekä ainesten 
saatavuutta. Halpa hinta on suomalaisten ruokaostoksissa paljon tärkeämpi kriteeri 
kuin ruotsalaisten, saksalaisten tai venäläisten, ja laadun merkitys taas vähäisempi.

Erityisesti koronavirus on nopeuttanut ruoan verkkokaupan kehitystä Suomessa. 
Lähivuosina ruokaostosten tekemisen kotisohvalta käsin ennustetaan vain kasvavan.

Lähde: Kaupan Liitto
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iStockphoto

Vaaleat  
valloittajat

Liha-alan historiaan vuosi 2021 jää broilerin vuotena. Suomalaiset 
haarukoivat viime vuonna siipikarjaa liki 28 kiloa henkeä kohti. Viime 

vuosikymmenet tasaisesti kasvanut valkoisen lihan kulutus on ujuttautunut 
nokan mitalla ensimmäistä kertaa ohi muiden lihalajien. Ennusteiden 

mukaan kulutus kasvaa vuoden 2030 tienoilla jo 34,3 kiloon. Miten ja miksi 
tuotantoeläimistämme pienin on noussut suomalaisten suosikiksi?

Teksti: Lea Penttilä | Kuvat: Tuukka Kiviranta, Juho Paavola

KANA KASVAA
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KANA KASVAA

Atrian siipikarjaliiketoiminnan johtaja 
Matti Perälä näkee kananlihan 86 pro-
sentin kotimaisuusasteen viestivän vas-
tuullisen tuotantoketjun ja laadukkuuden 
arvostuksesta. 

– All-in-all-out -kasvatusmuotomme, 
jossa parvet kulkevat taipaleensa yhtä 
matkaa, on globaalisti ainutlaatuinen. 
Kampylo-bakteereilta, salmonellalta ja 
muilta riesoilta vältytään, kun parvien 
vaihtuessa ammattilaiset puhdistavat broi-
lerikasvattamot perusteellisesti. Uusi parvi 
otetaan tiloihin vasta muutaman päivän 
kuivatuksen jälkeen. 

– Antibiootittomuus on ruoantuotan-
nossa tärkeimpiä asioita ja se on meriitti 
niin täällä kuin viennissäkin. Tilojen hyvä 
hygienia, erinomaiset kasvatusolot ja tark-
kuus eläintautien ennaltaehkäisyssä pitä-
vät linnut terveinä ja lääkkeettöminä. 

– Sen lisäksi, että atrialaisella broile-
rilla on 41 prosenttia kansainvälistä keski-
arvolukua pienempi hiilijalanjälki, Perälä 
muistuttaa sen olevan myös tehokas rehun 
käyttäjä. 

Yhden lihakilon tuottamiseen kuluu vain 
rapiat kaksi kiloa rehua.

Vastuullisuus näkyy siinäkin, ettei 
kanasta paljon hukkaan heitetä.

Kaikki elintarvikkeeksi kelpaavat osat 

hyödynnetään ja käytetään esimerkiksi 
eläinproteiinina lemmikkien ruoissa.

Vastuullisuuteen satsataan tosissaan 
ketjun joka silmukassa, mutta vastuul-
lisuusviestintään Forsman-Hugg toivoo 
lisää näkyvyyttä. 

Eläinterveydenhuolto on vahvuuk-
siamme. Tuotantoketjun hyviä käytäntöjä, 
ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähen-
tämistä sekä kanojen hyvinvoinnin ja  
terveyden edistämistapoja kannattaisi  
avata kuluttajille ja ruokapalveluille paljon 
nykyistä enemmän. 

Hyvä viestinnällinen keino olisi hyvin-
vointimerkinnän käyttöönotto. Luonnon-
varakeskuksen ja PTT:n toteuttaman tutki-
muksen mukaan suomalaiset suhtautuvat 
eläinten hyvinvointimerkintään myön-
teisesti ja ovat kiinnostuneita ostamaan 
hyvinvointimerkittyjä tuotteita.

Maustajan unelma
Atrian tuoteryhmäpäällikkö Johanna 
Hyytinen myöntää mietomakuisen kanan 
olevan maustajan unelma ja tuotekehitys-
tiimin temmellyskenttä. 

– Kanassa on hyvä pohja rohkeisiinkin 
makukokeiluihin. Lihan neutraalius on etu, 
mutta myös haaste: meidän on löydettävä 
kuluttajaa miellyttävät maut. Vankan perus-

tuotteistuksen lisäksi Atrialla on kesäisin 
laaja ja vaihtuva sesonkivalikoima, josta joi-
tain jää ympärivuotisiksikin tuotteiksi. 

– Suomalaiset arvostavat vähärasvaista 
ruokaa ja siksi kestosuosikki filee on ollut 
pitkään tuotekehityksemme keskiössä. 
Viime vuosina eri mauilla ja vahvuusas-
teilla paneroidut siivet ja koivet ovat rento-
ruokailun ja napostelun myötä nousseet 
varsinkin nuorten hiteiksi. Makuihin sat-
sataan, sillä jopa 26 prosenttia suomalai-
sista on kiinnostunut tulisista makumaail-
moista.         >

Broilerin tuotantoketjun vastuullisuus kiinnos-
taa kuluttajia ja siitä kannattaisi viestiä heille 
aktiivisemmin, Sari Forsman-Hugg kannustaa.

– Olemme onnistuneet kehittämään kuluttajia 
ja asiakkaita miellyttävän tarjonnan kaikkiin 
siipikarjan tuotesegmentteihin, Atrian tuote-
ryhmäpäällikkö Johanna Hyytinen (vas.)  
kiteyttää kasvun taustan. 

Atrian siipikarjaliiketoiminnan johtaja  
Matti Perälä sanoo atrialaisen kanaketjun  
olevan globaalistikin ainutlaatuinen.  
– Erikoisuutemme on täydellinen integraatio, 
jossa kaikki omasta rehutehtaasta kaupan  
hyllylle saakka on ketjun omissa käsissä. K umpi oli ensin, muna vai kana? Ai-

nakin suomalaisen ruokahistorian 

kantilta katsottuna vastaus tuohon 

ikuisuuskysymykseen on muna. 

Munivina kotieläiminä kanat yleistyivät nimit-

täin jo 1900-luvun alussa, mutta mureaksi ja-

lostetun broilerin tuotanto alkoi Suomessa 

vasta 1950–60-luvun taitteessa.

Broilereita on kasvatettu alusta lähtien  
sopimustuotantotiloilla. Atrian edeltäjä  
Itikka osuuskunta aloitti kasvatuk-
sen vuonna 1971. Alkuun broileria myy-
tiin kokonaisena ja pakastettuna, sittem-
min tuoretiskistä paloiteltuna, mutta vasta 
1990-luvulla hyllyihin tulleet marinoi-
dut suikaleet ja fileet osuivat ja upposivat 
suomalaisiin ruoanlaittajiin toden teolla. 
Nopeista arjen pelastajista tuli etenkin lap-
siperheiden herkkuja. Siitä lähtien tuote-
valikoiman jatkuva monipuolistuminen on 
osaltaan siivittänyt kanan kulutuksen kas-
vua lähes neljän prosentin vuositahdilla 
eikä hiipumista näy.

Kaikki kohtaa kanassa
Kanassa kaikki tuntuu olevan ajan hengen 
mukaisesti kohdallaan: helppous, mureus, 
notkeus monenlaisiin ruokalajeihin sekä 
valmistuksen nopeus. Myös ilmasto- ja 
terveyskeskustelussa kana kerää ainoana 
lihalajina kiitosta kuluttajilta. 

– Kevyenä, vähärasvaisena ja puhtaana 
raaka-aineena kana miellyttää terveydestä, 
turvallisuudesta ja jäljitettävyydestä kiin-
nostuneita kuluttajia. Suomalaisille alku-
perätieto on ruoan turvallisuuden tae. 
Myös tuotantoketjun vastuullisuus sekä 
eläinten hyvinvointi ja terveys korostuvat 
valinnoissa, listaa kanan suosion syitä Pel-
lervon taloustutkimus PTT ry:n tutkimus-
johtaja Sari Forsman-Hugg. 

Kaikki elintarvikkeeksi 
kelpaavat osat hyödyn-
netään ja käytetään 
esimerkiksi eläinpro-
teiinina lemmikkien 
ruoissa.
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Kanaan eivät pääse kyllästymään myös-
kään himogrillaajat. 

He asettelevat ritilöilleen mielellään hie-
man rasvaisempia luuttomia reisiosia, ja 
vartaista ja kanapaletista löytyvät suosi-
kit isommallekin grillausporukalle. Kanan 
suosio näkyy myös lounas- ja grilliravinto-
loiden listoilla.

Monipuolistuva tuotteistus ja käyttö kas-

vattavat kanan kysyntää, eikä valinnanvara 
todellakaan lopu: Atria valmistaa vähittäis-
kauppaan private label -tuotteiden lisäksi 
noin 90 Atria- tai Jyväbroiler -merkkistä 
kanatuotetta. Atria Food Servicellä on vali-
koimassaan noin 45 tuotetta.

Hyytinen tietää napostelu- ja premium-
tuotteiden kasvun olevan vasta alussa. 

Miksi kanan syönti kannattaa?
Moni haluaa yhdistää ruokavaliossaan keveyden, täyttävyyden ja monipuolisen 
ravintosisällön. Kanan kanssa se onnistuu. 

Kananliha on tärkeä ja hyvä vitamiinien, kivennäisaineiden ja proteiinin lähde. Se 
sisältää myös hyvin imeytyvää hemirautaa, jodia ja B-vitamiineja. Sen muutenkin 
vähäisestä rasvasta 2/3 osaa on terveydelle edullista pehmeää rasvaa. Kananlihan 
terveellisyys on monien tutkimusten mukaan kiistaton, huomioiden tietysti ruo-
kavalion kokonaisuus, toteaa ravitsemuksen ja terveyden johtava asiantuntija Heli 
Kuusipalo THL:stä.

Kanan laadukas proteiini sisältää kaikki tarvitsemamme välttämättömät amino-
hapot. Noin 70-kiloisen henkilön päivittäinen proteiinintarve on 70–84 grammaa. 
Ison osan tuosta saa esimerkiksi syömällä yhden 100-grammaisen kananleikkeen, 
jossa kypsennettynä on proteiinia noin 30 grammaa. Samalla siitä saa kalsiumia, 
magnesiumia, entsyymien toiminnalle tärkeää sinkkiä sekä sydänterveyttä edistä-
vää seleeniä. 

Kuusipalon mukaan parhaillaan päivitettävissä pohjoismaisissa ravitsemussuo-
situksissa tullaan painottamaan terveysnäkökulman lisäksi ruokavalion kestävyyttä, 
eettisyyttä sekä kuluttajille tärkeää ruokien jäljitettävyyttä.

Johanna Hyytinen ja 
Matti Perälä muistutta-
vat, että suomalaisella 
kanalla on huomat-
tavasti kansainvälistä 
keskivertolukua pie-
nempi hiilijalanjälki.

Ravitsemuksen ja terveyden johtava 
asiantuntija, THL, Heli Kuusipalo

Linnut Suomeen 
Broilereiden vanhempaispolvi tuodaan päivän ikäisinä Suomeen.

Hautomosta lautaselle 10 viikossa

Nuorikkokasvatustila 
Emonuorikoita kasvatetaan noin 

18-viikkoisiksi kasvatustiloilla.

Munittamo 
Kasvatustiloilta 

linnut siirretään 
munittamoon.

Hautomo 
Munat kuljetetaan 
hautomoon. Niitä 

haudotaan noin 21 
vuorokautta.

Kuljetus tilalle 
Kuoriutuneet untuvikot 

kuljetetaan Atrian 
sopimustiloille turvallisissa, 

puhtaissa ja kuljetusta varten 
rakennetuissa laatikoissa.

