
NOHO PARTNERS  
NOUSUKIIDOSSA
NoHo Partners on Suomen 
ravintolamaailman todellinen 
valopilkku. Konsernin liikevaihto 
on kasvanut kymmenessä   
vuodessa 20-kertaiseksi. 
Sivu 6 >>

ARKEAN JYRKI 
BREILIN:
”Työstäni 80 % on uuden  
luomista. Mietin, mitä asiakkaat 
juuri nyt kaipaavat ja mihin  
suuntaan meidän tulee tuote- 
valikoimaamme kehittää”. 
Sivu 7 >>

BURGERMESTARI 
2019
Kenestä leivotaan Suomen 
ensimmäinen Burgermestari? 
Se selviää Fastfood & Café & 
Ravintola -ammattilais-  
tapahtumassa. 
Sivu 8 >>

KOREAN FRIED 
CHICKEN
Uppopaistettua kanaa, kylmää 
olutta ja aitoa K-Poppia. HKScanin 
keittiöpäällikkö Sami Rekola  
toteutti KFC pop upin Kungfu  
Kitchenin kokkien kanssa.
Sivu 8 >>

Keittiöpäällikkö Serko Rantanen vastaa 
huippusuosittujen BW-ravintoloiden 
toiminnasta. Mikä on ravintolaimperiumin 
menestyksen salaisuus? Muun muassa 
tämä selviää Serkon haastattelussa. 
Sivu 2 >>

Kanalassa kuoriutunut on Kariniemen® 
Kananpoikien ainutlaatuinen tuotanto-

tapa, jossa kananpojat kuoriutuvat 
kotitilansa kanalassa. Näin ne saavat 

stressittömän alun elämälleen.
Sivu 3 >>

Kanalassa 
kuoriutunut

Trend
watch

Mitä pohjoismaiden 
ravintoloissa syödään 

vuonna 2019? 
Sivu 4 >>
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• Uutisia

• Haastatteluja

• Mielenkiintoisia  
 artikkeleja

• Vinkkejä

Uskon vahvasti 
yksinkertaiseen, 
hyvän makuiseen 
ruokaan”

”
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Juha ja Jaana Muuvila perheineen.

Serko luottaa aitoihin, 
puhtaisiin makuihin
Huippukokki Serko Rantasen työura 
alkoi tiskarina turkulaisessa ravintola 
Teinissä. Tänä päivänä mies toimii 
Tomi Björckin oikeana kätenä ja vas-
taa Suomen menestyneimmän ravin-
tolaketjun, BW Restaurants Oy:n toi-
minnasta yhdessä Björckin ja Matti 
Wikbergin kanssa.

Miten päädyit   
opiskelemaan kokiksi?

- Isäni oli merimies ja minunkin unel-
mani oli päästä merille, mutta isä kielsi 
minua seuraamasta jalanjälkiään. Fai-
jan työmatkoilla pääsin kuitenkin tu-
tustumaan laivojen ravintolakeittiöi-
hin, sieltä se kipinä syntyi. Toinen 
kokin uralle johtanut syy löytyy Tee-
mu-veljestäni, joka on myös amma-
tiltaan kokki. Broidini on aina ollut 
fyysisempi kuin minä ja voittanut mut 
aina urheilussa ja kaikessa. Päätin, 
että kokin hommassa mä olen vielä 
joskus sitä parempi, naurahtaa Serko.

Jo ammatti-instituutissa Serkon 
poikkeukselliset kyvyt huomattiin 

SERKO RANTANEN (32) 

Koulutus: Yo-linjalta valmistu-
nut suurtalouskokki, mutta ei 
ole tehnyt päivääkään suurta-
louskokin hommia. 

Työpaikka: Keittiöpäällikkö 
Tomi Björckin ja Matti Wikber-
gin omistamissa BW-ravintolois-
sa; Farang, Farang Stockholm, 
Gaijin, Boulevard Social, Bron-
da, Ventuno, Goldfish, Levain.

Perhe: Puoliso Maija ja pojat; 
Toivo 6 vuotta ja Sulo 8 vuotta.

Koti: Itä-Helsingissä, Aurinko-
lahdessa.

Harrastukset: Vapaa-aika  
kuluu poikien lätkä- ja jujutsu- 
harrastusten parissa tai Helsin-
gin Löylyssä saunomassa.

Kuka?

nopeasti, ja kokkilupaus sai uskomat-
toman tilaisuuden, kun hän pääsi työ-
harjoitteluun kahden Michelin-tähden 
ravintolaan Chez Dominiqueen. Serko 
oli mahdollisuudesta enemmän kuin in-
noissaan ja imi oppia keittiömaailman 
superstaroilta Hans Välimäeltä, Kari 
Aihiselta, Vesa Parviaiselta ja tulevil-
ta työnantajiltaan Matti Wikbergiltä ja 
Tomi Björckiltä. 

Serkon myöhempiä duunipaikko-
ja ovat olleet muun muassa maineikas 
Grotesk-ravintola ja Michelin-tähden 
saanut Demo, jossa työskennellessään 
mies sai puhelinsoiton Björckiltä. – 
Elettiin vuotta 2009, kun Tomi soitti 
mulle ja kertoi avaavansa aasialaistyyp-
pisen ravintolan Töölöön. Hän kysyi, tu-
lisinko sinne töihin. Mietin asiaa anka-
rasti ja päätin siirtyä Farangiin, vaikka 
moni pitikin minua typeränä, kun lähdin 
Michelin-paikasta uuteen, tuntematto-
maan ravintolaan ja vielä laitakaupun-
gille, muistelee Serko. 

