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Ruoka alan  
ilmiöt, ihmiset,  
hyödyt & vinkit! 
Lue ja katso Hyvä Ruoka  
-verkkomediasta: 
atria.fi/hyvaruokalehti

Atria on kansainvälinen 
suomalainen
Atria on Pohjoismaiden, Venäjän ja Viron joh-
tavia liha- ja ruoka-alan yrityksiä. Olemme 
asiakkaidemme, henkilöstömme ja omista-
jiemme arvostama yli 110-vuotias yritys. Yri-
tyksemme uusiutuminen ja kasvu perustu-
vat erinomaiseen kaupalliseen osaamiseen, 
tehokkaaseen toimintaan ja yhtenäiseen, 
kestävää menestystä arvostavaan toiminta-
tapaan. 

Päätuotteemme, Hyvä Ruoka, tuottaa 
paremman mielen ja kestävää arvoa kaikille 
sidosryhmillemme. Hyvä ruokamme on vas-
tuullisesti ja eettisesti tuotettua, ravitsevaa ja 
turvallista. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 
noin 1,35 miljardia euroa ja palveluksemme 
oli noin 4 315 liha- ja ruoka-alan osaajaa 
Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja 
Virossa. Atria Oyj:n osake on listattu Nasdaq 
Helsinki Oy:ssä vuodesta 1994 lähtien.

TÄSSÄ NUMEROSSA

Puhtauden  
mallimaa 
Suomessa on tehty paljon töitä sen eteen, 
että voimme nauttia puhtaasta ruoasta. Vielä 
1970-luvulla maassamme eläintaudit olivat 
samalla tasolla kuin muualla. 

– Salmonellan aiheuttamat ruokamyrkytykset 
olivat silloin tavallisia. Kun broilerintuotannossa 
otettiin käyttöön hygieniakäytännöt ja rehun puh-
tauteen alettiin kiinnittää huomiota, infektiot 
vähenivät ja päästiin eroon salmonellasta ja muis-
takin taudeista, kertoo Eviran elintarviketurvalli-
suusosaston johtaja Leena Räsänen. 

Nyt lihantuotannon asiat ovat hyvällä tolalla. 
– On kiva olla suomalainen, kun täällä käy ulko-

mailta delegaatioita. Vieraat ihastelevat aina sitä, 
miten asiat hoidetaan, iloitsee Räsänen. 

Erityisesti vaikutuksen on tehnyt broilerien 
antibiootittomuus, mikrobilääkkeiden hallittu 
käyttö ja se, että sioilla on saparo tallella. 

Seuraavaksi vierailijat saavat hämmästellä myös 
sikojen kasvatusta ilman antibiootteja.
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ALKUPALAT

Ruokalempeyttä
Kohtuullisuus, kuinka armollinen sana. Kohtuullinen 
ei vaadi eikä painosta, se antaa jonkin verran periksi, 
muttei liikaa. 

Kohtuullisessa syömisessä sallitaan kaikki ruoka 
sopivassa määrin. Ei tuijoteta vaakaan ja pelästytä 
kilon muutosta, vaan muistetaan vähentää herkuista 
viimeistään silloin kun napit paidassa alkavat kiris-
tää. Ihanan lempeää. Ja yllättävän vaikeaa. 

Myös kohtuullisuutta voi harjoitella. Psykologi 
Katarina Meskanen kehottaa kysymään itseltään, 
miksi kaipaan tätä herkkua. Olenko kenties syönyt 
niukasti päivän aikana? Haluanko palkita itseni? 
Hyvän ruokasuhteen merkki on, että ruokaa ei tar-
vitse ansaita, eikä se ole palkinto. 

Nautitaan elämästä ja ruoasta, kohtuudella.

ATRIALTA

Ihan ensimmäiseksi haluan kiittää kaik-
kia asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä 
vuonna 2017. Ette ehkä usko, mutta pidän 
siviilissä päiväkirjaa. Tyypillisiä kirjauk-
siani ovat: missä vietimme kesäloman, 
mitä teimme pääsiäisenä, milloin ostettiin 
uusi jääkaappi jne.

Työkavereidenkin kanssa välillä 
muistellaan, milloin mitäkin on sattu-
nut ja tapahtunut. Niinpä viime vuo-
den lopussa summasin, mitä merkittä-
viä asioita tapahtui atrialaisessa arjessa 
viime vuonna. Vuosi 2017 oli erittäin 
tapahtumarikas ja parhaat menestysta-
rinat heijastelevat voimakkaasti Atrialle 
tärkeitä asioita – hyvää ruokaa, parem-
paa mieltä, laatua, tuoteturvallisuutta ja 
vastuullisuutta. Tässä pähkinänkuoressa 
keskeisiä asioita viime vuodelta.
• Tammikuussa saimme sianlihalle pit-

kään odotetun vientiluvan Kiinaan 
ja ensimmäiset lastit sianlihaa olivat 
perillä Kiinassa ennen kesälomia.

• Helmikuussa lanseerasimme uuden 
jauhelihapakkauksen, joka keräsi pal-
kintoja niin kotimaisessa kuin ulko-
maisessakin kilpailuissa sekä ympä-
ristö- että kaupallisilla ansioillaan.  

• Helmikuussa muistutettiin, että myös 
talvella voi grillata ja Atria grillasi 36 
tuntia putkeen Lahden MM-kilpailussa 
ja pääsi suorituksellaan Guinnesin 
ennätysten kirjaan.

• Touko-elokuussa Atria lunasti jälleen 
markkinajohtajuuden kesän grillaus-
sesongissa upeiden uutuuksien ja jo 
tuttujen Grillaamo-tuotteiden siivittä-
mänä.

• Heinäkuussa Atria käynnisti Suomen 
suurimman aurinkovoimalaitoksen ja 
ponnisti uusiin ulottuvuuksiin ympä-
ristövastuun näkökulmasta. 

• Elokuussa lanseerasimme yli 30 anti-
biootitonta kanatuotetta. Lääkitsemät-
tömyyden on mahdollistanut omissa 
käsissämme oleva ketju. Keskeisintä 
on tuottajiemme tinkimätön työ eläin-
ten hyvinvoinnin eteen. 

• Elokuussa atrialaisesta lihasta valmis-
tetut naudanlihapihvit saivat Lon-
toossa järjestetyssä World Steak Chal-
lenge -kilpailussa yhden kultamitalin, 
kaksi hopea- ja kaksi pronssimitalia. 

• Marraskuussa Atrian Sika-ketju pal-
kittiin vastuullisista ratkaisuista, jotka 
tukevat sikojen hyvinvointia. 

Aikamoinen lista hienoja asioita yhdelle
vuodelle ja jatkoa seuraa tänä vuonna.

Viime lehdessä vinkkasin, että 
olemme edenneet sikojen hyvinvoin-
tiasioissa isoin askelin. Tuomme tänä 
vuonna markkinoille runsaasti sianliha-
tuotteita, joissa on antiobioottivapaa-lu-
paus: sika ei missään elämänsä vaihessa 
ole saanut antibiootteja ja tämä tieto 
merkitään kuluttajia varten pakkauk-
sin asti.  

Tuotantoketjun saaminen tällaiseen 
kuntoon on seurausta pitkäjänteisestä ja 
huolellisesta työstä ketjun kaikissa vai-
heissa, ja joiltain osin olemme tehneet 
ratkaisuja, jotka nostavat hieman tuo-
tantokustannuksia. 

Uskomme kuitenkin vankasti, että asi-
akkaamme ja kuluttajamme arvostavat 
tämänkaltaista laatutuotetta ja tekevät 
vastuullisia valintoja. 

Oikein hyvää alkanutta vuotta 2018!

Antti Paavilainen
Päätoimittaja
Atria Suomi, johtaja, myynti

HYVILLÄ MIELIN UUTEEN  
RUOKAVUOTEEN!

Tuomme tänä vuonna 
markkinoille runsaasti 
sianlihatuotteita, joissa 
on antiobioottivapaa-
lupaus.
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Kiina  
55

EU 
23

Muut 
12

USA 10 MAKUJA  
LUONNOSTA
Kansainvälisessä nousussa: 
kukkaismaut, kuten hibis-
kus, selja ja ruusu. 

Muista myös suomalaiset 
vastineet: kuusenkerkkä, 
väinönputki ja nokkonen.

MIKÄ TIMUR-PIPPURI?
Sichuaninpippurin nepalilainen sukulainen nousee kansainvälisen keittiön top- 
listalla. Timur-pippurin sitruksisen kirpeä maku sopii luonnostaan kalaruokiin, 
mutta Nepalissa sitä käytetään yhtä lailla possun maustamiseen. Brittiläinen 
BBC-kanava vinkkaa hyppysillisen timuria antavan uuden säväyksen jopa 
gin& toniciin. 

TOP 
10 Leivonta- 

blogit: 
(joulukuussa 2017) 

1. Kinuskikissa
2. Liemessä
3. Viimeistä murua myöten
4. Ranteita myöten taikinasa
5. Pullahiiren leivontanurkka
6. Marsispossu
7. Makeaa
8. Kakkukatri
9. Suklaapossu
10. Mansikkamäki

Lähde: Cision

ALKUPALAT

KIINASSA  
MAISTUU POSSU

Kyselyyn vastanneista ravintola-alan ammattilaisista: 

59 %
uskoo kasvimaitopoh-
jaisten tuotteiden (mm. 
soija-, riisi-, kaura- tai 
mantelimaito) lisään-
tyvän raaka-aineena. 

52 % 
näkee gluteenittomien 
tuotteiden yleistyvän 
ruokalistoilla. 

52 % 
uskoo tähteiden 
hyödyntämisen 
kasvavan ruoan  
valmistuksessa. 

53 % 
ennustaa jaettavien 
ja yhdessä syötävien 
ruokien konseptin 
lisääntyvän .

Kespro: Ravintolasyöminen 2018 -tutkimus

Tänä vuonna  
ravintoloissa  

vahvistuvat ilmiöt
JÄRKEVÄ JA VASTUULLINEN 

KULUTTAMINEN
Juurevuus, ja halu tehdä hyvää. Läpinäkyvyys, koti-
maisuus ja sesongit, ruokahävikin vähentäminen. 

ARJEN HEKTISTYMINEN
Helppokäyttöiset, nopeat ratkaisut,  

take away, ruoankuljetuspalvelut. 

ARJEN HYVINVOINTI, TÄSMÄHYVINVOINTI 
Terveellisyys, räätälöidyt ja yksilölliset ruokavaliot. 

ELÄMYSTEN HAKEMINEN
Ruokainnovaatiot, makuseikkailut. 

RUOKAHIFISTELY 
Raaka-aineiden arvostus, uniikkius ja korkea laatu  

(huom! ei välttämättä fine diningia!)

1.
Huippukokkipiirit  
innostuvat, tuovat  
ilmiön annoksiin

2.
Muut ravintolat  

huomaavat,  
lisäävät twistin  

tuttuihin ruokiin  

3.
Ilmiö siirtyy pika- 

ruokaloihin, kauppojen  
hyllyihin ja trendikkäisiin  

resepteihin 

RUOKA- 
TRENDIN  
LYHYT  
SYNTY- 
KAAVA

ILMIÖ ON  
KAIKKIALLA. 

RAVINTOLASYÖMINEN 2018
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Kiinassa tuotetaan ja kulutetaan yli puo-
let maailman sianlihasta, noin 100 mil-
joonasta tonnista.



KOHDALLAAN
Herkullinen maku kulkee käsi kädessä laadun kanssa. 

Ruoan laatuun täytyy voida luottaa niin huippuravintolassa 
kuin kotikeittiössäkin. Kun ruoan taustat ovat prikulleen 

kunnossa, on sen makukin kohdallaan. 

Teksti: Soili Soisalo

Kuvat:Kimmo Räisänen
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Paahdettua porsaankylkeä, 
kotletti porsaasta, soijama-
joneesia ja vihreitä kasviksia 
Pompierin tapaan. 

Katso resepti atria.fi/ 
hyvaruokalehti

Pompier Espa tarjoaa arkipäivi-
sin lounasta, jonka menu vaihte-
lee. Illallinen tarjoillaan korkea-
laatuiselta à la carte -listalta. 
Tunnelma on rento ja ravintola 
lupaa asiakkailleen erinomaisen 
hinta-laatusuhteen.

A urinkoisena talviaamuna Ravin-
tola Pompier Espan keittiössä on 
rauhallinen tunnelma. Neljä kokkia 

työskentelee määrätietoisesti omien teh-
täviensä parissa. Kananpojan paistilei-
kettä leivitetään, vihanneksia pilkotaan 
ratatouillea varten, pienet perunat paah-
tuvat uunissa. 

Keittiömestari Pauli Martikainen 
asettelee possuannoksen kuvausta var-
ten tottuneesti lautaselle.

