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Atria tuottaa  
kestävää arvoa
Atria on Pohjoismaiden, Viron ja Venäjällä 
Pietarin alueen johtavia liha- ja ruoka-alan 
yrityksiä. Olemme asiakkaidemme, hen-
kilöstömme ja omistajiemme arvostama, 
vuonna 1903 perustettu yritys. Olemme 
tehneet ruokaa ihmisille yli sata vuotta ja 
haluamme tehdä sitä tulevaisuudessakin. 
Siksi toimimme maapalloa, ihmisiä ja ruo-
kaa 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, Venäjällä ja 
Virossa. Atria Oyj:n osake on listattu Nasdaq 
Helsinki Oy:ssä vuodesta 1991 lähtien.

Huippukokin silaus  
siivittää
Valmisruoka vastaa kiireisen arjen vaatimuksiin. Heti 
valmiit ruoat ovat viime vuosien aikana muuttuneet 
välttämättömästä paheesta arjen maukkaiksi helpot-
tajiksi. Grocerantilla on osansa hyväksynnän kasvatta-
jana. Ravintolaruoan hohdokas maine luo positiivista 
klangia valmisruoille, jotka kantavat tietyn ravintolan 
tai keittiömestarin nimeä.

Pekka Terävän ja K-ryhmän yhteinen premium- 
ateriasarja on laajentanut valmisruokahyllyn asiakas-
kuntaa niihin, jotka arvostavat parempaa valmisruo-
kaa. Mutta tuotteiden suunnittelussa on oltava myös 
realisti. Lähtökohtana tuotekehityksessä oli miettiä, 
mitä suomalaiset syövät – ja tehdä siitä oma versio. 

– Kannattaa laittaa sentyyppisiä ruokia, joilla on iso 
kysyntä. Maustepippurilihapullamme sopivat luon-
tevasti lähtötarinaksi. Lihapullan koostumuksessa ja 
maussa onnistui wau-efektin tuottaminen; ihan kuin 
ne olisi itse juuri tehty, Terävä kuvailee.

Hovikelpoinen 
valmisruoka

Nata tuunaa 
einekset

Ravintoloiden 
seuraava haaste: 
henkilöstöpula 
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PARAS PERUS
Valmisruoka on hyväksytympää ja arvostetumpaa kuin koskaan ennen. Sen tarjonta on 

monipuolistunut ja maun ja nopeuden ohelle on tullut muita kriteerejä. Etenkin nuoremmat 
kuluttajat arvostavat valmisruoan terveellisyyttä ja eettisyyttä. Pakkauksen materiaaliin ja 

kierrätettävyyteenkin kiinnitetään huomiota. 

Samalla myös perinteet pitävät pintansa. Kuluttajien kauppakassiin sujahtaa edelleen helposti 
vanha tuttu maksalaatikko tai pinaattikeitto. Uudet sukupolvet löytävät samat tuotteet yhä 

uudelleen: pinaattilettu maistuu myös nykyajan lapsille. Eikä uudistuksia aina kaivata. Helsingin 
Sanomien makutestissä (24.4.) lapsiraadille maittoi parhaiten Atrian perinteinen pinaattilettu. 

Ja mitä yksi raatilaisista sanoikaan:  ”Ai että, tän tunnistan. Tämä on se perus, miltä pinaattilettu 
näyttää ja tuoksuu. Simppeli!”

”Muista, että syöt monipuolisesti ja 
terveellisesti etkä sitten osta niitä eineksiä, 
koska ne eivät ole ollenkaan kunnon ruo-
kaa”, opasti äitini, kun olin muuttamassa 
lapsuudenkodista toiselle paikkakunnalle 
opiskelemaan. No, opinahjossani nautin 
monipuolisesta ja ravitsemuksellisesti 
oikeanlaisesta lounastarjonnasta, mutta 
päivällisen pääraaka-aineina olivat usein 
eineslihapullat, einespizzat tai kalapuikot. 
Jälkiruoaksi oli sitten kestosuosikkiani 
hedelmäpommijogurttia. 

Suomalaisten kuluttajien asenteet val-
misruokia kohtaan olivat varsin kauan 
negatiivissävytteisiä. Niiden ostamista 
häpeiltiin ja varmasti ei ääneen sanottu, 
että meidän perheessämmepä tänään 
nautittiin oikein teollisesti valmistettua 
perunamuusia ja lihakastiketta, kun oli 
vähän kiire ja haluttiin päästä helpolla.  
Olisihan se ollut todella noloa.

Viimeisen viiden – kymmenen vuoden 
aikana asenteet ovat kuitenkin muuttuneet 
ja valmisruoan ostaminen on päässyt pan-
nasta. Se näkyy voimakkaana kulutuksen 
kasvuna. Osaltaan tätä ilmiötä on buus-
tannut kaupungistuminen ja siihen liittyvä 
kiireinen elämänrytmi. Atrian edustamista 
tuoteryhmistä juuri valmisruoka on kas-
vanut viime vuosina erittäin nopeasti eikä 
kasvulle näy loppua. 

Kysynnän kasvu on muuttanut myös 
kaupan valikoimia radikaalisti. Kauppa 
yhdessä teollisuuden kanssa on kehittä-
nyt ja monipuolistanut valmisruokatar-
jontaa hurjasti. Jos kaupan valmisruoka-
valikoima perustui aikanaan muutamaan 
kymmeneen tuotteeseen, niin tänä päivänä 
puhutaan sadoista tuotteista ja isoimmissa 
hypermarketeissa tarjolla on jo pitkälle 
päälle viiden sadan tuotteen valikoima. 

Skaala on siis valtava. Kaikkein perintei-
simpien maksa- ja makaronilaatikoiden 

rinnalle on tuotu monipuolisia maku- ja 
kokovaihtoehtoja sekä kasvis- ja erikoisruo-
kavaliotuotteita. Kysyntää on laajalti myös 
arvokkaimmille vaihtoehdoille. Uusimpana 
ilmiönä kuluttajia hellitään Suomeen ran-
tautuneella ja voimistuvalla grocerant-tren-
dillä. Voidaan puhua perinteisten ravintolan 
ja kaupan välillä olevien raja-aitojen kaatu-
misesta tai ainakin aitojen madaltumisesta. 
Tällöin kauppa tarjoaa erilaisia konsepteja 
hyödyntäen ravintolatasoista ruokaa. Hyviä 
esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi Miche-
lin-ravintola OLOn nimeä kantava tuote-
sarja ja ravintola Siipiweikkojen yhteistyö 
vähittäiskaupan kanssa. Näistä voit lukea 
enemmän tästä lehdestä.  

Atrialla on pitkät perinteet ja vahva osaa-
minen valmisruoan saralla. Panostamme 
kuluttajatutkimukseen ja asiakasyhteistyö-
hön voimakkaasti, vastuullisuutta ja koti-
maisuutta unohtamatta. Suurena toimi-
jana olemme sitoutuneet vähentämään 
suolaa tuotteissamme ja valikoimissamme 
on useita sydänmerkkituotteita. Ja on hyvä 
muistaa, että vaikka Atria tunnetaan suu-
rena toimijana, nykyinen teollinen raken-
teemme antaa valmiuksia myös pienem-
pien tuotantoerien tekemiseen. 

Yhteistyöterveisin ja hyvää kaupallista 
syksyä toivottaen

Antti Paavilainen
Päätoimittaja
Atria Suomi, johtaja, myynti

PS. Ylpeänä uskallan myön-
tää, että edelleen pidän val-
miista Atrian lihapullista ja 
Atrian valmispizzoista. Liha 
on tietenkin suomalaista 
alkuperää, ja pizzojen 
juusto on aitoa suoma-
laista juustoa Valiolta. 

Hyvää ja  
hovikelpoista

ATRIALTA
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Panostamme kulut-
tajatutkimukseen ja 
asiakasyhteistyöhön 
voimakkaasti, 
vastuullisuutta  
ja kotimaisuutta 
unohtamatta.
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Lautasmalli elää iän ja 
aktiivisuuden mukaan
Meistä jokaisella on perinteinen lautasmalli aina-
kin tiedon – joskaan ei aina käytännön – tasolla 
hallussa. Mutta ihmisten energian- ja ravitsemusai-
neiden tarve vaihtelee iän ja aktiivisuustason myötä, 
joten lautasmalleja onkin useampia.

7+1 syytä 
nauttia kupponen kuumaa
1. Vihreän ja valkoisen teen juominen 

voi auttaa painonhallinnassa. Teen 
antioksidantit vaikuttavat aineenvaih-
duntaan ja lisäävät energiankulutusta 
levon aikana. 

2. Tee saattaa edistää sydämen ja veri-
suonten terveyttä ja alentaa kolestero-
lia ja verenpainetta. 

3. Vihreä tee laskee verensokeria. 
4. Teen antioksidantti edistää aivojen 

muistitoimintaa.
5. Tee piristää: Teen kofeiini eli teiini 

virkistää ja lisää keskittymiskykyä. 
6. Tee rauhoittaa: Teen sisältämä L-tea-

niini saa aikaan rentoutuneen olotilan. 

 
 
 
 
+ Kokeilepa teetä porsaan- tai nau-
danlihan marinadiin! Teen tanniinit 
mureuttavat lihaa ja tuovat siihen 
makua. 

ALKUPAL AT

Perinteinen lautasmalli keskivertoihmiselle  
ja perusliikkujalle

Urheilijan  
lautasmalli  
aktiivi- 
liikkujalle,  
jolla on  
myös  
fyysinen  
työ

Ikääntyneiden  
lautasmalli

KANAA SYÖDÄÄN 
YHÄ ENEMMÄN

Lihan kulutus on viime vuosina pysynyt vakaana. Suomalaisten 
vuosittain syömä lihamäärä on pysytellyt noin 80 kg:n tuntu-
massa jo useiden vuosien ajan. Sen sijaan se, mitä syödään, 
muuttuu. Siipikarjanlihan kulutus on viime vuosina noussut 

voimakkaasti ja sianlihan vähentynyt yhtä selvästi. 

Vuonna 2020 suomalaiset  
söivät lihaa

79,2 kg /hlö
Lihan kulutusmäärä on laskettu luullisena. Kypsänä  

syöty liha on noin 50 % luullisen lihan määrästä.

Suomalaista  
vai ei?  

Kulutetusta  
lihasta 

kotimaista 
oli

nautaa

79 %
broileria

88 %
sianlihaa 

83 %

Josta
siipikarjaa 

35 %
Kulutus kasvoi 4 %  

edellisestä vuodesta. 

sianlihaa 

37 % 
Kulutus laski 3,5 %  

vuodesta 2019. 

nautaa

24 %
Lähes saman verran  
kuin vuonna 2019. 

muuta  
(mm. riistaa)

3 %
lammasta

1 %

Lähde: Luonnonvarakeskuksen Ravin-
totaselaskelma. Ravintotaselaskelma ei 
kerro ruoankulutuksen tarkkaa mää-
rää. Taseen luvut kuvaavat enemmän-
kin kulutukseen tarjolla ollutta määrää 
kuin toteutunutta kulutusta, koska 
muun muassa varastotappioiden ja 
muun hävikin määrää ei ole saatavissa 
elintarvikeketjun kaikista vaiheista.

Myös  
lapsille ja  

vegaanista ruoka- 
valiota noudattaville  

on omat lautasmallinsa. 
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Koti- 
taloudet 33 %

Ravitsemis-
palvelut 16 %

Kauppa 16 %

Elintarvike-
teollisuus 23 %

Alku- 
tuotanto 11 %

ALKUPAL AT

Villiä menoa puistossa
Villivihannekset ovat muuntautuneet rikkaruohoista fine diningiksi viime vuosien 
aikana. Mutta moniko tunnistaa villivihannekset ja miten kaupunkilaiset pääsevät 
niitä noukkimaan? Ratkaisuksi on syntynyt villivihannes- eli hortapuistot. Jopa maa-
ilman ensimmäiseksi tituleerattu hortapuisto avattiin Lahdessa toukokuussa ja heti 
kesäkuussa toinen Jyväskylässä. Ohjeistetulla alueella on helppo tunnistaa ja kerätä 
ruoaksi sopivat villikasvit. 

Suomi  ykkönen 
ruoan  
saatavuudessa
Vertailu eri maiden  
elintarviketurvasta:
1. Suomi
2. Irlanti
3. Alankomaat
4. Itävalta
5. Tšekki

The Global Security Index 2020

A
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Lenkkeile  
ja syö  
terveellisesti  
– muisti tykkää
Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen 
mukaan terveellinen ruokavalio ja 
kestävyyssliikunta yhdessä näyttävät 
hillitsevän ikääntymiseen liittyvää 
muistin ja muiden tiedollisten 
toimintojen heikkenemistä. Vastaavaa 
vaikutusta ei havaittu kummallakaan 
elintapatekijällä yksinään eikä lihas-
kuntoharjoittelulla yksin tai yhdessä 
ruokavalion kanssa.

Battle hävikkiä 
vastaan
Syyskuussa käynnistyy jälleen yläkoulu-
laisten Hävikki-battle, jossa kotitalouden 
valinnaisryhmät esittelevät taitojaan 
ruokahävikin vähentämisessä. Oppilaat 
valmistavat kauppojen hävikistä tai opet-
tajan kokoamista yllätysraaka-aineista 
kahden ruokalajin aterioita. Viidettä ker-
taa järjestettävä kisa käynnistyy Hävikki-
viikolla, jota vietetään 13.9.–19.9.2021.