Farangin menestystarina alkoi ava-
jaisista ja on jatkunut aina tähän päivään 
saakka. Myöhemmin BW-imperiumi 
jatkoi tasaista laajenemistaan. Vuonna 

2011 avajaisiaan vietti  Gaijin, vuonna 
2013 avautui Boulevard Social ja vuotta 
myöhemmin, vuonna 2014 ravintolary-
pästä tuli täydentämään myös Bronda. 
Serko on ottanut kaikki BW-ravintolat 
haltuunsa sitä mukaa, kun niitä on avat-
tu lähes vuoden välein.

Johdat kahdeksaa maku-
maailmaltaan ja konseptil-
taan erityyppistä ravintolaa. 
Millainen rooli sinulla  
näiden ravintoloiden  
toiminnassa on?

- Olen kaikkien BW-ravintoloiden keit-
tiöpäällikkö. Meillä on totta kai joka yk-
sikössä myös omat keittiöpäälliköt, keit-
tiömestarit ja vanhemmat vuoromestarit. 
Päivittäiset hommat hoituvat ravintoloi-
den omien tiimien toimesta. Mun roolini 
on olla enemmänkin kommunikaatioväy-
lä Tomin suuntaan. Teemme edelleen To-
min kanssa kaikki ruokalistat kimpassa 
ja funtsimme tulevaisuuden asioita yh-
dessä, vaikka Tomi asuukin Australiassa, 
kertoo Serko.

BW-ravintoloiden   
menestyksen salaisuus? 

- Kaikki lähtee tietysti siitä, että ruoan 
täytyy maistua hyvältä. Emme ko-
pioi kenenkään muiden juttuja, vaan 
teemme rohkeasti meidän näköistä ja 
meidän makuista ruokaa. Toinen me-
nestystekijä on suunnitelmallisuus. 
Emme ole avanneet yhtäkään ravin-
tolaa hätiköidysti, kaikkien eteen on 
tehty vuosia ennakkoon duunia. Tär-
keää on myös se, että henkilökunta 
perehdytetään hyvin, jotta kaikilla on 
yhtenäinen maali, jota kohti tähdätä. 
Meillä on tosi motivoitunut ja sitou-
tunut henkilökunta, työsuhteet ovat 
pitkiä ja porukalle annetaan mahdol-
lisuus kiertää eri yksiköitä. Tästä joh-
tuen BW-ravintoloista huokuu tietyn-
lainen lämpö ja perheyrityksen luoma 
fiilis, joka erottaa ehkä meidät muista 
alan toimijoista, miettii Serko.

Matkustat paljon maa-
ilmalla haistelemassa 
ja maistelemassa uusia 
ruokatrendejä. Mikä on 
seuraava ruokatrendi, 
jonka uskot rantautuvan 
Suomeen? 

- Kyllä mä uskon siihen, että aasialai-
nen keittiö pysyy jatkossakin pinnalla. 
Sieltä löytyy koko ajan jotain uutta ja 
mielenkiintoista. Muun muassa Japani 
on täynnä hienoja makuja ja makujen 
kirjo on valtava. Myös Hongkongissa 
on paljon hyvää meininkiä. Siellä on 
ehkä parhaat vaikutteet Aasiasta su-
lautuneena yhteen, tuumaa Serko.

- Toinen trendi, jonka menestyk-
seen uskon on vanhojen juttujen ta-
kaisin tuleminen. Palataan takaisin 
juurille ja perinteiseen tekemiseen. 
Jengi arvostaa nykyään sitä, että ruo-
ka maistuu hyvälle. Jossain vaiheessa 
mentiin ulkonäkö ja koristelut edellä, 
mutta nykyään asiakkaat osaavat vaa-
tia ruoalta hyvää makua. Tästä hyvä 
esimerkki on ravintola Grön, joka 
on mun mielestä Helsingin paras Mi-
chelin-ravintola. Siellä panostetaan 
raaka-aineiden alkuperään ja ruoka 
maistuu oikeasti tosi hyvälle. Uskon 
vahvasti yksinkertaiseen, hyvän ma-
kuiseen ruokaan pienillä twisteillä 
maustettuna. Ei mitään räjähteleviä 
sushipalloja eikä kemikaaleilla duu-
nattua ruokaa, naurahtaa Serko.

HK Maakarit® Chef´s -tuoteperhe 
täydentyi Serkon Tulisuudelmalla
HK Maakarit® Chef´s Special -sarja täy-
dentyi jälleen uudella, makuhermoja 
kutkuttavalla artesaanimakkaralla. BW-
ravintoloiden keittiöpäällikkö Serko Ran-
tasen HKScanille kehittämä Serkon Tu-
lisuudelma on aromaattisen raikas, sit-
ruksinen makkara, jossa on mieto alku-
maku, mutta sopivasti jälkipotkua.

Serko, mistä olet   
ammentanut inspiraatiota  
Tulisuudelma -makkaraan?

- Halusin lähteä hakemaan kehittämää-
ni makkaraan uusia, raikkaita makuja. 
Juustomakkaroita ja chilimakkaroita on 
markkinoilla jo paljon, joten päätin tehdä 
jotain erilaista. Tulisuudelman sitruksi-

nen makumaailma johdattaa mak-
karanystävät Aasiaan, maanosaan, 
jonka eri ruokakulttuurit ovat tulleet 
minulle tutuksi vuosien varrella. Tuli-
suudelma on valmistettu kotimaisesta 
porsaan- ja broilerinlihasta. Makkaran 
lihaisa maku yhdistettynä kookosmai-
toon, sitruunaruohoon ja limeen luo-
vat makunautinnon, joka muistetaan, 
kertoo Serko.

Hyvinvoivat, terveet 
linnut ja ilo siitä, 
että pystymme 
tuottamaan HKScanille 
laadukkaampaa 
raaka-ainetta ovat 
kannustaneet 
meitä jatkamaan 
Kanalassa kuoriutunut 
-tuotantotapaa.
-Juha Muuvila-

”

Kyllä mä uskon siihen, että 
aasialainen keittiö pysyy 
jatkossakin pinnalla. Sieltä 
löytyy koko ajan jotain 
uutta ja mielenkiintoista.

