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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 2019 oli noin 1,45 
miljardia euroa ja palveluksessamme oli 
noin 4 450 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.

Avainsana:  
Yhteistyö

Eri syistä yhä yksilöllisemmiksi räätälöidyt ruokavaliot ovat 
tätä päivää ja varsinkin tulevaisuutta, toteaa Helsingin 

yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä.  
Ruokakaupassa tehtävät valinnat rakentavat identiteet-

tiämme.
Ruokavalinnoilla on jo kauan rustattu omaa terveyttä, 

mutta yhä enemmän rinnalle on tullut halu vaikuttaa 
koko maailman tulevaisuuteen. Tulevaisuuden ruoka-
valintoja ohjailevatkin läpinäkyvyys, kestävä tuottami-
nen, jäljitettävyys ja vastuullisuus. 

Ruokahaasteiden ratkaisuvisioissa vilisevät geeni-
muuntelulla tuotetut kestävämmät kasvit, uudet 

viljelymenetelmät sekä jätteiden hyödyntämi-
nen ruuantuotannossa. Laboratorioiden teho-
tuotannon rinnalla vahvin tapa kohdata kriisit 

lienee monimuotoinen ruoantuotanto.
Mäkelä uskoo ratkaisujen löytyvän teknologisten ja 

sosiaalisten innovaatioiden yhteistyön tuloksena sekä eri-
laisten tuotantotapojen yhdistelminä.
– Tulevaisuuden toimintamalli perustuu nykyistä tiiviim-

piin kumppanuuksiin, osaamisen yhdistämiseen ja ratkai-
sujen yhteispohdintaan tieteellisestä tutkimuksesta lähtien.

Kiitos luotta-
muksesta
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Lounasruokailu  
muutoksen 
pyörteissä
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Muistan hyvin, kun pikkupoikana katsoin 
televisiosta kaverini kanssa jotain tule-
vaisuuteen sijoittuvaa tieteisseikkailua. 
Siinä sankareiden päivällinen, lihapullat 
ja muusi, oli puristettu pieneen pilleriin. 
Kysyin taannoin ala-asteikäiseltä pojal-
tani, että mitä hän kuvittelee syövänsä 30 
vuoden päästä. Hänkin kertoi lukeneensa 
tarinoita saman kaltaisista pilleriaterioista. 
Samaan hengenvetoon hän sanoi, että toi-
vottavasti näin ei tule tapahtumaan, koska 
ruoka maistuu niin hyvälle. Ruokahetki 
on hänen mielestään hyvä hetki  – ollaan 
yhdessä, ja viikonloppuisin koko perhe voi 
osallistua ruoan valmistamiseen. Kiva, että 
poika ajatteli asiaa näin.  

Tuoreen kuluttajatutkimuksen mukaan 
vuonna 2020 kahdeksan kaikkein suosi-
tuinta kotiruokaa olivat tilastojen kärjessä 
myös vuonna 2007. Ruokailutottumukset 
ovat siis syvällä kulttuurissamme ja lempi-
ruoat muuttuvat hyvin hitaasti.  

Maailma ympärillämme kuitenkin muut-
tuu ja meidän on suunnattava katse tule-
vaisuuteen. Olemme päivittäneet strate-
giamme konsernitasolla ja Atria Suomen 
osalta. Olemme tunnistaneet kulutuskäyt-
täytymisessä ja markkinassa ilmiöitä, jotka 
on huomioitava toiminnassamme ja tiivis-
tyvässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 

Kuluttajat ovat selkeästi aiempaa tiedos-
tavampia, ravintolakauppa kasvaa, ravinto-
loiden ja vähittäiskaupan rajat sekoittuvat, 
on-line-ostaminen lisääntyy vääjäämättä 
ja vastuullisuusasiat nousevat vieläkin kes-
keisempään asemaan. Atrialainen läpi-
näkyvä lihaketju ja suomalaisen tuotan-
non antibioottivapaus ovat kovaa valuuttaa 
rajojemme ulkopuolella, ja tulemmekin 
satsaamaan vientiin strategiakaudella voi-
makkaasti. Tarkemmin Atrian kasvuun täh-
täävää strategiaa esitellään tämän lehden 
sivuilla 20–21. 

Elintarviketeollisuus tuottajista alkaen 
on keskeinen työllistäjä Suomessa. Atria 
tekee lujasti töitä turvatakseen kotimaisen 
ruoantuotannon myös tulevaisuudessa. 
Punainen liha on kivijalkamme ja yhtäältä 
on pystyttävä vastaamaan muihin voi-
mistuviin kuluttajatarpeisiin. Valmisruoat 
nostavat edelleen päätään arjen kiireiden 
helpottajina ja useampia kasvisruokavaih-
toehtoja on meidänkin portfoliostamme 
löydyttävä. Siipikarjan kulutus on kasva-
nut jo vuosia ja näkemyksemme mukaan 
se jatkaa Suomessa ja globaalisti edel-
leen kasvuaan. Viime syksynä päätimme-
kin investoida uuteen siipikarjatehtaaseen. 
Atrian historian suurin investointi rakenne-
taan Nurmoon ja valmista pitäisi olla vuo-
den 2024 aikana. 

Hyvät asiakkaamme – tässä kohtaa 
haluan kiittää teitä erittäin hyvästä yhteis-
työstä vuonna 2020. Positiiviset rokoteuu-
tiset viime vuoden lopulla antavat uskoa, 
että yhteiskunta lähtee taas toipumaan ja 
kulutuskäyttäytyminen normalisoitumaan. 
Kiitos, että luotatte brändiimme ja yri-
tykseemme vastuullisena toimitta-
jana. Teemme parhaamme 
ollaksemme alan paras 
kumppani myös jat-
kossa. 

Hyvää kaupallista 
vuotta 2021!

Antti Paavilainen
Päätoimittaja
Atria Suomi,  
johtaja, myynti

Luottamusta  
tulevaan
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MONIMUTKAISTA VAI 
YKSINKERTAISTA?

Syömisen voisi ajatella olevan yksinkertainen asia. Ruokaa suuhun 
ja sillä selvä. Mutta sepä onkin nykyisin monelle kovin monitahoinen 

asia. Valintoja tehdessä mieli puntaroi salamannopeasti eri 
vaihtoehtoja. Onko tuote kotimainen, onko siinä rasvaa, jos on rasvaa, 
onko se hyvää vai huonoa rasvaa, paljonko siitä saa kaloreita ja eihän 

sen tuottaminen käytä liikaa luonnonvaroja? 

Mitä arvoja kuluttaja päättää noudattaa? Vastakkain voivat olla 
henkilökohtainen elämäntilanne ja eettiset punnukset. Tai vaikkapa 

nälän tunne ja vastuullinen valinta. Kun omien mietintöjen päälle 
lisätään perheen odotukset tai ympäröivän yhteiskunnan mielipiteet, 

on siinä ihmisellä pohtimista.
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”Atrialainen läpinäkyvä 
lihaketju ja suomalaisen 
tuotannon antibioot-
tivapaus ovat kovaa 
valuuttaa rajojemme 
ulkopuolella."

4        



Haarukallinen 
tietoa 
Taskukokoinen julkaisu Tietohaarukka 
on tiivis paketti tilastotietoa elintarvikea-
lasta yksissä kansissa. Se kokoaa yhteen 
keskeiset, tuoreet ruoan tuotantoa ja 
kulutusta koskevat tilastot.

Julkaisu on ilmestynyt jo vuodesta 1965 läh-
tien. Ruokatiedon ja yhteistyökumppaneiden 
tuottama Tietohaarukka on saatavilla sekä pai-
nettuna että sähköisenä versiona. 

 
www.ruokatieto.fi/tietohaarukka

Rautaa ei voi  
olla liikaa
Ruoasta on vaikea saada liikaa rautaa, sillä 
elimistö säätelee raudan imeytymistä. 
Jos rautatilanne on hyvä, rautaa imeytyy 
ruoasta vähemmän ja päinvastoin. Lihan 
rauta on hemirautaa, jonka elimistö pystyy 
käyttämään tehokkaimmin hyväkseen. 
Mitä punaisempaa liha on, sen enem-
män siinä on rautaa.  Liha parantaa myös 
viljassa ja kasvikunnan tuotteissa olevan 
raudan imeytymistä.

ALKUPAL AT
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Kokkibarometri 2020:
kotimaisuus, jäljitettävyys, eettisyys

Nyt on tutkittu sekä julkisen että yksityisen sektorin kokkien ja muiden ammattikeittiövastaavien näkemyk-
siä Food Service -sektorin tilanteesta. Kokkibarometri-tutkimus toteutettiin lokakuussa sähköpostikyse-

lynä ja siihen vastasi yhteensä 515 kokkia tai muuta keittiöstä vastaavaa henkilöä. Vastausprosentti oli 47 %. 
Tutkimuksen teki Taloustutkimus.

"Suomalainen keittiö on  
lähiruokaa, vastuullisuutta, 
arvoja, terveellisyyttä, mais-
tuvuutta ja yksinkertaista, 
mutta monipuolista."
Lähde: Kokkibarometri 2020, avoin vastaus

MINKÄ OSIEN KÄYTTÖ KASVAA  
TAI KEHITTYY?

Nauta 
• file
• rinta
• poski

Possu
• file
• poski
• sisäpaisti

Broileri
• file
• paistileike
• siipi

87 % 
arvelee, että ihmiset  
tulevat haluamaan  

aina liharuokia.

65 % 
arvioi kuitenkin, että  

punaisen lihan kulutus  
laskee tulevaisuudessa 

merkittävästi.

Eri ruokavalioiden määrä 
ja niihin vastaminen 

tulee olemaan iso haaste 
tulevaisuudessa.  

83 %  
samaa mieltä.

Yhä useammat ihmiset 
joutuvat noudattamaan 

erilaisia ruokavalioita nimen-
omaan terveydellisistä syistä.  

68 %  
samaa mieltä.

RUOAN VASTUULLISUUS
• Kotimaisten raaka-aineiden arvostus 

nousee merkittävästi.
• Kotimainen liha on tulevaisuudessa yhä 

suurempi kilpailuvaltti.
• Kotimaan ruoantuotanto on vastuullista.
• Liha on pystyttävä jäljittämään tilalle asti.
• Tulevaisuudessa yhä useammin vastataan 

kysymyksiin lihan alkuperästä.

3TOP

Maailman  
terveintä  

kalkkunaa 
ruokapöytääsi

Aktiivinen ja ympäristöstään kiinnostunut 
kalkkuna kasvaa ja voi hyvin suomalaisilla 
sopimustuotantotiloilla. Suomalaisen 
kalkkunan kasvatus tuotantotiloilta 
ruokapöytään on jäljitettävissä alusta 
loppuun. Kasvattajat huolehtivat linnuista 
kokonaisvaltaisesti ja seuraavat lintujen 
käyttäytymistä, liikkumista sekä tarkkai-
levat terveyttä ja huolehtivat kalkkunalle 
optimaalisista kasvuoloista.

Kalkkunat elävät vapaana lat-
tialla ja syövät oman tilan kokojy-
väviljaa. Aktiivisille kalkkunoille on 
tarjolla monenlaisia virikkeitä. 

Kalkkunan kasvatus on 
sopimustuotantoa, eli 
lihan reitti alusta lop-
puun on jäljitettävissä. 

SOPIMUS 

Kotimaisen kalkkunan- 
lihan tunnistaa Hyvää 
Suomesta -merkistä  
pakkauksessa.

Kalkkunantuot-
tajat ovat sitoutu-
neet noudattamaan 
kansallisia hyvinvointi-
tavoitteita.

Kalkkunoiden elinolosuh-
teet on optimoitu lämpöti-
lan ja ilmanvaihdon osalta. 
Myös riittävästä unen 
määrästä huolehditaan.

Hyvien ravintoarvojensa 
vuoksi kalkkunan liha on 
erityisen suosittu huippu- 
urheilijoiden, kuntoilijoiden 
sekä laihduttajien keskuudessa.

Suomalaiset syövät 
keskimäärin 1,8 kiloa 
kalkkunan lihaa 
vuodessa. 

Kalkkunan vähärasvai-
nen liha on maukasta, 
terveellistä ja ravitse-
muksellisesti laadukasta.

NOUSUSSA
• Kotimaisuuden arvostaminen
• Hävikkiruoan hyödyntäminen
• Vegaaninen ruoka
• Take away
• Lähiruoka

KEITTIÖT
• Suomalainen
• Skandinaavinen
• Japanilainen

TULEVAISUUDEN 
AMMATTIKEITTIÖIDEN 
VALMISTUSTAVAT
• Sous vide
• Hauduttaminen
• Grillaus
• Pikkelöinti
• Pintasavustus5TOP
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ALKUPAL AT

”Monilla ruokavalioilla mediahuomio voi olla val- 
tava, mutta siihen identifioituvia ihmisiä on huo- 
mattavasti vähemmän. Kotkotuksia paheksutaan 
edelleen.”             

Professori Piia Jallinoja webinaarissa 
Ruoan ilmastovaikutukset suhteessa ravitsemukseen

PUHDASTA RUOKAA MAAILMAN 
POHJOISIMMASTA MAATALOUSMAASTA

Suomalainen ruoka on turvallista, monipuolista ja terveellistä. Kotimainen ruokatuotanto  
työllistää, ja meillä on siitä vahva osaaminen. Kun tuotamme ruokaa Suomessa, pystymme  

varmistamaan sen ympäristövaikutukset ja eettisyyden.

Kotimainen ruokamme on puhdasta ja sen eteen tehdään työtä. Puhdas vesi, ilma ja maaperä antavat hyvät lähtökohdat 
puhtaan ruoan tuotannolle. Avainasemassa on ruokaketjussa toimivien suomalaisten korkea osaaminen. 

Suomessa on tehty vuosikymmeniä vaativaa työtä esimerkiksi eläinten terveyden eteen, minkä tuloksena ovat todenne-
tusti terveet tuotantoeläimet ja puhdas liha. Lyhyet tuotantoketjut, teollisuuden omavalvonta ja jäljitettävyysjärjestelmät 
vahvistavat osaltaan kuluttajien luottamusta kotimaiseen ruokaan. Raaka-aineiden alkuperä ja tuotantotapa tunnetaan. 

Ruoka työllistää maassamme 340 000 ihmistä. Heistä yli 70 000 viljelee maata ja kasvattaa tuotantoeläimiä. Elintarvike- 
teollisuudessa työskentelee noin 35 000 henkilöä.

Ruoka-alalla toimii  

13 %
työllisistä

Siellä syntyy 

9 % 
arvonlisästä

10 %  
veroista

5 %
investoinneista.

Kertakäyttö- 
muovi – stop!
Ensi kesästä alkaen rajoitetaan kerta-
käyttömuovin kulutusta EU:n alueella. 
Tällöin kielletään muun muassa 
muovista valmistetut kertakäyttöiset 
astiat, pillit, ruuan säilytysrasiat ja 
juomakupit.  Jatkossa piknikille voi 
ottaa mukaan biohajoavia tai tavallisia 
astioita.

EU:n kertakäyttömuovidirektiivillä 
vähennetään merten ja rantojen ros-
kaantumista ja edistetään kiertota-
loutta.