– Käytämme paljon porsaan nis-
kaa, joka kypsennetään yön yli uunissa 
hitaasti hauduttaen. Lihasta tulee mehu-
kasta ja mureaa, silti rakenne säilyy 
ja sitä voi hyvin leikata, hän selittää 
samalla, kun annos paahdettua porsaan-
kylkeä, kotletti porsaasta, soijamajonee-
sia ja vihreitä vihanneksia valmistuu.

Pauli Martikainen vastaa kahden hel-
sinkiläisen Pompier-ravintolan, Alber-
tinkadun ja Espan, keittiöstä. Hän kehuu 
hyvää henkilökuntaa ja paikkojen yhteis-
henkeä. Espa palvelee sekä lounas- että 
illallisasiakkaita, joten keittiömestari 
saa koko ajan haastaa itseään. 

Iltaravintola on bistrotyyppinen ja 
keittiössä tuntuu ranskalais-välimerelli-
nen vivahde. Albertinkadun lounasbuf-
fet on huippusuosittu. 

Korkeatasoisen buffetin maine perus-
tuu siihen, että kaikki valmistetaan itse. 
Se vaatii työtä ja aikaa. Tiistain possupäi-
vänä lihaa paistetaan 70–90 kiloa.

– Possupäivänä käy paljon miesasiak-
kaita, sillä ruoka on heille mieleen, ker-
too Martikainen.

Suosituimpia porsaanliharuokia ovat 
pulled pork ja hitaasti kypsennetty 
niska. Myös leikkeet tekevät kauppansa. 
Possu ja kana ovat molemmat monipuo-
lisia, hyviä raaka-aineita. Kanaa käyte-
tään varsinkin lounaalla, siitä pitävät 
kaikki asiakkaat.

– Paistileike on mehukas ja maukas, 
se paneroidaan ja paistetaan rapeaksi. 
Myös paahdetut koivet ovat suosittuja, 
luu ja nahka antavat lihalle hyvän maun, 
sanoo Martikainen.

Lihan hyvä laatu ja puhtaus ovat 
tärkeitä asioita sekä asiakkaille että 
ravintolalle. Kaikki possu ja kana tulee 
kotimaasta eli lounaalla liha on aina 
kotimaista alkuperää. Illallisella voidaan 
tarjota myös vaikkapa ranskalaista ank-
kaa.

– Meillä mennään aina laatu edellä.
Kyllä se herättää luottamusta, että esi-
merkiksi pihvihärkäpakkauksissa ker-
rotaan eläimen rotu, tila ja kasvattajan 
nimi.

Kun suositun ravintolan ovet avataan, 
lounasasiakkaita marssii sisään jonossa. 
Lounaan jälkeen pidetään tauko ennen 
iltaa. Silloin koko henkilökunta ehtii 
istua pitkän pöydän ääreen syömään. 
Yhdessä käydään läpi, miten onnistut-
tiin tänään ja suunnitellaan tulevaa.

– Meillä on tosi hyvä jengi molem-
missa paikoissa, kaikki tykkäävät  
upottaa kädet työhön.

Kyllä se herättää luotta-
musta, että esimerkiksi 
pihvihärkäpakkauk-
sissa kerrotaan eläimen 
rotu, tila ja kasvattajan 
nimi.
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R anki on ylpeä siitä, että suomalai-
suus näkyy kaikessa Palmian toi-
minnassa:

– Meidän palvelut tuotetaan Avainlip-
pumerkin alla, koska olemme kotimai-
nen yritys ja työllistämme Suomessa.

Palmialla kilpailutuksessa painotetaan 
aina vastuullisuutta ja yhtiöllä on ISO 
14001 ympäristösertifikaatti. Valtaosa 
raaka-aineista, 70–80 prosenttia on koti-
maista alkuperää.

HERKULLISET LOUNAAT POSSUSTA  
JA KANASTA
Ranki kertoo, että kanareseptejä kehi-
tetään jatkuvasti, sillä kana on moni-
puolinen raaka-aine. Siitä saa kaikkea: 
pataruokia, wokkeja, curryja, mureketta, 
keittoa. Myös koivet ovat joissain lounas-
ravintoloissa suosikkeja, samoin nyhtö- 
kana, jolla täytetään tortilloja. 

Aasialaiset mausteet sopivat mainiosti 
kananpoikaan, esimerkiksi tikka masala 
-currysta tykätään kovasti. Myös perin-
teisemmät ruoat onnistuvat, kuten suo-
sittu broileristroganov.

– Possu on melkein vielä monipuoli-
sempi kuin kana, siitä käytetään suika-
leita, kuutioita, kasleria, poskea, kylkeä, 
fileitä, kinkkua ja leikkeitä, luettelee 
Ranki. 

Ruokalajeja valmistetaan kastikkeista 
ja padoista kylkeen ja pihveihin. Herkul- 
lisia esimerkkejä ovat possun poskea 
Burgundin tapaan ja kylkeä karamelli-
kastikkeessa. Myös possu taipuu hyvin 
maailman makuihin.

– Useimmin lounaslistalta löytyy 
possua tai kanaa, Ranki toteaa. Palmia 
hankkii lihaa sekä raakana että kypsänä. 
Tulevaisuudessa siirrytään ehkä enem-
män kypsennetyn lihan käyttöön, sillä se 
vähentää hävikkiä. 

SUOMALAISUUS TÄRKEÄÄ  
ASIAKKAILLE
Joulukuussa Palmian Svengi-ravinto-
lassa vietettiin Suomi 100 –juhlavuoden 
kunniaksi kampanjaa: ”Syödään yhdessä 
hyvää suomalaista ruokaa”. Tarjolla oli 
muun muassa Atria Perhetilan antibioot-
tivapaata kanaa.

Rankin mukaan asiakkaat haluavat 
syödä suomalaista, puhdasta ruokaa. Sii-
hen ajatukseen lihan antibioottivapaus 
sopii erinomaisesti. Usein puhtautta 
pidetään itsestään selvänä. 

– Siksi halusimme oikein kampanjan 
avulla kertoa kanan antibioottivapau-
desta.

Palmian asiakkaat voivat tarkistaa lou-
nasravintoloiden ruokatarjonnan netistä 
tai älypuhelimen sovelluksesta. Tiedot 
kertovat ruokalajien ravintosisältö- ja 
raaka-ainetiedot sekä alkuperän. 

Katri Ranki saa usein lukea hyvää 
asiakaspalautetta. Suomi 100 –kampan-
jaa kommentoitiin seuraavasti: ”Kiitos 
huippuhyvistä ruoista! Hieno juttu, että 
Palmia tarjoaa suomalaista kanaa.”

PALMIA LIPUTTAA SUOMALAISTA

Palmia on Helsingin kau-
pungin omistama valtakun-
nallinen palveluyritys, jonka 
toimintaan kuuluvat turva-, 
siivous-, kiinteistö- ja ravinto-
lapalvelut asiakkaan tarpeen 
mukaan. Suurin ruokaliike-
toiminta koostuu lounasra-
vintoloista. 

Palmiassa tarjottiin 
Perhetilan kanan sisä-
filettä olut-sipulikastik-
keesta. 

Katso resepti osoitteesta 
atria.fi/hyvaruokalehti

Kehityspalvelupäällikkö Katri Ranki katsoo 
tyytyväisenä ympärilleen Palmian Svengi-ravintolassa 

Helsingissä. Lounasasiakkaat viihtyvät lautastensa 
äärellä ja puheensorina täyttää salin. Kanan sisäfilee 

olut-sipulikastikkeessa näyttää maistuvan. 

Halusimme oikein 
kampanjan avulla 
kertoa kanan antibioot-
tivapaudesta.
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Vantaalainen Niinistön 
jalkapalloperhe elää 
kiireisellä rytmillä, 
ruoka täytyy nopeasti 
saada pöytään. Tiukoista 
aikatauluista huolimatta 
viikon ruokalista on 
monipuolinen ja huolella 
mietitty.

K eskimmäinen lapsista, Pihla (12), 
on lähdössä joukkueensa kanssa 
jalkapalloturnaukseen Tallinnaan. 

Erikoistutkija Sari Niinistö on kolmen 
nuoren jalkapalloilijan äiti.

– Jokaiselle päivälle sattuu jonkun tree-
nit. Yleensä ennakoin ja teen ruoan jo etu-
käteen edellisenä iltana, hän kertoo. 

Urheilijoiden riittävästä ravintoainei-
den saannista on huolehdittava, joten 
Niinistö kiinnittää huomiota ruoan 
monipuolisuuteen. Arkena hän valmis-

taa pääruuan usein kanasta tai kalasta, 
punainen liha on ennemmin viikonlop-
puruoka. Myös kasviksia syödään reilusti 
joka aterialla.

Sari Niinistö pitää kiinni siitä, että 
perhe syö yhdessä ainakin kerran päi-
vässä.

– Päivästä riippuen se voi olla mikä 
tahansa ateria, vaikka aamu- tai iltapala. 
Treenejä on niin paljon, että päivälli-
selle ei välttämättä ehditä arkipäivisin 
yhdessä.

KIIREEN KESKELLÄ  
MONIPUOLISESTI

Koko Niinistön perheen voimin valmistuu helppo ja mau-
kas viikonloppuruoka, jota varten karjalanpaistilihaa, 
juureksia ja vihanneksia haudutetaan pitkään uunissa. 

Katso resepti osoitteessa: atria.fi/hyvaruokalehti

Perheen äiti on tyytyväinen, kun 
Suomessa voi luottaa lihan puhtauteen.

Lapset, Paavo, Pihla ja Kaisla, ovat 
kiinnostuneita ruuasta ja osallistu-
vat usein myös keittiöpuuhiin. 

Lapset osaavat jo olla omatoimisia keitti-
össä. Joskus, kun äiti tulee töistä kotiin, 
siellä on ruoka valmiina. Usein vastaan 
leijailee myös leivonnaisten tuoksu. 
14-vuotias Paavo pitää liharuoista ja esit-
tää toivomuksia perheen ruokalistalle, 
kuten jauhelihapihvejä ja tulista nauta-
currya. Pihlaa kiinnostavat tällä hetkellä 
myös uudet kasvisproteiinivaihtoehdot, 
ja Kaisla (10) tykkää kaikesta, niin liha-
perunasoselaatikosta ja broilerikiusauk-
sesta kuin kasvissosekeitostakin.

ANTIBIOOTITTOMUUS MYYNTIVALTTI 
YHDYSVALLOISSA
Perheenäiti on kiinnostunut ruoan alku-
perästä ja kestävästä kehityksestä. Hän 
valitsee kaupassa pääosin suomalaista 
ruokaa. Lihaa ostaessaan hän tarkis-
taa kotimaisuuden pakkauksesta. Pari 
vuotta sitten Sari Niinistö työskenteli 
jonkin aikaa myös Yhdysvalloissa, ja 
siellä hän huomasi, että lihan antibioo-
tittomuutta käytettiin myyntivalttina.

– Kiinnitin huomiota siihen, että 

ravintoloiden ruokalistoissa oikein mai-
nittiin, jos liha oli tuotettu ilman anti-
biootteja. 

Hän on tyytyväinen, kun Suomessa voi 
luottaa lihan puhtauteen.

Kun liha-kasvispata on syöty, hypä-
tään autoon. HJK:n 12-vuotiaiden tyt-
töjen edustusjoukkue lähtee pian kohti 
Tallinnaa.
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PUHTAUS ON ENEMMÄN  
KUIN PUOLI RUOKAA

Eviran elintarviketurvallisuusosaston johtaja Leena Räsänen 
on tyytyväinen siihen, miten hyvin lihantuotannon asiat on 
Suomessa hoidettu. Hän korostaa, että antibioottien hallittu 

käyttö on tärkeää koko yhteiskunnan terveyden kannalta.

J os eläimiä lääkitään turhaan, niin 
taudinaiheuttajabakteerit muuttu-
vat vastustuskykyisiksi eivätkä lääk-

keet enää tehoa. Jos mikrobeille kehittyy 
tällainen vastustuskyky eli resistenssi, 
bakteerien aiheuttamien sairauksien 
hoito vaikeutuu. Resistenssi tai resisten-
tit mikrobit voivat kulkeutua eläimistä 
ihmisiin, ja siirrymme ikään kuin ajassa 
taaksepäin siihen aikaan, kun antibioot-
teja ei vielä ollut. 

– Se on pelottava uhkakuva, sillä sil-
loin kuoltiin ihan tavallisiin tulehduk-
siin, toteaa Räsänen. 

Nykyään, kun sairaaloissa tehdään 
suuria leikkauksia, täytyy voida luottaa 
siihen, ettei resistenteistä mikrobeista 
ole vaaraa. Tietenkin eläinten hyvä ter-
veydentila on tärkeä myös lihantuotta-
jalle. Kun eläimet voivat hyvin, kustan-
nukset pysyvät kohtuullisina. 