 
Seuraa Instassa:  
#hävikkibattle2021

HUIPPU-
TURVALLISTA 

RUOKAA
Elintarviketurvallisuus on Suomessa hyvällä 
tasolla COVID-19-pandemiasta huolimatta. 
Asia selviää Ruokaviraston kesäkuussa julkai-
semasta tutkimuksesta. Kotimaassa tuotetut 
tuotteet eivät sisällä kuluttajalle vaarallisia 
määriä kemiallisia aineita, ja ruokamyrkytyksiä 
aiheuttavia bakteereita esiintyy tutkituissa 
elintarvikkeissa hyvin vähän.

Ruokahävikin  
synty elintarvi- 

ketjussa
(Ei sisällä peltoon jäävää satoa.)

Vastavalo / H
enri Koskinen
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Nopean ruoan  
nauttijaa kuunnellen

Mahantäyttäjästä 
makuelämykseksi

Valmisruokamielikuvat ovat viime vuosina heittäneet kuperkeikkaa. 
Vuosikymmeniä terveelliseksi mielletyn kotiruoan nolona vastinparina 
pidetty eines on jäänyt jo sananakin unholaan. Nyt ravintosisällöiltään 

kohentuneet, monipuoliset ja maukkaat heti valmiit tarjoomukset 
nostetaan reilusti niin arki- kuin juhlapöytiin. Vauhdikkaassa arjessa 
ruokaratkaisutkaan eivät saa jäädä jalkoihin. Ripeys on valttia myös 

kuluttajien toiveisiin reagoimisessa.

Teksti: Lea Penttilä | Kuvat: Laura Vesa

VALMISRUOKA
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Keskellä kesäistä arkipäivää 
Prisma Pirkkalan Ruoka-
maailmassa soljuva jono sen 
paljastaa: monipuolinen, freesi 
ja ruokaisa salaattiannos on 

lounastajien suosikki. Tiuhaan noukitaan 
mieluisia herkkupaloja take away -annos-
kipposiin myös kahdessa paikallisessa 
suosikkiravintolassa – Siipiweikoissa ja 
Itsudemossa. Kalaruokien ystävät suuntaa-
vat Kalaherkut Nygrenin myymälään, eikä 
jouten ole Sitkon pitsanpaistajakaan. 

– Prisman laajennusosaan omalla 
sisäänkäynnillä vaivattomaksi nouto- ja 
ruokailupaikaksi rakennettu ruokamaa-
ilma on saanut todella innostuneen vas-
taanoton. Jokainen perheenjäsen voi valita 
oman suosikkiannoksensa ravintoloista, 
oman keittiömme kotiruokamaisesta buf-
fetista tai salaattien sekä paikan päällä lei-
vottujen täytepatonkien muhkealta pal-
velutiskiltä. Kaikki voivat sitten kokoontua 
ruokailemaan yhteistilassa tai ottaa annok-
set mukaansa. Ravintolamaailman ruokia 
saa kellon ympäri kylminä tai lämpiminä 
myös itsepalvelupisteistä. Asiakkaat ovat 
olleet fiiliksissä tilan elämyksellisyydestä ja 
tarjonnan monipuolisuudesta, iloitsee Pir-
kanmaan Osuuskaupan toimialajohtaja 
Mirkka Saikanmäki.

Asiakasomistajiensa näköinen
Pirkkalalaisen marketin kohokohtaa ei 
koottu hätiköiden, vaan sen perustaksi 
selviteltiin perin pohjin syömisen ja asia-
kaskäyttäytymisen muuttumista. 

– Vinkkejä ja oppia otettiin reippaasti 
myös maailmalta, jossa heti valmiin tuore-
ruoan markkinat ovat olleet kovassa kas-
vussa hyvän aikaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 
tuoreruoan osuus saattaa olla jo kolmannes 
myymälän pinta-alasta. Ajatus ruokatoreista 
syntyi, kun heti valmis tuore ruoka ja sen 
kehittäminen nostettiin yhdeksi pääpaino-
pisteeksi osuuskauppatasolla.

– Päävastuu on Heti valmiin ruoan ja Ruo-
katorien tiimillä, jossa on vahvaa kokemusta 
ruoan kehittämisestä sekä ravintolan ja kau-
pan yhdistämisestä. Tiimiin kuuluu myös 
ruokatorivalmentajia, jotka tukevat myymä-
löitä uudistusten sisäänajossa valmenta-
malla palvelutiskien henkilökuntaa. Kent-
tämme ammattilaiset ovat tiiviisti mukana 
heti valmiiden ruokien kehittämisessä, ker-
too ryhmäpäällikkö Tiina Karppinen.

Ruokamaailman suosiota saattaa osin 
selittää sekin, ettei se ole vain ammattilais-
ten luomus, vaan valikoimassa ja ilmeessä 
näkyy myös paikallisten asiakasomistajien 
jatkuva osallistaminen ja toiveiden toteut-
taminen. 

– Omaa toimintaamme ohjailee usein 

rationaalisuus, mutta asiakkailta saamme 
sen täydennykseksi tunnetta, Karppinen 
kiittelee.

Parkkipaikalle ajava ei voi olla huomaa-
matta yhtä joulukuussa 2020 auenneen 
myymälän erikoisuutta: noutoruoan drive- 
in -kaistaa, jossa pilotoidaan ravintolamaa-
ilman terveellisten, etukäteen tilattujen 
ruokien noutoluukkua. Senkin idean esitti 
asiakasomistaja marketin suunnitteluvai-
heen virtuaalityöpajassa.  

Yrttejä myymäläviljelmästä
Saikanmäki kehuu Pirkanmaan olevan var-
sinainen ruoka-aitta, mikä on ehdoton etu 
paikallisuuteen perustuvalle heti valmiin 
tuoreruoan markkinalle. Lähiruokatuotteita 
on valikoimissa tällä hetkellä reilu tuhat ja 
lisää on luvassa. 

– Uunituoreen Suomen ensimmäisen 
lähiruokalähettilään avulla olemme aloitta-
neet tämän vuoden aikana yhteistyön jo yli 
sadan uuden lähituottajan kanssa. 

Paikallisuus ja pilotointi on takana sii-
näkin, kun hedelmä- ja vihannesosastolla 
katseen vangitsee instore-puutarha, jossa 
kasvaa osa myymälässä myytävistä yrteistä. 
Kaapissa energiaa ja vettä säästäen kerros-
viljeltävät rucolat, timjamit ja basilikat on 
esikasvatettu läheisellä Netledin vertikaali-
viljelmällä.         >

VALMISRUOKA

Jokainen perheenjäsen voi valita oman suosikkiannoksensa ravinto-
loista, oman keittiömme kotiruokamaisesta buffetista tai salaattien sekä 
paikan päällä leivottujen täytepatonkien muhkealta palvelutiskiltä.

–Tavoitteemme on, että Pirkanmaan Osuus-
kauppa tunnetaan ruokateoista ja heti valmis 
tuoreruoka on yksi osa sitä, linjaa Mirkka Sai-
kanmäki (vas.)

–Prisma Pirkkalan ruokamaailman ilmeessä, 
valikoimassa ja palveluissa näkyy hienosti 
oman keittiömme ja yhteistyökumppanei-
demme vahvuuksien yhdistäminen, Tiina 
Karppinen summaa tyytyväisenä.
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Maisa Mikolalle maistui sushi  
Pirkkalan Prisman Itsudemossa.

VALMISRUOKA

kaamman valmisruoan vahvasta tulemisesta. 
– Hinnaltaan arkeen sopivat perintei-

set suosikit – pinaattiohukaiset, laatikot 
ja lihapyörykät – ovat yhä myydyimpien 
tuotteiden kärjessä, mutta vauhdikkaim-
min kasvaa astetta laadukkaamman, hie-
man paremmista raaka-aineista tehdyn 
ja ennen kaikkea maustetumman valmis-
ruoan myynti. Myös uudella makutvistillä 
säväytetyt ruoat kiinnostavat. Keihään kär-
kenä high-end -tuotteet ovat ilmiösidon-
naisempia ja lyhytikäisempiä, mutta voivat 
myydä hyvinkin, varsinkin jos tukena on 
vahva brändi tai kiinnostava ihminen.

Ruokatorit ja ravintolamaiset ruokarat-
kaisut ovat keskiössä konseptien freesau-
tuessa S-ruokakaupoissa. Lähitulevaisuu-
dessa niissä panostetaan vahvasti erilaisiin 
valmiisiin ruokaratkaisuihin. Salmen 
mukaan grocerant-kehittäminen nojaa 
tukevasti S-ryhmän oman ravintolaverkos-
ton hyödyntämiseen. 

– Yhteistyötahojen kanssa haemme val-
misruoan valikoima- ja tuoreusmielikuvaa 

nostavia lisäarvollisia, korkealuokkaisia ja 
ravintolahenkisiä tuotteita ja tuotesarjoja. 
Satsaamme innokkaasti myös sesonki- ja 
uutuustuotteiden myymälänäkyvyyteen. 

Tempon vaihdolla markkinan paalulle
Maksalaatikolla vuonna 1937 einesmark-
kinoilla aloittanut Atria toimii monessa 
eri segmentissä ja jatkossa nykyistäkin 
laajemmin. 

– Muutaman vuoden takainen tempon 
vaihto on nykäissyt tuoteryhmän hurjaan 
kasvuun. Henki on, että pian kehitämme 
markkinaa kärkipaikalta. Laajentuminen 
painottuu erityisesti laadukkaimpaan kate-
goriaan, satsaamme esimerkiksi terveelli-
siin ja laadukkaisiin yhden hengen aterioi-
hin. Toisaalta emme yhtään höllää jalkaa 
kaasulta perinteistenkään tuoteperhei-
den kehittämisessä. Tuomme uutuuksia 
nyt suosituilla makumaailmoilla, kuvailee 
Atrian valmisruokaliiketoiminnan johtaja 
Tuomas Kujala. 

Vahvimmin kasvavissa premium-tuot-

– Hyödymme siitä, 
että tuotteisiimme 
on saatavilla aina 
tuoretta, oman hy-
vän tuotantoketjun 
laatulihaa, toteaa 
Atrian valmisruo-
kaliiketoiminnan 
johtaja Tuomas  
Kujala.

teissa makuun ja laatuun yhdistyy myös 
hyvinvointi. Esimerkkinä Kujala mainitsee 
vuosi sitten ensin kanapohjaisena lansee-
ratun Artesaani-tuoteperheen. 

– Ateriat sisältävät merkittävän osan 
kasvisten päivittäisestä saantitarpeesta.  
Kasvisten laadukkaana pysymisen varmis-
timme tuotantoteknologisilla satsauksilla. 
Artesaani-aterioissa ja -laatikoissa yhdisty-
vät suomalaisten suosikkiruoat premium- 
tason ruokaelämyksiksi.

Kuluttajien vaateet ovat tiivistäneet 
Atrian yhteistyötä ravitsemusasiantuntijoi-
den kanssa.

– Tietoa on saatavilla valtavasti ja hyö-
dynnämme sitä uutterasti. Sisällöllisesti 
laadukas valmisruokavalikoima houkutte-
lee asiakkaita, näin ne ruokkivat toinen toi-
siaan eikä valintoja tarvitse enää nolostella.

Vastuullisuus ja ekologisuus ovat päivän 
sanoja myös valmisruokavalinnoissa. 
– Atria ottaa ne hyvin vakavasti. Vastuul-
lisuus toteutuu kaikissa tuotteissamme 
kahdella tasolla: toisaalta Atrian yleisten 
vastuullisuustekojen, kuten puhtaan ener-
gian käytön ja vastuullisen lihantuotannon 
kautta ja toisaalta tuoteryhmäkohtaisilla 
panostuksilla. Esimerkiksi Napsittavat- 
tuotteet pakkaamme kovan muovikal-
vopakkauksen sijaan helposti avattaviin 
pusseihin. Hävikin määrää suitsimme 
pienten talouksien kaipaamilla pienillä, 
hävitettävillä pakkauksilla. Myös food ser-
vice -sektorille lanseerasimme pussipak-
kauksen, jolloin muovin määrä vähenee 
ja pakkaukset vievät vähemmän tilaa 
roskiksissa. Nämä ovat tuoteliitännäisiä 
vastuullisuustekoja, joista on suora hyöty 
myös kuluttajalle.

Kotimaisuus on paitsi vastuullisuusteko 
myös laadun tae. 

– Markkinoilla on yllättävän paljon ulko-
maista liharaaka-ainetta käyttäviä toimi-
joita, joiden tuotteet kuluttajat mieltävät 
brändin perusteella kotimaisiksi. 100-pro-
senttisesti kotimainen liharaaka-aine on 
Atrian ehdoton vahvuus. Hyödymme siitä, 
että tuotteisiimme on saatavilla aina tuo-
retta, oman hyvän tuotantoketjun laatu-
lihaa.

Atrian valmisruoat
Ikisuosikit:
1. Ohukaiset
2. Lihapullat ja muusi  

-annos
3. Perunasalaatti
4. Pizzat
5. Lihamakaroni- ja  

lihaperunasoselaatikko

Uudet suosikit:
1. Artesaani-mikroateriat
2. Artesaani-laatikot
3. Napsittavat-tuoteperhe
4. Grillilisukkeet  (grilliperunat ja 

-kasvikset) 
5. Perustuotteet uusilla maku-

vivahteilla (esim. Kunnon Arki 
-mikroannokset)

Sisällöllisesti laadukas valmisruokava-
likoima houkuttelee asiakkaita, näin ne 
ruokkivat toinen toisiaan eikä valintoja 
tarvitse enää nolostella.