Pure tai möyhennä
Kurpitsansiemenet koristavat keiton tai tuovat mukavaa suutuntumaa salaattiin. Ne 
sisältävät pehmeää rasvaa ja kuitua sekä monipuolisesti kivennäisaineita, vitamiineja 
– ovat siis varsinaisia ravintopommeja. Ihmisvatsan entsyymit eivät kuitenkaan pysty 
hajottamaan siemenen kuorta riittävän hyvin, joten jotta siemenistä saa kaikki ravin-
toaineet hyödynnettyä, ne kannattaa rikkoa. Jollet raaski murskata niitä morttelissa, 
pureskele siis siemenet huolella.  

50 %
kuluttajista on  

valmis maksamaan 

10 %
lisähintaa hyvinvointi- 
merkitystä tuotteesta. Lä
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Koulujen  
suosikkiruoat 
1. Kalapuikot
2. Pinaattiohukaiset
3. Kebabkastike
4. Broilericurry
5. Tortillat kasvistäytteellä
6. Hernekeitto
7. Kalakeitto
8. Nakkikastike
9. Tonnikala-pastavuoka
10. Soijabolognesepizza

Lähde: Toiveruokakysely 2020. 
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Suomalaisista lähes 

40 %:n
arvostus kotimaista  

ruoantuotantoa kohtaan  
on noussut koronan  

vuoksi. 

8                9



Ruoka on melkoinen roolirohmu. Toisille se on pelkkää 
polttoainetta, mutta yhä useammat rakentavat koko 

elämäntapansa ruokavalion ympärille. Ruoka lonkeroituu 
osaksi identiteettiämme ja aistinautintojamme. Sen avulla 

haluamme erottautua, mutta myös liittoutua ja tuntea 
yhtenäisyyttä. Kannanottajaksikin ruoka taipuu. Valintamme 

kielivät muille, millaisia olemme ja millaisia arvoja liputamme. 
Kysyimme ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelältä, miten 

ruokailumme muuttuu seuraavan vuosikymmenen aikana.

Ruoan roolileikki
– nälännitistäjästä  

identiteetin rakentajaksi

Teksti: Lea Penttilä | Kuvitus: Oona Himanen

RUOKAVISIOT
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Ruokatottumusten muutos on 
yhtä aikaa sekä nopeaa että 
hidasta sen mukaan, mistä 
näkökulmasta sitä katsotaan. 
Herkästi ajattelemme, että 

kaikki on muuttunut tosi paljon. Näin 
onkin, jos katsomme suomalaisten syömi-
siä vaikka 1960-luvulta nykyhetkeen.

– Selkeimpiä muutoksia ovat hedel-
mien, vihannesten ja lihan kulutuksen 
nousu, viljan syömisen vähentyminen sekä 
maitotuotteissa painotuksen muutos mai-
dosta juustoihin. Toisaalta on siellä näh-
tävissä myös pitkiä jatkumoja. Esimerkiksi 
ruisleipä on säilyttänyt hyvin asemansa 
suomalaisuuden symbolina, vaikka ruoka-
kulttuuriimme rippuu koko ajan globaaleja 

mausteita. Noissakaan mausteissa ei ole 
mitään uutta. Monille tutuille ruuillemme 
löytyy vastineita muista ruokakulttuureista. 
Koskaan emme ole olleet tyhjiössä: tietyt 
happamat maut olemme saaneet idästä  
ja makeutta lännestä, Johanna Mäkelä 
perkaa ruokakulttuurimme historiaa.

Mikä on perinjuurin suomalaista?
 – Karjalanpiirakka on kiehtova esimerkki 
erilaisten asioiden kiertokulusta. Toisen 
maailmansodan jälkeen siirtokarjalaisten 
mukana eri puolille Suomea levinnyt ruis-
kuorinen, riisitäytteinen piirakka edustaa 
nykyisin suomalaista ruokakulttuuria. Sitä 
syödään, tarjoillaan ja myydään kaikkialla 
Suomessa. Raaka-aineita tarkemmin 

ajatellen hoksaamme nopeasti, ettei riisi 
ole pelloiltamme peräisin. Nykyään arvos-
tetuin versio saattaakin olla ohratäytteinen 
käsin leivottu karjalanpiirakka. Ajan myötä 
ruokien perinnesäikeisiin sekoittuu uusia 
aineksia.

Lähimmäs ainutkertaisuutta ruuistamme 
päässee keskiaikainen köyhän maan nero-
kas keksintö, mämmi. Senkään syöminen  
ei ole muuttunut tyystin toisenlaiseksi, 
vaikka perinnemämmi onkin saanut 
mokka-, vanilja- ja sitruunapäivitykset.

Muutokset ruokailutottumuksissamme 
ovat usein vaivihkaisia, harvemmin kerta-
rytinällisiä. Korona tosin vauhditti tätä-
kin. Kotiruokailu ja leipominen tupsahtivat 
arkeemme yllättäen.

– Etätyöskentelyperheissä ruoka tuli 
uudella tavalla lähelle. Monille iski ruoan- 
laittoinnostuksen lisäksi uudenlainen 
lohturuokien tarve. Mielihyvää ja tur-
vallisuudentunnetta tuovat lapsuudesta 
tutut ruoat ja maut. Tässäkin näkyy tapo-
jen elastisuus ja makujen päivitys, esi-
merkiksi makaronilaatikosta tuunataan-
kin monissa perheissä kasvisversio. Pitkä 
perinnekaari pilkisti myös hapanjuurileivän 
leipomisessa. Hiivakin loppui kaupoista, 
kun uuneista leijaili, ei vain ruisleipien, 
vaan muistakin viljoista leivottujen leipien 
tuoksu. 

Ruokavaliot lisääntyvät
Eri syistä yhä yksilöllisemmiksi räätälöidyt 
ruokavaliot ovat tätä päivää ja varsinkin 
tulevaisuutta. Ruokakaupassa tehtävät 
valinnat rakentavat identiteettiämme. 
Somekeskusteluissa korostuu se, mitä 
ja miksi emme syö jotain – ei se, mitä 
syömme. Syömisillämme teemme sekä 
eroa muihin että määrittelemme itsemme 
jonkin ryhmän jäseneksi. Samaan aikaan 
monet syövät suomalaista perusruokaa, 
ravitsemussuositusten mukaista ruokaa 
identifioiden senkin omaksi ruokavaliok-
seen.

Ruokavalinnoilla on jo kauan rustattu 
omaa terveyttä, mutta yhä enemmän rin-
nalle on tullut halu vaikuttaa koko maail-
man tulevaisuuteen.     >

Tutut ruoat  
totuttavat  
uutuusmakuihin
Päivittäin 35 000 lounasta henkilöstöravintoloihin, päiväkoteihin, 
kouluihin sekä hoiva- ja sairaala-alalle tarjoileva Palmia on pannut 
merkille ruokailutottumusmuutokset ja säätää palveluaan niiden 
mukaisesti. 

Lounasbuffetit ovat tulleet päivän 
aterian rinnalle samalla kun kasvis- ja 
vegaaniruokavalio on muuttunut 
ateriavaihtoehdoksi. Sairaalassa 
Palmia on pilotoinut asiakaslähtöistä 
potilasruokailua, jossa potilas valitsee 
ateriansa ennakkotilauksella useam-
masta vaihtoehdosta. Tällä hetkellä 
etätyöntekijöitä palveleva verkko-
kauppa saattaa siis tulevaisuudessa 
täydentää sairaalaruokailua. Yhtiössä 
modernit teknologiat tehostavat eri-
tyisesti suunnittelua ja raaka-aineiden 
hallintaa.

– Tarjoomamme muokkautuvat 
monesta suunnasta keräämiemme 
palautteiden perusteella. Aktiiviset 
asiakkaamme korostavat samoja seik-
koja, joita painotamme yrityksenä: 
raaka-aineiden vastuullisuutta, hävi-
kin minimointia ja maistuvia kasvis-
ruokia, unohtamatta suomalaisten 
eläinten hyvinvointia ja WWF:n kala-
lautasta, kertoo kehityspäällikkö Maarit Lunkka.

Lunkka toteaa erityisruokavalioiden lisääntyvän eri syistä. 
– Lounastajat ovat myös entistä kahtiajakautuneempia: kouluruokai-

lussa liharuokia on vähennetty vastuullisuudesta kiinnostuneella pääkau-
punkiseudulla, mutta kauempana kaivataan lihaisia perusruokia. Kokoliha-
kastikkeet tosin eivät maistu nykylapsille. Broilerin paistileike on korvannut 
juhlaruokana karjalanpaistin. Kalaa syödään vain keitossa, pyöryköissä tai 
pastassa.

Ennakkoluuloiltakaan ei vältytä. Esimerkiksi kasvipohjaisia proteiineja osa 
kokeilee innokkaasti, osa pitäytyisi tutuissa mauissa. - Parhaiten totuttelu 
onnistuu, kun kätkemme Mifun, Eggien, herneproteiinit tai Härkiksen tut-
tuihin suosikkeihin – tortilloihin ja pastan sekaan. Totuttelukeinoja kaipaavat 
vielä myös pavut, linssit ja kikherneet, Lunkka kuvailee työsarkaa.

RUOKAVISIOT

Ruokavalinnoilla on jo 
kauan rustattu omaa 
terveyttä, mutta yhä 
enemmän rinnalle on 
tullut halu vaikuttaa 
koko maailman tule-
vaisuuteen.

S-ryhm
ä
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elsingin yliopisto
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Kaupassa voi myös viihtyä
Esivalmistettujen annosten laaja va-
likoima ja valmiit ruokaratkaisut ovat 
K-kauppiaiden vastaus helppoutta 
ja vaivattomuutta ruoanlaittoonsa 
toivoville. 

– Valmisruoat sekä napostelu ja välipala-
syöminen ovat yksi kasvumme vetureita 
tänä vuonna. Panostamme ravitsemuk-
sellisten valmisruokien tarjoomaan, sillä 
asiakkaat ovat yhä tietoisempia ruoan 
vaikutuksista hyvinvointiinsa. Liikkuessa 
syötävät ja mukaan poimittavat ruoat taas 
helpottavat arjessa, kuvailee asiakkaiden 
muuttuvaa ruokailua Keskon osto- ja 
myyntijohtaja Janne Vuorinen. 

Useat ruokatrendit kehittyvät rinnak-
kain: niin jälkiruoat kuin bistroruoka mais-
tuvat hyvin ruokavalinnoillaan nautintoon 

ja mielihyvään tähtääville. Hyvinvoinnis-
taan kiinnostuneet suosivat sokerittomia ja 
luonnollisia makeuttajia, esimerkiksi taa-
teleita, vegaanisia naposteltavia ja valmiita 
smoothietuotteita. Ruoalla on paikkansa 
myös hektisestä arjesta rauhoittumisessa 
ja palautumisessa. 

Personoituja palveluja janoavalle asiak-
kaalle K-ryhmä kehittää jatkuvasti erilaisia 
arkea helpottavia digitaalisia ratkaisuja. 
Profiilinsa luoneelle tarjoillaan kohden-
nettuja tarjouksia, resepti-ideoita sekä 
ostoslistoja suosittelualgoritmiin perus-
tuen. K-Ostokset-palvelusta löytyvät hiili-
jalanjälki- ja ravitsemusmittarit sekä tietoa 
omien valintojen kotimaisuustasosta.

– Kauppakäynneillä asiakas hakee hel-
pon ja mutkattoman asioinnin lisäksi 
inspiraatioita, ja haluamme hänen viih-

tyvän kaupassa. 
Fyysisen kaupan 
on tarjottava sel-
laisia elämyksiä, 
joihin verkko-
kauppa ei aina-
kaan vielä taivu. 
Osaan kaupoista 
on tullut ravinto-
loita huippukok-
keineen, unohta-
matta torimaisia 
tuoreosastoja ja 
tuottajatapaami-
sia. Tämä antoisa 
kokonaisuus sopii 
hyvin yhteen 
meille tärkeän suomalaisen omavaraisuu-
den ja työn tukemisen kanssa. 

RUOKAVISIOT

Hyvää oloa terveellisillä,  
kotimaisilla valinnoilla
S-ryhmä keskittyy vastaamaan yksi-
löllisiä kulutusvalintoja omien arvo-
jensa pohjalta tekevien asiakkaidensa 
tarpeisiin. Kotimaisuus, hyvinvointi 
ja vastuullisuus sanelevat yhä ponte-
vammin mitä ostoskoriin päätyy. 

Kotimaisuus linkittyy laatuun, luotettavuu-
teen ja alkuperän avoimuuteen. Hyvin-
vointia lisää kestävä valinta niin kuluttajan 
itsensä kuin ympäristön puolesta. Tämä 
näkyy vegaanisten tuotteiden, kuten 
kasvipohjaisten ruokajuomien sekä kalan 
suosiossa.

– Nyt syödään paljon lohta, mutta koti-
mainen kala on hyvä esimerkki tulevaisuu-
den menestystuotteesta, koska siinä yhdis-
tyvät kaikki nuo kuluttajan arvostamat 
asiat. Myös kotimaista lihaa osataan arvos-

taa, eikä kasvisten tai lihankorvikkeiden 
lisääntyvä käyttö ole nakertanut sen myyn-
tiä. Lähivuosina veikkaan hyviä markkinoita 
myös täkäläisille levätuotteille, kuvailee 
tulevaisuuden ruokavalintoja SOK:n han-
kintajohtaja Jari Simolin.

– Digiloikka sekä itseavusteisen ostami-
sen tukeminen kattavine ja läpinäkyvine 
tuotetietoineen palvelevat kuluttajia par-
haiten. Monipuolinen reseptiikka ja hou-
kuttelevat kokkausvinkit ovat osa kaivattua 
ja arvostettua kokonaispalvelua. Toisaalta 
meidän on reagoitava myös kulutuksen 
polarisoitumiseen. Niin edullisimpien kuin 
kalliimpienkin tuotteiden myynnin kasvu 
kun saattaa kieliä kuluttajien eriarvoisuu-
den kasvamisesta. 

Kuluttajavalintojen pirstaloituminen 
pitää kaupan virkeänä jatkossakin. Ruoka-

kaupan ja ravin-
tolan raja-aidan 
kaatuessa kaup-
piaan on hyvä tie-
tää, onko oman 
kaupan vetonaula 
asiakkaan mie-
lestä sushi, pizza, 
premium-pihvi vai 
omatekoinen ita-
lialainen jäätelö. 

– Hyvinvointi 
on ollut trendinä 
jo pidempään, 
mutta korona on 
antanut terveellisyydelle ja turvalliselle 
lähituotannolle lisämerkityksen. Uskon  
sen jäävän ruokavalintojemme kesto- 
sanelijaksi.

– Nyt myös haastetaan aiempaa hana-
kammin toisten syömisiä. Tapoihin vaadi-
taan muutoksia erityisesti ruokaan liitty-
vistä ekologisista ja eettisistä syistä, Mäkelä 
kuvailee välillä kärjekkäiksikin yltyviä kes-
kusteluja.

