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Ruoka alan  
ilmiöt, ihmiset,  
hyödyt & vinkit! 
Lue ja katso Hyvä Ruoka  
-verkkomediasta: 
bit.ly/HyvaRuoka

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

Hyvän mielen 
ruoka
Professori Maria Fredriksson-Ahomaalla on 
meille hyviä uutisia: Syömme maailman puhtainta 
ruokaa. 

– Suomalainen ruoka on puhtaudessa ja turvalli-
suudessa huippulaatua. Sekä mikrobiologiset että 
kemialliset riskit ovat meillä selvästi pienemmät 
kuin valtaosassa muista maista, Fredriksson- 
Ahomaa linjaa. 

Suomessa alkutuotantoa valvotaan tiukasti, tuo-
tantoeläimille ei anneta kasvuhormoneja, eikä 
niitä lääkitä antibiooteilla turhan takia. Näin ollen 
esimerkiksi kemiallisten jäämien tai antibioot-
tiresistenttien bakteerien määrä suomalaisessa 
lihassa on olematon.

– Paras tapa varmistua ruoan puhtaudesta on 
sen takia pitää huolta raaka-aineiden puhtaudesta 
ja valvoa riskejä etenkin alkutuotannossa. 

Niin kuin meillä tehdään.
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Yhdessä syömällä 
syrjäytymistä vastaan

Tutkija Antti Maunun mielestä ruokailu voi parhaimmillaan 
ehkäistä jopa syrjäytymistä. Maunu hakee tukea näkemyksil-
leen tutkimuksesta, jossa hän vertaili opiskelijoiden sosiaalisia 
valmiuksia ryhmäkeskusteluissa. Mukana oli viitisenkymmentä 
16–18-vuotiasta nuorta.

Tarkasteluissa oli kaksi ryhmää: ryhmää A ryhmäytettiin 
muun muassa nauttimalla kolmen kuukauden ajan yhdessä 
aamupuuro jokaisena koulupäivänä, ryhmää B ei puoles-
taan ryhmäytetty.

Tuloksia tarkasteltaessa ryhmien vuorovaikutuk-
sessa havaittiin iso ero. Tutkimusta tehtäessä ryh-
mässä A puheenvuoro kiersi, toisten puheenvuo-
roja kuunneltiin ja kommentoitiin. Ryhmässä B ei 
muodostunut omaehtoista ryhmäkeskustelua, vaan 
suulaimmat puhuivat haastattelijan päälle ja tukah-
duttivat keskustelun kommenteillaan. Hiljaiset 
vetäytyivät vuorovaikutuksesta.

Maunu sanoo, että ryhmässä A opittiin tasave-
roiseen ja oma-aloitteiseen toimintaan. Ryhmä 
B taas opetti arkuuteen, passiivisuuteen sekä 
tungettelevaan suulauteen tai väistelyyn.

Hänen mukaansa ruokailu on hyvä, konk-
reettinen ja tasa-arvoinen keino yhteisöllisyy-
den synnyttämiseen – siis pedagogiikkaa!

Lähde: Etl.fi, Antti Maunun Elintarvikepäivässä 2017 puheenvuoro  
”Ruoka, rakkaus ja rutiinit – yhteisöllisyyden ihana tuska”.

ATRIALTA

Oletteko panneet merkille, että mediassa 
on alettu enenevässä määrin käydä kes-
kustelua antibiooteille vastustuskykyi-
sistä bakteereista? On ollut puhetta siitä, 
että mikäli antibioottien holtittomaan 
käyttöön ei puututa, käytössämme ole-
vien antibioottien teho heikkenee vuosi 
vuodelta. Tietoisuus asiasta on noussut, ja 
kuluttajia on alkanut huolestuttaa myös 
liiallinen antibioottien käyttö liharuoan 
tuotannossa.

Atrialla on meille kaikille hyviä, suo-
rastaan erinomaisia uutisia. Uskal-
lamme jo nyt sanoa, että tuotantoket-
jumme on yksi maailman puhtaimmista 
ja turvallisimmista ja pystymme ulot-
tamaan jäljitettävyydenkin kuluttaja-
pakkauksiin asti. Nyt nostamme vaa-
timustasoamme edelleen ja olemme 
päättäneet yhdessä tuottajiemme kanssa 
aloittaa täysin antibioottivapaan sianli-
han tuotannon! Antibiootiton kanahan 
meillä jo on – kuten useimmat lukijoista 
varmaan tietävätkin. 

Jo ensi vuoden alusta lähtien tuotamme 
isoja määriä täysin antibioottivapaata 
sianlihaa ja merkitsemme tämän tiedon 
kuluttajaa varten pakkauksiin asti. Näin 
toimien yllämme maailman kovimpaan 
kärkeen tuotantotavassamme. Tällä on 
merkitystä kotimaassa mutta asiaan tiede-
tään olevan kiinnostusta myös kansainvä-
lisillä lihamarkkinoilla.  

Puhtain, jäljitettävin ja vielä anti-
bioottivapaa sikaketju – miten me 
Atrialla pystymme tähän? Sikaket-
jumme on ainutlaatuinen, koska se on 
täysin omissa käsissämme. Kaikki alkaa 
ruokinnasta. Meillä on oma rehuteh-

das ja sen vuoksi tiedämme tarkalleen, 
mitä eläimet syövät. Toiseksi: jäljitettä-
vyys kuluttajapakkaukseen asti onnistuu 
huippuun viritetyn ohjauksen ja rapor-
toinnin ansiosta. 

Kaiken mahdollistajana on kuitenkin 
tärkein voimavaramme eli sitoutuneet 
perhetilan tuottajat, jotka omalla nimel-
lään takaavat laadun. He vastaavat eläin-
ten hyvinvoinnista ja terveydestä omalla 
työpanoksellaan. Eläimen sairastuessa 
– mitä tapahtuu harvoin – sitä lääkitään 
eläinlääkärin tarkassa valvonnassa ja jos-
kus joudutaan käyttämään antibiootteja-
kin. Tällaisen eläimen liha ohjataan mui-
hin kuin antibioottivapaisiin tuotteisiin. 

Tässä lehdessä on useita mielenkiin-
toisia artikkeleita, joissa eri asiakkuudet 
ja kuluttajaperhe kertovat suomalaisen 
puhtaan, turvallisesti ja vastuullisesti 
tuotetun ruoan merkityksestä heille. Ja 
kohta pystymme tarjoamaan vielä anti-
biootittoman vaihtoehdon. Ollaan me 
suomalaiset aika kovia ja erityisesti me 
atrialaiset. Ihan tässä meinaa ylpistyä.
 
Oikein hyvää alkavaa syksyä,

Antti Paavilainen
Päätoimittaja
Atria Suomi, johtaja, myynti

* Pääkirjoitukseni sanaa ”AnVa” käytti 
yksi myyntipäällikkömme sisäisessä 
kokouksessamme. Alkuhämmästyksen jäl-
keen se tuntui sopivan suuhun hyvin ja 
arvaan, että se on kohta kaikkien huulilla. 
Sehän luonnollisesti tarkoittaa Antibioo-
tista Vapaata.

HYVÄÄ ANVAA* ARVOISAT LUKIJAT!

Nostamme vaatimus-
tasoamme edelleen ja 
olemme päättäneet 
yhdessä tuottajiemme 
kanssa aloittaa täysin 
antibioottivapaan sian-
lihan tuotannon.
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TOP 
10 

Työpaikkojen 
lempilounasruoat 
2017 

1. Lasagne
2. Paistetut muikut
3. Kasvis- ja vegaaniruoat
4. Lihapullat ja perunamuusi
5. Pinaattiletut
6. Kalakeitto
7. Tortillat
8. Lohiruoat
9. Pitsa
10. Kievin kana

Lähde/Kyselyn teetti: Fazer

Kouluruokaklassikkoja  
lentomatkustamossa
Kouluruokailun 70-vuotisjuhlavuoden alla Finnair tarjoaa kouluruokasuosikkeja kau-
kolentojen economy-luokassa tammikuuhun 2018 asti. Turkulaisen Cygnaeus-koulun 
oppilaat valitsivat lennoille kouluruokapohjaisen menun, joka muokattiin lentoko-
neruokailuun sopivaksi. Niinpä kaukolennoilla matkustavat saattavat saada eteensä 
makaronilaatikkoa tai perunoita lihapullakastikkeella. 

Lihan kulutus kasvoi  
viime vuonna  

2,6%
Siipikarjanlihan  
kulutus kasvoi 

9% 
Sekä sian- että  
naudanlihan kulutus  
kasvoi 

1%
 

YLLÄTTÄVÄN 
TÄRKEÄ 

B12

1. Vähän tunnettu B12-vitamiini 
on meille jokaiselle tärkeä. B12-vita-
miinin puute voi aiheuttaa ääreis-
hermoston vaurioita, anemiaa ja 
jopa pysyviä muistiongelmia.

2. B12-vitamiinia 
saa eläinkunnan tuot-
teista, kuten lihasta, 
kalasta ja maidosta. 

5. Myös 
vegaanien on  
syötävä B12-lisää. 

3. B12 imeytyy 
heikosti, ja monet 
lääkeaineet heiken-
tävät sen imeyty-
mistä. 

4. Jos käytät 
lääkitystä esimerkik-
si diabetekseen tai 
närästykseen, tarkista 
B12-tasosi: ravintolisä 
voi olla tarpeen.  

Alexin keittiössä
ALEX NURMI, 2017, TAMMI WSOY
Ruokastylisti ja julkkiskokki Alex Nurmi 
paljastaa kirjassaan parhaat reseptinsä 
ja vinkkejä annosten esillepanoon.

Satokauden ruokaa
SAMULI KARJULA, SUSANNA HAAVISTO, 
2016, OTAVA
Tässä viime vuoden suosikkikirjassa 
yhdistetään ajan teema: satokausiajat-
telu ja ruokaperinteet. Reseptejä unoh-
tamatta.

Jauhelihakirja
ATRIA 100 NUORTA KOKKIA –
KOULUTUSOHJELMAN ALUMNIT  
JA LUENNOITSIJAT, 2017, ATRIA
Sata uutta jauhelihareseptiä arkeen  
ja juhlaan, street foodia ja grillausta 
unohtamatta.

Keittokirjatärpit

ASKEL ETEENPÄIN RAVINTOLAPÄIVÄSTÄ?
DineAway-palvelu on uusi suomalainen, sosiaaliseen syömiseen perustuva verkko-
palvelu, joka haluaa yhdistää kotikokit ja uudenlaisia ruokaelämyksiä etsivät ihmiset. 
Verkkopalvelussa voit ilmoittautua kotiravintolan pitäjäksi tai hakea kivaa ruokapaik-
kaa – vaikka naapurustosta. Palvelun tarkoitus on koota saman pöydän ääreen toisil-
leen tuntemattomia ihmisiä, ja tehdä ruokailusta uudenlainen sosiaalinen elämys. 

Tulevaisuudessa ei 
puhuta enää vain ruoan 
hinnasta ja terveel-
lisyydestä, vaan yhä 
enemmän siitä ilosta ja 
hyvinvoinnista, jonka 
yhdessä syöminen ja 
ruoka meille tuottavat. 
Ruoka on osa kestävää 
hyvinvointia.

Ruokakulttuurin professori  
Johanna Mäkelä

ALKUPALAT
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TURVALLISTA, 
TOTTA KAI?

Ruoan turvallisuutta pidetään Suomessa itsestäänselvyytenä. Jokainen 
kuluttaja olettaa, että ruoka, jota voi ostaa kaupasta, on turvallista. Näin onkin, 
jos valitsee kotimaisen vaihtoehdon, toteavat ruoka-alan johtavat asiantuntijat. 

Teksti: Outi Airaksinen

Kuvat:Juho Paavola, Eero Kokko

Suomessa voidaan olla ruoan suhteen turvallisin mielin. 
– Suomalainen ruoka on lähtökohtaisesti kansainvälisesti 
vertaillen huippuhyvää ja erittäin hygieenisesti tuotettua, 
vakuuttaa professori Maria Fredriksson-Ahomaa.
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K ansainvälisissä vertailuissa suo-
malainen ruoka on puhtauden ja 
turvallisuuden osalta huippulaadu-

kasta. Sekä mikrobiologiset että kemial-
liset riskit ovat meillä selvästi pienem-
mät kuin valtaosassa muista maista. 
Suomessa voi esimerkiksi syödä huo-
letta kananmunia löysinä, sillä meillä ei 
ole tavattu lainkaan salmonellaa, joka 
menisi kananmunan sisään.

– Turvallisuutta pidetään Suomessa 
ehkä jo liikaakin itsestäänselvyytenä. 
Jokainen kuluttaja olettaa, että ruoka, 
jota voi ostaa kaupasta, on turvallista, 
professori Maria Fredriksson-Ahomaa 
Helsingin yliopistosta sanoo.