– Asiakkailla on mahdollisuus toivoa 
kasvatuskaappiin lempiyrttejään ja seurata 
sitten ostosreissuillaan, kuinka ne tuu-
heutuvat muutamassa viikossa myyntiko-
koisiksi. Muutkin lähituottajan vertikaa-
liviljelemät salaatit ja yrtit tulevat ympäri 
vuoden asiakkaiden saataville jo sadonkor-
juupäivänä, Saikanmäki toteaa.

Grocerant kasvun keskiössä
Helppous ja nopeus pysyvinä valtatren-
deinä sekä selkeä valmisruoan laatutason 
ja tuotteiden kiinnostavuuden nousu, 
listaa SOK:n tuoteryhmäjohtaja Heidi 
Salmi valmistuotteiden suosion syitä. 

– Kauppojen aukioloaikojen vapautta-
minen vaikutti jonkin verran valmisruoan 
myyntiin, mutta ennen kaikkea sitä on sii-
vittänyt asennemuutos. Sillä on vaikutusta, 
että esimerkiksi johtavat ravitsemusasian-
tuntijat puhuvat valmisruoista neutraalisti 
ja positiivisesti. Hyväksyttävyys ja kiinnos-
tavuus lisääntyy myös grocerantin myötä, 
kuten Pirkkalassakin on nähtävissä.

Salmi kertoo valmisruokien myynnin 
kääntyneen S-ryhmässä koronan tuoman 
väliaikaisen notkahduksen jälkeen entistä 
jyrkempään nousuun. 

– Tämän vuoden aikana myynti on kasva-
nut reilut 10 prosenttia. Volyymin noin kuu-
den prosentin kasvu viestii meille laaduk-
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VALMISRUOKA

Teksti: Lea Penttilä, kuva: Juho Paavola

VALMIS, VALMIIMPI  
– RAVINTOSISÄLTÖ  

RATKAISEE

Marina Heinosen mielestä valmisruoissa 
on runsaasti valinnanvaraa. Pakkausmer-
kintöjä tutkimalla kuluttaja voi tehdä myös 
terveyden kannalta edullisia valintoja.

Sydänmerkki on oiva apukeino kenelle tahansa ravinto-
arvoja seuraavalle, sillä se kertoo tuotteen olevan kaikin 
tavoin terveellisempi valinta tuoteryhmässään. 

Ruoasta on kehkeytynyt herkkä aihe, jonka ympärillä puhetta piisaa.  
Varsinkin sosiaalisessa mediassa kylväytyvät monenkirjavat elintarvikkeiden  

turvallisuuteen liittyvät tarpeettomat väärinymmärrykset. 

Valmisruokia soimataan erityisesti prosessoinnista ja lisäaineista. 
Hupaisaa sinänsä, sillä prosessointihan on ruoan valmistusta. Jos 
ruoasta on tarkoitus tehdä syömäkelpoista, on kotikeittiöissäkin 
pilkottava, kuumennettava ja haudutettava. Toisin kuin esimer-
kiksi makeisista, moni laskee nimenomaan ruokapakkauksista 
E-koodien määrää tietämättä koodeihin kätkeytyvän paljon myös 
luonnollisia aineita, esimerkiksi kasvien yhdisteitä.

Millä mallilla valmisruokien ravintosisällöt sitten oikeasti ovat? 
Helsingin yliopiston ravinnon turvallisuuden professori Marina 
Heinonen muistuttaa, että ruokia on eri tarkoituksiin, eikä yhden 
ruoan tarvitsekaan sisältää kaikkea hyvää. 

– Paras mittari terveelliselle ruoalle on ravintosisältö. Ravitse-
muksellisesti mikään tuote ei ole automaattisesti toista parempi. 
Ihanaan salaattiin tai keittoon on voitu laittaa liikaa majoneesia tai 
suolaa. 

– Teollisesti valmistettujen ruokien sisältö on vakioitu ja näkyy 
tarkasti tuoteselosteissa. Sikäli laajentuvilla valmisruokamarkkinoilla 
on menty huonompaan suuntaan, että palvelutiskeillä ja suosituilla 
itsepalvelupisteillä ruokien ravintoarvoja ja raaka-aineiden alkupe-
rää on vaikeampi selvittää. Se vaatii kuluttajalta erilailla valppautta 

ja tietämystä. Tuskinpa annospakkausten sisältöjä on mietitty niissä 
yhtä tarkkaan kuin vaikkapa oppilaitosten lounaiden. 

Heinonen myös korostaa pakkauslukutaidon merkitystä, ravinto-
sisältötiedoista kun ei ole paljon hyötyä, ellei tiedä, onko jugurtin 
14 gramman sokerimäärä sopivasti vai liikaa. 

 – Sydänmerkki on oiva apukeino kenelle tahansa ravintoarvoja 
seuraavalle, sillä se kertoo tuotteen olevan kaikin tavoin terveel-
lisempi valinta tuoteryhmässään. Lisäaineita kavahdetaan aivan 
suotta, sillä nehän mahdollistavat terveydelle pahimpien – suolan, 
sokerin ja kovien rasvojen välttämisen.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen Efsan tieteellisenä 
asiantuntijana vuodesta  2004 toiminut Heinonen antaa nykyval-
misruoille paljon pisteitä, mutta toiveitakin on. 

– Valinnan varaa on hienosti, mutta osassa tuotteita suolan ja 
kovien rasvojen määrässä sekä raaka-aineiden kotimaisuustasossa 
on yhä petrattavaa. 

– Kuluttajat kaipaavat entistä enemmän myös kasviperäisiä 
raaka-aineita, ja tässä näen elintarviketuotannon ja tutkimuksen 
yhteistyön paikan, jotta tuotteen rakenne ja maku saadaan onnis-
tumaan esimerkiksi maitoproteiinista herneproteiiniin siirryttäessä.
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VALMISRUOKA

olihan mukana myös investointi uudenlai-
seen teknologiaan. 

Syksyllä 2020 tehty Mureiden & Nopei-
den lanseeraus onnistui erinomaisesti, 
vaikka kaikkia suunniteltuja go to -market 
-toimenpiteitä ei voitu pandemian takia 
tehdä. Mikä on menestyksen resepti?

– Atria Murea & Nopea -tuotteet ovat 
valmiiksi kypsiä ja perusmaustettuja eli 
niitä voi käyttää vaikka sellaisenaan kyl-
mänä, suoraan paketista. Mutta ensisi-
jainen käyttötapa on ruoanlaiton helpot-
taminen. Atria Mureissa & Nopeissa on 
kokolihamainen rakenne, joka poikkeaa 
selvästi perinteisistä kinkku- ja pizzasui-

kaleista. Samalla kuitenkin voimme taata 
suikaleille nimensä mukaisesti 100-pro-
senttisen mureuden, vastaa tuoteryhmä-
päällikkö Kaisa Kettula.

Ruoanlaiton helpottaminen on trendinä 
tullut jäädäkseen ja Atriallakin on tarkoi-
tuksena syventää ja jatkojalostaa Murea & 
Nopea -tuoteperhettä.

– Markkina antaa meille mahdollisuu-
den kasvaa ja nopealle arkiruoalle on jat-
kossakin kysyntää. Haluamme helpottaa 
ruoanlaittoa vielä yhden pykälän ja näi-
den ideoiden tuotteistaminen on tulossa. 
Matka jatkuu ja työ on vielä kesken, Virta-
nen sanoo.

Murea & Nopea -tuoteperhe valittiin Atrian vuoden 2020 lanseeraukseksi.

OIKEA TUOTE  
OIKEAAN AIKAAN

Yksi vahvimmista kuluttajatrendeistä tällä hetkellä on arjen ruoanlaiton helpottaminen. 
Ruokaa halutaan tehdä kohtuullisen helposti, rennosti ja vaivattomasti.  

Tähän tarpeeseen Atria lanseerasi viime vuonna Atria Murea & Nopea -tuoteperheen.

Kuluttajalla on tarve suoriutua arjessaan 
”pakollisesta” ruoanlaitosta nopeasti, 
mutta kuitenkin niin, että ruoka on itse 
tehtyä. Suomalaiset kuluttajat ovat yhä 
valmiimpia helpottamaan omaa ruoan-
laittoaan tuotteilla, joissa jokin vaihe on 
tehty valmiiksi heidän puolestaan. Erilaiset 
ruoanlaittoa helpottavat tuoteratkaisut 
ovatkin kasvattaneet osuuttaan monissa 
tuoteryhmissä.

Atria on ruoanlaittotuoteryhmän yksi 
johtavista toimijoista ja brändeistä. Rou-
heiden ja suikaleiden lisäksi tähän ryh-
mään kuuluvat ruokamakkarat, nakit sekä 
pekonit.

– Atrian asema rouheissa ja suikaleissa 
on ollut pieni, mutta meillä oli vahva luotto 
segmentin kasvuun, jos sinne vain toisi 
laadukkaampia ja maukkaampia vaihtoeh-
toja. Meidän oli tuotava markkinoille aivan 
uudenlainen tuotetyyppi. Segmentin tuot-
teethan ovat perinteisesti teollisen näköi-
siä kokoliha- ja makkarasuikaleita, kertoo 
Paula Virtanen, Atrian lihavalmisteliiketoi-
minnan johtaja.

Viime vuonna lanseeratun tuoteperheen 
kehittämisen ensimmäiset askeleet otettiin 
jo vuonna 2018. Virtanen kertoo, että Atrian 
tuotekehityspäällikkö Jussi Palvela bon-
gasi uuden teknologian, jonka avulla pys-

tytään valmistamaan anatomisia, kokoliha-
maisia suikaleita.

Idea uudesta tuotteesta rouheiden ja 
suikaleiden valikoimaan oli syntynyt.

Nurmon tehtaalle asennettavat laitteet 
saapuivat Suomeen Tanskasta, jossa myös 
tuotteiden koeajot tehtiin aiemmin yhteis-
työkumppanin tiloissa.

Markkinaa uudistanut konsepti vietiin 
läpi isolla poikkitieteellisellä työryhmällä.

– Tässä on ollut osaajia mukana info-
tiimin, tekniikan, tuotannon, tuotekehi-
tyksen, pakkauskehityksen, tuoteryhmän, 
markkinoinnin ja myynnin alueilta. Ase-
timme tuoteryhmän tavoitteet korkealle, 

”Tuoteryhmän strategiatyössä tunnistettiin, että kuluttaja haluaa tehdä itse ruokaa, mutta helposti ja nopeasti. Atria Murea & Nopea on aivan  
uudenlainen tuotesarja siihen tarpeeseen ,” Paula Virtanen, Jussi Palvela ja Kaisa Kettula arvioivat.

Ruoanlaiton helpot-
taminen on trendinä 
tullut jäädäkseen ja 
Atriallakin on tarkoi-
tuksena syventää ja 
jatkojalostaa Murea & 
Nopea -tuoteperhettä.

Tuukka kiviranta
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Atrialaisen kanan hiilijalanjälki

Kun kanat 
voivat hyvin, 

hiilijalanjälki on pieni.

Näet sen 
pakkauksessa.

Lue lisää hiilijalanjäljen laskennasta:  
www.atria.fi/konserni/vastuullisuus/
maapallo/tuotteidenhiilijalanjalki/

Alkutuotanto

■ Rehut
■■ Lanta ja kuivikkeet 
■ Energia 
■ Kuljetukset 

Tuotteiden valmistus

■ Energia 
■ Pakkausmateriaalit 
■ Jätteiden käsittely 
■ Muut

Näistä se 
muodostuu:

Se on yli 50 % pienempi kuin 
kansainvälinen keskiarvo.

Hiilijalanjälkimerkintä on tärkeä osa 
koko tuotantoketjun läpinäkyvyyttä 
ja kertoo myös sitoutumisesta. Las-
kenta auttaa myös ymmärtämään 
mistä tuotannon päästöt tilatasolla 
syntyvät ja osoittaa, miten niitä voi-
daan pienentää. Taustalla on valtava 
määrä tietoa, joka voidaan todentaa 
koska tahansa. Isona tavoitteena kai-
ken taustalla on hiilineutraali ruoka-
ketju vuoteen 2035 mennessä.

 Nurmolaisen Petri Yli-Soinin Alatalon tila 
oli ensimmäinen atrialainen perhetila, 
jonka tuotteiden pakkauksiin tuli hiilijalan-
jälkimerkintä. 

– Hiilijalanjälkimerkintä on tärkeä osa 
koko tuotantoketjun läpinäkyvyyttä. Se 
osoittaa myös tuottajien sitoutumisen 

siihen, että he haluavat olla avoimia ja 
läpinäkyviä sekä tehdä oman osuutensa 
tuotantonsa ilmastovaikutusten pienentä-
miseksi. 

– Ihmisillä on nykyään valtava tieto-
tulva ja paine ottaa vastuu asioista kasvaa. 
Näen, että meidän elintarvikkeiden tuot-
tajien tulee omalta osaltamme kantaa vas-
tuu ympäristöstä. 

Yli-Soini toivoo merkinnän helpottavan  
kuluttajien valintaa ja vahvistavan uskoa 
ketjun luotettavuuteen. 

– On tärkeää, että kuluttajat voivat luot-
taa siihen, mitä toimijat lupaavat. Merkintä 
on osa ketjun läpinäkyvyyttä: sen avulla 
voidaan osoittaa meidän tuotantomme 
ilmastovaikutukset. Luku on laskettu niin, 
että sen takana voi seistä ja oikeellisuuden 
voi tarkistaa milloin tahansa. 

Tilakohtainen hiilijalanjälki kokoaa 
mittavan määrän tietoa

Jokaisen tilan hiilijalanjälki on yksilöllinen 
ja sen taustalla on kattavat lähtötiedot. 
Pakkaukseen merkitään keskimääräinen 
atrialaisen perhetilan hiilijalanjälki, jokai-
selle tuotteelle omansa. 