Tulevaisuuden ruokavalintoja ohjailevat 
läpinäkyvyys, kestävä tuottaminen, jäljitet-
tävyys ja vastuullisuus. Paikallisesti viljellyt 
lajikkeet kiinnostavat entistä enemmän. 
Uudella tavalla tuottaminen ei tarkoita 
välttämättä uusia ruokia, vaan uuden raa-
ka-aineen sopeutumista tuttuun ruokaan. 
Tähän suuntaanhan esimerkiksi lihatalot  
ovat laajentaneet portfolioitaan. Ruoka-
tottumukset ovat meissä syvällä, joten 
lihankin vähentäminen onnistuu parhaiten 

korvikkeiden avulla. Nyhtökauran ja Här-
kiksen tyyppisten kasvipohjaisten proteii-
nituotteiden, levätuotteiden ja Quornin 
lisäksi markkinoitaan kasvattavat ravinteik-
kaat ja monipuoliset ravintojuomat. Tule-
vaisuudessa sokerin rinnalla lisääntynee 
uudella tavalla tuotettujen terveellisem-
pien makeutusaineiden kulutus.

Muutoksia tiiviimmällä yhteistyöllä
Ruoan kasvava kysyntä ja ilmastokriisi 
tuuppaavat teknologiaa uudistamaan 
ruoan tuotantotapoja ja etsimään uusia 
proteiininlähteitä maanviljelyn kehittämi-
sen lisäksi. Ruokahaasteiden ratkaisuvi-
sioissa vilisevät geenimuuntelulla tuotetut 
kestävämmät kasvit, uudet viljelymenetel-

mät sekä jätteiden hyödyntäminen ruoan-
tuotannossa. Laboratorioiden tehotuotan-
non rinnalla vahvin tapa kohdata kriisit 
lienee monimuotoinen ruoantuotanto.

Mäkelä korostaa, että koko ruokajärjes-
telmän kestävyyteen liittyvät isot kysymyk-
set ovat nyt pöydällä. Hän uskoo ratkaisu-
jen löytyvän teknologisten ja sosiaalisten 
innovaatioiden yhteistyön tuloksena sekä 
erilaisten tuotantotapojen yhdistelminä. 
– Tulevaisuuden toimintamalli perustuu 
nykyistä tiiviimpiin kumppanuuksiin, osaa-
misen yhdistämiseen ja ratkaisujen yhteis-
pohdintaan tieteellisestä tutkimuksesta 
lähtien.

– Nyt myös haastetaan 
aiempaa hanakammin 
toisten syömisiä. 
Tapoihin vaaditaan 
muutoksia erityisesti 
ruokaan liittyvistä 
ekologisista ja eetti-
sistä syistä

Eero Kokko
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NUORI TILALLINEN 
LUOTTAA TULEVAAN

Maatilan pitäminen on bisnestä, jonka täytyy sopeutua kysynnän muutoksiin.  
Kysyimme neljältä nuorelta atrialaiselta tilalliselta, miten he  

vastaavat tulevaisuuden haasteisiin.

Teksti Laura Lindén
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”Avaimet onneen  
on annettu”
Vihtiläisellä luomuviljatilalla on emoleh-
mien hankinta edessä. Eläinten kautta 
tilasta on tarkoitus kehittää kestävän ja 
uudistavan maatalouden yksikkö, jonka 
osa-alueet tukevat toisiaan.

Kun Eliisa ja Mika Malin vuonna 2007 
ostivat Eliisan vanhemmilta Vierelän luo-
mutilan, oli tilalla valkosipulin tuotantoa 
sekä viljan suoramyyntiä.

– Hyvin pian tajusimme, että kuvio oli 
meille mahdoton. Oli pienet lapset, eikä 
suoramyynti ole mitään helppoa työtä. 
Vuonna 2013 luovuimme valkosipulista ja 
viljan suoramyynnistä, ja lähdimme kehit-
tämään viljan tuottavuutta, Malin kertoo. 

Pari vuotta sitten Malinit lähtivät 
mukaan Carbon Action* -hankkeeseen, 
jonka kautta tuli uusia verkostoja ja tietoa 
peltomaan hiilensidonnasta.

Lähitulevaisuuden isoin uudistus on 
se, että 150 hehtaarin tilalle on nyt pitkän 
pohdinnan jälkeen päätetty hankkia emo-
lehmiä ja pihaton suunnittelu on aluillaan. 
Jos kaikki sujuu suunnitellusti, kesällä alkaa 
rakentaminen

– Eläinten avulla saamme tänne parem-
min toimivan kokonaisuuden: laiduntava 
nauta on tehokas hiilensidonnan kan-
nalta ja lisää tilan monimuotoisuutta, Eliisa 
Malin kertoo.

Malinien tavoitteena on monimuotoi-
suuden ja ympäristöasioiden huomioon 
ottaminen tuotannon suunnittelussa, 
tuottavuutta unohtamatta, sekä kulutta-
jien tietoisuuden lisääminen siitä, millaista 
suomalainen lihantuotanto on. 

– Pääkaupunkiseudulla ei laiduntavia 
nautoja enää näy. Haluamme luoda ihmi-
sille kontaktin ruoantuotannon realiteet-
teihin ja lisätä kulttuuri- ja maaseutumai-
semaa.

”Elämää voi nähdä  
muiltakin kanteilta”
Ilomantsilaistilalla keskitytään tuotan-
non tehostamiseen ja kannattavuuden 
parantamiseen.

Maatalousyhtymä Liepala perustettiin 
viisi vuotta sitten, kun isä Jari Puhakka 
kysyi poikansa Ville Puhakan mukaan 
perheen maitotilan laajennuksen suun-
nitteluun. Samalla alkoi tilan vaiheittai-
nen sukupolvenvaihdos. Nyt tilalla on 
yhden lypsyrobotin pihatto ja yli 100 heh-
taaria viljelysmaita. 

Vaikka Ville on yksi tilan kolmesta 
omistajasta, vakituiseksi kodiksi ja työ-
paikaksi tila muuttui hänelle vasta viime 
kesänä. Ammattikoulu, armeija, korkea-
kouluopinnot ja vaihto-opinnot ovat 
pitäneet nuoren yrittäjän poissa kotoa. 

– Matkan varrella olisi ollut mahdol-
lista lähteä muihinkin töihin, mutta koti-
tilalle on aina palattu, Ville toteaa.

Tilalla on tehty työtä helpottavia inves-
tointeja ja tähdätty tilakoon kasvuun 
koko maatalousyhtymän toiminnan ajan. 

– Olimme valmistautuneet siihen, että 
laitettaisiin toinen robotti ja tuplattai-
siin eläinmäärä. Peltoala sen jo mahdol-
listaisi, mutta maitomarkkinatilanne ei. 
Nyt pitää suunnitella, saadaanko pelto-
pinta-ala hyödynnettyä tällä eläinmää-
rällä tehokkaasti, vai onko kannattavam-
paa luopua kaukaisista vuokrapelloista, 
Puhakka miettii. 

Puhakka uskoo, että tulevaisuuden 
yrittäjältä vaaditaan kokonaisuuksien 
hallintaa, suunnitelmallisuutta ja talous-
osaamista.

– Kulutustottumukset muuttuvat, ja 
meidän yrittäjien on vain sopeuduttava 
siihen.    >

M
iska Photography

Pasi Salm
inen
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”Pitää muuttua maailman mukana”
Broilerinkasvattaja Olli Koskilahti on 
vakuuttunut siitä, että ruoantuotannolla 
on tulevaisuutta niin kauan kuin ihmisen 
täytyy syödä – on se sitten vaikka heinä-
sirkkaa. 

Kun veljekset Olli, Kalle ja Ossi Kos-
kilahti ostivat Koskilahden maatilan 
vanhemmiltaan keväällä 2016 ja ryhtyi-
vät tilan 17. isänniksi, toimintaa päätet-
tiin heti kasvattaa uudella broilerikas-
vattamolla. Kodin yhteydessä toimivassa 
vanhassa hallissa ja kauemmas metsään 
rakennetussa uudessa hallissa voidaan 
nykyisellään kasvattaa 75 000 broileria. 

– Joka sukupolven pitää rakentaa 
jotain, jotta toiminnalla voi elää. Vaari 
teki navetan, isä kanalan ja me tehtiin 
uusi kanala, Olli Koskilahti kertoo.

Veljekset ovat jo hakeneet ympäristö-
luvan seuraavaa hallia varten, joka mah-
dollistaisi tilalle yhteensä 120 000 lintua. 

Olli itse näkee broilerinkasvatuksen tule-
vaisuuden alana.

– Broileri on terveellinen vaihtoehto. 
Se tuo tuloa pienemmällä vaivalla kuin 
muut tuotantoeläimet ja on siistiä hom-
maa. Päivittäiset fyysiset askareet ovat 
kohtuulliset, vaikka totta kai päivystysval-
mius pitää olla yötä päivää.  

Suunnitelmia tilan arjen helpottami-
seksi ja kasvattamojen toimintavarmuu-
den parantamiseksi on runsaasti.  Yksi 
tulevista parannuksista liittyy Atrian pyr-
kimykseen korvata soijaa kotimaisella 
valkuaisella broilerinrehussa. 

Tulevaisuutta on myös toive vuodesta 
1549 toimineen sukutilan jatkumisesta. 
Onneksi lapualaisella metsätontilla on 
tilaa.
– Eihän sitä tiedä, vaikka uusi sukupolvi 
tekisi ties minkälaisen heinäsirkkalan, 
Koskilahti naurahtaa.

”Hienoja  
Excel-hirviöitä  
on pyöritelty"
Lihasikalan pito on bisnestä siinä missä 
mikä tahansa työ. Tavoitteena on mahdol-
lisimman tasapainoinen yrittäminen, josta 
saa reilun palkan ja johon ei väsy.

Katia Isoaho elää jännittäviä ja hektisiä 
aikoja. 23-vuotiaalle yrittäjälle on raken-
teilla Kauhajoelle oma 3 000 neliön liha- 
sikatila, Isoahon Tila Oy. Tila nousee Katian 
sedän omistaman lihasikalayksikön  vie-
reen, jonka hoidosta Katia on vastannut  
jo ennestään. 

– Olen ollut noin 13-vuotiaasta asti niin 
sanotun kotitilan palkkatöissä, sillä pidän 
eläimistä, eivätkä likaiset työt ole koskaan 
pelottaneet. Tarkoitus olisi jatkaa joskus 
kotitilaa, hän kertoo.

Pyörittyään viimeiset 10 vuotta eri sika-
loissa Isoaho tietää tasan tarkkaan, mitä ei 
missään nimessä saa tehdä, mutta myös 
sen, millaista yritystä hän itse haluaa pyö-
rittää.

– Ajatteluni lähtee siitä, että koko 1900- 
paikkainen sikala olisi mahdollisimman 
helppohoitoinen ja toimiva niin eläimille 
kuin ihmisillekin. 

Katia visioi, että tulevaisuudessa ala-
koulujen perusopetukseen lisättäisiin 
yleistä tietoa maataloudesta. Hänestä on 
ristiriitaista, että vaikka kuluttajien kiinnos-
tus ruoan alkuperää kohtaa on kasvanut, 
perustiedot voivat olla virheellisiä. 

– Tilalleni on tulossa showroom, jonne 
ihmiset pääsevät bioturvallisuutta vaaran-
tamatta katsomaan sikoja ikkunan läpi ja 
saamaan tietoa. Sikalani tulee olemaan 
alusta alkaen antibioottivapaa, ja haluan 
olla ensimmäisten joukossa kokeilemassa 
uusia asioita.

On ristiriitaista, että 
vaikka kuluttajien kiin-
nostus ruoan alkuperää 
kohtaa on kasvanut, 
perustiedot voivat olla 
virheellisiä.

Tuukka Kiviranta

Tuukka Kiviranta
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Hyvä ruoka – Parempi mieli.

Missio
Tarjoamme hyvää ruokaa kaikkiin ruokahetkiin.
Innostuneet ihmiset ja halutuin brändi ovat 
menestyksemme perusta.

Visio
Johtava pohjois-

eurooppalainen ruokatalo

ATRIASTA JOHTAVA 
POHJOISEUROOPPALAINEN 

RUOKATALO
Atrian-konsernin tavoitteena on uusiutua ja kasvaa johtavaksi pohjoiseurooppalaiseksi ruokataloksi.  

Kasvuloikkansa Atria tekee kuuntelemalla asiakkaita ja kuluttajia herkällä korvalla. 

Atria-konserni on uudistanut strategiansa 
vuosille 2021–2025. Uuden strategian lin- 
jauksissa ovat erityisesti painaneet kulutta-
jien ostokäyttäytymisen muutokset.

– Ostopäätöksissä korostuvat tietoisuus 
vastuullisista ruokavalinnoista sekä valmis-
ruokien ja erityisesti siipikarjanlihan kysyn-
nän kasvu. Myös Food Service -kanava ja 

kaupan omien merkkien suosio kasvavat,  
Atria-konsernin toimitusjohtaja Juha 
Gröhn nimeää ruoka-alan keskeisiä  
muutoksia ja ajureita.

– Ilman hyviä asiakkaita Atria ei menesty. 
Asiakkaiden kanssa tietenkin halutaan  
tehdä kauppaa, mutta myös tehdä 
yhdessä toimia kuluttajien tyytyväisyy-

den parantamiseksi, elämän helpottami-
seksi. Ihmisten ääntä on kuunneltava her-
källä korvalla. Markkinoiden muutos on 
jatkuvaa ja muutokseen on sopeuduttava 
nöyrästi. Kaikkea ei voi tehdä, mutta sen 
minkä tekee, pitää tehdä hyvin. Niin hyvin 
kuin vain pystyy.

Millainen yritys Atria sitten on johtavana 
pohjoiseurooppalaisena ruokatalona? 
Mitä ominaisuuksia sillä on ja mitä tavoit-
teita niihin liittyy? 
Ylläolevan piirroskuvan ympyräkehältä voit 
lukea, että johtavalla pohjoiseurooppalai-
sella ruokatalolla on kuusi tavoitetta, kuusi 
ominaisuutta.

Sillä on
• vahva taloudellinen suorituskyky. Tähän 

Atria tähtää kasvamalla markkinoita 
nopeammin sekä ylläpitämällä vahvaa 
tasetta ja tuloksentekokykyä.

• tunnetuimmat ja suositelluimmat brän-
dit.  Atria haluaa, että sen brändit ovat 
asiakkaiden ykkösvalintoja.

• parhaat kumppanuussuhteet asiakkai-
den kanssa. Tämä edellyttää jatkuvaa 
työtä ja kehittymistä, jotta asiakkaiden 
kokonaisvaltainen tyytyväisyys paranee.

• parhaat kumppanuussuhteet tuot-
tajaomistajien kanssa. Atria tarjoaa 
parhaan myyntikanavan sopimustuotta-
jien lihalle ja vahvistaa eri toimenpiteillä 
tuottajien kilpailukykyä. 

• vastuullisuuden edelläkävijyys toimi-
alallaan. Atria haluaa olla vastuullisen 
toiminnan edelläkävijä omalla toimi-
alallaan. Atria tähtää tähän kehittämällä 
vastuullisuutta koko ruokaketjussa 
pellolta pöytään. 

• sitoutuneet ja osaavat ihmiset. Ihmiset 
ovat Atrian menestyksen keskiössä; Atria 
haluaa tarjota kaikille työntekijöilleen 
turvallisen ja kehittyvän työn. 