Tutkimuksen näkökulmasta ruoka on 
turvallista, mikäli se ei sisällä mikrobio-
logisia, kemiallisia eikä fysiologisia vaa-
roja. Mikrobiologiset vaarat ovat esimer-
kiksi bakteereita ja loisia, jotka voivat 
levitä muun muassa lihan tai kalan väli-
tyksellä. Kemiallisia vaaroja ovat ruoassa 
olevat lääke- tai torjunta-ainejäämät tai 
vaikkapa erilaiset homemyrkyt. Fysi-
kaalisiksi vaaroiksi luokitellaan puoles-

• Suomalaisen ruoan puhtaus ja tur-
vallisuus on huipputasoa kansain-
välisesti vertailtuna.  

• Kuluttajat eivät juuri kyseenalaista 
ruoan turvallisuutta – vaikka ulko-
maisten elintarvikkeiden alkupe-
rästä ei ole aina tarkkaa tietoa.  

• Myös erilaiset ruokatrendit kuten 
prosessoimaton maito tai kala 
kasvattavat riskiä saada ruoasta 
haitallisia bakteereja.  

• Suomalaisessa ruoassa riskit ovat 
selvästi keskimääräistä pienem-
mät, koska meillä alkutuotantoa 
valvotaan tiukasti, tuotantoeläi-
mille ei anneta kasvuhormoneja, 
eikä niitä lääkitä antibiooteilla tur-
han takia.

• Kotimaisen ruoan turvallisuus 
ansaitsee arvonnousun, joka 
voidaan saavuttaa esimerkiksi 
paremman brändäyksen ja mark-
kinoinnin avulla. 

MISTÄ  
KYSYMYS?

AL
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taan ruokaan tuotantoprosessin aikana 
eksyvät vieraat partikkelit, kuten vaikka 
kuolleet ötökät tai lasinpalaset.

Vaikka esimerkiksi tuontilihalle on 
tehty salmonellatutkimukset, Fredriks-
son-Ahomaan mukaan turvallisinta on 
poimia ostoskoriin kotimaisia tuotteita, 
jossa sekä kemialliset että mikrobiologi-
set riskit ovat vähäiset. 

– Mikrobiologinen tutkimus ei ole 
koskaan täysin luotettava. Tuotteesta ei 
koskaan saada niin homogeenista, että 
voitaisiin täysin varmistua siitä, ettei 
tuotteessa ole tautia aiheuttavia bak-
teereita. Paras tapa varmistua ruoan 
puhtaudesta on sen takia pitää huolta 
raaka-aineiden puhtaudesta ja valvoa ris-
kejä etenkin alkutuotannossa.

KAMPYLOBAKTEERI YLEISIN  
TAUDIN AIHEUTTAJA
Yleisin suolistotulehduksia aiheuttava 
bakteeri Suomessa ja Euroopassa on  
kampylobakteeri, jota saattaa esiintyä 
etenkin siipikarjan lihassa ja pastöroi-
mattomassa maidossa.        >

Turvallisuutta pide-
tään Suomessa ehkä 
jo liikaakin itsestään-
selvyytenä. Jokainen 
kuluttaja olettaa, että 
ruoka, jota voi ostaa 
kaupasta, on turval-
lista.
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Suomalainen ruoka on lähtökohtaisesti kansainväli-
sesti vertaillen huippuhyvää ja erittäin hygieeni-

sesti tuotettua. Kyse on vain siitä, miten mark-
kinoida suomalaisia elintarvikkeita niin, 

etteivät ne ole kuluttajan mielikuvissa 
samanarvoisia kuin tuotteet, joita 

myydään poskettoman halvalla.

Tuoretuotteissa 
suomalaisuus 
on valttia
S-ryhmän kaupallisen johtajan Ilkka 
Alarodun mukaan tuoretuotteissa 
suomalaisuus on kova valtti, sillä 
kuluttajat kokevat suomalaisen ruoan 
puhtaammaksi. Tietoa ruoasta ja sen 
alkuperästä halutaan koko ajan yhä 
enemmän.
Haasteena kuitenkin on, ettei kulut-
taja mielellään maksaisi kotimaisesta 
ruoasta yhtään enempää.
 – Kyse ei ole siitä, miten ihmiset saa-
daan maksamaan lisää, vaan siitä, 
miten tehdä tuotteita, joita ihmiset 
haluavat ostaa. Jos tehdään kyllin 
houkuttelevia uutuustuotteita, jotka 
osuvat mielellään useaan trendiin, ne 
revitään myymälöissä käsistä, Ala-
rotu sanoo.

Eviran mukaan tartuntatautirekis-
teriin on ilmoitettu 2000-luvulla vuo-
sittain runsaat 3000–4000 kampy-
lobakteeritapausta, jolloin 100 000 
suomalaista kohden tautiin sairastuu 
vuosittain 61–78 henkeä. Valtaosa tar-
tunnoista liittyy ulkomaanmatkoihin. 
Bakteerin aiheuttamia ruokamyrky-
tysepidemioita on Suomessa vuosittain 
muutamia.

Kampylobakteerin jälkeen yleisim-
piä taudinaiheuttajia Suomessa ja 
Euroopassa ovat salmonella ja yersi-
nia-bakteeri. Listerian ja EHEC-bak-
teerin aiheuttamia vakavia tauteja 
esiintyy Suomessa hyvin vähän.

Suomalaisessa ruoassa riskit ovat 
selvästi keskimääräistä pienemmät, 
koska Suomessa alkutuotantoa val-
votaan tiukasti, tuotantoeläimille ei 
anneta kasvuhormoneja, eikä niitä 
lääkitä antibiooteilla turhan takia. 

Näin ollen esimerkiksi kemiallis-
ten jäämien tai antibioottiresistant-
tien bakteerien määrä suomalaisessa 
lihassa on olematon.

– Suomalainen ruoka on lähtökoh-
taisesti kansainvälisesti vertaillen 
huippuhyvää ja erittäin hygieenisesti 
tuotettua. Kyse on vain siitä, miten 
markkinoida suomalaisia elintarvik-
keita niin, etteivät ne ole kuluttajan 
mielikuvissa samanarvoisia kuin tuot-
teet, joita myydään poskettoman hal-
valla, Fredriksson-Ahomaa sanoo.

ELINTARVIKETUOTANNOSSA  
SUOMI ON EDELLÄKÄVIJÄ
Maa- ja metsätalousministeriön kans-
liapäällikkö Jaana Husu-Kallio on 
samoilla linjoilla. Hänen mukaansa suo-
malaisen elintarviketuotannon suurin 
ongelma on se, ettei puhtautta ja ter-
veyttä ole osattu riittävästi brändätä.    >
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Joskus on turvallista, että ruoassa on 
lisäaineita. Jos halutaan elintarvike, 
jonka pitää säilyä, siihen kuuluvat 
hygienia, hyvät raaka-aineet ja hyvä 
prosessi.

– Eläinten terveys on kaiken perusta, 
kun puhutaan eläimistä saatavien elin-
tarvikkeiden puhtaudesta: olipa kyse 
lihasta, maidosta tai kananmunista. 
On aivan käsittämättömän hieno juttu, 
ettei meillä Suomessa ole käytetty broi-
lerintuotannossa antibiootteja ollen-
kaan kahdeksaan vuoteen. Olemme 
monessa asiassa 20–30 vuotta muita 
maita edellä, Husu-Kallio sanoo. 

Hänen mukaansa esimerkiksi eläin-
ten täsmälääkityksessä Suomessa 
ollaan jopa 50 vuotta monta muuta 
maata edellä. Myös rehun laadussa 
Suomi loistaa kansainvälisissä vertai-
luissa.

Varmuuden vuoksi ihmisille ja eläi-
mille annettavat antibiootit tappavat 
huonojen bakteerien lisäksi myös hyviä 
bakteereita. Vaarallisinta asiassa on 
kuitenkin se, että antibioottien globaali 
liikakäyttö sekä ihmisillä että eläimillä 
on johtanut antibiooteille vastustus-
kykyisten bakteerien syntymiseen. Ne 
voivat tavanomaisten bakteerien tavoin 

levitä tuotantoeläimistä ihmiseen 
ruoan mukana.

Fredriksson-Ahomaa muistuttaa, 
että Suomi on harvaanasuttuna maana 
onnistunut toistaiseksi välttämään 
myös villieläinten levittämät infek-
tiot. Esimerkiksi Keski-Euroopassa on 
jo jouduttu hyväksymään, että peurat 
saattavat levittää tuberkuloosia tuotan-
toeläimiin.

HUOLELLINEN KÄSITTELY  
VÄHENTÄÄ RISKEJÄ
Laadukkaan raaka-aineen lisäksi ruoan 
turvallisuuteen voi vaikuttaa oikealla 
käsittelyllä. Vaikka kemiallisista vaa-
roista, kuten raskasmetalleista tai ympä-
ristömyrkyistä ei pääse eroon kotikons-
tein, bakteerit ja loiset saa taltutettua 
ruoan oikealla säilytyksellä ja valmista-
misella.

Ruokamyrkytykset aiheutuvat tyypil-
lisesti siitä, että tuoreruoan kylmäketju 
on jossain vaiheessa katkennut tai ruo-
kaa on käsitelty huolimattomasti. Esi-

merkiksi kaloissa olevista loisista pääsee 
eroon pakastamalla ja bakteereista puo-
lestaan kuumentamalla. 

Toisaalta jos huono tuuri käy, baktee-
reita voi kulkeutua keittiöön ja sieltä eli-
mistöön esimerkiksi kananmunan kuo-
ressa olevan eläimen ulosteen takia. Sen 
takia raa’an lihan ja kananmunien käsit-
telyn jälkeen on hyvä muistaa aina pestä 
kädet ja työvälineet.

– Yksi, mitä itse välttäisin, ovat ham-
purilaiset, joissa on mediumpihvit. Kun 
pintabakteerit jauhaa sisälle, pitää tie-
dostaa että siinä on pieni riski. Suomessa 
riski on todella pieni, mutta ulkomailla 
en menisi sellaisia hampurilaisia syö-
mään, Fredriksson-Ahomaa sanoo.

RUOKATRENDIT VOIVAT  
LISÄTÄ RISKEJÄ
Fredriksson-Ahomaa pitää terveydelle 
haitallisena myös prosessoidun ruoan 
mollaamista. 

– Ihmiset mieltävät raakaruoan, eli 
ei-prosessoidun ruoan puhtaaksi, mutta 
prosessoimaton ruoka ei ole välttä-
mättä turvallista. Raaka liha ja maito 
ovat kuluttajalle riskiruokaa, Fredriks-
son-Ahomaa sanoo. 

Hän muistuttaa, että korkea hygie-
nia on välttämätöntä aina, kun ruokaa 
halutaan säilyttää. 

– Joskus on turvallista, että ruoassa 
on lisäaineita. Jos halutaan elintar-
vike, jonka pitää säilyä, siihen kuuluvat 
hygienia, hyvät raaka-aineet ja hyvä 
prosessi. Jos ostaa raakamaitoa, se on 
turvallista vain, mikäli se kulutetaan 
heti, kun se on otettu lypsävästä leh-
mästä.

Kemiallisia vaaroja, kuten elimistöön 
kertyviä raskasmetalleja tai ympäris-
tömyrkkyjä voi Fredriksson-Ahomaan 
mukaan parhaiten ehkäistä sillä, että 
syö monipuolisesti.

Jaana Husu-Kallio kommentoi ruoan 
puhtautta Maailman puhtain ruoka –
mediatilaisuudessa maaliskuussa 2017. 
Lue lisää mediatilaisuuden asiantunti-
joiden näkemyksiä sivuilta 18–19.

Itsestään- 
selvyydestä ei  
saa lisähintaa
– Kun vuonna 2013 suomalaisuu-
den arvostus oli 50 prosenttia, nyt se 
on yli 80 prosenttia. Kuluttaja kokee 
arvoa myös luomussa, Keskon päivit-
täistavarakaupan johtaja Ari Akseli 
kertoo.

Akselin mielestä ruoan puhtaus ja 
terveellisyys ovat kilpailuvaltteja kui-
tenkin vain, mikäli kuluttaja ei pidä 
niitä itsestäänselvyyksinä. Vain silloin 
kuluttaja on valmis niistä maksamaan 
lisähintaa. 

– Me suomalaiset pidämme monia 
asioita, kuten lihan puhtautta itses-
täänselvyytenä. Ihmiset pitäisi saada 
ymmärtämään, että asiat ovat meillä 
paremmin kuin muualla. Muuten kil-
pailu menee helposti pelkkään hin-
taan.
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Widen perheen ruokavalio koostuu monipuolisesti eri raaka-aineista. – Pyrimme 
syömään vähintään kerran viikossa kalaa. Syömme muutaman kerran viikossa kas-
visruokaa ja loppuina päivinä lihaa, perheen vanhemmat Katja ja Heikki kertovat. 
Lapset Neo ja Kira osallistuvat perheen ruokasuunnitteluun.