”

Kanalassa kuoriutuu 
stressittömiä kananpoikia 

Mikä erottaa Kanalassa 
kuoriutunut -tuotantotavan 
normaalista broilerin  
kasvatuksesta?

”Kanalassa kuoriutuneiden kananpoikien 
kasvattaminen on itseasiassa erilaista 
vain ensimmäiset kolme vuorokautta. 
Tuotantoprosessit eroavat toisistaan sii-
nä, että Kanalassa kuoriutunut -tuotanto-
tavassa kuoriutumattomat munat tuodaan 
hautomosta pestyyn ja desinfioituun ka-
nalaan. Siellä ne asetetaan kennoissa pa-
perille, puhtaan turpeen päälle. Kuoriu-
tuvien kananpoikien ulottuville tuodaan 
vielä rehua, jota ne pääsevät nauttimaan 
heti kuoriuduttuaan, kun ovat ensin vä-
hän pörhistyneet” kertoo Juha.

Mistä tiedätte milloin  
untuvikot kuoriutuvat?

”Tarkkailemme munien lämpötilaa kor-
vakuumemittarilla ja lämpökameralla. 

Kariniemen® Kananpoikien ainutlaatui-
nen tuotantotapa on käytössä valituilla 
sopimustiloilla. Yksi näistä on Juha ja 
Jaana Muuvilan tila, Eurassa. Juhan van-
hemmat aloittivat Kariniemen® Kanan-
poikien kasvatuksen vuonna 1987. Tilal-
la suoritettiin sukupolvenvaihdos vuonna 
2010, josta lähtien Jaana ja Juha ovat 
vastanneet kasvatustoiminnasta. Muuvi-
lat aloittivat Kanalassa kuoriutunut -tuo-
tantotavan ensimmäisten joukossa.

Kanalassa kuoriutunut on 
Kariniemen® uusi tuotan-
totapa, jossa kananpojat 
kuoriutuvat rauhassa 
kotitilansa kanalassa eril-
lisen hautomon sijaan. 
Näin untuvikot saavat 
hyvän ja stressittömän 
alun elämälleen. 

Lämpötila lähtee nousemaan, kun munan 
sisällä olevasta tipusta tulee aktiivinen 
ja se alkaa liikkua. Silloin on H-hetki jo 
lähellä ja meidän pitää varmistaa, että 
linnuilla on raikasta vettä saatavilla heti 
elämän ensi hetkistä lähtien” lisää Juha.

Mitä tapahtuu   
kuoriutumisen jälkeen?

”Kuoriuduttuaan untuvikot siirtyvät mu-
nankuorien sisältä pieniin ryhmiin, kes-
kustelevat toistensa kanssa tyytyväisinä 
ja hakeutuvat juoman ja ruuan äärelle. 
Siinä kohtaa keräämme kuoriutumatto-

mat munat ja kennot pois kanalasta. Näin 
untuvikot saavat koko kanalan tilan käyt-
töönsä. Siitä sitten alkaa kananpoikien 
normaali kasvatus” kertoo Jaana. 

Työllistääkö Kanalassa 
kuoriutunut -tuotantotapa 
normaalia enemmän?

”Ihan ensimmäisellä kerralla tuotanto-
muoto tuntui kovasti työläämmältä ja jän-
nitti haudonnan onnistuminen. Mutta nyt 
kun siihen on jo rutinoitunut, niin ei tämä 
olekaan sen vaikeampaa vaikka työvaihei-
ta on tullutkin lisää” iloitsee Jaana.
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MATHIAS EMILSSON (46) 
HKScan Corporation, Head Chef,
Sommelier, gastronomisk ansvarig
Curinary Competence Center 
HKSCAN, Stockholm, Sweden.

Kuka?

TRENDI-
KATSAUS
meiltä ja maailmalta

– Trendikkäimmät ravintolat keräävät 
nyt villinä kasvavia aineksia luonnos-
ta ja tarjoavat niitä muiden kestävien 
tuotteiden rinnalla. Luonnollisuus ja 
juurevuus korostuvat myös ruokien 
esillepanossa. Annokset ovat pelkis-
tettyjä ja keskittyvät skandinaavisiin 
aineksiin, pohjoismaiset kasvit ja syö-
tävät kukat ovat edelleen muodissa, 
kertoo Emilsson. 

Huippuravintoloiden ruokalistoilta 
löytyy nyt villiruuan lisäksi mielenkiin-
toisia mausteita ja aineksia, joissa on 
reippaasti asennetta. Esimerkiksi hapa-
tettu kambodzalainen kampot-pippuri, 

ranskalainen musta curry ja pohjoisaf-
rikkalaiset mausteet, kuten ras el hanout 
ja harissa ovat kuuminta hottia kokkien 
keskuudessa. Trendimausteiden jouk-
koon on kivunnut myös jokaisesta skan-
dikodista löytyvä kardemumma, jossa 
yhdistyvät Lähi-idän ja Skandinavian 
maut, kertoo Emilsson.

Kasviksista ja yrteistä hyödynnetään 
kaikki osat, myös varret ja kuoret, jotka 
johdattavat ruokailijan aitojen makujen 
äärelle. Yrteistä suosikiksi on noussut 
mintun tapaan käytettävä sitruunaver-
bena, joka sopii juomiin, kalaan, lihaan 
ja jälkiruokiin kuten sorbetteihin.

Mitä pohjoismaiden ravintoloissa syödään vuonna 
2019? HKScanin keittiömestari Mathias Emilsson 
tiimeineen on tutkinut ravintola- ja ruokailmiöitä, 
jotka vaikuttavat asiakkaiden ravintolakäyttäyty-
miseen.

