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

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

Liikevaihtomme vuonna 2021 oli noin 1,5 
miljardia euroa ja palveluksessamme oli 
noin 3 700 liha- ja ruoka-alan osaajaa Suo-
messa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Atria 
Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki 
Oy:ssä vuodesta 1991 lähtien.

Suomalaiset ovat  
lounaskansaa
Ravintolasyömisestä on tullut Helsingin yliopiston 
kulutustutkija Sami Koposen mukaan arkipäiväisem-
pää kuin esimerkiksi 2010-luvulla. Mistä tämä sitten 
johtuu? 

Syitä on monia. Koposen mukaan päätös mennä 
ravintolaan on aiempaa spontaanimpaa ja asiakkaat 
haluavat tutustua uusiin makumaailmoihin. Tietyissä 
paikoissa syöminen voi olla myös tapa erottua muista.

Kun suomalaiset menevät ulos syömään, he mene-
vät usein lounaalle.

– Suomessa ja Ruotsissa lounaan syöminen ulkona 
on tyypillisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Esimer-
kiksi Tanskassa töihin otetaan usein mukaan eväät, 
hän kertoo.

Lounasaika näkyy asiakaspiikkinä myös Pirkkalan 
K-Citymarketin yhteyteen avatussa Birk-ravintolassa ja 
Tampereen Ratinan K-Supermarketissa, jossa voi myös 
ruokailla. Birk-ravintolassa kiireisintä aikaa on juuri 
lounasaika ja toisaalta alkuilta, jolloin moni suuntaa 
töistä kaupan kautta kotiin.

Kauppojen ravintoloissa asiointi on pyritty tekemään 
mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi. Koska sitä 
tämän päivän kuluttaja odottaa.

Pääkirjoitus: 
Ratkaisuja kasvaviin  
asiakastarpeisiin
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Seisoin muutama kuukausi sitten Helsin-
gin keskustassa liikennevaloissa yhdessä 
neljän ruokalähetin kanssa. Sähköskuu-
teilla, pyörillä ja monenlaisilla härveleillä 
liikkuvat Foodoran ja Woltin kuskit kuu-
luvat jo luonnollisena osana kaupunkien 
keskustojen katukuvaan. Miten tähän on 
tultu?

Maailmalla ja Suomessakin on jo 
pidempään vallinnut trendi, jossa kulut-
tajien ruokaostoksiin varatusta rahasta 
yhä suurempi osa menee muualle kuin 
perinteiseen ruokakauppaan. Hyvä talou-
dellinen tilanne, tarjonnan lisääntymi-
nen kivijalassa, ihmisten halu helpottaa 
arjen kiirettä ja toisaalta tarve hemmotella 
itseään liittyvät ilmiöön.

Korona sulki tai rajoitti perinteistä ravin-
tolatoimintaa melkoisesti. Osa ravintoloista 
joutui sulkemaan ovensa kokonaan, mutta 
osalle oli mahdollista tehdä yhteistyötä 
päivittäistavarakaupan kanssa. Näin ravin-
toloissa valmistetut, valmiiksi kuluttajapa-
katut tuotteet löysivät tiensä kauppojen 
hyllyille ja pelastivat monen etätöissä työs-
kentelevän lounas- tai illallishetken. Koro-
nan voidaan sanoa buustanneen edel-
leen valmisruokamarkkinaa ennen kaikkea 
arvokkaampien vaihtoehtojen ja erilaisten 
ravintolamaisten konseptien osalta. 

Näinpä isoimpien ketjujen valmisruoka-
valikoimista löytyykin jo tuttujen ravinto-
loiden signeeraamia tuotteita. On OLOa, 
Amarilloa, Siipiweikkoja, Hookkia, Rossoa 
ja lisää on varmasti tulossa. Lisäksi kaup-
pojen sisäkierrossa on nähty viinibaari-
kokeiluja ja erilaisia ravintolakonsepteja. 
Tässä grocerantiksi kutsutussa ilmiössä 

kauppa pyrkii vastamaan omalla tavallaan 
tarpeeseen, jota kuluttajat ovat hakeneet 
ravintoloista. Ravintolat puolestaan ovat 
erilaisten sovellusten mahdollistamana 
pystyneet helpottamaan kuluttajien elä-
mää tarjoamalla joustavasti nouto- ja toi-
mituspalveluja. Maailma ei ole tältä osin 
valmis, sillä ravintolan ja kaupan rajat häl-
ventyvät yhä tulevaisuudessa kuluttaja-
käyttäytymisen muutosten siivittämänä.

Atrialla on vankka asema edustamissaan 
tuoteryhmissä. Olemme vuosia tutkineet 
kuluttajien käyttäytymistä, ilmiöitä ja tren-
dejä. Vaikka ruoan perinteinen valmistami-
nen kotona alusta asti onkin aina muotia, 
emme voi kääntää selkäämme sille, että 
vatsan täyttämiselle myös muilla keinoin 
on kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Ulkona 
syöminen kasvaa edelleen, take away -rat-
kaisut ja ravintolan kotitoimitukset tuovat 
vaivattomuutta elämään. Eikä sovi unoh-
taa sitäkään, että kauppojen valmisruo-
kavalikoima on parissa vuodessa kasvanut 
valtavasti ja portfolio kattaa jo monipuoli-
sesti erilaisia laatu- ja hintatasoja. 

Olipa kuluttajalla tarve täyttää vatsansa 
millä keinolla vain, me ymmärrämme, että 
huominen ei ole uusi eilinen. Tarjo-
amme puhtaasti kotimaisia ja turval-
lisia ratkaisuja monipuolistuviin tar-
peisiin hyvällä toimitusvarmuudella 
ja aina kotimaisia liharaaka-ai-
neita käyttäen.

Mainiota kaupallista syksyä!
Antti Paavilainen
Päätoimittaja
Atria Suomi, johtaja, myynti

Vaikka kuluttajien 
tarpeet monipuo-
listuvat, ratkaisut 
löytyvät aina
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Grocerant-ilmiössä 
kauppa pyrkii  
vastamaan omalla 
tavallaan tarpeeseen, 
jota kuluttajat ovat 
hakeneet ravinto-
loista.

YLÖS, ULOS 
JA YHDESSÄ 
SYÖMÄÄN!

Ulkona syöminen on yhä vaivattomampaa ja helpompaa. 
Ruokatarjontaa on valtavasti, ja kulutustutkimusten 

mukaan meillä on kasvavasti myös vapaa-aikaa enemmän 
esimerkiksi ruokailuun.

Koronapandemian laannuttua useissa ravintoloissa 
elettiin kuluneena kesänä parempaa kautta suomalaisten 

löydettyä jälleen ulkona syömisen ilot.

Kodin ulkopuolella syömisen suosion syitä on monia, mutta 
ensimmäinen niistä lienee arjen helpottaminen. Lisäksi 

ruokailupaikan valinta voi olla myös tapa erottua joukosta, 
kuten tutkija Sami Koponen toteaa pääjutussa (s. 12).

Oli syy mikä hyvänsä – yhdessä jaetut ruokahetket 
ovat aina kannattavia tapahtuivatpa ne sitten kotona, 

metsäretkellä tai ravintolassa. Yhdessä syöminen kun lisää 
monella tavalla hyvinvointia.

Lähde: Tilastokeskus
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KIR JAVINKIT

Pääkaupunkiseudulla 
grilleissä paistuvat  
muuta maata useammin 
äyriäiset ja katkaravut, 
kasvikset sekä lammas 
ja karitsa. Muu Suomi 
luottaa enemmän mak-
karaan.

Grillikausi alkaa touko-
kuussa, ja grillit pannaan 
talviteloille yleisimmin 
syyskuussa.

Grillaus on omakoti-,  
rivi- ja paritaloasujien  
sekä mökin omistajien  
suosittua kesäpuuhaa. 
63 prosenttia omakoti- 
ja rivitaloasukkaista ja 55 
prosenttia mökin omis-
tavista kertoo grillaa-
vansa.

66 prosenttia grillaa-
mista harrastavista suo-
malaisista grillaa vaikka 
vesisateessa, jos siitä on 
etukäteen päätetty.

Keskeistä grillauksessa 
on tunnelma, ei pelkkä 
ruoka. Peräti 92 % vas-
taajista liittää grillauk-
sen rentoon meininkiin 
ja lupaan nauttia hyvästä 
ruoasta. Mökkeily, loma 
ja grillaus ovat suoma-
laisten mielissä erotta-
maton yhdistelmä.

ATRIA TUTKI: MILLAINEN ON 
SUOMALAINEN PERUSGRILLAAJA?
Grillaus on suomalaisille rakas kesäharrastus, jossa luotetaan perinteisiin.  
Grilli lämpiää mökillä tai kotipihassa ja grillissä tirisee useimmiten kana 
tai makkara. Suomalaisista yli 70 prosenttia grillaa kesäaikaan, selviää  
Atrian grillaustutkimuksesta. Atria tutki suomalaisten grillaus- 
tottumuksia elokuussa 2021.
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 Suomalaiset luottavat grillatessaan perin-
teisiin. 77 prosenttia grillaajista ei kokeillut 
viime kesänä lainkaan uusia tuotteita 
grillissään. Suosituimpia grillattavia ovat 
makkarat (70 %), kana (70 %) ja kasvikset 
(66 %). Kasvikset tarjotaan useimmiten 
aterian lisukkeena, lihan kyljessä. Lihan 
grillaamisesta ei tunneta huonoa omaa-
tuntoa.

Atrialla valmistetaan grillikaudella (tou-
ko-elokuussa) lähes 5 miljoonaa kiloa 
grillimakkaraa ja lähes 10 miljoonaa kiloa 
kanaa eri muodoissaan.

Ehdottomasti suosituin grillimakkara 
on Hiillos yli miljoonalla myydyllä kilolla. 
Useana vuonna Atria on tehnyt kesän par-
haan grillimakkaran. Esimerkiksi viime 
kesänä Atria Wilhelm Devil’s Sauce valit-
tiin useamman makuraadin (Kotiliesi, 
Ilta-Sanomat, MTV) makutestin voitta-
jaksi.

GRILLATTAVAT
1. Kana ja makkarat (jaettu ykköstila)
2. Kasvikset
3. Possu
4. Nauta

RAAKA-AINEET, joita syödään 
vain grillattuna (ei muulloin)
1. Grillimakkara
2. Kokonainen maissi
3. Halloumi/grillijuusto
4. Grillipihvi
5. Possu/kassler

TYYPILLINEN 
SUOMALAINEN 
GRILLAAJA
• Lapsiperheessä asuva yli 

45-vuotias mies.
• Talouden bruttotulot yli  

60 000 euroa vuodessa.
• Asuu maalaiskunnassa 

omakotitalossa ja per-
heellä on myös kesämökki.

• Grillissä pääraaka-aineena 
kanaa tai makkaraa.  
Lisukkeena kasviksia.

TOP5

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Iskikö nälkäkiukku?
Nälkäkiukku, nälkäraivari – tämä satunnainen loman-
pilaaja ei ole vain pikkulasten ja huonosti käyttäytyvien 
aikuisten ongelma, vaan ihan oikea ilmiö.

Plos One -lehdessä julkaistu tuore tutkimus kertoo, 
että vaikka nälkäkiukun mekanismit ovat epäselvät, 
hypoteesi on, että alhainen verensokeri lisää impulsii-
visuutta ja lietsoo raivoa.

Tutkimuksen mukaan nälkä teki tutkimusryhmään 
osallistuneet henkilöt vihaisemmiksi, lisäsi ärsyyntymis-
herkkyyttä ja vähensi nautinnontunteita. Jo aikaisem-
missa tutkimuksissa on huomattu nälän ja tunteiden 
yhteys. Nälkä voi lietsoa jopa parisuhderiitoja.

Vaivaan on onneksi helppo ratkaisu: muistetaan 
syödä.

Lähde: Helsingin Sanomat 07/2022

Maailman makuja
Syksyn ruokakirjat tarjoavat vinkkejä parhaisiin streetfood-klassikoihin Amerikasta Aasiaan. 

USA: Keittokirja
Mikko Takala, Sami 
Rekola, Tommi Ant-
tonen,  
Readmi.fi 08/2022
Miten Teksas grillaa? 
Kuinka tehdään 
Portlandin parhaat 

katuruokaklassikot? Mitä tacojen väliin 
tulee Los Angelesissa? Mikä on Nashvil-
len tulikanan salaisuus? Ruokatoimittaja 
Mikko Takalan ja valokuvaaja Tommi 
Anttosen USA: Keittokirja vie värikkäälle 
ruokamatkalle kahteentoista amerik-
kalaiseen kaupunkiin New Yorkista San 
Franciscoon. Vuosia valmisteltu järkäle 
esittelee monipuolisen ja ennen kaikkea 
monikulttuuriseen suurvallan rakastetuim-
mat ruuat komein kuvin, helpoin reseptein 
ja – kyllä – musiikkisuosituksin.

Keto Streetfood
Mika Tuomonen, Risto 
Mikkola, Readme.fi 
08/2022
Makumatka ympäri 
maailman aina kotoi-
sesta lihapiirakasta 
Amerikan hampuri-

laisten kautta meksikolaisiin ketotacoihin 
ja streetfoodin kehtoon eli Aasiaan. Kirjan 
idea on tuoda kaikille ketoilijoille uudet 
ideat ja näkökulmat klassisista street-
food-annoksista. Pienillä muutoksilla 
klassikot vaihtuvat ketoannoksiksi. Kirjan 
takana ovat Kotipizzan luova johtaja, 
ravintoloitsija ja keittiömestari Risto Mik-
kola sekä Social Burgerjointin perustaja ja 
omistaja, vuoden 2012 Master Chef Suomi 
-voittaja Mika Tuomonen.

Ninja keittiössä
Heikki Valkama, 
Jesper Björkell,  
Tammi 09/2022
Izakayat ovat japanilai-
sia kansankuppiloita, 
joissa syödään rennosti 
ja kaikenlaisia herk-

kuja. Ninja keittiössä on sekä keittokirja 
että tarina ninjakokki Jesper Björkellistä. 
Se kertoo, miten keskittymisvaikeuksista ja 
lukihäiriöistä kärsivästä, kiusatusta pojasta 
tuli ninjakokki, Shinobi-ravintolan perus-
taja ja yksi Suomen tunnetuimmista sushi- 
mestareista ja japanilaistyylisen ruoan 
tuntijoista. Kirjan reseptit tutustuttavat niin 
kokeneet kuin aloittelijatkin japanilaisen 
keittiön saloihin. Mukana ovat parhaat 
japanilaiset izakaya-reseptit grillatuista 
kanavartaista misomunakoisoon.

Kuva: iStockphoto
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RUOKA 
AMMATTINA 
JA LUKUINA

Majoitus- ja ravintola-ala työllisti 
ennakkotietojen mukaan vuonna 2021

83 900
henkilöä  

(13 700 + 70 200) . 

Vuonna 2019 alalla oli  

95 200 
työllistä  

(16 300 + 78 900).

Koko ruokaketju työllistää  
yhteensä noin 

340 000 
suomalaista. 

Se on 13 prosenttia työvoimasta.

Ravitsemisalalla on  
nopea uusiutumisrytmi:   

Vuonna 2020 aloittaneita yrityksiä 

2651  
ja lopettaneita 

1142
Lähde: MaRa.fi, Tilastokeskus 6/22, Ruokatieto.fi 
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Lähde lähitilalle  
– Suomen Lähi- 
ruokapäivää vie-
tetään syyskuussa
Mistä ruoka tulee? Mitä muuta kuin ruokaa 
maaseudulla on tarjota? Muun muassa 
näihin kysymyksiin voi saada vastauksen 
valtakunnallisen Lähiruokapäivän tapahtu-
missa 10.9.2022!

 
Tutustu tapahtumaan:

 ostatilalta.fi/

Säilö syksyn sato eri menetelmin
On monta tapaa säilöä syksyn herkut talteen. Tässä muutamia menetelmiä. Huolehdi, 
että raaka-aineet ovat tuoreita ja työvälineet puhtaita. Nopeus on valttia säilönnässä.
• Etikkasäilöntä: Menetelmässä etikasta, vedestä, sokerista ja mausteista keitetään 

mausteliemi säilöttäville vihanneksille tai kasviksille. Etikkaa keittäessä kannattaa 
käyttää teräs- tai emalikattilaa. Etikkasäilykkeet säilyvät jääkaapissa muutamia 
kuukausia.