Mitä asioita erityisesti Atrian pitää painot-
taa ja missä onnistua, jotta se saavuttaa 
päätavoitteensa myös taloudellisesti eli 
kasvun ja kannattavuuden kannalta?
Atrian pitää onnistua näissä kuudessa 
painopisteessä: 
• Voittaa siipikarjassa. Atria haluaa olla 

kasvavan siipikarjanlihamarkkinan ykkö-
nen Suomessa ja vahvistaa asemaa myös 
Ruotsissa. Tähän tavoitteeseen liittyy 
myös Atrian historian suurin investointi-
päätös: uuden siipikarjatehtaan rakenta-
minen Nurmoon. Lue lisää sivulta 25.  

• Laajentua valmisruoissa. Myös valmis-
ruokien markkina kasvaa; ihmiset syövät 
yhä enemmän valmiimpaa ruokaa. 

• Vahvistaa Food Serviceä, mukaan lukien 
pikaruoka. Syöminen siirtyy entistä 
enemmän kodin ulkopuolelle. Atria täh-
tää tällä sektorilla markkinoita nopeam-
paan kasvuun. 

• Kasvaa kannattavasti Ruotsissa. Atria 
pyrkii lisäämään osuuttaan sekä vähittäis-
kaupassa että Food Service - ja pika-
ruokamarkkinoilla. 

• Parantaa punaisen lihan kannattavuutta. 
Tämä edellyttää sekä tehokkuuden ja 
tuotekategorian hallinnan parantamista 
että vientiasiakkuuksien vahvistamista. 

• Parantaa toimitusketjun tehokkuutta. 
Toimitusketjuaan Atria tehostaa inves-
toimalla nykyaikaiseen teknologiaan, 
kehittämällä seurantaa ja vahvistamalla 
henkilöstön osaamista.   

 
Tutustu Atrian tulevaisuuskuvaan! 
www.atria.fi/konserni/yritys/ 
strategia

Yksi kaikkien ja kaikki…
Atria-konserni toteuttaa strategiaansa niin, että jokainen Atrian neljä liiketoiminta- 
aluetta kehittävät toimintaansa omien lähtökohtiensa ja painopisteidensä mukaan. 
Kaikki kuitenkin tähtäävät yhteiseen ja samaan strategiseen tavoitteeseen. Atrian 
liiketoiminta-alueita ovat Atria Suomi, Atria Ruotsi, Atria Tanska & Viro sekä Atria 
Venäjä. Ylivoimaisesti suurin on Atria Suomi, jonka osuus konsernin liikevaihdosta 
on noin 70 prosenttia ja henkilöstön osuus noin 50 prosenttia. Konsernin liikevaihto 
vuonna 2019 oli noin 1,45 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 4 500 henkilöä.

Toimitusjohtaja Juha Gröhnin mielestä  
Atria-konsernilla on vahva pohja johtavan 
pohjoiseurooppalaisen ruokatalon raken-
tamiseen: ”Meillä on hyvät asiakassuhteet, 
hyvä kuluttajatuntemus ja hienot tuotteet. 
Ja mikä oleellista: meillä on vahva talous.”



Suomen ja Euroopan ensimmäinen siipi- 
ravintola on toiminut Tampereella jo yli 
30 vuotta. Perustaja Pekka Yli-Houhala 
avasi ravintolan ystävänsä Harri Lehtosen 
kanssa. Taustalla oli ravivalmennusreis-
suilla leimahtanut rakkaus siipiin – pari-
valjakko palasi kerta toisensa jälkeen 
selvittämään siipien salaisuutta floridalais-
ravintolaan.

Nykyään ravintolaa vetää Laura Yli- 
Houhala, joka palaa yrityksen syntyhisto-
riaa muistellessaan aikaan ennen synty-
määnsä.

– Ihastus siipiin lähti Floridassa laukalle, 
isä saattoi käydä syömässä niitä kaksi ker-
taa päivässä, Laura Yli-Houhala kertoo. 

Kaikki lähti nollasta: 1990-luvun alussa 
Suomessa ei ollut sellaista tuotetta kuin 
kanansiipi, se oli silloin biojätettä. 

– Siivessä on kaksi osaa, yksiluinen ja 
kaksiluinen, ja aluksi erotimme ne käsi-
työnä. Nykyään ne tulevat meille valmiiksi 
eroteltuina ja kypsennettyinä. Meille on 
ollut aina tärkeää, että siivet ovat kotimai-

set, ja olemme tehneet jo vuosia yhteis-
työtä Atrian kanssa.

Aloittelevat ravintoloitsijat selvittivät 
kokeilemalla, miten siivet valmistetaan. 
Nykyään kypsennetyt siivet saavat rapeu-
tensa rasvakeittimessä. 

Vaikka yrittäjien ensimmäinen ravintola- 
yritys kaatui 90-luvun alun lamaan, oli 
usko siipiin vahva ja he perustivat uuden, 
siipiin erikoistuneen ravintolan Tampereen 
Aleksanterinkadulle vuonna 1993. 

– Alku oli haastava, eikä ollut tietoa, läh-
teekö idea lentoon. Kyseessä oli suomalai-
sille uusi ruokalaji, kukaan ei tiennyt miten 
sitä syödään. Pian tarvittiin kuitenkin lisää 
henkilökuntaa.

Siipiweikot on nyt laajentunut pieneksi 
ketjuksi, joka toimii osin franchise-mallil- 
la, ja siipien makuun pääsee myös pää-
kaupunkiseudulla. Harri Lehtonen toimii  
nykyään yrittäjänä Siipiweikot Isossa Ome-
nassa. Laura Yli-Houhala vastaa Tampe-
reen ravintoloista ja vähittäiskauppa- sekä  
franchise-myynnistä.

Siipiä ja kastiketta – niin yksinkertaista
Kastike on kaiken a ja o. Sen pääraaka- 
aine on yrityssalaisuus. Yli-Houhalan isä  
on virallisesti eläkkeellä, mutta käytän-
nössä hän valvoo edelleen kastiketuotan-
toa Nokialla. 

Kastikkeen vähittäiskauppamyynti on 
laajentunut vuodesta 2012 lähtien, ja rin-
nalle on tullut 300 yritysasiakasta Han-
gosta Ivaloon – ilman aktiivista myynti-
työtä.

– Kastike on iso osa menestystämme. 
Siipikastike on toimintamme pohja, josta 
olemme varioineet muutaman erilaisen  
version, miedosta kamikazeen. Kastike 
vaatii seurakseen neutraalin makuisen 
tuotteen, Pekka Yli-Houhala selostaa.

Mehukas ja rapea kana on oikea vastaus, 
kun haetaan kastikkeen täydellistä kump-
pania. Ronski syötävä toimii Siipiweikkojen 
konseptissa. 

Vuodesta 2012 eri tehtävissä Siipiweikois- 
sa toiminut Laura vastaa ravintolapuolesta, 
sen kehittämisestä ja brändistä.       > 

Teksti Mariaana Nelimarkka | Kuvat Juho Paavola

SIIPIWEIKOT TEKI 
TAMPEREESTA SUOMEN 

SIIPIPÄÄKAUPUNGIN
Kun siivistä puhutaan, tulee Siipiweikot mieleen ensimmäisenä, toimitusjohtaja Laura Yli-Houhala 

kuvailee Siipiweikkojen etulyöntiasemaa Suomen ensimmäisenä siipiravintolana.

– On meillä ollut hääillal-
lisiakin – siipi on joillekin 
maailman paras ruoka, ja 
kun juhlitaan, halutaan pa-
rasta! kertoo Siipiweikko-
jen toimitusjohtaja Laura 
Yli-Houhala.
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ATRIAN SUURINVESTOINTI 
VASTAA KANANLIHAN 

KULUTUKSEN KASVUUN
Atria investoi uuteen siipikarjatehtaaseen. Uuden tehtaan rakentaminen vastaa kananlihan  

kulutuksen kasvuun ja vahvistaa Atrian asemaa kananlihatuotteiden markkinajohtajana.

Nurmoon rakennettavan tehtaan inves-
toinnin arvo on noin 155 miljoonaa euroa. 
Kokoluokassaan investointi on historialli-
nen ja Atrialle äärimmäisen tärkeä. 

– Investoinnin myötä Atria Suomen sii-
pikarjan tuotantokapasiteetti lisääntyy 
noin 40 prosenttia, Atria Suomen johtaja 
Mika Ala-Fossi, kertoo. 

Kananlihan kulutus on kasvanut voimak- 
kaasti Suomessa usean vuoden ajan. Vuo-
sina 2010–2019 kulutus kasvoi lähes 4 pro-
senttia vuosittain. Globaali kananlihan 
tuotanto ja kulutus on lähes kaksinkertais-
tunut viimeisen 15 vuoden aikana. 

Kantar TNS:n lihankulutusbarometri 
ennustaa kananlihan kulutuksen kasva-
van myös tulevina vuosina. Kulutus kasvaa 
sekä tuoreena lihana että kananlihaa sisäl-
tävinä lihavalmisteina ja valmisruokana.

Tilamerkinnät lisääntyvät
Kuluttajia kiinnostaa ruoan alkuperä sekä 
se, miten ruoka on tuotettu. 

– Meidän kilpailuetumme on kuluttajien 
arvostama täysin ilman antibiootteja kas-
vatettu kananliha. Lihan kotimainen alku-
perä on meille kunnia-asia ja suurimmassa 
osassa kanatuotteitamme pakkauksissa 
näkyy lihan alkuperä tilalle asti. Uuden 

teknologian myötä pakkauksiin pystytään 
lisäämään yhä useampien tuotteiden tila-
merkinnät, Ala-Fossi tietää.

Uuden tehtaan arvioidaan olevan koko-
naisuudessaan valmis vuonna 2024.

Siipikarjanlihan kulutus on kasvanut  
Suomessa viime vuodet lähes 4 prosentin 
vuositahtia.              Lähde: Luke ravintotase 2020. 

Hän inspiroituu kiertämällä ravintoloita ja 
kuuntelee asiakkaita herkällä korvalla.

Mikä erottaa Siipiweikot kilpailijoista?
– Meiltä ei oikeasti saa muuta pääruo-

kaa kuin siipiä: on siivet, vegesiivet ja lisuk-
keet. Kun keskitymme yhteen tuotteeseen, 
panemme kaikki panokset siihen ja se on 
vaan niin hyvä. Olemme 30 vuotta hioneet 
kaikkea mikä liittyy siipiin, joten matkan 
varrella on syntynyt aikamoinen asiantun-
temus, Laura Yli-Houhala toteaa.

Hyvän tuotteen ympärillä kaiken täytyy 
olla kunnossa: asiakaspalvelun, tunnelman,  
brändikuvan, yrityskulttuurin. Kehittäes-
sään näitä Siipiweikot on luonut Tampe-
reesta Suomen siipipääkaupungin. 

– Kun siivistä puhutaan, tulee Siipiwei-
kot mieleen ensimmäisenä. Sitä paitsi  
siipihimoon ei auta mikään muu, Laura  
Yli-Houhala huomauttaa.

Tampereella tieto siivistä on levinnyt 
suusta suuhun 90-luvun alusta lähtien. 

Työläiskaupunkiin sopii rouhea ruoka:
– Tampereella on maanläheistä poruk-

kaa ja rento kulttuuri. Ruokailu käsin sopii 
hyvin, kun ei koeta tarvetta hienostella. 

Laura Yli-Houhalaa ilahduttaa, että sii-
villä käydään perheiden voimin, jo kol-
mannessa polvessa.

– On ihanaa, kun pienestä pitäen ope-
tetaan siipikulttuuria, ja meillä on lapsille  
tietysti oma siipiateria. On meillä ollut 
hääillallisiakin – siipi on joillekin mailman 
paras ruoka, ja kun juhlitaan, halutaan 
parasta!

Kanan kestävää suosiota Laura Yli-Hou-
hala pitää sen monipuolisuuden ansiona. 
Jos ajatellaan muutakin kuin siipiä, se toi-
mii monessa.

– Arvostan sitä, että broilerilla on koh-
tuullisen pieni hiilijalanjälki verrattuna 
muihin lihatuotteisiin. Kuluttajien tietoi-
suus kasvaa koko ajan.

Siipiperhe tulee esiin myös mainon-

nassa ja somessa rennosti, sellaisena kuin 
se on. Toimitusjohtajalle hyvä yrityskult-
tuuri ja työhyvinvointi ovat sydämenasia. 

– Työntekijät ovat aina olleet meille iso 
voimavara. Teemme asiat niin, että he 
viihtyvät vuodesta toiseen ja fiilistelevät 
ylpeinä sitä, että ovat Siipiweikoilla hom-
missa, Laura Yli-Houhala kertoo.

Rapeat siivet 
kotona?
Koska Siipiweikot myy kastiketta 
koteihin, ja rapea lopputulos on 
kotikokkienkin toiveena, ravintola 
on tehnyt opetusvideoita, miten 
valmistaa täydelliset siivet. 

– Teemme opetusvideoita, jotta 
jokainen voisi tehdä kotona mah-
dollisimman hyviä siipiä. Hiljattain 
markkinoille tullut air-fryer toimii 
hyvin, sillä voi tehdä alusta loppuun 
valmiiksi rapeat siivet. 

– Alku oli haastava, eikä ollut 
tietoa, lähteekö idea lentoon. 
Kyseessä oli suomalaisille 
uusi ruokalaji, kukaan ei 
tiennyt miten sitä syödään.
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Maistuva koulu -toimintamalli on moni-
puolistanut koululounaan syömistä ja 
lisännyt oppilaiden vaikutusmahdollisuuk-
sia kouluruokailuun. Ruokakasvatusyh-
distys Ruukku ry:n, Itä-Suomen yliopiston 
ja ruokakasvatuksen asiantuntijoiden 
kehittämää mallia on pilotoitu ja tutkittu 
vuosien 2018–2020 aikana kuudessa 
kunnassa. 

– Maistuva koulu on rakennettu tiiviissä 
yhteistyössä koulujen kanssa, sillä halu-
simme varmistaa, että se sujahtaa aidosti 
kouluarkeen, kertoo ruokakasvatuksen 
asiantuntija Saila Paavola Ruokakasvatus-
yhdistys Ruukku ry:stä.

Maistuvan koulun maksuton ideapankki 
ja verkkomateriaali sisältävät lähes 200 
ruokakasvatusideaa, joita voidaan ottaa 
osaksi oppitunteja ja kouluruokailun kehit-
tämistä. Tarkoituksena on, että koulun 
aikuiset ja oppilaat toteuttavat yhdessä 
ruokakasvatustoimintaa suunnitelmalli-
sella otteella.

– Haluamme saada koko koulun innos-
tumaan ruokakasvatuksesta, mutta myös 
yksittäinen opettaja voi hyödyntää materi-
aaleja oman työnsä tukena, jatkaa Paavola.

Maistuva koulu -mallin kehittämi-
sen taustalla on ollut huoli kouluaterian 
monipuolisuudesta, joka ei tutkimusten 
mukaan toteudu oppilaiden lautasella 
suositusten mukaisella tavalla.

– Suunnitelmallisella ruokakasvatuksella 
voidaan lisätä oppilaiden ruokaosaamista 
ja kannustaa lautasmallin mukaiseen ruo-
kailuun sekä saada koululounas maistu-
maan entistä paremmin, toteaa Paavola.