NOUSUSSA:
Nopea syöminen
Vapaa-ajan syöminen
Pizza
Hampurilainen
Kanaruuat
Kasvisruuat
”Kotiruuat”
Take away
Laatu
Olut

KODIN ULKOPUOLELLA SYÖMINEN
Tutkimustietoa kodin  
ulkopuolella syömisestä

HKScanin viime heinäkuussa teettä-
män tutkimuksen* mukaan joka viides 
suomalainen syö vähintään joka toinen 
tai joka kolmas päivä kodin ulkopuolel-
la. Miehet syövät ulkona hieman naisia 
useammin, mikä selittyy heidän osuu-
dellaan työllisistä. Ilahduttavaa on, että 
ravintolaruokailun suosio on tasaisessa 
kasvussa. Lähes 90 % suomalaisista 
kertoo syövänsä viikonloppuisin kodin 
ulkopuolella ja vain 4 % ei syö ravinto-
loissa koskaan. Naisilla kukkaron nyö-
rit on hieman löysemmällä kuin mie-
hillä. 67 % naisista sanoo käyttävänsä 

11-25 €/illallinen. Sama ilmiö näkyy 
myös lounasruokailussa.

Suosituin seuralainen ulkona syömi-
seen on viikonloppuisin perhe tai kump-
pani (61 %). Toiseksi tulee kaverit ja 
työkaverit (35 %). Ravintolassa ruokai-
lun sosiaalinen merkitys on siis hyvin 
vahva. ”Annoskateus” on yhtä lailla niin 
naisten kuin miestenkin ongelma. Joka 
20. varmistelee annoksensa tilaamal-
la samaa kuin kaverit. Kuitenkin 85 % 
suomalaisista valitsee annoksensa hyvin 
itsenäisesti fiiliksen ja omien halujensa 
mukaan. Ruokaseuralaisten eettiset tai 
esimerkiksi ruokavaliovalinnat eivät 
vaikuta toisten tilaamiseen juuri miten-
kään. Kasvisten käytön lisääntyminen 
ei liity vegaaniuteen vaan valistuneisuu-

*Tutkimukseen osallistui 250 naista ja 250 miestä, joiden ikä vaihteli 13 ja 56+ välillä. Kysely toteutettiin Suomessa 4.7.-9.7.2018.

teen. Uudet sukupolvet vahvistavat tätä 
ilmiötä myös tulevaisuudessa.

KOKKEJA JA GASTRONOMISIA VAIKUTTAJIA, JOITA KANNATTAA SEURATA

Daniel Crespi	 @Rest_djuret	@Pubologi	@restaurangflickan	–	Arvostettu	ja
	 ihailtu	ravintoloiden	ja	konseptien	luoja	Tukholmasta.
Claes Grännsjö	 Tukholmassa	sijaitsevan	Nook-ravintolan	keittiömestari		 	
	 ja	perustaja.
@Chefdanbarber	 @Danbarber	@row7seeds	–	Loistava	kokki	ja	vaikuttaja.
Walter M Apfelbaum	 @wmapple75	–	Prime	+	Properin	(Detroit,	Michigan)		 	
	 lihamestari.
Zvonko Sokcic	 Viini-	ja	ruokaharrastaja	Tukholmasta,	yksi	Ruotsin	parhaista		
	 kokeista.
Andershusa	 youtube.com/andershusacom		-	Ympäri	maailmaa	matkustava		
	 ruokaharrastaja.
@grant_achatz	 @thealineagroup	–Alinean	keittiömestari,	nostaa	ruoanlaiton		
	 uudelle	tasolle.
Fredrikberselius	 New	Yorkin	Brooklynissä	toimivan	Askan	keittiömestari	ja	yksi		
	 omistajista.	Pelkistettyä	pohjoismaalaista	ruokaa	Yhdysvalloissa.
@Fredrikvolt	 @restaurangvolt	–	Kokki	ja	omistaja.
@Kvicken71 	 Meat	for	Chefs,	todellinen	ammattilainen.	Merkittävä			 	
	 vaikuttaja	taistelee	laadukkaan	lihan	puolesta.
Diazswan	 Sensory	Scientists,	seuraa	trendejä	ja	inspiraation	lähteitä.
@Massimobottura	 Osteria	Francescanan	keittiömestari	ja	omistaja	+		 	
	 @foodforsoulitin	perustaja.	
@foragingandfeasting	 Keräilyä	ja	juhla-aterioita.
David Chang	 Amerikkalainen	kokki,	ravintoloitsija	ja	kirjailija.		Momofuku-	
	 ravintolaketjun	perustaja.	
Daniel Humm	 Eleven	Madison	Park-,	NoMad-	ja	Made	Nice	-ravintoloiden	
	 ja	-konseptien	keittiömestari	ja	yksi	omistajista.

MIELENKIINTOISIA RAVINTOLOITA, JOITA KANNATTAA SEURATA

”Retaste”	 Keittiömestari	Paul	Svenssonin	pyörittämä	pop	up	-ravintola
	 Tukholmassa.	Pääpaino	on	loistavissa	annoksissa,	jotka	on		 	
	 valmistettu	aineksista,	jotka	ovat	olleet	menossa	roskiin.		 	
	 Ekologisesti	kestävä	ravintola	Zero	Waste	-periaatteella.
Aska	 Brooklynissä/New	Yorkissa	sijaitseva	ravintola,	jota	pyörittää		
	 keittiömestari	Fredrik	Berselius.	Pelkistettyä,	modernia,		 	
	 pohjoismaista	ruokaa.	
Cru	 Tallinna,	pyörittäjänä	Dmitri	Haljukov.
Nu	 Sayan	Isaksson	tekee	siistiä	aasialaista	katuruokaa	Tukholmassa.
Dip & flip	 Kastikkeessa	uitettuja	hampurilaisia,	ranskalaisia	ja	muuta			
	 katuruokaa,	Iso-Britannia	#allgravy.
Momofuku Group	 David	Changin	ravintoloita	löytyy	useista	maista	ja		 	
	 kaupungeista.	
Baest - baestcph	 Luomuravintola,	jolla	on	oma	maatilansa,	sijaitsee		 	
	 Kööpenhaminassa.
Punk Royale	 Hauskaa	ja	yllättävää	ruokaa,	avautunut	juuri	Kööpenhaminaan.	
	 Erinomainen.
Nolla	 Zero	Waste	-konseptin	ravintola	Helsingissä.