• Hapansäilöntä: Hapattaminen eli fermentointi on perinteinen säilömistapa. Siinä 
muodostuu maitohappobakteereita, jotka saavat aikaan käymisen. Maitohappo-
bakteereja on luonnostaan kaikkialla, ja niiden ravinnokseen käyttämiä sokereita 
vapautuu, kun kasvisten soluseinät rikotaan pilkkomalla tai raastamalla. Hapattami-
nen on edullista, se ei vie energiaa ja lisäksi ruoan ravintoarvo säilyy, kun tuotetta ei 
kuumenneta. Avaamattomana fermentoidut tuotteet säilyvät useita kuukausia.

• Umpiointi: Umpioinnissa purkitettujen tuotteiden kuumennus vedessä tuhoaa 
pien-eliöt ja tiivis kansi estää uusien mikrobien pääsyn säilykkeeseen. Umpiointi 
onnistuu kotikonstein, kunhan kotoa löytyy iso kattila ja twist off -kansilla suljettavia 
lasitölkkejä.

Lähde: martat.fi 

Etätyö uhka kansanterveydelle?
Etätyö saa ihmiset napostelemaan entistä enemmän suolaisia välipaloja, selviää 
Helsingin yliopiston teettämästä tutkimuksesta. Etätyöstä johtuva ruokailun siirtymi-
nen työpaikkaruokaloista kotiin voi tältä osin heikentää suomalaisten kansanterveyttä. 
Työterveyslaitoksen teettämästä kyselytutkimuksesta paljastui, että etätöitä tekevät 
ihmiset kokevat, että omasta syömisestä on tullut epäterveellisempää. 

Lähde: Lännen Media, Kainuun Sanomat 06/2022

Sustainability by 
Atria people
Atrian uusi vastuullisuuskonsepti Sustaina-
bility by Atria people kertoo siitä, että kaiken 
atrialaisen tekemisen taustalla on aina 
ihminen, atrialainen. Me atrialaiset teemme 
asiat niin, että siitä hyötyy koko ruokaketju 
– ilman kompromisseja. Uusi vastuulli-
suusilmeemme tulee näkymään monessa 
kanavassa. Maistiaisia siitä on tämän lehden 
vastuullisuusjutuissa (s. 18, 32).

 
atria.fi/konserni/vastuullisuus/

Kuva: iStockphoto
Kuva: iStockphoto
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Ruokailu 
− yhä useammin osa kauppamatkaa
Ruoanlaitto ja syöminen siirtyvät entistä enemmän kodin ulkopuolelle. Moni haluaa  
ostaa kotiin mahdollisimman valmista tai syödä laadukkaasti osana kauppamatkaa.

Teksti: Tiina Laaninen | Kuvat: Eero Kokko, Mariaana Malkamäki, Tuukka Kiviranta

ULKONA SYÖMINEN
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ULKONA SYÖMINEN

karavintoloiden määrä on kasvanut 
2000-luvulla selvästi, Koponen sanoo.

Suosittu lounasaika
Lounasaika on monelle ravintolalle iltojen 
lisäksi vilkasta aikaa. Vaikka etätyö on tullut 
ainakin osittain osaksi työelämän arkea, on 
valmis lounaspöytä monelle tärkeä arkisen 
aherruksen katkaisija.

– Suomessa ja Ruotsissa lounaan syömi-
nen ulkona on tyypillisempää kuin muissa 
Pohjoismaissa. Esimerkiksi Tanskassa töi-
hin otetaan usein mukaan eväät, Koponen 
sanoo.

Lounasaika näkyy asiakaspiikkinä Pirk-
kalan K-Citymarketin yhteyteen avatussa 
Birk-ravintolassa ja Tampereen Ratinan 
K-Supermarketissa, jossa voi myös ruo-
kailla. Birk-ravintolassa kiireisintä aikaa on 
juuri lounasaika ja toisaalta alkuilta, jolloin 
moni suuntaa töistä kaupan kautta kotiin.

– Lounasaika näkyy erityisesti nopeaa 
asiointia kaipaavien asiakkaiden määrässä. 
Silloin sekä vaihtoehtojen helppo saata-
vuus että kassojen toiminnan sujuvuus 
korostuvat, sanoo Ratinan K-Supermarke-
tin kauppias Marko Laaksonen.

Valmiiksi viipaloituna,  
pilkottuna tai maustettuna

Atrialla koronarajoitusten poistuminen 
ja ihmisten palaaminen takaisin ulos 

syömään näkyy kasvavana kysyntänä.
– Kevään ja kesän aikana havaittiin 

rivakkaa markkinan palautumista koronaa 
edeltävälle tasolle, toteaa Atrian tuoteryh-
mäpäällikkö Miia Halmesmäki. 

Halmesmäen mukaan asiakkaat kysy-
vät nyt entistä valmiimpia tuotteita, minkä 
taustalla vaikuttanee alan työvoimapula.

– Moni asiakas haluaa esimerkiksi val-
miiksi maustettuja tuotteita, sillä tämä 
nopeuttaa ruoanlaittamista ja takaa 
samalla asiakkaalle tasalaatuiset tuotteet, 
Halmesmäki sanoo.

Atria on lanseerannut kesän aikana roh-
keammin maustettuja lihatuotteita, ja niitä 
on tulossa syksyllä lisää. Suosittuja ovat 
myös erilaiset valmiiksi viipaloidut ja pilko-
tut liha- ja lihavalmistetuotteet.

– Olemme satsanneet aktiivisesti tuote-
kehitykseen, ja asiakkaan on helppo löytää 
meiltä omaan konseptiinsa sopivat tuot-
teet, vahvistaa tuoteryhmäpäällikkö Leena 
Lunti.

Yksi kevään ja kesän aikana edelleen 
suosiotaan lisännyt tuotealue on maus-
tettu kebab-lihavalmiste, johon Atria on 
lanseerannut uuden muotoista tuotteistoa.

– Kebab ei ole enää vain rulla tai perin-
teinen lastu, vaan lastun muodolla ja eri 
asteisella paahdolla voi tuoda uutta twis-
tiä, oli kebab sitten naudasta tai kanasta 
valmistettu, sanoo Lunti.

Helsingin yliopiston kulutustutkija Sami Ko-
posen mukaan ihmisillä on yhä kokeilevampi 
suhde ruokaan. Ravintolaan mennään yhä 
spontaanimmin.

 S uomalaiset ovat löytäneet koro-

nan jälkeen takaisin ravintoloihin. 

Moni haluaa kokeilla uusia maku-

maailmoja tai saada ravintolasta ar-

keensa vaihtelua ja elämyksiä.

Syitä mennä ravintolaan syömään on 
monia. Osalle se merkitsee helppoutta ja 
vaihtelua arkeen: kotiin ei tule tiskiä tai on 
vaivatonta istua ns. valmiiseen pöytään. 
Koronarajoitusten jälkeen ravintolasyömi-
sessä korostuu myös sen sosiaalinen puoli. 
Syömisen lomaan on helppoa sopia tref-
fit ystävien kanssa, vaihtaa kuulumisia ja 
nauttia hyvästä seurasta ja ruoasta.

Ravintolasyömisestä on tullut Helsingin 
yliopiston kulutustutkija Sami Koposen 
mukaan arkipäiväisempää kuin se oli vielä 
muutama vuosikymmen sitten. 

– Harvaan ravintolaan on enää puku-
koodia ja päätös mennä ravintolaan voi 
olla aiempaa spontaanimpi, Koponen 
toteaa.

Toisaalta ravintolakäyntiin voi silti liit-
tyä elämyksellisyyttä. Se voi merkitä esi-
merkiksi sitä, että asiakas haluaa tutustua 
uusiin makumaailmoihin. Osalle ravinto-
lakävijöistä laaja-alainen maku tai tietyissä 
paikoissa syöminen voi olla myös tapa 
osoittaa oma statusta tai erottua muista.

Uusia makuja ja variaatioita
Tutkimusten mukaan suomalaisilla on yhä 
kokeilevampi suhde ruokaan.

– Tässä mielessä ravintoloilta vaaditaan 
aiempaa enemmän. Asiakas voi haluta 
saada uusia kokemuksia maistelemalla tut-
tujen ruokien eri variaatioita tai hän haluaa 
tutustua kokonaan uusiin makuihin.

Yhtälö ei ole helppo, sillä ravintola-ala 
kamppailee työvoimapulan kanssa. Koro-
na-aikana moni osaaja on vaihtanut alaa. 
Työnantajille se merkitsee kahdenlaisia 
haasteita: olisi löydettävä riittävästi henki-
löstöä ja samalla varmistettava, että työn-
tekijät ovat tarpeeksi ammattitaitoisia.

– Lisäksi esimerkiksi Helsingissä ruo-

Ravintolasyömisestä on tullut arkipäiväisempää 
kuin se oli vielä muutama vuosikymmen sitten.
Helsingin yliopiston kulutustutkija Sami Koponen

Atrian tuoteryhmäpäällikkö Leena 
Lunti (vas.)

Atrian tuoteryhmäpäällikkö  
Miia Halmesmäki
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ULKONA SYÖMINEN

Keittiön oma  
kalakeitto hurmaa  
Ratinassa
Ratina Grocer Bistron oma tuote, salaisella reseptillä tehty kalakeitto, 
muuntuu sesongin mukaan.

Ratina Grocer Bistro palvelee asiakkaita Ratinan K-Supermarketissa Tam-
pereella lämminruokabuffan vieressä. Kauppa on suunniteltu niin, että 
ruokailu onnistuu helposti lähes heti kauppaan astuessa. Bistron suosikiksi 
on vajaassa vuodessa muotoutunut oman keittiön kalakeitto.

– Keiton salaisuus on keittiömme kanaliemi, johon keitto tehdään. Keit-
toon kuuluu pääsääntöisesti kypsennettyä lohta, mutta sen valmistus-
tapa vaihtelee sesongin mukaan, kertoo K-Supermarket Ratinan kauppias 
Marko Laaksonen.

Laaksosen mukaan lämminruokabuffa sekä bistron kalakeitto ja salaatit 
täydentävät toisiaan.

– Moni asiakas on yllättynyt, kuinka laadukkaan ja harkitun lounaan ruo-
kakaupassa voi nauttia.

Laaksonen puhuu ravintolan ja ruokakaupan mielikuvan yhdistymisestä 
ja siitä, että yhdessä nämä ovat enemmän kuin kumpikaan erikseen.

– Samalla kun ylitämme perinteisiä rajoja, pääsemme kohti parempaa 
asiakaskokemusta ja liiketoimintaa, Laaksonen toteaa.

K-Supermarket 
Ratinan kauppias 
Marko Laaksonen

KOLME KOVAA 
SUOMALAISBRÄNDIÄ  
SAMAN KATON ALLE sainvälisesti, ja Putila kertookin ulkomailla 

käydessään vierailevansa aina myös ruo-
kakaupoissa saadakseen uusia ideoita ja 
vaikutteita.

Putila on saanut asiakaspalautetta 
kesän aikana erityisesti siitä, että asia-
kas voi ostaa yhtä hyvin valmiin lounaan 
mukaansa kaupasta kuin ravintolasta – tai 
syödä saman tien.

Kauppias kuvailee asiakkaiden tahtovan 
entistä vaivattomampia ja laadukkaampia 
ruokaratkaisuja.

– Asiakas voi haluta nauttia yhden ruoan 
kauppareissullaan, ostaa seuraavan päivän 
lounaan tai päivällisen mahdollisimman 
valmiina ja hankkia ehkä kolmanteen ruo-
kailukertaan ainekset kokkausta varten.

Kaupan sisällä panimo ja jäätelötehdas
Petri Putila on luotsannut Pirkkalan 
K-Citymarketia vuoden verran. Hänen 
kädenjälkensä näkyy kaupassa vahvasti, 
ja kaupan sisään on syntynyt uusia, omia 
toimintamuotoja. 

– Meillä tehdään ja myydään omaa, 
Pirkkalan jäätelötehtaan jäätelöä. Olemme 
lisäksi perustaneet panimon ja avanneet 
liikekeskukseen panimomyymälän, Putila 
sanoo. 

Oma kokonaisuutensa kaupassa on 
juustomaailma, jonka palvelutiskiltä asi-
akas voi kysyä asiantuntijan vinkkejä esi-
merkiksi juusto- ja viini-illan herkutteluun.

– Asiakkaat arvostavat entistä enemmän 
hyvää palvelua ja korkeaa laatua. Tämä 

näkyy niin myymälän puolella kuin Birk-ra-
vintolassa.

Kauppias sanoo valinneensa ravinto-
laansa suomalaiset brändit, joiden veto-
voimaan uskoo juuri hyvän laatumieliku-
van takia.

– Jim Lim by Farangin, Naughty BRGRin  
ja Via Tribunalin lisäksi ravintolamaail-
mamme keittiöstä tarjoillaan kauppamme 
omaa sushia.

K-Citymarket Pirkkalan kauppias Petri Putila haluaa 
tarjota asiakkaille mahdollisuuden syödä laadukkaasti 
kauppareissulla. Birk-ravintola avasi ovensa kesäkuussa

Kauppa ja ravintola ottivat askeleen kohti 
toisiaan, kun Pirkkalan K-Citymarketin 
yhteyteen avautui kesäkuussa Birk-ravin-
tola, jossa voi nauttia kolmen eri suoma-
laisbrändin ruokaa. 

– Ruokaseurueen ei tarvitse tehdä 
kompromissia esimerkiksi pizzerian tai 
burgereiden välillä, sillä tarjoilemme 
samaan pöytään asiakkaan toiveiden 
mukaan Jim Lim by Farangin, Naughty 

BRGRin ja Via Tribunalin herkkuja, kaup-
pias Petri Putila sanoo.

Birk-ravintolan perustaminen K-City-
marketin kupeeseen on uudelle kaup-
piaalle iso investointi. Sen myötä uusia 
työpaikkoja syntyi parisenkymmentä ja 
asiakaspaikkoja uudessa ravintolamaail-
massa on 150. Halutessaan ruoan voi ostaa 
myös mukaansa.

– Haluan olla alani suunnannäyttäjä, ja 
uskon vahvasti, että käsityksemme perin-
teisestä kaupasta ja ravintolasta on muut-
tumassa, Putila sanoo. 

Hänen mukaansa tämä näkyy jo kan-

Birk-ravintolan perustamisen myötä uusia työ-
paikkoja syntyi parisenkymmentä ja asiakas-
paikkoja uudessa ravintolamaailmassa on 150.

K-Citymarket Pirkkalan kauppias Petri Putila 
uskoo, että käsityksemme perinteisestä  
kaupasta ja ravintolasta on muuttumassa.

Kuva: K-Ryhm
ä
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DIGI MONIPUOLISTAA 
RAVINTOLAN TOIMENKUVAA

Atrian Kokkibarometrin mukaan ravintola-alan ammattilaiset näkevät tarpeen 
digitaalisille palveluille kasvaneen edellisvuoteen verrattuna. 

Kotipizzan digi- ja asiakaskokemus-
johtaja Johanna Kuosmanen kertoo 
Kotipizzan kehittävän jatkuvasti nou-
topizzojen reaaliaikaista seurantaa.

Pizza tilataan entistä useammin diginä
Kotipizzassa verkkokaupan ja kotiinkulje-
tuksen suosio kasvaa. Digitalisaatio hiipii 
myös leivinpöydälle.

Kotipizzassa ilmiö näkyy päivittäin: koro-
na-aika on vauhdittanut digitaalisten pal-
veluiden kysyntää, ja yhä useampi pizza 
tilataan nykyään verkkokaupan kautta. 

Kun koronan aiheuttamat haasteet alku-
vuonna 2020 alkoivat, Kotipizzalla oli jo 
toimiva verkkokauppa ja kotiinkuljetus.

– Tämä oli meille iso etu, ja esimerkiksi 
moni etätyöhön siirtynyt ryhtyi ripeästi 
hyödyntämään mahdollisuutta tilata pizza 
lounaaksi, sanoo Kotipizzan digi- ja asia-
kaskokemusjohtaja Johanna Kuosmanen.

Kotipizzassa on tällä hetkellä käynnissä 
laajempi keittiön digitalisoimishanke, joka 
tulee tuomaan uudenlaista täsmällisyyttä 
pizzojen valmistamiseen niin leipojalle 
kuin asiakkaalle.