MAAILMALLA IHASTELLAAN 
SALMONELLAVAPAUTTA
Suomalaisen broilerintuotannon sal-
monellavapaus on maailmassa ainutlaa-
tuista. 

– Olin aikaisemmin töissä EU-komis-
siossa ja siellä kollegat aina ihmettelivät 
Suomen tilannetta, Räsänen kertoo. 

Totuus on kuitenkin, että vielä 
1970-luvulla meillä oli sama tilanne kuin 

muualla. Salmonella-bakteerin aiheut-
tamat ruokamyrkytykset olivat hyvin 
tavallisia. Silloin broilerintuotannossa 
otettiin käyttöön tiukat hygieniakäytän-
nöt ja tautisuojaukset. Erittäin tärkeää 
oli, että rehun puhtauteen alettiin kiin-
nittää yhä enemmän huomiota. 

Näillä keinoilla pystyttiin ehkäise-
mään infektioita ja päästiin eroon sal-
monellasta ja muistakin taudeista. Se 
on lisännyt broilerintuotannon kannat-
tavuutta. Saman tyyppinen muutos on 
parhaillaan meneillään sikojen kasva-
tuksessa.

EU:ssa on tiukka vierasaineiden val-
vontaohjelma, ja kaikki kasvua edistä-
vät aineet eli hormonit on lihantuotan-
nossa kielletty. Suomessa ei ole koskaan 
todettu lihasta näitä aineita. Myös sallit-
tujen lääkkeiden, kuten antibioottien,  
ja muiden vieraiden aineiden jäämiä 
valvotaan. Meillä niitäkin löytyy vain 
satunnaisesti, tapauksia on enintään  
1–3 eläintä vuodessa. 

LISÄARVOA POHJOLAN  
PUHTAASTA LUONNOSTA
Räsänen luettelee Suomen vahvuuksia:

– Puhdas vesi on kaiken elintarvike-
turvallisuuden perusta. Meillä on puh-
das vesi ja sitä on riittävästi tarjolla niin 
kasveille ja eläimille kuin kotitalouk-

siin ja teollisuuteenkin. Saastunut vesi 
aiheuttaa ongelmia helposti. Monessa 
maassa esimerkiksi kasvien kasteluun 
käytetään likavesiä.

Omassa maassa on lyhyet toimitusket-
jut. Eläinten kasvatus- ja teurastusolo-
suhteet pystytään jäljittämään nopeasti. 
Eli jos jotain ongelmaa joskus löytyy, se 
saadaan nopeasti kuriin. Se, että tuot-
taja antaa painaa kuvansa tuotepakkauk-
seen, kertoo hyvästä ammattiylpeydestä, 
uskalletaan taata tuotteen hyvä laatu.

Suomen sikaloissa sioilla on saparot 
tallella. Lähes kaikissa Euroopan maissa 
ne typistetään, etteivät siat stressaan-
tuessaan alkaisi syödä saparoita. Se, että 
meillä niin ei toimita, kertoo sikojen 
hyvästä hoidosta ja asianmukaisista olo-
suhteista.

– On kiva olla suomalainen, kun täällä 
käy ulkomailta delegaatioita. Vieraat 
ihastelevat aina sitä, miten asiat hoide-
taan, iloitsee Räsänen. 

Erityisesti vaikutuksen on tehnyt broi-
lerien antibiootittomuus, mikrobilääk-
keiden hallittu käyttö ja se, että sioilla 
on saparo tallella. Seuraavaksi vierailijat 
saavat hämmästellä myös sikojen kasva-
tusta ilman antibiootteja.

”Kaupassa katson kyllä aina lihan alku-
perän ja ostan suomalaista. Poikkeuksen 
tekee vain lampaanliha, kun kotimaista ei 
aina ole tarjolla”, kertoo Leena Räsänen. 

Seuraavaksi vierailijat 
saavat hämmästellä 
myös sikojen kasvatusta 
ilman antibiootteja.

Teksti: Soili Soisalo

Kuvat: Atria, Kimmo Räisänen
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TÄÄLTÄ TULEE  
ANTIBIOOTTIVAPAA 

POSSU!
Atria toi markkinoille vuoden alussa antibioottivapaan possunlihan.  

– Tämä onnistui korkealla ammattitaidolla, kovalla työllä ja  
tahdolla tehdä maailman puhtainta ruokaa, maalahtelainen sikatilallinen 

Christer Storfors ja Atrian eläinlääkäri Taneli Tirkkonen kiteyttävät. 

Teksti: Timo Riihentupa

Kuvat: Henri Saranpää
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A trian eläinlääkäri Taneli Tirkko-
nen pyörittelee käsissään vihreitä 
korvamerkkejä. Ne ovat konkreet-

tinen esimerkki yhdestä keinosta, jolla 
Atria on voinut tuoda markkinoille anti-
bioottivapaan possunlihan.

Jos sika ei ole koko elinikänään saa-
nut antibiootteja, korvaa koristaa vih-
reä korvamerkki, jossa on yksilöllinen 
numerosarja. Jos eläin on jostain syystä 
sairastanut ja se on hoidettu antibiootti-
kuurilla, merkataan se omalla korvamer-
killä – jossa siinäkin on oma yksilöllinen 
numeronsa.

– Atrian Perhetiloilla possuilla on 
juokseva numerointi. Tiedämme, mitä 
eläimet syövät ja miten niitä lääkitään, 
jos siihen tulee tarve, Tirkkonen avaa.

 Vihreät korvamerkit ovat pieni osa 
Atrian uutta toimintatapaa, jolla yhtiö 

todentaa antibioottivapauden aina pak-
kaukseen asti.

Se vaatii paljon muutakin.
– Eläinten kasvattaminen täysin ilman 

antibiootteja ja tämän toimintatavan 
aukoton dokumentointi on yllättävän 
monimutkainen prosessi, Tirkkonen 
myöntää.

– Yhteistyössä tuottajien kanssa 
olemme onnistuneet kehittämään todis-
tetusti antibioottivapaan tuotantokon-
septin. Tätä ei tehty yhdessä yössä, vaan 
töitä on puurrettu yhdessä jo kauan. 
Lopputulos tuntuu nyt hyvältä, hän 
lisää.

”TÄHÄN EIVÄT MUUT PYSTY”
Maalahdessa sijaitsee yksi Atrian Perhe-
tiloista, joka on mukana antibioottiva-
paan sianlihan tuotannossa. 

– Kuluttajat arvostavat puhdasta ruo-
kaa. On tärkeää, että voimme nykyi-
sin näyttää, mitä me täällä teemme. 
Teemme sellaista, mihin muut eivät 
pysty. Siitä olen ylpeä, tuottaja Christer 
Storfors miettii.

Suomalainen kotieläintuotanto on jo 
itsessään maailman puhtainta ja turval-
lisinta, mutta antibioottivapaassa sian-
lihantuotannossa kaikki tehdään vielä 
nykyistäkin paremmin.

– Haluamme tarjota kuluttajalle mah-
dollisuuden valita vieläkin parempaa, 
vieläkin läpinäkyvämmin ja vieläkin 
vastuullisemmin tuotettua possunlihaa, 
Tirkkonen kertoo.

UUSIA TOIMINTATAPOJA  
JA LUJAA TAHTOA
Antibioottivapaa sianliha on monen eri 
tekijän summa: vaaditaan joitain koko-
naan uusia toimintatapoja, kovaa työtä 
ja ennen kaikkea tuottajien tahtoa tehdä 
maailman puhtainta ruokaa.

– Kaikki alkaa siitä, kun osasto tyhjen-
netään ja samalla kaikki paikat pestään. 
Varmistumme siitä, että kaikki mahdolli-
set pöpöt ovat kuolleet, Storfors kuvailee.

Ravinto possuille tulee läheltä – ja sen 
sisältö tiedetään tarkasti.  

– Possumme syövät suurimmaksi 
osaksi sitä, mitä meidän omilla pelloilla 
kasvaa, Storfors kertoo.

– Atria Perhetilojen sikojen ruokinta 
perustuu kotimaiseen viljaan ja niini-
kään kotimaiseen valkuaiseen. Lihasi-
kavaiheessa olemme päässeet jo 98-pro-
senttisesti soijattomaan rehustukseen 
ja  tavoitteenamme on nostaa aste sataan 
prosenttiin. Asia on erittäin tärkeä sekä 
vastuullisuuden että kauppataseemme-
kin kannalta, Tirkkonen täydentää.

Hänen mukaansa antibioottivapaan 
sianlihatuotannon perustana on maail-
man turvallisin kotieläintuotanto, jossa 
eläimet ovat terveitä ja hyvinvoivia. 
Hyvin hoidettu possu on on myös terve 
possu. 

– Eläinten hyvinvointi on kaiken 
perusta. Minulle on tosi tärkeää, että 
possuilla on hyvä olla. Sikalassa käydessä 
sen kyllä tietää, onko eläimillä hyvät 
olot, Storfors vakuuttaa.

Vihreä, yksilöllisellä numerosarjalla varus-
tettu korvamerkki kertoo, että porsas ei ole 
koko sen elinaikana saanut antibiootteja.

Atria Perhetilojen possujen ruoka 
tulee aina läheltä. Maalahdessa 
se tulee suurelta osin tilan omalta 
pellolta:  
– Joskus ostamme viljaa, mutta 
se tulee naapurilta, Christer 
Storfors hymyilee.

Eläinten hyvinvointi 
on kaiken perusta. 
Minulle on tosi 
tärkeää, että eläimillä 
on hyvä olla.
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RUOAN 
JÄLJITETTÄVYYS ON 

KAUPPIAALLE 
ARKEA

Ruoan jäljitettävyys, läpinäkyvyys ja vastuullisuus 
kietoutuvat yhteen. Niissä on kyse luottamuksesta 
ja turvallisesta ruoasta. Antibioottivapaus on uusin 

turvallisen ruoan takuu kuluttajalle. 

Teksti: Mariaana Nelimarkka 

Kuvat: Tuukka Kiviranta, Eero Kokko

K -Citymarket Seinäjoki Jouppi sijait-
see Suupohjantien varrella, lähellä 
paikallisia ruoantuottajia Atriaa 

ja Valiota. Kauppias Matti Suominen 
on kotiutunut Varsinais-Suomesta Ete-
lä-Pohjanmaalle 14 vuodessa, ja ajattelee 
nyt samoin kuin uskolliset asiakkaansa.

– Jäljitettävyys on turvallista arkea. 
Se on minun duuniani, ja me kaikki 
tiedostamme, mistä olemme kotoisin 
”olen mitä syön” -tyyppisesti, Suominen 
toteaa.

Suominen pohtii, että monesti asiaa 
mietitään turhan hankalasti: jäljitettä-
vyys oli aikoinaan arkipäivää, kun tiedet-
tiin, että kana, jolta kaula katkaistiin, oli 
naapurista. Nyt ollaan siis palaamassa 
vanhaan, ei keksimässä mitään uutta.

– Kävin lihatiskin läpi tänään, ja pake-
teissa oli tilan nimiä tästä lähiympäris-
töstä. Kurikka, Nurmo, Jalasjärvi, Lapua 
- ne ovat meidän naapureitamme. Kun 
lukee tilan nimen paketista, se tuo heti 
turvaa, Suominen sanoo.

Suominen uskoo, että jäljitettävyyden 
uusi tuleminen on merkittävämpi juttu 
isoissa kaupungeissa, niille kuluttajille, 
jotka ovat kauempana tuotannosta. Muu-
tos on asioiden tiedostamista.

– Me täällä Seinäjoella tiedämme, 
missä olemme, aivan tuotannon kes-
kellä. Olemme aina luottaneet oman 
paikkakunnan tuotteisiin. Brändi luo 
puitteet uskottavuudelle: tiedetään, 
mistä yksittäinen koipi on peräisin.  
Pystymme luottamaan myös lupaukseen 
antibioottivapaudesta, kun tuottaja on 
tuttu ja turvallinen, Suominen kuvailee.

ALKUPERÄ ESIIN
Isossa kaupassa keinot tuoda tuotteita 
esiin ovat arkisia. Ne tuotteet, joihin 
uskotaan, nousevat esillepanossa.

– Pyrimme kaikessa selkeyteen: miten 
asiakas helpoiten ja mukavimmin asioi 
kaupassa. Se, että tuomme tuotteet sel-
keinä kokonaisuuksina näkyvästi esille, 
palvelee ensisijaisesti asiakasta, mutta 
myös tuottajaa ja tuotemerkkiä, Suomi-
nen sanoo.

Brändi luo puitteet 
uskottavuudelle: 
tiedetään, mistä 
yksittäinen koipi 
on peräisin.