Kasvatus

• Broilereita kasvatetaan noin 5–6 viikkoa. 
• Broileri kasvaa noin 1,8 kilon 

teuraspainoonsa reilussa viidessä 
viikossa.

• Broileri syö elinaikanaan noin 3,6 kiloa 
rehua.

• Rehussa on kotimaisen viljan lisäksi 
kasviperäistä valkuaista, kivennäistä, 
hivenaineita ja vitamiineja.

• Tuotannon a ja o on all in – all out 
-periaate eli parvi kulkee taipaleensa 
yhtä matkaa.

• Lintujen jalat pysyvät terveinä, koska 
ne liikkuvat, kuopsuttavat ja kylpevät 
vapaasti turvepehkulattioilla.

• Tiloilla käytetään pääosin uusiutuvia 
energialähteitä.

Kuljetus teurastamolle  
Kuljetusmatkat 
teurastamolle ovat 
lyhimmillään kymmenestä 
minuutista puoleentoista 
tuntiin.

Kaupan tilaus 
Broilereita tilataan 
normaalissa 
tilausrytmissä. 
Merkittäviin 
lisäyksiin voidaan 
reagoida noin 10 
viikon varoajalla.

Broilerin taival munasta keittiöön 
kestää reilut 60 päivää.

Potkua omasta laaturehusta
Kehittyneenä ruokamaana kuljemme 
kananlihan kulutuksen eturintamassa ja 
kulutusennusteiden käyrät suuntaavat 
yläviistoon ainakin seuraavien vuosikym-
menten ajan. Vuonna 2040 syömme kanaa 
jo 37,6 kiloa henkeä kohti.

Tuotteistamisemme on kehittynyttä ja 
perustuu tuorekauppaan, lihan luutto-
muuteen, oikein mitoitettuihin pakkauk-
siin sekä laajaan makumaailmaan. Asiak-
kaamme kiittävät myös logistiikkamme 
nopeaa, parin päivän toimitustahtia, Perälä 
summaa. 

Oman rehutehtaan myötä Atria on edel-
läkävijä myös uusien kotimaisten ruokinta-
ratkaisujen kehittämisessä. 

Turvalliset laaturehut auttavat eläintä 
voimaan hyvin, ja vain hyvinvoivana se on 
tuottava. Valvomme ja testaamme niin 
raaka-aineita kuin rehuja läpi koko ket-
jumme. Kuluttajalle valaisemme reilusti 
tuotteen tien kattavilla pakkausmerkin-
nöillä.
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Mitkä tekijät ajavat kanaa kasvuun? Kes-
kon ja S-ryhmän edustajat löytävät paljon 
syitä, joiden ansiosta kanasta on tullut 
kestosuosikki.

Trendi on ollut samansuuntainen jo vuo-
sia. Korona nopeutti entisestään kanan-
lihan voimakasta kasvua, kertoo Keskon 
lihan ja lihajalosteiden osto- ja myynti-
päällikkö Kirsi Väistö.

Hän korostaa kasvun ajurina terveelli-
syyttä, helppoutta, makua ja yhä laajem-
paa tuotevalikoimaa. Siipikarja mielletään 
myös vastuulliseksi.

S-ryhmän myyntipäällikkö Juha Niemi-
nen luettelee lisää kanan suosion syitä: 
vähärasvaisuus ja edullisuus, mutta ennen 
kaikkea monipuolisuus.

Kana taipuu monenlaiseen käyttötar-
koitukseen: kokonainen grillattu broileri 

tai juhlava uuniruoka sopii viikonloppuun, 
napostelutuotteet tiettyihin hetkiin, ja 
kana on mainio proteiinilisuke salaatissa. 
On myös suosittuja puolivalmisteita kuten 
Atrian Vuolu, Nieminen luettelee.

Megatrendeinä jo vuosia vaikuttaneet 
helppous ja nopeus näkyvät myös kanaka-
tegorian sisällä.

Kirsi Väistö näkee, että laadukkuuden ja 
kiinnostavien makumaailmojen yhdistel-
mät korostuvat jatkossa. 

Nieminen toteaa, että vielä on tehtävää, 
jotta kananliha koettaisiin naudanlihan 
kaltaiseksi juhlaruoaksi.

Valikoimassa uusia makuja ja ruhonosia 
uudella tavalla

Valikoima on monipuolistunut valtavasti 
viime vuosina. 

– On tullut paljon uusia makuvariant-
teja ja pakkauskokoja, ja ruhonosia käy-
tetään eri tavalla kuin ennen. Kuluttajan 
kiinnostus ruoanlaittoon näkyy teollisuu-
den työssä. Nykyään on erilaisia fileitä ja 
paloja, osa haudutettavia, osa nopeasti 
valmistettavia, pintamaustettuja, öljyttyjä 
tai rapeaksi kypsennettäviä. Kesällä koros-
tuvat vartaat ja pihvit, Väistö summaa.

Nieminen tarkastelee valikoimaa myyn-
nin kautta. Suurin ryhmä ovat fileesuika-
leet, kategoria, joka sekin on monipuo-
listunut. On tullut isompaa suikaletta, 
fileekuutiota ja trendikästä, rohkeaa maus-
tamista.

Ei ihme, että se on iso ja kasvaa edelleen 
– suikaleet ovat helppo tapa valmistaa 
hyvää ruokaa kotona nopeasti.

Kaupassa näkyy siirtymää suositusta      > 

Teksti: Mariaana Nelimarkka
Kuvat: Ville Valppula, Suvi Kesäläinen

KASVULLE  
EI NÄY LOPPUA

Kanan kulutuksen kasvu näkyy myynnin  
jatkuvana kasvuna: kanan osuus  

tuorelihan myynnistä on sekä K- että  
S-ryhmässä noin 45 prosenttia.

Kananjauhelihan 
myynti on pientä 
muihin jauhelihoihin 
verrattuna, mutta sen 
kasvu on vauhdik-
kaampaa kuin millään 
muulla jauhelihalla.

Korona nopeutti entisestään kananlihan voimakasta kas-
vua, kertoo Keskon lihan ja lihajalosteiden osto- ja myyn-
tipäällikkö Kirsi Väistö.

S-ryhmän myyntipäällikkö Juha Niemisen mukaan vielä 
on tehtävää, jotta kananliha koettaisiin naudanlihan kal-
taiseksi juhlaruoaksi.

KANA KASVAA

Turun K-Citymarket Länsi-
keskuksen lihamestari Tapio 
Koskenmäki kertoo, että  
alkuviikosta myydään broile-
rin fileesuikaletta ja loppuvii-
kosta fileepihviä.

16                1716        



KANA KASVAA

Suomalaisen kanan tuoteturvallisuus  
on helppo todistaa
Antibioottivapaata broileria
Atrialaisen vastuullisen ruoantuotannon lähtökohta on 
ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointi. Edelläkävijänä 
Atria edistää antibioottivapaata tuotantotapaa. Eläinten 
hyvinvoinnista huolehditaan ennakoidusti, etteivät ne 
sairastuisi infektioihin, joita on syytä lääkitä antibiooteilla. 
Suomi on yksi antibioottienkäytön mallimaista: tuotan-
toelämiä lääkitään vain todellisessa tarpeessa, valvotusti 
ja varoaikoja noudattaen. Kun antibiootteja käytetään 
maltillisesti tai ei ollenkaan, pienenee todennäköisyys sekä 
antibioottiresistenssin että superbakteerien syntymiselle ja 
leviämiselle.  

Läpinäkyvä tuotantoketju
Atria toimii edelläkävijänä Suomessa ja sitoutuu siihen, 
ettei Atria Perhetilojen linnuille ole annettu antibiootteja 
koko niiden elinaikana. Eläinten terveys ETT ry:n tilasto-
jen mukaan yhdellekään suomalaiselle tuotantopolven 
broilerille ei ole annettu antibiootteja sitten vuoden 2009. 
Broilereiden terveys selittyy eläinten hyvillä elinolosuhteilla, 
asianmukaisella ruokinnalla, tehokkaalla hygienialla, sekä 
erinomaisella ja järjestäytyneellä eläintautien ehkäisytyöllä. 
Hyvä huolenpito eläimistä ja ensiluokkaisen puhdas liha 
ovat Atrialle äärimmäisen tärkeitä asioita, joista ei tingitä. 
Yhteiset pelisäännöt Atrian ja tilallisten kesken takaavat 
kuluttajan lautaselle päätyvän lihan turvallisuuden.

Millaista kanaa kuluttaja haluaa? 
 Food Market Herkun osastopäällikkö Toni Hamilo toteaa, 
että kanan on aina oltava suomalaista.

– Kotimaisuus on lähtökohta, muita vaihtoehtoja ei 
raa’assa kanassa ole. Nyt haetaan lisäksi laadukasta tuo-
tetta eli mahdollisimman vähän käsiteltyä kokolihaa, 
Hamilo summaa.

Hamilo on tyytyväinen teollisuuden tuoteportfolioon, 
mutta skarppaamisen varaa on hänen mielestään mari-
nadien laadun parantamisessa.

– Me teemme palvelutiskin marinadin itse tuoreista 
aineksista ja siksi marinoitu kana ostetaan meiltä tiskiltä, 
Hamilo toteaa.

Hamilon näköalapaikalla Helsingin keskustassa kanan 
prosentuaalinen osuus lihan kulutuksesta on kasvanut 
hieman. Vuosina 2020 ja 2021 myyntiluvut olivat identti-
set. Pitkään ”Stockan Herkkuna” tunnetun ruokakaupan 
valtti on palveleva lihatiski, ja myös broileria myydään 
runsaasti palvelutiskistä, noin 400 kiloa viikossa. Se vastaa 
kiloissa neljännestä lihatiskin myynnistä.

Suosituin kanatuote vaihtelee vuodenajan mukaan: 
kesällä paistileike ohittaa rintafileen. Hamiloa ilahduttaa, 
että paistileike löytää nykyisin tiensä muuallekin kuin gril-
liin, sillä se on hänestä paras broilerin osa. Yhdessä sisä-
fileen kanssa rintafileen ja paistileikkeen myynti kattaa 90 
prosenttia Food Market Herkun kanan myynnistä.

K-Citymarket Länsikeskuksen lihamestari Tapio  

Koskenmäki kertoo turkulaisten kananlihan syönnin kul-
kevan aika lailla samoja latuja.

– Valikoima on levinnyt valtavasti ja menekki pirstaloi-
tunut. Myynti jakautuu niin, että alkuviikosta myydään 
kanan fileesuikaletta ja loppuviikosta fileepihviä. Koi-
pi-reisi on hiipumaan päin, sillä hinta ei ole valintape-
ruste, Koskenmäki summaa.

Tampereelta lähtöisin oleva siipivillitys leviää hiljalleen: 
viikonloppuisin etenkin miehet herkuttelevat siivillä.

Koskenmäki toivoo, että uutuustulvaan saataisiin tolk-
kua. Kaikki tuotteet eivät pääse edes valikoimiin, ja niitä 
on hankala saada esille.

– Kaikkien kannalta olisi järkevämpää tehdä vähem-
män uutuuksia ja tuoda niitä harvoja isommin esille mai-
nonnassa ja kaupassa. Pitäisi yhdessä keksiä tapoja, että 
uutuudet eivät hukkuisi. Voisiko niiden esille tuomista 
jaksottaa?, Koskenmäki pohtii.

K-Citymarket Länsikeskus avasi syksyllä uuden ajan 
grocerantin kaupan sisälle. Lihamestari pääsi luomaan 
palvelutiskiin uudenlaisia tuotteita myös kanasta: 

– Teemme grocerantiin saltimboccaa eli käärimme 
kanafileen ilmakuivattuun kinkkuun ja salviaan. Se on 
raaka tuote, hyvännäköinen ja erottuu tiskistä. 