– Asiakkaalle muutos merkitsee sitä, että 
voimme yhä tarkemmalla tasolla kertoa, 
missä vaiheessa pizzan valmistus on kuna-
kin ajanhetkenä, Kuosmanen sanoo. 

Muutos tulee hänen mukaansa paran-
tamaan erityisesti noutopizzojen valmistu-
misen reaaliaikaisuutta. Jos asiakas noutaa 
pizzan itse tai syö sen ravintolassa, hänellä 
ei kulu aikaa odotteluun.

– Moni asiakas on kiireinen ja reaaliai-

Jopa 86 prosenttia tutkimukseen vas-
tanneista uskoo, että digitaalisia ennak-
kotilauksia tehdään vastaisuudessa yhä 
useammin. Lisäksi yli 90 prosenttia on 
sitä mieltä, että valmiin ruoan tilaaminen 
ravintolasta kotiinkuljetuksella yleistyy.

Koronapandemiasta johtuneet ravinto-
loiden aukiolorajoitukset vauhdittivat pal-
veluiden kysyntää ja kehittämistä.  
– Kuluttajat odottavat digitaalisilta palve-
luilta yhä enemmän, Atrian Foodservicen 
asiakasmarkkinointipäällikkö Noora Aalto-
nen kertoo.

Asiakastarpeet pirstaloituvat
Alalla nähdään nyt valtava määrä uuden-
laisia nouto- ja kotiinkuljetusmyyntiin 
perustuvia konsepteja nykyisen toiminnan 

lisäksi. Esimerkiksi pilvikeittiöt, jotka val-
mistavat useiden ravintoloiden annoksia 
asiakkaille toimitettavaksi, ovat lisäänty-
neet. Valtaosa Atrian Kokkibarometriin 
vastanneista uskoo, että tulevaisuudessa 
haamukeittiöt vain lisääntyvät.

– Vaikka uudenlaiset ravintolakonsep-
tit lisääntyvät, uskon, että ihmiset kaipaa-
vat aina myös todellista kanssakäymistä ja 
perinteisiä ravintoloita, joissa voi nauttia 
koko elämyksestä, Aaltonen sanoo.

– Kuluttajien tarpeet ovat moninaisia. 
Vaikka ne pirstaloivat ravintolatarjontaa, 
kaikenlaisia toimijoita tarvitaan aina.

Somen vertaisarviointi yhä tärkeämpää
Atrian Kokkibarometriin vastanneista 82 
prosenttia on samaa mieltä väittämän 

Kuva: Eero Kokko

Valoa – kaikesta huolimatta?
Kaikesta huolimatta ravintola-alan näkymät ovat valoisammat kuin pitkiin aikoi-
hin. Markkinat ovat auki, mikä on tuonut positiivisia ongelmia ratkottavaksi. 

Hyvä niin, sillä tässä on ollut pitkä, jopa kohtuuttomalta tuntuva haastavien 
tilanteiden suma päällä – ja osin on edelleen. Ensin kamppailimme maailman-
laajuisen pandemian kanssa, tämän jälkeen puhe kääntyi alati kasvavaan ravin-
tola-alan työvoimapulaan, joka on tällä hetkellä merkittävin ravintoloiden kasvun 
este. Viimeisimpänä haasteena alalla ovat olleet inflaation vaikutuksen tuloksena 
syntyneet kannattavuushaasteet.

Joidenkin ongelmien parissa on kamppailtava todennäköisesti vielä tovi, mutta 
moneen asiaan on onneksi tarjolla ratkaisuja. 

Jotta arki olisi ravintoloissa sujuvampaa, me Atrialla tarjoamme valmiimpia 
ja pitkälle jalostettuja tuotteita. Tämän lisäksi tuotamme myös avaimet käteen 
-konsepteja. Tarve valmiimmille tuotteille lisääntyy jatkuvasti. Samaa vauhtia 
ammattikeittiöissä on kasvanut hyväksyntä valmistuotteita kohtaan. Tähän on 
yksi syy: valmistuotteiden laatu paranee jatkuvasti. Kun asiantuntijat valmistavat 
tuotteet tarkoin valvotuissa olosuhteissa, laatu pysyy korkealla ja tasaisena.

Kun haetaan ratkaisuja ravintola-alan työvoimapulaan, alan lisäarvotekijöillä 
on tässä merkittävä rooli. Tarvitaan vetovoimaa, jotta uusia työntekijöitä saadaan 
houkuteltua alalle. Työvoimapulan syitä kartoittaneista tutkimuksista hahmottuu 
yksi merkittävä tekijä, joka ravintola-alalla on kautta aikojen ollut voimavarana: 
yhteisöllisyys. Se on luonnonvara, itsestään muotoutunut tekijä, jota meidän 
kaikkien on tuettava ja vahvistettava.

Atria on jo vuosikymmeniä luotsannut Atria 100 Nuorta Kokkia -koulutusoh-
jelmaa edistääkseen ravintola-alan vetovoimaa. Ohjelman suosion vahvuus on 
juuri yhteisöllisyydessä: yhdessä opiskelussa, inspiroitumisessa ja lopulta asiak-
kaille elämysten tuottamisessa. Kaikesta huolimatta löydämme yhdessä parhaat 
keinot työntekijöiden houkuttelemiseksi alalle.

Kannattavuushaasteet alalla tarkoittavat sitä, että ruoan hinta on noussut 
merkittävästi. Tilanteen ratkaisemiseen ei ole ihmekeinoja. Suomalainen ruoan-
tuotanto on juuri nyt haastavaa ja kalliimpaa kuin ennen. Jotta arvokasta työtä 
tekevät tuottajamme voivat edelleen tuottaa maailman puhtainta lihaa, täytyy 
tuottajan saada työstään riittävä korvaus. 

Jatkossa lounas tai illallinen voivat olla hieman kalliimpia, mutta tällä taataan 
ravintolan kannattavuuden säilyminen. Me Atrialla tuemme kumppaneitamme 
kaikissa haasteissa.

Atrialainen ruoantuotanto tehdään sellaisella pieteetillä, että myös tulevaisuu-
dessa ravintoloissa ja ammattikeittiöissä voidaan tehdä puhdasta ja turvallista 
ruokaa. Toimitusvarmuutemme on lähes 100 prosenttia ja tämä taso pidetään.

Nyt syksyn kynnyksellä tätä kolumnia kirjoittaessani on hienoa todeta, että 
ravintola-ala on palautumassa korona-aikaa edeltävälle tasolle. Lähestyvälle 
juhlakaudelle voidaan odottaa kysyntää elämyksellisiä ja toimivia palveluita kai-
paavilta asiakkailta. Hyvä me, moni asia kohenee! Hyville palveluille ja oikeille 
ravintolahetkille on aina kysyntää, kaikesta huolimatta.

Kirjoittaja on Atria Foodservicen myyntijohtaja.

KOLUMNI

Kim Westerling
kanssa, että oma sosiaalisen median 
kanava nähdään tulevaisuudessa välttä-
mättömäksi ravintoloille. 90 prosenttia 
vastaajista näkee myös, että sosiaalisessa 
mediassa olevilla suosituksilla on yhä 
suurempi vaikutus ravintolavalintoihin.

– Vertaisviestintä on arvokasta. Koke-
musten jakaminen somessa – nimen-
omaan asiakkaiden toimesta – lisää 
ravintolan uskottavuutta. Yhä useammat 
asiakkaat tarkistavat ravintolan sosiaali-
sesta mediasta: Miltä paikka näyttää? Miltä 
annokset näyttävät?

Mainontaa on paljon ja digitaalisten 
kanavien lisääntyessä yksittäisten mainos-
ten painoarvo pienenee. Aaltonen näkee, 
että vaikuttavuus siirtyy enemmän sosiaa-
liseen mediaan. Tarve sosiaalisiin verkos-
toihin kasvaa ja samalla se tarjoaa mah-
dollisuuden ravintoloille sitouttaa  
asiakasyleisöään.

 
Tutustu  
Atrian Kokki- 
barometriin:

kainen seuranta on osa hyvää palvelua.  
Noutotilauksen haun voi optimoida 
minuutilleen hetkeen, jolloin pizza on 
tullut uunista ja laitettu laatikkoon.

Kuosmanen muistuttaa, että vaikka 
korona-aika on vauhdittanut ravinto-
la-alan digitalisoitumista, kaikki asiak-
kaat eivät osaa tai halua mahdollisuutta 
hyödyntää – eikä tarvitsekaan.

– Jokainen asiakas on yhtä tärkeä. 
Pidän tärkeänä, että pidämme kiinni 
myös perinteisistä palveluistamme. 
Siitä, että pizzan voi tilata edelleen 
puhelimitse tai ravintolassa.

Atrian Foodservicen 
asiakasmarkkinointi-
päällikkö Noora  
Aaltonen

Kuva: Juho Paavola
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TILA JÄL JITETTÄVÄT

Kuvat: Sami Peltoniemi, Atrian arkisto

TILAJÄLJITETTÄVIÄ TUOTTEITA 
JO 10 VUOTTA

Atrian ensimmäiset tilakohtaisella jäljitettävyysmerkinnällä varustetut 
kanatuotteet tulivat kauppoihin jo 10 vuotta sitten. Myöhemmin mukaan tuli 

muita lihalajeja. Jäljitettävyys on takuu tuotteiden turvallisuudesta ja eläinten 
hyvinvoinnista. Siihen liittyy paljon muutakin. Tuottajilta se on lupaus, että 

asiat tehdään niin hyvin kuin osataan, ja vielä vähän paremmin.

Tuottaja Lauri Juolan työpäivä alkaa kello 
4.30 sikojen lastaamisella. Sen jälkeen hän 
kiertelee sikalassa ja käy läpi tulevan viikon 
asioita. Kun työntekijä tulee töihin, Juola 
suuntaa kotiin aamupalalle ja työsken-
telee hetken tietokoneellaan. Yhdeksältä 
Juola ottaa vastaan kaksi kesätyöntekijää, 
joiden kanssa hän käy läpi työvaatteet ja 
päivät työt. Tästä vauhdikkaasta aamusta 
huolimatta Juolan tilalla ei yleensä juosta 
kieli vyön alla. Juola haluaa, että kesätyön-
tekijöille jää kuva, että työn tekeminen 
voi olla mukavaa ja tärkeää. Hyvä henki ja 
avoimuus ovat tärkeitä asioita niin työnte-
kijöille kuin tuotannossa. 

Juolan tila oli ensimmäisiä sikatiloja, 
jotka lähtivät mukaan Atrian Perhetila- 
konseptiin 10 vuotta sitten. 

– Haluan, että ihmiset tietävät, että 
tuotteen takana on tavallisia ihmisiä ja 
perheitä. Haluan myös, että ihmisillä säi-
lyisi käsitys maataloudesta. Koen tämän 
tärkeäksi. Ei ole mitään peiteltävää, vaan 
kaikki tehdään niin hyvin kuin osataan. Ja 
kuluttaja voi olla 100 prosenttisen varma, 
että kun paketissa on tuottajan nimi, liha 
on kaikkien sääntöjen ja asetusten mukaan 
tuotettua. Se kestää kaiken, Juola sanoo.

Samoilla linjoilla on jalasjärveläinen 
broilerituottaja Juha Kiviniemi, joka on 
myös ollut mukana tilajäljitettävyydessä 
alusta asti.

– Kymmenen vuotta sitten ruoan alku-
perästä puhuttiin paljon. Tilajäljitettävyy-
den kautta saatiin tuotua esille se, mistä 

liha on lähtöisin ja millaisia asioita tiloilla 
tehdään, hän sanoo ja jatkaa: 

– En voisi edes kuvitella, että tässä ajassa 
ketjun läpinäkyvyys voisi olla toisenlainen. 
Kun uskalletaan tuottaa, uskalletaan myös 
näyttää. Kuluttajille tätä tehdään – vain ja 
ainoastaan.

”Asiat tehdään vielä  
vähän paremmin”

Kiviniemen broileritilan käytäntöihin 
jäljitettävyys ei tuonut merkittäviä muutok-
sia. Esimerkiksi hygienia-asiat ja eläinten 
hyvinvointi oli otettu huomioon jo ennen 
sitä. Ajatustasolla oma nimi pakkauksessa 
sen sijaan tuntui.

– Sellainen ylimääräinen extrapalikka  
tuli takaraivoon, että vaikka tehdään 
asiat hyvin, niin haluaa tehdä vielä vähän 
paremmin. Sellaista varmistuksen varmis-
tusta, Kiviniemi kuvailee. 

Juolan tilalla jäljitettävyyden osoittami-
sella on jonkin verran vaikutusta tilan töi-
hin. Tilajäljitettävien tuotteiden erät on 
käsiteltävä Atrialla erikseen. Sen vuoksi 
tilalta lähteviä eläimiä täytyy olla riittävän 
iso määrä. Juola arvelee silti, että jäljitettä-
vyys on vaatinut enemmän Atrialta.

– Atria on iso laitos, ja tilajäljittävyys vaa-
tii Atrialta paljon. Se vaatii logistiikalta, 
johtamiselta ja tekemiseltä toimia, Juola 
pohtii.

Kutsumusammatissa
Juolan tilalla on showroom, joka tuo 

– Haluan, että ihmiset tietävät, että tuotteen ta-
kana on tavallisia ihmisiä ja perheitä. Haluan 
myös, että ihmisillä säilyisi käsitys maataloudesta, 
sanoo Juolan tilan isäntä Lauri Juola.

– Kun uskalletaan tuottaa, uskalletaan myös 
näyttää se. Koska kuluttajille tätä tehdään – 
vain ja ainoastaan, sanoo tuottaja Juha Kivi-
niemi.

Juolan tilalla on myös showroom.

tilalle monenlaisia vieraita. Lauri Juola 
on huomannut, että ihmisten kanssa 
keskustellessa arvostus lihantuotantoa ja 
maanviljelyä kohtaan nousee. Ainakin sillä 
hetkellä. Juha Kiviniemen kokemus on  
samanlainen.         >
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Tuotteiden alkuperä on tärkeää kuluttajille

Kuluttajista

85 %
pitää suomalaisia  

raaka-aineita  
maailman parhaina 

61 % 

mielestä ruoan jäljitettävyys  
on hyvin tärkeä ostoperuste

45 % 
on valmis maksamaan 

enemmän tuotteesta, jossa  
on tilamerkintä

Lähde: Mind Monitor 2022, Sustainable brand Index 2022, Ruokamerkki 2021

Tiloille saakka  
jäljitettävät  

tuotteet Atrian ketjussa:

72
kanatuotetta

4
nautatuotetta

8
sikatuotetta

TILA JÄL JITETTÄVÄT

Kuluttajien halu tukea oman alueen 
tuottajia näkyy kaupassa
S-market Kurikan marketpäällikkö Olli Isoniemelle tilajäl-
jitettävät tuotteet ovat tuttuja jo siitä alkaen, kun ne tulivat 
kauppoihin. Kaupassa työskennellessään hän on huoman-
nut, että tilajäljitettävyydellä on merkitystä kuluttajille. 

– Olin siihen aikaan Prismassa töissä, kun tilajäljitettävät 
tuotteet tulivat kauppoihin. Ne otettiin hyvin vastaan, ja jo 
tuolloin näki, että kuluttajat olivat kiinnostuneita, mistä liha 
on peräisin. Kun jäljitettävyys tuli joulukinkkuihin, huoma-
sin, että oman alueen kinkut menivät nopeasti kaupaksi. 
Tätä seurasi kyselyjä, eikö olisi tarjolla jonkun tietyn tilan 
kinkkua, Isoniemi kertoo.

– Uskon, että leikkeleissä moni kiinnittää jäljitettävyyteen 

huomiota, itse ainakin 
kiinnitän.

– Osa varmasti tuntee 
tuottajat henkilökohtai-
sesti, mutta kyllä siinä 
on paljon sitäkin, että 
halutaan tukea oman 
alueen tuottajia. Ihmiset saattavat tiedustella tietyn tilan 
possua tai broileria. 

Isoniemi pitää jäljitettävyyttä hyvänä asiana.
– Se tuo tuottajille näkyvyyttä, ja ihmiset näkevät, kuinka 

he toimivat, Isoniemi sanoo. 