Ruokakasvatus tukee lasten 
hyvinvointia

Ruokakasvatuksella tarkoitetaan laajasti 
ruokaan tai syömiseen liittyviä tilanteita, 
kuten puhetta, ajatusten vaihtoa sekä 
opetusta, ohjausta ja viestintää. Koulussa 
se voidaan linkittää osaksi oppiaineita ja 
kouluruokailua. Taustalla ovat opetussuun-
nitelma ja kouluruokailusuositukset, jotka 
tukevat ruokakasvatuksen edistämistä.

Tavoitteena on tukea lapsen hyvää suh-
detta ruokaan, kehoon ja terveyteen sekä 
auttaa samalla hahmottamaan ruokakult-
tuuria ja ympäristöä. 

– Lapselle syntyvä myönteinen ruoka-
suhde kantaa läpi elämän. Negatiivisen 
palautteen tai pakottamisen sijaan lap-
set tarvitsevat ennen kaikkea rohkaisua, 
myönteisyyttä ja kannustusta, muistuttaa 
Paavola.

Koulujen opetussuunnitelmien monia-
laiset oppimiskokonaisuudet tarjoavat 
hyvän alustan ruokakasvatuksen kehittä-
miseksi ja sen nostamiseksi entistä näky-
vämpään rooliin.

– Toivomme, että ruokakasvatus on tule-

vaisuuden koulutyössä suunnitelmallista ja 
tiedostettua toimintaa, toteaa Paavola.

Ruokakasvatuksella on tärkeä rooli kou-
luruokailun kehittämisessä. Ruokalistaa 
ei tarvitse lähteä laittamaan uusiksi, vaan 
kyse voi olla pienistä ruokailutilanteeseen 
liittyvistä parannuksista, esimerkiksi linjas-
ton sijoittelusta tai ruokasalin viihtyisyyden 
parantamisesta. 

– Tärkeää on taata oppilaille osallisuu-
den kokemus ja mahdollisuus vaikuttaa 
ruokaan tai ruokailutilanteeseen. Tässä 
esimerkkeinä ovat aktiivinen palautteen 
kerääminen, ruokaraatitoiminta sekä esi-
merkiksi lempiruokapäivien viettäminen, 
kertoo Paavola.

Ruoan menekki ja kiitokset lisääntyivät 
Pajulan koulussa

Salolainen Pajulan koulu oli yksi Maistuvan 
koulu -hankkeen kehitys- ja tutkimuskou-
luista. Koulussa on panostettu kouluruoan 
kehittämiseen usean vuoden ajan, joten 
hanke tuntui mielekkäältä jatkolta.

– Toteutimme Maistuvan koulun vuoden 
kestävänä projektina osana monialaista  
opetuskokonaisuutta. Opettajat lähtivät 
innokkaasti mukaan ja saivat myös Ruu-
kusta koulutusta aiheeseen, kertoo rehtori 
Matti Piensalo.

Ruokateemoja nostettiin esille oppitun- 
neilla ja työpajoissa sekä vanhempain-     > 

MAISTUVA KOULU 
KANNUSTAA INNOSTAVAAN 

RUOKAKASVATUKSEEN
Maistuva koulu innostaa kouluja suunnitelmalliseen ruokakasvatukseen,  

mikä tukee oppilaiden ruokaosaamista ja kannustaa syömään hyvin.  
Pajulan koulussa se lisäsi kouluruoan menekkiä ja vähensi ruokahävikkiä.

KENTÄLTÄ

Teksti & kuvat: Virpi Kulomaa

Pajulan koulun pihalla on marja-
pensaita, joista oppilaat saavat 
käydä napismassa marjoja välitun-
nilla. Kuvassa 4. luokan oppilaat 
Voitto Lehtinen (vas.) Helena Koski, 
Maija Räike ja Ada Wahlsten.
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Kuva: Eero Kokko

Kirjoittaja on Atria Food Servicen myyntijohtaja.

Ruokailutottumukset  
muuttuvat, niin mekin
Olipa ihmeellinen ja poikkeuksellinen pikkujoulukausi. Ravintoloille tärkeä 
kaupallinen sesonki ja asiakkaille yhteinen työpaikan juhla sai uusia muotoja 
koronan toisen aallon myötä, kun rajoitteet osuivat juuri pahimpaan hetkeen 
kaupankäynnin näkökulmasta. Kekseliäisyyttä osoitettiin taas kiitettävällä tavalla; 
rakennettiin nopeasti etäpikkujoulukonsepteja ja kotiin toimitettavia jouluruo-
kakoreja. Ei se kyllä ole sama. Pikkujouluilla on suomalaisessa juhlakulttuurissa 
aivan erityinen asema ja niitä pitää pystyä järjestämään taas ensi vuonna. 
Toivotaan ainakin niin.

Monissa yrityksissä etätyöskentelylinjauksia on tehty jo pitkälle kevääseen, 
samalla kun odotetaan rokotteen tuomaa ratkaisua. Etätyöskentelyn vaikutukset 
lounasruokailuun tulevat muuttamaan todennäköisesti pysyvästi lounasravin-
toloiden toimintaa. Lounassyöjien vähentyessä on keksittävä uusia tulonlähteitä 
ja uusia konsepteja lounastamiselle. Syöminenhän ei vähene, mutta tavat hoi-
taa asia muuttuvat. Voisiko lounaan ostaa mukaan alakerran lounasravintolasta 
seuraavalle päivälle vai tilata lähiravintolasta? Toki itsekin voi kokata tai ostaa val-
mista kaupasta. Itselleni tuli ikävä tutun lounasravintolan vaihtelevaa, herkul-
lista ruokaa, salaattipöytää, juttukavereita ja iloista henkilökuntaa. Ei se ole sama 
syödä yksin kotona lounasta. Sitä varten on ravintolat ja siellä kokonaispaketissa 
ruoka, seura, palvelu ja tunnelma. Tämä poikkeusaika on vahvistanut ymmärrystä 
ravintoloiden moninaisesta roolista osana ihmisten arkea ja juhlaa.

Atrian strategiapäivitystä valmisteltaessa tunnistettiin pitkän aikavälin muutos 
ihmisten ruokailussa ulkonasyömisen suuntaan. Koronan aiheuttamaa tilapäistä 
markkinahäiriötä lukuun ottamatta kodin ulkopuolinen ruokailu kasvaa ja moni-
muotoistuu myös jatkossa. Atria on strategiassaan linjannut, että panostamme 
entistä enemmän food service -sektoriin, ja siellä aiomme kasvaa markkinaa 
nopeammin. Samalla kun ihmisten tarpeet ja toiveet ravintoloita kohtaan moni-
naistuvat ja food service -toimijoiden konseptit kehittyvät kysynnän mukaan, 
aiomme me Atrialla kehittää omaa tarjontaamme vastaamaan yhä paremmin 
asiakkaittemme muuttuvia tarpeita. Kehityksen kärkinä ovat erityisesti kas-
vava siipikarjan kulutus ja valmiimmat ruokaratkaisut, jolla voimme helpottaa ja 
tehostaa ravintoloiden toimintaa.

 Teetimme syksyn aikana Kokkibarometri-tutkimuksen yhdessä Taloustutki-
muksen kanssa. Kyselyyn saatiin yli 500 suomalaisen kokin ja muun ammattikeit-
tiön esimiehen vastauksia tämänhetkisestä keittiöiden ilmapiiristä sekä ruokat-
rendeistä. Kattavan selvityksen aihepiirit käsittelevät muun muassa poikkeusajan 
vaikutuksia ammattikeittiöihin, ruoan kotimaisuuden merkitystä, vastuullisuuden 
visioita sekä ajankohtaisimpia ruokatrendejä Suomessa. Näistä tutkimustulok-
sista ja muista Atrian ratkaisuista food service -toimijoiden tarpeisiin kerromme 
mielellämme lisää. Ollaan yhteydessä!
 
Hyvää alkuvuotta ja tsemppiä varmasti haasteelliseen alkavaan vuoteen.

KOLUMNI

Kim Westerling

illoissa. Lisäksi kouluruokailussa panostet-
tiin aktiiviseen ohjaukseen. 

– Lautasmallin mukainen ruokailu 
lisääntyi ja salaatin määrä lähes tuplaantui. 
Lisäksi lautashävikin määrä punnittiin ja 
sitä saatiin pienennettyä aiempaan vertai-
lujaksoon verrattuna, kertoo Pajulan kou-
lun ruokapalveluvastaava Virpi Leppälahti 
Salon ruoka- ja puhtauspalveluista.

Oppilaita kannustettiin antamaan 
palautetta kouluruoasta ja ruokasalikäyt-
täytyminen ja kohteliaat käytöstavat nos-
tettiin opetuksessa aiempaa vahvemmin 
esille. Sen vaikutukset näkyvät päivittäin 
kouluruokailussa.

– Syömään tullessaan lapset sanovat 
päivää ja lähtiessään kiittävät sekä toivot-
tavat hyvää päivänjatkoa, kertoo Leppä-
lahti iloisena.

Pajulan koulussa oppilaat syövät hyvin 
ja ovat tyytyväisiä ruokaan. Kouluruokailua 
ja oppilasravintolaa oli kehitetty jo ennen 
hanketta lisäämällä sen viihtyisyyttä, jotta 
ruokailutilanne olisi mahdollisimman 
miellyttävä. Tilassa on väriä ja musiikkia,  

KENTÄLTÄ

seinillä oppilaiden kuvataidetöitä ja sisus-
tus on sesongin mukaista. Piensalo piti 
Maistuva koulu -toimintaa aiemmasta 
kehittämistyöstä huolimatta hyödyllisenä 
ja innostavana, sillä lapsille terveellinen 
ruoka on levon ja liikunnan lisäksi keskei-
nen hyvinvointia lisäävä asia. 

– Pitkällä perspektiivillä tarkasteltaessa 
aina on ollut lapsia, jotka ovat olleet ruoan 
suhteen valikoivia, kun taas osa lapsista 
syö hyvin. Koulun tehtävä on tukea ja yllä-
pitää maistamiskulttuuria ja edistää ter-
veellistä syömistä, Pienisalo muistuttaa. 

Uusien makujen oppimisen rinnalla las-
ten tutut suosikkiruoat pitävät pintansa. 

– Toiveruokia ovat broileri-cappelipais-
tos, lihapullat, hernekeitto ja pannukakku, 
lisäksi lapset rakastavat puuropäiviä. Tär-
keintä on, että ruoka on aina terveellistä ja 
ravitsemussuositusten mukaista, luettelee 
Leppälahti onnistuneen ruokailun salai-
suuksia.

Maistuvan koulun monipuolisten ruoka-
kasvatusteemojen ottamista osaksi koulu-
arkea molemmat pitivät tärkeinä, sillä sen 
tulokset ovat olleet konkreettisia. Lisäksi 
lapset tarvitsevat esimerkiksi kertausta lau-
tasmallin mukaisen aterian tärkeydestä – 
siinä missä aikuisetkin.

– Maistuvan koulu -toiminnan jälkeen 
olemme jatkaneet entistä vahvempina 
hyvän kouluruoan äärellä vietettyjä hetkiä, 
hymyilevät Piensalo ja Leppälahti tyytyväi-
sinä.

– Opettajan näkökulmasta ei ole parem-
paa kuin olla itse esimerkkinä, neuvoa ja 
opastaa ja yhdessä lasten kanssa toteut-
taa ruokakasvatusta omassa oppimis-
ympäristössämme, kertoo opettaja Pia 
Kemppinen.

Maija Räikkeen (vas.) ja Ada Wahlstenin suosikkikouluruoka on broileri-cappelipaistos. 
Välipalana maistuvat kotimaiset omenat.

Koulun tehtävä on 
tukea ja ylläpitää 
maistamiskulttuuria 
ja edistää terveellistä 
syömistä.
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Ruokaboksin perustajia Juhana Rintalaa, 
Jesse Fryckmania ja Vappu Pimiää yhdisti 
halu syödä perheen kanssa arkisin kotona 
itse tehtyä ruokaa. He näkivät bisnesmah-
dollisuuden: helpotusta yhdessä syömi-
seen muille vastaavassa elämäntilanteessa 
oleville.

Toimitusjohtaja Juhana Rintala kertoo, 
että aluksi tähtäimessä olivat erityisesti 
lapsiperheet, joille voi olla ylivoimaista 
käydä kaupassa ja sitten vielä valmistaa 
ateria. Ruokaboksin voi tilata kotiin halua-
minaan viikkoina. Sen voi valita kahdelle 
tai neljälle hengelle, ja lisäksi pääsee valit-
semaan kolme tai neljä ateriaa. Tyylejä on 
kolme: Original, Vegeboksi ja Muksuboksi.

Bokseja liikkuu noin 15 000 kuukaudessa. 
Asiakaskunnan voi Rintalan mukaan jakaa 
kolmeen ryhmään: on lapsiperheitä, mutta 
myös pariskuntia ilman lapsia. Osa heistä 
on jo iäkkäämpiä, osa taas DINK-pareja, 
joille avautuu ruoanlaiton myötä kokonaan 
uusi maailma.

– Meille ruoan valmistus on itseisarvo, 
mutta siihen ei saa mennä kuin reilu puoli 
tuntia. Jos ruoka on itse tehty, se todennä-
köisemmin syödään yhdessä, pöytä tulee 
katettua ja arkipäivällinen toteutuu – aivan 
kuin visiossamme, Rintala sanoo.

Palvelun kehittäminen alkoi lapsiper-
heiden tarpeista. Tavoite oli arjen helpot-
taminen, mutta myös mahdollisuus syödä 
terveellisesti ja monipuolisesti eineksiä 
välttäen. Lapsiperheitä varten on nyt tar-
jolla Muksuboksi, jossa on lapsille tuttuja, 
helppoja ruokia. Muksuboksille luvataan 
Lapset syö -takuu.

– Vanhemmilla pariskunnilla taas on 
halu kokeilla jotain uutta, ja Vegebok-
simme vastaa siihen. Tässä asiakasryh-
mässä terveyden vaaliminen on vahvasti 
läsnä: Vegeboksi on helppo tapa harjoitella 
kasvissyöntiä, Rintala kuvailee.

Rintala tunnustaa, ettei osannut enna-
koida kolmatta asiakasryhmää.

– Kolmannessa ryhmässä on milleniaa-
leja, jotka muuttavat kimppaan ensi ker-
taa. Kumpikaan ei ole ikinä kokannut, ei 
osaa tehdä ruokaa eikä tiedä mistä aloit-
taa. Heiltä puuttuu myös kaupassakäymi-
sen rutiini. Me tarjoamme heille helpon 
reseptin ja raaka-aineet, Rintala kertoo.

Ruokaboksi muuttaa ruokakauppaa
Rintala työskenteli Ruotsin ruokakaupan 
markkinajohtajan ICAn ruoan verkkokau-
pan kehittäjänä ja markkinointijohtajana 
2010-luvun puolivälissä. Nähdessään 

ruokakaupan muutoksen hän tajusi, ettei 
nykyinen tapamme ostaa ruokaa tule kes- 
tämään.