Ruokien valmistustavoissa päätään nostavat edelleen gril-
laaminen ja avotulella kokkaaminen, jotka molemmat tuovat 
grillattaviin raaka-aineisiin lisää makua ja syvyyttä. Parilan 
ohella kokit suosivat nyt muun muassa Himalajan suolasta 
valmistettua suolakiveä, joka maustaa ruuan paistumisen 
aikana tasaisesti. Heinäsavustus ja heinägrillaus puoles-
taan tuovat ruokaan ainutlaatuisen hienon makuvivahteen 
suoraan luonnosta. Huippuravintoloissa panostetaan myös 
laadukkaisiin grillihiiliin. Tästä esimerkkinä kokkien suosima 
koivusta valmistettu Konro-hiili, joka tuo grillattavaan ruo-
kaan ripauksen pohjoismaisen metsän makua. 

Grillauskuninkaalliset x 3    
- Kunnon lihaa ja aitoja grillimestareita

3. Jess Pryles. Jess on australia-
laissyntyinen Teksasissa asuva kok-
ki, kirjailija ja TV-juontaja, joka on 
erikoistunut punaiseen lihaan ja eri-
tyisesti grillaukseen ja bourboniin. 
Poikkeuksena moniin muihin grilli-
kunkkuihin, Jess on nainen ja itse 
oppinut lihantaitaja. Oppinsa hän 

on ammentanut tekemällä tutus-
tumismatkoja lukuisille karjatiloille, 
teurastamoille ja lihakauppoihin, 
joissa hän on päässyt seuraamaan 
liha-alan ammattilaisten työsken-
telyä. Nainen kutsuu itseään kovan 
luokan lihansyöjäksi, ja on ylpeä 
siitä. 

1. Holy Smokes BBQ. Jos joskus 
ajelet Etelä-Ruotsissa, tarkemmin 
sanottuna Bräckessä päin, niin 
poikkea sisään Johan Åkerbergin 
ja Johan Frizellin luotsaamaan elä-
mykselliseen Holy Smokes BBQ-ra-
vintolaan. Holy Smoken menu on 
ylistys maailman parhaille grillilihoil-
le, jotka tarjotaan kypsennettynä, 

savustettuna ja grillattuna. Pohjois-
maalaiset huippukokit käyvät mies-
ten luona oppimassa grillaustaitoja 
ja toimivat usein myös vierailevina 
kokkeina. Holy Smoke kannustaa 
maailman parhaita grillimestareita 
inspiroimaan ja kehittämään Poh-
joismaiden grillauskulttuuria jatkos-
sakin.

2. Franklin Barbecue. BBQ with 
Franklin -ohjelmasta tuttua Aaron 
Franklinia pidetään laajalti yhtenä 
Yhdysvaltain vaikutusvaltaisimpana 
grillimestarina. Miehen omistama 
Franklin Barbecue -ravintola sijait-
see Austinissa. Ei kannata lannistua 
vaikka ravintolan edessä on jatkuva 
jono, lopulta kärsivällisyys palkitaan 
maailman parhaalla grilliruokanau-
tinnolla. ”Aaron Franklin tekee pa-
rasta grilliruokaa, jota olen koskaan 
maistanut” -Anthony Bourdain-

LISÄÄ MAKUA 
GRILLAAMALLA 
JA SAVUSTAMALLATrend

watch
Mathias Emilsson 
luonnollisuuden ja 

juurevuuden 
lähteillä.

Trend
watch
Ravintolaruokailun 
suosio tasaisessa 

kasvussa.

Trend
watch

Huippuravintoloissa 
on nyt tulta 

ja savua.
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ARKEAN RUOKAPALVELUN VASTUULLISUUSTEKOJA
• Kaikki tarjottavat kalat ovat pääsääntöisesti vastuullisesti pyydettyjä. 

• Pyritään ensisijaisesti käyttämään kotimaisia raaka-aineita.

• Sesongin vihannekset tulevat läheltä, Varsinais-Suomesta.

• Luomukahvia, -teetä, -piimää ja -maitoa saatavilla päivittäin   
 ravintoloissa.

• Ruoanvalmistuksessa käytetään mm. luomuhunajaa ja -oliiviöljyä.

Arkea on mukana Portaat Luomuun -ohjelmassa, jonka tarkoituksena 
on auttaa ammattikeittiöitä lisäämään luomutuotteiden käyttöä osana 
kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Hankintaketjun toimintavar-
muus ja luotettavat kumppa-
nit ovat ensiarvoisen tärkei-
tä asioita ruokapalveluiden 
tuottajan kannalta. Kysyim-
me turkulaisen Arkea Oy:n 
suunnittelija Jyrki Breiliniltä, 
miten yhteistyö HKScanin 
kanssa on sujunut.  

”Yhteistyö HKScanin kanssa on sujunut 
hyvin molempiin suuntiin. Eli HKScan 
on tyytyväinen siihen, että me pystym-
me ennakoimaan heidän tuotteensa hy-
vissä ajoin, ja me olemme mielissämme 
siitä, että tavarantoimitukset ovat suju-
neet moitteettomasti. Saamme HKSca-
nilta hyvin tietoa myös siitä, jos joku 
tuote on katkolla. HKScan on ollut jous-
tava kumppani, vaikka iso toimittaja on-
kin. Olemme saaneet tilattua esimerkiksi 
erikoistuotteita kampanjoihimme vaikka 
kyseinen tuote ei ollut HKScanin normaa-
lissa ohjelmassa ollenkaan”, kertoo Jyrki.