Ruoan  
alkuperä  
alkanut  
kiinnostaa
– Aiemmin asiakkaat olivat kiin-
nostuneita ruokalajeista. Vasta 
viime vuosina kiinnostus on 
herännyt raaka-aineita, alkuperää 
ja kotimaisuutta kohtaan, Rova-
niemen ruokapalveluohjaaja  
Hajnalka Kiss-Herttua kertoo.

Rovaniemen kaupungin stra-
tegiassa terveellisen ja puhtaan 
ruoan painotukset eivät vielä näy. 
Kiss-Herttuan mukaan asiaan on 
kuitenkin nyt alettu herätä.

– Asiakkaat kyselevät ruoan 
alkuperästä. He ovat kiinnos-
tuneita siitä, mistä ruoka tulee. 
Kotimaisuus koetaan turvalli-
seksi.

Lähiruoan määritelmä on kyllä hankala. 
Esimerkiksi kaukaa Lapista tulevaa poron 
lihaa pidetään usein lähiruokana, kun taas 
virolainen kala ei sitä ole.

Vaihtelunhalu ja puhtaat raaka-aineet
Mitä kokkaisi perheelle päivälliseksi? Widen perheessä Espoossa laitetaan  
ruokaa aidoista ja puhtaista raaka-aineista myös kiireisen arjen keskellä.

– Pyrimme syömään vähintään kerran viikossa kalaa. Syömme 
muutaman kerran viikossa kasvisruokaa ja loppuina päivinä 
lihaa, perheen äiti Katja Wide kertoo.

Ruoan valintakriteereistä tärkeimmäksi Widet nostavat vaih-
televuuden, joskin he suosivat myös suomalaista. 

– Mielellään ostan suomalaista – ja jopa ihan lähiruokaa, jos 
sitä vain sattuu olemaan. Lähiruoan määritelmä on kyllä han-
kala. Esimerkiksi kaukaa Lapista tulevaa poron lihaa pidetään 

usein lähiruokana, kun taas virolainen kala ei sitä ole, Katja 
Wide naurahtaa.

Myös terveys painaa Widejen ostopäätöksissä. Sen takia 
ostoskoriin päätyy yhä useammin myös luomua. 

– Joka kerta ostan jotain luomua. Tuntuu, että luomu on puh-
taampaa, ja että siinä on vähemmän myrkkyjä. Se on parempaa 
myös luonnolle. Makueroja en ole luomussa niinkään huoman-
nut, Katja Wide sanoo.
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JAANA KOTRO 
TUTKIJA, 
LUONNONVARAKESKUS

MIKA ALA-FOSSI  
TOIMITUSJOHTAJA,  
ATRIA SUOMI OY 

JAAKKO KOHTALA 
JOHTAJA,  
ATRIASIKA-PALVELUT

TIMO HEIKKILÄ 
SIKATUOTTAJA,  
HEIKKILÄN TILA

Kun asiakas kysyy 
ravintolassa ”mistä 

tämä raaka-aine tulee”, tar-
joilijan vastaus ei voi olla 
”Tukusta”. Jos jonkinlaista 
yleistystä suomalaisesta 
kuluttajasta sallitaan, hän 
on erittäin fiksu. Tutkimus-
ten perusteella suomalaiselle 
kuluttajille tuoteturvallisuus 
on erittäin tärkeä asia. Siitä 
hän haluaa varmistua tavalla 
tai toisella.

Aluksi ajattelimme, 
että tuotantomme 

voisi tautivapaana paremmin. 
Nyt olemme ymmärtäneet, 
että tautivapaudella saamme 
kuluttajan kiinnostumaan 
tuotteistamme.

Maailman puhtain 
ruoka syntyy tuottajien 

halusta tarjota puhdasta ruo-
kaa, eläinten hyvästä terveys-
tilanteesta, hoidosta ja olo-
suhteista, puhtaasta vedestä 
ja ympäristöstä sekä puhtaista 
rehuraaka-aineista.

Ollaan ylpeitä siitä, 
että meillä on asiat 

hienosti. Meidän pitää jatkaa 
työntekoa ja uskoa siihen, että 
saamme jatkossa arvon sille 
hienolle työlle, jonka olemme 
tehneet.

Kiinassa halutaan puhdasta sianlihaa
Suomalaiset elintarvikkeet kiinnostavat Kaukoidässä. Atria teki toimitussopimuksen  
sianlihan viemisestä Kiinaan tammikuussa. Ensimmäinen virallinen pakastekonttierä 
Atrian lihaa saapui Qinzoun satamaan heinäkuun puolessa välissä. 

– Kontti saapui aikataulussa perille ja Kiinan viranomaiset 
tekivät lihaerälle tarvittavat tarkastukset. Lihasta esimer-
kiksi otettiin yli 20 kemiallista näytettä, kertoo Atrian teol-
listen prosessien ja Kiinan kaupallisten toimintojen johtaja 
Markku Hirvijärvi. 

Tätä ennen matkaan oli lähetetty muutama sianlihan 
koe-erä. Niiden avulla varmistettiin, että sähköinen järjes-
telmä Suomen ja Kiinan välillä toimii, ja että kaikki asiakir-
jat, pakkaustarrat ja muut vaatimukset ovat kunnossa.

– Näemme, että tässä markkinassa on hurjasti potenti-
aalia kasvaa ja kehittyä. Ensi vuoden tavoitteena on saada 
kontteja matkaan joka päivä, Hirvijärvi valottaa. 

Vuoden 2017 aikana Atria toimittaa kiinalaisille asiakkail-

leen pakastettuja sianlihatuotteita noin kolmen miljoonan 
kilon verran.

Atrian kiinalaiset asiakkaat ovat tällä hetkellä tukkuja, 
ravintoloita ja teollisuuslaitoksia.

– Uskon, että maailman puhtain suomalainen liha tekee 
Kiinassa kauppansa. Tähän mennessä vastaanotto on ollut 
todella hyvä, Hirvijärvi toteaa.

Atrian vientilupaa edelsi lähes kymmenen vuoden neu-
votteluprosessi poliittisella, virkamies- ja yritystasolla. 
Kiina on maailman ylivoimaisesti suurin sianlihamarkkina 
ja maan elintarvikelainsäädäntöä pidetään yhtenä maail-
man tiukimmista.

Lue lisää ja katso asiantun-
tijoiden keskustelu aiheesta 
sivulla atria.fi/maailmapuh-
tain

PUHDAS SUOMALAINEN RUOKA – 
MAAILMANLUOKAN KILPAILUVALTTI

Puhtaan ja turvallisen ruoan kysyntä on voimistunut Suomessa samaan tahtiin kun tieto 
kansainvälisen ruoantuotannon terveydellisistä riskeistä on lisääntynyt.  

Kysyimme, mitä puhdas liha tarkoittaa kaupallisesti ja millainen kilpailuvaltti se on. 
Asiantuntijaraati vastaa. 

JAANA HUSU-KALLIO 
KANSLIAPÄÄLLIKKÖ, MAA- JA 
METSÄTALOUSMINISTERIÖ

PIRKKO HAIKKALA 
TOIMINNANJOHTAJA, 
UUDENMAAN MARTAT.

TANELI TIRKKONEN 
ELÄINLÄÄKÄRI,  
ATRIA SUOMI OY

TUULA HONKANEN-BUZALSKI 
ELÄINLÄÄKETIETEEN  
TOHTORI

Lihateollisuuden 
pitää tulevaisuudessa 

paremmin viestiä ja markki-
noida omaa tuotantoaan. Se, 
mitä puhtaus oikeasti tarkoit-
taa, pitää paremmin avata 
kuluttajille. Eli sitä on esi-
merkiksi lihan antibiootitto-
muus ja lisäaineettomuus. Nyt 
on viimeinen hetki avata tätä, 
sillä viiden vuoden päästä kas-
vissyöjiä on oikeasti todella 
paljon. 

Myyvä markkinavaltti 
on, että antibiootteja ei 

käytetä. Maailmalla markki-
noidaan sillä, kuinka paljon on 
vähennetty antibioottien käyt-
töä. Mutta kun verrataan sitä, 
että meillä tuotetaan sianli-
haa, jossa ei käytetä lainkaan, 
olemme aivan eri sfääreissä. 

Eläinten terveys on ykkös-
juttu. On kyse lihasta, mai-
dosta tai kananmunista, niin 
eläinaineksen terveys on kai-
ken perusta.

Puhtaus, oikeat toi-
mintatavat, sopivan 

tarkka viranomaisyhteistyö ja 
vapaaehtoiset toimet kuten 
alkuperä, jäljitettävyys ja avoi-
muus. Kaikki nämä määreet 
ovat suomalaiselle ruoalle 
itsestäänselvyyksiä, mitä ei 
itsekään ymmärrä ennen kuin 
kiertää maailmaa riittävästi.

Antibioottien käyt-
töä täytyy globaalisti 

vähentää niin ihmisillä kuin 
eläimillä. Jos katsotaan kaik-
kia tuotettuja antibiootteja 
tänä päivänä, niin elintarvi-
keketjussa käytetään niistä 
yli puolet. Se on valtava luku. 
Suomessa sen sijaan puhu-
taan antibioottivapaudesta, 
joten me olemme aivan eri 
luokassa.
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kasvattamoiden tyhjentämistä, pesua, 
siivoamista, desinfiointia ja uuden tur-
peen levitystä ennen kuin linnut pääse-
vät kotiinsa. Kasvatusaikana päivää ryt-
mittävät tarkastuskäynnit. 

– Kierroksella tarkistetaan, että lin-
nuilla on kaikki hyvin. Valoa, rehua 
ja vettä pitää olla riittävästi ja haketta 
varastossa, Mäkijärvi muistuttaa.

Työ vaatii ennakointia: Kasvattamossa 
on turha todeta, että rehusiilo on tyhjä. 
Tilaukset on tehtävä hyvissä ajoin. Tilalla 
on varauduttu sähkökatkoksiin auto-
maattisella varavoimalla.

Linnut saavat syödä rehua, johon on 
lisätty oman tilan vehnää. Broilerinkas-
vatuksen lisäksi Kunnin tilalla viljellään 
vehnää, ohraa, rapsia ja kauraa.

Vaikka nykyisin työtä helpottavat 
automaattiset järjestelmät, mikään ei 
korvaa ihmisen arviointikykyä, tuumai-
lee Mäkijärvi. Esimerkiksi automati-
soitujen ilmanvaihdon ja lämpötilan 
raja-arvoja on joka tapauksessa muu-
tettava vähän väliä ulkoilman mukaan. 
Siihen ei kone pysty.

– Kaikkia asioita ei järjestelmäkään 
kerro. Ennen vanhaan puhuttiin paljon 
kanasilmästä. Se tarkoittaa sitä, että 
linnun käyttäytymisestä näkee, onko 
sillä hyvä olla. Sen varmistaminen on 

meidän tärkein työmme. Ja kun linnut 
ovat terveitä, ei niille tarvitse antaa 
lääkkeitäkään. 

Kaikki on kasvattamossa hyvin. Valot 
himmenevät hiljalleen. Alkaa lintu-
jen yö.

• Kunnin tilalla kasvatetaan teuras-
keskipainoltaan 1400-grammaisia 
broilerlintuja.

• Täysikasvuiset linnut toimitetaan 
Sahalahden teurastamoon.

• Kasvattamoissa on turvekuivike-
pohja, automaattiset juoma- ja 
ruokintalaitteet, orret, virikkeinä 
narunippuja, ilmanvaihtolaitteet, 
lämmityslaitteet, lisäilmanvaihto-
laitteet kesäkäyttöä varten ja kos-
tutuslaitteet kesäkuumia varten. 

• Kasvattamon olosuhteita valvotaan 
kanalatietokoneella. Näin saadaan 
sopiva lämpötila sekä ilmanvaihto 
lintujen iän mukaan.

MISTÄ  
KYSYMYS?

ALKUPERÄN JÄLJILLÄ

Toisen polven broilerinkasvattajalla Erkki 
Mäkijärvellä riittää kokemusta. Hän on toi-
minut Suomen Broileryhdistyksen puheen-
johtajana vuosina 1992–1994. Lisäksi hän on 
toiminut broilerialan luottamustehtävissä 30 
vuoden ajan.

– Digiloikkaa on otettu jo vuodesta 1985 al-
kaen, kertoo Annele Mäkijärvi. Tuolloin tilalle 
tuli ensimmäinen tietokone. Päivärutiinien 
ohella erilaiset tarkastukset, valvonnat, luvat 
sekä asioiden kirjaaminen teettävät töitä.

vuorokauden ympäri, kuuluu vuoteen 
hiljaisempiakin hetkiä. Lisäksi työ ei ole 
kelloon tuijottamista – kiitos automaat-
tijärjestelmien ja ulkopuolisten työnte-
kijöiden.

Kunnin tilalla ollaan siirtymävai-
heessa. Lähiaikoina Erkin ja Annelen 
tytär Essi Antila puolisonsa Antti Anti-
lan kanssa ottavat vetovastuun tilasta.