Hiilijalanjäljen laskemiseen tarvittavien 
tietojen määrä on mittava, mutta Petri Yli-
Soini ei kokenut niiden keräämistä työ-
läänä. Kirjanpidon ansiosta monet tiedot 
löytyivät tarkalla tasolla sähköisestä järjes-
telmästä. 

– Laskentaa varten kerättiin tietoja säh-
kön kulutuksesta, lämmityksestä ja käy-
tetyistä polttoaineista. Meidän tilamme 
sähkö ja lämmitys ovat hiilineutraaleja, 
mutta työkoneet, kuten traktori ja kurot-
taja toimivat fossiilisilla polttoaineilla. Pel-

Taustalla mittava määrä tietoa

ATRIALAISEN 
KANAN HIILI-
JALANJÄLKI ON 
LASKETTU

toviljelyn osalta selvitettiin käytetyt tuotan-
topanokset ja maa-analyysit. Lisäksi tehtiin 
lanta-analyysi, koska lanta levitetään pel-
loille ja sen pohjalta taas kasvaa uutta vil-
jaa rehuksi, kuvailee Yli-Soini.

Hiilijalanjäljen perusteella suomalainen 
kana on ympäristöystävällinen vaihtoehto.

– Kana on itsessään tehokas rehun käyt-
täjä, mutta tilatasolla rehustus on iso vai-
kuttava tekijä. Rehuosaaminen ja rehujen 
kehittyminen on vaikuttanut huomatta-
vasti kanan hiilijalanjälkeen. Kun tuonti-
soijaa pystytään korvaamaan kotimaisella 
kuoritulla kauralla ja valkuaiskasveilla, pie-
nenee hiilijalanjälki merkittävästi.  

Eläinten hyvinvoinnista ei tingitä
Laskenta auttaa ymmärtämään mistä toi-
minnan päästöt syntyvät ja myös osoittaa, 

miten niitä voidaan pienentää. Alatalon 
tilalla asiat ovat mallillaan energian käytön 
suhteen, eikä laskennassa löytynyt isompia 
kehityskohteita.

– Laskelman tekeminen herätti joi-
tain ajatuksia, mitä voitaisiin tehdä, mutta 
mitään isompia muutostarpeita ei esille 
noussut.

Yli-Soini korostaa, että eläinten hyvin-
vointi on asia, josta hän ei tingi.

– Ajattelen asioita taustanikin vuoksi 
vahvasti eläinten hyvinvoinnin näkökul-
masta. Energiaa voi säästää, muttei mää-
räänsä enempää eikä eläinten hyvinvoin-
nin kustannuksella, tiivistää Petri Yli-Soini, 
joka on koulutukseltaan eläinlääkäri.

 

Atria on laajentanut kanatuotteiden hiilijalanjäljen lasken-
taa ja kaikkiin Atria tuotemerkin kanatuotteiden pakkauk- 
siin lisätään tuotteen hiilijalanjäljestä kertova merkintä. 
Hiilijalanjälkimerkityt kanatuotteet ovat tulleet vähitellen 
kauppoihin ympäri Suomen kesäkuusta alkaen.

Atrialaisen kanan hiilijalanjälki on yli 50 prosenttia ulko-
maista kanaa pienempi.

Merkintä pakkauksessa kertoo tuotteen koko tuotan-
toketjun ilmastovaikutuksen hiilidioksidiekvivalenteiksi 
muutettuna. Hiilijalanjälki on laskettu ja ilmoitetaan tuo-
tenimikekohtaisesti (kg CO2e / tuote). Laskenta kattaa 
broilerin alkutuotannon osalta yli puolet Atrian tuotanto-
volyymista edustaen näin keskimääräistä Atrian Perhetilo-
jen hiilijalanjälkeä. 

 
Tutustu  
hiilijalanjäljen  
laskenta- 
perusteisiin:

Kuvat: Santeri Jutila / C2
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Teksti: Mariaana Nelimarkka 
Kuvat: Eero Kokko

OLO CREATIVE 
KITCHEN 
NOSTAA 

VALMISRUOAN 
UUDELLE 
TASOLLE

Ravintoloitsija Pekka Terävä kehitti koronarajoitusten 
astuttua voimaan keväällä 2020 puhdasta skandinaavista 

makumaailmaa kunnioittavan valmisruokasarjan.  
Kolmen ruokalajin menu osuu kasvavaan premium-

valmisruoan kategoriaan, ja on aidosti kaikkien  
saatavilla K-kaupoissa kautta maan.

VALMISRUOKA

Olo Creative Kitchen -sarja sai alkunsa K-Citymarket Tammiston 
kauppiaan Kimmo Sivosen ehdotuksesta. Vajaa viikko ensimmäisestä 
puhelusta Tammistossa myytiin Olo-ravintolassa valmistettuja annok-
sia, ja pian pyörähti käyntiin iso pyörä.

– Olimme ensimmäisiä Pekka Terävän kanssa, mutta nykyisin 16 
ravintolaa toimittaa meille tuotteita. Koska parempilaatuisille valmis- 
ruoille oli selkeästi tilausta, pohdimme voisiko mallia monistaa, Sivonen 
kertoo.

Kauppias Kimmo Sivonen kutsui Keskon hankinnasta vastaavia hen-
kilöitä tutustumaan ideaan ravintolatasoisesta valmisruoasta. K-ryh-
mässä innostuttiin ajatuksesta, ja laadukkaan valmisruoan tekijäkin  
löytyi helposti: Mestari Forsman Kauhavalla.

Pekka Terävä kiittelee osaavia kumppaneita.        >
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”Halusimme, että syntyy fiilis, 
että ruoka on ihan kuin kotona 
tehtyä”, Pekka Terävä (vas) ku-
vailee. ”Meillä on Pekan kanssa 
yhteinen intohimo vimosen 
päälle hyviin raaka-aineisiin”, 
Kimmo Sivonen toteaa. 

– Oli iso asia saada tällaisia kumppa-
neita. Koronasulun alkaessa me olimme 
kyljellään, shokki oli niin iso. Valmisruoka 
oli meille ihan uusi maailma, Terävä toteaa.

Vaikka Terävä kuvailee olleensa valmis-
ruokahyllyllä kuin Liisa Ihmemaassa, alkoi 
oma tuotesarja muotoutua nopeasti. Piti 
vain miettiä, mitä suomalaiset syövät ja 
missä kohdassa hyllyssä on aukkoja.

– Kannattaa laittaa sentyyppisiä ruo-
kia, joilla on iso kysyntä. Lihapullat ja lohi-
pihvi tulivat nopeasti. Maustepippuriliha-
pullamme ovat ylivoimaisesti parhaat ja 
sopivat luontevasti lähtötarinaksi. Liha-
pullan koostumuksessa ja maussa onnis-
tui wau-efektin tuottaminen; ihan kuin ne 
olisi itse juuri tehty, Terävä kuvailee.

Myös Keskon osto- ja myyntijohtaja 
Janne Vuorinen toteaa, että kysyntään 
pitää vastata:

– Meillä pitää olla rohkeutta kokeilla 
uutta. Kuluttaja hakee arjen keskelle help-

poutta, tarjoamme sitä puolivalmiilla tai 
valmiilla ruokaratkaisuilla, laadusta tin-
kimättä. Kun kuluttaja on valmis maksa-
maan laadukkaammasta ruoasta, meidän 
pitää pystyä tarjoamaan sitä.

Ketterä projekti
Tuotekehitys Pekka Terävän reseptien poh-
jalta eteni pikavauhtia. Keskustelut alkoivat 
elokuussa, ja jo syyskuussa oli ensimaisto. 
Terävän keskeinen sparraaja oli Mestari 
Forsmanin tuoteryhmäpäällikkö Mikko 
Viitanen. Mestari Forsmanin johtaja Pasi 
Puistola vaikuttui yhteistyöstä.

– Alustavia reseptejä oli enemmän-
kin, ja yhdessä päätimme, mitä niistä voisi 
Kauhavalla tehdä. Keittiömestaritason 
kaverit juttelivat keskenään ja ratkaisivat 
ruoat. Karsintaa joudutaan tekemään, kun 
Michelin-ravintolan maut ja valmisruoka-
keittiön mahdollisuudet kohtaavat, Puis-
tola toteaa. 

Pekka Terävä kertoo skaalautumisen 
kymmeniin tuhansiin annoksiin olleen 
ravintolakokille uutta.

– Se vaatii vuoropuhelua ja kompromis-
seja, mutta kun kaikilla on sama maali, se 
on helppoa. Kun kaikki haluavat aidosti 
onnistua, valmista syntyy ennätysvauh-
dissa, Terävä naurahtaa.

Ensimmäiset kuusi annosta saatiin hiot-
tua myyntikuntoon puolessa vuodessa, 
ja Olo Creative Kitchen näki päivänvalon 
yksinoikeudella K-kaupoissa maaliskuun 
alussa. Saman verran aikaa menee, kun 
sarjaan luodaan sesongin vaihtuessa uusia 
annoksia.  

Keskon osto- ja myyntijohtaja Janne 
Vuorinen on ilahtunut hyvästä yhteis-
työstä.

– Tämä on ollut makea projekti Pekka 
Terävän ja Atrian kanssa, nätti kolmikanta 
ja erittäin ketterää toimintaa. Ravintola-
yhteistyöstä oppii paljon, ja meillä on siitä 

kokemusta myös esimerkiksi Farangin ja 
Naughty Burgerin kanssa, Vuorinen kertoo.

Pekka Terävä toivoo, että mallia hyödyn-
nettäisiin enemmänkin:

– Tällaista mallia pitäisi enemmänkin 
hyödyntää suomalaisen ruoan kehittämi-
sessä. Miksi formuloita kehitetään? Inno-
vaatiot valuvat autoteollisuuden käyttöön 
ja parantavat turvallisuutta. Tässä on sama 
henki: tavoitteena on luoda kuluttajille 
parempia ruokakokemuksia, mikä edistää 
koko alaa.

Olo Creative Kitchen kuuluu koro-
na-ajan hyviin tekoihin: ravintola pystyi 
marketissa myydyn ruoan ansiosta työllis-
tämään työntekijöitään pahimman yli, ja 
hyvä lähti monistumaan, kun Mestari Fors-
man pystyi palkkaamaan lisää ihmisiä.

Valmisruoka sai uusia ostajia
Kauppias Sivonen toteaa, että takana on 
valmisruokasektorilla poikkeuksellinen 
vuosi. Aluksi perheissä iloittiin siitä, että sai 
olla kotona ja kokkailla, mutta varsin pian 
siitä tuli pakkopullaa. Tämä näkyi myös 
myynnissä: koronasulun aluksi valmis-
ruoan kysyntä pieneni, sittemmin kulutta-
jista tuli hyvinkin vaihtelunhaluisia.

– Osalle kysymys ”mitä tänään syötäi-
siin” on ollut haasteellinen yhtälö. On kyl-
lästytty ruoanlaittoon, ja ihmiset kaipaavat 
uutta; uutuuksia kokeillaan heti.

Aluksi kokeilua rajoitti ravintolassa val-
mistettujen annosten korkeahko hinta. 
Kun Olo Creative Kitchen -tuotanto käyn-
nistyi isolla linjalla, hintapiste tuli alem-
mas.

– Mestari Forsmanin valmistamat Olo 
Creative Kitchen -annokset toivat uusia 
asiakkaita. Oli ilo, että asiakaskunta laa-
jeni, mutta tässä on paljon muitakin hyviä 
puolia. Kauppiaana tavoitteeni on myydä 
mahdollisimman hyvää hinta-laatusuh-

detta, ja nyt olemme saaneet asiak-
kaille uusia laadukkaita tuotteita, Sivonen 
toteaa.

Keskon kiinnostusta oman valmisruo-
kasarjan luomiseen siivitti jo pitkään jat-
kunut valmisruoan kymmenen prosentin 
vuosittainen kasvu. Olo Creative Kitche-
nin osalta on pienoinen yllätys, että lapsi-
perheet korostuvat jokaisessa tuotteessa. 
Vielä suurempi korostuma on Janne Vuo-
risen mukaan aikuistalouksissa. Myös elä-
keläiset ovat löytäneet tuotteet. Kuluttaja 
kaipaa valmisruoissa etenkin kala-annok-
sia ja keittoja.

– Premium-ruoalla saamme uusia 
kuluttajia, jotka arvostavat parempaa val-
misruokaa. On selvää, että laadukkaam-
man tarjooman myötä valmisruoan kulut-
tajakunta laajenee. Olo Creative Kitchenin 
annos voi olla jo oikea vaihtoehto lou-
naalle tai työpaikkaruokalalle, Vuorinen 
toteaa.

Kauppias Sivosesta on ollut huippua olla 
mukana kehittämässä uutta sarjaa. Uudet 
annokset nostattavat jälleen veden kielelle:

– Syksyksi on tulossa sikahyvä ”suo-
malainen lasagne”. Diggasin siitä, että 
mukana oli peruna, Sivonen intoilee.

Tammistosta alkunsa saanut tarina jatkui 
kaupassa näyttävästi: Olo Creative Kitchen 
laitettiin isosti esille. Se on varma tapa 
antaa tuotteelle lentävä lähtö. Ja sellai-
sen Pekka Terävän luoma sarja sai, myynti 
on ylittänyt kaikki odotukset. Pasi Puistola 
näkee selkeän muutoksen:

– Valmisruoan hintapiste on muuttu-
nut vuoden aikana: kalliimmille ja parem-
pilaatuisille ruoille on enemmän kysyntää. 
Nautimme jo keväällä kakkukahvit 100 000 
myydyn Olo-sarjan annoksen kunniaksi. 
Määrä tuli täyteen paljon nopeammin kuin 
aluksi arvioimme.