Miten usein ja millaisissa 
merkeissä tapaatte   
HKScanin väkeä? 

”Tapaamme hankintaosastomme kanssa 
HKScanin aluepäällikön Miia Keskitalon 
pari kertaa vuodessa, jolloin käymme läpi 
uutuustuotevalikoimaa. Minä palaveeraan 
Miian kanssa itseasiassa paljon useam-
minkin, koska kehitämme yhteistyössä 

Vertaisruokailu – konsepti, joka 
kulkee jakamistalouden jalanjäljissä
Digitalisaation ansiosta yhteisöllisyys 
on levinnyt tavaroiden jakamistalou-
den lisäksi koskemaan myös jaetta-
via ruokailuelämyksiä. Kotiruokien 
Airbnb:ksi kutsuttu Vertaisruokailu 
kokoaa hyvän ruoan ystävät saman 
pöydän äärelle nauttimaan ruoasta ja 
hyvästä seurasta. Verkkosivustoiden 
tarjoaman palvelun myötä paikalliset 

asukkaat voivat avata kotinsa ovet ja 
kutsua ventovieraita ihmisiä kylään 
nauttimaan aidosta vieraanvaraisuu-
desta ja herkullisesta ruoasta. Verkko-
sivustot kutsuvat itseään yhteisöiksi, 
joissa käyttäjät voivat keskustella ja 
jakaa ruokaan liittyviä kokemuksia 
sekä myydä kotitekoisia aterioita.

MILLENIAALIEN JA Z-SUKUPOLVEN 
UUSI TARKOITUS RUOALLE 
– syömällä vahvaksi, terveeksi,    
keskittyneeksi ja kauniiksi

Ruoassa ei ole kyse ainoastaan mausta 
ja koostumuksesta, vaan myös tervey-
destä, suorituskyvyn maksimoinnista, 
keskittymisestä ja omasta ulkonäöstä. 
Näin ajattelevat milleniaalit ja z-suku-
polven nuoret, joille wellness on jees 
ja alkoholi on nou. Nuoret ja nuoret 
aikuiset (18-37 v) valitsevat ensisijai-
sesti lautaselleen ruokaa, joka tekee 

hyvää sekä mielelle että keholle. He ar-
vostavat ekologisesti, lähellä tuotettua 
ruokaa, jonka ravintoarvot ovat kohdil-
laan. Broilerinliha on nuoren sukupol-
ven suosima pääruoka-aine. Se vastaa 
hyvin vallalla oleviin ruokatrendeihin 
ollen terveellistä, kevyttä ja maukasta. 
Siitä on nopea ja helppo valmistaa ruo-
kia moniin eri tilanteisiin.

Trend
watch

Umamin jälkeen on löydetty 
kuudes maku – kokumi
Ihmiset kykenevät erottamaan aina-
kin viisi eri perusmakua; makea, ha-
pan, suolainen, karvas ja umami. Nyt 
makujen monipuoliseen maailmaan 
on löytynyt kuudes uusi tulokas: ko-
kumi, joka suomennetaan ”rikkaaksi 
mauksi” tai ”täyteläisyydeksi”. Koku-
mi selittää esimerkiksi sen, miksi 12 
tuntia haudutettu naudan lapa maistuu 
paremmalta kuin tunnin haudutettu 

liha tai miksi kypsytetty gouda mais-
tuu paremmalta kuin nuorempi juusto. 
Kokumin maku on löydettävissä muun 
muassa kampasimpukoissa, sipulissa 
ja valkosipulissa. Se on yhdistelmä 
suutuntumaa ja makua. Kemiallisesti 
kokumi muodostuu gammaglutamyy-
lipeptideistä, jotka ovat proteiinien ra-
kennusaineita.

NoHo Partners
vahvassa nousukiidossa

NoHo Partners on Suomen 
ravintola-alan todellinen va-
lopilkku. Kymmenessä vuo-
dessa konserninne liikevaih-
to on kasvanut vajaasta 10 
miljoonasta eurosta yli 200 
miljoonaan euroon. Mihin 
voimakas kasvu perustuu?

Kasvu perustuu yritysostoihin, orgaani-
seen kasvuun ja omaan uusperustantaan. 
Sekä tietysti kannattavaan liiketoimintaan 
ja oikeisiin päätöksiin matkan varrella. 
Olemme hakeneet rahoitusta listautumalla 
Helsingin pörssiin vuonna 2013 ja tieten-
kin pääomasijoittajia on jossain vaiheessa 
lähtenyt myös mukaan. Mutta kyllä kaiken 
pohja on onnistunut ja hyvä ravintolaliike-
toiminta, joka on tuonut mahdollisuuden 
levittää omia konseptejamme. Niiden 
tekemällä tuloksella olemme pystyneet 
rahoittamaan myöhemmin tekemiämme 
yritysostoja. 

Mikä on NoHo Partnersin 
strategia? Mikä erottaa 
konserninne muista suurista 
alan toimijoista?

Kilpailutekijämme ovat persoonalliset, 
omaleimaiset ravintolat, jotka eivät ole 
niin tiukasti ketjuohjattuja. Puhummekin 
itsestämme enemmän ravintolayhtiönä 
kuin ketjuravintolatoimijana. Haluamme 
rikastuttaa paikallista ravintolakulttuuria 
tuomalla siihen jotain uusia asioita, sellai-
sia, joita paikkakunnalta puuttuu. Toimin-
tamme ei ole koskaan  perustunut siihen, 
että meillä olisi yksi tai kaksi konseptia, 
joille haettaisiin voimakkaasti valtakun-
nallista peittoa. On NoHo Partnersissakin 
toki konseptoituja ravintoloita, mutta alus-
ta asti meille on ollut tärkeää, että meillä 
on useita eri liikeideoita, fast casual -kon-
septeista illallisravintoloihin ja kaikkea 
siltä väliltä. Ja samoin juomaravintolapuo-
lella, meillä on valikoimaa pubeista yöker-
hoihin ja monitoimiravintoloihin.