K-Citymarket Joupissa asia on yksin-
kertainen, sillä lähituottaja Atria on kau-
pan merkittävin tavarantoimittaja. 

– Asiakkaamme haluavat Atrian 
tuotteita, silloin niitä on helppo pistää 
komiasti esille!

Suominen näkee alkuperäkeskustelun 
edenneen muutaman askeleen verran: 
aluksi oli avainlippu, joka ei vielä kerro 
raaka-aineen lähtömaata. Sitten tuli 
Hyvää Suomesta -joutsenlippu, joka ker-
too kotimaisesta raaka-aineesta. 

– Se oli ensimmäinen askel, sillä se 
on valvottu ja ihmiset luottavat siihen. 
Mutta jos mennään tilatasolle, se on 
kaikkein luotettavin merkintä: ei tarvita 
enää muita merkkejä, kun liha tulee – 
sanotaan vaikka – Virtasen Pertin tilalta 
Kurikasta, Suominen havainnollistaa.

Matti Suominen kaivaa esiin yhden 
kuukauden top 30 -myyntilistan, joka 
paljastaa, miten poikkeuksellinen hänen 
kauppansa on. Lihatuotteiden listalla 
päärooli on Atrialla.

– Lista on vähän tylsää luettavaa, sillä 
Atrian ja omien lihamestareidemme val-
mistamien tuotteiden jälkeen ensim-
mäinen, muu tuote on sijalla 17. Se ei ole 
epätervettä, vaan puhtaasti asiakkai-
den päätös. Huomattava osa asiakkais-
tamme luottaa ja uskoo Atriaan, Suomi-
nen myhäilee. >
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ANTIBIOOTTIVAPAUDESTA LISÄARVOA
Antibioottivapaaksi merkitty kana on 
ollut kuluttajien saatavilla keväästä 2017 
lähtien. 
– Antibioottivapaus on selkeä lisäarvo. 
Uskon, että se entisestään vahvistaa 
sitä, että tämä kehitys tulee jatkumaan. 
Uskon myös ulkomaalaisten ruokaskan-
daalien takia, että kehitys vain vahvis-
tuu. Nyt odotan, missä kohtaa ravin-
tolamaailmassa aletaan puhua näistä 
asioista!

Antibioottivapaudesta povataan seu-
raavaa alan standardia. Suomalaisten 
tuottajien käytännöt ovat olleet hyvin 
päivänvaloa kestäviä ja lähellä anti-
bioottivapautta jo tähänkin asti, mutta 
käytäntöjen täsmennyksen ansiosta 
kuluttajille voidaan nyt taata täysin anti-
bioottivapaa broileri ja pian myös possu.

– Atria on tietysti tässä edelläkävijä, 
ja antibioottivapaus on ensi alkuun kil-
pailullinen valtti, joka vahvistaa entises-
tään ostopäätöstä. On vain ajan kysymys, 
milloin muutkin alkavat tuottamaan 

antibioottivapaata lihaa. Siitä tulee tapa, 
sillä turvallinen ruoka on meidän valt-
teja viennin näkökulmasta, ja kun se on 
arkea, se alkaa olla jatkossa vaatimus, 
Suominen sanoo.

Läpinäkyvyyden kulttuuri tuo uusia 
vaatimuksia:

– Ei voi enää tarjota jotain nimetöntä, 
josta ei tiedä mistä se on tullut!

PAKKAUKSEN LISÄINFOSTA  
SYKÄYS OSTOPÄÄTÖKSELLE
Matti Suominen puhuu paljon turvalli-
suudentunteesta.

– Turvallisuudentunne on ratkai-
seva. Jokainen haluaa syödä hyvin – on 
tv-kokkeja, sirkkoja, vegaaniruokava-
liota – eikä ole epäilystäkään, että kaikki 
haluavat syödä mahdollisimman turval-
lisesti ja terveellisesti, mikä ikinä oma 
genre onkaan.

Kun kuluttaja tarvitsee kanafileen ja 
puntaroi kädessään kahta pakkausta, 
valintaan vaikuttavat hinnan lisäksi 
muutkin tekijät. 

– Jos valinnan hetkellä on tarjolla kah-
den lihatalon fileetä, joista molemmat 
ovat luotettavia suomalaisia tuotteita, 
mutta toisessa on tarkempi informaatio, 
keikauttaa se kupin sille puolelle, Suomi-
nen kuvailee.

Suomisen arvion mukaan antibioot-
tivapaus sinällään ei herätä suuria tun-
teita, koska lähtökohta on ollut ilmeisen 
hyvä. Silti Suominen uskoo vahvasti, että 
pakkauksen merkinnät antibioottiva-
paudesta ja tuottajasta vahvistavat enti-
sestään ostopäätöstä, sillä ne vastaavat 
yhteen ihmisen perustarpeeseen, turval-
lisuuden tarpeeseen.

POSSUKIN ON HELMIKUUSSA 
ANTIBIOOTTIVAPAA
Antibioottivapaiden tuotteiden vali-
koima laajenee helmikuussa possunli-
haan. Kauppias Suominen uskoo, että se 
on tervetullut lisä. Erityisen tärkeää on, 
että luotettava toimija osoittaa kulutta-
jille teoillaan, ettei jäädä sanahelinän 
tasolle.

Asiakkaat haluavat tietää mitä syövät 
Kotimaisuus, aitous ja alkuperä ovat tärkeimpiä kulutta-
jien valintoihin vaikuttavia tekijöitä.

SOK:n ostojohtaja Kim Strömsholmin mukaan ne liit-
tyvät tiiviisti eläinten hyvinvointiin ja kasvatusoloihin. 

Myös lihan antibiootteihin ja hormoneihin kiinnittää 
valinnoissaan huomiota arviolta 40 prosenttia kulutta-
jista, ja tämä joukko on pitkän aikavälin tarkastelussa 
kasvussa.

– Antibioottien vähäistä käyttöä Suomessa ei ole tuotu 
määrätietoisesti esille, koska meillä siihen ei liity ongel-
mia. Maailmanlaajuisesti antibioottien liikakäyttö ja 
lukuisat ruokaskandaalit ovat nostaneet ongelman esiin, 
Strömsholm sanoo.

Muissa Pohjoismaissa tilanne on samankaltainen kuin 
Suomessa: antibioottien käyttö on hallittua.  
Kotimaisuus on SOK:lle myyntivaltti.

– Se, että pystymme avaamaan tuotantoketjun kulutta-
jalle, on osa vastuullisuutta. Käytämme termiä radikaali-
nen läpinäkyvyys, ja se voi olla kotimaisen lihan suurim-
pia kilpailuvaltteja tulevaisuudessa. 

ENTISTÄ VAHVEMPAA VASTUULLISUUSVIESTIÄ
Strömsholm peräänkuuluttaa kotimaiselta lihalta entistä 
vahvempaa viestiä vastuullisuudesta ja terveellisyydestä.

– Siinä antibioottivapaus on yksi tekijä. Se ei yksin 
toimi, mutta voi kruunata jo ennestään hyvän tuotteen. 
Perusasiat, maku, pakkaus ja hinta, pitää olla kunnossa, 
ja tämä rakennetaan siihen päälle.

Tarinallistaminen on avainsana.
– On tehty valtavan hyvää duunia, miksi emme kerro 

siitä? Huikeat sankaritarinat pitää kertoa niin, että ne 
vetoavat tunteisiin. 

Informaatiotulvassa uusi merkki on toimiva ratkaisu.
– Leima pakkauksessa on yksi keino viestiä kuluttajalle. 

Antibioottivapaus on juttu, jolle on tilaus – siinä leima 
toimii!

Strömsholmin mukaan Atria on jo aiemmin onnistunut 
pakkausmerkinnöissä:

– Tilamerkintä tuo tuottajan lähemmäs kuluttajaa ja se 
on hyvä.

Kasvavasta keskustelusta huomaa, että kuluttajan kiin-
nostus antibioottivapautta kohtaan lisääntyy. Strömshol-
min mukaan myös tutkimukset tukevat tätä.

– Se mikä on nyt uutta, on hetken päästä standardi ja 
odotusarvo.

Tulevaisuudenvisioissa toistuu skenaario, että jatkossa 
syödään vähemmän, mutta parempaa lihaa.

Kotimaisuus on SOK:lle 
ehdoton myyntivaltti:  
96 prosenttia myydystä 
lihasta on kotimaista, 
Kim Strömsholm kertoo.

>

”Pakkauksen merkinnät 
antibioottivapaudesta ja 
tuottajasta vahvistavat 
entisestään ostopäätöstä, 
sillä ne vastaavat yhteen 
ihmisen perustarpeeseen, 
turvallisuuden tarpeeseen.”
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Kouluruokaa lämmöllä  
ja sydämellä
Tänä vuonna suomalainen kouluruoka täyttää 70 vuotta! Se on kiitettävä ikä ja 
myös kiitettävä asia, vaikka moni on saattanut olla eri mieltä omana kouluaika-
naan. 

Oma koulutaipaleeni alkoi 80-luvun puolivälissä ja minä lähtökohtaisesti tyk-
käsin kouluruoasta kovasti. Totta kai minäkin osallistuin vitsailuun kumiperu-
noista, jota ne todella välillä olivat. Eivätkä kaikki maut millään sopineet suu-
huni, osa niistä – kuten kalalaatikot – ei edelleenkään. 

Suurelta osin olin kuitenkin todella tyytyväinen koulun tarjoamaan ateriaan. 
Kestosuosikkeja minun aikaani olivat pinaattiletut, kalapuikot ja tietenkin jauhe-
lihakastike spagetin kera, vaikka spagetti ei ihan oikeaoppisen al denteksi ollut-
kaan keitetty.

Kanaviillokki, tuo yksi kouluruoan klassikoista, oli mielestäni myös oikein 
oivaa ruokaa kouluaikana, mutta en ole sen koommin sitä juurikaan syönyt. Pari 
vuotta sitten mieheni alkoi hekumoida kouluaikojen viilokilla. Sain siitä kim-
mokkeen kokeilla tuota herkkua omassa keittiössäni.

Keitin kanan, perkasin, tein kastikkeen ja haudutin. Kylkeen vielä oikeaoppi-
sesti keitetty riisi sekä mustaherukkahillo ja avot, täydellisen nostalginen nau-
tinto oli valmis!

Itse tehty kanaviilokki oli kaiken vaivan väärti, vielä parempaa kuin koulussa. 
Mutta nyt ymmärsin sen työmäärän, joka viillokin takia oli nähty, vaikkakin jos-
sain isommassa keskuskeittiössä. Harmi, kun en ymmärtänyt arvostaa sitä kou-
luaikana.

Niin pitkälle en kuitenkaan vielä ole muisteloissani mennyt, että tillilihaa oli-
sin ruvennut keittelemään, mutta ehkä nekin ajat ovat vielä edessä…

Koululaisten tavallaan kuuluukin mollata kouluruokaa, vaikka se sitten jälkikä-
teen tuntuu ehkä vähän hölmöltä. Mutta luulenpa, että jos suomalaiset oppilaat 
vietäisiin vaikka amerikkalaiseen kouluun, iskisi ikävä kotimaan kouluruokaa!

Vietimme juuri perheeni kanssa reilun kuukauden Los Angelesissa, jossa 
meillä on paljon ystäviä. Losissa vanhemmat tekevät joka päivä eväät lapsilleen 
koulun alkutaipaleella, jonka jälkeen lounas ruvetaan ostamaan koulun kah-
viosta. 

Kun kuulin mitä tarjolla on, en ihmettele, että ylipaino on Yhdysvalloissa 
vakava ongelma. Siinä missä meillä juodaan maitoa tai vettä, vedetään ison 
meren takana limua. Sokerin määrä kaikessa ruoassa on valtaisa ja transrasvoista 
tai prosessoidusta ruoasta en viitsi edes aloittaa. Jos sitä ruokaa pitäisi tunkea 
kiduksiin päivästä toiseen, uskon ettei kovin moni siitä tulisi hullua hurskaam-
maksi.

Tärkeimpänä, vaikkakin surullisena faktana on syytä muistaa myös se, että 
Suomessa tarjottu ilmainen kouluateria on edelleen monelle lapselle se päivän 
ainoa ateria.

K O L U M N I  
Vappu Pimiä

K
uva: Jouni H

arala

Vappu Pimiä on tv-juontaja ja radiotoimittaja, joka suhtautuu intohimoisesti ruokaan. Häneltä on ilmestynyt kaksi keittokirjaa, 
ja Radio Novan taajuudelta voi kuulla Vapun valtakunta -ruokaohjelmaa. Pimiä kannustaa kokkaamaan vähän parempaa 
arkiruokaa, laadukkaista raaka-aineista ja iloisella otteella.