Näin Koskenmäki kokee löytäneensä hyvän keinon sii-
hen, miten kanasta saadaan juhlaruokaa.

koipi-reidestä luuttomiin tuotteisiin, 
samoin luullinen rintaleike väistyy fileen 
tieltä.

– Luuttomuus eli vaivattomuus jyllää, 
mutta siivet kasvavat kuitenkin koko ajan, 
Nieminen toteaa.

Keskon Väistön mukaan on nähtävissä 
myös siirtymää kanan jauhelihaan. Kun 
korona toi jauhelihaan myyntipiikin, se 
kohdistui myös broilerin jauhelihaan.

Kananjauhelihan myynti on pientä mui-
hin jauhelihoihin verrattuna, mutta sen 
kasvu on vauhdikkaampaa kuin millään 
muulla jauhelihalla. S-ryhmän Niemisen 
mukaan syynä on vähärasvaisuus. 

Lähes puolet myydystä  
tuorelihasta on broileria

Siipikarjan osuus on molemmissa kaup-
paryhmissä noin 45 prosenttia tuorelihan 

myynnistä. Vuotuinen myyntikäyrä on 
erilainen kuin muilla lihatuotteilla:

– Kanan myynti lähtee tammikuussa 
nousuun ja nousee kohti kesää. Maalis–
huhtikuussa on pääsiäisen aiheuttama 
piikki ja kesällä myynti on korkeimmillaan, 
Väistö kertoo.

S-ryhmän luvut ovat samantyyppisiä, 
ja broileria myydään grillikauden aikana 
jopa 2,5 miljoonaa kiloa kuussa. Syksyllä 
siirrytään grillattavista paistileikkeistä ja 
fileestä suikaleisiin ja jauhelihaan. Porsas 
vie myyntiä kohti joulua.

– Teollisuus on huomioinut hyvin pak-
kaukset, pakkauskoot, vastuullisuuden ja 
ekologisuuden. Isoilla toimijoilla on hyvin 
tuntosarvet auki, ja esimerkiksi vastuulli-
suudessa isossa roolissa on hiilijalanjälki, 
jonka Atria merkitsee pakkauksiin, Väistö 
toteaa.

Esimerkiksi pakkauskokoja mietitään 
yhteistuumin. Kana on päässyt nuorten 
parien ja sinkkujen suosioon, kun sopivia 
pakkauksia on tuotu pieniin talouksiin.

  S-ryhmän Nieminen korostaa kysyn-
tälähtöisyyttä: on tunnistettava trendit ja 
toiveet. 

– S-ryhmällä on tavoitteena hiilinegatii-
visuus vuoteen 2025 mennessä ja kannus-
tamme myös yhteistyökumppaneitamme 
vastuullisuuteen. Mutta ollaanko sen suh-
teen koskaan valmiita? Kasvavatko kulut-
tajien odotukset tuotannon ympäristöystä-
vällisyydelle ja eläinten hyvinvoinnille koko 
ajan, hän pohtii.

Kanan myynti lähtee tammikuussa 
nousuun ja nousee kohti kesää.
Kirsi Väistö, Kesko lihan ja lihajalosteiden osto- ja myyntipäällikkö
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päällikkö Tomi Hamilo muis-
tuttaa, että kanan on oltava 
aina kotimaista.



Haapojan tilan isäntä Jussi Haapoja avaa 
matkapuhelimestaan videoyhteyden kas-
vattamoon, jonne uudet untuvikot tulivat 
neljä päivää sitten. Hän päättelee kaiken 
olevan kunnossa, sillä tiput parveilevat 
tasaisesti hallin lattialle levitetyn turvepeh-
kun päällä. Osa näyttää leikkivän hippaa.

Jussi kertoo untuvikkojen painavan nyt 
76 grammaa. Teuraiksi ne lähtevät jouluaa-
ton aattona.

Perheen vanhin poika, Antti Haapoja, 17, 
opiskelee toista vuotta Kauhajoen maata-
lousoppilaitoksessa ja viettää viikot poissa 
kotitilalta. Myös Antilla on yhteys kasvatta-
mon kameroihin, ja aika usein hän kurkkii, 
mitä 30 kilometrin päässä kasvaville lin-
nuille kuuluu. 

Kurikan Kampinkylässä sijaitsevalla tilalla 
siirryttiin siipikarjankasvatukseen vuonna 
1991, tasan 30 vuotta sitten. Työn aloittivat 
Jussin vanhemmat. Jussi oli silloin 13-vuo-
tias.

– Ihan alusta asti sain olla mukana tässä. 
Olihan se tosi erikoista ja harvinaista siihen 
aikaan, sellaista uuden opettelua. Täällä 

meillä päin ei ollut muita kasvattamoita.  
Siipikarjanlihan kulutus on kasvanut 

vuosi vuodelta, eikä kasvulle näy loppua. 
Haapojat ovat laajentaneet omaa tuotan-
toaan aina kun se on ollut mahdollista. 
Kun ensimmäistä hallia oli laajennettu, sen 
rinnalle nousi toinen 1998 ja kolmas 2010, 
samana vuonna, jolloin tilalla tehtiin suku-
polvenvaihdos ja isännyys siirtyi Jussille.

Halleissa kasvaa noin 75 000 lintua. 
Kasvusta kertoo sekin, että Jussilla on 

lukuisia kollegoita Kurikan alueella. Lähi-
ruuan arvostuksesta taas se, että paikalli-
sen Hotel Kurikan ruokalistalla mainitaan 
kanan olevan ”kotimaista, usein kurikka-
laista”.

Haapojan tilalla on valmiudet laajentaa 
kasvatusta edelleen.

– Lämpökeskusta päivitettiin niin, että 
lämpöä riittää mahdolliseen neljänteenkin 
halliin, ja viime kesänä rakennettiin kui-
vaaja sillä ajatuksella, että kapasiteettia on 
isommankin viljamäärän kuivaamiseen ja 
varastointiin. 

Aivan lähitulevaisuudessa uutta kas-

vattamoa ei silti rakenneta, vaikka halua 
onkin.

– Investointipäätökset vaativat, että 
Atrialta näytetään vihreää valoa. Periaat-
teena on tasata tilojen keskikokoa, ja se on 
kyllä hyvä ja kannatettava periaate, Jussi 
toteaa. 

– Mutta heti kun saadaan laajennus-
lupa, ilman muuta rakennetaan uusi halli, 
jatkaa Antti. Hänellä on kova palo maatilan 
töihin, aivan samanlainen kun oli Jussilla-
kin saman ikäisenä.

Tilan työt ovat Antilla täysin hallussa. 
Hän osaa kaikki kommervenkit jo niin 
hyvin, että pystyy lomittamaan isäänsä, oli 
halleissa ja pelloilla sitten mikä tahansa 
vaihe menossa.

– Se nähtiin viimeistään, kun sairastuin 
keuhkokuumeeseen ja jouduin 1,5 viikoksi 
täysin pois pelistä, kertoo Jussi.

Tarvittaessa apuna on myös muu perhe: 
tilan ulkopuolella työskentelevä Marja 
Hemminki-Haapoja, perheen nuoremmat 
pojat Leevi ja Jaakko sekä Jussin ja Marjan 
vanhemmat.         >

Teksti: Pirjo Latva-Mantila 
Kuvat: Tuukka Kiviranta

KAIKKI ON KUNNOSSA, 
KUN TIPUT NÄYTTÄVÄT 

LEIKKIVÄN HIPPAA
Haapojan tilalla on kasvatettu siipikarjaa 30 vuotta.  

Tuotantoa on laajennettu sitä mukaa kun kanan kysyntä on kasvanut.

Antti ja Jussi Haapoja ovat tottuneet siihen, että kasvatusaikana linnut 
vaativat täydellistä valppautta 24/7. 

Heti kun saadaan 
laajennuslupa, ilman 
muuta rakennetaan 
uusi halli.

KANA KASVAA
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VALMISRUOKA

Maailman tervein siipikarja
Antille ovat itsestään selviä asiat, jotka isän 
ja isovanhempien piti aikoinaan opetella. 

– Jotta liha on taatusti turvallista, sen 
eteen on tehty paljon työtä tiloilla. Meil-
läkin vaatteiden ja kenkien vaihdot ja 
käsienpesut ovat tulleet rutiineiksi, joita 
kukaan ei kyseenalaista. 

Isä ja poika tietävät suomalaisen siipi-
karjatuotannon olevan koko maailman 
mittakaavassa ensiluokkaista ja ainutlaa-
tuista juuri siksi, että tautitorjunta on viety 
pidemmälle kuin missään muualla. Siitä 
he ovat ylpeitä.

Atria Alkutuotannon eläinlääkäri Päivikki 
Perko-Mäkelä kertoo, että tinkimätöntä 
työtä tuotanto-olosuhteiden kehittämi-
seksi on tehty kymmenien vuosien ajan.

– Suomessa lähtökohtana on jo kauan 
ollut se, että jos sairauksia ja ongelmia 
tulee, aina pyritään löytämään se lähtösyy 
ja puuttumaan siihen. Eikä niin, että oireet 
hoidetaan lääkkeillä.

Jotta kasvatus ylipäätään on mahdollista 
kylmässä pohjolassa, tuotantotiloilta vaa-
ditaan paljon.

– Ne on pakko rakentaa hyvin, sillä olo-
suhteet ovat kasvatuksessa kaiken a ja o,  

eikä lintujen vaatimuksista voi tinkiä 
yhtään. Näistä asioista ei enää tarvitse kes-
kustella tuottajien kanssa.

Kun uudet untuvikot tuodaan halliin, 
lämpötilan on oltava 35 astetta, ja riip-
pumatta vuoden- tai vuorokaudenajasta, 
lämmön, kosteuden, ilmanvaihdon pitää 
olla kunnossa, samoin ruokinnan, tauti-
suojauksen ja lukuisien muiden asioiden.

– Kaikki tehty työ on kantanut hedel-
mää, eikä lintuja ole tarvinnut lääkitä anti-
biooteilla yli kymmeneen vuoteen. 

Yksi esimerkki tehokkaasta tautitorjun-
nasta on se, että Suomessa mikä tahansa 
yli 2500 salmonellan serotyypistä johtaa 
toimenpiteisiin, kun yleisesti Euroopassa 
ollaan kiinnostuneita vain viidestä tietystä, 
ihmiselle vaarallisesta tyypistä.

– Meillä on se linja, että ihan sama mikä 
salmonella on kyseessä, sitä kohdellaan 
samalla tavalla kuin niitä, jotka on luoki-
teltu ihmisille vaarallisiksi. Suomessa ei 
teurasteta lihasiipikarjaa, josta on tavattu 
mikä tahansa salmonellatyyppi, Perko-Mä-
kelä sanoo.

Onnistuminen palkitaan 
Aina kun uusi lintuerä tulee tilalle, kasvatus 

alkaa nollasta. Tuottaja saa tilin vasta, kun 
linnut lähtevät teuraiksi. Onnistuminen 
palkitaan, mikä motivoi tekemään asiat 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaikki ei silti ole tuottajasta kiinni, sillä 
työhön liittyy monenlaisia itsestä riippu-
mattomia haasteita, kuten sään ääri-il-
miöt, turpeen noston loppuminen ja kus-
tannusten nousu.

Haapojan tilalla on asennettu kanahallin 
katolle sata aurinkopaneelia, jotka tuotta-
vat energiaa hallien viilentämiseen helle-
kesinä. Viljaa viljellään 160 peltohehtaarin 
alalla, siitä suurin osa käytetään ruuaksi 
omille linnuille. Viljely on onnistunut, 
vaikka takana on ennätyskuivia ja -mär-
kiä kesiä. 

Kananpojat saavat vielä toistaiseksi kyl-
peä turvepehkussa. Turvealustan ansiosta 
tarkastuseläinlääkäreiden laskemat, lintu-
jen hyvinvoinnista kertovat jalkapohjapis-
teet ovat Suomessa maailman huippua.