– Jännä, miten ihmiset eivät kyseen-
alaista sitä, että heidän pitää mennä        > 

Ruokaboksi original
• Arkiruokaa, jossa tuodaan esiin 

uusia makuja 
• Joka viikko uudet reseptit
• Inspiraatioboksi
• Vegeboksi
• Kasvisruokaboksi

• Madaltaa kasvisruokailun aloitta-
misen kynnystä

• Tilaajissa paljon fleksaajia
• Muksuboksi

• Lapset syö -takuu
• Helppoja, tuttuja ruokia: liha-

mureke, lohikeitto, kanapasta, 
enchiladat uunissa

• Ruokaympyrä täyttyy: vaihtelevasti 
kalaa, kanaa, lihaa, kasvisruokaa 
ja eri hiilihydraatin lähteitä sekä 
vihreää 

Teksti Mariaana Nelimarkka | Kuvat Eero Kokko

RUOKABOKSI ON 
OSA UUDISTUVAA 
RUOKAKAUPPAA

Kotiin kuljetettu Ruokaboksi, jossa on reseptit ja raaka-aineet kotona kokattaviin aterioihin, on korona-ajan 
voittajia. Vuoden 2018 alussa käynnistyneen palvelun suosio kasvoi koronakuukausien aikana parhaim-

millaan 800 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, kun tavallinen kasvuvauhti on ollut reilu kymmenen 
prosenttia kuussa. Markkinajohtaja hallitsee jo yli puolta markkinasta.

Ruokaboksi-palvelun kehit-
täminen alkoi lapsiperhei-
den tarpeista. – Ruoan val-
mistukseen saa mennä vain 
reilu puoli tuntia, kuvailee Ju-
hani Rintala, yksi Ruokabok-
sin kolmesta perustajasta.  
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Kun laatu ja määrä toteutuvat, siirrytään 
tuotekehitykseen yhteistyössä. Esimerkiksi 
aikaisen vaiheen tuotetestaamisesta on 
hyviä kokemuksia tavarantoimittajayhteis-
työkumppaneiden uutuuslanseerausten 
yhteydessä. 

– Se tuo vaihtelua meidän asiakkaille 
ja on hyvä tapa tuoda uutuuksia ihmisten 
tietoisuuteen. 

Ruokaboksi toteutti syksyllä Atrian 
kanssa onnistuneen kampanjan, jossa 
Murea ja nopea -tuotelinjan käyttövalmis 
broilerisuikale pääsi ensin bloggarien keit-
tiöön ja sitä kautta resepteinä ja raaka-ai-
neena Ruokaboksiin. 

– Kanasuikaletta oli tosi helppo käyttää, 
asiakkaat tykkäsivät. Valitsemme bokseihin 
valmiita tuotteita, jos voimme seistä niiden 
takana. Ne helpottavat kotikokkia, mutta 
tulee itse tekemisen fiilis, Rintala kuvailee.

Keittiömestari Jussi Puranen vastaa  
Ruokaboksin koko ajan uudistuvasta 
reseptiikasta. Ruoan pitää tulla nopeasti 
ja helposti, mutta reseptien on oltava rea-
listisia, esimerkiksi valmistusajat eivät saa 
olla ylioptimistisia. 

Rintalan mukaan asiakaskäyttäytyminen 
vaihtelee: joku ottaa boksin joka viikko, se 
on arjen rutiini; jollekin toiselle taas tulee 
boksi kerran kuussa, hänelle se on arjen 
luksusta.

– Seuraava iso asiakasryhmä löytyy 
niistä, jotka eivät vielä voi tilata ruoka-
boksia. Se on meidän seuraava askel: 
avaamme uusia toimitusalueita. Uusia 
kaupunkeja tulee Uudenmaan, Turun, 
Tampereen, Oulun ja Vaasan rinnalle niin 
nopeasti kuin ehdimme, Rintala paljastaa.

Koronavuoden aikana asiakkaita tuli pal-
jon lisää, kevään parhaina viikkoina peräti 
kahdeksankertaista tahtia, ja lisäksi Ruoka-
boksin rinnalle kehitettiin syksyllä täyden-
täviä tuotteita. Ensimmäiset kokeilut  
hedelmä- ja hirviboksien kanssa olivat 
menestyksiä. Juhana Rintala toteaakin, että 
hänellä on uuden vuoden alkaessa kaksi 
tehtäväkenttää.

– Meillä on kaksi isoa juttua: aluelaa-
jennus ja lisätuotteet luonnolliseksi osaksi 
omaa tekemistä. Jos noissa onnistumme 
molemmissa, meillä on hyvin työntäytei-
nen vuosi edessämme, Rintala summaa.

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.

Kouluruoka vai ruokakoulu?
Muistan lapsuudestani päivän, jolloin juuri itsenäistyneessä Virossa menin 
äitini mukaan hakemaan virastosta kouluruokailun mahdollistavan todistuksen. 
Ilman lupalappua ruokailu olisi maksanut ja siksi moni lapsi koulun käytävällä 
jättikin lounaan väliin tai osti kioskista esimerkiksi suolatikkuja pahimpaan 
nälkään.

Muutama vuosi pikakelauksena eteenpäin. Olemme juuri muuttaneet Suo-
meen ja ruokakärrystä nousee tarjottimia pulpeteille. Ihmettelen näkkileipää, 
en ollut sellaista koskaan nähnyt. Jännittäviä ovat myös pieneen rasiaan purso-
tetut voipallurat. Kaikkein oudointa on kuitenkin se, että lämmin ruoka tarjoil-
laan päivittäin, eikä siitä kukaan pyydä maksua tai virkamiehen leimaa. 

Oma lempinimeni koulussa oli Näl-
kä-Natsku. Ansaitsin sen voittamalla pinaat-
tilettujen syöntikilpailun kahdeksannella 
luokalla. Tämä kertokoon kaiken siitä, mil-
laisella ruokahalulla kouluruokaa söin. Silti 
on olemassa myös pari kouluruokaa, jotka 
aiheuttivat traumat aina tähän päivään 
saakka. Ehkä pitäisi kuitenkin antaa maksa-
laatikolle ja mannapuurolle uusi mahdolli-
suus – opin nimittäin pari kuukautta sitten 
suorastaan rakastamaan entistä inhokkiani 
mätitahnaa.

Suomalainen kouluruoka on maailmalla 
kaunis poikkeus, sitä ei käy kiistäminen. Silti 
urheilukisoissakin parhaimmatkin ennätykset ovat tehty rikottaviksi. Myös kou-
luruoan osalta aina voi parantaa, uudistaa ja kehittää. Jos itse saisin päättää, 
niin kouluruoka noudattaisi enemmän sesonkeja ja kasvikset ujutettaisiin läm-
pimään ruokaan erillisen salaattipöydän sijaan. Lihakastikkeessa vaihtuisivat 
vihannekset kauden mukaan ja perunan rinnalla tarjoiltaisiin myös juureksia. 
Kukaan ei joutuisi taistelemaan tiensä raasteiden läpi “oikeaan” ruokaan pääs-
täkseen ja sesonkien noudattaminen pitäisi myös kulut kurissa. 

Samat periaatteet voisivat päteä myös kotikeittiöiden arkisapuskoihin, kun 
tarkemmin ajattelee. 

On kutkuttava ajatus pohdiskella mitä oma lapseni syö seitsemän vuoden 
päästä koulussa. 

Nähdäänkö listoilla katuruokakeittiöistä tuttuja burgereita ja tortilloja, jotka 
ovat raivanneet jo tiensä kotikeittiöiden suosikeiksi? Villinä korttina veikkaan, 
että somehitti uunifetapastasta tulee vielä joskus kouluruokaklassikko. Mutta 
lyön myös pääni pantiksi, että omat vanhat suosikkini, kuten nakkisoppa, liha-
pullat ja kanakastike ravitsevat lapsukaisia vielä vuosikymmentenkin päästä. 

On kutkuttava 
ajatus pohdis-
kella mitä oma 
lapseni syö seit-
semän vuoden 
päästä koulussa. 

Joku ottaa boksin joka 
viikko, se on arjen 
rutiini; jollekin toiselle 
taas tulee boksi kerran 
kuussa, hänelle se on 
arjen luksusta.

KOLUMNI

Natalia Salmela

varastotilaan keräilemään tuotteita kär-
ryyn, nostaa ne lopuksi rullahihnalle, ja toi-
nen ihminen skannaa ne. Tämä on aikaa-
vievää ja inhottavaa, silti sitä pidetään 
itsestään selvänä. Ei ajatella, että sekin on 
konsepti, ja joka konseptissa on hyötynsä 
ja haittansa. Tajusin, että digi tulee, Rintala 
kuvaa hetkeä, jolloin hänellä valot syttyivät.

Hän ennakoi, että bulkkiostaminen siir-
tyy verkkoon, ja sen rinnalle jäävät kivijal-
kakaupat ja kauppahallit, joissa on pal-
velua ja mahdollisuus fiilistelyyn. Myös 
verkkokauppa erikoistuu ja erilaistuu.

– Nykyään verkkokaupassa on sama idea 
kuin ruokakaupassa, klikkailet tuotteita 
samassa järjestyksessä kuin kaupassa kier-
retään. Mutta se ei ole ainoa tapa ostaa 
ruokaa, verkossa tulee olemaan useita 
tapoja hankkia ruokaa. Esimerkiksi kiina- 
lainen Bin duo duo toimii niin, että oste-
taan kimpassa suoraan tilalta, Rintala  
huomauttaa.

Kun Rintala, Fryckman ja Pimiä ryh-
tyivät suunnittelemaan Ruokaboksia, he 
huomasivat, että muualla Pohjoismaissa 
hyvin kehittynyt bisnes oli Suomessa vielä 
nappikauppaa. Ruokaboksi hyödyntää toi-
minnassaan muun muassa suoraostoja. 
Rintala kuvailee ostamista Ruokaboksin 
ydinosaamiseksi.

– Me ostamme paljon suoraan tilalta jo 
nyt. Meidän vaatimuksemme tuotteen laa-
tua ja käyttöaikaa koskien on korkeampi 
kuin kivijalkakaupassa, samoin toimitus-
määrä on iso, joten vaadimme kumppa-
neiltamme paljon, Rintala listaa.

Jussi Puranen suunnittelee Ruokaboksin re-
septit. Niissä avainsana on nopeus ja help-
pous, sekä tietysti hyvä maku. 
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1. Megatrendit ovat vahvoja, ja samat 
ajurit näkyvät Porissa kuin muuallakin: 
tiedostava kuluttaminen, paikallisuus, 
kotimaisuus sekä vegetuotteiden selkeä 
nousu ja luomun kasvu. Nykyään ollaan 
kiinnostuneita siitä mitä syödään, halutaan 
syödä terveellisesti, ja on entistä enem-
män tietoa minkä tyyppinen ruokavalio 
sopii itselle parhaiten. Hyvinvointitrendiin 
osuu erikoisruokavalioiden valtava kasvu, 
etenkin gluteenittomuus ja erilaisten 
kasvijuomien käyttö on räjähtänyt. Myös 
vastuullisuusnäkökulma näkyy etenkin 
kauramaidon suosiossa. Myös toinen ääri-
pää eli ruoalla hifistely ja uusien elämysten 
metsästäminen näkyvät. Esimerkiksi 
pienpanimo-oluissa oltiin viisi vuotta sitten 
aivan eri tilanteessa, nyt yhä laajempi 
joukko fiilistelee oluiden kanssa. Samat 
kehityskuviot näkyvät K-ryhmän tutkimissa 
ruokailmiöissä.

2. Toivoisin, että suositaan kotimaista vaih-
toehtoa. Sillä on valtava potentiaali luoda 
työtä Suomeen. Me suosimme kotimaista 
ja paikallista valikoimissamme aina kun 
mahdollista, ja tuotteiden arvossa mitat-
tuna noin 80 prosenttia myynnistämme 
on kotimaista. Ihmiset ovat havahtuneet 
korona-aikana siihen, miten tärkeää on, 
että meillä on omaa ruokatuotantoa. 

K-Citymarket Pori Puuvilla sijaitsee kaupungin 
ainoassa kauppakeskuksessa. Keskustan tuntu-
massa sijaitseva kauppa on leimallisesti kaupun-
kilaisten kauppa, joka profiloituu laatujohtajaksi 
ja kaupungin parhaaksi herkkukaupaksi.

1. Asiakkaat arvostavat entistä enemmän 
terveellisyyttä ja laadukkuutta. Esimerkiksi 
marjapakasteiden osuus on kasvanut 
valtavasti ja lihapuolella broilerin osuus 
ohittaa tänä vuonna naudan ja possun.  

Valmisruokapuolella teollisuus pyrkii 
vastaamaan paremmin valmisruoan laa-
dulle asetettuihin odotuksiin, ja kategorian 
keskiostos on noussut. Taste of Finnair on 
hyvä esimerkki laadukkaasta valmisruoka-
tuotteesta.

Meillä näkyy myös kotona tehtävän laa-
dukkaan ja monipuolisen ruoan suosio. 
Kaiken voi kiteyttää laadukkuuteen, vas-
tuullisuuteen ja puhtauteen, paikallisuutta 
unohtamatta.

2. Toivon, että kotimaisuuden, lähiruoan 
ja laadukkuuden arvostus kasvaa entises-
tään. Toivon myös, että kotona valmistettu 
ruoka, kokeilunhalu ja hifistely himassa 
jatkaisivat kasvuaan. 

Kaupan ja ravintolan lähentyminen on 
merkittävä trendi, ja se on myös mei-
dän parhaillaan toteutettavan uudistuk-
semme kulmakivi. Ajankäyttö muuttuu; 
jatkossa voi hoitaa ravintolakokemuksen ja 
kaupassakäynnin samalla reissulla. Tähän 
liittyvät sekä kaupassa toimivat ravintolat 
että ravintolatasoisen ruoan ostaminen ja 
tilaaminen kotiin. Oman keittiömme ruoan 
osuus kokonaismyynnistä on jo kuusi pro-
senttia.

K-Citymarket Länsikeskus lukeutuu Suomen top 
3 Citymarkettien joukkoon ja perinteikkäällä, jo 
30 vuotta toimineella kaupalla on vakiintunut iso 
asiakaskunta.

1. Etenkin lasten ja nuorten puolella 
kasvisruokien kysyntä on kasvanut selvästi. 
On kasvamassa sukupolvi, joka on tottunut 
syömään kasvisruokaa. 

Vuosien mittaan ovat näkyneet kaikki 
eri ruokatrendit kuten gluteenittomuus, 
karppaus ja viimeisimpänä sokerittomuus. 
Huomioimme trendit, esimerkiksi soke-
rinsaantia pitää vähentää myös suositus-
ten vinkkelistä, ja olemme vähentäneet 30 
prosenttia sokeria päiväkotien välipaloista. 

Lähiruoka ja kotimaisuus korostuvat 
liha- ja maitotuotteissa.

Korona-ajan myötä näen arvostuksen 
kouluruokaa kohtaan nousseen. 

2. Toivoisin, että oltaisiin tietoisia ruoan 
alkuperästä, turvallisuudesta, terveellisyy-
destä ja ympäristöystävällisyydestä. 

Ilmastonmuutos vaikuttaa valintoihin. 
Tampereella on tavoite olla hiilineutraali 
2030. Sekä teollisuudessa että täällä julki-
sella sektorilla pyritään vastaamaan ilmas-
tohaasteisiin.