Kuusi ateriaa
Olo Creative Kitchen -sarja koostuu 
kuudesta ateriasta: kaksi keittoa, 
kolme pääruokaa ja yksi jälkiruoka. 
Syyskuussa tehdään tuotevaihdok-
sia, mutta pääruokasuosikit lohipihvi 
ja maustepippurilihapullat säilyvät. 
Uutena pääruokana tulee perunaa 
ja jauhelihakastiketta yhdiste-
levä paistos. Maa-artisokkakeitto 
saa parikseen kukkakaalikeiton 
ja puolukkavispipuuro vaihtuu 
omenaiseksi jälkiruoaksi. Annokset 
on suunniteltu niin, että niistä voi 
koostaa kolmen ruokalajin menun 
tai nauttia yksi kerrallaan. Myöhem-
min tavoitteena on laajentaa sarjaa.

”Meidän pitää luoda niin hyviä annoksia,  
että niitä ei voi olla ottamatta kaupan hyllyyn”, 
Atrian Pasi Puistola toteaa.

Kun kuluttaja on valmis maksamaan 
laadukkaammasta ruoasta, meidän 
pitää pystyä tarjoamaan sitä.

VALMISRUOKA
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UniCafe on Helsingin ylipiston ylioppi-
laskunnan (HYY) omistama yritys, joka 
palvelee opiskelijoita Helsingin kampuk-
silla 17 ravintolassa. UniCafen erikoisuus on 
tiivis yhteys työntekijöiden ja asiakkaiden 
välillä, ja samalla tiivistynyt ymmärrys siitä, 
mitä asiakas haluaa.

– Meillä asiakkaan ei tarvitse miettiä,  
onko ruoka vastuullista vai ei, UniCafen  
hankinta- ja tuotekehityspäällikkö 
Susanne Reiju toteaa.

Reiju kertaa vastuullisen lounasravinto-
lan pääkohdat: 

– Tavoitteemme on, että yli puolet myy-
mästämme ruoasta on kasvis- ja vegaani- 
ruokaa. Emme myy nautaa, ja käyttämäm- 
me kana ja possu on aina kotimaista. Käy-
tämme vastuullisesti kalastettua kalaa ja 
paljon luomua. 

Luomun osuus on kymmenen prosent-
tia. UniCafe voitti luomun SM-kilpailun 
tänä vuonna seitsemättä vuotta peräkkäin.

Käytössä ovat kaikki keinot parantaa 
vastuullisuutta. Ruokahävikkiä pyritään 
vähentämään biojäteseurannan avulla. 
Biojäte mitataan sekä keittiössä että 
salissa, ja siitä viestitään niin työntekijöille 
kuin asiakkaille.

– Siihen mitä seurataan, kiinnitetään 
huomiota. Viestimällä biojätemäärästä 
pyrimme avaamaan asiakkaiden silmiä. 

Seurannan ansiosta tulee konkreettista 
säästöä tuhansia euroja kuukaudessa per 
yksikkö, Reiju kertoo.

Tarjolla on myös Leftover-lounas, jossa 
lounaalta ylijäänyttä ruokaa saa edullisesti 
mukaan viimeisen tunnin ajan. ResQ tekee 
selvää ylijääneistä kahvila- ja vitriinituot-
teista.

Selkeä viesti: suosi kasviksia
Susanne Reijun mukaan UniCafen viesti 
opiskelijoille on selvä.

– Viestintämme liittyy isolta osin kasvis-
ruokaan. Tavoite on, että kasvis- ja vegaa-
niruoan myynti ylittää yhteensä 50 pro-
senttia, Reiju sanoo.

Kasvisruokaan siirtyminen tarjoaa konk-
reettisen mahdollisuuden hiilineutraaliu-
teen, johon UniCafe pyrkii vuoteen 2025 
mennessä. Muita keinoja ovat hävikin pie-
nentäminen ja erilaiset kompensaatiot. 

UniCafe ohjaa asiakkaita muun muassa 
listaamalla vegaaniset ja kasvisvaihtoehdot 
ensin ruokalistalla. Jo pitkään ne on ase-
tettu linjastolla ensimmäisiksi. Hyvä kan-
nustin on myös 10 sentin alennus vegaani-
lounaasta. Listalla ja linjastolla on merkitty 
myös luomu, ilmastoystävällisyys ja vas-
tuullisesti kalastettu kala. Esillepanoakin 
tärkeämpää on se, että kasvisvaihtoehdot 
ovat maukkaita ja monipuolisia.         >

Teksti: Mariaana Nelimarkka
Kuvat: Eero Kokko

VASTUULLISUUS 
YLIOPISTORUOKAILUN 
YTIMESSÄ
Koronavuosi on ollut rankka opiskelijaravintoloille: kampukset tyhjenivät  
etäopiskelun takia ja ravintolasulku sulki ravintolat kahdesti. UniCafe  
hakee uutta alkua syksyllä, kun ravintolat avataan pitkän tauon jälkeen.  
Toiminnan ytimessä on vastuullisuus.

UniCafe Kaivopiha 
myy 2 000 ateriaa 
lounaasta iltaan.

Unicafén linjaus on, että ruoka on aina vastuullista. – Tavoite on, että kasvis- ja vegaaniruoan 
myynti ylittää yhteensä 50 prosenttia, sanoo Susanne Reiju. 
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Koronavuoden uudet kujeet: food van ja take away
Koronavuosi on ollut vaikea opiskelijaravintoloille, ja pari 
UniCafen yksikköä on sulkeutunut lopullisesti. Tämän vuoden 
puolella vain neljä ravintolaa on ollut auki. Bisnes vaatii isoja 
volyymeja.

– Yliopistot ovat olleet kiinni, emmekä mekään voi avata, 
ellei ravintolaan ole omaa sisäänkäyntiä, Susanne Reiju 
toteaa.

Valoa vuoteen toivat uudet tavat myydä ruokaa: Kaivopi-
han UniCafe myi lounasta take awayna. Lisäksi UniCafe lan-
seerasi huhtikuussa 2020 food vanin.

– Ruokapakun lanseeraus oli meille tapa työllistää työn-

tekijöitämme ja palvella opiskelijoita opiskelija-asuntojen 
lähellä. Saimme siitä paljon kiitosta. 

Kun ravintolat olivat kiinni, ulosmyynti oli kannattavaa kes-
kustan parhaalla paikalla sijaitsevasta Kaivopihan ravintolasta.

– Se yllätti positiivisesti, miten paljon meillä oli asiakkaita. 
Ruokaa meni 600 annosta päivässä.

Normaalisti UniCafe Kaivopiha myy 2 000 ateriaa lounaasta 
iltaan, mutta take awayta oli tarjolla lyhyemmän aikaa. Ehkä 
luvuissa näkyy se, miksi ravintolat ovat niin tärkeitä: lounas on 
paljon muutakin kuin annos lautasella, se tarjoaa myös mah-
dollisuuden seurustella ja pitää kunnon tauon opiskelusta.

UniCafe on kehittänyt kasvisruokaa jo 
yli kymmenen vuotta. Sittemmin on pai-
notettu vegaanisten ruokien kehittämistä. 
Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan 
opiskelijat ovat tyytyväisiä vegaaniruokaan, 
mutta toivovat lisäksi kasvisruokaa. Täysin 
poikkeuksellisesti nimenomaan vegaa-
ninen ruoka on 40 prosentin valinta, ja 
haasteena onkin tehdä niin kiinnostavaa 
kasvisruokaa, että yhä useampi sekasyöjä 
valitsee sen.

– Lupauksemme on, että meillä on aina 
vegaanista ruokaa. Haluamme tarjota kas-
visruokaa vegaaniruoan rinnalla, koska asi-
akkaat toivovat niin, Reiju toteaa.

Hiljattain tehty periaatepäätös helpottaa 
tilannetta: 

– Päätimme, että ravintoloissamme ei 
tarvitse joka päivä olla lihaa tai kalaa esillä. 
Linjastossa voi olla vegaani- ja kasvisruoka 
ja joko kalaa tai kanaa. Monessa ravinto-
lassa linjastossa on vain kolme lämpöhau-

depaikkaa ruoille, ja näissä paikoissa tämä 
on merkittävä päätös.

Isoimmassa toimipisteessä Kaivopihalla 
on enemmän linjastoja ja isompi vali-
koima. Aiemmin tehty päätös luopua nau-
danlihasta ei ole ollut ongelma UniCafen 
asiakkaille. Tavoite on selkeä.

– Naudan jättäminen pois listoilta pie-
nentää hiilijalanjälkeä 11 prosenttia, Reiju 
toteaa.

Kuva: Eero Kokko

Mistä helpotusta ravintoloiden 
henkilöstöpulaan?
Korona-aika on haastanut ravintola-alaa monella tapaa. Toimintaa rajoittavien 
määräysten lisäksi ongelmia tuottaa kasvava pula osaavasta henkilökunnasta. 
Koronarajoitusten aikana jopa 20 prosenttia ravintola-alan ammattilaisista on 
vaihtanut työpaikkaa. Se on kova isku alalle, jossa oli pulaa henkilöstöstä jo 
ennen poikkeusaikaa.

Koronan hellittäessä asiakkaat ryntäävät takaisin ravintoloihin. Halu päästä 
taas nauttimaan hyvästä ruoasta ja palvelusta on selvästi havaittavissa. Hyvä niin, 
mutta miten saadaan homma toimimaan, kun työntekijät ovat kortilla?

Kun osaavista työntekijöistä on pula ja ravintolasulut syöneet taloudellisia 
resursseja, voinee tarkistella tekemisen tapaa. Miten arkea voisi helpottaa kus-
tannustehokaasti laadusta tinkimättä? Mitä kannattaa tehdä itse, missä voisi 
hyödyntää muita alan osaajia? 

Tämän lehden teemana on valmisruoka. 
Ammattikeittiöiden näkökulmasta valmis-
ruoan skaala on laaja. On olemassa avaimet 
käteen -ratkaisuja vaikkapa lounaskonsep-
tin luomiseen, täysin valmiita ruokia ja rat-
kaisuja, joilla toiminnan pyörittäminen on 
erittäin helppoa. On myös tuotteita, joita on 
käsitelty sen verran, että ne sopivat ravinto-
lan määriteltyyn prosessiin ja tehostavat sitä 
nopeuttamalla ja helpottamalla valmista-
mista. 

Haasteet on tehty ratkaistaviksi. Korona-
pandemian aikana olen nähnyt useita mie-
lenkiintoisia, uusia tapoja jatkaa ravintola-
liiketoimintaa, vaikka haasteet ovat olleet 
valtavia. Keinot kannattavaan liiketoimintaan 
löytyvät, kun tehdään oikeita asioita ja painotetaan ratkaisuja ja tuotteita, jotka 
toimivat omassa konseptissa. Kaikkea ei ole pakko tehdä itse.

Uskon, että jatkossakin suurkeittiöalan menestyjiä ovat ne toimijat, jotka suh-
tautuvat ennakkoluulottomasti muutoksiin, hakevat ratkaisuja ja tekevät yhteis-
työtä. Tehokas ja tarkoituksenmukainen, silti laadukas ja maistuva ruoka voi syn-
tyä kimpassa muiden alan toimijoiden kanssa. 

Atria Food Servicen ammattilaiset kehittävät alan toimijoille valmiimpia tuot-
teita, jotta ammattikeittiöiden toiminta olisi tehokasta ja tarkoituksenmukaista. 
Ratkaistaan henkilöstöpulasta syntynyt ongelma yhdessä. Kartoitetaan avoimin 
mielin tilanne ja keinot kannattavan toiminnan pyörittämiseksi. Valitaan sellaiset 
tuotteet ja ratkaisut käyttöön, jotka toimivat konseptissa parhaiten. Lopputulos 
ratkaisee. 

Ollaan valmiina, kohta toiminta normalisoituu.

Kirjoittaja on Atria Food Servicen myyntijohtaja.

KOLUMNI

Kim Westerling

Tuotteiden kehitys huimaa
Tuotemarkkinat kehittyvät hurjaa vauhtia 
vegaanisissa tuotteissa, Susanne Reiju 
toteaa. Hän suunnittelee talon reseptii-
kan, ja arvostaa tuotteita, jotka vastaavat 
moneen tarpeeseen.

– Erikoisruokavalio on meillä aina lak-
toositon, mielellään myös gluteeniton. 
UniCafessa käy 10 000 lounastajaa päi-
vässä, siihen joukkoon mahtuu myös 
monta gluteenitonta, joten vaihtoehdon 
pitää löytyä helposti, Reiju toteaa.

Vegaaniruokailussa keskeistä on proteii-
nin saanti, joka on tärkeää niin asiakkaan 
ravitsemuksen kuin suositusten täyttymi-
sen kannaltakin.

Susanne Reiju on mukana työryhmässä, 
joka on valmistellut ravitsemussuosituk-
sia yliopistoruokailuun. Suosituksista tulee 
uudistettu versio syksyllä. Jotta annos saa 
suositusmerkinnän, sen täytyy noudattaa 
määriteltyä rasvan ja suolan määrää sekä 
rasvan laatua.

– Kaksi kolmesta ruoasta on oltava suo-
situsten mukaisia. Salaattipöydälle, lei-
välle, pääruoille ja juomille on omat kritee-
rit, Reiju selostaa.

Suositukset on helppo täyttää, kunhan 
vain noudattaa reseptiä. Jamix-ruokatuo-
tanto-ohjelma tukee kokkia.