– Turpeelle ei oikein ole hyviä vaihto-
ehtoja vielä keksitty, toteavat Jussi ja Antti 
mietteliäinä. 

He kuitenkin luottavat lujasti siipikarjan 
tulevaisuuteen ja aikovat kehittää tilaa täy-
sillä myös jatkossa.

Lintujen vaatimuksista ei voi tinkiä yhtään,  
sanoo Atrian eläinlääkäri Päivikki Perko- 
Mäkelä.

Haapojan tilan linnut saavat syödä vapaasti, mikä tarkoittaa, että A-Rehun laadukasta rehua 
ja oman tilan kokojyvävehnää on tarjolla koko ajan.

Jotta liha on taatusti 
turvallista, sen eteen on 
tehty paljon työtä tiloilla.” 

Antti Haapoja
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Teksti: Mariaana Nelimarkka
Kuvat: Juho Paavola, Tuukka Kiviranta

JYVÄBROILER 
– BRÄNDI OMASSA LUOKASSAAN
Saarioisen alulle panema Jyväbroiler-brändi siirtyi Atrialle vuonna 2013.  

Sen vaaliminen on ollut atrialaisille sydämenasia, sillä broileri oli jo valmiiksi maineikas.

Atrian tuoteryhmäpäällikkö Johanna 
Hyytinen kertoo Jyväbroilerin ideasta:

– Saarioinen oli tehnyt hyvää työtä 
raa’an broilerin kanssa. Jyväbroilerin 
nimessä on hyvä sanaleikki, joka herättää 
vahvoja mielikuvia, ja se on brändi, joka 
toimii omalla logiikallaan. 

Kun Atria hankki Jyväbroilerin, valikoima 
oli kohtuullinen, mutta markkinaosuus 
pieni. Brändi oli kaupalle ja kuluttajalle 
tuttu, joten sillä oli arvoa. 

Hiljattain markkinointipäällikkönä aloit-
tanut Maria Orassaari toteaa, että Jyvä- 
broilerissa halutaan pitää kiinni sen 
omasta brändistä:

– Luonnollisuus, lisäaineettomuus, alu-
eellinen jäljitettävyys ja jyväruokinta muo-
dostavat brändin laadukkaan ytimen.

Orassaari vastaa brändistä ja siitä, miten 
siitä kerrotaan kuluttajalle.

– Jyväbroiler on premium-broilerimme. 
Premium-tuotteille on koko ajan enem-
män kysyntää, kun ihmiset satsaavat 
omaan hyvinvointiin ja raaka-aineiden laa-
dukkuuteen. Jyväbroiler erottuu hyllystä 
muista poikkeavalla pakkauksella ja vihre-
ällä värillään, Orassaari kertoo.

Käsityönä kuluttajalle
Jyväbroilerin ytimessä on laadukkuus ja 
käsityö jokaisessa työvaiheessa. Sahalah-

den tehdas mahdollistaa käsityömäisen 
tekemisen.

Erottautuminen alkaa leikkuusta. Esi-
merkiksi suikale on isokokoista ja selkeää 
palaa. Se jatkuu asetteluun: paistileike on 
aseteltu kauniisti rullalle.

Kaiken ydin on kuitenkin maustaminen.
– Jyväbroiler-tuotteet maustetaan laa-

dukkain pintamaustein, esimerkiksi mar-
jahipuin ja tuoreyrtein. Marinadeja emme 
käytä lainkaan, Orassaari kuvailee.

Jyväbroilerin tuotekehityksessä ollaan 
rohkeita. Orassaari kuvailee makumaa-
ilmaa hienostuneeksi ja vivahteikkaaksi. 
Maustamistekniikan ansiosta maut ovat 
intensiivisiä ja tukevat visuaalisuutta.

– Luomme trendikkäitä ja valtavirrasta 
poikkeavia makuprofiileja, kuten rosmarii-
ni-karpalo, rucola-appelsiini, lime-korian-
teri, basilika-sitruunaruoho ja katajanmar-
ja-vadelma, Orassaari kertoo.

Hyytinen huomauttaa, että Jyväbroi-
ler-tuotteet saavat aikaa osoittaa suori-
tuskykynsä, ja makujen suosiota seurataan 
yhtä valikoimajaksoa pidempään.

– Jyväbroiler on kasvattanut osuuttaan 
vuosi vuodelta. Tällä hetkellä 28 prosenttia 
suomalaistalouksista käyttää Jyväbroileria, 
Hyytinen toteaa.

Jyväbroiler hakee koko ajan laajempaa 
myymäläpeittoa ja hyllytilaa. Valikoiman 

laajuus ratkaisee, miten suuren osan hyl-
lystä sarja saa. Sarjassa onkin paljon eri 
vaihtoehtoja.

– Jyväbroilerissa on myös tuotteita, 
jotka eivät ole ihan jokapäiväisiä. Meillä on 
muun muassa kokonaista kanaa, halsteri- 
broileria. Pakkauskokoja löytyy eri kokoi-
sille talouksille sopivina. Tuotteissa on 
mistä valita niin arkeen kuin juhlaan.

Jyväbroilerin viesti on, että jokainen voi 
olla superkokki, kunhan saa hyvät raa-
ka-aineet. Pintamaustaminen helpottaa 
muuta ruuanlaittoa ja kotikokki pääsee 
helpolla hyvään lopputulokseen. 

Jyvin yksinkertaista, jyvin herkullista. 

Atrian markkinointipäällikkö Maria Orassaari 
kuvailee Jyväbroilerin makumaailmaa hienos- 
tuneeksi ja vivahteikkaaksi.

Tuoteryhmäpäällikkö Johanna Hyytinen ker-
too Jyväbroilerin kasvattaneen osuuttaan 
vuosi vuodelta. Tallä hetkellä 28 prosenttia 
suomalaistalouksista käyttää tuotteita.

Jyväbroiler-tuotteiden laadukkaat pintamaus-
teet helpottavat ruoanlaittoa.

Jyväbroilerin viesti 
on, että jokainen 
voi olla superkokki, 
kunhan saa hyvät 
raaka-aineet. 
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VASTUULLISUUS

HIILIJALANJÄLKIMERKINTÄ 
POSSUTUOTTEISIIN 

– ENSIMMÄISENÄ MAAILMASSA
Loppuvuodesta Atria toi hiilijalanjälkimerkinnän myös possutuotteiden 

kuluttajapakkauksiin. Merkintä kertoo tuotteen ilmastovaikutuksista ja tuotantoketjun 
työstä hiilineutraalin tulevaisuuden eteen.

Hiilijalanjäljen laskeminen ja merkitse-
minen possutuotteisiin on alalla ainut-
laatuista. Atria teki sen ensimmäisenä 
maailmassa. Merkintä kertoo tuotteen 
koko tuotantoketjun ilmastovaikutuksen 
hiilidioksidiekvivalenteiksi (kg CO2e/tuote) 
muutettuna. Siihen on laskettu sian lisäksi 
tuotteiden pakkausmateriaalit, mahdol-
liset muut raaka-aineet sekä tuotteen 
prosessoinnista aiheutuvat päästöt. 

Suomalaiset tiedostavat yhä paremmin 
ruuan ilmastovaikutukset ja hiilijalanjäljen 
merkitseminen on yksi tapa palvella kulut-
tajia paremmin, kertoo Atria-konsernin 
vastuullisuusjohtaja Merja Leino.

– Hiilijalanjälkimerkintä kertoo tuotteen 
ilmastovaikutusten lisäksi ketjun avoimuu-

desta ja kehitystyöstä. Se lisää tietoa ket-
jun eri osien päästöistä ja tekee näkyväksi 
sitä työtä, jota koko tuotantoketjumme 
tekee hiilineutraalin ruokaketjun saavutta-
miseksi, Leino jatkaa. 

Hiilijalanjälkimerkityt possutuotteet 
ovat kaupoissa ympäri Suomen. Ensim-
mäisessä vaiheessa merkintä on kolmessa 
tuotteessa.

Soijattomuus pienen hiilijalanjäljen 
avaintekijä 

Possun hiilijalanjälki on laskettu 32 atria-
laisen sikatilan kanssa. Yksi laskennassa 
mukana olleista on Honkalan tila Seinä-
joelta. 

– Laskenta kertoo, mistä tilamme hiili-

jalanjälki muodostuu ja mitä meidän pitää 
tehdä, jotta voimme pienentää hiilijalan-
jälkeä entisestään. Tärkeimpiä asioita on 
hyvä tuottavuus ja eläinten hyvinvointi 
sekä kotimaisiin raaka-aineisiin perustuva 
soijaton ruokinta. Soijasta luopuminen on 
ollut suurin yksittäinen tekijä hiilijalanjäl-
jen pienentämiseksi, kertoo tilan isäntä 
Pentti Honkala. 

Honkala on innoissaan, että on mukana 
joukossa, joiden tuottamalla sianlihalla on 
hiilijalanjälkimerkintä ensimmäisenä maa-
ilmassa. Tilalla on tehty pitkään työtä vas-
tuullisen tuotannon eteen. Ja työ jatkuu 
energiatehokkuutta, peltoviljelyä ja ruo-
kintaa kehittämällä. Eläinten hyvinvoin-
nista tinkimättä.

Atrialaisen  
possunlihan  

hiilijalanjälki

3,21 CO2e
per teuraskilo  

(2,55 CO2e per  
elopainokilo)

YKSI LUKU,  
 VALTAVASTI TIETOA

 
Kuluttajan kanapakkauksessa kohtaama hiilijalanjälkimerkintä on yksi luku.  
Se on keskimääräinen atrialaisen perhetilan hiilijalanjälki. Ennen kuin siihen  

saakka on päästy, on taustalle tarvittu todella mittava työ tietojen keräämiseksi  
ja ympäristövaikutusten laskemiseksi.

Pelkästään tilakohtaisen hiilijalanjäljen 
selvittämiseen tarvitaan kymmenittäin 
tietoja. Jokaisella tilalla on oma hiilijalan-
jälkensä. Se muodostuu tilan eläintuotan-
nosta, eläinten ruokinnasta, tilan energian 
kulutuksesta sekä tuotantopanosten 
kuljetuksista.

Rehuilla on suurin ympäristövaikutus
Suurin vaikutus tilakohtaiseen hiilijalan-
jälkeen on rehuilla. Atrialaisella broileri-
tilalla rehujen osuus hiilijalanjäljestä on 
noin 68 prosenttia. Rehujen iso merkitys 
johtuu siitä, että rehut kattavat kaikki 
ruokinnassa käytettävät ainesosat, myös 
rehujen viljelyn. Peltoviljely on iso koko-
naisuus, jossa monet asiat vaikuttavat 
hiilijalanjälkeen. Hiilijalanjälkeen lasketaan 
tuotantopanosten valmistuksesta aiheu-
tuvat päästöt, maaperästä ja kasvitähteistä 
syntyvät suorat ja epäsuorat päästöt sekä 

viljan kuivauksen ja viljelytöissä kuluvien 
polttoaineiden päästöt.

Tilalta tarvitaan siis tiedot viljeltävistä 
kasveista, niiden sadoista, viljelyalasta, lan-
noitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyt-
tömääristä, peltojen kalkituksesta ja maa-
lajeista.

Hiilijalanjäljen kannalta pellon kasvu-
kunnolla – eli sillä, miten ”pelto voi” – on 
suuri merkitys. Mitä paremmin pelto kas-
vaa ja tuottaa vihermassaa, sitä enemmän 
se myös sitoo hiiltä. 