Gallup: 10 vuoden varrelta
Kysyimme ajatuksia tilajäljitettävyydestä atrialaisilta tuottajalta, jotka 

ovat olleet mukana tilajäljitettävyydessä alusta asti. Tuottajakolmikolle 

tilajäljitettävyys tarkoittaa avoimuutta, lupausta siitä, että toimitaan niin 

kuin luvataan ja tehdään asiat niin hyvin kuin osataan.

Suvi Rantala  
Rantalan tila, Lapua

1. Olen aina ollut ylpeä siitä, mitä teen 
työkseni: tuotan maailman puhtainta 
ja jäljitettävintä broileria. Suomalai-
nen tuotantotapa on uniikki ja haluan 
kuluttajien sen tietävän. Siksi olen ylpeä 
siitä, että pakkauksissa on tilani nimi ja 
voin avoimesti seisoa tuottamani lihan 
takana omalla nimellä.

2. Perhetila-konseptin myötä Atria alkoi 
panostamaan markkinoinnissa ja tuo-
tekehityksessä myös broileriin. Saimme 
enemmän näkyvyyttä emmekä olleet 
enää ”outolintuja”.

Petri Yli-Soini  
Alatalon tila, Nurmo

1. Ketjun läpinäkyvyys on kiistaton. Joka 
naksahduksen saa tarkistaa ja koko ketju 
kestää läpivalaisun. Meidän tuottajien 
täytyy toimia niin kuin me lupaamme. 
Pahinta olisi pettää asiakas. 

2. Eihän se normaalia atrialaista ja 
suomalaista tuotantotapaa muuttanut. 
Hyvinvoinnista ja taudittomuudesta me 
elämme, eikä siitä tingitä. Tämä työ on 
pitkälti tautien ennaltaehkäisyä. 

Iira Sulkava  
Sulkavan tila, Ähtäri 

1. On tärkeää, että tuotteessa voidaan, 
joutsenlipun rinnalla, kertoa tuotteen 
alkuperä ihan tilatasolle asti. Tilan nimi 
paketissa on viesti siitä, mistä ruoka 
tulee. Ja vaikkei enää ole sellaisia pieniä 
perhetiloja, niin ihan yhtä lailla isoil-
lakin tiloilla on perhe siinä taustalla ja 
tehdään samaa työtä kuin pienelläkin 
tilalla. Monesti voimme työllistää oman 
perheen lisäksi muitakin. 

2. Se ei muuttanut meidän toimintaamme. 
Samalla tavalla teemme töitä ja yhtä 
vastuullisesti tuotamme lihaa, näkyi nimi 
paketissa tai ei.

Kommentti:  
Tilajäljitettävyys on pohja myös  
hiilijalanjälkimerkinnöille
Kymmenen vuotta sitten Atria toi kauppoihin merkinnät tiloille 
asti jäljitettävistä tuotteista ensimmäisenä maailmassa. Vuonna 
2020 Atria toi hiilijalanjälkimerkinnät pakkauksiin – ensimmäisenä 
maailmassa.

Tilajäljitettävyydellä on iso merkitys Atrialle. Ensi vuonna 120 vuotta 
täyttävälle yritykselle lihan alkuperä on kunnia-asia. Atrian koko ketju 
on tehnyt jäljitettävyyden eteen määrätietoista työtä. Jäljitettävyys 
kertoo tuotteen turvallisuudesta ja alkuperästä, mutta sen pohjalle 
rakentuvat myös tuotteiden vastikään lanseeratut hiilijalanjälkimer-
kinnät. Mielestäni se kertoo aika paljon. Jos jäljitettävyyttä ei olisi 
rakennettu näin laajaksi, ei sitä voitaisi hyödyntää tällä tasolla.

Atrian pioneerityö tilajäljitettävyyden eteen on edelleen merkit-
tävä. Tilan nimi paketissa on vahva allekirjoitus. Vuonna 2016 Atria 
oli maailman jäljitettävin ruokatalo. Vaikka jäljitettävyys on koko 
ajan lisääntynyt, harva pystyy vastaavaan tällaisessa mittakaavassa.

Tutkimukset osoittavat, että tilajäljitettävyydellä on iso merkitys 
myös suomalaisille kuluttajille. Kuluttajista reilusti yli 80 prosent-
tia haluaa, että liha on kotimaista. Viimeaikaisten maailman mul-
listusten myötä kotimaisuuden arvostus on noussut yhä tärkeäm-
mäksi. 68 prosenttia kuluttajista pitää tärkeänä, että tuote voidaan 
jäljittää tilalle asti. 

Tilajäljitettävyydellä Atria on pystynyt nostamaan esiin tuottajia. 
He ovat kuitenkin kaiken lähtökohta. Tilan nimi 
pakkauksessa on vahva viesti kuluttajille siitä, että 
Atrian tuotteiden liha on aina suomalaista. Se on 
osoitus myös tuottajien ammattiylpeydestä, se 
on kuin allekirjoitus: minä takaan tuotteen.

Mika Vilenius
Atria Suomen myyntipäällikkö 

– Ihmisten kanssa keskustellessa olen 
huomannut, että kun selviää, että olen 
tuottaja, ihmiset pitävät sitä hienona jut-
tuna ja innostuvat kertomaan löytäneensä 
meidän tilan nimen paketista, Kiviniemi 
kertoo.

Juolalle ketjun läpinäkyvyyden merkitys 
on vuosien myötä vain vahvistunut. Oma 
nimi tuotteessa edustaa myös yhtä maail-
man tärkeimmistä ammateista. Siitä tuot-

taja haluaa puhua avoimesti myös muille.
– Koen, että tämä on äärimmäisen tär-

keä ammatti. Yhdenlainen kutsumus, 
jonka toteuttaminen ei ole helppoa eikä 
riskitöntäkään. Yksi rankkasade voi pilata 
paljon.

Juola on huomannut, että ihmisiä häm-
mästyttää, miten paljon kaikenlaisia asioita 
maanviljelyyn liittyy: 

– Pitää hallita eläinten terveydenhuolto 

ja ruokinta, toimia työnantajana ja puhua 
edustavana lihantuotannosta. 

Juolan loppupäivä kuluu kaivinkoneen 
puikoissa. Kun hän pääsee kotiin, on suun-
nitelmissa korjata vielä ruohonleikkuri ja 
käydä pyöräilemässä, jos aikaa jää.

– Monta muuttujaa voi vielä tulla ennen 
sitä, hän nauraa.

>
1. Mitä sinulle tuottajana merkitsee olla osa läpinäkyvää 

ruokaketjua? 
2. Muuttuiko toiminta tilallanne, kun tuotantoketjusta 

tehtiin jäljitettävä? 
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Apuja ja oppeja pitkälle tulevaisuuteen
Atria 100 Nuorta Kokkia on ponnahduslauta nuorille huippuammattilaisille.

Atria 100 Nuorta Kokkia -koulutusohjelma tarjoilee uusia 
ideoita, näkökulmia, verkostoja, ystäviä ja elämyksiä 
18–30-vuotiaille ruuan ammattilaisille.

Kurssi sisältää niin luentoja, konkreettista tekemistä kuin 
vierailuja eri kohteissa. Luennoilla kuullaan esimerkiksi 
vinkkejä henkilöbrändin rakentamiseen, konseptointiin 
sekä äänen hyödyntämiseen ravintolatilassa. Vierailuja teh-
dään muun muassa nautatilalle ja Kyrö Distillery Compa-
nyn tislaamoon. Opiskelijat pääsevät myös toteuttamaan 
ravintoloiden take-overit Turkuun Kaskikseen sekä Helsin-
kiin Finnjäveliin ja Wellamoon.

Tutor chefeinä take-overeissa toimivat koulutusohjelman 
johtajan Tommi Tuomisen lisäksi Bocuse D’Or Euroopan 
finaalissa vuonna 2020 parhaaksi assistentiksi valittu Anni 
Peräkylä sekä Wellamoa luotsaava, koulutusohjelmassa 
vuonna 2016 itse opiskellut Dani Hänninen.

Koulutusohjelman opit kantavat pitkälle tulevaisuuteen.
– Moni kurssilaisista on kertonut, että osa opeista on 

ollut jalkautettavissa omaan työhön heti, kun taas osaa on 
päässyt hyödyntämään tosissaan vasta myöhemmin, vaik-
kapa omaa yritystä perustaessa tai ravintolakonseptia luo-
dessa. Koulutusohjelman opeista riittää antia pitkään, ker-
too koulutusohjelman rehtori Sofia Lind.

Yksi koulutusohjelman tavoitteista on antaa näkemystä 
siihen, mitä kaikkea ala tarjoaa ja kuinka erilaisiin tehtäviin 
kokkina ja ruoan parissa työskennellessä voi päätyä. 

– Todennamme mielenkiintoisten uratarinoiden kautta 
alan moninaisuutta. Alalla riittää kyllä haasteita, mutta 
myös jatkuvasti uudenlaisia mahdollisuuksia. Vaikka joku 
osa-alue tuntuisikin nähdyltä, aina löytyy uutta. Tätä kautta 
pyrimme myös sitouttamaan nuoria alalle, Lind kertoo.

Osana koulutusohjelmaa järjestetään jälleen webinaari, 
johon ovat tervetulleita opiskelijoiden lisäksi myös asiak-
kaat ja sidosryhmät. Puheenvuoroissa kuullaan näkökan-
toja työvoimapulan tuomiin haasteisiin ja ratkaisuihin.

Ravintoloiden työvoimapula:

NYT TARVITAAN 
KOULUTUSTA JA 
VETOVOIMAA

5 ratkaisua 
työnantajalle

Työnantajan näkyvyydellä, brändillä, 
maineella ja tavalla tehdä asioita on suuri 
merkitys työvoiman saatavuuteen. Nämä 
viisi tekijää voivat mahdollistaa pitkän ja 

hedelmällisen työsuhteen. Kaikkiin 
näistä työnantajayritys voi itse 

vaikuttaa.

Alan työvoimapula on monitahoinen 
ongelmakokonaisuus. Atria Foodservice 
tilasi helmikuussa 2022 ravintola-alan 
työvoimapulaa koskevan selvityksen, jonka 
tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva 
tilanteesta ja sen syistä. Työvoimapula 
– Katsaus foodservice-alan työvoimatilan-
teeseen -raportin tuotti Plus One Agency 
Oy.

Heikko tarjonta kertoo heikosta 
vetovoimasta

Toimialalla on kaksi merkittävää haastetta: 
kannattavuushaasteet sekä työvoimapula. 

Jo ennen koronapandemiaa 58 prosen-
tilla työvoimaa hakeneista toimipaikoista 
oli oman kokemuksensa mukaan ongel-
mia työntekijöiden löytämisessä. Ylikysyntä 
näkyy myös työllisyystilastoissa.

Heikkoa tarjontaa selittää se, että alan 
vetovoima on heikko: työ mielletään kii-
reiseksi ja kuormittavaksi, työehdoiltaan ja 
palkkatasoltaan heikoksi sekä usein huo-
nosti johdetuksi. Työ on usein osa-aikaista 
ja tuntimääriltään vähäistä.

Haasteet näkyvät myös alalle kouluttau-

tuvien ammattilaisten määrässä. Perus-
opetuksen päättäneiden hakijoiden määrä 
ravintola- ja catering-alan perustutkintoi-
hin väheni noin 3 000 hakijalla vuodesta 
2016 vuoteen 2019. Osin ongelma näkyy 
vahvemmin alueellisesti.

Alalla on epävarmat tulevaisuudennäky-
mät. Alaa vaihtaneet tai työttömäksi joutu-
neet tekijät eivät halua palata epävarmaan 
tilanteeseen. Osa kärsii myös kannustin-
haasteista: saavutettuja etuja ei kannata 
riskeerata pienten tuntimäärien ja epävar-
man jatkon takia.

Työvoimapulaan vaikuttavia ongelmia 
on niin yhteiskunnan, toimialan kuin yksit-
täisten yritysten ja työsuhteidenkin tasolla. 

Mistä löytyvät ratkaisut?
Työvoiman tarjonnan kannalta avainteki-
jänä näyttäytyy vetovoima. Alaa vaihtavien 
osaajien virta pitää saada pysäytettyä ja 
alalle on saatava lisää tekijöitä, esimerkiksi 
koulutuspolkujen kautta.

Muista aloista erottuva positiivinen piirre 
alalla on vahva yhteisöllisyys. Tällaisten 
tekijöiden korostaminen on tärkeää. Veto-

voimaisuuden näkökulmasta myös alan 
sisäistä keskustelua täytyy pohtia: halu-
taanko alalle ammattitaitoisia osaajia vai 
saako vaatimus ammattitaitoon keventyä?

Tällä hetkellä keskimäärin lähes kolman-
nes koko alan liikevaihdosta menee hen-
kilöstökustannuksiin. Mikäli työvoiman 
tarvetta vähennetään, kevenee myös tar-
jonnan vaade.

Työvoiman kysynnän kautta vai-
kuttaminen voi tarkoittaa esimerkiksi 
tehokkaampia prosesseja, valmiimpien 
komponenttien käyttöä, automaation hyö-
dyntämistä ja parempaa työn organisoin-
tia. 

Kysynnän osalta voidaan vaikuttaa työn 
sisällöllisiin tekijöihin, kuten ehtoihin ja 
laadullisiin vaatimuksiin, joilla potenti-
aalista työntekijäryhmää voidaan kasvat-
taa. Vaatimustason madaltamisen mallia 
on noudatettu esimerkiksi pikaruokara-
vintoloissa jo pitkään. Mutta jos työn vaa-
timukset, sisältö ja palkkaus eivät vas-
taa toisiaan, työvoiman tarjonta ei korjaa 
ongelmaa, vaan ratkaisuja on etsittävä 
kysynnän puolelta.

Lue lisää:atria.fi/ 100nk

Tommi Tuominen vinkkaa 

Tärkeimpiä 
taitoja 
työelämässä:
• Joustavuus: Kyky sopeutua 

muuttuviin tilanteisiin.
• Tiedonhankinta: Taito kerätä tie-

toa ja oppia useista eri lähteistä.
• Keskittymiskyky: Taito työsken-

nellä keskittyneesti.
• Tiimityöskentely: Taito työsken-

nellä osana tiimiä.
• Itsestä huolehtiminen: Taito 

pitää itsestään hyvää huolta niin 
töissä kuin sen ulkopuolellakin.

Näkyvyys ja 
työnantaja- 
mielikuva

Rekrytointi- 
osaaminen

Sopimus,  
palkka  
ja edut

Johtaminen
Työolot ja  

työntekijä- 
kokemus

Lähde: Työvoimapula – Katsaus foodservice-alan työvoimatilanteeseen -raportti, 2/2022, Plus One Agency Oy

Sofia Lind ja  
Tommi Tuominen

!

Ravintola-alalla on huutava määrä avoimia työpaikkoja, mutta tekijöitä ei 
tahdo löytyä. Mistä on kysymys, ja miten ongelmavyyhtiä voitaisiin avata?

Kuva: Eero Kokko
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Teksti: Lea Penttilä

PIENI MERKKI,  
ISO HYÖTY

Parikymppinen Sydänmerkki on eittämättä yksi Suomen tunnetuimmista 
tiedottajista. Jo 80 prosenttia suomalaisista tietää sydämen nähdessään, että sillä 

leimatussa tuotteessa rasva on hyvälaatuista, suolaa ja sokeria on maltillisesti 
eikä kuidussa ole kitsasteltu. Sydänmerkki-aterian valitseva lounastaa 
energialtaan ja ravintoaineiltaan parhaan mahdollisen kokonaisuuden.

Atrian 
Sydänmerkki- 

valikoimassamme 
on tällä hetkellä 141 

tuotetta. Viime vuosien 
uutuuksissa niiden 

osuus on ollut 10–20 
prosenttia. 

– Sydän tekee hyvän työmme näkyväksi,  
sanoo Espoo Cateringin hankinta- ja  
kehityspäällikkö Regina Ekroos.

50 000 espoolaista ruokailijaa päivittäin 
palveleva Espoo Catering on terveyttä 
edistävällä ruokavaliollaan paljon vartijana, 
sillä monelle lounas päiväkodissa, koulussa 
tai henkilöstöravintolassa on päivän ainoa 
lämmin ruoka. 

– Elintarvikehankintamme pohjautuu 

toisaalta Motivan laajaan kriteeristöön, 
toisaalta omiin arvoihimme ja tavoittei-
siimme: vastuullisuuteen ja laadukkuuteen 
ammattimaisuuden, asiakaslähtöisyyden 
ja tuloksellisuuden ohella, listaa hankinta- 
ja kehityspäällikkö Regina Ekroos. 