– Tila on ollut nyt ”lainassa” meillä rei-
lut 30 vuotta. On aika siirtää vetovuoroa, 
Erkki sanoo.

Pihapiirissä on hevostalli, missä Essi 
Antila kouluttaa omia hevosiaan. Hän 
toimii kouluratsastusvalmentajana. Sen 
lisäksi hän jatkaa äitinsä työtä tilan hal-
linnollisen puolen hoitamisessa, kun 
taas Antti tulee viettämään aikaansa yhä 
enemmän broilerikasvattamossa.

– On hienoa päästä vaalimaan näin 
pitkän historian omaavaa tilaa, Antti 
Antila kiteyttää.

KONE EI KORVAA KANASILMÄÄ
Erkki Mäkijärvi ja Antti Antila vetävät 
suojahaalarit päälleen, vaihtavat jalki-
neet, ja astuvat lämpöiseltä tuntuvaan 
kasvattamoon tarkastuskierrosta varten.

Työpäivien kulku Kunnin tilalla mää-
räytyy kasvatuserän mukaan. Uusien 
untuvikkojen saapuminen tilalle vaatii 

ANTIBIOOTTIVAPAA BROILERI  
KASVAA TARKAN SILMÄN ALLA

V iikon vanhat untuvikot tepastele-
vat vapaasti pienryhmissä turve-
kuivikkeen päällä nokkien välillä 

pieniä narunpätkiä, joita linnuilla 
on virikkeinä. Tarvittiin kaksi suurta 
kuormaa, jotta 75 000 lintua saatiin 
Kangasalle, Kunnin tilalle.

Kasvattamoita on peräti viisi. Yksi 
rakennuksista on vanhempi ja pie-
nempi kuin muut. Se on tiilirakennus, 
jota on entisöity vanhaa kunnioittaen. 
Seinässä lukee 1911. Siinä se on, Kun-
nin tilan historia osana nykyisyyttä. 
Vähän yli 50 vuotta sitten rakennus 
toimi vielä entisen lypsykarjatilan 
navettana.

– Vuonna 1967 äitini ja isäni teki-
vät tästä navetasta tilan ensimmäisen 
broilerikasvattamon ja tässä tarkoi-
tuksessa se toimi 2000-luvun alkuun 
asti. Nykyään sitä käytetään muun 

Kunnin tila on Suomen 
vanhin broileritila, jossa 
on kasvatettu lintuja yhtä-
jaksoisesti 50 vuoden ajan 
saman suvun omistuksessa. 
Erkki Mäkijärven tärkein 
työ on varmistaa, että lin-
nuilla on hyvä olla – tässä 
työssä tarvitaan kanasil-
mää.

Kun Kunnin tilalla oltiin juuri aloitettu broilerin-
tuotanto, olivat tuotanto-olosuhteet kasvatta-
mossa varsin toiset. Erkki Mäkijärven äiti Hilkka 
Mäkijärvi pitelee pientä untuvikkoa kämmenis-
sään kuvassa, joka on 1960-luvun lopulta.

muassa hevostallina, Erkki Mäkijärvi 
kertoo.

Ennen broileritoimintaa Kunnin 
tila toimi lypsykarjatilana. Se oli yksi 
useista sadoista maidontuottajatiloista, 
joka kuului omalla kylällä toimineen 
Pakkalan Osuusmeijerin maidontuot-
tajiin. Erkki Mäkijärven äidin äiti tuli 
kylälle meijeriköksi 100 vuotta sitten. 
Suvun historia tilalla yltää aina vuoteen 
1876. Ensimmäiset merkinnät tilasta 
löytyvät jo 1500-luvulta.

Tilan yhteistyö Atrian kanssa alkoi 
noin kolme vuotta sitten, kun Atria osti 
Saarioisten broileriteurastamon.

UUSI TUOTANTOSUUNTA HERÄTTI 
EPÄILYKSIÄ
– Olin seitsemänvuotias, kun meille tuli-
vat ensimmäiset linnut. 

Erkki Mäkijärven isän päätös luopua 

lypsykarjatilasta ja aloittaa broileritoi-
minta herätti ihmettelyä. Kuluttajien 
keskuudessa pohdittiin, miten kananli-
han tuottaminen voi toimia.

– Silloinen kananliha tuli munintansa 
lopettaneista vanhoista kanoista, joiden 
liha oli sitkeää. Sitä ei pidetty hyvänä. 
Broileri oli täysin uusi tuote. Kuluttajan 
lautaselle päätyvää broilerinlihaa alet-
tiin tuolloin tuottaa varsinaisella kas-
vattamotoiminnalla, ja broilerlintu tuli 
uutena omana rotunaan. 

Muutos oli suuri, mutta samalla uuden 
tuotantoalan tiedon hankkiminen oli 
mielenkiintoista.

30 VUODEN LAINA 
– Kasvatuserän onnistuminen ja uuden 
alku, kertoo Erkki Mäkijärvi työn mie-
lekkäimmistä vaiheista.
Vaikka kasvattajan työ vaatii päivystystä 
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ASIAKKAAN 
KALENTERI 
OHJAA 
KAUSIAJATTELUA
Kaupassa kuljetaan kaudesta kauteen – valikoimaa muokkaa 
varsinkin se, mitä kalenteri ja ruokaperinteet näyttävät. Samalla 
sesonkitarjonta ja vaihtoehdot laajenevat koko ajan. 

M iten sesongit näkyvät kauppiaan 
arjessa? Riihimäen K-Supermar-
ket Keskuskadun kauppias Tomi 

Salonen kuvaa tilannetta niin, että 
päällä on jatkuvasti monta sesonkia ja 
niiden sisällä eri vaihtoehtoja.

– Sesonkitarjonta ja vaihtoehdot laa-
jenevat, kun taas yksittäisten tuottei-
den kohdalla kysyntäpiikit tasaantuvat. 
Jouluksikaan kaikki eivät osta kinkkua, 
vaan vaihtoehtoisesti kalkkunan, kalaa 
tai kypsiä tuotteita. 

HOK-Elannon aluejohtaja Anne- 
Marie Wallenius vahvistaa näkemyk-
sen. Hänen mukaansa sesonkikysyntä 
on joiltain osin muuttunut viimeisen 
viiden vuoden aikana. Se näkyy hyvin 
pääsiäisenä:

– On hienoa, että nyt on suomalaista ja 
luomulammasta tarjolla. Kysyntä on syn-
nyttänyt tarjontaa: nyt kotimaista lam-
masta saa sekä tuoreena että pakasteena. 

Millä kaikin tavoin kausiajattelu vai-

Teksti Mariaana Nelimarkka

Kuvat Eero Kokko

kuttaa kaupan toimintaan?
– Puhumme asiakkaan kalenterista. 

Vuodenajat ja kaudet määrittävät, mitä 
tarpeita asiakkaalla on. Kun asiakas tulee 
kauppaan, hänellä on oma kalenteri 
päässään: jos on pääsiäinen, hän miettii 
mitä pääsiäisenä kotona kokataan per-
heelle tai ystäville, aluejohtaja Anne-Ma-
rie Wallenius HOK-Elannosta kuvailee.

Wallenius muistuttaa, että kalente-
rissa ei ole pelkästään ruoka vaan kaikki 
tuotteet käyttötavarasta lähtien, ja ruoka 
ui luontevasti seassa. Erojakin on, sillä 
käyttötavarapuolella tuotteet tilataan 
aiemmin ja tarkemmin. 

– Ruoan raaka-aineiden kanssa 
ollaan kuitenkin Suomessa lähempänä 
alkulähteitä ja pystytään reagoimaan 
lyhyemmällä ajalla. Myös sesongit ja 
kaudet ovat ruoassa perinteisempiä. 
Etenemme siis kalenterin ja perintei-
den kautta, lisättynä satokausiajatte-
lulla, Wallenius kertoo.     >
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Teollisuus miettii 
tuotteita myös edel-
läkävijöille, vaikka 
volyymit eivät nouse 
isoiksi. Tietysti 
kauppa ottaa niitä 
tarjolle ja esimerkiksi 
grillikaudella tiskissä 
on luullista lihaa ja 
muita ruhonosia.

Anne-Marie Wallenius,  
HOK-Elanto

Teollisuus varautuu  
kausivaihteluun menekkiä 
ennustamalla
Toimitusketjun hallinnasta vastaava johtaja Tapani 
Potka Atrialta toteaa, että menekin ennustaminen on 
teollisuuden ja kaupan yhteistyön keskeisiä välineitä.

– Ennustamme menekkiä totta kai itse oman kokemuksemme mukai-
sesti, mutta ensisijaisesti suunnittelemme sitä kauppaketjuilta saata-
vien tietojen pohjalta. Kaupparyhmäthän tekevät itse menekin ennusta-
mista. Lopulta kuitenkin tilausten oikeellisuus ratkaisee saatavuuden ja 
myös hävikin, Potka sanoo.

Toimitusketjun kannalta hän pitää kausivaihtelun suurimpana haas-
teena kaupan jakson vaihtumista.

– Sesongin ja kaupan jakson vaihtuessa kolme kertaa vuodessa haas-
teena on päättyvän ja alkavan jakson tavaramäärän hallinta. Se on logis-
tinen haaste, mutta tuotenimikkeistön muuttuminen aiheuttaa myös 
muita haasteita. Miten saadaan ajettua vaihtuva, toistuva ja uusi nimik-
keistö niin, ettei synny hävikkiä sen kummemmin tavarantoimittajalle 
kuin kaupallekaan, Potka puntaroi.

Selvää on, että jakson vaihtoon ajoittuvien uutuuksien lanseerauksen 
myötä joku uusi nimike voi syödä aiempaa nimikettä.

– Uutuuden menekinhallinta on taiturointia: kuinka valmistetaan oikea 
määrä ja kuinka se lähtee matkaan, millaisen aseman uutuustuote saa. 
Alkuvaiheessa ennustamme kulutusmenekkiä verrokkituotteen kautta, 
Potka valottaa.

 Kausivaihtelua ennakoidaan lihantuotannossa todella hyvissä ajoin.
 – Tietyt lihatuotteet ovat herkkiä kysynnän vaihteluille, se vaatii kau-

palta tarkkaa ennakointia. Esimerkiksi naudan suhteen on kiinnitet-
tävä huomiota pitkään tuotantoketjuun. Siipikarjassa kierto on lyhyempi 
ja pystymme paremmin reagoimaan määrätarpeeseen kuin naudanli-
hassa.

 Joulukinkkuja Potka ja hänen kollegansa ajattelevat paljon ennen 
kuin me muut saatamme aavistaa:

 - Suuresta määrästä johtuen kaikkia sikoja ei voida teurastaa mar-
ras- ja joulukuussa. Niinpä kinkkuja kerätään pakkaseen alkukesästä 
lähtien. Alamme siis tekemään niitä ennakkotilausten ja valikoimapää-
tösten perusteella jo ennen kuin kauppa tekee varsinaiset tilaukset!

aikaistuneet. Se on ymmärrettävää, 
kun puhutaan miljoonista kiloista - 
kyseessä on valtava määrä eläimiä, 
jotka pitää saada tuotantoketjun läpi!

Wallenius muistuttaa, että erityisen 
herkkä on broilerituotantoketju, sillä 
siinä saa käyttää pelkästään tuoretta 
lihaa. Naudanlihassa taas tarvitaan pit-
kiä raakakypsytysaikoja.

– Teollisuuden pitää tietää tarkaan, 
paljonko kauppa aikoo ostaa, ja mitä 
ruhon osia milloinkin tarvitaan, Walle-
nius sanoo.

Joulukinkkujen kanssa ennakointi 
on ihan omalla asteellaan, mutta mui-
takin kausia ennakoidaan. Myös tuo-
reliha- ja valmisruokaryhmässä pää-
kausien ennakkotilaukset annetaan 
hyvinkin aikaisessa vaiheessa.

– Teollisuus miettii tuotteita myös 
edelläkävijöille, vaikka volyymit eivät 
nouse isoiksi. Tietysti kauppa ottaa niitä 
tarjolle ja esimerkiksi grillikaudella tis-
kissä on trendikästä luullista lihaa ja 
muitakin grillattavia ruhonosia kuin 
fileitä.

HELPOSTI LISÄÄ KASVISTA 
Satokausista riippumatta kasvikset 
tekevät voimalla tuloaan ruokapöy-
tiin. Wallenius on ilahtunut uusista 
kujeista, joiden myötä kasvisten syö-
mistä on helppo lisätä.

– Uutuustuotteissa on aina yhtenä 
arvona helppous: tuote, jota on helppo 
käyttää, menestyy, Wallenius sanoo.

Nyt puhutaan tietysti sekä niin sano-
tuista lihankorvaajista että porkkana- 
jauhelihan ja porkkananakkien      > 

SATOKAUSIKALENTERI  
ERINOMAINEN MALLI
Kun mietitään ruokaa ja kausia, ei voi 
sivuuttaa Satokausikalenteria, jonka 
kanssa S-ryhmä on viime vuosina teh-
nyt näyttävää ja tuloksellista yhteis-
työtä. Pitkän linjan kaupan ammattilai-
nen Wallenius tunnustaa, että kauppa on 
ollut osasyyllinen siihen, että satokau-
sien hahmotuskyky on hämärtynyt.