NoHo Partnersin ja HKScanin 
kumppanuus on kestänyt jo 
vuosikausia. Miksi HKScan 
on ollut NoHo Partnersille 
oikea kumppani? 

HKScan on pystynyt tarjoamaan meille 
kattavan valikoiman ja hinta-laatusuhde 
on ollut kohdillaan. Myös luotettavuus ja 

Arkea Oy, Ruokapalvelu

Arkea Oy tuottaa ruoka-, 
siivous-, kiinteistönhoito- ja 
turvallisuuspalveluja Lounais-
Suomen suurimpana alan yrityk-
senä ja työnantajana.

• Työllistää noin 800 ruokapal- 
 velualan osaajaa.

• Yli 200 valmistus- ja   
 palvelukeittiötä. 

• Julkisomisteinen yhtiö.

• Valmistaa 55 000 ateriaa  
 päivässä.

• Suurimmat asiakkaat koulut  
 ja päiväkodit.

• Valmistaa ateriat itse paikan  
 päällä laadukkaista, pää- 
 sääntöisesti kotimaisista  
 raaka-aineista.

Asiakkaat: päiväkodit, koulut, 
ammatilliset oppilaitokset, 
ikäihmisten ruokapalvelut, 
sairaalat, muut hoivapalvelut, 
kahvilat, lounasravintolat, henki-
löstöravintolat.

uutta reseptiikkaa. Kun ideoin uusia re-
septejä tai kampanjoita, käymme Miian 
kanssa läpi tuotetarpeet. Toisinaan olen 
saanut apua myös HKScanin koekeittiön 
väeltä. He ovat ohjeistaneet minua muun 
muassa erikoisempien lihan osien kuten 
porsaan racksin valmistuksessa”, kertoo 
Jyrki.

Millainen toimenkuva  
sinulla on?

 
”Työstäni 80 % on uuden luomista. Mie-
tin, mitä asiakkaat juuri nyt kaipaavat ja 
mihin suuntaan meidän tulee tuotevali-
koimaamme kehittää. Osallistun myös 
tarjouskilpailujen ja kalusteinvestointien 
suunnitteluun sekä teen yhteistyötä mark-
kinointitiimimme kanssa. Toimenkuvani 
on kyllä tosi monipuolinen, yksikään päi-

Olet innovatiivinen uusien 
konseptien ja reseptien  
kehittäjä ja tarjoat asiak-
kaille mielelläsi erikoisem-
piakin vaihtoehtoja esim. 
kokous- ja tilaustarjoiluihin. 
Miten ideasi syntyvät? 

”Uusia ideoita tulee kahta tietä. Toinen 
on se, että minulle tulee toimeksianto, 
jossa pyydetään, että keksi jotain uutta, 
tässä on raamit. Toinen tie on se, että ke-
hittelen itse omassa päässäni uusia ideoi-
ta, joita työstän ja esittelen esimiehelleni. 
Me kokithan olemme luovia hulluja, joil-
la on aina kehitteillä jotain uutta pöytä-
laatikossa” naurahtaa Jyrki.

Tulevaisuuden   
ruokahaasteet? 

”Yksi merkittävä haaste on yksilöllisten 
ruokavalioiden lisääntyminen. Ruoka-
listat pitää tänä päivänä pystyä suun-
nittelemaan mahdollisimman monelle 
sopivaksi. Tähän asiaan kiinnitämme 
todella paljon huomiota ja se vaikuttaa 
vahvasti raaka-ainehankintaamme. Toi-
nen asia, joka mietityttää on trendien 
nopea vaihtelu. Ison organisaation saa-
minen mukaan trendimuutoksiin vaatii 
toki työtä, mutta olemme yllättävän ket-
teriä. Kilpailemme asiakkaista samalla 
viivalla kaikkien ravintola-alan toimi-
joiden kanssa” kertoo Jyrki.

”YHTEISTYÖ 
HKSCANIN KANSSA 
ON SUJUNUT 
HYVIN MOLEMPIIN 
SUUNTIIN”

Haastateltavana 
NoHo Partnersin 
hankintajohtaja Eero Aho.

vä ei ole samanlainen. Jotkut päivät kulu-
vat ihan fyysistä työtä tehden. Osallistun 
muun muassa isojen asiakastilaisuuksien 
esivalmistelutöihin kokkiemme kanssa”.

Asiakassegmenttinne on 
kovin moninainen. Kuinka 
olette organisoineet eri  
asiakasryhmien ruokalisto-
jen suunnittelun? 

”Meillä on erikseen eri tuotekehittäjät 
kullekin asiakasryhmälle. Minulle kuu-
luu henkilöstöravintoloiden ruokailujen 
suunnittelu ja kollegani hoitavat koulu- 
ja päiväkotipuolen sekä sairaala- ja hoi-
vapuolen suunnittelun. Rooliini kuuluu 
myös sparrata kaikkia tuotekehittäjiäm-
me esim. erilaisten kampanjoiden suun-
nittelussa”.

toimitusvarmuus ovat olleet yhteistyöm-
me jatkuvuuden kannalta erittäin tärkeäs-
sä asemassa. Toimitukset ovat sujuneet 
sovitusti ja tuotteet ovat olleet korkealaa-
tuisia. Yhteistyötämme on lujittanut myös 
se, että olemme vuosien varrella oppineet 
hyvin toistemme toimintamallit. Haluan 
antaa HKScanille ruusuja hyvin sujuneesta 
kumppanuudesta.