– Opiskelijaruoka on terveellistä ja ravit-
sevaa, se on lähtökohta. Suosituksia on 
helppo noudattaa varsinkin kun teemme 
itse paljon ruokaa. On mahtavaa löytää 
myös suositukset täyttäviä valmistuot-
teita. Esimerkiksi lihapullissa Atrian Cho-
rizo-pyörykkä täyttää ehdot ja on hyvä 
tuote. Valitsen mielelläni kriteerit täyttäviä 
tuotteita, Reiju sanoo.

Hän arvioi, että terveellisyyden merkitys 
on lounaspaikassa erilainen kuin iltaravin-
tolassa. Maku on silti tärkein.

– Terveellisiä vaihtoehtoja toivotaan, 
mutta silti maku on ykkösjuttu, Reiju  
todistaa.

Lupauksemme on, että meillä on aina vegaanista ruokaa. 
Haluamme tarjota kasvisruokaa vegaaniruoan rinnalla, 
koska asiakkaat toivovat niin.

Tehokas ja tarkoi-
tuksenmukainen, 
silti laadukas 
ja maistuva 
ruoka voi syntyä 
kimpassa muiden 
alan toimijoiden 
kanssa.
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Hellepäivän lounasaika on päättymäi-
sillään raumalaisessa Villa Tallbossa. 
Keittiömestari Erkki Sinervaara istuu 
meren tuntumassa sijaitsevan, vanhaan 
pitsihuvilaan kunnostetun ravintolansa 
edustalla vilvoittelemassa. 

Hän kuvailee rakennuksen olevan osa 
raumalaisen merenkulun ja huvilakulttuu-
rin historiaa. Sen rakennutti vuonna 1901 
laivanvarustajasuku kesäasunnokseen. 

– Siinä käytössä se toimi vuosikym-
menet, kunnes ostimme vaimoni Mailan 
kanssa kiinteistön vuonna 1991 ja teimme 
mittavan entisöinnin. Perustimme tämän 
ravintolan seuraavana vuonna. 

Ohitse pyöräilevät lounaalla käyneet isä 
ja poika. 

– Tosi hyvää ruokaa! molemmat huik-
kaavat mennessään.

Tallbo-ravintoloiden perustaja ja toimi-
tusjohtaja Sinervaara kertoo, että päivän 
ruokalistalla on ollut ylikypsää häränrintaa 
säräjuureksien kera. Valmisruokia molem-
mat.

– Tänään on kokonaan Atria-päivä!
Liha-annoksien lisäksi listalla on niin 

ikään Food Servicen kautta tilattu Mestari 
Forsmanin valmis lohilasagne. Sinervaara 
arvostaa hyväksi havaittujen, samojen 
yhteistyökumppaneiden käyttämistä. 

– Voin luottaa tuotteiden laatuun. 
Valmiit aterian osat ovat tärkeitä Tall-

bo-ravintoloiden arjessa. Ne tukevat liike-
toimintaa. Jos kaikki tehtäisiin itse, pitäisi 
olla kaksi työntekijää enemmän.

– Muut tekevät nyt kovimman työn. Sen 
valmistelun, johon meillä menisi kauhean 
paljon aikaa. Ennen vanhaan kanat paloi-
teltiin itse, ja kanakattila laitettiin kiehu-
maan ensimmäiseksi töihin tullessa.

Valmisteita käyttämällä lounas valmistuu 
nopeammin, ja asiakkaille pystyy tarjoa-
maan hyvää ruokaa kohtuuhintaan.        >

Teksti: Virpi Adamsson
Kuvat: Suvi Kesäläinen

LOUNAALLA 
PITSI- 

HUVILASSA
Villa Tallbon idyllisissä saleissa on lounasaikaan 

kiireetön tunnelma. Osa ruoista on valmiita 
tai puolivalmiita. Sen ansiosta huomaavaiseen 

palveluun jää paljon aikaa.

50 vuotta ravintola-alalla toiminut Erkki Siner-
vaara on hyödyntänyt valmisruokia sitä mu-
kaa, kun niiden tarjonta on lisääntynyt.
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Sinervaarat tekivät kulttuuriteon ja 
kunnostivat 120 vuotta vanhan pitsi-
huvilan ravintola Villa Tallbon tiloiksi. 

Jussi Puranen suunnittelee Ruokaboksin re-
septit. Niissä avainsana on nopeus ja help-
pous, sekä tietysti hyvä maku. 

Erkki Sinervaara pohtii, olisiko edes 
mikään markkinointikikka kertoa, että 
meillä tehdään kaikki alusta asti itse. Asi-
akkaiden puolelta siihen ei lounasravinto-
lassa ole painetta.  

– Joskus joku saattaa kysyä, onko lohko-
perunat tai ranskanperunat täällä tehtyjä. 
Se ei olisi mahdollista. Niissä on valtava työ. 

Alalle tullessaan keittiökonkari uskoi 
itsekin paikan päällä valmistetun parem-
muuteen joka tilanteessa. Kunnes huo-
masi, miten paljon turhaa työtä on tullut 
tehtyä.

– 80-luvulla tajusin, että jotain voi ostaa 
valmiina ja teettää muilla. Siihen aikaan 
alkoi pikkuhiljaa tulla markkinoille näitä 
palveluja. Viimeisten kymmenen vuoden 

aikana tarjonta on laajentunut paljon. Var-
sinkin broileripuolella.

Sinervaara kehuu Atrian tuotekehittelyä. 
Ylikypsä häränrinta on siitä hyvä esimerkki. 
Se on ravintolaruokana melko uusi tulokas. 
Hän on mukana ryhmässä, jossa testataan 
markkinoille tulevia tuotteita. Niistä tulee 
näytteitä, ja lopputulosta kehitetään arvos-
telujen mukaan.

– Viimeksi näytille tulleet kanatuotteet 
olivat todella hyviä.

Nykyään ei oikeastaan tarvitsisi tehdään 
mitään omin käsin. Silti lihapadat haudu-
tetaan ja pihvit paistetaan Tallbo-ravin-
toloissa itse. Lihapadankin tekeminen on 
helpottunut, kun siihen tarvittavat lihat 
saa valmiiksi kypsinä. Pihviannoksissa käy-

tetään Atrian toimittamia takuumureita 
fileitä

Samanlaista ruokaa ei silti ole tarjolla 
kautta Suomen, Sinervaara painottaa. Hän 
pitää tärkeänä, että annoksiin voi jättää 
oman kädenjälkensä – niitä tuunataan. 
Tänään punaviinikastiketta höystettiin keit-
tiössä punaviinietikalla. 

– En näe itsetehtyä automaattisesti 
parempana. Se voi olla jopa huonompaa 
kuin ostettu. Valmisruokia hyödyntämällä 
annokset ovat tasalaatuisia. Ammattitaitoi-
nen henkilökunta takaa sen. 

Hyvä esimerkki tuotteesta, jota Siner-
vaara ei lähtisi valmistamaan ravintolassa, 
on kaalikääryleet. 

– Kaikki laittavat niihin samat ainekset 

KENTÄLTÄ

Tallbo-ravintolat
• Raumalla kahdessa eri kohteessa 

toimiva perheyritys, jolla on asia-
kaspaikkoja yli 500. 

• Omistajina Erkki ja Maila Siner-
vaara sekä jälkikasvu Antti ja Maija 
Sinervaara. Yritys työllistää heidän 
lisäkseen 9 henkeä.

• Villa Tallbon pihapiirissä on 
juhlatalo Juhla Tallbo. Molemmat 
toimivat myös tilausravintoloina 
sekä edustustilaisuus- ja kokous-
paikkoina. 

• Vanhassa Raumassa toimii lounas-
paikka Savila ja iltaravintola Nurkk 
Trahtöör.

Pitsihuvilan idyllisten salien miljöö antaa 
oman säväyksensä ruokailuun.

Villa Tallbo toimii 
ravintoloiden pää-
keittiönä, josta jae-
taan ruokaa mui-
hinkin yksiköihin.

– onko siis väliä kuka ne tekee. Sama on 
joulun aikaan laatikoiden kanssa. Valmis-
tuotteina ne ovat niin korkealaatuisia, ettei 
itse tekemällä saa parempaa. Samoin kin-
kut kypsennetään meidän puolesta. Muu 
ei olisi mahdollista. 

Yrityksen lounasravintoloissa nopeus on 
tärkeää. Viime vuonna perustetun iltaravin- 
tola Nurkk Trahtöörin liikeidea perustuu 

sen sijaan siihen, että melkein kaikki teh-
dään itse. 

– Sen ruoka on meidän lounastarjonnan 
ja fine diningin välistä.

Viikonloppuisin Villa Tallbossa katetaan 
runsas noutopöytä. Sellainen järjestyy 
myös tilauksesta, ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaassa rakennuksessa toimiva ravin-
tola onkin matkailijaryhmien suosiossa. 

Parhaimmillaan ruokailemassa on saatta-
nut käydä kesän aikana satoja japanilaisia 
turisteja.

– Kun raumalaiselle tulee kylään 
muualla asuvia tuttuja ja sukulaisia, he 
tuovat nämä mielellään meille ruokaile-
maan. Olemme myös bisnesmaailman 
suosima edustus- ja kokouskohde.
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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.

Vanhemmuuden huijauskoodi

Lapsena keräännyimme keittiön pöydän ääreen ihmettelemään jauhelihapiz-
zaa. Olimme muuttaneet Suomeen Virosta vuonna 1997 eli vuosi sen jälkeen, 
kun Atria lanseerasi ensimmäiset valmispizzansa. Olin 9-vuotias, enkä ollut 
nähnyt muoviin pakattua valmista ruokaa. Ei ollut äitinikään, joka oli ennen tätä 
joutunut valmistamaan jokaisen aterian alusta asti. Näin kahden pikkulapsen 
uusperheen äitinä voin vain kuvitella millaiselta ylellisyydestä mikron kautta 
ruokapöytään nostettu pizza tuntui.

Aikuisiällä innostuin toden teolla ruoanlaitosta ja vannoin, että eineksiähän 
ei keittiössäni ainakaan nähdä. Vuosikausia pyörittelin itse lihapullat ja leivitin 
kalat. Valmisruokaan turvauduin vain, jos 
työpaikan läheisyydessä ei ollut lounasra-
vintolaa. Nyrpistelin nenää lapsuusmuistoil-
leni, jossa jääkaapissa odotti punalaputettu 
valmispasta.

Iän mukana tulee harmaita sävyjä ja 
näköjään myös lapsia. En tiedä kuinka oli-
sin selvinnyt seuraavat kuukaudet synnä-
riltä kotiuduttuani ilman pinaattilettuja ja 
kiusauksia. Samalla kun heijasin toisella 
kädellä vauvaa, toisella koitin kaapia maka-
ronilaatikkoa pannulle – mikroa kun en vie-
läkään omista.

Viime aikoina olen maistanut lähes 
jokaista valmisruokaa. Seisoin valmisruo-
kahyllyn edessä tutkimassa valikoimaa niin 
kauan, että myyjä tuli tiedustelemaan onko 
minulla kaikki hyvin. Suosikkejani ovat leivänpaahtimessa lämmitetyt ohukaiset, 
joiden päälle sivelen hummusta. Tuunaan muitakin klassikoita. Etenkin liha-
perunasoselaatikon joukkoon on helppo upottaa mitä tahansa. Joskus sekaan 
eksyy lehtikaalia, toisinaan pötkö valmista porkkanasosetta ja ekstranakit. 

Valmisruoissa on vain yksi huono puoli: ne romuttavat kokkaajan itsetuntoni. 
Lapsille maistuu aina kaupan makruloota, mutta mamman vaivalla tekemät 
sapuskat lentävät biojätteeseen. Siksi olenkin haaveillut nimelläni varustetuista 
valmisruoista, ehkä silloin saisin lapseni syömään kokkauksiani. 

Yksi asia on varma: Mamman Murkina -tuotteiden joukosta ei löytyisi maksa-
laatikkoa. Täytyyhän sitä pitää kiinni edes joistain periaatteista.

Lapsille maistuu 
aina kaupan 
makruloota, 
mutta mamman 
vaivalla tekemät 
sapuskat 
lentävät  
biojätteeseen.

KOLUMNI

Natalia Salmela

ARI PÄRNÄNEN
Yrittäjä 
Yöpuu Yhtiö

1. Korona kohteli meitä huonosti. Ravin-
toloiden totaalisulkujen lisäksi etä-
työsuositus on huono. Hotelleissa on 
ollut hiljaista, ravintoloissa on käynyt 
paikallisia. 

2. Jouduimme 2020 maaliskuussa lomaut-
tamaan koko henkilökunnan ja aloimme 
samalla etsiä kiivaasti muita säästö-
kohteita. Viime vuosi oli heikko, mutta 
alkuvuosi 2021 on ollut vielä heikompi.

3. Keväällä 2020 kokeilimme ulosmyyntiä 
herkkukasseilla. Teimme 1 500 kassia 
vapuksi ja äitienpäiväksi. Staycation-pa-
ketista on tullut suosittu. Toki pariskun-
nat ovat tulleet meille aina syömään 
hyvin ja nukkumaan Yöpuussa. Spesi-
aalituotteet kuten arvoviinit ja samp-
panjabrunssi ovat kysyttyjä. Päätimme 
Kirkkopuiston ravintolan perustamisesta 
erittäin nopeasti keväällä. Puistoon 
rakennettiin hieno uusi rakennus, jonka 
saamiseen meille avautui mahdollisuus 
kun se oli jo valmis. 

4. Etätyön ja matkustamisen vähene-
misen vaikutuksia on vaikea arvioida. 
Pikkujoulukauden viikonloput on jo 
varattu. Toivotaan, ettei tule takaiskuja, 
eivätkä poliitikot mielly liikaa rajoitusten 
käyttöön.