Viljeltyjen rehujen lisäksi eläimiä ruo-
kitaan ostorehuilla, jolloin tilan hiilijalan-
jälkeen jyvittyy myös rehujen tuotannon 
päästöjä. Yksi iso tekijä atrialaisten tilo-
jen ruokinnassa on ketjun määrätietoinen 
työ tuontisoijan vähentämiksi. Sitä kautta 
myös rehustuksen hiilijalanjälki on pienen-
tynyt. Atrian perhetilojen broilereilla soijan 
osuus rehuista on enää alle 10 prosenttia. 

Lannan ja kuivikkeiden osuus alkutuo-
tannossa on 11 prosenttia. Lannasta tarvi-
taan määrien lisäksi tarkat analyysitiedot, 
koska lanta levitetään pelloille ja sen poh-
jalta taas kasvaa uutta viljaa rehuksi. Myös 
se, miten lantaa tilalla käsitellään, vaikut-
taa siitä aiheutuviin päästöihin.

Energian osuus hiilijalanjäljestä on viisi 
prosenttia. Tilatasolla energiaan lasketaan 
mukaan polttoaineen, sähkön ja lämmi-
tyksen päästöt. Luonnollisesti energia-
lähde vaikuttaa hiilijalanjälkeen. Koneet 
ovat pääasiassa polttomoottorilla toimivia, 
mutta esimerkiksi aurinkoenergian hyö-
dyntäminen tiloilla ei ole mikään harvinai-
suus.

Tilakohtaiseen hiilijalanjälkeen lasketaan 
lisäksi ostorehujen, kuivikkeiden ja lannoit-
teiden kuljetukset tilalle. Niiden osuus on 
kuitenkin pieni, noin prosentin luokkaa.

Rehut 68 %
Lanta ja kuivikkeet 11 %

Energia 5 %
Kuljetukset 1 %

Hiilijalanjäljen alkuperä:
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Delhi Rasoi -ravintoloissa kana on liharuokien tärkein raaka-aine, sillä kana istuu hyvin 
moniin resepteihin ja sopii monien asiakkaiden lautaselle. Ketju luottaa laatuun, joka 

syntyy itse jauhetuista mausteseoksista ja Atrian suomalaisesta kanasta.

Teksti ja kuvat: Juho Paavola

KANAT 
SUOMESTA,  
MAUT INTIASTA

Ravintolaketju Delhi Rasoin kauppakeskus 
Triplassa, Helsingissä, sijaitsevassa ravin-
tolassa on alkamassa lounas. Kokki Ram 
Chandra on valmistanut suuren kattilal-
lisen delhiläisen keittiön klassikkoruokaa, 
butter chickeniä, eli kanaa voi-tomaatti-
kastikkeessa.

– Muuten lounasbuffet elää, mutta 
butter chickeniä on oltava joka päivä, tai 
muuten tulee asiakkailta sanomista, Delhi 
Rasoin ravintolatoimenjohtaja Roni Auvi-
nen nauraa.

Intiasta kotoisin oleva pariskunta Has-
matullah Rahmanzadah, eli Rahman, ja 
hänen vaimonsa Neetu perustivat Delhi 
Rasoin vuonna 2013. Toiminta on kasvanut 

viiden ravintolan pääkaupunkiseudulla toi-
mivaksi ketjuksi, jonka suunnitelmissa on 
laajentuminen franchising-periaatteella 
pian myös muihin Suomen suuriin kau-
punkeihin. 

Delhi Rasoissa näkyy vahvasti perusta-
jien ajatus globaalista ruokakulttuurista. 
Rikkaat maut ovat Intiasta, mutta ravinto-
lan pelkistetty tyyli pohjoismaista.

— Intialainen ruoka mielletään tuliseksi, 
mutta delhiläisessä keittiössä tulisuuden 
tilalla ovat muut syvät maut. Meillä käy 
paljon toimistoväkeä, eikä lounaaksi sovi 
tulinen ruoka, jonka jälkeen maha on lop-
pupäivän kipeä, Auvinen perustelee.

Paistileike sopii tandooriuunin lämpöön
Päivittäin Delhi Rasoissa tarjoillaan neljän 
pääruoan buffet-lounas. Illalla tarjolla on à 
la carte -lista, jolla on kaksi lammasruokaa 
ja neljä kanaruokaa.

– Samalla kasvisruoan suosio kasvaa, 
mikä sopii delhiläiselle keittiölle hyvin. 
Intialaiset ruoat, kuten mustalinssi-kerma-
kastike eivät aina ole kovin kauniita, mutta 
maut ovat aivan ällistyttävän upeita, Auvi-
nen ylistää.

Delhi Rasoin keittiössä kana on lihoista 
käytetyin. Toisin kuin esimerkiksi porsaan- 
tai naudanliha, kana sopii lihaa syövien 
lautasille kulttuurista riippumatta. Raa-
ka-aineena Delhi Rasoi käyttää pääasiassa 

RESEPTI

Raita-kastike
Intialainen raita on täydellinen 
lisuke kanan kylkeen, mutta 
toimii myös esimerkiksi upeasti 
salaatinkastikkeena.

 
• 5 dl maustamatonta jogurttia
• puolikas raastettu kurkku
• 0,5 tl sokeria
• 0,5 tl suolaa 

0,5 tl mustapippuria
• puoli ruukullista tuoretta 

minttua
 

Raasta kurkku, laita siivilään ja 
puristele ylimääräinen vesi pois.

Sekoita muut raaka-aineet 
kurkun kanssa ja nauti!

kanan paistileikettä, jonka ravintolat tilaa-
vat Atrialta pari kertaa viikossa. 

Verrattuna maukkaaseen mutta herk-
kään fileeseen, paistileike kestää intialai-
sen keittiön sydäntä eli kuumaa tandoo-
riuunia paremmin. Kana saa seurakseen 
kastikkeet ja mausteseokset, jotka Delhi 
Rasoissa valmistetaan itse. Auvinen näkee, 
että hinnalla kilpailevista on parasta erot-
tua laadulla:

– Suomalainen kana on kalliimpaa kuin 
pakastettu mysteerikana toiselta puolelta 
maailmaa, mutta me haluammekin, että 
asiakkaat saavat hyvää ruokaa sellaisista 
raaka-aineista, joihin varmasti voi luottaa.

Butter chicken on 
lounasruokailijoiden 
kestosuosikki.

Kanan paistileike 
kypsyy meheväksi 
tandooriuunissa.

Hasmatullah Rahmanzadah  
perusti Delhi Rasoin vuonna 
2013 vaimonsa Neetun 
kanssa.

Suomalainen kana 
on kalliimpaa kuin 
pakastettu mysteeri-
kana toiselta puolelta 
maailmaa, mutta 
me haluammekin, että 
asiakkaat saavat hyvää 
ruokaa sellaisista 
raaka-aineista, joihin 
varmasti voi luottaa.
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Kuva: Eero Kokko
Teksti: Lea Penttilä | Kuvat: Marjaana Malkamäki

KUKKO KUULUU AAPISEEN  
— KANA KOULURUOKAAN

Kouluruokalistoilla kana on ottanut selkeästi kukonaskelta pidemmän harppauksen 
muuntautuessaan 1970-luvun kanaviillokista huippusuosittujen tortillojen meheväksi 

täytteeksi tai lempeän mausteiseksi broilericurryksi. Lihoista ainoana kana pitää 
pintansa kasvisruokien siirtyessä palvelulinjaston eturintamaan.

Kana jätti haalistumattomat muistijäljet 
viillokkisukupolvelle, mutta pääsee nyt 
aivan eri tavalla oikeuksiinsa Pirkanmaan 
Voimian kokkien muhittamassa broiler- 
caesarpastavuoassa. Ei yhtään ihme, 
että kauniin kullankeltaisen pinnan alla 
mehustunut broileri on tamperelaisen 
ammattioppilaitos Tredun opiskelijoiden 
suosikkeja. Hepolamminkadun toimipis-
teen ruokalan laareihin siitä ei tähteitä 
jätetä eikä wolttailu kuulu kanapäivään.

Vuosikymmenet näkyvät listoilla
Suomalainen ylpeyden aihe, maksuton 
koululounas, on ehtinyt jo kunniakkaaseen 
74 vuoden ikään. Kouluruoka on muuttunut 
yhteiskunnan myötä, ja jokaisen vuosi-
kymmenen listat kertovat oman aikansa 
Suomesta. 1940–50-luvuilla koulua käytiin 
puurojen, vellien ja keittojen voimalla. 
Makaronia ja tuoreita kasviksia oli tarjolla 
harvakseltaan 1960-luvulle tultaessa. Tuon 
vuosikymmenen aikana haarukan käyt-
töönotto toi lautasille laatikko- ja pataruoat. 

Raasteet, kanaviillokki ja tilliliha ryydit-
tivät oppimista 1970-luvulla. 1980-luvun 

nousukaudella lisääntynyt matkailu toi 
kouluruokiinkin italialais- ja espanjalaissä-
vyjä. Rahaa oli myös kanankoipiin ja jälki-
ruokiin. 1990-luvun lama vei lapsilta broi-
lerinkoivet ja asiakaspalautteet tillilihan. 
Margariinikin oli tiukassa leivän päälle. 
Kansainvälistyminen näkyi erilaisten ruo-
kakulttuurien huomioon ottamisena ja 
tutustutti koulussa wokkiin ja lasagneen. 
2000-luvun alussa kouluruokailu liitettiin 
opetussuunnitelmaan.

Tästä ajasta jää historiaan koululounas 
osana koulujen opetus- ja kasvatusteh-
tävää. Samoin päivittäinen kasvisruoka-
vaihtoehto ja kestävän kehityksen huo-
mioiminen ruoanvalmistuksessa. Ruoista 
2020-luvulla maistuvat broileri- tai kasvis-
curry, hampurilaiset jauheliha- tai härkä-
papupihvillä, uunimakkara tai soijanakit 
perunasoseella, tortillat broileri- tai kasvis-
täytteellä sekä pinaattikeitto ja -letut.

– Hyvällä menestyksellä tarjoillaan yhä 
myös lihapyöryköitä, makaronilaatikkoa, 
kalapuikkoja ja hernekeittoa – klassikkoja 
1980-luvulta, listaa suosikkeja Voimian pal-
veluesihenkilö Jenni Niemi.        >

Broileriruoat, ja erityisesti siivet, ovat jo 
osittain työelämässä olevan talotekniikkaa 
opiskelevan Aleksi Kivelän suosikkeja.

1940–50-luvuilla koulua 
käytiin puurojen, vellien ja 
keittojen voimalla.

– Toiselle asteelle sopiva makumaailma 
löytyy sekä tutuista arkiruoista että iha-
nasti mausteillaan lämmittävästä intialai-
sesta linssikeitosta. Aasialaismaut miellyt-
tävät varsinkin kasvisruoissa, Jenni Niemi 
summaa.
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Kuva: Eero Kokko

Kun tavoit-
teena on toimia 
vastuullisesti ja 
turvallisesti, on 
päätös kotimaisen 
lihan hankinnan 
suhteen usein 
listan kärjessä.

Kotimaisen ja turvallisen  
kanan suosio kasvaa  
ravintoloissa
Koko sen ajan, jonka minä olen toiminut ravintola-alalla, kanan kulutus on 
lisääntynyt. Muutos on ollut samansuuntainen sekä ravintoloissa että kuluttajien 
kysynnän osalta.

Kana onkin hyvä valinta monella tavalla. Atrian kokkibarometrin (2020) 
mukaan broileri on trendikkäin lihalaji ja sen suosio vain kasvaa, erityisesti lou-
nasruokailussa. Kasvavimpana ruokatrendinä alan toimijoiden kesken pidetään 
kotimaisuuden arvostusta. Tämän lisäksi 
kanan suosioon vaikuttavat varmasti hyvä 
maku, kanan sopivuus ruokavaliotaan keven-
täville ruokailijoille sekä valikoiman laajuus, 
eli monet uudet tuotteet, joita kanasta on 
foodservice-markkinaan viime vuosina kehi-
tetty.