– Kullakin elintarvikeryhmällä on omat 

tarkat hankintakriteerinsä, mutta yhtä 
kaikki niiden on oltava ravitsemussuosi-
tusten mukaisia. Lihatuotteissa meille on 
tärkeää eläinten terveys ja hyvinvointi, tuo-
teturvallisuus, ympäristö sekä sosiaalinen 
vastuu.          >

 

Kuva: Susanna Kekkonen

Kuva: Atrian arkisto

24                25



ATRIA-BLOGISSA

HIILIJALANJÄLJILLÄ 
Ilmasto- ja ympäristöasiat kiinnostavat ihmisiä enenevästi, mutta keskustelu  

niistä väsyttää ja pyörryttää välillä alan asiantuntijaakin. 
Kolmisen vuotta sitten kävi ilmi, että asiak-
kaat ja kuluttajat kaipaavat tietoa atrialai-
sen lihan hiilijalanjäljestä. Myös tuottajat 
kaipasivat tietoa toimintansa ilmastovai-
kutuksista. Mielenkiintoista, mutta tutkija 
sisälläni iski neliraajajarrutuksen päälle: 
aivan liikaa liikkuvia osia ja puuttuvaa 
tietoa. Tuotekohtaista hiilijalanjälkeä 
varten pitäisi tietää jokaisen tuotepaketin 
raaka-aineen hiilijalanjälkiarvo, lihan, 
mausteiden, marinadin ja pakkausmate-
riaalien. Täytyisi selvittää raaka-aineiden 
vaiheet ja niiden matka kehdosta hautaan. 

Merkittävä osa ruoan hiilijalanjäljestä 
muodostuu alkutuotannossa. On tiedet-
tävä tilojemme hiilijalanjälki. Emme voi 
käyttää keskiarvoja, sillä jokainen tila on 
omanlaisensa, ja tuotantomenetelmät 
ja tuottavuus ovat kehittyneet merkittä-
västi viime vuosina. Tuotantoketjumme on 

myös osa kiertotaloutta. Kotieläimet syö-
vät paljon erilaisia elintarviketeollisuuden 
sivuvirtoja. Ketjun loppupäässä tehtailla 
muodostuu sivuvirtoja, joita hyödynnetään 
muilla teollisuuden aloilla. Kaikki tämä olisi 
huomioitava.

Tuumasta toimeen. Aluksi harjoitte-
limme laskentaa eri tuotantosuuntien esi-
merkkiketjuilla ja testasimme tuottavuu-
den ja rehustuksen muutosten vaikutuksia 
esimerkkiketjujen hiilijalanjälkeen. Selvi-
timme Atrian tehtaiden porttien sisäpuo-
len tapahtumat. Yhteistyökumppaniksi 
valikoitui Envitecpolis Oy, jolla oli käytettä-
vissään kansainvälisen Cool Farm Allians-
sin tuki ja työkalut. 

Linjasimme, että ”kehdosta hautaan” 
tarkoittaa alkutuotannosta pakettiin. Lop-
pumatka tehtaan portilta kuluttajan lauta-
selle ja jätteenkäsittelyyn rajattiin pois. 

Päästyämme vauhtiin Atrialla tuumattiin, 
että pistetään merkinnät pakettiin kaik-
kien saataville. Alkutuotannon laskentaa ja 
tehtaan tarkasteluita laajennettiin riittävän 
kattavuuden varmistamiseksi.

Nyt me voimme kertoa, mikä on atrialai-
sen kana- tai possutuotteen hiilijalanjälki. 
Siinä näkyy pitkäjänteinen työmme vas-
tuullisen tuotantoketjun eteen – lukemat 
ovat merkittävästi alhaisempia kuin kan-
sainväliset keskiarvot. Työ on käynnisty-
mässä myös nautatiloilla.

Kyllähän se pohojalaasta tutkijaminää 
miellytti, että vaikka merkintä on fyysisesti 
pieni, niin hiilijalanjälkimerkintä paketissa 
ensimmäisenä maailmassa, on valtavan 
komiaa. Hyvä me ja tuottajamme!

Teija Paavola
kehityspäällikkö, Atria

Uutuutena kaikille sopivuus 
Atrian tuotekehityksen keskiössä on ravitsemussuositusten 
ja kuluttajien mieltymysten ideaali tasapainotus. 

– Arkiruokavalion käytännöllisten ja terveellisten tuot-
teiden lisäksi tarjoamme myös herkutteluvaihtoehtoja. Eri-
laisten ruokahetkien tarjoomuksilla kannustamme sallivuu-
teen – hyvä olo ja bonuksena painonhallinta summautuu 
monipuolisesta ruokavaliosta, toteaa tutkimus- ja kehitys-
johtaja Anu Saranpää. 

Raaka-aineiden laatu on Atrian tuotteissa luupin alla. 
– Raaka-aineiden turvallisuuden, puhtauden ja tuotan-

toon soveltuvuuden ohella huomioimme ravintosisältöjä 
koko tuotekehitysprosessin ajan. Ravitsemuksellisuutta 
varioimme asiakastarpeen mukaan. Asiakasryhmän ravit-
semukselliset vaateet raamittavat tuotekehitystämme, sillä 
varsinkin kappaletuotteiden on sovittava asiakaskriteerei-
hin sellaisenaan. 

– Parhaillaan 
tuotekehityk-
semme innovoi 
laajasti eri ruoka-
valiot yhdistäviä, 
ravitsemuskri-
teerien mukai-
sia tuotteita. Arjen helpotuksen lisäksi nämä parantavat 
ammattikeittiöiden kustannustehokkuutta. 

Atria käy säännöllistä vuoropuhelua Sydänliiton kanssa 
tuotteiden turvallisista ja terveellisistä kriteereistä varmis-
taen samalla niiden oikean tulkinnan ja soveltuvuuden 
myös uusille tuotetyypeille.

– Sydänmerkki-tuotteilla ja -reseptiikalla hivutamme 
osaltamme suomalaisten ruokavaliota terveellisempään 
suuntaan ja kannamme vastuuta kansanterveydestä.

Kriteereissä yhdistyvät toimijan korkea 
ammattimaisuus sekä koko ketjun kattava 
toimittajan vastuullisuus. Läpinäkyvyys 
ja jäljitettävyys helpottavat kriteereiden 
todentamista.

Arvokas työ näkyväksi 
Suomen Sydänliiton ja Suomen Diabe-
tesliiton vuonna 2000 käyttöön ottama 
Sydänmerkki löytyy jo parista tuhannesta 
tuotteesta. Se pelastaa terveellistä ruoka-
valiota mielivät kuluttajat tuoteseloste- ja 
ravintosisältöviidakolta, mutta on suuri apu 
myös ammattikeittiöille.

– Merkki on erityisen näppärä valmiina 
hankkimissamme kappaletuotteissa, kuten 
pyöryköissä, nugeteissa ja pihveissä. Lou-
nasravintoloissa vuodesta 2014 lähtien sekä 
päiväkodeissa ja kouluissa vuodesta 2019 
lähtien tarjoamissamme Sydänmerkki- 

aterioissahan tarkastellaan kaikkien ate-
rian osien ravitsemuslaatua. Kalan suo-
sion kasvu näkyy myös ravintoloissamme 
ja haluaisimmekin laajentaa kalaruokava-
likoimaa. Toivoisimme nykyistä enemmän 
sydänmerkittyjä kalaruokatuotteita koti-
maisesta ja Itämerestä pyydetystä kalasta. 

– Varsinkin lounasravintoloissa sydän-
merkittyjä aterioita arvostetaan, ja niiden 
suosio kasvaa koko ajan. Sydän viestii ruo-
kailijalle nopeasti sen paremman valinnan. 
Merkki myös nostaa näkyväksi ruokapalve-
luiden hyvän ja vastuullisen työn. Suun-
nitelmissa on täydentää asiakkaidemme 
infopalettia vielä tuotteiden hiilijalanjälki-
merkinnällä. Netin ruokalistoilla ja linjas-
toilla vinkkaamme asiakkaille suositeltavan 
ateriakokonaisuuden. Kouluravintoloissa 
havainnollistamme sen vielä malliaterialla. 

Maistellen tutuksi 
Sen lisäksi, että Espoo Catering näyttää 
toiminnallaan esimerkkiä asiakkailleen, 
osallistuu se omalta osaltaan päiväkoti-
laisten ja koululaisten ruokakasvatukseen. 
Ekroosin mielestä on tärkeää, että jo 
pienet lapset tutustuvat erilaisiin makuihin 
ja raaka-aineisiin. 

– Päiväkotilaisille kokoamamme juures-
ten, kasvisten ja hedelmien maistelupake-
tit tutustuttavat lapsia heille entuudestaan 
tuntemattomiin raaka-aineisiin. Myös vuo-
ropuhelu nuorten kanssa lisää terveellistä 
ruokailua ja minimoi hävikin. Heillä mais-
tatamme uudenlaisia kasvis- ja kalaruokia, 
kehitämme reseptiikkaa palautteiden poh-
jalta sekä järjestämme kouluissa kasvisfes-
tareita ja reseptikilpailuja. Parhaillaankin 
listalla on nuorten suunnittelema härkis-
ruoka.

84,6 %
75,3 %

4,5 %
4 %

6,4 %
6,2 %

0 %
10,5 %

3 %
2,7 %

1,4 %
1,2 %

Alkutuotanto

Energia

Pakkausmateriaalit

Mausteet ja marinadit

Jätteet ja niiden käsittely

Muut

 Atria Kanan ohut fi leeleike Naturel  480 g
 Atria Kanan ohut fi leeleike hunaja 600g

Hiilijalanjälkeen 
vaikuttavat:

• Tuotteen paino 
• Marinadi ja mausteet

• Pakkaustyyppi

Hiilijalanjälki:

1,1 CO₂e/
tuote

Entä onko se pieni vai iso?

Näistä tuotteen hiilijalanjälki muodostuu

Atrialainen 
kana

2,4–2,9 
CO₂e/kg 

Maustamaton
nyhtökaura

2,2–3,5 
CO₂e/kg 

Eurooppalainen 
kana

3,7–6,9 
CO₂e/kg 

Miksi Atrian kanatuotteiden hiilijalanjälki on erikokoinen?

Hiilijalanjälki:

1,2 CO₂e/
tuote

Sydän viestii ruokailijalle nopeasti sen paremman 
valinnan. Merkki myös nostaa näkyväksi ruokapal-
veluiden hyvän ja vastuullisen työn.

>
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Laulaja Elias Kaskinen on ulkoilmaihminen, koronakoiran omistaja 
ja intohimoinen liikkuja. Ruoka on hänelle välillä polttoainetta, 

toisinaan gourmet-herkkua. Hän kokkailee perinteisiä kotiruokia, 
mutta kokeilee myös uusia reseptejä TikTokista.

Teksti: Mariaana Nelimarkka

KOTIRUOKAFIILISTELYÄ  
JA GOURMETA

– ELIAS KASKISELLE MAISTUU  
MYÖS ARTESAANIKIUSAUS

Elias Kaskisen ruokasuhteeseen on ehkä 
eniten vaikuttanut se, että hän muutti jo 
16-vuotiaana pois kotoa ja on tehnyt siitä 
lähtien itselleen ruokaa.

– Jossain vaiheessa kiinnosti maailman 
mauilla kikkailu. Viime aikoina olen palan-
nut perinteisiin suomalaisiin ruokiin ja tut-
kinut sitä, mitä pienenä syötiin. Olen ope-
tellut tekemään ohrarieskoja, käristystä, 
raparperikiisseliä ja kiusauksia, Kaskinen 
kertoo.

– Korona-aikana oli aikaa leipoa pata-
leipää ja sämpylöitä. Se oli hauskaa ja pal-
kitsevaa: leivästä saa hyvää, kun käyttää 
vähän enemmän aikaa. Karjalanpaistiakin 
ehti hauduttaa tuntitolkulla. 

Kaskinen on sekasyöjä, jonka arjessa 
ruoan rooli vaihtelee gourmet-herkusta 
polttoaineeseen.

– Ruoanlaittajana minulla on eri moo-
deja riippuen siitä, miten paljon on aikaa 
panostaa. Tavallinen arki on kiireistä, ja yri-
tän tehdä isoja satseja ruokaa, josta pak-
kaan annoksia mukaan esimerkiksi stu-
diolle. Harrastan paljon liikuntaa, joten 
haluan varmistaa, että syön hyvää ja ter-
veellistä ruokaa.

Kaskiselle myös ruokaseura on tärkeää.
– Kaikissa kulttuureissa ympäri maail-

man kaksi asiaa yhdistää eniten ihmisiä: 
musiikki ja ruoka. Molemmat ovat par-
haimmillaan yhdessä nautittuina, kum-
paakaan ilman en voisi elää.

Joskus seurana on Papu, koronakoira. 
Liikkumisrajoitusten aikaan Kaskisen elä-
mään saapunut Papu sai aluksi olla paljon 
isäntänsä kanssa kotona ja koulutettavana. 
Se on pihakoira, mutta isännän työpai-
neen kasvaessa sen on pitänyt opetella 
uusia asioita: Papu on studiolla mukana. 

Eräihmisen herkku: artesaanikiusaus
Kaskiselle tärkeitä paikkoja ovat koti, mökki 
ja luonto. Mökillä ja luonnossa hän saattaa 
myös oikaista ruoanlaitossa.  

– Tykkään erityisen paljon Atrian Arte-
saani-sarjasta, jossa on foliovuokaan 
pakattuna esimerkiksi eränkävijän kiu-
sausta ja juustoinen bolognesepasta. Kun 
tulen mökin askeettisiin oloihin vaikka tal-
vella, on mukava laittaa sähköt päälle ja 
työntää kiusaus uuniin ja sytyttää takka. 
Kiusaus on siinä tilanteessa uskomatto-
man hyvää!

Kaskinen on hiljattain huiputtanut Keb-
nekaisen, ja myös vaelluksella syötiin liha-
pullia ja kiusausta. 

– Se jäi mieleen, miten älyttömän hyviä 
ne olivat korkean paikan leirissä.

Kebnekaisen vaelluksella Atria oli Kaski-
sen kumppanina. 

– Olen innoissani, että sain yhteistyö-
kumppanin harrastuksiini. Sain salaista 
tyydytystä, kun larppasin hetken ammatti-
seikkailijan elämää, Kaskinen paljastaa.

Hän kertoo tutkineensa Atrian arvot 
tarkkaan ennen yhteistyön aloittamista.

– Atria tähtää hiilineutraaliuteen vuo-
teen 2035 mennessä, etuajassa omasta 
aikataulustaan. Se on hieno homma, sillä 
ilmastoasioiden suhteen on kiire. On hyvä 
olla mukana matkalla kestävää ruokateolli-
suutta kohti, Kaskinen toteaa.

Jos hän saisi jotain toivoa ruokateol-
lisuudelta, se olisi lisää kotiruokamaisia 
vaihtoehtoja.

– Sitä parempi, mitä kotiruokamaisem-
paa ja mitä enemmän laadukkaita vaih-
toehtoja on. Haluan syödä aina mah-
dollisimman terveellistä, perusravitsevaa 
ruokaa, joka ei ole liian suolaista. Sellaista 

kun saisi ostettua valmiina.
– Kaikki, mikä kannustaa ja helpottaa 

hyviin ja kestäviin valintoihin siirtymistä, on 
hyvä. Ihminen saa kuitenkin tehdä ratkai-
sut itse. Kun herkutellaan, herkutellaan.

Musiikkia ja realitya
Kaskinen on viettänyt pitkän ajan studi-
ossa ja julkaisutauko katkesi kesällä.

– Olen ollut studiolla koko vuoden. Bii-
sintekotiimini on uudistunut ja olen tehnyt 
älyttömän paljon musiikkia vuoden aikana, 
Kaskinen kertoo. 

Yksi innostava haaste oli Atrian kesä-
kampanjan kappaleen tekeminen.

– Tuli tosi hyvä fiilis, kun kuulin biisin 
"Kesän makuinen" raikuvan ensimmäistä 
kertaa Kampin kauppakeskuksessa. Se 
sopii grillaamiseen, Kaskinen fiilistelee.