Yöpuu Yhtiöllä on Jyväskylässä kaksi hotellia ja 
kolme ravintolaa sekä reilusti kokoustilaa ydin-
keskustassa. Verso-kokonaisuudessa on sekä 
ravintola, hotelli että isot kokoustilat ja hotelli 
Yöpuun yhteydessä ravintola Pöllöwaari. Uusin 
ravintola avautui Kirkkopuistoon kesällä.

MATTI SUOMINEN 
kauppias
K-Citymarket Ideapark Seinäjoki

1. Korona on opettanut meidät reagoi-
maan nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja 
kuuntelemaan markkinoita äärimmäisen 
tarkasti. Ruoan suhteen suomalaisuus 
on osoittautunut turvalliseksi ja huolto-
varmuus noussut arvoonsa. 

2. Verkkokauppa räjähti todella isoksi, sen 
osuus liikevaihdosta oli parhaimmillaan 
neljännes. Se on työvoimavoittoinen 
malli: yhden asiakkaan ostokset kerää 
yksi ihminen. Palkkasimme kahdeksan 
ravintolan henkilökuntaa keräilemään 
ostoksia. Myimme myös take away 
-annoksia kuudesta ravintolasta. 

3. Kaupan ja ravintolan lähentyminen on 
hyvä asia, uskon että tämä oli lähtö-
laukaus kohti deli-ajattelua. Meidän 
Artessa-ravintolamme on kaupan ja 
ravintolan yhdistymistä parhaimmillaan. 
Kaikki siisteyteen ja turvallisuuteen 
liittyvä on tullut jäädäkseen: omaval-
vonnan merkitys on kasvanut, samoin 
kulkureittien suunnittelu.

4. Toivon, että syksyllä meillä on vapaus 
herkutella ja nauttia elämästä ilman 
huonoa omaatuntoa, pitää perhepiirissä 
kekkereitä vaikka ilman syytä juhlaan. Ja 
että kouluun paluu sujuu normaaleissa 
merkeissä.

Matti Suominen on kauppias maailman 
suomalaisimmassa kaupassa Seinäjoella, Atrian 
pääkonttorin ja Valion tehtaan välissä, Ideapar-
kin päädyssä.

RONI AUVINEN
Ravintolatoimenjohtaja
Delhi Rasoi

1. Aloitin ravintolatoimenjohtajana juuri 
koronan alla. Jouduimme lomautta-
maan porukkaa, mutta yllättävän vähän. 
Tripla otti iskua, mutta Kauniainen teki 
ennätysmyyntejä.

2. Vauhditimme oman verkkokaupan teke-
mistä ja rakensimme oman kotiinkulje-
tustoiminnan. Rakensimme kesällä 2020 
keskuskeittiön, jonka myötä tavoitte-
lemme tasalaatuisuutta ja henkilöstö-
kustannusten leikkauksia. Kehitämme 
annoksia myös markettimyyntiin.

3. Take away -kuvio kasvoi, ja samalla verk-
kokauppamyynti. Olemme oppineet, 
mitä kaikkea voi myydä verkkokaupasta, 
ja siitä on tullut meidän ydin. Kehitimme 
buffet-lounaasta take away -annoksen, 
jonka voi valita verkkokaupasta neljästä 
vaihtoehdosta. Oma kotiinkuljetus on 
verkkokaupan menestymisessä elinehto.

4. Isoimmat kauppakeskuskohteet ovat 
siitä riippuvaisia, miten paljon ihmisiä 
rajoitetaan menemästä töihin. Laa-
dusta emme ole tinkineet tiukkoina 
aikoinakaan vaan käytämme kotimaisia, 
tuoreita raaka-aineita, esimerkkinä 
Atrian kana. Toivomme, että hyvä ruoka 
saa ihmiset palaamaan.

Vuonna 2013 perustettu Delhi Rasoi on viiden 
intialaisen ravintolan ketju, joka nojaa autent-
tisiin Delhin keittiön makuihin. Ravintoloita on 
neljässä pääkaupunkiseudun kauppakeskuk-
sessa - Entressessä, Granissa, Triplassa ja Itik-
sessä - sekä Tikkurilassa kivijalassa. Tavoitteena 
on laajentaa ketjua.

MARKO SILVONEN
Myymäläpäällikkö
HalpaHalli Alahärmä

1. Korona pääsi yllättämään: jauheliha, 
säilykkeet ja vessapaperi loppuivat. Asia-
kaskäynnit vähenivät, kertaostos kasvoi. 
Osa tavarasta jäi maailmalle.

2. Tekstiilikauppa kuoli melkein koko-
naan, mutta saimme myytyä sitä, mille 
oli kysyntää, kun ihmiset jäivät kotiin. 
Näimme vahvan kasvun paikan ja 
pyrimme vastaamaan tarpeeseen niillä 
tuotealueilla, joilla kysyntää oli.

3. Piti opetella tekemään kollegankin 
töitä, että pystymme varmasti pitämään 
kaupan auki. Opimme auttamaan 
toisiamme ja toimimaan yli osastorajo-
jen. Pystyimme turvaamaan normaalin 
aukiolon, mutta lomautukset osuivat 
meillekin.

4. Toivottavasti elämä normalisoituu. Paluu 
normaaliin kestää, eivätkä aiemmat 
kulutustottumukset välttämättä palaa 
aivan ennalleen. Asiakas käy myymälässä 
harvemmin ja ostaa kerralla enemmän, 
se on tullut jäädäkseen. Kertaostoksen 
kasvu on 10–15 prosentin luokkaa. 

HalpaHalli Alahärmä on eteläpohjalaisen maa-
laispaikkakunnan täyden palvelun talo: tarjolla 
on kaikkea kaikille. Elintarvikkeiden osuus 
myynnistä on lähes kaksi kolmasosaa.

1. Miten korona on kohdellut teitä?
2. Miten sopeutitte liiketoimintaanne korona-ajan 

vaatimuksiin?

3. Millaisia uusia ideoita korona-aika toi? 
4. Miltä syksy näyttää?

SELFIESSÄ
Palstalla ruoka-alan ammattilaiset kertovat näkemyksensä ajankohtaisista asioista.
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Aikoinaan New York Cityn Please 
Don´t Tell (PDT) -ravintolassa herra 
nimeltä Don Lee kehitteli juomia 
yhdessä niitä nauttivien huippukok-
kien, kuten WD-50:n Wylie Dufres-
nen, kanssa. Hän otti koppia keittiöi-
den erilaisista ruoanvalmistavoista 
ja päätyi uittamaan possunrasvaa 
viskissä. 

Juomasta tuli pienimuotoinen hitti, jota 
raivoisasti varioitiin cocktailgenressä. 
Meidän versiossa lihana toimii ylikypsä 
palvikylki ja viskinä Bulleit Rye Bourbon. 
Kerrassaan tuote, josta ei voi vain todeta, 
että ihan ok.

Burro di Chianti puolestaan on kuin voi 

piripäissään: kermainen ja silti rustiikkisen 
vanhahtava, yrttien aromatisoima rehdisti 
suolainen laardista valmistettu levite. Par-
haimmillaan tarjoiltuna hieman kärähtä-
neen artesaanileivän tai patongin päällä. 
Lihaviskin vaniljaisuus, hunajaisuus ja 
pekonin savuisuus sekä Burron yrttisyys ja 
täyteläisyys luovat makuparin, joka kuu-
lostaa lähinnä Scary Movien kohtaukselta, 
mutta maistettaessa paljastuu joksikin täy-
sin muuksi.

Lopuksi kunnia niille keille se kuuluu:  
Kiitos vanhemmilleni Hannu ja Raija 
Nevalalle, joiden arkistoista saimme 
kuvauskäyttöön kolmekymmentä vuotta 
vanhan metsärepun ja lähes kahdeksan-
kymmentävuotiaan lihamyllyn. 

RÄYHÄKÄMPI 
RETKIEVÄS

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

Viski
• 10 plo/7,6L Kentucky Bourbon
• 2,3 kg Atria luuton palvikylki
• 10 g mustapippuri, paahdettu  

kokonainen
• 35 g timjami tuore
• 80 g appelsiininkuori
• 40 g sitruunankuori
• 3 appelsiinin liha

Paloittele palvikylki ja paahda 200 asteessa 
kunnes on paahtunut sopivan tummaksi. 
Laita kylki ja makuaineet kulhoon. 
Kaada viski päälle ja anna maustua 3 h 
pöydällä + 4 vrk jääkaapissa. Siivilöi kahvi-
suodattimen läpi. Pullota ja tarjoile.

Burro di Chianti
• 2 kg sian silava
• 80 g merisuola
• 3 valkosipulinkynttä, hienonnettu
• 5 rosmariininoksaa, hienonnettu
• 5 timjaminoksaa, hienonnettu
• mustapippuria myllystä
• 1 tl kokonaisia neilikoita
• salvian lehtiä maun mukaan

Leikkaa silava reiluiksi paloiksi. Hiero 
pintaan suola ja mausteet.  Vakumoi ja 
anna suolaantua kylmässä painon alla 1 kk. 
Jauha kylmällä lihamyllyllä. Sekoita massa 
tasaiseksi. Paahda patonkiviipaleisiin kova 
väri. Levitä laardoa leiville. Rouhi pintaan 
mustapippuria.

PS: Pidä lihamyllyn osia hetken aikaa kyl-
miössä tai pakastimessa jotta jauhamisen 
aikana silavan lämpötila ei nouse.

Muuta
Porkkana-punajuurileipää tai patonkia 
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Muréssa tarjolla oleva suklaahieho on kotoi-
sin J. K. Knuuttilan tilalta Ilmajoelta. Nivalasta 
Kallion tilalta saapuu puolestaan ensimmäinen 
kuluttajien saatavilla oleva kotimainen wagyu-
liha. +26

milj. euroa

PÖYDÄLLÄ

Atria laajentaa Suomen suurimman 
aurinkosähköpuistonsa lähes kaksin-
kertaiseksi.

Atrian kokemukset aurinkosähkön teolli-
sesta käytöstä ovat positiivisia ja nykyisen 
Nurmossa sijaitsevan aurinkovoimalan 
kapasiteettia kasvatetaankin 9 400 aurin-
kopaneelilla, joiden teho on 5 MWp. Uusi 
voimala tuottaa vuodessa noin 4 250 MWh 
aurinkosähköä, mikä vastaa noin 2 100 ker-
rostaloyksiön vuosikulutusta. Kun laajennus 
valmistuu, Atria kattaa vuosikulutuksestaan 
noin 8 prosenttia aurinkosähköllä. Voima-
lan käyttöönotto on vuoden 2022 aikana.

Nykyinen aurinkovoimala, joka on otettu 
käyttöön vuonna 2018, on kokoluokaltaan 

Suomen suurin. Voimala käsittää yhteensä 
noin 22 000 aurinkopaneelia maa- ja kat-
toasennuksina, jotka vastaavat toteutuman 
pohjalta noin 5 000 MWh:n vuotuista säh-
köntuotantoa. Laajennusosan käyttöön-
oton jälkeen Atrian vuotuinen aurinko-
sähkön tuotanto on yli 9 000 MWh. Hanke 
vähentää edelleen kokonaispäästöjä ja 
parantaa Nurmon tehtaan energiatehok-
kuutta lisäten myös omavaraisuutta.

Tuulivoima ja aurinkoenergia 
täydentävät toisiaan

Atria on myös käynnistänyt hankkeen 
tuulivoimapuiston rakentamiseksi. Suun-
nitelmissa on noin 45 megawatin tuulivoi-
mapuiston rakentaminen, mikä tarkoittaisi, 

että Nurmon tehtaan läheisyyteen nousisi 
7 tuulimyllyä. Tuulivoimapuiston toteut-
tajaksi on perustettu hankeyhtiö Taivaan-
raapija Oy. Hanke perustuu kotimaiseen, 
maakunnalliseen omistajuuteen. Yhtiön 
omistajina ovat Itikka osuuskunta (60 %), 
Skarta Group (30 %) ja Atria (10 %).

Uusiutuvan energian käytöllä on Atrialle 
iso merkitys hiilineutraaliustavoitteen saa-
vuttamiseksi.

Nurmon Aurinko Oy toteuttaa investoin-
nin ja vastaa laitteistojen ylläpidosta. Atria 
Suomi Oy toteuttaa hankkeen yhteistyössä 
Solarigo Systems Oy:n kanssa. Toteutus 
käynnistyy heti heinä-elokuussa. Hank-
keen kokonaiskustannusarvio on noin 2,7 
miljoonaa euroa.

Hiilineutraali ruokaketju vuonna 2035
ATRIA LISÄÄ UUSIUTUVAN ENERGIAN 
KÄYTTÖÄ HUOMATTAVASTI

Sköllerstan tehdas Ruotsissa  
uudistetaan
Atria investoi 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyihin Ruotsissa. Inves-
tointi sisältää tuotantotilojen laajennuksen ja uusien tuotantolaitteiden hankintoja 
Sköllerstan tehtaalle. Uudelleenjärjestelyn myötä Malmön tuotanto siirretään Sköl-
lerstan ja Mohedan tehtaille Ruotsissa sekä Hanstedin tehtaille Tanskassa. Tuotannon 
siirron odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana. Investoinnilla turvataan tulevai-
suuden kilpailukykyä tehokkaammalla tuotannolla ja logistiikalla.