Antibioottivapaus luo lisäarvoa
Kaupan näkökulmasta on tärkeää pystyä tarjoamaan 
kuluttajalle jäljitettäviä tuotteita, toteaa Keskon osto- ja 
myyntipäällikkö Janne Vuorinen.

– Sekä kauppa että kuluttaja arvostavat, että tietävät 
alkuperän. Jäljitettävyys tuo tuottajaa lähemmäs kulutta-
jaa. Vastuullisuus on Keskon strategian ytimessä, se liit-
tyy kaikkeen tekemiseemme, Vuorinen sanoo.

Antibioottivapaan lihan tarjoaminen on osa läpinä-
kyvää ketjua. Tosin kuluttajille ole pystytty avaamaan 
täysin, kuinka hyvät kasvuolosuhteet  Suomessa ovat ja 
kuinka puhdasta kotimainen liha on. Ulkomaille suun-
tautuva vienti kertoo, että meille jopa itsestään selviä 
arvoja – antibioottivapautta ja puhtautta – arvostetaan. 

– Suomalaista lihaa pidetään yhtenä maailman puh-
taimmista ja sitä arvostetaan maailmalla. 

Toistaiseksi antibioottivapaita tuotteita on ollut saa-
tavilla niukasti, ja esimerkiksi antibioottivapaan kanan 
kysynnästä on liian aikaista vetää vielä johtopäätöksiä. 

– Merkittyjä tuotteita ollut vasta vähän aika markki-
noilla. Vie enemmän aikaa, että kuluttajat löytävät ne. 
Toki valveutuneet kuluttajat ovat ne jo löytäneet, Vuori-

nen toteaa.
Samoin kuluttajan tietoisuudessa on vielä parannetta-

vaa.
– Antibioottivapaus on hieno ja hyvä asia. Se on ehdot-

toman tärkeää, kun tietää taustat. Kuluttajaa kiinnos-
taa kaikki, mikä liittyy eläinten hyvinvointiin, Vuorinen 
vakuuttaa.

Keinoja antibioottivapaan lihan tekemiseksi tykö ovat 
Vuorisen näkemyksen mukaan tarjoaman ja markkinoin-
nin lisääminen. On hyvä askel, että antibioottivapaus on 
mukana pakkausmerkinnöissä.

Meidän tehtävämme on tarjota kuluttajille erilaisia 
vaihtoehtoja, jolloin he voivat tehdä ostopäätöksiä aidosti 
omien tarpeidensa sekä mieltymystensä mukaan, Vuori-
nen kuvailee.

Vuorinen toivoo antibioottivapauden näkyvän myös 
ketjun muissa osissa.

– Ulkomailla on esimerkiksi ravintoloiden ruokalis-
toissa tällaisia merkintöjä – tämä korostuu tulevaisuu-
dessa.

– Isot toimijat, joilla on tuotannosta 
lähtien asia näpeissään, ovat uskottavia 
tekijöitä. Sitä uskottavuutta kannattaa 
hyödyntää, kun kerrotaan kuluttajille, 
miten kaikki lähtee tuotannosta. Teh-
dään sopimus tuottajan kanssa, sovitaan 
pelisäännöistä – muun muassa anti-
bioottivapaudesta – ja kuluttaja voi luot-
taa, että hän saa tämän tuotteen valitse-
malla jotain enemmän: hyvinvointia ja 
terveyttä, sellaista mitä ei pysty hyllyn-
reunan etiketissä mittaamaan, Suomi-
nen summaa.

Suominen uskoo, että kuluttajan, kau-
pan ja tuotannon yhteinen tavoite on 
turvallinen ruoka. Helpointa on valita 
kotimainen tunnettu tuote, jossa on kas-
vatustavasta, kasvimyrkyistä ja antibioo-
teista lähtien kaikki sovittu, määritelty 
ja valvottu.

Helmikuun lanseerauksen alla Suomi-
nen huolehtii talon sisäisestä koulutuk-
sesta:

– Ensisijaista on asiakkaan tietoisuu-
den lisääminen. Siinä auttaa viimeinen 
kädenojennus ennen asiakkaan pää-
töstä eli se, että lihamestarimme ja myy-
jämme ovat mahdollisimman tietoi-
sia siitä, mitä ensimmäisessä portaassa 
tapahtuu ja miksi tapahtuu. Haluan, 
että he osaavat vastata kysymyksiin. 
Autamme kuluttajia tiedostamaan, mistä 
on kyse, Suominen lupaa.

Samalla kauppias aikoo varmistaa, että 
valikoima eli saatavuus on kunnossa. 
Loppu jää kuluttajien käsiin.

Valikoiman kasvaminen on kaupalle 
aina haaste, Suominen muistuttaa.

– Jos on kaikkea sekä että, on haaste 
saada hallittua hävikkiä. Hinta on mer-
kittävässä roolissa eli markkinat ja 
kuluttaja ratkaisevat. Juuri siksi on tär-
keää tiedostaa, mitä eroa valinnoilla on: 
mitä saan enemmän, jos valitsen anti-
bioottivapaan tuotteen. Sama juttu kuin 
luomun kanssa: on tärkeää, että hintaa ei 
päästetä karkaamaan liian pitkälle, Suo-
minen sanoo.

Kauppiaalle tärkeintä on, että kulutta-
jilla on mahdollisuus syödä turvallisesti 
hyvää suomalaista ruokaa.

– Antibioottivapaus on  
lisäarvo samalla ta-
valla kuin GMO-vapaus ja 
luomu, toteaa Janne  
Vuorinen.
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LAATUA KYMPILLÄ

Teksti: Virpi Kulomaa

Kuvat: Johanna Kokkola

Mikä on kouluruokailun perusta? No ainakin 
ravitsemussuositusten mukaiset ja vastuullisesti  

tuotetut raaka-aineet – eli laatu.

K ouluruokailun kehittymisen näkee 
Pohjois-Karjalan tukipalvelut 
Polkka Oy:n palvelusuunnittelija 

Sinikka Pussisen mukaan parhaiten ruo-
kalistoilta. Joensuussa niitä on tallessa 
jopa 1960-luvulta saakka. Lasten ja nuor-
ten makumieltymykset ovat muuttuneet 
ja tuoneet listoille jatkuvasti uusia ruo-
kalajeja. 

Yksi kehitykseen vaikuttaneista 
asioista ovat kouluruokailusuositukset, 
joiden mukaisten ravitsemuskriteerien 
ja kestävien valintojen edistäminen on 
Polkassa kunnia-asia.

– Laatukriteerit ovat elintarvikehan-
kinnoissamme avainasemassa. Tuot-
teet, jotka eivät vastaa arvojamme tai 
tuotantoprosessimme mukaista laatuta-
soa, eivät yksinkertaisesti sovellu meille. 
Laatu tulee aina ensimmäisenä ja on 
kouluruokailun toteuttamisen perusta, 
Pussinen toteaa. 

Kouluaterialla oppilaiden valinnan 
mahdollisuutta on suositusten mukai-
sesti lisätty. Joka päivä tarjotaan kaksi 
pääruokavaihtoehtoa, joista toinen on 

aina kasvisruoka. Leipävalikoima on 
runsas, ja päivittäin tarjolla on pehmeää 
leipää sekä tuoretta lähileipomon luomu-
leipää. Lisäksi on kiinnitetty huomiota 
kasvatuksellisiin tavoitteisiin.

– Meillä on velvollisuus tukea lapsia 
ja nuoria terveellisten valintojen teke-
misessä sekä tutustuttaa heidät uusiin 
makumaailmoihin ja ruokaperinteeseen, 
Pussinen jatkaa. 

Joensuussa perinteitä tuodaan esiin 
suosituilla retroruokaviikoilla. Sil-
loin maistellaan menneiden vuosikym-
menten kouluruokasuosikkeja, kuten 
kanaviillokkia, sianlihakastiketta tai 
paikallista herkkua: perunavelliä gra-
hamlihapiirakoiden kera. 

– Teema on lisännyt ruokapuhetta 
kodeissa asti, Pussinen hymyilee.

Kouluruokailun kehityskaaressa alku-
aikojen päätavoitteena oli se, että vatsa 
täyttyy. Tämä on muuttunut vuosien 
kuluessa monipuolisiksi ateriakokonai-
suuksiksi, joiden laadulliset tavoitteet 
vaikuttavat suoraan elintarvikehankin-
toihin. >

Oona Kukkonen, 18, nautti jauhelihakeittoa 
Joensuun Yhteiskoulun lukiossa. Myös oppi-
laat ovat kiinnostuneita kouluruoan laadusta 
ja eettisistä valinnoista.

”Joensuussa perinteitä 
tuodaan esiin suosituilla 
retroruokaviikoilla. 
Silloin maistellaan 
menneiden vuosikym-
menten kouluruoka- 
suosikkeja”.
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Puhtaus myös maistuu, 
todella
Nyt eletään ilmaisen kouluruoan merkkivuotta. Se on niin hieno asia, että sitä on 
syytä muistaa monin keinoin. Atria nosti Ateria 2017 -messuilla ensimmäisenä 
kouluruoan 70-vuotisjuhlan esille. Vastaanotto oli todella positiivinen, osastol-
lamme oli katkeamaton virta kehujia sille, että juuri me nostamme tämän juhla-
vuoden esiin ja laajempaan keskusteluun. 

Juhlavuotta on syytä muistaa myös kouluissa; maukas ja ravitseva päivittäi-
nen ruoka voi olla itsestäänselvyys oppilaille. Mutta monessa Euroopan maassa 
asiat eivät ole näin hyvin, saati sitten muualla maailmassa. Voimme yhdessä 
laatia teemaan sopivia annoksia ja tuoda asian esiin myös erilaisin materiaalein 
ruokailijoille.

Atria tuo tänä vuonna laajan valikoiman antibioottivapaita-tuotteita myös 
Food Service -markkinaan. Olemme pitkin syksyä keskustelleet alan toimijoi-
den kanssa, ettei antibioottisanan tuominen ruokailuhetkeen välttämättä kii-
hota ruokahalua ja saa ruokailuhetkeä yhtään enempää elämykselliseksi. Ja 
näin varmasti onkin, jos käytetään viestinnässä pelkkää sanaa antibioottivapaa. 
Sama asia on, jos puhutaan salmonellattomuudesta tai hormonittomuudesta. Ei 
herahda vesi kielelle. 

Pointti onkin siinä, että eettisesti kasvatettu liha on puhdasta sekä maistuu 
hyvälle. Sellaiselle kuin lihan tuleekin. Jotta antibiootitonta lihaa pystytään 
tuomaan myyntiin, on koko ketjun oltava maailman huippua aina Atrian oman 
rehutehtaan rehuista lähtien ja ainutlaatuisen korkeatasoisesta eläinten kas-
vatuksesta siihen, kun liha on ruokailijan lautasella. Jäljitettävyys on vietävä 
yksilötasolle, jotta voidaan taata se, ettei eläin ole saanut antibiootteja koko elä-
mänsä aikana. Tähän eivät muut pysty.

 Antibioottivapaudesta kannattaa viestiä ruokailijoille. Se tarkoittaa, että 
olette valinneet raaka-aineeksenne puhtainta ja terveellisintä lihaa mitä saata-
villa on. Antibioottivapaus on puhtaan lihan kaikkein korkein aste. Se on laa-
tua, jota ei kannata myydä salaa. 

 Atrian yhteyshenkilöt auttavat suunnittelemaan, kuinka viesti kannattaa 
missäkin ympäristössä tuoda esiin ja mitä kannattaa korostaa. Tärkeintähän 
on, että ruokailija tuntee saavansa vastinetta rahoilleen miellyttävän ruoka-
hetken muodossa. Tieto siitä, että annoksessa käytetty liha on maailman puh-
tainta, tuo tilanteeseen varmasti oman positiivisen lisänsä.

 Oikein hyvää ja menestyksekästä suomalaisen ilmaisen kouluruoan merkki-
vuotta kaikille sen parissa työskenteleville huippuammattilaisille!

K O L U M N I  
Tuomas Sorri

K
uva: Elina H

im
anen

Kirjoittaja on Atria Food Servicen myyntijohtaja.

Polkka
• Polkka – Pohjois-Karjalan tuki-

palvelut Oy:n tuottaa ateria-, lai-
toshuolto- ja siivouspalveluja 
Joensuun alueen kouluihin, päi-
väkoteihin ja hoivalaitoksiin. Toi-
minta on alkanut vuoden 2017 
alussa. Yhtiön omistavat Siun 
sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- 
ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
ja Joensuun kaupunki.

• Yhtiö työllistää noin 550 henkilöä.
• Polkassa valmistetaan päivit-

täin yhteensä noin 11 500 ateriaa, 
josta kouluruokailun osuus on 
noin 43 %.

Siinä missä entisaikojen kyläkouluihin 
ostettiin raaka-aineet lähikaupan vali-
koimasta, tehdään hankinnat nykyisin 
osaavissa käsissä keskitetysti ja ne poh-
jautuvat yhteistyöhön, asiantuntemuk-
seen sekä asiakkaan kuunteluun. 