Uutta Elias Kaskista on luvassa syksyllä.
Kesän aikana hän oli yksi Suomen 

tv-historian rankimman reality-sarjan, Eri-
koisjoukkojen, rääkättävistä. Vaikka kou-
lutuksen läpäissyt Kaskinen näyttäytyi 
sarjassa kovanaamana, on hän tehnyt tut-
kimusta myös toisella suunnalla.

– Olen opetellut herkkyyttä. Koetan 
kuulostella ja aistia, mitkä asiat elämässäni 
tuottavat minulle hyvää mieltä.

Tutkailun perusteella Kaskiselle hyvää 
oloa tuovat liikunta, aika luonnossa ja 
ruoan laittaminen.

– Luontosuhde tuottaa minulle hyvää 
mieltä ja tietysti rakkaiden ystävien kanssa 
yhdessä oleminen ja heidän kanssaan 
yhdessä luonnossa liikkuminen, Kaskinen 
summaa.

Kanan paistileike 
kypsyy meheväksi 
tandooriuunissa.

Kaikki, mikä kannustaa ja helpottaa hyviin ja 
kestäviin valintoihin siirtymistä, on hyvä.
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Teksti: Mariaana Nelimarkka
Kuvat: Eero Kokko

PILKAHTIKO AURINKO 
MYÖS HELSINKILÄIS-

RAVINTOLOILLE?

Valoa Helsingin matkailussa?
Helsingissä toimivalle yritykselle ensim-
mäinen koronakesä oli kurja: edes 
suomalaiset eivät halunneet tulla Helsin-
kiin. Kesällä 2021 näkyi jo sekä kotimaisia 
että ulkomaalaisia turisteja, mutta korona 
aiheutti rajoituksia läpi kesän. Mutta iso 
mutta on vielä.

– Helsinki elää tapahtumista, ja niitä ei 
pariin vuoteen ole ollut. On ihana huo-
mata, että tapahtumat ovat nyt lähteneet 
kasvuun, Keskinen sanoo.

Seitsemänvuotias Meripaviljonki on 
yhtiön onnistunut satsaus Hakaniemessä, 
joka elää nyt uutta tulemista. Koronan 
myötä muun muassa ravintoloiden auki-
oloaikoihin on tehty muutoksia.

– Monet ravintolamme ovat nykyisin 

sunnuntaisin kiinni, mutta Meripaviljonki 
pysyy auki. Paikan vetonauloja näköalan 
lisäksi ovat brunssit ja terassi. Pidämme 
tämän ravintolan aina auki, Keskinen ker-
too.

Eläintarhan lahdella kelluvassa Meripa-
viljongissa on pyöreä sali sekä täyden pal-
velun terassi.

– Epävakaat kelit ovat Meripaviljongin 
vahvuus: meillä voi valita, istuuko sisällä 
vai ulkona. Ensimmäiset asiakkaat istui-
vat terassilla jo maalis-huhtikuun vaih-
teessa, ja se hiipuu syyskuun alussa, säi-
den mukaan.

Muuttiko korona-aika pysyvästi toimin-
tatapoja? Esimerkiksi sisäisiä prosesseja on 
tarkasteltu ja ulkoistettu hallinnollisia töitä.

– Ruokalistoja on tarkasteltu moneen 

otteeseen: korona-ajan jälkeen tuotevali-
koimaa on laajennettu.

Eniten korona muutti asiakaskäyttäyty-
mistä. Keskisen mukaan tilaisuuksia uskal-
letaan varata vain hyvin lyhyellä varoitus-
ajalla.

– Voi tulla kysely 50 tai sadan hengen 
tilaisuudesta huomiselle. Seminaarivarau- 
kset tehdään pienelle määrälle, joka voi 
jopa tuplaantua ihan lähellä tilaisuutta. 
Kongressipuolella on yleensä myyty vuosi 
täyteen toukokuussa, mutta sekin kauppa 
tulee nyt kuukauden kahden sykleissä. 
Maailman rytmi on muuttunut.

Ravintolakolmio on varautunut siihen, 
että nopea tempo jatkuu.

Ukrainalaislähtöiset Maria Shevelyova ja Olga 
Sobetske löysivät Meripaviljongin terassin kä-
velyretkellään. Pakolaisena Helsinkiin tullut 
Shevelyova oli huomannut kauniin terassin 
jo aiemmin, ja ilahtui voidessaan tuoda ystä-
vänsä lasilliselle elokuisena iltana.  
– Cremantia meren äärellä – tämä on ehdot-
tomasti parhaita paikkoja nautiskella merelli-
sestä Helsingistä, naiset totesivat.

Korona muutti asiakas-
käyttäytymistä. 
Tilaisuuksia uskalle-
taan varata vain hyvin 
lyhyellä varoitusajalla.

– Usko siihen elää, että asiakkaat kaipaavat ra-
vintolapalveluita ja haluavat tavata kasvokkain. 
On ollut ihana huomata, että asiakkaat ovat 
aina palanneet ravintolaan, kun se on ollut sal-
littua, Jenni Keskinen toteaa.

Kesää siivittivät odotukset, että ravintoloissa päästäisiin jatkamaan työtä normaalisti. 
Vaikka muualla Suomessa on vietetty jo kaksi myynnillisesti huikeaa koronakesää, 

on Helsingin palvelukenttä ollut sijaiskärsijä. Muuttuiko tilanne kesällä 2022, 
Ravintolakolmion toimitusjohtaja Jenni Keskinen?

Ravintolakolmion toimitusjohtaja Jenni 
Keskinen vetää perheyritystä, jolla on 12 
eri tyylistä ravintolaa Helsingissä. Asiakas-
paikkoja on yli 6 000, niistä merkittävä osa 
Hakaniemessä: Paasitorni, Graniittilinna, 
Juttutupa, Paasin kellari ja Meripaviljonki.

Ravintoloissa mentiin toukokuu lujaa ja 
kesäkuukin oli hyvä, muun muassa Meri-
paviljongissa syntyi myyntiennätys.

– Heinäkuussa Helsinki oli hiljainen. 
Meillä heinäkuu oli viime vuoden tasolla, 
mutta tuntui nihkeälle verrattuna odo-
tuksiimme. Elokuu näyttää vauhdikkaalta 
ja syksyyn tulee hyvin varauksia, Keskinen 
summaa.

Enää korona ei pyöri puheissa eikä teke-
misessä. Takaraivossa se pysyy, samoin 
Ukrainan sota on mielessä.

– Usko siihen elää, että asiakkaat kaipaa-
vat ravintolapalveluita ja haluavat tavata 
kasvokkain. On ollut ihana huomata, että 

asiakkaat ovat aina palanneet ravintolaan, 
kun se on ollut sallittua. Ukrainan tilanne 
tulee vaikuttamaan moneen asiaan. Se 
tekee tilanteesta sumuisen, Keskinen toteaa.

Pandemian jälkeen kulutetaan kuin 
ennenkin. 

– Näemme paljon patoutunutta kulu-
tusta etenkin b2b-asiakkuuksissa. Firmojen 
sisäisten tapaamisten asiakasmäärät ovat 
kasvussa. Myös häitä järjestetään, Keski-
nen kertoo.

Koronan jälkimainingeista kärsitään yhä 
työntekijäpuolella, kun osaavaa henkilös-
töä on siirtynyt muille aloille.

– Vaikka puhutaan paljon työvoima-
pulasta, meillä on huikeita ammattilaisia, 
jotka ovat jaksaneet painaa harmaan ajan. 
Olen ylpeä henkilökunnastamme! Rekry-
tointi on toki ollut haasteellista, pitää olla 
nopea, kun löytää hyviä tyyppejä. Meillä 
on myös entisiä työntekijöitä, esimerkiksi 

alanvaihtajia, jotka tekevät paluuta alalle, 
Keskinen toteaa.

Ravintolakolmio on onnistunut tasapai-
nottelemaan työvoiman kanssa, eikä ravin-
toloita ole tarvinnut sulkea. 

– Korona-aikana avasimme yhden 
uuden ravintolan, Gilletin. Kriisien lomassa 
ei ole oikeastaan ollut hengähdystau-
koja. Yhä uudelleen on lähdetty ”nollasta 
sataan”, ja se on raskasta henkilökunnalle, 
Keskinen kertoo.

Keskinen puhuu alasta ja yrityksestä pit-
källä kokemuksella: hän aloitti perheen 
ravintoloissa tiskarina 11-vuotiaana, jotta 
sai pidettyä hoitohevosta.

– Olen sillä tiellä. Valmistuin 2003 res-
tonomiksi Haaga-Heliasta, siitä lähtien 
olen ollut perheyrityksessä täysipäiväisesti 
töissä. Teimme sukupolvenvaihdoksen 
ajoissa ennen isäni kuolemaa, joka tapah-
tui loppuvuodesta 2020.
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"KAIKESSA TEKEMISESSÄMME 
ON TAVOITTEENA VÄHENTÄÄ 

KOKONAISPÄÄSTÖJÄ"
Atrian pakkauskehityksen yksi tärkeimmistä tavoitteista  
on ympäristölle ystävällisten pakkausten kehittäminen.

– Ekologisten pakkausten suunnittelu 
ohjaa koko ajan valintojamme sekä vai-
kuttaa uusiin ratkaisuihin. Suunnittelu vai-
kuttaa siihen, mitä materiaaleja käytetään 
ja kuinka paljon käytetään, kertoo Atrian 
pakkauskehityspäällikkö Jarmo Marttala.

– Kuluttajat vaativat yhä voimakkaam-
min ympäristöystävällisyyttä ostamiltaan 
päivittäistavaratuotteilta aina pakkaus-
ratkaisuista lähtien, kertoo Atrian tuote-
kehitysjohtaja Aaro Mäkimattila. Muovin 
vähentämisellä on tässä iso merkitys.

– Monet ehkä muistavat menneiltä vuo-
silta lanseeraamamme Grilliboxin, joka 
on varsin raskas, muovipitoinen pakkaus. 
Tuollaisia pakkauksia olisi nykyään vaikea 
lanseerata. Kuluttajat ovat hyvin tiedosta-
via, Mäkimattila toteaa.

Pakkauksen ohentaminen grammoissa 
tuo tuhansien kilojen materiaalisäästöt

Ympäristöystävällisten ratkaisujen lisää- 
miseksi Atrian pakkauskehityksessä on 
seuraavat tavoitteet: muovin määrän 
vähentäminen, pakkausmateriaalien kier-
rätettävyyden tukeminen, biopohjaisten 
pakkausratkaisujen kehittäminen ja käyt-
töönotto sekä loppukäyttäjien informointi 
esimerkiksi pakkausten kierrätysohjeiden 
avulla.

– Kaikessa tekemisessämme on taustalla 
tavoite pienentää kokonaispäästöjämme, 
muistuttaa Aaro Mäkimattila.

Vuonna 2021 Atria vähensi 45 000 kiloa 
muovia pakkauksistaan. Suomessa kaikissa 
tuoteryhmissä tutkitaan pakkausmateriaa-
lin keventämistä tai ohentamista edelleen.

– Jos kaikki menee nappiin, tänä 
vuonna, 2022, muovin vähentämistä teh-
dään yhteensä 109 000 kiloa, Jarmo Mart-
tala sanoo.

Kun yhtä pakkausta ohennetaan puoli-
toista grammaa, se tekee miljoonien tuo-
tepakkausten määrillä tuhansia ja tuhansia 
kiloja materiaalisäästöjä.

Pakkausten ympäristövaikutukset pun-
nitaan aina kokonaisvaltaisesti. Toistaiseksi 
monille elintarvikkeille muovi on ympä-
ristöystävällisin vaihtoehto, sillä se suojaa 
tuotetta, pidentää sen säilyvyyttä ja estää 
ruokahävikkiä. Hävikki aiheuttaa huomat-
tavasti suurempia ympäristövaikutuksia 
kuin pakkaukset.

Ruotsissa Atrian ensimmäiset biopohjaiset 
pakkaukset ovat jo kaupoissa 
Atria tekee jatkuvaa kehitystyötä uusiutuvien raaka-ainei-
den käyttöönottamiseksi ja fossiilisten raaka-aineiden kor-
vaamiseksi. Ruotsissa kehitystyössä otettiin alkuvuodesta 
suuri harppaus, kun Atria toi uudet, biopohjaista muovia 
sisältävät leivänpäällispakkaukset kauppoihin. 

– Syksyllä saadaan tarkempaa tietoa, miten Ruotsissa 
kuluttajat ovat ottaneet biopohjaiset pakkaukset vas-
taan. Suomessa tutkitaan tällä hetkellä, missä biopohjai-
sia materiaaleja voidaan hyödyntää ja kuinka ne soveltuvat 
nykyisiin pakkauslinjoihin tai pakkauslinjoihin, joita tulevai-
suudessa hankitaan. Samalla selvitetään, mitä biopohjaiset 
ratkaisut tarkoittavat kustannuksissa ja säästetyn fossiilisen 
muoviraaka-aineen määrässä, Atria Suomen pakkauskehi-
tyspäällikkö Jarmo Marttala kertoo.

Biopohjaisia pakkausmateriaaleja kehittävät muun 
muassa metsäyhtiöt. Atria tuottaa kehitystyöhön omalta 
osaltaan tarvittavaa tietoa omien tuotteidensa turvallisuus- 
ja käytettävyysvaatimusten näkökulmasta. 

– Biopohjaiset pakkaukset ovat hyvä juttu. Niillä voidaan 
suoraan korvata fossiilisia raaka-aineita. Mutta ne ovat kal-
liimpia kuin nykyiset muoviraaka-aineet. Meidän täytyy 
miettiä, kuinka kuluttajat suhtautuvat, jos tuotteen hinta 
nousee ekologisempien pakkausratkaisujen takia. Lisäksi 
täytyy miettiä, miten asioista kerrotaan. Kuluttajille ei ole 
vielä itsestään selvää, mitä biopohjaiset pakkaukset tar-
koittavat, Marttala sanoo.

Atrian liiketoiminta-alueiden pakkauskehitystä ohjaavat 
myös kuluttajien vaatimukset. Tieto ja kokemukset eri rat-
kaisujen toimivuudesta kulkevat konsernin sisällä.

– Tanskassa kierrätettävyydellä on kuluttajille isompi 
merkitys kuin biopohjaisilla materiaaleilla. Sen takia Tans-
kassa on keskitytty kierrätettävyyden ja monomateriaa-

lien kehittämiseen. Ruotsissa taas arvostetaan enemmän 
biopohjaisia materiaaleja, ja siellä on panostettu niihin. 
Virossa on tehty työtä muovin vähentämiseksi esimerkiksi 
pakkauksia ohentamalla. Siellä otettiin vähän aikaa sitten 
käyttöön Atria Suomen lanseeraama vakuumijauheliha-
pakkaus, ja siitä on tullut erittäin suosittu, Marttala kuvaa.

Lähitulevaisuudessa Suomessakin tullaan todennäköi-
sesti näkemään Atrian tuotteita, joissa on käytetty biopoh-
jaista raaka-ainetta pakkausmateriaalina. Hiilijalanjäljen 
pienentämisessä muovin vähentäminen, ekologiset mate-
riaalit ja kierrätettävyys kulkevat käsi kädessä. Pakkauksen 
tärkeimmästä tehtävästä, tuotteen suojaamisesta, ei kui-
tenkaan tingitä.

– Teemme me mitä tahansa, pakkauksen toimivuus, käy-
tettävyys ja tuoteturvallisuus ovat kehityksen pääajureita. 
Kaikkea ei voi pakata ohueen kalvoon. Tuotteiden pitää 
säilyä ja pakkauksen toimia, Marttala sanoo.

Tällainen on  
hyvä ja ekologinen  
pakkaus
• Helppo käyttää: pakkauksen pitää 

olla helposti avattava ja suljettava
• Turvallinen
• Pienentää hävikkiä
• Mahdollisimman vähän muovia
• Kompakti kuljettaa
• Helppo kierrättää

Atrian tuotekehitysjohtaja Aaro Mäkimattila 
kertoo kuluttajien vaativan yhä voimakkaam-
min ympäristöystävällisyyttä ostamiltaan 
tuotteilta. Tähän Atria pystyy vastaamaan.