– Meiltä kaikilla on hämärtynyt se, 
että vihanneksilla ja hedelmillä on ajat, 
jolloin ne ovat parhaimillaan. Ei meillä 
ennen ollut aina kaikkea saatavilla, 
mutta nyt saamme keskellä talvea parsaa 
Perusta. Satokausikalenterin perustaja 
Samuli Karjula on nostanut esiin van-
han itsestäänselvyyden: milloin tuote on 
parhaimmillaan, milloin se on järkevä 
vastuullisesti ja eettisesti. 

Mansikka on hyvä esimerkki tuot-
teesta, jossa ero satokausien välillä on 
valtava.

– Millaisia mansikat ovat, kun tulee 
ensimmäiset suomalaiset avomaanman-
sikat versus Marokon mansikka talvella, 
hollantilainen kasvihuonemansikka tai 
Espanjan kevään sato. Ehkä voimme 
vielä joskus tehdä päätöksiä, että emme 
hanki tuotteita, jotka eivät juuri nyt ole 
parhaimmillaan, Wallenius pohdiskelee.

Satokausikalenteri-yhteistyö on opet-
tanut kaupalle paljon. Satokausituot-
teiden esillenostamisesta tulee todella 
hyvää palautetta. Kaupalle on ollut yllä-
tys, miten hyvin marginaalituotteetkin 
myyvät, kun ne laitetaan hyvin esille ja 
oheen nostetaan reseptiikkaa. Wallenius 
myöntää itsekin kokeilleensa tuotteita, 
joihin ei ole aikaisemmin tarttunut.

ENNAKOIDEN KAUSIRYTMISSÄ
Kausivaihtelut näkyvät kaupassa asiak-
kaan kalenterin mukaisesti, mutta työ 
taustalla on muuttunut viime vuosikym-
meninä: kauppa ja teollisuus ennustavat 
yhdessä tulevaa.

– Yhteisellä ennakoinnilla varmiste-
taan, että saadaan niitä tuotteita, joita 
halutaan. Lisäksi tuotteita tulee oikea 
määrä, mikä on hyvä kummallekin osa-
puolelle, Wallenius toteaa. 

Esimerkiksi lihassa tuotantoketju on 
pitkä ja koko reitti kasvattamolta teu-
rastamoon on suunniteltava tarkasti. 
Tai oikeastaan jo ennen sitä:

– Joulukinkku on hyvä esimerkki: 
kyseessä ovat elävät siat, joten tilaus 
tehdään ennen kuin eläimiä on olemas-
sakaan. Joulukinkkutilaukset on aina 
annettu kesällä, nyt ne ovat vähän  
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Kumpi on parempi: 
kaupalle tulee hävikkiä 
ja asiakas on tyyty-
väinen, vai että kaup-
pias säästää, mutta 
asiakas ei saa mitä 
halua?

Pitääkö aina olla vimpan 
päälle? 
Nykyään tuntuu, että kaikesta on tullut kilpavarustelua. Enää ei mittailla pelkäs-
tään naapurin uutta ruoholeikkuria tai käydä nokittamassa kalliimmalla autolla.

Kilpavarustelu on tullut kaikkeen mukaan. Kuka ehtii tehdä eniten töitä ja 
kenellä on isoin kiire. Yhden lapsi osaa olla ilman vaippaa jo alle vuoden ikäisenä, 
toisaalla puhutaan jo kolmella kielellä, vaikka ikää on vasta kaksi. Me emme syö 
enää muuta kuin luomua, meillä ei anneta lapsille lainkaan sokeria. Mitä, anne-
taanko teidän lapsille eläinkunnan tuotteita?!  

Kuulostaako tutulta? 
Koska elämästä ja syömisestä tuli näin kauhean vaikeaa?
Tunnustan, olen itsekin ruokahifistelijä. En halua syödä huonoa ruokaa. Se ei 

kuitenkaan tarkoita, etten välillä turvautuisi eineksiin. Pannulla voissa paistettu 
valmismaksalaatikko on meidän esikoisen erikoisherkkua, jota isi valmistaa sil-
loin, kun äiti on töiden takia illan kiinni. Hernekeitto lämmitetään purkista ja 
sitä voidaan vähän tuunata kaapin pohjalta löytyvillä kinkkusiivuilla, jos niitä 
sattuu olemaan.

Välttelen valmisruokaa, mutta aika ajoin vanha kunnon sudennälkä ajaa itse 
tehdyn ohi. Silloin oiotaan mutkia suoraksi eineksillä tai puolivalmisteilla. Ja 
mitä sitten? Kenenkään keho tuskin menee romuksi ajoittaisesta eineksen tai 
puolivalmisteen nauttimisesta!

Siivoaminen taas ei ole koskaan kuulunut lempipuuhiini. Lasten myötä kaaos 
on vähintään  triplaantunut, eikä työt ole ainakaan vähentyneet. Lisäksi kotini 
keittiö on myös paikka, jossa uudet, työhöni liittyvät reseptit syntyvät,  joten sot-
kua syntyy. 

Tästä johtuen tein muutama vuosi sitten radikaalin ratkaisun, jota en ole katu-
nut päivääkään. Palkkasin kotiimme siivoojan, joka käy huolehtimassa huus-
hollin siistiksi kahdesti kuussa. Satsaus, kyllä. Kannattiko, ehdottomasti!  Saan 
yhden ison stressin pois ja kotona peruspuhtaus säilyy, vaikka tavarat huiskin 
haiskin olisivatkin.

Jokaisella on varmasti ne omat periaatteet, joista yrittää pitää kiinni, tiukas-
sakin paikassa. Omalla kohdallani se on yhdessä syöminen. Pyrimme joka ilta 
syömään yhteisen päivällisen perheen kera, ilman iPadia, puhelimia sun muita 
vekottimia.  Tästä pidän kiinni kynsin hampain, jotta päivässä olisi edes se yksi 
hetki, jolloin perhe rauhoittuu yhteisen asian äärelle. 

Tämäkin on vain meidän perheen tapa. Teillä se saattaa olla yhteinen sauna-
hetki tai jotain muuta. Kullakin oma tapansa, oikeata tai väärää tuskin näissä 
hommissa on. 

Anna itsellesi välillä lupa mennä sieltä mistä aita on matalin,  kenenkään maa-
ilma siihen ei kaadu! Sen sijaan sinun mielenterveytesi sekä -virkeys pysyvät 
paremmalla tasolla. 

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. Tänä vuonna maaseutua rakastava 

Pimiä juontaa Maajussille morsian -ohjelmaa. 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.

peen mukaan. Nykyään se ei käy, teolli-
suus on pienentänyt omaa hävikkiään, 
joten lisää ei ole saatavilla, Salonen 
kuvailee kauppiaan arkea.

Arkea on myös riittävän ja ei-oon 
välillä tasapainottelu. Salonen arvioi 
reagoinnin aikaistuneen: jokainen 
kauppa on tarttunut hävikkiin. Osittain 
se johtuu kasvaneesta valikoimasta.

– Ennen oli kaksi maitoa, helppo-
han se on kaksi erimerkkistä maitoa 
myydä; nyt on 27 maitoa hyllyssä, joten 
on selvä, että joku niistä jää vanhaksi. 
Sama lihaosastolla: nyt on 15 eri jauhe-
lihaa ja oma sekoitus päälle – tavara-
pelin hallinta vaatii osastonhoitajalta 
ennustajanlahjoja. Hävikin ehkäisemi-
nen on vaikeampaa nykypäivänä kuin 
ennen. 

Kauppias on joutunut valitsemaan 
tyylinsä:

– Kumpi on parempi, kaupalle tulee 
hävikkiä ja asiakas on tyytyväinen, vai 
että kauppias säästää, mutta asiakas ei 
saa mitä halua? Pettynyt asiakas ei tule 
uudelleen. Tuntuu, että vastuu hävi-
kistä on sysätty kaupalle, ja kokonai-
suutena hävikki voi näin olla suurempi.
Roskiin ei kuitenkaan tarvitse laittaa 
mitään: melkein kymmenen eri toimi-
jaa noutaa eri tuoteryhmiä hyvänteke-
väisyyteen.

kaltaisista tuotteista, joissa perinteiseen  
lihatuotteeseen on lisätty kasvista.

– Molemmat toimivat yllättävästi, 
tietty asiakasryhmä on oivaltanut idean. 
Nyhtis ja Härkis avaavat uusia mah-
dollisuuksia ja kiinnostus niitä koh-
taan kasvaa edelleen. Ne ovat oikeasti 
uudenlaisia, hyviä tuotteita - aitoja 
uutuuksia. Niiden ansiosta tulee uusia 
innovaatioita jatkossa: uskon että sekä 
teollisuudelta että pienemmiltä toimi-
joilta tulee pian tuotteita, joissa niitä 
käytetään raaka-aineena.

GRILLAUS ON EDELLEEN 
YKKÖSSESONKI
Tuntuu, että jatkuvasti on useampi 
sesonki päällä. Tähän liittyvät myös 
trendit, joiden hermoilla on oltava.

Sesonkien ykköseksi Salonen nos-
taa grillaamisen: kausi alkaa touko-
kuussa ja ulottuu säiden salliessa yli 
elokuun.

– Grillaaminen näkyy esillepa-
nossa. Ketjun kampanja tuo Atrian 
grillituotteet ja grillisalaattien tilan-
tarve kasvaa valmisruokahyllyssä, 
Salonen sanoo.

SESONGIT JA TRENDIT KÄSI KÄDESSÄ
Salonen pitää huolen, että hänen K-Su-
permarketissaan on laaja valikoima. 
Sesonkiajattelu on tietysti kauppiaalla 
verissä, mutta lisäksi on oltava selvillä 
tulevista trendeistä. 

– Uutuuksia tulee jatkuvasti – toiset vah-
vempia kuin toiset. On osattava valita toi-
mivimmat ratkaisut, Salonen summaa.

K-Supermarket Keskuskadun mai-
netta rakentaa muun muassa vahva 
luomuvalikoima.

– Olemme saaneet hyvän luomu- 
kaupan maineen. Olemme tuoneet luo-
mutuotteita vahvasti esille ja rakenta-
neet päätyjä. Seuraavaksi kasvisruoka-
buumi näkyy meillä hyllynpäätyinä.

Luomussa näkyvät kaudet hyvin, eten-
kin mitä tulee satokauden vihanneksiin.

Mutta mikä on seuraavaksi in, siinä 
riittää miettimistä. Onko salaattibaari jo 
nähty? Street food -tiskejä kollegat pois-
televat, niiden aika meni nopeasti ohi. 
Millainen palvelutiski houkuttaisi nyt 
asiakasta? Vai pitäisikö kaupan olla osa 
Facebookin infovirtaa? Kotiinkuljetusta 
Salosen K-Supermarket jo ”treenaa”.

ENNAKOINTI KAIKKI KAIKESSA
Vuonna 2003 kauppiasuransa aloitta-
nut Salonen on nähnyt kaupan muutok-
sen. Tilausrytmi on muuttunut niin, että 
ennakot annetaan hyvissä ajoin, kuu-
kautta etukäteen. Tämä koskee etenkin 
kampanjoita. Muutenkin on osattava 
ennakoida, jos haluaa varmistaa tuottei-
den saatavuuden.

– Et saa tavaraa, ellet tilaa ajoissa. 
Ennen tilattiin alkuviikosta loppuviik-
koon jauheliha ja lisää saattoi tilata tar-

26        Hyvä Ruoka Hyvä Ruoka        27



K uortaneen Urheiluopiston ravinto-
lan yhtälö ei ole ihan helpoimmasta 
päästä. Tämän tietää keittiömestari 

Liisa Pihlaja, jonka mukaan ravinto-
lassa käy keskimäärin kuusisataa asia-
kasta neljä kertaa päivässä, eli määrät 
ovat suuria.

Koska urheilija tarvitsee hyviä hiili-
hydraatteja ja paljon proteiinia, buf-
fet-pöydästä löytyy aina tummaa riisiä 
tai pastaa, perunaa sekä tietenkin koti-
maista hyvää lihaa.

– Urheilijoiden ruokavalioiden huomi-
oiminen on meille samalla sekä haaste 
että työn suola, kuvailee Pihlaja.

Eppulin lisäksi saman katon alla toimii 
myös kaksi muuta ravintola: Café Tassi ja 
Ravintola Aalto, joka on erikoistunut ”poh-
jalaisiin” à la carte-annoksiin sekä Kuorta-
neen kylien mukaan nimettyihin pizzoi-
hin. Esimerkiksi perinteisestä Quattro 
Stagionista on tehty ”Mäyrin sektori”.