Toivon myös, että itse tekeminen jatkuisi, 
etteivät kasvavat sukupolvet vieraantuisi 
raaka-aineista.

Pirkanmaan Voimia on Tampereen, Nokian ja 
Ylöjärven kaupunkien ja Pirkanmaan sairaanhoi-
topiirin omistama yhtiö, joka tuottaa, järjestää ja 
kehittää ateria- ja puhtauspalveluita. Liikevaihto 
on noin 62 miljoonaa euroa, yhtiö tarjoaa noin 
12 miljoonaa ateriaa vuodessa ja operoi 155 
keittiössä ja yli 300 puhtauspalvelukohteessa.

JAAKKO  
KAUPPINEN
Kauppias
K-Citymarket 
Pori Puuvilla

JUHA JYLLI
Diplomikauppias
K-Citymarket 
Länsikeskus, 
Turku

MAIJU  
SUVANTO 
Ateriatuote- 
vastaava, 
Pirkanmaan 
Voimia

1. Tavalliset ruokalajit pitävät pintansa: 
lihapullien, uunimakkaran ja lasagnen 
suosio kasvaa. Pääasia on, että ruoka on 
tehty hyvistä raaka-aineista ja että se on 
hyvää.

Muutama vuosi sitten perunan menekki 
loppui ja lihaa meni paljon. Proteiinin 
kulutuksen kasvu on nyt tasoittunut, eikä 
hiilihydraatteja enää koeta peikoksi. Nyt 
asiakkaat kokoavat juuri heille sopivaa ruo-
kaa lautaselleen. Henkilökohtaisiin tarpei-
siin vastaaminen näkyy lounaslinjastossa 
ruokalajien selkeytenä.

Ruoan kotimaisuus puhututtaa asiak-
kaita, ja viestimme entistä enemmän, että 
käytämme kotimaista lihaa.

2. On vaikea miettiä, miten ravintola-ala 
muuttuu, jos etätyöt valtavasti lisääntyvät. 
Me reagoimme nopeasti kulutuskäyttäyty-
misen muutoksiin.  

Ilmastonmuutoksen takia toivoisin, että 
kasvisvaihtoehdot nousevat. Meillä on 
kasvisproteiinivaihtoehto, joka käy kaik-
kien makuun, mikä antaa mahdollisuuden 
vähentää lihan käyttöä. 

Toivoisin, että kuluttajat vielä enemmän  
sekä ravintoloissa että kotitalouksissa kiin-
nittäisivät alkuperämaahan huomiota. 
Tuomme kotimaisuuden esiin puhekup-
lalla joka ruokalajin kohdalla. Jos ihmiset 
sitä vaativat, he saavat sitä!

Pirkanmaan Kansanterveys ry eli Pikante-ra-
vintolat tarjoavat TAYSin alueella ravintola- ja 
kahvilapalveluita sekä aula- ja kokouspalveluita. 
Pikante myy yli 1 500 lounasta ja 3 000 kahviku-
pillista päivässä 50 työntekijän voimin. Yrityksellä 
on sekä avainlipputunnus että yhteiskunnallinen 
yritys -tunnus.

1. Kaikki pitäisi olla kuluttajalle nyt puoli-
valmiina, jotta ruoka perheelle valmistuisi 
mahdollisimman nopeasti. Ruokatalot 
ovatkin ottaneet haasteen hyvin vastaan. 
Lisäksi valmisruokapuolelle on tuotu pre-
mium-tason annoksia, jotka ovat jopa ver-
rattavissa ravintolaruokaan. Perinteisessä 
suomalaisessa ruoassa ei pitäydytä, vaan 
makuja haetaan eri puolilta maailmaa.

Kasvisruoan prosentuaalinen kasvu on 
isoa. Se haastaa meitä ostajia löytämään 
ne tuotteet, joilla kauppaa tehdään, ja 
erottamaan jyvät akanoista.

2. Toivoisin, että suomalainen ruoka pitäisi 
pintansa, että kotimaassa säilyisi alkutuo-
tanto.

Etiketistä katsotaan tarkasti raaka-ainei-
den alkuperämaa. 

Kaikki haluavat syödä terveellisesti. 
Ruokakohuja on ollut aika ajoin, toivoi-
sin että voisimme syödä luottavaisin mie-
lin – suomalainen teollisuus on siinä 
avainasemassa. Korona-aikana syödään 
perusruokaa. Jäävätkö uutuudet vähiin 
ja makumaailmat neutraaleiksi tällaisina 
aikoina? On hyvä, että pakkausmateriaa-
leja on jo vähennetty, se on osa vastuulli-
suutta. Myös ruokahävikin pienentäminen 
on tullut osaksi arkea.

Halpahalli on Esko Ylisen vuonna 1967 perus-
tama halpakauppaketju. Halpahallin kotikenttää 
on länsirannikko ja olemassaolon peruste ”jotta 
kaikilla olisi mahdollisuus elää hyvää arkea”. 

1. Oikeastaan kaikki viimeaikaiset muu-
tokset ovat vieneet syömistä terveelli-
sempään suuntaan: broileri ja jauheliha 
ovat kasvaneet vahvasti, possun osuus on 
pienentynyt. Vegen, kalan ja hevin osuus 
on kasvanut. Koronan myötä perunat ja 
juurekset ovat nousseet.

Valmisruoan osuus on jatkuvasti kas-
vussa. Tässä näkyy etenkin premium-tason 
aterioiden myynnin kasvu, euron ateriasta 
on siirrytty kolmen tai viiden euron ruo-
kaan. Iso kasvun tuoja ovat valmiit salaat-
tiateriat. Viisi vuotta sitten valmisruoka oli 
kirosana, nyt se on trendikästä, ja vanhuk-
setkin ostavat puuronsa valmiina annok-
sena.

2. Paikallisuus ja alkuperä kiinnostavat 
ihmisiä, samoin eläinten hyvinvointi ja 
koko ketju. Meillä se näkyy kotimaisuuden 
nousuna, esimerkiksi broileri on satapro-
senttisesti kotimaista.

Kasvipohjaiset ruoat näyttelevät suu-
rempaa osaa tulevaisuudessa, enkä näe, 
miksi valmisruoka hiipuisi. Ajansäästö ja 
helppous sopii monelle. Tämä haastaa 
teollisuuden tuotekehitystä: näen kysyntää 
helpoille ruokaratkaisuille, jotka ovat hyviä 
ja kohtuuhintaisia.

Esimerkkejä arjen helpotuksesta ovat 
valmiit salaattipussit ja kotimaisen järvi-
kalan tuotteistaminen helposti käytettä-
viksi fileiksi ja pihveiksi. Yksi tulevaisuuden 
haaste ovat oikeat pakkauskoot pienene-
viin talouksiin.

Tokmanni on halpakauppaketju, jolla on 14 myy-
mälässä tuore-ruokamyyntiä. Teollinen ruoka on 
ketjun kaikissa 190 myymälässä.

LIISA SIUVO
Ravintolajohtaja 
Pikante- 
ravintolat

JUHA  
LAUKKANEN
Ostaja, Kokkolan 
Halpahalli

MATTI YRJÄNÄ
Tuoretuotteiden 
ostaja, Tokmanni

1. Miten ruoan kysyntä on muuttunut kaupassasi viimeisen viiden vuoden aikana?
2. Mitä ja miten toivoisit suomalaisten syövän tulevaisuudessa?

SELFIESSÄ
Palstalla ruoka-alan ammattilaiset kertovat näkemyksensä ajankohtaisista asioista.
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Onko vihreät kuulat ja liköörikarkit 
nähty? Puskevatko kauralastut tai 
kaneliässät jo korvista, mutta kiel-
täytyäkään ei kehtaa? Voileipäkakku 
herättää enää lähinnä kyllästymisen 
tunteen?

 Älköös murehtiko, sillä nyt on aika tar-
joilla iltamien kahvipöydässä astetta vere-
vämpää menoa. Lihasta voi ilotella myös 
paholaismaisen hyviä makeisia, joten vai-
vaannuttavia hiljaisuuksia pöydän ympä-

rillä ei tästä edespäin ole enää horison-
tissa.   

Tänään tarjoilemme käsin poimitun 
artesaanikahvimme seurana muun muassa 
karamellisoitua pekonipopcornia, lihaisia 
häränhäntämarmeladeja ja kanannahkala-
sia. Kaiken päätteeksi katteeseen isketään 
heliumtankki, ja päästään joukolla puhal-
tamaan syötäviä, pekonitomulla viimeistel-
tyjä ilmapalloja. 

Tämän jälkeen käsitys kahvittelusta on 
iäksi muutettu!

LIHAKARKIN TAIKAA

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

Karamellisoitu  
pekonipopcorn
• Atria pekonirouhe
• Popcorn 
• Sokeri 

Paahda pekonirouhe kuivaksi 
ja valuta. Valmista popcornit 
pakkauksen ohjeen mukaan. 
Karamellisoi sokeri ja lisää 
pekoni ja popcornit. Sekoita 
varovaisesti kunnes popcprnit 
ovat kauttaaltaan sokerin 
peitossa. Nosta leivinpaperille, 
jäähdytä ja murra annospa-
loiksi.

Syötävä ilmapallo
• 7 g liivatejauhe
• 30 g vesi
• 200 g sokeri
• 16 g Maizena
• 165 g inverttisokeri
• 120 g vesi 
• 2 g suola

Turvota liivatejauhe veteen.
Yhdistä sokeri, Maizena ja 
inverttisokeri kattilaan ja keitä 
124 asteeseen. Lisää gelatiini 
ja sekoita tasaiseksi. Jäähdytä 
massa 50-asteiseksi. Kasta 

kumiletkun pää sokerimassaan 
ja ammu sisään heliumia. 
Sido pallo rivakasti ja ripottele 
päälle paahdettua ja jauhettua 
pekonia.

Kanannahkalasi
• Kanannahka
• Isomaltoosi
• Sormisuola
• Sitruunan tai appelsiinin kuori 

raastettuna
• Curry Madras tai Mangocurry

Kuivaa kanannahat uunissa 
rapeiksi. Sulata isomaltoosi 
ja keitä 157 asteiseksi. Kaada 
sula maltoosi silikonimatolle 
ja jäähdytä levyksi. Murskaa 
levy ja jauha blenderissä tai 
kutterissa hienoksi tomuksi. 
Siivilöi tomua silikonimatolle ja 
ripottele päälle kanannahkaa, 
sormisuolaa, sitruksen kuoria 
ja currya. Käytä 180-asteissa 
uunissa kunnes maltoosi on 
sulanut täysin kirkkaaksi. Irrota 
kanannahkalasi varovasti siliko-
nimatosta ja lohko tarjolle.

Häränhäntämarmeladi
Häränhäntämassa:
• Atria häränhäntä
• Kinuski
• Suola
• Hapankirsikka
• Rouhittu suklaa 70 %
• Sitruksien kuoria raastettuna
• Pähkinävoita

Pilko hännät ja mausta kinus-
killa ja suolalla. Vakumoi hännät 
ja kypsennä sirkulaattorissa tai 
höyryssä kunnes liha on täysin 
kypsää. Revi liha pulled-tyyppi-
seksi ja mausta hienonnetulla 
hapankirsikalla, suklaalla, sit-
rusten kuorilla ja pähkinävoilla. 
Tarkista maku. Pyöritä massasta 
pieniä palloja ja paina niihin 
cocktailtikku, pakasta. Kun pal-
lot ovat kohmettuneet, dippaa 
ne marmeladimassaan. Voit 
halutessasi ripotella makeisen 
pinnalle esimerkiksi sormisuo-
laa, sokeria tai kookoshiutaleita.

Marmeladi:
• 2 000 g Sicoly musta- 

herukkapyree
• 1 466 g sokeri

• 53 g voi
• 85 g pektiini
• 133 g sokeri
Yhdistä mustaherukkapyree, 
voi ja 1 466 g sokeria, kiehauta. 
Yhdistä pektiini ja 133 g sokeria, 
yhdistä suurempaan massaan. 
Keitä 109 asteeseen, sekoita 
koko ajan. Kasta häränhän-
täpallot marmeladimassaan 
ja anna hyytyä. Kaada loppu 
marmeladimassa vuokaan, 
jäähdytä ja leikkaa tarjolle.

Kulinaari Cracker ja 
Ruby-suklaa
• Atria Ohuen Ohut  

Kylmäsavuhärkä
• Ruby-suklaa
• Sormisuola
• Tuore timjami hienonnettuna
• Punapippuri murskattuna

Kuivaa kylmäsavuhärät uunissa 
crackereiksi, kuivaa tarvittaessa 
rasvaa pois lastun pinnalta.
Sulata suklaa ja pursota siksak-
kia lihalastun päälle. Koristele 
sormisuolalla, timjamilla ja 
punapippurilla.
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PÖYDÄLLÄ

Atria toi ensimmäisenä lihayhtiönä 
maailmassa kanatuotteiden hiili-
jalanjäljestä kertovan merkinnän 
kuluttajapakkauksiin.

Hiilijalanjäljen merkitseminen yksittäisiin 
tuotepakkauksiin on mahdollista, koska 
lihan alkuperä on tiedossa tilalle asti.

Ensimmäiset hiilijalanjälkimerkityt tuot-
teet olivat Alatalon tilan kanatuotteita Nur-
mosta.

– Tilakohtainen liharaaka-aineen jäljitet-
tävyys on mahdollistanut meille yksittäis-
ten tuotteiden hiilijalanjäljen laskemisen 
ja merkitsemisen pakkauksiin tuotekohtai-
sesti. Aloitimme hiilijalanjäljen merkitse-
misen Alatalon tilan kanatuotteista, ja tila-
kohtaisen laskennan edistyessä tuomme 

merkinnät asteittain yhä useampiin tuot-
teisiimme, kertoo vastuullisuusjohtaja 
Merja Leino.

– Atria on asettanut tavoitteekseen 
olla vastuullisuuden edelläkävijä alallaan. 
Lihatuotteiden hiilijalanjäljen merkitse-
minen kuluttajapakkauksiin on ainutlaa-
tuista – tietääksemme olemme ensim-
mäinen liha-alan yritys, joka näin tekee. 
Eläinten oikealla rehustuksella voidaan 
merkittävästi pienentää lihan hiilijalanjäl-
keä. Olemme pitkäjänteisesti panostaneet 
rehujen kehitystyöhön ja siten pystyneet 
pienentämään lihan tuotantoketjun hiilija-
lanjälkeä, jatkaa Merja Leino.

Atria on laskenut hiilijalanjäljen muu-
tamalla broileri-, sika- ja nautatilalla. Las-
kennassa

on huomioitu myös teollisen toiminnan 
osuus ja pakkaukset. Merkintä pakkauk-
sessa kertoo tuotteen koko tuotantoketjun 
ilmastovaikutuksen hiilidioksidimääräksi 
muutettuna. Hiilijalanjälki kerrotaan 100 
grammalla pakkauksessa olevaa tuotetta. 
Hiilijalanjäljen laskenta on toteutettu Envi-
tecpolis Oy:n ja atrialaisten tilojen kanssa.