– Teemme me mitä tahansa, pakkauksen toimivuus, käytettä-
vyys ja tuoteturvallisuus ovat pääajureita, sanoo Atrian pakkaus- 
kehityspäällikkö Jarmo Marttala.
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MIRO SIPURA,  
kesätyöntekijä, Santa Fe, Lahti

1. Olen kokkialan opiskelija, olin Santa 
Fessä suorittamassa harjoittelujaksoa 
tämän vuoden alussa. Ennen har-
joitteluni päättymistä ravintolassa he 
tarjosivat minulle töitä ja minä otin työn 
vastaan.

2. Työnkuva pitää sisällään kokkina ja 
keittiöapulaisena toimimista esimerkiksi 
ruokien esivalmistelemisen merkeissä.

3. Vaikka ne varsinaiset oikeat työtehtävät-
kin ovat mukavia, on parasta kuitenkin 
se seura, jossa töitä tehdään.

4. Ulkona tulee syötyä todella harvoin niin, 
että menisin kunnon ravintolaan istu-
maan ja nauttimaan. Enemmän suosin 
pikaruokaravintoloita, joista saa nopeasti 
ruoan mukaan. Mutta sen kerran, kun 
ravintolaan menen, valikoin jonkun 
hyvän burgerimestan.

5. Vaikka muuten päivän aikana ei hymyi-
lyttäisi, niin kyllä aina hyvää ruokaa 
nauttiessa se nousee huulille. Kyllä 
ruoka, uni ja läheiset ovat hyvä kopla, 
niillä huonommatkin päivät paranee.

EMMA LATVALA 
kausityöntekijä, S-market, Kurikka

1. Olin täällä Kurikan S-marketissa ensim-
mäistä kertaa viime kesänä. Sen jälkeen 
tulin joulun sesonkityöntekijäksi opet-
telemaan kassaa. Kirjoitin tänä vuonna 
ylioppilaaksi, joten kävin muutaman 
kuukauden lukulomalla, kunnes tulin 
taas töihin.

2. Tänä kesänä olen saanut paljon lisää 
vastuualueita. Teen täällä vähän kai-
kenlaista. Hoidan esimerkiksi paistoa, 
kassaa ja pullonpalautuskoneeseen 
liittyviä tehtäviä – kaikkea myyjän työhön 
kuuluvaa. Lisäksi asiakaspalvelu kuuluu 
päivittäiseen työhöni.

3. Parasta on ollut se, että on saanut uutta 
tekemistä. Tämä tuotteiden paistami-
nen on mukavaa ja erilaista tekemistä. 
Se, että saa tehdä itsenäisesti ja saa 
vastuuta, on mahtavaa.

Se, millaiseksi myyjän työnkuva on 
paljastunut, on ollut positiivinen yllätys. 
Vaihtelevat työajat ovat mukavia, ja on 
kiva, kun on vapaita keskellä viikkoa.

4. S-ryhmältä olen saanut muistamisia 
ja lahjakortteja, joten niiden avulla on 
tullut käytyä ulkona syömässä. Tyk-
kään sellaisista ravintoloista, joissa on 
ulkopaikkoja ja terassi. Eikä aina tarvitse 
olla virallista. On hyvä vain, jos voi 
poiketa vaikka nopeastikin syömässä ja 
kun saa valikoida ruokaa monipuolisesta 
valikoimasta.

5. Parempi mieli tulee siitä, että ruoka on 
laadukasta ja sen hinta-laatusuhde on 
hyvä. Ylipäätään siitä, kun arkiruoka on 
helppo valmistaa. 

SELFIESSÄ

MISTÄ ON 
KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN 

KESÄ TEHTY?
Sesonkityöntekijöillä riittää tekemistä ja vastuutakin saa. Kaupan ja  

ravintolan kesätyöntekijöitä yhdistää ainakin se, että kun syödään ulkona,  
niin syödään jotain nopeaa. Hyvä ruoka voi olla myös helppoa – se jos  

mikä saa paremmalle mielelle.

Kirjoittaja Tommi Tuominen on suomalainen kokki ja ravintoloitsija. Kaksi hänen 

ravintolaansa, Demo ja Finnjävel, on palkittu Michelin-tähdellä.

Houkuttelevuus lähtee  
arvostuksesta
Ravintola-alan työvoimapula puhuttaa. Pahimmillaan se näkyy saliammattilai-
sissa, joskin keittiöpuolelle on myös tällä hetkellä vaikea löytää tekijöitä. Tilan-
teesta on helppo syyttää koronaa, mutta totuus kuitenkin on, että ensimmäiset 
merkit siitä olivat näkyvissä jo vuosia aiemmin.

Alan sisäisesti on peiliin katsomisen paikka. Varsinkaan salipuolen ammat-
teja ei meillä nähdä oikeina urina, vaan ne mielletään lähinnä läpikulkuhom-
miksi oikeita töitä odotellessa. Arvostus on sen mukaista, myös ammattilais-
ten itsensä keskuudessa. Toisin on esimerkiksi Keski-Euroopassa, josta löytyykin 
paljon vanhan polven tarjoilijoita. He viihty-
vät työssään vuodesta toiseen ja tekevät sitä 
ylpeydellä.

Suomessa ravintolatyön imago ei ole 
ikinä ollut kovin hyvä. Osittain se saat-
taa johtua siitä, että meillä ulkona syömi-
nen on edelleen suhteellisen uusi juttu eikä 
sitä mielletä täysin osaksi kulttuuria. Vaikka 
suomalainen ravintolakoulutus on kovata-
soista ja meiltä tulee huippuammattilaisia, 
suomalaista keittiötä ei tunneta kansainväli-
sesti riittävän hyvin. Uskon, että mitä enem-
män tunnustusta saamme ulkomailta, sitä 
enemmän alan arvostus nousee sisäisillä 
markkinoilla.

Yritysten keinot kääntää ala uuteen nousuun ovat rajalliset. Työntekijöille 
voidaan toki tarjota monenlaisia etuja ja kannustimia, ja yksittäistä työpaikkaa 
tämä voikin jossain määrin auttaa houkuttelemaan uusia tekijöitä tai säilyttä-
mään työsuhteita. Koko alaa ei silti niin pelasteta. Talkoisiin tarvitaan päättäjiä 
mukaan hallitustasolta alkaen.

Monista ravintola-alan työpaikoista löytyy ainutlaatuista yhteisöllisyyttä. Kun 
töissä on hyvä henki ja ihmiset viihtyvät keskenään, se toimii valtavana voima-
varana. Tähän voitaisiin työpaikoilla panostaa enemmänkin. Tiimissä, joka on 
hitsautunut tiiviisti yhteen ja jossa kaikki välittävät toisistaan, jokainen myöskin 
välittää työstä, jota tekee.

Lisää tekemistä ja yritystä siis kaivataan kautta linjan. Meidän pitäisi olla 
ylpeitä siitä, että meillä tehdään korkeatasoisesti töitä. Nuorissa yrittäjissä se 
voima on, ja sieltä löytyy varmasti uusia innovaatioita ja toimintamalleja, joilla 
alaa saadaan paremmin jaloilleen.

Koko alaa ei silti 
niin pelasteta. 
Talkoisiin tarvi-
taan päättäjiä 
mukaan, hallitus-
tasolta alkaen.

KOLUMNI

Tommi Tuominen
1.  Mikä sai hakemaan juuri tähän 

kesätyöpaikkaan?
2.  Mitä työnkuvasi pitää sisällään?
3.  Mikä on ollut parasta työssäsi tänä 

kesänä?
4.  Syötkö itse usein ulkona tai ostatko 

ravintolaruokaa mukaan? Millaiset 
ravintolat ovat suosikkejasi?

5.  Mistä sinä saat paremman mielen?

Kuva: U
nsplash
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Kuvissa naudan kielen valmistus reseptin mukaan vaihe vaiheelta.

Joskus on aikoja, jotka vaativat 
ratkaisuilta luovuutta ja tekijältään 
joustokykyä. Nyt tehdään pienestä 
suurta ja edullisesta arvokasta.

Pandemian aikaan foodservice -puolella 
elettiin miltei veitsi kurkulla. Nyt olemme 
onneksi kokemassa uutta renessanssia, 
kun ihmisten patoutunut elämyshalu 
murtautuu kahleistaan. 

Tämän hetken suuret lieveilmiöt ovat 
alaa kurittava henkilöstöpula ja kustan-
nusten nousu. Tekijät ovat kiven alla, eikä 
pitkien menujen raaka-aineita kannata 
varastoida lavatolkulla. Sama kurimus on 
vaivannut ulkomailla. 

Kaikki tämä huomioiden on vain järke-
vää tehdä pienestä suurta ja edullisesta 
arvokasta.  Amerikkalaisessa Culinary Fore-
cast -raportissa menun karsiminen nou-

seekin yhtenä keinona vuoden TOP 10 
-trendeissä. Toinen muutos on tapahtunut 
raaka-aineiden kohdalla, kun niissä siir-
rytään edelleen edullisempiin ruhonosiin. 
Esimerkiksi kanan osalta siirrytään paistista 
siipeen ja naudan osalta entrecôtesta nis-
kaan.

Korealainen BBQ pöytägrilleineen ja 
kauniine kattauksineen sopii tähän ajatus-
malliin mitä parhaimmin. Kevyillä esival-
misteluilla voidaan luoda unohtumaton 
asiakaselämys.

Erilaisten kulinaaristen mashuppien 
yleistyttyä paritetaan tällä kertaa korealai-
sen BBQ:n ja raikkaat aromit yhteen syvien 
ja tuhtien grillimakujen kanssa.

VINKKI: Hyödynnä Atrian kypsiä lihoja tai 
itse esikypsennettyjä tuotteita.

Kuvat: Juho Paavola

NYT TEHDÄÄN 
PIENESTÄ SUURTA

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

KOKKAA LAATIKON ULKOPUOLELTA

Kanan siivet siideriomena- 
glaseerauksella:
• 1 x Atria n. 15 kg Naturell Broilerin koko-

siipi
• 2,4 l vettä
• 0,15 kg karkeaa merisuolaa
• mausteita oman maun mukaan

Keitä ja jäähdytä suolaliemi mausteiden 
kera. Suolaa siipiä maksimisissaan kuusi 
tuntia. Huuhtele ja kuivaa siivet. Paina 
siipiin grillitikku, jotta saat ne pysymään 
suorana. Kypsennä 80-asteisessa höyryssä, 
jäähdytä. Grillaa siipiin väriä ja glaseeraa 
ne siideriomenakastikkeella.

Siideriomenakastike:
• 4,8 dl Due Vittorie -siideriomenaetikkaa
• 2 rkl demerarasokeria
• 1 rkl ketsuppia
• 1 rkl Texas Peteä
• 1 tl chilihiutaleita
• 1 tl mustapippurirouhetta
• 1 tl suolaa

Yhdistä aineet kattilassa ja keitä ne 
hiljalleen kasaan, kunnes jäljellä on 2,5 dl 
valmista glaseerauskastiketta. Siivilöi ja 
jäähdytä. Sivele kastiketta siipien pintaan 
grillaamisen jälkeen.

Viljaporsaan sisäfilee- 
bulgogi-BBQ
• 5 x 500 g Atria Viljaporsaan Sisäfilee 

Naturell
• 50/50 bulgogi- ja Sweet Baby Ray BBQ 

-kastiketta

Puhdista sisäfileet ja leikkaa ne pituus-
suunnassa noin puolen sentin viipaleiksi. 
Marinoi fileet kastikkeella ennen grillausta, 
säästä loppu kastike dippauskastikkeeksi.

Naudan kieli
• 1 x Atria n. 2,5 kg Naudan Kieli
• sormisuolaa, mustapippuria myllystä

Kuivaa kielen pinta ja kohmeta sitä pakas-
timessa 30–60 minuuttia. Leikkaa kielen 
alaosa pois, jotta saat kielestä tasaisen. 
Voit grillata myös kielen alapuolen lihaksen 
tai hauduttaa sen esimerkiksi lihapadan 
joukkoon. Kuori kohmeisesta kielestä kalvo 
pois veitsellä.

Viipaloi kieli: leikkaa kielen paksusta 
päästä noin sentin paksuisia viipaleita 
samalla palakokoa ohentaen, mitä lähem-
mäksi kielen kapeaa päätä tulet. Mausta 
kieliviipaleet sormisuolalla ja mustapip-
purilla. Grillaa kielet ja dippaa haluamaasi 
kastikkeeseen.

Muuta
• 5 x 200 g Atria Suomalainen Pekoni
• 3 x n. 1 kg Atria Possun Kypsä Luuton 

Palvikylki

• sweet & sour -kastiketta
• seesamiöljyä, sitruunanmehua, valkosi-

pulia, inkivääriä, seesaminsiemeniä
• soija-kevätsipuliemulsiota
• BBQ coghujang -kastiketta
• Sriracha-kastiketta

• paistettua pinaattia, seesaminsiemeniä ja 
seesamiöljyä

• marinoitua retikkaa
• kimchi-kevätkaalisalaattia
• Gamja Jorim – korealaisia haudutettuja 

perunoita
• salaatinlehtiä

Yhteistyökumppanit: Pöytägrilli Dieta: Hibachi Hiiligrilli 
Mibrasa MH300
Astiat ja leikkuulaudat E. Ahlström: Leikkuulauta ø 35 cm 
Trademark • Syömäpaikat ja aterimet: Serax • Varrastikut: 
Contacto Bander • Liuskekivilautaset: Revol Basalt • Kulhot 
ja lautaset: Cosy&Trend, Palmer, Asa Selection, Serax, 
Playground ja Tognana Trend Corter • Taottu kuparikulho: 
Edelman B.V • Suuri leikkuulauta tilauksesta
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PÖYDÄLLÄ

Uuden siipikarjatehtaan rakennustyö-
maalla työt etenevät aikataulussa ja kiih-
tyvät koko ajan. Nyt tarkastellaan hanketta 
prosessiautomaation tiimin vinkkelistä. 

Järjestelmäpäällikkö Pasi Marttila ja jär-
jestelmäasiantuntija Jyrki Haikonen ovat 
päässeet vaiheeseen, jossa lähes kaikki 
prosessilaitteet on hankittu.

– Nyt viilataan kuntoon järjestelmien 
toiminnallisia yksityiskohtia ja liityntöjä 
muiden järjestelmien kanssa. Tilanne kiih-
tyy edelleen, kun käyttöönotto lähenee,  
he kuvailevat.

Atrian kaikkien aikojen suurinta inves-
tointia on tehty maailmaa haastaneiden 
tilanteiden keskellä.

– Globaali komponenttipula haastaa 
meitä merkittävästi. Ohjauspuolen perus-
komponenteissa voi olla puolentoista vuo-
den toimitusaikoja.

Kaksikolla on silti vahva tunne, että 
hanke etenee kuin juna kohti menestystä, 
aivan kuten on suunniteltu. Sattumuksen 
varaan ei ole jätetty mitään.

– Aloimme jo viime vuonna varmistaa, 
että saamme riittävän määrän oikeita osia.

Maailmanluokan ratkaisut 
Automaatio ja IT-ratkaisut ovat uudessa 
tehtaassa maailmanluokkaa.

– Tästä tulee tehdas, jota pystytään edel-
leen kehittämään, eivätkä järjestelmät ole 
heti solmussa, kun joku keksii parannuseh-
dotuksen tai muutoksen. Tehdas on skaa-
lattavissa ja muokattavissa, Marttila kertoo.

Digi- ja teknologialoikka modernissa 
tehtaassa tarkoittaa siirtymistä koneisiin,  
jotka keskustelevat toistensa kanssa ja 
keräävät tietoa, eli bittejä. Koneet tuottavat 
tietoa, jota voidaan hyödyntää toiminnan 
kehittämisessä ja liiketoiminnan päätök-
sissä.

– Samalla seurataan koneiden käytettä-
vyyttä ja toiminnallisuutta. Myös kunnos-
sapito pystyy käyttämään hyväkseen sitä 
viisautta, kertoo Haikonen.

Prosessiautomaation tiimi kuvailee työ-
tään palapelin kasaamiseksi. Sitä kasataan 
pala palalta lukemattomissa palavereissa.

– Tapaan sanoa, että automaatioryhmä 
ymmärtää tuotantoprosessin, ihmisten 
toiminnan ja vielä järjestelmänkin, eli bit-
timaailman. Meidän pitää tietää, miksi 

ihminen toimii, kuten toimii ja miten ihmi-
nen haluaisi toimia, jotta työ olisi sujuvaa. 
Pitää tietää miten koneet toimivat, miten 
lihat liikkuvat ja miten bittien ja sähköpii-
rien pitää toimia, selvittää Marttila, joka 
on koko työuransa ajan ollut tekemisissä 
automaation kanssa.