– Myös oppilaita kiinnostavat eettiset 
valinnat ja ruoan laatu, Pussinen kertoo.

Laadun näkökulmasta oleellista on 
lisäksi hyvä yhteistyö raaka-ainetoimit-
tajien kanssa ja siitä Pussinen kiittelee 
yhteistyökumppanina toimivaa Atriaa.

– Yhteistyömme on joustavaa ja vai-
vatonta. Voimme keskustella laatuun 
liittyvistä asioista avoimesti sekä etsiä 
yhdessä ratkaisuja.  

Lisäksi tieto esimerkiksi tuotemuutok-
sista kulkee nopeasti, samoin uutuuk-
sien testaaminen ja tuotekoulutusten 
järjestäminen hoituvat sujuvasti, Pussi-
nen sanoo.

– Nykyaikainen kouluruokailu on pit-
källe suunniteltu kokonaisuus, jossa ajat-
telemme aina ensin asiakasta, emme sitä 
mikä on meille helpointa tai vaivatto-
minta, toteaa Pussinen. 

VASTUULLISUUS OHJAA 
ELINTARVIKEHANKINTOJA
Vastuullisuus on keskeinen Polkan toi-
mintaa ohjaava arvo. Kestävien hankin-
tojen edistäminen on Joensuun kau-
pungin tavoitteena. Maakunnan vankka 
ruoantuotannon historia on luonut luon-
tevan pohjan kotimaisen ja lähialueen 
tuotannon arvostamiselle.

Elintarvikehankinnat tehdään yhteis-
työssä yhteishankintayksikkönä toimi-
van Pohjois-Karjalan hankintatoimen 
kanssa, joka vastaa varsinaisen kilpailu-
tusprosessin toteutuksesta maakunnan 
alueella.

– Hankintaprosessin tavoitteena on 
tukea asiakasorganisaatiomme strate-
gisia linjauksia ja periaatteita, kertoo 
hankinta-asiantuntija Salla Kokko Poh-
jois-Karjalan hankintatoimesta.

Nykyaikaisessa kilpailutuksessa hän 
painottaa yhtenä tärkeimmistä asioista 
suunnittelun merkitystä, sillä hankinnat 
ovat aina haastavia.

– Lähiruokaa ja laadukkaita tuotteita 
sinänsä ei voida vaatia hankinnan kri-

vahvemmin. Vastuullisuuteen liittyviä 
kriteereitä tarkastellaan kilpailutuksit-
tain. Lihassa tarkastellaan antibiootti-
vapautta, elintarviketurvallisuuteen ja 
eläinten hyvinvointiin liittyviä ehtoja tai 
muita eettisiä kriteereitä. 

Lisäksi laatua tarkastellaan aistinva-
raisen laadun arviointimenetelmällä 
systemaattisesti. Menetelmässä raa-
ka-aineita testataan tarjoajien anta-
mien ohjeiden mukaan valmisteltuna, 
jotta tuote nähdään käyttökuntoisena. 
Aistinvaraisesti pisteytettäviä asioita 
esimerkiksi lihan kohdalla ovat tuot-
teen rakenne, kuten irtonaisuus ja nes-
teen määrä pakkauksessa sekä ohjeen 
mukainen riittävyys. 

– Kaikki laadulliset vertailukriteerit 
on ilmoitettava avoimesti tarjouspyyn-
nössä, jolloin toimittajat tietävät, mitä 
vaadimme tuotteelta, Kokko muistuttaa.

– Hankintojen toteutuksessa on siir-
rytty yhä enemmän tuoteryhmäkohtai-
seen kilpailutukseen, joka mahdollistaa 
paneutumisen laadullisiin kriteerei-
hin entistä paremmin, kun keskitytään 
yhteen tuoteryhmään kerrallaan.

– Hankintakauden aikana käymme 
aktiivista vuoropuhelua kaikkien raa-
ka-ainetoimittajien kanssa, jolloin he 
ovat tietoisia toimintaamme ohjaavista 
asioista. Yhteistyön avulla voimme var-
mistaa, että saamme sitä laatua, mitä 
haluamme, Kokko toteaa.

Suunnitteluun ja tarjouspyynnön tekemiseen 
käytetty aika maksaa itsensä takaisin on-
nistuneena kilpailutuksena, toteaa hankin-
ta-asiantuntija Salla Kokko.

Palvelusuunnittelija Sinikka Pussinen 
pitää laatua ensimmäisenä asiana,  
johon kouluruokailun suunnittelussa 
panostetaan.

JOENSUU  KOULURUOKA:
Tämän hetken suosituimpia ruokia ovat erilaiset pastat, Sydänmerkillä 
varustettu makkarapannu ja salaattibuffat, jotka ovat saaneet  
paljon kiitosta. Yksi kestosuosikeista on perinteinen ohrapuuro, joka tuotannon-
muutoksen vuoksi jouduttiin väliaikaisesti poistamaan ruokalistalta, mutta joka 
oli palautettava oppilaiden erityistoiveesta pikaisesti takaisin.

Kilpailutuksessa 
laatukriteerien 
painottaminen 
on tullut mukaan 
entistä vahvemmin. 

teerinä, mutta nykyisin suositeltavan 
markkinavuoropuhelun kautta saadaan 
tietoa tuotteista ja voidaan mahdollistaa 
lähellä tuotettujen tuotteiden osallistu-
minen kilpailutukseen, Kokko kertoo.

Kilpailutuksessa laatukriteerien pai-
nottaminen on tullut mukaan entistä 
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LIHAN MESTARIT

NÄIN VARMISTAMME  
LIHAN JÄLJITETTÄVYYDEN 

Ennen yksin,  
nyt yhdessä 
Nurmon sikaleikkaamouudistus 
vaatii aiempaa tarkempaa yhteis-
työtä ja keskustelua atrialaisilta. 

Vielä muutama vuosi sitten arki Nurmon 
sikaleikkaamolla näytti varsin erilaiselta.

Lihanleikkuu tapahtui yksittäispöydissä, 
jossa ammattitaitoinen atrialainen leikkasi 
lihapalan alusta loppuun omin päin.

Nyt leikkuu on muuttunut vaiheleik-
kuuksi, jossa palat kulkevat kuljettimilla ja 
jokainen atrialainen tekee oman vaiheensa 
tuotteelle.

– Muutos on ollut suuri. Vaiheleikkaamon 
toiminta- ja työtavat ovat uusia, mutta myös 
hyppäys teknisellä ja automaatiopuolella on 
ollut iso, kertoo projektipäällikkö Tuomas 
Viita.

Nykyään atrialaisten työkavereina on 
myös robotteja, jotka mahdollistavat esi-
merkiksi saantohyötyjä tiettyjen tuotteiden 
osalta, koska niitä voidaan leikata automaa-
teilla hieman eri tavoin. Tietoa tarvitaan 
myös aiempaa enemmän; Atrian sikaleik-
kaamon ainutlaatuinen edelläkävijyys perus-
tuu tarkkaan tietoon siitä, mitä linjalla mil-
loinkin liikkuu.

– Tiedon siirtyminen vaatii hyvää keskus-
telua mekaniikan, logiikan ja toiminnanoh-
jausjärjestelmän välillä. Myös henkilöstön 
pitää huolehtia siitä, että vaihdot menevät 
oikein ja tieto siirretään niin kuin järjes-
telmä sen ilmoittaa.

– Kaikki tämä on tietenkin vaatinut paljon 
opettelua. Kokonaisuuden kehitys ja oppimi-
nen kaikkien osalta jatkuu edelleen, mutta 
tulevaisuus näyttää hyvältä. Suurimmista 
teknisistä haasteista on nyt selvitty.

Atria voi tarjota entistäkin puhtaampaa, 
vastuullisempaa ja jäljitettävämpää ruokaa.

– Missään muualla kaikkea teknologiaa ei 
ole saman katon alla, eikä missään muualla 
vastaavalla tavalla voida toteuttaa lihan jäl-
jitettävyyttä. Tämä on vain Atrialle mahdol-
lista, Viita päättää.

  

NÄIN SAADAAN LOPPUTUOTTEEN 
ETIKETTIIN ASTI TIETO, MILTÄ 

TILALTA LIHA ON TULLUT. 

RUHON TIEDOT  
TALLENNETAAN MIKROSIRUUN.

1

LEIKKAAMOSSA JÄRJESTELMÄ 
SEURAA JOKAISTA PALAA 

KULJETTIMILLA. 

3

PAKKAUSPISTEESSÄ LAATIKOT 
LUETAAN, JOLLOIN SAADAAN 

TIETO, MINKÄ TILAN TUOTTEITA 
LAATIKOSSA ON.

5

RUHOT JAOTELLAAN  
TILATIEDON MUKAAN. 

2

VALMIIT TUOTTEET LAITETAAN 
LAATIKOIHIN, JOISSA ON RFID-

TUNNISTE. RFID-TUNNISTEESEEN 
LISÄTÄÄN TIETO, MINKÄ TILAN 

TUOTTEITA LAATIKOSSA ON. 

4

TILAN VAIHTUESSA JÄRJESTELMÄ 
ILMOITTAA, ETTÄ LAATIKOT ON 

VAIHDETTAVA.
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1. Talvella vietän enemmän aikaa 
kotioloissa perheeni parissa. Lisäksi 
omakotitaloasujalla riittää aina puuhaa 
kiinteistön kunnossa pidossa ja piha-
töissä.

2. Talvisin harrastan enemmän sisäpe-
lejä, kuten salibandya ja uintia.  Kyl-
minä päivinä ruuaksi maistuvat – ja 
urheiluun voimaa antavat – parhaiten 
keitto-  ja pataruoat.   

 

 

Tammiston K-Citymarket lukeutuu pinta-alal-

taan Suomen suurimpien citymarkettien joukkoon. 

Kauppa työllistää elintarvikepuolella 64 henkilöä 

ja on liikevaihdoltaan Vantaan kolmanneksi suurin 

vähittäiskauppa. Kaupan valikoimassa panoste-

taan ennen kaikkea laatuun, valikoimaan ja asia-

kaspalveluun.

1. Talvi näkyy arjessani erityisesti lasten 
harrastusten kautta. Vili 14 v, Viivi 12 
v ja Vilja 9 v pelaavat kaikki jääkiek-
koa Urjalan Sisukiekossa sekä hiihtä-
vät kilpaa Tammelan Ryskeessä. Illat 
ja viikonloput ovat melko hektisiä, joten 
ruoan pitää olla nopeaa tehtävissä 
sekä tietysti hyvänmakuista. Atrialla on 
monia perhettämme helpottavia tuot-
teita kuten erilaiset broilerit, makkarat 
ja lihat. 

2. Erityisesti tulee mieleen ala-asteajat 
1980-luvulta, kun koulun hiihtokilpai-
lun päätteeksi syötiin aina hernekeittoa 
ja höyryävän kuumaa mehua. 

 

 

Anna-Stiina Välimäki hallinnoi Parker Hannifin 

Urjalan-yksikön henkilöstöruokalaa sekä Urjala 

Worksin tiloissa oleva ruokalaa, ja tarjoaa toimi-

nimellään myös laadukasta pitopalvelua arkeen 

ja juhlaan. 

KAUPPIAS KIMMO VILPAS  
K-CITYMARKET TAMMISTO 
VANTAA

KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ   
ANNA-STIINA VÄLIMÄKI 
PARKER HANNIFIN HENKILÖSTÖRUOKALA 
URJALA

SELFIESSÄ

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

1. Talvella meillä on usein tapana kokata 
pitkään haudutettuja, hyviä liharuokia. 
Mukaan pataan heitetään juureksia ja 
tuoreita yrttejä. Talvisaikaan käytämme 
isoa leivinuunia, jossa paistetaan sata-
kuntalaista kakkoa. Jälkilämmöllä kyp-
syy mukavasti laatikkoruuat tai vaikka 
rapeapohjaiset pizzat.

2. Parhaita talvisia ruokamuistoja on esi-
merkiksi makkaran grillaaminen nuo-
tiolla poikieni Urhon ja Toivon kanssa. 
Myös talven juhlat ruokineen ovat par-
haita talvisia ruokamuistoja. Erityisesti 
joululla ja joulun herkuilla on suuri 
merkitys. Joulupöydän kruunaa kun-
non harmaasuolattu kinkku. 

 

 

Timo Ojala on toiminut K-supermarket Teljänpor-

tin kauppiaana vuodesta 2014. Kauppa työllis-

tää 15 henkilöä. Kaupan valikoimassa satsataan 

ennen kaikkea monipuoliseen lähiruokatarjon-

taan. 