Kun opiston koko ravintolatoiminta 

siirtyi tammikuussa 2016 Sodexo Oy:ltä 
urheiluopistosäätiön tytäryhtiölle Kuor-
tane Sports Management Oy:lle, sopi-
mukset menivät uusiksi ja keittiö päätti 
ryhtyä liputtamaan kotimaisuuden puo-
lesta. Yhteistyökumppaniksi valikoitui 
Atria. 

ERITYISTOIVEET HUOMIOIDAAN
Keittiö saa työstään paljon kiitosta, 
mikä ei ole ihme, sillä palveluasenne on 
kohdallaan. Jos vaikka lentopallomaa-
joukkueen valmentaja pyytää iltapalalle 
enemmän proteiinia, se kyllä järjestyy. 
Nuorten suunnistajien Leimausleiri 2017 
kesäkuussa taas oli keittiölle varsinainen 
voimannäyttö. Nelipäiväsellä suurleirillä 
oli yli 1800 osallistujaa.

Keittiömestarin mukaan suosikki-
ruoaksi osoittautuivat Atrian lihapullat, 
kermaperunat ja ruskea kastike.

– Lihapullia taisi mennä 350 kiloa ja 
kermaperunoita 260 kiloa.     > 

Urheilijoiden ruoka- 
valioiden huomioiminen 
on meille samalla sekä 
haaste että työn suola.

Liisa Pihjala aloitti opiston keittiömestarina 
kolme vuotta sitten. Monet urheilijat ovat tul-
leet tutuiksi ja sitä myöten keittiömestari on 
myös kiinnostunut monista urheilulajeista.

Perinteisestä Quattro Stagionista muokattu 
”Mäyrin sektori”.

Ravintola Eppulan buffet-jonossa saattaa lounasaikaan seisoa 
lentopallomaajoukkueen pelaajia, nuoria kiekkoilijoita, 
10-vuotiaita taitovoimistelijatyttöjä, senioripainija sekä 

hyvinvointipäivää viettäviä toimistotyöntekijöitä. Tarjolla on 
oltava laadukasta ja terveellistä ruokaa, joka käy kaikille.

URHEILIJOILLE 
VAIN PARASTA

Teksti: Pirjo Latva-Mantila

Kuvat: Henri Saranpää ja Kuortaneen Urheiluopisto
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Haluatko tarjota  
asiakkaillesi puhdasta  
ja turvallista suomalaista 
lihaa?
Olen tavannut viime aikoina useita eri julkishallinnon toimijoita, jotka haluaisivat 
tarjota kunnassaan suomalaisia elintarvikkeita, mutta hankinta oli järjestetty niin, 
että halvin voitti.

Hyvän laadun ja vastuullisen tuotteen tarjoaminen ei ole välttämättä kiinni 
hinnasta vaan tuontiliha voi olla useasti lähes saman hintaista kuin vastaava 
tuote kotimaisesta raaka-aineesta. Valitettavasti jostain on syntynyt mielikuva 
kalliista suomalaisesta elintarvikkeesta. Eihän suomalainen liha ole kallista 
– siinä saa todella vastinetta rahalle. Hankintahinta voi olla aavistuksen kal-
liimpaa kuin tehotuotetulla tuontitavaralla, mutta kuinka kallista on menettää 
maine ruokailijan kysyessä lihan alkuperää?

Mitä itse maksaisit puhtaasta lihasta, joka ei sisällä kasvuhormoneja, anti-
biootteja, maitohappokäsittelyä tai jäämiä klooripesusta? Kun kuluttajien tie-
toisuus näistä ”ulkomaan herkuista” kasvaa, on vaikeaa olla tuottamatta nega-
tiivista säröä muuten hyvin menneeseen asiakaskokemukseen. Kannattaako 
sitä riskiä ottaa?

Entä kuinka moni kuntien hankintapäättäjä tai ruokahuoltopäällikkö haluaa 
olla vastaamassa vihaisille vanhemmille, miksi heidän lapsilleen syötetään 
epäeettisesti tuotettua maapallon toiselta puolelta tuotua liharuokaa?

Helpommalla pääsee, kun tekee pienen panostuksen tärkeän asian puolesta. 
Oikeilla hankinnoilla voit ostaa parempaa omatuntoa ja olet suojassa räjäh-
dysmäisesti leviävältä huonolta maineelta. Moniko tänä päivänä kertoo tarjo-
avansa ”brassilihaa”? Eiköhän siitä olla hiljaa ja ihan syystä.

Onhan kaikki varmasti tietoisia, että tänä keväänä ilmestyi todella hyödylli-
nen opas niille, jotka haluavat tarjota kunnassaan suomalaista lihaa? Motivan 
Hankintaoppaassa (Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin) on todella huo-
lellisesti ja monen asiantuntijan voimin rakennettu sellaiset hankintakriteerit, 
joilla pystytään rajaamaan tarjottava liha suomalaisiin tuotteisiin tai sitten yhtä 
laadukkaisiin eurooppalaisiin tuotteisiin, jos sellaisia nyt löytyy.

Motivan oppaan hankintakriteerit ovat jo tulikasteensa saaneet ja niitä on 
menestyksellä käytetty. Lopputulokseen elintarvikkeen alkuperästä voit ker-
rankin vaikuttaa.

Suomalainen lihatalo food service -asiakkaan suoratoimituskumppanina on 
turvallinen ja varmasti laadukas valinta.  Näin voit itse olla huoletta, ettet joudu 
median/somen grillattavaksi asioista, joihin et enää voi vaikuttaa. Vaikuta 
ennakkoon - valitsemalla oikein!

K O L U M N I  
Tuomas Sorri

K
uva: Elina H

im
anen

Kirjoittaja on Atria Food Servicen myyntijohtaja.

Puuroa keitettiin joka aamu 400 litraa. 
Olihan se melkoinen rutistus, mutta 
kaikki meni nappiin ja älyttömän hyvä 
palaute saatiin.
Paitsi hyvää ja reipasta palveluasen-
netta, keittiössä tarvitaan myös kielitai-
toa, sillä urheilijoita tulee Kuortaneelle 
ympäri maailmaa. Laskutaito ja lajitun-
temuskaan eivät ole pahitteeksi.

– Annoskoko on ihan erilainen jää-
kiekkoilijalla ja voimistelijalla. Ja viivan 
allekin pitäisi jäädä jotakin.

URHEILIJA, MUISTA MYÖS MAKU!
Kuortaneen urheiluopiston ravinto-
lat työllistävät kaikkiaan nelisenkym-
mentä henkilöä. Paikka on auki vuoden 
jokaisena päivänä.

Urheilijat usein ajattelevat ruoan 
olevan pelkkä energianlähde: ei väliä 
miltä kana, raejuusto ja tumma pasta 
maistuvat tai näyttävät, kunhan pro-
teiini- ja hiilihydraattivarastot täytty-
vät. Kestävää gastronomiaa Jyväsky-
län amk:ssa opiskeleva Liisa Pihlaja 
on yrittänyt kääntää ajattelua siihen 
suuntaan, että terveellinen ja oikeaop-
pinen ruoka voi myös maistua ja näyttää 
hyvältä.

– Siihenkin koetamme panostaa, että 
ruokailusta voisi tulla henkisesti hyvä 
hetki.

Ravintolasalin suurista ikkunoista 
avautuu näkymä kauniisti kimmeltävälle 
Kuortaneenjärvelle. Keittiömestarille 
se tuo joskus mieleen merillä vietetyt 
vuodet: Liisa työskenteli laivakokkina 
ja seilasi 11 vuotta Etelä-Amerikan öljy-
kentillä ja Afrikan rannikolla. Nyt hän 
nauttii suomalaisesta järvimaisemasta 
oman kajakkinsa kyydissä.

Ruoka halutaan pitää mahdollisimman 
selkeänä, oli sitten kyse lounasbuffe-
tista tai à la carte –annoksista. Buffe-
tissa esimerkiksi kastike ja liha tar-
joillaan yleensä erikseen.

Terveellinen ja oikeaoppinen ruoka 
voi myös maistua ja näyttää hyvältä.

Keittiömestari Liisa Pihlaja

KUORTANEEN  
URHEILUOPISTO
• Perustettu 1950
• Omistajana Kuortaneen  

Urheiluopistosäätiö
• Rehtori ja valmennuskeskuk-

sen johtaja Tapio Korjus
• 110 000 yöpymisvuorokautta 

vuodessa
• Yli 300 000 ruoka-annosta  

vuosittain
• Suomen olympiakomitean 

huippu-urheiluyksikön  
kumppani

• Yleisurheilun, lentopallon,  
jääkiekon, telinevoimistelun, 
painin, keilailun ja jousi- 
ammunnan valtakunnallinen  
valmennuskeskus 

• 46 hehtaaria omaa maa-aluetta
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TEURASTUS

Teurastamolla jokainen 
eläin tarkastetaan lain-
säädännön mukaisesti. 
Vain terveet ja hyvälaa-
tuiset eläimet käytetään 
elintarviketuotantoon.

5
tarkastusta

LIHAN PALOITTELU JA LEIKKAUS

Vaikka broilerin paloittelu ja leikkaaminen 
on automatisoitu pitkälle, kone ei pysty täy-

sin ohittamaan ihmissilmää ja osaamista 
leikkuulaadun valvonnassa sekä tarkkuutta 

vaativissa työvaiheissa. Leikkuulaadun 
onnistumisen lisäksi raaka-aineen lämpö-
tilaa seurataan pistomittauksilla ja tilojen 

lämpötilaa jatkuvalla automaatiolla.

5
tarkastusta

RAAKA-AINEEN PAKKAUS

Pakkausvaiheessa tarkistetaan 
muun muassa pakkausmate-
riaalien puhtaus ja vastaavuus 

pakattavaan tuotteeseen.  
Myös raaka-aineen jäljitettä-

vyystiedon siirtyminen etikettei-
hin varmistetaan.

5
tarkastusta

TUOTTEEN VALMISTUS

Toiselta osastolta saapuneen raaka-aineen 
aistinvarainen laatu ja lämpötila tarkiste-
taan raaka-ainetta jalostettaessa. Resep-
tinmukaisesta valmistuksesta huolehdi-
taan, sillä leikkeleissä kriittinen vaihe on 
tuotteen kypsennys, millä varmistetaan 

tuotteen turvallisuus ja säilyvyys.

6
tarkastusta

VALMIIN TUOTTEEN PAKKAUS

2
tarkastusta

Atria huolehtii aina tuotteiden 
kylmäketjun katkeamattomuu-
desta. Valmiit tuotteet toimite-
taan nopeasti kylmävarastoon, 
josta ne matkaavat valvotuissa 

kuljetusolosuhteissa asiakkaille.

2
tarkastusta

Atrian tuotannon tarkastukset

25 TARKASTUSPISTEEN 
KAUTTA LAUTASELLE

Maailman puhtain ruoka on aina turvallista. Tämän takaamiseksi Atria  
mittaa, seuraa ja kehittää jatkuvasti omaa tuotantoketjuaan.  

Näin Atria varmistaa tuotteidensa turvallisuuden.

Koko matka munasta broileriksi käydään 
Atrian suljetussa broilerintuotantoketjussa. 

Yhtenäisellä tuotannolla eliminoidaan  
ulkopuolisten tartuntojen riski.

TILAT

Atrialle liharaaka-aine tulee 
sopimustiloilta, jotka noudat-
tavat Atrian hyviä tuotantota-

paohjeita.

ELÄINTEN HYVINVOINTI

Tuottajat seuraavat broilerin hyvinvointia vähin-
tään kaksi kertaa päivässä. He käyvät tarkasta-

massa broilerit kanalassa kävellen ja kerää-
vät jatkuvasti tietoa muun muassa rehun- ja 
vedenkulutuksesta sekä kanaloiden olosuh-
teista. Ennen teurastusta broilereilta otetaan 
salmonellanäytteet ja näin varmistutaan par-

ven salmonellattomuudesta.

KANANMUNA

Matka munasta broileriksi alkaa 
hautomolla, josta linnut mat-

kaavat Atrian sopimustuottajien 
kasvattamoihin.

Herkullista ja 
turvallista ruokaa 

asiakkaallesi!

Sopimustuottajien tarkastukset
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 –Koska suunnittelen työkseni etukäteen 
ruokia, en tee sitä juurikaan kotona. 
Vain silloin, kun paikalla on muita kuin 
perheenjäseniä. Teen muutenkin melko 
ex-tempore kauppareissuja ja ruoka-
valinnat teen vasta kaupassa. Erityisen 
tykästynyt olen Atrian Vuolukanaan. Siitä 
saa helposti esimerkiksi pastan. Tuote 
oli tuotava myös ravintolaamme.
 –Asumme miehen kanssa nykyisin kah-
destaan ja pojat vierailevat silloin tällöin 
kotona syömässä yhdessä meidän kans-
samme.
 –Käyn myös ravintoloissa vähintään 
kolme kertaa kuukaudessa. Se on luk-
susaikaa itselleni ja lisäksi on mukava 
tutustua eri à la carte –tarjontoihin. 