– On hienoa, että Atrialla ymmärretään 
tietohallinnon ja automaation rooli.

SIIPIKARJATEHTAAN 
RAKENNUSTYÖMAALLA 
ON TÄYSI TOHINA PÄÄLLÄ

Hiilijalanjälkimerkityt kanatuotteet 
palkittiin kansainvälisessä  
innovaatiokilpailussa 
Atrian hiilijalanjälkimerkityt kanatuotteet palkittiin Euroopan Osuustoimintajärjestö 
Cogecan järjestämässä innovaatiokilpailussa Brysselissä 27. huhtikuuta. 

Palkinto myönnettiin “Jäljitettävyys ja kuluttajainformaatio” -sarjassa. Palkinto on 
osoitus, että atrialainen tapa tuottaa lihaa kestää ilmastoasioissa kansainvälisen tar-
kastelun. Samalla se luo uskoa siihen, että toimimalla esimerkkinä ja kehittämällä toi-
mialaa voidaan luoda ratkaisuja ilmastokysymyksiin. 

Palkinto myönnettiin Atrialle ja sen omistajaosuuskunnille Itikka osuuskunnalle ja 
Lihakunnalle.

Esko Hautakorpi Seppo Pellikka

Voikin sanoa, että nyt eletään 
hetkiä, joissa koko ruoka-
järjestelmältä vaaditaan 
sellaista ratkaisukykyä 
ja sinnikkyyttä, jota ei ole 
aiemmin nähtykään. Ketjun 
kaikkien toimijoiden täytyy 
soutaa samaan suuntaan. 

Kaikki joutuvat mietti-
mään asioita tosissaan, hake-
maan tehokkuutta, ratkaisuja, 
joustavuutta ja mahdol-
lisia uusia toimintamalleja 
toimintaan. Voi olla, että 
paluuta entiseen ei ole.

Suomalaisilla tuottajilla 
on osaamista ja mukautumis-
kykyä. Sekä tarvittavaa asen-
netta. Nyt samanlaista otetta 
tarvitaan kaikilta ketjun 
toimijoilta.

Kirjoittaa Atria Suomen toimitusjohtaja 
Mika Ala-Fossi Atria-blogissaan suoma-
laisen ruoantuotannon haasteista.

Järjestelmäpäällikkö Pasi Marttila (vas.) ja jär-
jestelmäasiantuntija Jyrki Haikonen

Atria myi pikaruokaliiketoimintaa 
Venäjällä
Atria myi toukokuussa pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan Sibylla Rus LLC tytäryh-
tiönsä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu 
Cherkizovo Groupiin. Kauppahinta on noin 8 miljoonaa euroa. Kauppaan ei sisälly 
Sibylla-tuotemerkkiä.

Uutisia Atrialta

Miksi sijoittaa Atriaan?
Atria on vakaasti kehittyvän toimialan arvostettu toimija, jolla on hyvät kannattavan 
kasvun edellytykset niin koti- kuin vientimarkkinoillakin. Atrian omistaja-arvon kasvua 
ja tuottoa tukevat kolme peruspilaria:
• erinomainen kaupallinen osaaminen
• tehokas toiminta
• vastuullinen, kestävää arvoa sidosryhmille tuottava toimintatapa

Atrian kannattavan kasvun perusta on ruoan kysynnän  
kasvu niin kotimaassa, Euroopassa kuin globaalistikin.

 
Tutustu uusiin Atria sijoituskohteena -sivuihin: https:// 
www.atria.fi/konserni/sijoittajat/atria-sijoituskohteena/

Fakta:
• Investointi: 155 miljoonaa euroa
• Arvioitu valmistuminen: 

vuonna 2024
• Tavoitteena vastata siipikarjan-

lihan kulutuksen kasvuun

Kuvat: Tuukka Kivim
äki
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ENNEN & NYT  Tilajäljitettävät tuotteet

Atrian ensimmäiset Perhetila-merkityt kanatuotteet tulivat 
kauppoihin 10 vuotta sitten. Koko ruokaketju on tehnyt 
jäljitettävyyden eteen määrätietoista työtä, ja siitä on tullut 
Atrian kilpailuetu. Jäljitettävyys kertoo tuotteen turvalli-
suudesta ja alkuperästä, mutta on pohja myös hiilijalanjäl-
kimerkinnöille. 

Atrialla on 72 tilajäljitettävää kanatuotetta, 4 nauta- ja 
8 possutuotetta. Atrian tavoitteena on täysin läpinäkyvä 
ruokaketju.

PÖYDÄLLÄ

Atria mukaan UN Global Compact 
-yritysvastuualoitteeseen
Atria on liittynyt kansainväliseen UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen ja 
samalla Atria on hyväksytty mukaan Climate Ambition Accelerator -koulutusoh-
jelmaan. Atria on omassa vastuullisuustyössään sitoutunut jo aikaisemmin Global 
Compactin kymmeneen vastuullisuusperiaatteeseen ja YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteisiin ihmisoikeuksien, työelämän, ympäristön ja korruption torjunnan osalta.

Atria osallistuu myös Climate Ambition Accelerator -koulutusohjelmaan, jonka 
tavoitteena on auttaa ja edistää yrityksiä tieteeseen perustuvien päästövähennysta-
voitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Näiden yhteisten tavoitteiden toteutta-
misella maapallon lämpenemistä pyritään rajoittamaan 1,5 °C asteeseen.
UN Global Compact on YK:n vuonna 2000 käynnistämä yritysvastuualoite.

Suomalaista naudan nahkaa  
arvostetaan Ferraria myöten
Atrian naudanlihan tuotannossa on kautta historian hyödynnetty nautojen ja sonnien 
nahat. Suuri osa nahoista eli vuodista päättyy ulkomaille. Ulkomailla suomalainen 
naudan nahka tunnetaan laadustaan.

– Nahassa näkyy eläinten hyvinvointi sekä pohjoisen sääolosuhteet, jotka tekevät 
nahasta erityisen kestävää. Myös osaaminen nahan teollisessa käsittelyssä täytyy olla 
erinomaista, naudan sivutuoteliiketoiminnan kehittämisestä vastaava Seppo Pellikka 
kertoo.

Atria toimittaa vuodessa 4,5 miljoonaa kiloa suolattua vuotaa ulkomaisille asiakkail-
leen. Nahoista 60 prosenttia on sonnien vuotia. Laadukasta sonnin nahkaa käytetään 
useimmiten huonekalu- ja autoteollisuudessa. Lehmän nahkaa puolestaan käytetään 
kenkä- ja muotiteollisuudessa.

– Suurimmalle asiakkaalle, italialaiselle Rino Mastrotolle, lähtee noin 750 nahkaa 
viikossa. Asiakkaalta nahat päätyvät niin Ferrarin kuin Volvon sisäosiin ja penkkeihin. 
Ferrarille nahoista menee noin 20 prosenttia, Volvolle 80 prosenttia. Ferrari kelpuut-
taa vain kaikkein parhaimman sonnin nahan, Pellikka kertoo.

Suomalaiset  
kananvarpaat  
maistuvat 
Etelä-Koreassa
Vuonna 2021 Atria vei eri lihalajeja 
kaikkiaan 33 maahan. Etelä-Korea 
oli vuonna 2021 niin volyymissa kuin 
arvossa mitattuna Atrian toiseksi 
suurin vientimarkkinan Kiinan jälkeen. 
Atria on vienyt possua Etelä-Koreaan 
jo 1990-luvulta alkaen. Nyt maahan 
viedään myös kanan varpaita, kun 
siipikarjan osalta vientilupa saatiin 
alkuvuodesta 2022. 

Kanan varpaita nautitaan tyypilli-
sesti alkupalatyyppisesti varsinaista 
ruokaa odotellessa. 

 
Lue lisää Atrian viennistä: 

 atria.fi/en/exports

Ihmisten turval-
lisuus on yksi 
Atrian tärkeimpiä 
tavoitteita
Atrialla työturvallisuutta on kehitetty 
tavoitteellisesti jo vuodesta 2016 alkaen 
ja työ tuottaa tulosta: viimeisen neljän 
vuoden aikana tapaturmien määrä on las-
kenut kaksi kolmasosaa. Suomessa määrä 
on laskenut vuodesta 2010 alkaen.

– Henkilöstön tietämys turvallisuudesta 
ja osaaminen ovat hyvällä tasolla. Voi 
sanoa, että ne mihin puututaan, ne meillä 
myös korjaantuvat, Atrian työsuojelupääl-
likkö Antti Rentola kertoo.

90 
vuotta!

Vuonna 1932 perustettua Sibylla -pika-
ruokabrändiä ei ikä paina. Atrian kansain-
välisesti tunnetuin brändi kehittyy muun 
muassa uusilla konsepteilla, terveellisillä 
naposteltavilla ja ekologisilla pakkauksilla 
sekä tähyää uusia jakelukanavia. 

10 vahvinta  
trendiä kuluttaja- 
käyttäytymisessä nyt
1. Alkuperämaa esiin
2. Suomalainen on parasta
3. Työllisyyden tukeminen
4. Ruoasta nauttiminen
5. Kohtuus kaikessa
6. Kätevät ja helpot
7. Ruokavalion hallinta
8. Terveellisyys on itsestään selvää
9. Liha on ok
10. Prosessoimatonta

Lähde: Atria Suomen tutkimuspäällikkö Jukka  
Saarenpää, Kantar TNS, Mind 2022
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TUTUKSI

Foodservice-aluepäälliköt 
Outi Koskela ja Esa  
Leikas näkevät asiakas-
suhteen kumppanuutena.
Outi Koskela on toiminut Atrian Foodser-
vice-aluepäällikkönä huhtikuusta saakka ja 
Esa Leikas aloitti samassa roolissa Atrialla 
elokuussa. Monipuolisen työn keskiössä 
ovat luonnollisesti asiakkaat — tapaamiset, 
tuote-esittelyt, messut ja koulutukset. Työ 
on liikkuvaa ja välillä yksinäistäkin.

– Oma seura ei saa kyllästyttää, Outi 
heittää.

Sekä Outilla että Esalla on jo aiempaa 
kokemusta vastaavista tehtävistä, mutta 
Atrialla molempia houkutti mahdollisuus 
keskittyä tarkemmin rajattuun tuotevali-
koimaan.

– Olen sanonutkin, että kun aiemmin 
oli 800 päämiestä ja 23 000 tuotetta, niin 
nyt on yksi päämies ja 800 tuotetta, Outi 
nauraa.

– Tykkään ihan suunnattomasti, kun 
saa mennä syvemmälle tuotetietouteen ja 
pystyy tarjoamaan asiakkaalle yksilöityjä ja 
kohdennettuja ratkaisuja, Esa komppaa.

– Tänä päivänä asiakassuhde mielletään 
enemmän kumppanuudeksi — tuetaan 
toinen toistamme, Outi luonnehtii.

Asiakkaiden odotuksissa korostuvat toi-
mitusvarmuus ja yhä kasvavissa määrin 
vastuullisuus. Atrian brändi ja kotimai-
set raaka-aineet ovat selkeä myynti-
valtti. Aluepäälliköiltä odotetaan kuitenkin 
ennen kaikkea asiantuntemusta ja ratkai-
suja. Vallitsevat haasteet raaka-aineiden 
saatavuudessa ja hintojen nousu rasittavat 
korona-ajasta toipuvien yrittäjien taloutta. 
Silloin voidaan tarjota uutta raaka-ainetta 
tai tuotetta aiemmin käytetyn tilalle tai 
vinkkejä reseptiikkaan.

– Asiakkaat toivovat uusia ideoita, joilla 
me voimme tukea heidän liiketoimin-
taansa ja sen kannattavuutta. Kun kus-
tannukset nousevat joka puolella, meillä 
on myös tärkeä tehtävä perustella, mik-
sei kannata katsoa pelkästään tuotteen 
hintaa. Nähdä kokonaisuus – mihin sitä 
tuotetta käytetään ja millä tavalla – huo-
mioida hävikki ja muut kannattavuuteen 
vaikuttavat asiat, Esa kuvailee.

Koronarajoitusten poistuttua kysynnän 
kasvu on ollut räjähdysmäistä. Samalla 
ravintola-alaa rasittaa tuntuva työvoima-

pula. Outi iloitsee, että tässäkin voidaan 
auttaa asiakasta:

– Me tarjoamme heille valmiimpia rat-
kaisuja ja helpotusta arkeen niin, että 
homma toimii edelleenkin, vaikka keitti-
össä olisi vähemmän niitä osaavia käsiä.

– Se on sellaista jatkuvaa aistintaa ja 
keskustelua asiakkaan kanssa. On tärkeää 
perehtyä asiakkaan bisnekseen, että pys-
tyy tarjoamaan oikeita ratkaisuja eikä käytä 
turhaan asiakkaan aikaa, Esa korostaa.

Outi on havainnut, että pitkän ja toimi-
van asiakassuhteen luominen vaatii pitkä-
jänteisyyttä.

– Ensimmäinen, toinen tai kolmaskaan 
tapaaminen ei vielä johda mihinkään. 
Usein kuitenkin sinnikkyys palkitaan.

Esa vahvistaa Outin näkemyksen.
– Se on juuri niin. Eivät firmat pelkäs-

tään tee kauppaa, vaan ne ihmiset siellä 
firmassa.

Ei ole tavatonta, että hyvästä asiakas-
suhteesta kasvaa vuosien mittaan ystä-
vyyssuhde.

– Se on aika ihanaa. Silloin on ehkä 
tehty jotain oikein.

Kuva: Juho Paavola

”YRITYKSET EIVÄT TEE 
KAUPPAA, IHMISET TEKEVÄT”

PÖYDÄLLÄ

KUKISTA KATTAUS JA MAKUA
Kukkia on käytetty kautta aikojen hyvinä raaka-aineina.  
Erilaisia kasveja on niin ikään käytetty lääkkeinä, 
ruokana ja leivonnaisissa – ruusunterälehtiä jopa  
suun raikastukseen.

Nyt on kukkien uusi aika. Hyödynnä viimeisessä 
loistossaan olevat kesäkukat ja yrttien kukat salaa-
teissa tai mocktailien lisämausteena. Syötäväksi kel-
paavia kukkia ovat ainakin: kehäkukka, orvokki, tuok-
supelargonit, daalia, laventelin kukinnot, kurkkuyrtti, 

kääpiösamettikukka, ruiskaunokki, krassi ja auringon-
kukka. 

Turvallisinta on aina käyttää hyvin huuhdeltuja ja 
itse kasvatettuja kukkia ruoanlaitossa, jolloin voi olla 
varma, ettei kasveissa ole kasvunsäätely- tai torjunta- 
aineita.

Herkuttelun lisäksi kaunis kimppu pöydässä tai ruu-
sun kukkien terälehdet kakun päällä somisteena tuo-
vat ylellisyyttä ja hohdokkuutta aterialle.

Kuva: U
nsplash
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HYVÄ RUOKA, PAREMPI MIELI

Ylihuhtalan tila, Kauhava

Kysymys on tärkeä, eikä siihen ole vain yhtä oikeaa vastausta.
Ruokaa tulee tiloilta, pelloilta, laitumilta, navetoista, kanaloista, 
tehtaista, kaupoista, kaukaa ja läheltä - Suomesta, Atrialta. Ruokaa
tulee myös mikrosta, pannulta tai jopa suoraan pakkauksesta. 
 
Tiesitkö, että Atria jäljittää kaikki tuotteensa aina maatiloille asti? 
Yhä useammassa tuotteessa merkitsemme tilan nimen myös 
pakkaukseen, jotta sinäkin tietäisit mistä ruokasi tulee. Tämä 
Ylihuhtalan tila on nimittäin vain yksi yli viidestä tuhannesta 
Atrian perhetilasta ympäri Suomen.

Kun näet pakkauksen kulmassa tilan nimen, se kertoo paljon 
enemmän kuin paikan mistä ruoka on tullut. Se kertoo, että ruoan 
on tehnyt perhe, joka tekee päivittäin töitä sen eteen, että suoma-
laista ruokaa on saatavilla joka päivä. Ja sen, että siitä tulee 
parempi mieli. 
 
Löydät tilan nimen jo lähes 100 Atria-tuotteesta. Tunnistat ne
tästä merkistä.

RUOKA
MISTÄ

TULEE?