Lihatuotteet ovat jo usealla ammattikeit-
tiöalan toimijalla 100-prosenttisesti suoma-
laista alkuperää. Kun tavoitteena on toi-
mia vastuullisesti ja turvallisesti, on päätös 
kotimaisen lihan hankinnan suhteen usein 
listan kärjessä. Lause, jonka kuulee usein: 
”Suosimme kotimaisia vaihtoehtoja ja meillä 
kaikki liha on jo suomalaista”. Myös ilmas-
tonmuutoksen hillinnän kannalta suomalai-
nen kana on hyvä valinta. Kotimaisen kanan 
hiilijalanjälki on lähes puolet kansainvälistä keskiarvoa pienempi.

Laadukkaiden, jäljitettävien raaka-aineiden merkitys on kasvanut ravinto-
la-alalla. Ravintoloiden asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia ruoan vastuulli-
suudesta, kuten sen alkuperästä. Yhä useammin kuulee kysyttävän, mistä liha 
on teille tullut ja onko annoksen kana varmasti kotimaista? Mietitäänpä vertai-
lun vuoksi esimerkiksi viinin valintaa. Siinä on itsestään selvää, että puhutaan 
tuotteen alkuperämaasta ja peräti alueesta. On hyvä, että näin tehdään nykyään 
myös kanan kohdalla.

Kotimaisuus yhdistetään turvallisuuteen, ja turvallisuutta tarvitaan etenkin 
nyt vallitsevan maailmantilanteen ailahdellessa. Kun tiedät mistä liha tulee, voit 
ylpeänä kertoa sen myös asiakkaillesi.

Kirjoittaja on Atria Food Servicen myyntijohtaja.

KOLUMNI

Kim Westerling

Kehitystyötä kouluruoan hyväksi
Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut työryhmän 
valmistelemaan hallitusohjelman mukaisen kouluruoan 
kehittämisohjelman. Ohjelma kattaa peruskoulun ja toisen 
asteen kouluruokailuun liittyvät teemat. 

Ohjelman tavoitteena on lisätä kouluruoan arvostusta ja 
kouluruokailuun osallistumista sekä kehittää kouluruokai-
lun käytäntöjä.

Ohjelman syynissä ovat muun muassa kotimaisuus-
aste, terveellisyys ja ekologisuus. Lisäksi samalla kehitetään 
tasa-arvoista ja yhteisöllistä kouluruokailua. Esimerkiksi väli-
pala halutaan tuoda jokaiseen kouluun osaksi kouluruokaa.

Ohjelman laadintatyö valmistuu lokakuussa 2022.

Lähde: Valtioneuvosto.fi

– Tarjoomustemme kotimaisuusaste 
on yli 70 prosenttia. Kotimaisen kanan- ja 
naudanlihan lisäksi esimerkiksi kalat, mar-
jat ja maitotuotteet ovat pääosin suoma-
laisia. Sydänmerkki-ateriat ovat käytössä jo 
päiväkodeissa ja kouluissa. Suolan vähen-
tyessä tuotekehitämme ruoista muilla 
tavoin maukkaita.

Kanalle lisää jalansijaa
Kanan nousu kansallisruoaksi näkyy 
myös opiskelijaruokailussa. Vaikka tuliset 
Hornetit ja popcorn-, pekoni- tai juus-
topaneroidut siivet kuuluvatkin nuorten 
bileiltoihin, maistuu kana tuttuna raa-
ka-aineena maltillisemmin maustetuissa 
koululounaissakin.

– Omassa keittiössämme varioimme 
sitä keittoihin, kastikkeisiin, lasagnettei-
hin, pyöryköiksi ja herkullisiksi tortillojen 
täytteiksi, Jenni Niemi kuvailee kananlihan 
moninaisia valmistustapoja. 

Uski kertoo kanaruokien määrän hieman 
lisääntyvän syyskaudesta 2022 lähtien, jol-
loin Pirkanmaan Voimia ottaa asteittain 
käyttöön uuden noin 33 000 ateriaa päi-
vässä valmistavan tuotantokeittiö Padan.

– Samalla lisäämme kotimaisia viljoja 
broilerin lisäkkeenä ja vähennämme riisin 
määrää.

Pirkanmaan Voimian tuotantokeittiöissä 
valmistuu aterioita noin 120 tamperelai-
seen päiväkotiin, kouluun ja oppilaitok-
seen. 

Virpi Uski uskoo, että aikuisten asenteet vaikuttavat paljon lasten ja nuorten kouluruoan arvos-
tukseen ja koulussa syömiseen. Hän toivoo ruokakasvatuksen nivomista eri oppiaineisiin.

70-prosenttisesti kotimaista
Kouluruokien ravitsemuslaatu määritel-
lään Valtion ravitsemusneuvottelukunnan 
ruokailusuosituksissa. Ravitsemusasian-
tuntija Virpi Uskin mukaan kalaruokia on 
kerran viikossa, kanaa pari kertaa, punaista 
lihaa kerran pari ja makkaralihavalmisteita 
pidemmällä aikavälillä korkeintaan joka 
toinen viikko. Tredussa kasvisruoka on 
päivittäin tarjolla toisena vaihtoehtona ja 
sen ottamiseen kannustetaan linjaston 
paalupaikalla.

– Jos nuori syö täysipainoisen ateria- 
kokonaisuuden, täyttää se kolmas-
osan hänen päivittäisestä energiantar-
peestaan. Kouluruokaankin haetaan 
kestävyyttä innovatiivisilla tavoilla, ja 
tuotekehityksemme etsii jatkuvasti kas-
viproteiiniruokalajeja listoilla jo vuosia 
olleiden soijarouheen ja härkiksen lisäksi. 
Elintarviketoimittajat tarjoavat mielellään 
tuotteita testattavaksi, Uski kiittelee.

Tredulaisia osallistetaan uutuuksien 
valintaan ruokailun yhteydessä järjestet-
tävillä asiakastestauksilla. Kouluruokai-
lusta puhuminen ja palautteiden kuunte-
leminen on huomattu hyviksi kouluruoan 
arvostuskeinoiksi. 

Tredulaisten  
koululounaat
1.  Tortillat
2.  Hampurilaiset
3.  Uunimakkara
4.  Lihapyörykät
5.  Pasta carbonara
6.  Kalapihvit
7.  Hernekeitto
8.  Kalakeitto
9.  Broilerpyörykät
10. Tonnikalapastavuoka

TOP 
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TIMO  
NIEMINEN

1. Kanatuotteiden myynti ja myynninosuus 
sekä myös tuotevalikoima ovat meillä 
kasvaneet. Kuluttajat ovat löytäneet 
fileetuotteiden rinnalle yhä useammin 
myös kanan paisteja ja paistileikkeitä. 
Tämä näkyy erityisesti kesällä grilliseson-
gin aikana. Olemme tuoneet valikoimiin 
myös omat lihamestareiden valmistamat 
kanatuotteet valintalihaan sekä palvelu-
tiskillemme.

2. Suosikkireseptejäni ovat kanapastat. 
Yksinkertaisimmillaan laitetaan hornetit 
uuniin ja tehdään maukas chilima-
joneesidippi. Pöytään patonkia tai 
ciabattaa valkosipulituorejuuston kera. 
Yksi ehdottomista suosikeista on tällä 
hetkellä kanan ohutleikkeestä valmis-
tettu italialaisen keittiön saltimbocca 
herkkutattirisoton kera.

Timo Nieminen työskentelee lihamestarina 
Heinolan K-Citymarketissa.

MIKKO  
TAMMILA

1. Siipikarjan kasvava myynti ja valikoimat 
on meillä huomioitu. Tarvittavaa lisätilaa 
on raivattu ja olemme valmiina vieläkin 
kovempaan menekkiin.

2. Kolmen lapsen isänä kiireiseen arkeen 
helpotusta tuovat nopeat kanaruuat. 
Lasten suosikki on pestokana. Suika-
leista olen siirtynyt kuutioihin — ne ovat 
erittäin monikäyttöisiä. Grillatessa par-
haita ovat ehdottomasti paistileikkeet, ja 
savustuksessa aivan ihana tölkkikana.

Mikko Tammilalla on kaupan alalta 30 vuoden 
kokemus, ja K-Citymarket Kupittaan osastopääl-
likkönä Turussa hän on toiminut 10 vuotta.

TIMO  
SALMINEN

1. Kaupassamme kanan myynnin kasvu 
näkyy eniten pihveissä ja fileissä, 
erityisesti pintamaustetuissa, mausta-
mattomassa sekä suuren lihaprosentin 
omaavissa tuotteissa. Kasvu näkyy myös 
omissa tehdyissä maissileivitetyissä file-
pihveissä joita myydään hyvin. Valmiiden 
marinoitujen suikaleiden ja alhaisen 
lihapitoisuuden tuotteiden myynti 
laskee tasaisesti. Luullisen ja kokonaisen 
kanan sekä jauhelihan myynti on pientä. 
Lihaosaston viikoittaisista lihatarjouk-
sista on kanan osuus 70–80 prosenttia.

2. Oma suosikkikanareseptini on 
kana-nuudeliwokki.

Timo Salminen on Turun K-Citymarket Ravattu-
lan lihamestari.

TAPIO 
EINOLA

1. Meillä Prismoissa on kanatuotteissa 
ollut kasvua viime vuoteen 3 prosenttia 
ja edellisenä vuonna oli 6 prosenttia eli 
kanan kysyntä on ollut viime vuosina 
tasaisesti nousevaa.

2. Helppo ja nopea broileri bravuurini on 
chilipasta. Maustamaton broilerisuikale 
ruskistetaan pannulla, maustetaan 
broilerimausteella, lorautetaan soijakas-
tiketta ja oman maun mukaan chilikas-
tiketta, lisätään purkki pippurikermaa 
ja annetaan hautua noin vartti — sillä 
aikaa pastakin valmistuu. Valuta vesi 
pois pastasta ja sekoita kastike pastan 
joukkoon ja tarjoile.

Tapio Einola on ollut ruokakaupassa töissä 
vuodesta 1976 alkaen ja viimeiset 13 vuotta 
Prisma Mikkolassa päivittäistavaran myyntipääl-
likkönä. Viime syksystä alkaen hän on toiminut 
Satakunnan Osuuskaupassa ruokakaupan 
kehityspäällikkönä.

SELFIESSÄ
Palstalla ruoka-alan ammattilaiset kertovat näkemyksensä ajankohtaisista asioista.

KAUPAN MESTARIEN KANAVINKIT
Kananlihan suosion vahva kasvu näkyy ruokakaupoissa ainakin 
kanatuotteiden laajentuneena valikoimana. Kuluttajat kaipaavat uusia 
ideoita ja vaihtoehtoja tutuille resepteille. Kysyimme kaupan alan 
ammattilaisilta, kuinka kanabuumi on vaikuttanut heidän arkeensa.

1. Miten kanan menekin kasvu on 
näkynyt teidän kaupassanne?

2. Mikä on sinun suosikkikana- 
reseptisi hyvään arkeen?

Kuva: Janita Autio

Kirjoittaja Natalia Salmela on bloggaaja, Satokausikalenterin toimitusjohtaja 

ja ruokakirjailija, joka liputtaa kotimaisen ruoan puolesta, inspiroituu juuri nyt 

yksinkertaisista klassikkoannoksista ja nauttii ruokakaupassa käymisestä.

Varmoja kevään merkkejä
Kevät toi, kevät toi muurarin
Kevät toi, kevät toi maalarin
Kevät toi keittiöön kiivin ja ananaksen
Ja grilliin hampparin

Viimeiset kuukaudet ovat kuluneet sorkkarauta toisessa kädessä, toisessa 
mikroon sujautettava pizza. Olen remontoinut 70-luvun taloa kuin viimeistä 
päivää ja unohtanut siinä samalla, mitä normaali elämä on. Kun elää kuukau-
sitolkulla poikkeusolosuhteissa pohtien lähinnä tasoitteiden karkeuksia, niin 
muistaa taas arvostaa tavallista arkea. Ja tavallisella tarkoitan tietysti sellaista, 
että käy enemmän ruokakaupassa kuin 
rautakaupassa.