1. Talvi näkyy puhtaissa kotimaisissa 
raaka-aineissa, joita ovat esimerkiksi 
juurekset, sienet ja perunat. Talvella 
hyödynnetään uunin lämpö, ja tuot-
teita kypsennetään pitkään: suosimme 
yksinkertaisia makuja uudella twistillä.

2. Parhaat muistot vievät lapsuuteen, 
kodin lämpöön ja äidin kokkausten 
äärelle: lihapadoista, leivistä ja pullista 
levisi kotoisa tuoksu, jonka haistoi ulos 
asti. 

 

 

Myllärin Kulma on lounastarjontaan painottunut 

ruokaravintola Lappeenrannassa. Myllärin Kul-

masta tarjotaan maukasta, rakkaudella tehtyä 

kotiruokaa. Myllärin Kulma tarjoaa yksilöllisesti 

valmistetun pitopalvelun ja tilat, jossa voi järjestää 

kokouksia ja muita yksityistilaisuuksia.

KAUPPIAS TIMO OJALA  
K-SUPERMARKET TELJÄNPORTTI 
KOKEMÄKI

KEITTIÖMESTARI ULLA LIUKKONEN  
RAVINTOLA MYLLÄRIN KULMA 
LAPPEENRANTA

TALVEN 
MAKUA
Sydäntalvella tarvitaan 
vahvoja, lämmittäviä  
ruokia, joilla pysyy liik-
keessä pakkasen pur-
ressa. Ulkoilu herättää 
ruokahalun ja mieleen-
painuvimmat ruokamuis-
tot syntyvätkin usein 
retkeillessä tai vaikkapa 
hiihtolenkin jälkeen kyl-
män nipistellessä poskia. 
Miten talvi vaikuttaa 
ruoka-alan ammattilais-
ten elämään ja millaisia 
elämyksiä ruoasta heille 
on talvisaikaan syttynyt?  

Teksti:   Timo Riihentupa, Merja Haverinen

Tätä kysyimme:

1. Miten talvi näkyy ja 
maistuu arjessasi?

2. Mitkä ovat parhaimmat 
talviset ruokamuistosi?

OTIN SELFIEN!

Juhlitaan  
yhdessä 
koiran vuotta! 
Kiinalaisen uuden vuoden juhlaa vie-
tetään 15. helmikuuta Helsingissä 
Keskuskadulla ja Rautatientorin Jää-
puistossa.

Atria on yksi tapahtuman pääyh-
teistyökumppaneista ja näkyvästi 
mukana juhlinnassa. Kiinalaisen 
uudenvuoden kunniaksi Atria Mesta-
rit ovat laittaneet parastaan ja Atrian 
juhlateltassa Jääpuistossa tarjoillaan 
makoisaa possua kiina-suomityyliin. 

Ulkoilmajuhlassa nähdään värik-
käitä leijona- ja lohikäärmetans-
seja sekä monipuolista uudenvuoden 
ohjelmaa suomalaisten ja kiinalaisten 
taiteilijaryhmien esittämänä.

Tervetuloa mukaan!

Lue lisää:  
kiinalainenuusivuosi.fi

               #kiinalainenuusivuosi
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Tsukemono 

• 250 g porkkanoita, daikon-retikkaa, 
kurkkua suikaleina

• 25 g riisiviinietikkaa
• 5 g  suolaa
• 10 g hunajaa
• pieni pala tuoretta inkivääriä

Leikkaa vihannekset pitkiksi suikaleiksi. 
Sekoita etikka, suola, hunaja ja raasta 
inkivääri joukkoon. Sekoita vihannesten 
joukkoon ja anna maustua vähintään 20 
minuuttia. Rullaa esille laitettaessa.

Marinoidut siitakkeet

• ½ dl vähäsuolainen soija
• ½ dl miriniä
• 1 kpl valkosipulin kynsi viipaloituna
• 100 g siitake sieniä jalka poistettuna
• pala sitruunankuorta 

Kiehauta kaikki ainekset kattilassa ja 
anna maustua vähintään 20 minuuttia.

1.  Tsukemono-salaat-
tia varten kasvikset 
siivutetaan mando-
liinilla.

2.  Leikkaa Takuumu-
rea naudanpaisti 
ohuiksi siivuiksi.

3.  Lihapalat kypsenne-
tään kiehuvassa lie-
messä nopeasti hul-
jutellen.

Esillepano: Kääri marinoidut kasvikset 
kauniiksi rulliksi lautaselle. Kasaa vie-
reen anteliaasti lihaa ja ripottele lihan 
päälle paahdettuja seesaminsieme-
niä. Korianterin lehdet tai raikas sil-
musalaatti tuovat annokseen makua ja 
näköä.

PERUSPALAT

Jouni Toivanen siivuttaa naudan lihaa 
ohuiksi siivuiksi ja laittaa ne kauniisti 
sivuun odottamaan. – On tärkeää, että 
lihaa on riittävästi, koska makuliemessä 
roseeksi kypsennetyn lihan syömistä on 
vaikea lopettaa.

Shabu shabu on japanilainen vas-
tine fonduelle. Se on kevyempää, koska 
raaka-aineet kypsennetään kuumassa, 
vesipohjaisessa dashi-liemessä. Dashin 
tunnusomainen maku tulee kombu-me-
rilevästä, sekä katsuo bushista, joka on 
kuivattua, liekitettyä ja käynyttä tonni-
kalaa. Liemi on japanilaisten keittojen 
kuten miso-keitonkin perusliemi. 

Perinteisesti shabu shabu tarjoillaan 
suoraan keittopadasta ja jokainen kyp-
sentää oman annoksensa itse. Liha-
siivuja huljutellaan syömäpuikkojen 
avulla kiehuvassa liemessä ja kypsynyt 
liha dipataan ennen suuhun ohjaamista 
sesam-soija –kastikkeessa.

Valistunut juhlien järjestäjä tietää, että illanistujaisista tulee hauskat, kun porukka 
pääsee puuhastelemaan jotain hauskaa. Takuumureasta naudasta tehty shabu shabu 
toimii takuuvarmasti. Valmistelut on helppo tehdä etukäteen ja jokainen juhlija 
kypsentää oman annoksensa juuri ennen sen nauttimista.

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

–Ruokalajin nimi ”shabu shabu” tulee 
muuten siitä, miltä kypsyvä liha kuulos-
taa liemessä huljuessaan ja padan reu-
naan osuessaan, kertoo Toivanen. 

Tällä kertaa Toivanen tekee shabu sha-
busta tyylikkäät lautasannokset. Lihan 
kumppaniksi valmistetaan rapeaa tsu-
kemono-salaattia kasviksista, pikant-
teja siitakesieniä ja wasabimajoneesia. 
Annos on yhtä kaunis kuin herkullinen-
kin. Lopun dashi-liemen voi valmistaa 
keitoksi lisäämällä joukkoon kasvik-
sia, höyrytettyä riisiä ja rikki vatkattu 
kananmuna. Shabu shabu!

Dashi 

• 15 g kombu-levää
• 900 g vettä
• 25 g katsuobushi -tonnikalaa

 
Lämmitä vesi 60 asteeseen, lisää kombu 
joukkoon ja hauduta tunti. Nosta kombu 
pois liemestä. Nosta lämpötila 80 astee-
seen, sammuta ja lisää katsuo bushi 
joukkoon. Pidä vain 10 sekuntia ja siivilöi 
liinan läpi.

Shabu Shabu

• 5 dl dashi-lientä
• 500 g naudan paistia
• suolaa ja mustapippuria myllystä
• 1 tl sesamöljyä
• 3 rkl paahdettuja sesamin siemeniä

Leikkaa paisti ohuen ohuiksi siivuiksi. 
Kuumenna liemi kiehuvaksi ja kypsennä 
lihasiivut nopeasti käännellen liemessä. 
Nosta sivuun ja mausta suolalla ja pippu-
rilla. Keitä lientä kasaan ja tarjoa lopuksi 
kastikkeena. Tee tämä kaikki juuri ennen 
tarjoilua.
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3 X UUTTA

1. Atria Nauta punaviini- 
paisti 800 g

Atrian punaviinipaisti on upea juhlapöydän  
herkku, joka valmistuu uunissa tunnissa.  
Tarjoa liha kastikkeen kera.

2. Atria Perhetilan mehevä 
rustiikkikuutio kanan-

fileestä 350 g
Mehevät suomalaiset kananfileekuutiot sopivat niin 
arkiruoaksi kuin vaativaankin kokkailuun. Valmiiksi 
suolatut fileet helpottavat lihan käsittelyä.

3. Atria Vuolu Kana Fajitas 
200 g, Atria Vuolu Porsas 

Sweet’n Smoke 200 g
Suosittua vuolulihaa on jälleen saatavilla kahdessa 
uudessa makumaailmassa. Nämä näppärät herkut 
sopivat erinomaisesti sekä salaatteihin että napos-
teluun.

PÖYDÄLLÄ

PALKITUSTI PARAS
Atrian uusi jauhelihapakkaus 
on kahminut roimasti 
palkintoja ja tunnustusta. 

Atrian ”jauhelihan kokoinen pakkaus” 
edustaa lajissaan täysin uudenlaista pak-
kausratkaisua. Pakkaus on yksinkertai-
nen, tyylikäs ja toimiva. Joustomuovista 
valmistettu pakkaus vähentää materi-
aalin kulutusta ja säästää tilaa. Viime 
talvena lanseerattu jauhelihapakkaus 
kehitettiin Atrian johdolla ja pääyhteis-
työkumppanina oli Packdesign ID.

World Packaging Organization WPO 
valitsi maailman vuoden 2018 parhaat 
pakkaukset. Atrian jauhelihapakkaus 

voitti oman sarjansa ja palkittiin pakka-
usalan WorldStar-maailmanmestariksi. 
WorldStareista kilpaili 318 pakkausta 38 
eri maasta.

Aiemmin jauhelihapakkaus palkittiin 
pohjoismaisen pakkauskilpailun Scans-
tarilla. Lisäksi jauhelihapakkaus sai 
samassa kilpailussa ”First choice” -mai-
ninnan, eli se valittiin koko kilpailun 
parhaaksi pakkaukseksi.

Marraskuussa 2017 Atrian jauheliha- 
pakkaus valittiin K-Ruoka Awardsin 
Vuoden Vastuullisuusteoksi 2017. Atrian 
taidonnäyte äänestettiin voittajaksi yli-
voimaisella ääniosuudella (61,89%).

Pakkausinnovaatio vähentää muovi-
jätteen määrää 150 tonnilla vuodessa ja 

Näin se  
tehtiin
”Jauhelihassa itse tuotetta ei 
voi enää kauheasti muuttaa, 
mutta pakkaus voisi olla kilpai-
lukeino”, kertoo vähittäiskaup-
palihan tuoteryhmäpäällikkönä 
työskentelevä Anna Kultalahti, 
joka kuului myös uuden jauhe-
lihapakkauksen tuotekehitys-
tiimiin. 

Lue jauhelihapakkauk-
sen tiimitarina:  

               bit.ly/2kJxlzs

Atrialla 700 nuorta 
kausitöissä tänä(kin) 
vuonna
Atrialle palkataan noin 700 nuorta sesonkitöihin. 
Ensimmäiset työsuhteet alkavat jo helmikuussa, 
mutta suurin tarve kausityöntekijöille on loppu- 
keväästä ja kesällä. Atrialla kesätyöntekijät ovat  
arvokas lisä sesonkikiireeseen. 

– Atrialla ei pelätä antaa nuorille tehtäviä, joissa 
pääsee kehittymään ja näyttämään osaamisensa. 
Kesätyöntekijät tuovat mukanaan uutta tietotaitoa 
sekä tuoretta ajattelua, Atria Suomen toimitusjohtaja 
Mika Ala-Fossi toteaa.

tekee jauhelihasta entistä helppokäyt-
töisemmän arjessa. Uusi jauhelihapak-
kaus tuotettiin Suomi 100 -juhlavuoden 
kunniaksi.

ATRIAN AURINKO 
TUOTTAA JO 
ENERGIAA
EU:n energiakärkihankkeisiin kuu-
luva Atrian aurinkosähköpuisto tuot-
taa jo uusiutuvaa, päästötöntä ja koti-
maista energiaa Nurmon tehtaan 
käyttöön, vaikka rakentaminen on 
vielä kesken.

Kun Suomen suurin aurinkosäh-
köpuisto on tämän vuoden syksyllä 
saatu kokonaan käyttöön, 24 000 
aurinkopaneelia peittävät alleen 
lähes yhdeksän jalkapallokentän ver-
ran maa- ja kattopinta-alaa. Mittaluo-
kaltaan vastaavia aurinkovoimaloita 
ei löydy esimerkiksi naapurimaista 
Ruotsista tai Norjasta.