 

 

Kahvila–ravintola Eeden on lounastarjontaan pai-

nottunut ruokaravintola Jyväskylässä. Eeden tar-

joaa lähiruokaa, ja raaka-aineet ovat pääsään-

töisesti Suomesta. Monipuolinen lounastarjonta 

löytyy keskeltä yli 30-vuotiasta puutarhakeskus 

Viherlandiaa.

 –Lounaan syön meidän omassa HH-Ca-
feessa. Meillä on noutopöytä, jossa on 
erittäin laaja salaattivalikoima! 
 –Nykyään löytyy myös todella laadukkaita 
valmisruokia, kuten keittoja ja salaat-
teja. Valikoimassa on myös puolivalmista 
ruokaa, sitä käytämme paljon arkisin! 
 –Viikonloppuisin teemme sitten ”kunnon 
pihvit”. 

 

 

Kotimainen Halpa-Halli on perheyhtiö, joka on toi-

minut vähittäiskaupan alalla yli 40 vuotta. Nykyisin 

ketjulla on yhteensä 38 myymälää, joista pohjoisin 

sijaitsee Oulussa ja eteläisin Porissa. Ketju työllis-

tää noin 1500 vähittäiskaupan ammattilaista.

KAHVILA–RAVINTOLA VASTAAVA  
EIJA NURMI KAHVILA-RAVINTOLA EEDEN, 
VIHERLANDIA, JYVÄSKYLÄ

OSTAJA 
HARRY TUPELI 
HALPA-HALLI, KOKKOLA

 –Ainahan se on kiire, kun pitäisi ruo-
kaa alkaa laittaa. Kotona pätee sama 
homma kuin töissä: kaapit kannattaa 
katsoa ennen kuin suuntaa kauppaan. 
 –Meillä on sellainen käytäntö, että ostan 
melkeinpä kaikki viikon ruoat kerralla. 
Toinen juttu on se, että myös kotona 
pyritään minimoimaan hävikkiä. Tuntuu 
siltä, että kotona ruokaa saattaa mennä 
helpostikin roskiin. Esimerkiksi broile-
rista on helppo tehdä jälkikäteen keittoja 
tai salaatteja. Tähteitä voi myös grillata! 

 

 

Uppalan Kartanon historia yltää 1600-luvulle ja se 

on yksi Seinäjoen kantatiloista. Uppalassa järjes-

tetään ympäri vuoden sekä yritystilaisuuksia että 

yksityisiä perhejuhlia. Ravintola Uppalan Kartano 

avasi ovensa vuonna 2009. Sen suomalaisessa 

keittiössä arvostetaan aitoja makuja ja lähellä tuo-

tettuja raaka-aineita.

KEITTIÖMESTARI  
MIIKA HARJU  
UPPALAN KARTANO, SEINÄJOKI

Mitä ideoita Pelicans -ravintoloiden 
Lauri Pöyhösellä tai Oskarin Kellarin 
Markus Matilalla on arkiruokailun 
helpottamiseen?  
Lue:  bit.ly/selfiessä_arkiruokailu

SELFIESSÄ

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

 –Töissä syön joka päivä täysipainoisen 
lounaan. Ja ennen kotiin lähtöä vielä 
pientä välipalaa.
 –Kauppaostoksilla suosin nopeita valmis-
ruokia. Pinaattikeitto kananmunalla on 
suosikkini. Jos löytyy viitseliäisyyttä, lai-
tan kotona broileriwokkia, johon tulee 
marinoimattomia broilerinfileesuikaleita 
ja valmiiksi pilkottuja tuoreita kasvik-
sia. Se on nopea ja helppo valmistaa!
 –Pikahelpotus arkeen on myös 
hedelmä- tai marjasmoothie ”mitä 
kaapista löytyy” -tyyliin.
 –Tosiasiahan on, että suutarin lapsilta 
puuttuu kengät. Eli en viitsi panostaa 
kotona kovinkaan paljon ruoanlaittoon, 
kun työpäivät kuluvat ruoan parissa. 

 

 

Neste Oulun Baari Maikkula tarjoaa monipuolis-

ten liikenneasemapalveluiden lisäksi noutopöydän 

ja pienen päivittäistavaramyymälän sekä ruokaa 

tilauspalveluna. Yksi sen toimipaikoista on gol-

fkaudella avoinna oleva ravintola Spoon. Nes-

teen liikenneasemaverkostoon kuuluu yli 800 lii-

kenne- ja automaattiasemaa ympäri maan.

 –Käytännössä syön lounaan aina kaupan 
salaattibaarissa. Hyödynnän siis jo ole-
massa olevia lounasratkaisuja, joten 
suunnitteluun ei tarvitse käyttää aikaa.
 –Perheen kanssa valmistamme lähes 
aina illallisen itse. Perheeseen sat-
tuu kuulumaan kaksi nuorta urheile-
vaa lasta, joten tämä pitää huomioida 
ruokailussa. Ruokailua helpotetaan 
monesti valmislisukkeilla, joten ihan 
kaikkea ei tarvitse valmistaa alusta 
loppuun asti itse. Kesäisin tykkäämme 
grillailla, ja silloinkin on mukava, kun 
lisukkeet ovat valmiita. 

 

 

K-citymarket Hämeensaari avattiin vuonna 2011. 

Kauppa työllistää 45 henkilöä ja sen liikevaihto 

on noin 15 miljoonaa euroa. Kaupan valikoi-

massa panostetaan ennen kaikkea monipuoliseen 

tuoretarjontaan. 

OMISTAJA ANNELI JAAKKOLA,     
OULUN BAARI / NESTE MAIKKULA,  
OULU

KAUPPIAS ANTTI-JUSSI KIVI  
K-CITYMARKET HÄMEENSAARI, 
HÄMEENLINNA

ITSE TEHTYÄ
VAI VALMIINA 
OSTETTUA?
Kiire riivaa nykyään 
lähes kaikkia ja työssä-
käyvän aika on kortilla. 
Ruoka on kuitenkin polt-
toaine, josta ei voi tinkiä. 
Siksipä meistä jokaisen 
on keksittävä parhaat 
keinot nopeuttaa arjen 
ateriointia. Kokosimme 
ruoka-alan ammattilais-
ten omat keinot ruoanlai-
ton aikahaasteen taklaa-
miseen.

Teksti:  Saara Ignatius, Merja Haverinen

Tätä kysyimme:

Miten helpotat arkiruokailua 
kiireen keskellä ?

OTIN SELFIEN!
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Broileri 
”Täydellinen kokonainen 
broileri” 

• 1-1,5 kg   kokonainen broileri
• 1 kpl sipuli
• 1 kpl porkkana
• 2 kpl valkosipulin kynsiä
• 1 kpl sitruuna
• ½ pnt timjamia
• 50 g voita
• 1 dl  valkoviiniä

Suolaliemi

• 40 g  hienoa merisuolaa
• 460 g  kylmää vettä

Sekoita vesi ja suola kulhossa kunnes 
suola on liuennut veteen. Suolaa broileria 
suolaliemessä yön yli. Huuhtele broileri 
kylmän veden alla ja kuivaa huolellisesti 
talouspaperilla. 
Lämmitä uuni 120 asteeseen. Leikkaa 
irti siivet ja kaularangan tynkä. Leikkaa 
sitruuna kuuteen osaan ja täytä broileri 
sitruunalohkoilla ja timjamilla. Sido koi-
vet yhteen paistinnarulla. Laita broileri 
paistivuokaan. Kuori sipulit ja porkkana 
ja paloittele vuokaan. Lisää myös siivet 
ja kaularanka vuokaan. Laita paistomit-
tari kiinni broilerin rinnan paksuimpaan 
kohtaan. Leikkaa voi ohuiksi lastuiksi ja 
asettele lastut broilerin päälle. 
Laita broileri uuniin 1,5-2 tunniksi kun-
nes paistomittari näyttää 60 astetta. 

Nosta broileri uunista ja laita vihannek-
set voineen kaikkineen kattilaan. Laita 
uuni lämpenemään 230 asteeseen. Anna 
broilerin vetäytyä työtasolla 20 minuut-
tia ja keitä sillä aikaa glaseerauskastike. 
Lisää vihannesten ja voin joukkoon valko-
viini ja keitä kasaan n. 10 minuuttia, kun-
nes kastike on paksua ja siirappimaista. 
Valele broileri kastikkeella kauttaal-
taan ja paahda kuumassa uunissa 5-10 
minuuttia varoen ettei lintu pala. 
Tarjoa aiolin ja tomaatti-sipulisalaatin 
kera.

Aioli n. 3 dl

• 1/2 valkosipulinkynsi hienonnettuna
• 3 kpl  kananmunankeltuaista
• 1 rkl Dijon sinappia
• 2 1/2 dl rypsiöljyä
• 1 tl  sokeria
• 1/4 tl suolaa

Käytä majoneesiin huoneenlämpöisiä 
aineksia, niin ne sekoittuvat tasaisesti. 
Sekoita valkosipuli, keltuaiset, sinappi ja 
mausteet kulhossa.
Kaada öljy ohuena nauhana seokseen 
koko ajan vatkaten.tai perunamyllyllä. 
Lisää joukkoon voi ja suola. Sekoita tasai-
seksi. Siivilöi maito ja lisää se perunan 
joukkoon pienissä erissä, välillä sekoit-
taen. Soseuta herneet sauvasekoittimella 
ja lisää joukkoon. Hienonna minttu ja 
lisää joukkoon.

1.  Suolaa broileria 
suolavedessä yön 
yli. Kuivaa huolelli-
sesti ja täytä sitruu-
nalohkoilla ja tim-
jamilla.

2.  Laita broileri 
uunivuokaan juu-
resten ja linnun 
osien kanssa. Vuole 
voilastuja linnun 
pintaan.

3.  Anna broilerin 
levähtää matala-
lämpökypsennyk-
sen jälkeen 20 min. 
Valele pinta glasyy-
rilla ja viimeistele 
kuumassa uunissa.

PERUSPALAT

Kokonaisen linnun tarjoilemisessa on aina jotain erityistä. 
Sellaisen kantaminen pöytään herättää ihastusta niin 
perhepäivällisillä, kuin rennoissa illanistujaisissakin. Jouni 
Toivasen reseptillä valmistuu niin mehukas broileri, että 
jokainen suupala on nautinto.

– Barcelonassa tilasimme ystäväni 
kanssa usein kokonaisen broilerin, sha-
ring-annoksena. Söimme sen rennosti 
sormin, kertoo Jouni Toivanen. 

Suomalaisten ravintoloiden listoilla 
kokonaista, paahdettua broileria ei ole 
juurikaan näkynyt. Vaikka se voisi olla 
mitä mainioin illanistujaisruoka niin 
pienille kuin suuremmillekin porukoille. 
Sormin syömisen perinnehän meillä 
on jo olemassa – syksyisten rapujuhlien 
muodossa. 

Vaikka kokonainen broileri onkin 
perusruokaa, sen kypsentäminen 
mehukkaaksi on taitolaji. Liian usein 
tarjoillaankin ylikypsää lintua. Toiva-
sen reseptissä broileri suolataan vedessä, 

kypsennetään matalassa lämmössä ja 
glaseerataan lopuksi niin, että nahasta 
tulee ihanan rapea. Lisukkeena tarjotaan 
aiolia ja tomaatti-sipulisalaattia. Maa-
laisleivän palalla lautaselta voi mopata 
viimeiset maut aterian päätteeksi.

Koska nykytrendeihin kuuluu kaiken-
laisen hävikin välttäminen, kokonaisena 
kypsennetty lintu voidaan kotioloissa 
hyödyntää viimeistä murua myöden. 
Esimerksi rangasta keitetystä lie-
mestä saa lihalla ja nuudeleilla ryy-
ditettynä mitä mainioimman ”Dagen 
efter” -sopan. Onhan kanakeiton lähes 
taianomainen parantamiskyky tunnus-
tettu ympäri maailman jo vuosisatojen 
ajan.

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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HERKULLINEN 
KUNG PAO -KANA
Lu-keittiö on yksi Kiinan neljästä pää-
keittiöstä. Se tarjoaa runsaan valikoiman 
kasviksia sekä hedelmiä, mutta myös 
tuoreita merenantimia ja merisuolaa. 
Lisäksi keittiön tavoissa näkyy kungfutse-
laisuuden vaikutus. 

Nappaa talteen alueen klassikon, 
Kung Pao -kanan, resepti:  
bit.ly/lu_keittio

N I M I T Y K S E T

Tiesitkö?
Kiinassa syödään tulista ruokaa kuu-
mina kosteina kesäpäivinä, koska se saa 
hien valumaan ja viilentää siten kehoa. 