Onneksi viitteitä normaalista on jo näkö-
piirissä. Vesi juoksee yhdessä talon kol-
mesta kylpyhuoneesta ja nykyisen kotimme 
uunissa muhii keväinen pata. Samaa tahtia, 
kun talon pinnat valmistuvat, valmistuvat 
myös tutut kotiruoat perheemme keittiössä. 
En olisi ikinä uskonut, että sipulin pilkko-
mistakin voi tulla ikävä!

Jos marraskuun pimeydessä pataan lai-
tettiin tuhtia lihaa ja juureksia, niin kevään 
korvilla sinne sujautetaan muhevaa kanan 
paistileikettä ja sesongissa olevia eksoottisia 
hedelmiä. Ananasta, papaijaa, kiiviä, appel-
siinia — kuulostaa talomme värikartalta. 
Hedelmillä on muutakin virkaa kuin näyt-
tää värikkäiltä ja tuoda ruokaan makeutta: 
hedelmien entsyymit mureuttavat lihan ihanan pehmeäksi. Toimisipa kikka yhtä 
hyvin myös omiin remontista pysyvästi kivikoviksi muuttuneisiin hartioihini. Ent-
syymien sijaan taidan tarvita hierojaa.

Talon valmistuttua keväämmällä en suinkaan pääse vain uuteen keittiööni 
kokkailemaan. Tärkein hankintani uuteen taloon oli jättikokoinen puupellettig-
rilli, eli pääsen ensimmäistä kertaa elämässäni grillaamaan omalla pihalla. Tule-
vaan koitokseen olen muina välineurheilijoina valmistautunut hankkimalla jopa 
toisen jääkaapin puhtaasti grillauskäyttöön. Lumien sulettua naapurisopua hie-
rotaan kulmien mehevimpien pihvien ja maukkaimpien hampurilaisten äärellä, 
kuinkas muutenkaan.

Ennen kuin sinne asti päästään, edessä on jokaisen muuttoprojektin her-
kullisin urakka: pakastimen tyhjentäminen. Maistuisiko nyhtöpossu vai pasta 
bolognese? Tämän työn taidan osata hoitaa ilman ulkopuolisia urakoitsijoitakin.

Kun elää kuukau-
sitolkulla poik-
keusolosuhteissa 
pohtien lähinnä 
tasoitteiden 
karkeuksia, niin 
muistaa taas 
arvostaa taval-
lista arkea.

KOLUMNI

Natalia Salmela
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Kaupan kanahyllyn edessä seisoessa 
tai Food Service ruokakirjaa selail-
lessa ei auta kuin hämmästellä, miten 
paljon erilaisia tuotteita linnusta saa-
kaan aikaan. On suikaletta, viipaletta 
ja kuutiota, palaa ja puolikasta, You 
Name It. Mutta mitä on tapahtunut 
mahtieväälle eli kokonaiselle paahde-
tulle broilerille? 

Onko kokonaisen broilerin poissaolon 
syynä sen luut vai pidämmekö kokonaisen 
linnun leikkaamista nykyään hankalana? 
Olemmeko vieraantuneet tästä entisai-
kojen sunnuntaiperinteestä, jossa koko-
nainen lintu leikattiin ruokapöydässä? 
Vai onko kyse epäonnistumisen pelosta? 
Tottahan valmiit palat ovat nopeammin 

kypsyviä ja miellyttävämpiä käsitellä.
Niin tai näin paahdetun kanan ylelli-

syyttä ei voi liikaa korostaa. 
Tämän reseptin tekniikka on lainattu 

brittikeittäjä Heston Blumenthalilta 
höystettynä vanhan ajan latopelehtimi-
sellä, jossa kevyt heinäsavu nostaa kanan 
uudelle tasolle. Kanan valmistaminen 
reseptin ohjeen mukaan vie aikaa, mutta 
kuten moni asia elämässä, se on lopulta 
sen arvoista.

PS: Kun ravintola kierrättää kuluneet 
ja rikki menneet astiat E.Ahlströmin 
AINIA-palvelun kautta, astiat ennalliste-
taan uudenveroisiksi tai toimitetaan tiilien 
raaka-aineeksi. Kuvan ”kukkatiilet” on 
valmistettu suomalaisella tiilitehtaalla.

NYKYAJAN 
MAALAIS-
ROMANTIIKKAA

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

LAATIKON ULKOPUOLELTA

Broilerin esivalmistelu
• 1 kpl Jyväbroiler Naturelli Kokonainen 

Broileri 16 x yli 1100g
• 4 l vettä
• 320 g merisuolaa
• Kylmää puhdasta vettä liottamiseen
• Kiehuvaa vettä ja jäävettä ryöppäämiseen

Leikkaa irti broilerin siivenkärjet, toivomus- 
luu ja rasvarauhanen, säästä kanavoita 
varten. Liuota suola veteen ja anna liemen 
jäähtyä täysin kylmäksi.

Upota broileri suolaliemeen ja laita kyl-
mään kuudeksi tunniksi. Liota broileria 
kylmässä puhtaassa vedessä tunnin ajan, 
vaihda vesi viidentoista minuutin välein. 

Upota lintu kiehuvaan veteen 30 sekun-
niksi ja siirrä jääveteen kypsymisen pysäyt-
tämiseksi. Toista tämä vaihe ja kuivaa 

huolellisesti. Ryöppääminen poistaa osan 
kanan rasvasta, jolloin kanan nahasta tulee 
erityisen rapea. 

Peitä kana hengittävällä liinalla ja pidä 
jääkaapissa mieluiten yön yli, jotta kanan 
nahka kuivuu kauttaaltaan.

Paahdettu kanavoi
• Siivenkärjet, toivomusluu ja  

muut puhdistamisjäämät
• 100 g voita

Sulata voi kattilassa ja lisää siivenkärjet 
sekä muut puhdistusrenssit. Keitä voita 
miedolla lämmöllä, kunnes voissa on 
paahtunut, pähkinäinen aromi. Siivilöi ja 
pidä lämpimässä paikassa, jotta voi pysyy 
juoksevana. 

Heinäsavustus
• Heinää, esimerkiksi  

lemmikkieläinkaupasta
• Ryöpätty, kuivattu Jyväbroiler

Asettele heinät tulenkestävän kannellisen 
astian pohjalle. Nosta Jyväbroiler heinille 
joko leivinpaperin tai esimerkiksi höyryriti-
län päälle. Sytytä heinät ja polta niitä puo-
lisen minuuttia, tukahduta liekit kannella. 
Anna savustua kannen alla kaksikymmentä 
minuuttia.

Broilerin kypsennys ja viimeistely
Kypsennä broileria 80-asteisessa uunissa, 
kunnes lihan sisälämpötila on 71–75 
astetta. Kuumenna öljy paistinpannussa 
tai kasarissa ja paista broilerin pintaan 
nopeasti väri. Tarjoile. 
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PÖYDÄLLÄ

Atria on asettanut tavoitteekseen olla vastuullisuuden edelläkävijä ruo-
ka-alalla. Ilmastonmuutoksen takia tärkein tavoite tänään on hiilineut-
raali ruokaketju. Näitä tavoitteita Atria edistää konkreettisilla toimenpi-
teillä ja yhä tiiviimmällä yhteistyöllä ketjun kumppaneiden kanssa.

Atrian vastuullisuusohjelma vuosille 2022–2025 laajentui kattamaan koko atria-
laisen arvoketjun toimitusketjusta tuotteisiin ja palveluihin, pellolta pöytään. 
Keskeisenä tavoitteena on koko arvoketjun ympäristövaikutusten ja hiilipäästöjen 
pienentäminen.

Jatkossa kehitämme vastuullisuutta yhä tiiviimmin yhteistyössä toimitusket-
jumme kumppanien, kuten tuottajien ja muiden materiaalitoimittajien kanssa. 
Asiakkaidemme kanssa teemme kehitystyötä tuotteiden ja palvelujen osalta. 
Haluamme mahdollistaa kuluttajille ja asiakkaille kestäviä valintoja sekä edistää 
ympäristön ja ihmisten hyvinvointia, Atrian vastuullisuusjohtaja Merja Leino kertoo.

– Olemme sitoutuneet kansainväliseen Science Based Targets (SBTi)-ilmasto- 
aloitteeseen. Sen avulla sidomme vastuullisuustyömme Pariisin ilmastosopimuk-
sen mukaiseen tavoitteeseen eli maapallon keskilämpötilan nousun rajaamiseen 
alle 1,5 asteeseen. Tämän sitoumuksen myötä koko Atrian tuotantoketju otetaan 
paremmin mukaan ilmastotyöhön ja saamme tieteellisen kansainvälisen viiteke-
hyksen työllemme, Leino jatkaa.

Konkreettiset teot ratkaisevia
Vastuullisuus on erottamaton osa Atrian strategiaa, liiketoimintaa ja jokapäiväistä 
työtä. Sitä kautta vastuullisuus näkyy konkreettisina tekoina hyvän huomisen 
eteen. 

Viime vuosina Atria on määrätietoisesti vähentänyt toimintansa ilmastovaiku-
tuksia lisäämällä uusiutuvia energialähteitä ja tehostamalla energian käyttöä. Tällä 
hetkellä käynnissä on muun muassa Suomen suurimman aurinkosähköpuiston 
laajennus Nurmon tehtaan yhteydessä.

Eläinten hyvinvointia ja tuotteiden hiilijalanjäljen laskentaa on edistetty yhdessä 
ketjun tuottajien kanssa. Siitä konkreettisia tuloksia ovat esimerkiksi ensimmäisenä 
maailmassa kana- ja possupakkauksiin lisätty hiilijalanjälkimerkintä sekä jo kym-
menen vuotta kaupoissa olleet tilajäljitettävät ja antibioottivapaat tuotteet. 

ATRIAN 
VASTUULLISUUSTOIMET 
LAAJENTUIVAT KOKO 
RUOKAKETJUUN 

Biokaasurekat kuljettavat pian Atrian tuotteita
Atrian kuljetuksia hoitava Tuoretie Oy ottaa 
käyttöönsä nesteytettyä biokaasua (LBG) 
käyttäviä ajoneuvoyhdistelmiä. Ensimmäi-
nen yhdistelmä tulee kuljetusliike JK-Log 
Oy:lle, joka liikennöi Seinäjoelta poikit-

taisliikennettä Itä-Suomeen kahdellatoista 
yhdistelmällä. Biokaasuauto tulee liiken-
nöimään Seinäjoen ja Jyväskylän väliselle 
linjalle, jonka molemmissa päätepisteissä 
voi tankata biokaasua.

Ympäristöystävällisen biokaasun liiken-
nekäytöllä voidaan vähentää polttoai-
neen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuo-
nepäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna 
perinteisiin polttoaineisiin.

Maailman paras pihvi tulee  
atrialaiselta Hautakorven tilalta
Atrian suomalainen nurminaudan ulkofi-
leepihvi kruunattiin maailman parhaaksi 
pihviksi arvostetussa World Steak Chal-
lenge -kilpailussa Dublinissa. Voitto tuli 
kaiken kaikkiaan yli 400 erilaisen pihvin ja 
23 kilpailijamaan joukosta.

Atrian tanskalainen yhteistyökumppani 
JN Meat International osallistui kilpailuun 
suomalaisella naudanlihalla ja voitti maa-
ilman parhaan pihvin tittelin komeasti jo 

kolmannen kerran. 
Maailman paras pihvi 2021 on kotoisella 

nurmirehulla ruokittua ayrshire-rotuista 
naudanlihaa ja se on lähtöisin Hautakor-
ven nautatilalta Karvialta.