Atrian Aurinko on yksi työ- ja elin-
keinoministeriön 11:stä energiakär-
kihankkeesta ja saanut tähän minis-
teriöltä hanketukea.

Lisätietoja: 
 www.nurmonaurinko.fi

24 000 
aurinkopaneelia

Sähköä 

5 600 
megawattituntia

ATRIAN   AURINKO
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ENNEN & NYT   Punajuurisalaatti

Atrian Perinteinen punajuurisa-
laatti on toiminut jo vuosikymmeniä 
erilaisten ruokien lisukkeena ja lei-
vän välissä. Maku tähän taidonnäyt-
teeseen tulee tuoreesta majoneesista.

Katso paikkakuntakohtaiset haut osoitteessa: atria.com/kesatyo

Tuttu punajuurisalaatti on saa-
nut uuden ja entistäkin ehomman 
pakkauksen. Rasian sisältö on nyt 
vähintäänkin yhtä ihastuttava kuin 
ennenkin.

PÖYDÄLLÄ

Atria Sika  
-ketjulle  
saparopalkinto
Atria Sika -ketjuun kuuluva ilmajoki-
nen lihasikala Sikanan tila palkittiin 
EU PiG Grand Prix -kilpailussa ”tail 
docking” -sarjassa, jossa etsitään par-
haita käytäntöjä sikojen hännän puren-
nan ehkäisyyn.

Tila edusti kilpailussa suomalaisia 
sikatiloja. Vuonna 2006 perustettu sikala 
edustaa toimintatavoiltaan tavallista 
suomalaista tilaa, jossa eläinten hyvin-
vointiin ja hoitoon panostetaan, kuten 
muillakin Atria Sika -ketjun tiloilla.

Sikojen häntien typistäminen on 
EU:ssa kiellettyä, mutta vain Suomessa 
ja Ruotsissa sikoja kasvatetaan ilman 
rutiininomaista häntien typistämistä. 
Hännänpurenta on häiriökäyttäytymistä 
ja oire stressistä.

– Hännänpurentaan vaikuttavat eri-
tyisesti sikojen olosuhteet, Atria Sika 
-eläinlääkäri Taneli Tirkkonen kertoo. 

Tirkkosen mukaan hännänpurenta ja 
sen aiheuttamat tulehdukset ovat yksi 
yleisimpiä syitä antibioottihoidoille. Kun 
häiriökäyttäytymistä ei esiinny, ei ole 
juuri lääkintätarvettakaan.

EU PiG on verkosto, jonka tarkoi-
tuksena on viedä parhaita käytäntöjä 
eurooppalaisilta sikatiloilta toisille. EU 
PiG Grand Prix -kilpailussa palkitaan 
sikatilojen parhaita käytäntöjä eri puo-
lilta Eurooppaa.

Sikala Showroom ihastuttaa  
Nurmossa
Atrian antibioottivapaaseen sianlihan-
tuotantoketjuun kuuluva Honkala tila 
on avannut ikkunansa sikojen elämästä 
kiinnostuneiden ihasteltavaksi. Seinä-
joen Keski-Nurmossa sijaitsevan Honka-
lan tilan yhteyteen on rakennettu erilli-
nen Sikala Showroom, joka mahdollistaa 
tutustumisen sikojen elämään. Show-
room on askel avoimempaan ja läpinäky-
vämpään sianlihantuotantoon.

Honkalan tilan Sikala Showroomiin 
pääsee tutustumaan Sarka-messujen 
yhteydessä, jossa showroom on yhtenä 
vierailukohteena. Sarka-messut on maa-
tilarakentamisen, energian ja metsätalo-
uden ammattilaistapahtuma.

Showroomin avajaisia vietettiin tam-
mikuussa. Idea kumpusi halusta tehdä 

lihantuotannosta entistä avoimempaa.
Kotieläintiloille ei mielellään päästetä 

ulkopuolisia, sillä vieraat saattavat tuoda 
mukanaan erilaisia tauteja. Nyt sikojen 
elämää pääsee tarkkailemaan bioturval-
lisesti ikkunoiden kautta, kertoo Atria 
Sika -ketjun kehityspäällikkö Niina 
Immonen.

Honkalan tilaa isännöi Pentti Hon-
kala. Tilalla on kasvatettu lihasikoja vuo-
desta 2002 lähtien. Kasvatuspaikkoja on 
1 500. Tilalle valmistui hiljattain uusi 
lihasikaosasto, jonka yhteyteen samaan 
aikaan rakennettiin Sikala Showroom. 
Porsaisiin tutustuminen tapahtuu show- 
roomin ikkunoiden kautta, sisätiloihin 
mennä lainkaan.

– Tämä on askel avoimempaan ja läpi-

Kesätyö- 
haku on auki!

YHTEISTYÖ SAA 
JATKOA
Atria Suomi Oy:n ja Suomen Hiihtoliiton 
kaksi vuotta sitten alkanut yhteistyö saa 
jatkoa. Kumppanit ovat solmineet uuden 
kaksivuotisen yhteistyösopimuksen. 

Atria ja Hiihtoliitto aloittivat yhteis-
työnsä syksyllä 2015. 

Uuden sopimuksen kulmakivenä  
on edelleen Suomen maastohiihtomaa-
joukkue. Maastohiihdon Suomen Cupin 
tapahtumissa ja Lahden maailman- 
cupissa Atria on vahvasti mukana. 

Uutta kumppanuudessa on Hiihtolii-
ton ja Ampumahiihtoliiton Lumilajit 
Liikuttavat -hankkeen suosittu Lasten 
Lumipäivät -kiertue. 

www.hiihtoliitto.fi

näkyvämpään sianlihantuotantoon. 
Tietääksemme tämä on ensimmäinen 
showroom Suomessa, Niina Immonen 
iloitsee.

Pentti Honkalan yhteistyökumppa-
nina toimii Atria. Halukkailla on mah-
dollisuus tutustua normaalin porsaan 
elämään ottamalla yhteyttä omaan 
Atrian yhteyshenkilöön.

Tutustu Honkalan tilaan:  
bit.ly/honkalantila

50 % 
 

enemmän  
Sydän-merkki- 
tuotteita
”Atrian tavoitteena on lisätä Sydänmerk-
kiin oikeuttavien ammattikeittiötuottei-
den määrää 50 prosenttia vuoden 2016 
alun tasosta, jolloin Sydänmerkki-tuot-
teita oli 37. Vuoden 2018 loppuun men-
nessä tavoitteena on 56 Sydänmerk-
ki-tuotetta. Tämä tavoite saavutettiin jo 
syksyllä 2017! Todellisuudessa vuonna 
2018 tulemme ylittämään aikaisemman 
tavoitteemme.”

Leena Luntin blogi:  
bit.ly/2jSaTVy
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ja Markku Puska.



TUTUKSI

KIINAN VIENTI VAUHTIIN
Voitto maailman puhtaimmalle possulle

Kiinassa syödään nyt suomalais-
ta possunlihaa vuosien ponniste-
lujen jälkeen. Sadat atrialaiset ja 
monet tuotantotilat ovat tehneet 
lähes mahdottomasta menestyk-
sen – asiantuntijuudella, asen-
teella ja yhteistyöllä.
Teksti: Miika Kaukinen, kuva: Henri Saranpää

K iina-viennin johtaja Markku Hirvi-
järvi on atrialaisista ylpeä. 

– Meillä on terve asenne ja hyvä 
ote viedä asiat maaliin. Tuote myydään 
ja tehdään aina loppukäyttäjää ajatellen 
niin Suomessa kuin vientimarkkinoilla.

Ensimmäinen sianlihakontti Kiinaan 
lähti viime vuoden toukokuussa.  Käy-
tännössä Atrialla oli alle seitsemän kuu-
kautta aikaa huolehtia, että jokaisessa 
Kiina-kontissa, laatikossa ja paketissa on 
kaikki pilkulleen kunnossa. 

LAADUKKAASTI JA TEHOKKAASTI
Kiinalaiset eivät joka maassa käy, vaikka 
kosijoita riittää. Vientilupaprosessi oli 
tarkka ja vaatimukset kovia. Uudella 
Atrian sikaleikkaamolla, aukottomalla 
jäljitettävyydellä ja prosessinhallinnalla 
on ollut suuri rooli seulan läpäisyssä.

– Suomalainen puhdas luonto antaa 
aivan uniikin kokemuksen asiakkaille, 
ja puhtaasta luonnosta syntyy tieten-
kin myös puhdasta ja herkullista ruokaa. 
Meillä on tehokas ja moderni tehdas ja 
ammattitaitoinen henkilökunta. Tuot- 
teiden tekemisen laadulla ja kilpailu- 
kykyisyydellä pystymme kasvamaan  
niin kotimaassa kuin vientimaissamme, 
Hirvijärvi arvioi.

– Kiinalaisten kumppanit ovat perin-
teisesti kooltaan ja historialtaan vahvoja. 
Ostoslistalla on siis tulevaisuutta, puh-
tautta ja ruokaturvallisuutta. He kiitte-
levät myös lihan makua, vientipäällikkö 
Jani Vänskä kertoo.

Kehityspäällikkö Antti Laukkonen 
tietää, miten maku ketjussa luodaan.

– Koordinoimme koko ketjua alku-
tuotannosta lähtien. Hyvä maku alkaa 
eläinten hyvästä hoidosta. Tehtaalla lin-
jat ovat puhtaita. Kaikki työskentele-
vät puhtaissa vaatteissa, ja yleisilme on 
siisti. Jäljitettävyys on yksi tuotantoket-
jumme tekijöistä, jotka mahdollistavat 
meillä Kiinan vientivaatimusten täyttä-
misen – dokumentoidusti. Sen takana 
on iso joukko väkeä alkutuotannosta ja 
Atrialta.

Erityistoivomuksiakin oli, ja ne on saa-
tettu tuotannolliseen mittakaavaan.

– Kiinan markkinoille myytävä liha 
pitää leikata täsmälleen oikeaan kokoon 
ja painoon. Potkakin pitää leikata 
sahauskulmaltaan siten, että se pysyy 
pystyssä tarjoiltaessa, projektipäällikkö 
Tuomas Viita kertoo.

Atrian Kiinan vientiä on edistänyt koko yhtiö mutta erityisesti sen ytimessä on Kiina-tiimi: vientiassistentti Tarja Lehtinen (vas.), projektipäällikkö 
Tuomas Viita, tuotepäällikkö Paavo Juntunen, kehityspäällikkö Antti Laukkonen, Kiinan-viennin johtaja Markku Hirvijärvi, vientipäällikkö Jani 
Vänskä ja pakkauskehityksen Heli Peltokangas. 
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Valoa!
Arjen jaksamista ja elinvoimaa säätelee voimakkaasti valon määrä sekä 
sen vaihtelu kesän yltäkylläisestä valoisuudesta talven kaamokseen.

Talvipäivänseisauksesta eli vuoden pimeimmästä ajankohdasta on 
selvitty kuitenkin jo alkutalveen, mikä tarkoittaa sitä, että aurinko pil-
kistelee toiveikkaasti ja päivät pitenevät entisestään. Tammikuussa 
valoisista hetkistä on ehditty nauttia jo kuuden tunnin ajan.

Valoisuuteen vaikuttaa auringonnousun ja -laskun ohella myös pilvi-
syys. Vuoden pilvisintä aikaa vietetään loppusyksystä alkutalveen, eli 
juuri silloin, kun valoa on muutenkin niukimmin tarjolla. 

Talvella valoisuus riippuu lisäksi lumiolosuhteista. Kirkas hanki luo 
muuten pimeään ajanjaksoon valoa ja iloa, koska se heijastaa 80–90 
prosenttia saapuneesta valosta – valon määrä lähes kaksinkertaistuu!

Lähde: ilmatieteenlaitos.fi
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HUOMAATKO KAKSI 
EROAVAISUUTTA?

Eroavaisuudet ovat puhtaus ja alkuperä – ne ovat tärkeitä eroja, vaikka niitä ei näe. 
Suomalainen liha on puhdasta. Atria Perhetiloilla lihan puhtaus on viety vielä askeleen 
pidemmälle: huolellinen eläinten hoito ja ensiluokkainen ravinto takaavat, että pos- 
sut eivät tarvitse koskaan antibiootteja. Voit olla varma lihan turvallisuudesta, kun 
pakkauksessa oleva merkki kertoo täydellisestä antibioottivapaudesta. Pakkauksesta 
näet myös, miltä tilalta liha on peräisin. 

Täysin antibioottivapaiden possujen kasvattaminen vaatii lisätyötä, mutta eläinten terveyteen 
ja hyvinvointiin keskittyminen on juuri sitä työtä, jota Atria Perhetiloilla osataan ja halutaan tehdä. 
Uskallamme väittää, että Atria Perhetiloilta tulee maailman puhtainta ja parasta lihaa. atria.fi/maailmanpuhtain