Lue lisää kiinalaisesta  
ruokakulttuurista Atria-blogista: 
bit.ly/atriablogi_kiinalainen_
ruokakulttuuri

Tomi Nevala on nimi-
tetty Atria Suomen Food 
Service -organisaation 
kehityspäälliköksi. Tomi 
vastaa nimettyjen asiak-
kaiden syvällisestä kehi-

tysyhteistyöstä tavoitteena asiakkaan ja 
Atrian liiketoiminnan kehittäminen ja 
kasvattaminen. Yhteistyön painopisteitä 
ovat asiakkaan ruokatuotantoprosessien 
ja ruokalistatuotteistuksen kehittämi-
nen sekä koulutusyhteistyö. 

Atrian siipikarjaliiketoi-
minnan toimitusjohta-
jaksi Ruotsiin on nimi-
tetty ETM, EMBA Juha 
Sarkkinen. Hänellä on 
pitkäaikainen koke-

mus liiketoimintojen johtamisesta mm. 
Snellmannilla, Arlalla, HK Scanilla ja 
Atrialla. Uudessa tehtävässään Juha vas-
taa Ruotsissa Atrian siipikarjaliiketoi-
minnan uudistamisesta ja kilpailukyvyn 
kehittämisestä. 

99,89 % 
Tilaaja voi luottaa siihen, että
Atrian toimitukset saapuvat täsmälli-
sesti ja varmasti. 

ATRIAN TOIMITUSVARMUUS

3 X UUTTA

1. Atria Takuumurea Naudan  
sisäfileepihvi 300g 

Atrian takuumureutettu suomalainen laatuliha 
vastaa aikuiseen makuun. Sisäfileet kypsyvät 
meheväksi pannulla tai grillissä parissa minuu-
tissa.

2. Atria Gastro Punajuuri-
makkara 250g

Gastro-makkarasarja yhdistää lihan juureksiin ja 
viljaan. Punajuurimakkarassa on 66 % lihaa ja 
25 % punajuurta.

3. Atria Perhetilan Kanan  
Lehtipihvi 300 g

Ravintoloiden klassikko valmistuu kotona kah-
dessa minuutissa ja on ratkaisu vaativaan ma-
kuun ja kiireiseen arkeen.

PÖYDÄLLÄ

Potkua 
kokkiuralle

Televisiosta ja menestyneistä ravintolois-
taan tunnettu kokki Henri Alén neuvoi nuo-
ria omaan uraansa pohjaten mediassa esiin-
tymisestä ja sen sudenkuopista Atrian 100 
Nuorta Kokkia –koulutuksessa.

Eräänä viime kevään kirpeänä 
maanantaiaamuna Helsingin 
rautatieasemalla tilausbussiin 
nousi innokkaita nuoria kokkiop-
pilaita. Perillä Tuusulassa hotelli 
Gustavelundissa nuorille oli 
tarjolla inspiroivia luentoja.
Teksti ja kuva: Juho Matilainen

Atrian 100 Nuorta Kokkia- koulutusoh-
jelmaan valitaan vuosittain sata alle kol-
mekymppistä ruoka-alan ammattilaista, 
jotka osoittavat hakemuksessa hyvää asen-
netta ja kunnianhimoa kehittää itsestään 
huippuammattilaisia. Koulutuksessa 
aihealueina ovat liikeidea, tuotteistami-
nen ja oman uran kehittäminen. 

Koulutusohjelma on toiminut pon-
nahduslautana monelle nimekkäälle 
kokille. Muun muassa nykyisin kurs-
silla luennoivat Henri Alén ja Alex 
Nurmi ovat molemmat Atria 100 
Nuorta -koulutusohjelman kasvatteja.

– Paras anti tässä koulutuksessa on, 
että nämä nuoret tapaavat täällä ihmi-
siä, jotka ovat menestyneet urallaan, 
koulutusohjelman johtaja, keittiömes-
tari Aki Wahlman toteaa.

Kiinnostuitko? 
Haku seuraavaan koulutukseen alkaa ensi vuoden alussa. Lue lisää: atria.fi/100nk

Atrian verkkokauppa avautui touko-
kuun puolivälissä. Kuluttaja-asiak-
kaille tarkoitettu Atria Lihakauppa 
tarjoaa verkossa noin 30 premium-ta-
son lihatuotteen valikoiman sekä vaih-
tuvia erikoiseriä ja sesonkituotteita.

– Koko ajan seurataan ja mietitään, 
mikä kuluttajaa kiinnostaa. Tuotevali-
koima kehittyy palautteen perusteella, 
kertoo tuotepäällikkö Paavo Juntunen. 

Lihat toimitetaan suoraan asiakkaan 

Atria Lihakauppa sai hyvän startin

Tutustu: www.lihakauppa.fi

kotiovelle yhteistyössä Postin kanssa. 
Ensimmäisessä vaiheessa jakelu kes-
kittyy pääkaupunkiseudulle, Turkuun, 
Tampereelle ja Seinäjoelle. Kuluttaja- 
asiakkaiden lisäksi verkkokauppa pal-
velee myös ammattilaisia ja yrityksiä, 
kuten pienempiä ravintoloita ja pito-
palveluita.
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Atrian rakennuttamassa Suomen suurimmassa aurinkosähköpuistossa  kytkettiin 
ensimmäiset aurinkopaneelit Atrian sähköverkkoon heinäkuun lopussa. 

– Projekti on edennyt hyvin aikataulussa. Nyt kytketyn osuuden nimellisteho on 
600 kW. Tänä vuonna asennettava noin 4 MW:n aurinkopaneelikenttä otetaan konai-
suudessaan käyttöön syksyn aiknaa, kertoo johtaja Tapani Potka Atrialta. 

Alueelle asennetaan yli 24 000 aurinkopaneelia maa- ja kattoasennuksina, jotka 
vastaavat 5 600 MWh vuotuista sähköntuotantoa. Paikallisesti tuotetulla päästöt-
tömällä sähköllä korvataan noin viisi prosenttia tehtaan tarvitsemasta sähköstä 
vuositasolla. Aurinkosähköpuiston arvioidaan olevan käyttöönottovalmis syksyllä 
2018.

Aurinkosähkö  
napsautettiin päälle

Tanskalainen lihatukku JN Meat 
oli mukana Maailman paras pihvi 
-kilpailussa Atrian toimittamilla 
lihoilla. Kuudesta kilpailussa ole-
vasta Atrian lihasta viisi palkit-
tiin.

Atrialainen liha pärjäsi mainiosti kol-
matta kertaa pidetyssä World Steak 
Challenge -kilpailussa, missä jaettiin 
yhteensä 17 kultamitalia.

Atria nappasi yhden ykkössijoista ayr-
shirenaudan rib eye -entrecôtella Lon-
toossa järjestetyissä kilpailuissa.

Yhteensä Atrian toimittamat lihat 
voittivat kilpailuista yhden kullan, kaksi 
hopeaa ja kaksi pronssia.

Atrialainen liha 
on maailman 
parasta

ENNEN & NYT   Lihakauppa

Kuopion Karjanmyyntiosuuskunta myy 
lihatuotteita kuluttajille 1910-luvulla.

Atria myy lihatuotteita  
kuluttajille 2010-luvulla.

Lisätietoja: www.nurmonaurinko.fi

PÖYDÄLLÄ

Huipputyötä uudessa sikaleikkaamossa
Teksti: Pirjo Latva-Mantila

Kuva: Timo Aalto

Atria Suomen uudessa sikaleikkaamossa 
tehdään parhaillaan viimeisiä säätöjä. 
Kyseessä on Euroopan modernein ja 
tehokkain sikaleikkaamo, jossa leikataan 
yli 70 miljoonaa kiloa lihaa vuodessa, eli 
15 000 sikaa viikossa. Tuotantolaitos työl-
listää 300 henkilöä kahdessa vuorossa. 
Tuotantotiloja on uudistettu ja automati-

soitu uusinta tuotantoteknologiaa hyö-
dyntäen. Uusia tuotantotiloja on raken-
nettu noin 4500 neliötä. 
– Projekti alkoi tammikuussa 2015, ja 
ensimmäinen ruho tuli sisään helmikuussa 
2016. Koko leikkaamo muutti uusiin tiloi-
hin kesällä 2016, kertoi projektipääl-
likkö Tuomas Viita.
Projekti valmistuu vuoden 2017 lop-
puun mennessä, kun vanhat tuotanto-

tilat on uudistettu.
Kaikkiaan uuteen sikaleikkaamoon ja 
vanhan uudistamiseen sijoitetaan noin 36 
miljoonaa euroja.
– Uuden teknologian ansiosta tilakohtai-
nen lihan jäljitettävyys ulottuu aiempaa 
pienempiin lihaeriin. Myös tuottavuus ja 
kilpailukyky kohentuvat merkittävästi, 
totesi Atria Suomen toimitusjohtaja Mika 
Ala-Fossi.

Atria on lahjoittanut yhteensä 60 000 euroa kahdelle suoma-
laiselle yliopistolle ja yhdelle korkeakoulusäätiölle. 20 000 
euron lahjoituksen saivat Itä-Suomen yliopisto, Vaasan yli-
opisto ja Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiö.

60 000 €
Atrialta koulutukseen

Hävikin hallinta on olen-
nainen osa ammattikeittiön 
ekologisuutta – ja ekono-
misuutta. Katso ammatti-
laisten videovinkit hävikin 
vähentämiseen:

bit.ly/atria_ekologi-
sempi_ammattikeittio
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TUTUKSI

PUHDAS TUOTE ON  
BRÄNDIN PERUSTA

Atrian bränditiimin tehtävänä 
on lujittaa kuluttajien suhdetta 
Atria-brändiin ja luottamusta 
suomalaisen lihan laatuun.
Teksti ja kuvat: Juho Paavola

P araskin tuote tarvitsee tuekseen 
tarinan eli brändin. Miksi?
– Kuluttaja ostaa tunteella ja perus-

telee ostoksensa järjellä. Siksi brän-
dinvartijan on pidettävä huolta siitä, 
että kuluttajan tunteet ovat positiivisia, 
mutta samalla myös faktat totta, Atrian 
brändijohtaja Salla Eklund sanoo.

Toukokuussa brändijohtajana aloitta-
nut Eklund on huomannut kaksi asiaa. 

Atrian tunnettavuus ja luotettavuus 
kuluttajien keskuudessa on hyvä. Yhti-
össä ymmärretään, että brändiin panos-
taminen näkyy myynnissä.

– Samalla hyvä tunnettavuus tarkoit-
taa sitä, että mielipiteet myös jakautuvat 
kuluttajien parissa. Uskonkin, että ter-
veen viestinnän avainsanat ovat avoi-
muus alkuperästä ja tuotantotavoista.

Eklundin johtamaan bränditiimiin 
kuuluvat markkinointipäällikköt Elina 
Vuolle ja Anna-Maija Juvonen sekä 
markkinointisuunnittelijat Sofia Saa-
punki ja Tuija Suominen. 

– Olemme pieni mutta tehokas ja 
aikaansaava tiimi. Onnistumisen edel-

lytykset on hyvät, sillä Atrialla on vahva 
yhteistyö myynnin, viestinnän ja eri tuo-
teryhmien välillä. Kaikilla on selvästi 
sama yhteinen tavoite.

Tiimi rakentaa yhtiön brändistrategiat 
ja -suunnitelmat ja suunnittelee markki-
nointiviestintää mainos-, markkinointi- 
ja viestintätoimistojen kanssa. Yhä 
tärkeämmäksi on noussut Atrian näky-
minen sosiaalisessa mediassa.

– Erityisesti uusia hyviä kokemuk-
sia ovat yhteistyöt tubettajien kanssa. 
Heille ei voi käsikirjoittaa, mikä vaa-
tii rohkeutta yhtiöltä ja brändeiltä. 
Samalla heidän aidot viestinsä koetaan 
uskottavana.

Atrian brändiä kehittävät Tuija Suominen, 
Sofia Saapunki, Salla Eklund, Elina Vuolle 
ja Anna-Maija Juvonen. 

PÖYDÄLLÄ

Pihojemme 
aliarvostettu 
herkku
Happamia, sanoi kettu. Terveellistä ja hienos-
tunutta! sanovat asiantuntijat. Pihlajanmar-
joissa on kaksi kertaa enemmän C-vitamiinia 
kuin appelsiinissa ja karvas makukin peh-
menee, kun malttaa odottaa ensimmäisten 
yöpakkasten tuloa. Pihlajanmarjat ovat par-
haimmillaan aromikkaana mehuna, hillona 
tai hyytelönä. Hyytelö antaa raikkaan vivah-
teen vaikkapa syksyiseen riista-ateriaan. 

Missä on sinun lähin pihlajasi?

Lähde: Ruokatieto.fi
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PUHDASTA KOTIRUOKAA
 PERHEILTÄ PERHEILLE.

ANTIBIOOTTIVAPAAKASVATETTU ILMAN ANTIBIOOTTEJA

Atria Perhetiloilla hyvät olosuhteet, huolellinen hoito ja tautien ennaltaehkäisy  
takaavat, että linnut voivat hyvin eivätkä tarvitse antibiootteja. 

Linnuista pidetään hyvää huolta, joten liha on ensiluokkaisen laadukasta ja puhdasta.
Uskallamme väittää, että maailman puhtainta. 