– Voitto oli kyllä yllätys, ja siitä on suo-
malaisena tilallisena oltava ylpeä. Maa-
ilmanmestaruus on aina maailmanmes-
taruus, kommentoi tilan isäntä Esko 
Hautakorpi.

”Ei ole sattumaa, että voitto tuli 
Suomeen Atrian toimittamalla 
lihalla. Kysymys on pitkäjäntei-
sestä työstä pellolta pöytään, suju-
vasta yhteistyöstä tanskalaisen 
lihatoimijan JN Meatin Interna-
tionalin kanssa ja siitä erityisestä 
tekijästä, joka syntyy kaiken loppu-
tuloksena: kun perusta on kunnossa, 
sen huomaa maussa.”

Atria myyntipäällikkö  
Seppo Pellikka  
Atriablogissa 

Esko Hautakorpi Seppo Pellikka
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ENNEN & NYT  Maustamisen muutos

Rullaa ja mausta – helposti ja siististi 
Rullaa ja mausta -pakkaus on kätevä tapa maustaa itse possun 
tai kanan fileepihvit. Pakkauksessa on mukana mausteöljy tai 
-kastike. Maustaminen tehdään näppärästi pakkauksessa, sormia 
ja välineitä lainkaan sotkematta. Mausteöljy käy myös fileepih-
vien paistamiseen. Rullaa ja mausta pakkauksessa on perinteisiä 
pakkauksia vähemmän muovia ja se vie myös vähemmän tilaa. 
Kätevää! 

Atrialaisessa elintarvike-
ketjussa terveyttä ja hyvin-
vointia pitää vaalia monella 
tavalla. Tuottajamme ovat 
keskeisessä roolissa, kun 
heidän tulee huolehtia omien 
peltojensa, viljelykasviensa 
ja eläintensä terveydestä ja 
hyvinvoinnista – ja sitten 
vähintään yhtä tärkeänä 
omasta terveydestään ja 
jaksamisestaan. Tiloilta 
saadaan se puhdas ja hyvä 
raaka-aine jalostuksen käyt-
töön. Kuljetuksissa, tehtaissa 
ja laboratorioissa varmiste-
taan tuotannon ammattiväen 
kanssa, että hyvistä raaka-ai-
neista tuotetaan elintarvik-
keita, jotka antavat kulutta-
jille terveyttä ja mielihyvää.

Reijo Flink, 
A-Tuottajat Oy:n, A-Rehu Oy:n sekä  
Nautasuomi Oy:n toimitusjohtaja
Atriablogi

PÖYDÄLLÄ

Uuden siipikarjatehtaan  
rakentaminen hyvässä vauhdissa
Atria historiallisen suuri investointi etenee aikataulussa. Kokonaisalaltaan 
yli 36 000 neliömetrin tehtaan ulkoasu ja koko alkavat olla hahmollaan.

Atrian uuden siipikarjatehdas investointi etenee hyvin aikataulussaan: maarakennus-
työt käynnistyivät viime keväänä. Syksyllä valittiin hankkeen suunnittelijat, pääurakoit-
sija ja laitetoimittajat. Vuoden vaihteessa investointi oli edistynyt jo runkovaiheeseen. 
Uuden tuotantolaitoksen teurastus-, leikkuu- ja pakkauslinjat rakentuvat vaiheittain. 
Kokonaisuudessaan investoinnin on tarkoitus valmistua vuonna 2024. 

Sibylla on yksi Euroopan tunnetuimmista  
pikaruokabrändeistä
Sibylla on Atrian kansainvälisin brändi 
ja yksi Euroopan tunnetuimpia pika-
ruokabrändejä. Tuotteita myydään yli  
8 000 myyntipisteessä kahdellatoista  
eri markkinalla. Sibyllan suurin markkina 
on Venäjä. Siellä Sibyllalla on 4 200 
myyntipistettä. Muita keskeisiä markki-
noita ovat Etelä-Korea ja Britannia. Ne 
ovat kaikki suuria pikaruokamarkkinoita, 
joissa on paljon kasvumahdollisuuksia.

Sibyllan menestyksen taustalla on 
hyvänmakuiset ja laadukkaat tuotteet, 
tarkkaan mietitty konsepti sekä hyvä 
kansainvälinen tiimi. Tulevina vuosina 
ysikymppisen brändin tavoitteena on 
jatkaa kansainvälistä kasvua, kehittää 
uusia konsepteja, laajentua uusiin jake-
lukanaviin sekä kehittää vastuullista ja 
kilpailukykyistä tarjontaketjua yhdessä 
toimitusketjun kumppaneiden kanssa.

HAE MEILLE 

HYVÄN RUOAN TEKIJÄKSI
Kevään ja kesän työpaikkojen haku on auki NYT!  
Tarjoamme töitä sadoille tekijöille. Meillä tehdään 
Suomen tunnetuimpia ruokatuotteita pihveistä  
pinaattilettuihin hyvällä fiiliksellä. Olet osa  moni-
puolista ammattilaisten porukkaa.

Kevään ja kesän ruokasesonkeihin valmistautuminen alkaa jo 
alkuvuodesta. Meillä on töitä alkutalvesta pitkälle syksyyn. 
Meillä on useita tehtäviä tuotannossa, joissa sinun ei tarvitse 
olla valmis osaaja, me opastamme sinut työhön. Alan opinnot 
tai työkokemus ovat eduksi haettaessa tekniikan huolto- ja 
kunnossapitotehtäviin sekä henkilöstöravintoloihin. Meille  
voit hakea jo 17-vuotiaana. 

Tule mukaan tekemään laadukasta ja vastuullista suomalaista 
ruokaa paremman mielen ruokahetkiin.
 
 Tutustu ja hae osoitteessa atria.com/tyopaikat 
viimeistään 14.2.2022.

Atria 100  
Nuorta Kokkia – 
Kokkaa oma  
menestystarinasi
Atria 100 Nuorta Kokkia -koulu-
tusohjelma kutsuu pian taas uusia 
kokkeja inspiroitumaan, oppimaan, 
kehittämään uraansa ja luomaan 
merkittäviä verkostoja. Edellinen 
virtuaalitapahtuma innoitti coocka-
longilla sekä ulkomaisten luennoit-
sijoiden asiantuntevilla puheen-
vuoroilla. Tänä vuonna tavoitteena 
on päästä live-toteutukseen – ehkä 
jopa tilavierailulle saakka.

Haluamme olla osal-
tamme pitämässä huolta 
kokin työn houkuttele-
vuudesta myös tulevai-
suudessa.

Sofia Lind, Atria 100 Nuorta Kokkia  
-koulutusohjelman rehtori
Atriablogi

Hiilijalanjälkilaskenta nautatiloille  
rakentuu yhteistyössä
Valio, Atria, ja Luonnonvarakeskus rakentavat yhdessä hiilijalanjäljen kansallista las-
kentamallia nautatiloille. Ottamalla huomioon suomalaisen tuotannon erityispiirteet, 
voidaan hiilijalanjälki kertoa luotettavasti. Laskenta tulee tuottajien käyttöön tämän 
vuoden aikana.

Sibylla on Atria Ruotsin  
arvokkain brändi!

• 1932 Sibylla makkara lanseerataan
• 1992 Shop-in-Shop-konsepti 

lanseerataan
• 1997 Laajentuminen Suomeen, 

Puolaan ja Baltiaan 
• 2006 Sibylla aloittaa toiminnan 

Venäjällä
• 2018 Laajentuminen Etelä-Koreaan 

ja Britanniaa
• 2022 Sibylla viettää 90-vuotisjuhlia
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TUTUKSI

Elina Mälkiä aloitti työt Atrian asia-
kasmarkkinointipäällikkönä elokuus-
sa 2021. Hän työskentelee myynnin 
organisaatiossa ja osana laajennettua 
markkinointitiimiä. Vastuualueena 
on vähittäiskauppa. 

Atrian riveissä Mälkiä on uusi kasvo. Hän 
tuli taloon Estrellalta brand managerin 
tehtävistä.

– Tein kymmenen vuotta työtä suolais-
ten snacksien parissa, ja vähittäiskauppa-
puoli tuli sitä kautta hyvinkin tutuksi.

Uusi työ on vienyt hänet mukanaan, 
vaikka siirtyminen pienestä organisaatiosta 
monin verroin isompaan olikin melkoinen 
muutos.

– Minut on otettu täällä tosi hyvin vas-
taan. Kun talo on iso ja ihmisiä, osastoja 
ja asioita paljon, tarvitaan aikaa, että pää-
see kunnolla sisään kaikkiin prosesseihin. 

Sanottiin, että siihen menee yksi kalente-
rivuosi. Siitä on neljäsosa nyt takana. Joka 
päivä opin uutta, ja kokonaiskuva alkaa 
pikku hiljaa hahmottua. 

Monia positiivisia yllätyksiä on jo tullut 
vastaan.

– Mukavaa on se, että kun on iso talo ja 
isot resurssit, aina löytyy joku joka tietää ja 
auttaa, eikä kaikkea tarvitse tehdä itse. 

Atrialainen, yhdessä tekemisen kulttuuri 
on tehnyt Elina Mälkiään vaikutuksen. 
Samoin se, että asioihin voi itse vaikuttaa 
ja niitä pystyy viemään eteenpäin.

– Tulee tunne, että omia ajatuksia ja 
osaamista arvostetaan. Siitä saa parem-
man mielen.

Uusi asiakasmarkkinointipäällikkö aloitti 
työnsä keskellä koronapandemiaa. Koska 
etätyösuositus on voimassa edelleen, hän 
ei ole nähnyt kaikkia uusia työkavereitaan 
vielä livenä.

Mälkiän työnkuvaan kuuluu suunni-
tella ja toteuttaa Atrian brändin mukaista 
näkyvyyttä asiakkaiden, eli vähittäiskaupan 
medioissa. 

– Juuri parhaillaan suunnitellaan vuoden 
2022 kuvioita ja kokonaisuuksia. Yhteis-
työssä mainostoimiston kanssa teen mate-
riaaleja vähittäiskaupan eri medioihin ja 
pyrin tuottamaan myös kentälle uusia työ-
kaluja niin myymälä- kuin digitaaliseenkin 
näkyvyyteen. Lisäksi olen mukana tuote-
ryhmätyöskentelyssä.

Vapaa-ajalla Mälkiä saa parempaa 
mieltä luonnossa liikkuen. Seurana on 
kaksi bordercollieta, joista toinen on vielä 
pentu ja täynnä pienen koiran energiaa. 
Vanhemman koiran kanssa hän harrastaa 
ja kilpailee agilityssa ja tottelevaisuusko-
keissa.

Teksti: Pirjo Latva-Mantila | Kuva: Juho Paavola

TALO TÄYNNÄ POSITIIVISIA 
YLLÄTYKSIÄ

PÖYDÄLLÄ

AIDON 
TUNTUA

Ruoanlaitto innostaa suomalaisia aivan 
uudella tavalla. Yhtenä syynä tähän on 
ollut meitä kodin turvaan ajanut korona.

Ruoanlaitossa halutaan erikoistua ja 
syventyä tarkemmin tiettyihin osa-aluei-
siin, kuten hapanjuurileivontaan tai piz-
zoihin. Nyt haetaan aitoja, autenttisia 
tapoja tehdä ruokaa.

Mikä pysäyttäisikään vaeltavat aja-
tukset tai purevan pakkasen paremmin 
kuin karkeiden jauhojen tuntu sormen-
päissä. Vertaistukea tekemiseen haetaan 
somesta ja tekemisen tuloksena synty-
neitä tuotteita maistatetaan läheisillä. 

Jaettu ruokailo yhdistää.

Atrialainen yhdessä tekemisen kulttuuri  
on jo tehnyt vaikutuksen Elina Mälkiään.
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