Investointeja Tanskassa  
tehokkuuteen ja kasvuun
Atria aloitti vuonna 2020 Tanskassa investoinnit, joilla turvataan ja tehostetaan päivit- 
täisiä toimintoja. Investointien arvo vuosina 2020 ja 2021 on yhteensä noin kuusi mil- 
joonaa euroa. Merkittävä osa investoinneista on liittynyt tuotannon uudistamiseen, 
ylläpitoon ja tehostamiseen. Myös kasvuinvestointeja on tehty.

– Olemme esimerkiksi investoineet pepperoni-tuotantolinjoihin, koska näemme 
hyviä kasvumahdollisuuksia sekä viennissä että ruokapalveluissa, erityisesti pikaruoka-
sektorilla. Olemme myös investoineet premium-tuotemerkkimme, Aalbæk Specia-
liteterin, uusiin pakkauksiin”, Atria Tanska -liiketoimintayksikön johtaja Svend Schou 
Borch kertoo.

Uudet koneet ja tehtaiden uudistaminen lisäävät toiminnan energiatehokkuutta.

Atria Tanskan liiketoiminta kuuluu Atria Tanska & Viro -liiketoimintayksikköön. 
Atrialla on Tanskassa kaksi tuotantolaitosta. Tanskassa Atria on yksi johtavista 
leivänpäällisten valmistajista 17 prosentin markkinaosuudellaan. Atrialla on laaja 
valikoima omia brändejä, joista tunnetuimmat ovat 3-Stjernet ja premium luo-
mubrändi Aalbaek Specialiteter. Lisäksi Atria toimii Food Service -markkinoilla  
sekä valmistaa private label -tuotteita. Vuonna 2020 Atria Tanska & Viron liike- 
vaihto oli 106,8 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 439.

Atrian liikevaihto 
ennätyslukemissa
Vuoden 2021 ensimmäiset 6 kuukautta 
ovat olleet Atrialle suotuisat. Konsernin 
liikevaihto kasvoi 26 miljoonalla eurolla 
lähes 750 miljoonaan euroon. Oikaistu 
liikevoitto on nyt 19,1 miljoonaa euroa, kun 
se vuosi sitten oli 6,4 miljoonaa euroa. 
Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 
kaikki liiketoiminta-alueet paransivat kan-
nattavuuttaan viime vuoden vastaavaan 
aikaan verrattuna ja tekivät positiivisen 
liiketuloksen. Oikaistu liikevoitto oli nyt 12,6 
miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa).

”Sekä Food Service -markkinan elpy-
minen että valmisruoan kysynnän kasvu 
osoittaa, ettei edes koronapandemia 
aiheuta pysyvää muutosta ruokailutottu-
muksiimme. Haluamme tasapainon kodin 
ja kodin ulkopuolisen ruokailun välillä. 
Myös ruoanlaittoon käytetty aika halutaan 
pitää kohtuullisena”, Atria-konsernin toi-
mitusjohtaja Juha Gröhn kertoo.

 
Tutustu  
Atria Oyj:n  
puolivuotis- 
katsaukseen: 

Atria toimii edelläkävijänä aurinkosähkön teollisessa käyttöönotossa. 
Vähäpäästöisesti tuotettu kotimainen ruoka on osa yhtiön ympäristö-
vastuullisuutta, joka kattaa koko ruokaketjun. Aurinkosähkö on kestävän 
kehityksen mukainen valinta sekä tukee luonnonvarojen hallittua käyt-
töä ja samalla siinä panostetaan tulevaisuuden toimintaedellytyksiin.
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Liha lautasella
TEHDÄÄN JA SYÖDÄÄN SUOMESSA

 MATERIAALI  ALAKOULUJEN KÄYTTÖÖN 

ENNEN & NYT  Pinaattiohukaiset

Perinteinen, valurautapannulla paistettu 
ohukainen viettää tänä vuonna 50-vuotis- 
juhlia. Atria on ohukaisissa ylivoimainen 
markkinajohtaja.

Perinteisen ohukaisen lisäksi Atria valmis-
taa pinaatti-, porkkana- ja veriohukaisia  
sekä makutvistattuja Vaahterasiirappi Ohu-
kaisia ja omanakanelisia rahkaohukaisia.

Tiesitkö, että pinaattilettujen kotiseudulla 
Pohjanmaalla pinaattiohukaiset tarjoillaan 
jauhelihakastikkeen kera?

Grocerant on avannut ikään 
kuin uuden pelikentän ruoka-
alalle. Rajankäyntiä tullaan 
käymään tämän asian ympä-
rillä seuraavat kymmenet 
vuodet ja digitaalisen kaupan-
käynnin kehittyvät muodot 
yhdessä kuljetuspalveluiden 
kanssa tulevat vaikuttamaan 
lopputulokseen.”

Atrian  
tutkimuspäällikkö
Jukka Saarenpää  
Atria blogissa

Atria vei sianlihaa Kiinaan 
viime vuonna noin 20–25 
prosenttia tuotannostaan, 
tämän vuoden ensimmäi- 
sellä puoliskolla jopa enem- 
män. Tänä vuonna sian-
lihan vienti on yli 20 mil- 
joonaa kiloa – enemmän 
kuin vuosi sitten. 25 mil- 
joonaa kiloa Kiinaan on 
mahdollinen, jos hinnat 
ovat kohdallaan.”

Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn 
Talouselämä-lehdessä 29.7.2021

PÖYDÄLLÄ

Uusien mahdollisuuksien  
Nautasuomi
Osuuskunta Maitosuomi, Atria Suomi 
Oy, Itikka osuuskunta, Lihakunta ja 
Osuuskunta Pohjanmaan Liha perustivat 
nautarehujen myyntiin keskittyvän uuden 
myyntiyhtiön, Nautasuomi Oy:n. Uusi yhtiö 
aloitti toimintansa 1.4.2021.

Nautasuomi Oy:n ensisijainen tehtävä 
on keskittyä A-Rehun nautarehujen myyn-
tiin yhdessä Maitosuomen Valmakauppo-
jen kanssa. Uusi yhtiö tuottaa palveluita 
Atrialle myös naudanlihan hankinnassa.

Nautasuomi Oy:n toimitusjohtajana toi-
mii A-Rehun ja A-Tuottajien toimitusjoh-
taja Reijo Flink.

– Nautasuomi on esimerkki perinteisiä 
raja-aitoja ylittävästä, syvemmästä yhteis-
työstä ruokaketjussa. Kun toiminta saa-
daan kunnolla käyntiin, myös yhteistyön 
hyödyt jakaantuvat laajalle joukolle, Nau-

tasuomi Oy:n toimitusjohtaja Reijo Flink 
kuvailee.

Flinkin mukaan hyvät edellytykset Nau-
tasuomen toiminnalle luo toimijoiden 
yhteinen arvopohja, jossa kotimaisuus ja 
tuottajaomisteisuus ovat keskeisellä sijalla. 
Myös maantieteellisesti toiminta-alueet 
osuvat hyvin yksiin. Lisäksi liha- ja maito-
sektori kohtaavat samoja haasteita, kun 
puhutaan kotimaisen tuotannon kilpai-
lukyvystä ja toimintaympäristön muut-
tumisesta. Nautasuomen tavoitteena on 
tuottaa kansainvälisestikin kilpailukykyisiä 
teollisia rehuja. Nautasuomen tavoitteena 
on kotimaisen maidon- ja lihantuotannon 
kilpailukyvyn turvaaminen ylivoimaisella 
ruokinta- ja tuotanto-osaamisella.

Atria Suomi Oy omistaa Nautasuomesta 
51 prosenttia.

Kaikki lihasta
Atria Suomi julkaisee syksyllä alakouluille, erityisesti 3.–6. luokkien ympäristöopin 
yhteyteen suunnatun Liha lautasella -oppimateriaalin lihankulutuksesta ja kotimai-
sesta lihantuotannosta. Materiaali sisältää kolme eriteemaista lukupakettia: lihan rooli 
lautasella, lihan matka lautaselle ja kestävä lihantuotanto. Tavoitteena on innostaa 
ja kannustaa oppilaita pohtimaan omia kulutusvalintoja ja niiden ilmastovaikutuksia 
sekä tutustuttaa heitä kotimaiseen lihan tuotantoon.

Maksuton materiaali on tilattavissa kouluille joko suomeksi tai ruotsiksi. Alakoulujen 
Liha lautasella -oppimateriaali on jatkoa viime syksynä yläkoulujen käyttöön suunna-
tulle materiaalille.

Pahuksen  
maukasta
Atria Wilhelm Devil’s Sauce – paholai-
sen hillolta maistuva grillimakkara oli 
MTV Uutisten Makuja-ruokasivuston 
makuraadin suosikki. Makkarassa 
maistuu makeus, suolaisuus ja pieni 
potku kaikki sopivasti sekaisin. Maku-
raati koostui viidestä 5–75-vuotiaasta 
makkaranystävästä.

Hyvää  
tekemässä
Ronald McDonaldin Lastensäätiön 
Vihreä Talo sai uuden maalipinnan Atrian 
lahjoitusvaroilla. Vihreä Talo on yksi HUSin 
Uuden lastensairaalan perheitä majoittava 
kohde. Vihreä Talo on aikoinaan ollut  
Nurmon suurimpia maatiloja. Talo 
purettiin tiejärjestelyjen alta ja lopulta 
talo päätyi lastensäätiölle. Atria lahjoitti 
säätiölle 25 000 euroa.

Pit-Product  
myytiin
Atrian venäläinen tytäryhtiö OOO Pit-Pro-
duct myytiin Limited Liability Company 
Agricultural Complex Mikhailovskiylle. 
Myynti saatiin päätökseen huhtikuussa. 
Kauppa ei sisällä toista tytäryhtiötä Sibylla 
Rus LLC:tä, joka harjoittaa pikaruokaliike-
toimintaa Venäjällä. Atria osti Pit-Productin 
vuonna 2005.
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TUTUKSI

Noora Aaltonen aloitti Food Ser-
vicen asiakasmarkkinointipäällikkö-
nä vuoden alusta. Hänen tehtävänään 
on toteuttaa Food Servicessä pitkä-
jänteistä markkinoinnin strategiaa.

Hyvinkäällä sijaitseva omakotitalo on idylli-
nen. Yläkerrassa leikkivät lapset. Alakerran 
ruokapöydän vieressä avattu tietokone 
odottaa Teamsia ties kuinka monetta 
kertaa. Korona-ajan tyyliin Food Servicen 
tuore asiakasmarkkinointipäällikkö Noora 
Aaltonen on aloittanut uuden pestinsä 
lähestulkoon tapaamatta työkavereitaan.

– Aloitin vuoden alussa. Työpaikalla 
Metsälässä olen käynyt vain muutamia 
kertoja, Aaltonen laskee.

Ennen Atriaa alun perin Kuusamosta 
kotoisin oleva Aaltonen työskenteli Kuu-
samon Juustolla markkinointipäällikkönä. 

Sekä edellisessä että nykyisessä työnan-
tajassa yhdistyy ylpeys suomalaisesta ruo-
asta.

– Isäni on Kuusamosta kotoisin ja äitini 
taas Atrian kotiseudulta Etelä-Pohjan-
maalta, eli sinänsä uusi ja vanha työni 
yhdistyvät hauskalla tavalla. Molempia 
alueita yhdistää ahkeruus ja vahva suhde 
luontoon.

Aaltosen mielestä Food Servicen ehdo-
ton etu on laaja-alainen asiantuntemus. 
Samalla kuitenkin alan kilpailussa omaa 
markkinaosuutta pitäisi kyetä tasaisesti 
kasvattamaan. Aaltosen tehtävänä onkin 
luoda ja toteuttaa Food Servicelle pitkä-
jänteistä markkinoinnin strategiaa.

– Tiedän omasta kokemuksesta, että 
päivittäisessä työssä tehdään sitä, mikä on 
kiireisintä, eikä strategiselle suunnittelulle 
jää aina aikaa. Tarkoituksenani on varmis-

taa tiimini osalta strategian toteutuminen 
ja antaa tiimin muille jäsenille vapaus kes-
kittyä käytännön tekemiseen, jonka he taas 
osaavat niin hyvin.

Aaltosen mielestä Food Servicessä myy-
jien rooli korostuu. Ruoka-alan ammat-
tilaisille Atrian valttikortit, kuten puhtaus, 
toimitusvarmuus ja ympäristöystävällisyys 
ovat perusvaatimuksia. Ne ovat hyvä selkä-
ranka, joka kulkee mukana kaikessa teke-
misessä. Asiakkaille on silti kyettävä tarjoa-
maan enemmän, Aaltonen näkee.

– Markkinoinnissa haluamme tuottaa 
sisältöjä, joiden avulla myyjämme kykene-
vät auttamaan asiakkaitamme parhaalla 
mahdollisella tavalla luomalla erinomaista 
asiakaskokemusta sekä tarjoamalla aitoa 
lisäarvoa asiakkaalle. Jos asiakkaallamme 
on ongelma, me ratkaisemme sen.

Teksti ja kuvat: Juho Paavola

NOORA NÄYTTÄÄ, MITEN 
FOOD SERVICE NÄKYY

PÖYDÄLLÄ

TALVEN 
VARALLE
Suomalainen makumaailma elää 
vuodenaikojen mukaan. Kesän 
tuoreet marjat ja uudet perunat 
saavat syksyllä väistyä juuresten 
tummempien sävyjen ottaessa tilaa 
lautaselta. 

Säilöntä antaa mahdollisuuden 
nauttia sadon mauista myös kas-
vukauden ulkopuolella. Tekeminen 
on palkitsevaa. Kun marraskuussa 
napsauttaa kurkkupurkin auki tai 
kaataa puolukkamehua lasiin, voi 
nauttia paitsi menneen satokauden 
mauista, myös itse tehdyn ilosta. 
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