Atrialla tehdään jatkuvasti töitä ympä-
ristöasioiden eteen. Tärkein tavoitteemme 
on hiilineutraali ruokaketju vuodesta 2035 
alkaen.

 
https://www.atria.fi/konserni/ 
vastuullisuus/maapallo- 
tuotteidenhiilijalanjalki/ 

Maustamis- 
pakkaukselle 
ScanStar-palkinto
Atrian maustamispakkaus palkittiin ScanS-
tar-kisassa. ScanStar on yhteispohjoismai-
nen pakkausalan toimijoiden kilpailu.

Tuomariston perusteet palkinnolle: 
”Aivan uudenlainen pakkausinnovaatio, 
jossa käytettävyys ja käyttömukavuus on 
viety huippuunsa ja muovin määrää on 
saatu vähennettyä. Pakkaus edistää myös 
hygieniaa, koska tuotteen voi siirtää suo-
raan pakkauksesta pannulle ilman, että 
siihen tarvitsee käsin koskea tai siirtää eri 
astiaan marinoitumaan. Tuote näkyy pak-
kauksesta läpi, joten asiakas näkee mitä 
ostaa. Helppo pakkaus kierrättää.”

Gastrogrill Muréssa ”suklaahiehoa” 
ja kotimaista wagyu-pihviä –  
ensimmäisenä Suomessa
Atria on kehittänyt uudenlaisia nautakonsepteja jo muutaman vuoden ajan 
yhdessä tuottajiensa kanssa. Kotimaisella suklaalla ruokitun naudan eli ”suklaahie-
hon” maussa maistuu suklaan pehmeys. Ruoan ystäviä ilahduttaa myös ensimmäi-
nen kotimainen wagyu-liha, joka on tunnettu marmoroinnistaan ja mureudestaan.

Suklaahiehon ainutlaatuisen maun takana on sen ruokinta. Pariviikkoisista 2,5 
kuukauden ikään asti lehmävasikat saavat maidon lisäksi apetta eli rehuseosta, 
jossa on itse säilötyn, laadukkaan nurmirehun lisäksi muun muassa viljaa, kiven-
näisiä – ja kotimaista suklaata.

Tämän jälkeen suklaan määrä rehuseoksessa nousee ensin 150 grammaan ja 
lopulta 300 grammaan päivässä. Tuloksena on ainutlaatuisen pehmeä, herkullinen 
maku.

Gastrogrill Muréssa nautiskellaan kerran parissa kuukaudessa erikoisemmilla 
tuotteilla, joita syödäkseen täytyy olla ajoissa liikkeellä. Kun Muré sai lokakuussa 
ensimmäiset holstein-wagyu -risteytyksen ulko- ja sisäfileet, pääkaupunkiseudulla 
oltiin tarkkana. Kaikki saatu liha myytiin kahdessa illassa loppuun. Ja pihvin pääsi 
syömään vasta kahden viikon kuluttua. Suklaahieho ja suomalainen wagyu-pihvi 
olivat menestyksiä. 

Atria mukana 
luomukampan- 
jassa
Viime lokakuussa käynnistyi Hyvä merkki 
-kampanja, jolla edistetään luomutuottei-
den tunnettuutta ja menekkiä. Kampanja 
kestää kesään 2022 saakka ja se tulee 
näkymään myös Atrian kanavissa. Atria on 
Pro Luomu -liiton jäsen, ja Atria Naudan 
Luomu -jauheliha on yksi myydyimmistä 
luomutuotteista vähittäiskaupoissa.

Ensimmäisenä maailmassa
KANATUOTTEIDEN  
HIILIJALANJÄLKI ATRIAN PAKKAUKSIIN

Muréssa tarjolla oleva suklaahieho on kotoi-
sin J. K. Knuuttilan tilalta Ilmajoelta. Nivalasta 
Kallion tilalta saapuu puolestaan ensimmäinen 
kuluttajien saatavilla oleva kotimainen wagyu-
liha. 
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Näkyvyyttä Kiinan markkinoille
Atria on mukana EU-rahoitteisessa vienninedistämishankkeessa, jolla nostetaan 
suomalaista sian- ja siipikarjanlihan tunnettuutta Kiinan markkinoilla. 

”European Pork and Poultry – Quality Meat, Happy People”-niminen hanke 
toteutetaan yhteistyössä rahoituksen hakijatahon Ruokatieto Yhdistys ry:n ja jäsen-
yritysten, HKScan ja Atria, kanssa, jotka molemmat vievät tällä hetkellä sianlihaa 
Kiinaan. Siipikarjan osalta vientilupiin liittyvä prosessi on käynnissä parhaillaan.

– Kiinalaiset kuluttajat arvostavat suomalaista puhdasta, ilman lääkkeitä kasva-
tettua sianlihaa. Tulevaisuudessa toivomme voivamme tarjota kiinalaisille kulutta-
jille myös siipikarjanlihaa, kertoo Atrian vientipäällikkö Jani Vänskä. 

Viestintäkampanja korostaa EU:ssa ja Suomessa vastuullisesti tuotetun ja kor-
kealaatuisen sian- ja siipikarjanlihan turvallisuutta, jäljitettävyyttä ja hyvää makua. 
Sen kohderyhmiä ovat kiinalaiset vähittäiskauppa- ja suurkeittiöasiakkaat niin 
kansainvälisissä kuin paikallisissa yrityksissä Kiinan neljässä suuressa kaupungissa 
(Beijing, Shanghai, Zhengzhou, Chongqing).

ENNEN & NYT  pitkän ja lyhyen valmistusajan tuotteet

2015: Atria Bravuuri -tuotesarja takasi kotikokkaajien onnistumisen. 
Uunivalmis paistopakkaus, tuotteessa valmiina mausteet ja ohjeen 
mukainen aika uunissa. Varmasti mureaa lihaa.  

2020: Atria Murea & Nopea -tuotesarja tarjoaa helpon vaihtoeh-
don arjen ruoanlaittoon. Kana, possu ja nautatuotteet ovat kypsiä 
ja sopivat vaikkapa kastikkeisiin, wokkeihin tai salaatteihin. Myös 
sellaisenaan syötäväksi.

Atrian tuotteet Saksan markkinoille
Atrian ensimmäiset kuluttajapakatut lihatuotteet Saksan markkinoille saatiin 
matkaan elokuussa. Sahalahdelta ja Kauhajoelta lähteneiden tuotteiden osoite oli 
Edeka Görge Markt.

Pakkauksia, pakkausmerkintöjä, järjestelmiä, laitteita, ohjausta, tuotantoa, tilaus-
käytänteitä, EAN-koodeja, markkinointimateriaaleja, sopimuksia ja muita seikkoja 
on hiottu yksityiskohtaisesti, mutta kaikki vaivannäkö on kannattanut. Saksalainen 
Pünktlichkeit (täsmällisyys) vaatii paljon, mutta kun perusta on kunnossa, voi tavoi-
tella laajempaa jakelua ja tuotevalikoimaa.

Domretor  
siirtyi Atrian 
omistukseen
Atrian ja Domretorin lähes 20 vuotta 
jatkunut yhteistyö johti lokakuun alussa 
2020 yrityskauppaan. Kauhavalla toimiva 
Domretor Oy siirtyi Atria Suomi Oy:n 
omistukseen. Vuonna 1999 toimintansa 
käynnistänyt kauhavalainen perheyritys 
on ruoan sopimusvalmistaja, joka alusta 
alkaen erikoistui juureksien jatkojalostuk-
seen ja korkealaatuisten juurespohjaisten 
tuotteiden valmistukseen. Yhteistyö Atrian 
kanssa alkoi 2001. Vuodesta 2013 Atria 
on ollut yrityksen vähemmistöosakas, ja 
samoihin aikoihin valmistuivat Kauhavalla 
myös ensimmäiset Mestari Forsmanin 
ruoat. 

 
Lue sivulta 43, mitä Domretorille 
kuuluu nyt.

Mukana  
MasterChefissä
Atria toimi yhtenä pääyhteistyökump-
panina MasterChef 2020 -kaudella. 
Joulukuussa ratkennut kisa oli kovaa-
kin kovempi, sillä ensimmäistä kertaa 
MasterChef-keittiössä toisistaan mittaa 
ottivat ruoanlaiton ammattilaiset. Mukana 
kilpailussa oli myös kolme Atria 100 Nuorta 
Kokkia -alumnia; Suvi, Dani ja Miki. 
Kolmikosta Dani kokkasi tiensä finaaliin, 
jonka voitti Patrik Lindström. Taistelu 
oli äärimmäisen tiukka ja ratkesi yhden 
pisteen erolla.

”Suomalainen ruoka-
ketju on tehnyt paljon 
töitä vastuullisuuden 
eteen ja tekee sitä tule-
vaisuudessakin. Tämän 
vuoksi voin hyvällä 
omalla tunnolla opettaa 
lapseni arvostamaan 
suomalaista kestävästi 
tuotettua ruokaa – myös 
sitä liharuokaa.”

Atrian tutkimus- ja kehitysjohtaja  
Anu Saranpää Twitterissä

PÖYDÄLLÄ

Meillä on kausi- ja kesätyöitä sadoille nuorille useilla Atrian tuotanto- 
paikkakunnilla. Tutustu hakusivuumme ja vinkkaa lähipiirillesi.

 
atria.com/kesatyö
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Ensin 
syödään 

eväät
 Pakkashangen rapina 

suksen alla, nuotiotulen hehku 
jääkaappikylmissä poskissa 
ja taukopaikan verkkainen 
puuhastelu. Ulkoiluretken 

kohokohta on eväiden syönti. 
Tuntemattomien kanssa,  

yhdessä tai yksin. 

TUTUKSI

Positiivista stressiä Domretorilla
”YRITYSKAUPPA ON SAANUT  
HYVÄN VASTAANOTON”
Lähes 20 vuotta jatkunut yhteistyö 
johti yrityskauppaan. Kauhavalla  
toimiva Domretor Oy siirtyi Atria 
Suomi Oy:n omistukseen. 

Haastattelu tehdään vuoden kiireisimpään 
aikaan: Joulusesonki painaa päälle. Lisäksi 
korona kolkuttelee oven takana ja syys-
kuun lopussa tehty yrityskauppa on sekin 
lisännyt kiirettä. 

– Tämä on kaikki positiivista stressiä, 
hihkaisee Domretor Oy:n kehitysjohtaja, 
Åsa Alanko ja kertoo, että Suvi-porkkana- 
ja lanttusoseiden kysyntä nelinkertaistaa 
tuotannon aina loka-joulukuussa.

– Suvi-soseet ovat meidän omia tuot-
teita, minkä lisäksi teemme sopimusval-
mistajana joululaatikot isoille elintarvi-
keyrityksille, myös Atria Food Servicelle. 
Tähän aikaan vuodesta meillä on aikamoi-
nen ruljanssi.

Vuonna 1999 toimintansa käynnistänyt 
kauhavalainen perheyritys on ruoan sopi-
musvalmistaja, joka jo alun perin erikoistui 
juureksien jatkojalostukseen ja korkealaa-
tuisten juurespohjaisten tuotteiden val-
mistukseen. 

Yhteistyö Atrian kanssa alkoi 2001. 

Vuodesta 2013 Atria on ollut yrityksen 
vähemmistöosakas, ja samoihin aikoihin 
valmistuivat Kauhavalla myös ensimmäiset 
Mestari Forsmanin ruoat.

Viime syksynä Domretorin koko osake- 
kanta siirtyi yrityskaupalla Atria Suomi 
Oy:lle. 

Uuteen innostavaan työhön
4. tammikuuta Domretorin toimitusjoh-
tajaksi astui Pekka Honkaranta, joka sitä 
ennen työskenteli Atria Suomen lihavalmis-
teliiketoiminnan tuoteryhmäpäällikkönä.

Pekka kertoo siirtyneensä uuteen työhön 
hyvillä mielin.

– On mielenkiintoista lähteä selvittä-
mään Domretorin mahdollisia kasvu- ja 
kehityspolkuja. Markkinoilla on selkeästi 
tarvetta yhä valmiimmille ruokaratkaisuille 
– sekä vähittäiskaupassa että foodservice- 
puolella. Juuri valmiit ratkaisut ovat Dom-
retorin osaamisen ydintä.

Aiempi toimitusjohtaja Åsa Alanko nimi-
tettiin Domretorin kehitysjohtajaksi. Nyt 
hän pääsee hyödyntämään osaamistaan 
myös muiden kuin Domretorilla valmistet-
tavien ruokien kehittämisessä.

Uudesta roolistaan ja työkuvioistaan 

Alanko on todella innoissaan. 
– On kyllä kiinnostavaa päästä sisälle 

Atrian valmisruokatoimintaan. Uudet 
haasteet ovat aina tervetulleita, ja on hie-
noa, jos voin antaa jotakin omasta osaami-
sestani ja kokemuksestani Atrialle.

Domretor Oy
• Toiminut Kauhavalla vuodesta 1999 

lähtien.
• Valmistaa juurespohjaisia tuotteita 

elintarviketeollisuudelle, keskus- 
ja tukkuliikkeille, leipomoille ja 
suurkeittiöille. Lisäksi yrityksellä on 
omia vähittäiskauppatuotteita.

• Atrian sopimusvalmistaja vuodesta 
2001.

• Atria ollut yrityksen vähemmis-
töosakas vuodesta 2013, koko 
osakekanta siirtyi yrityskaupalla 
Atria Suomi Oy:lle 1.10.2020

• Työllistää vakituisesti noin 70 ja 
sesonkina lisäksi noin 30 henkilöä.

Teksti Pirjo Latva-Mantila
Kuva Tuukka Kiviranta

Åsa Alanko ja Pekka Honkaranta luot-
saavat Domretoria valmiiden ruo-
karatkaisujen markkinoilla. Alangon 
mukaan Atrian myötä yritys sai le-
veämmät hartiat. - Pääsemme nyt 
hyödyntämään ison organisaation 
osaamista ja kehittämään meidän toi-
mintoja tehokkaammiksi ja nykyaikai-
semmiksi, Alanko toteaa. 

Näin  
suomalaiset  
retkeilevät

Luonnossa retkeily on yleistynyt  
pääkaupunkiseudulla ja muualla  

Suomessa. Koronapandemian  
aikana retkeily lisääntyi jopa  

44 prosenttia.

Lähde: Suomen  
OnlineTutkimus Oy, 2020

Yleisimpiä  
retkieväitä ovat  

itse tehdyt eväs- 
leivät sekä  
makkara.

Naiset suosivat  
miehiä useammin  
valmiiksi pakattuja 
makeita herkkuja  

ja sipsejä.

49 %  
vastaajista laittaa  
leipänsä päälle  
kinkkuleikettä.

Alle  
25-vuotiaista  

30 % suosii valmiiksi 
ostettuja eväitä, kuten 

nakkeja, keksejä,  
karkkeja ja  

sipsejä.

PÖYDÄLLÄ
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Laitoimme kaikki parhaat sormisyötävät käteviin pussipakkauksiin. Atria Napsittavat
ovat mehevää kanaa neljässä eri muodossa: Kanasnacksien ja Fileefingersien runsas 
paneeraus takaa mahtavan mehukkuuden ja rouhean rapeuden, Fileebites on vähä-
rasvaisempi vaihtoehto herkutteluun ja maustetut Wingsit tuttu kestosuosikki.

NAPSI RENNOSTI NAPOSTELUNÄLKÄÄN, VÄLIPALAKSI TAI ISOMPAANKIN NÄLKÄÄN!  