HKScan tarjoaa ammattikeit-
tiöasiakkailleen tuotteiden 
lisäksi koulutuspalveluita ja 
keittiömestareiden kehittä-
mää reseptiikkaa. Oletteko 
hyödyntäneet näitä palveluita?

Olemme tehneet sekä tuotekehitys- että 
koulutusyhteistyötä HKScanin kans-
sa. Keittiömestareitamme on osallistunut 
muun muassa Vantaalla järjestettyihin kou-
lutuksiin. Olemme keskustelleet HKScanin 
väen kanssa myös uusista yhteistyömuo-
doista. Voisimme ottaa esimerkiksi projek-
teja yhdessä ratkaistavaksi ja HKScan voisi 
järjestää henkilökuntamme tarpeisiin rää-
tälöityä koulutusta. Mielellään hyödyntäi-
simme HKScanin tuotekehityksen vankkaa 
osaamista paljon enemmän. Olen vaihta-
neet ajatuksia näistä asioista muun muassa 
Sami Rekolan kanssa ja uskon yhteistyöm-
me tästä vielä syvenevän.

NoHo Partners Oyj 

• Vuonna 1996 perustettu suoma- 
 lainen ravintola-alan palveluihin  
 ja henkilöstövuokraukseen   
 erikoistunut konserni.
• NoHo Partnersin edeltäjiä ovat  
 Restamax Oyj ja Royal Ravin-  
 tolat. Konserni aloitti toimintan-
 sa NoHo Partners Oyj -nimen   
 alla joulukuussa 2018.
• Yli 200 seurustelu- ja ruokaravin- 
 tolaa, kahvilaa sekä yökerhoa   
 eri puolilla Suomea.
• Osti kesällä 2018 Royal-ravin-  
 tolat, joka oli ennen yritysostoa  
 Suomen ravintola-alan suurin   
 yksityinen yrityskokonaisuus.
• Konsernin palveluksessa työs-  
 kentelee sesongista riippuen   
 noin 2000 henkilöä.
• Tytäryhtiö Smile Henkilöstö-  
 palvelut työllistää kuukausittain  
 noin 8000 osaajaa.
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Maaliskuussa valitaan Suomen ensimmäi-
nen Burgermestari! Premium-hampuri-
laisten suosio on edelleen kasvussa ja nyt 
halutaan nostaa esille Suomen parhaiden 
hampurilaisten tekijät. Burger Battle 2019 
-kisan tuomaristoa johtaa huippukokki 
ja ravintoloitsija Pekka Terävä. Terävän 
lisäksi tuomaristossa istuu muun muassa 
HKScanin kehityspäällikkö, keittiömesta-
ri Sami Rekola.

”Burger-ilmiön myötä on ollut hie-
noa huomata, että tarjonta on monipuo-
lista ja laadukasta. Asiakkaat arvosta-
vat korkealuokkaisia raaka-aineita ja 
burgerin yksinkertaisia ominaisuuksia. 
Mehukas ja maukas pihvi, laadukas 
sämpylä ja muutama lisäke kastikkeen 
kanssa riittävät mainiosti. Perinteises-
ti hampurilainen tulisi olla myös käsin 
syötävissä. Odotan innolla Burgermes-
tari-kisaajien oivaltavia näkemyksiä ki-

KENESTÄ BURGERMESTARI 2019?
sa-annoksista ja tuskin maltan odottaa, 
että pääsemme niitä tuomariston kanssa 
maistamaan” sanoo Rekola.

Arvostelussa kiinnitetään huomiota 
kokkien työskentelytapaan, hampurilai-
sen rakenteeseen ja makuun. Food Camp 
Finland hakee osallistujia ammattiko-
keille suunnattuun Burger Battle 2019 
-kilpailuun, jonka voittaja palkitaan 
Burgermestari 2019 -tittelin lisäksi 4000 
eurolla. Burger Battle 2019 -finaali jär-
jestetään Fastfood & Café & Ravintola 
-ammattilaistapahtumassa 6.-7.3.

https://www.burgerbattle.fi/ 
#burgerbattle #burgermestari2019 
#foodcampfinland
Burger Battle Facebookissa: 
@burgerbattlesuomi
Burger Battle Instagramissa: 
@burgerbattlesuomi

HKScanin kehityspäällikkö Sami Re-
kolan työhön kuuluu ideoida ja testata 
uusia, mielenkiintoisia ruokareseptejä ja 
konsepteja, joita HKScanin  kumppanit 
voivat myöhemmin hyödyntää omassa 
liiketoiminnassaan. Lokakuisena viikon-
loppuna Helsingin Kungfu Kitchenissä 
kävi hurja pöhinä, kun korealaisen ruoan 
ystävät kokoontuivat nauttimaan Samin 
kehittämistä Korean fried chicken -an-
noksista asiaan kuuluvien kyytipoikien 
kera, kuten aidoissa korealaisissa chi-
maek-ravintoloissa.

KOREAN FRIED CHICKEN HURMASI 
KUNGFU KITCHENIN ASIAKKAAT

”Iso kiitos Miro Kurviselle, kun pää-
simme toteuttamaan KFC pop upin yhdessä 
Kungfu Kitchenin kokkien kanssa. Tunnel-
ma oli katossa jengin nauttiessa friteeratusta 
kanasta ja korealaisista oluista aidon K-Po-
pin soidessa taustalla. Mulla on sellainen 
tunne, että Suomessa olisi testaamamme 
Chicken & Bar -ravintolakonseptin mentä-
vä rako. Konseptihan on lyönyt läpi Korean 
lisäksi jo muissakin maissa, joten uskon, että 
tällainen uudenlainen kananpojan ja oluen 
ympärille rakennettu fast food -liikeidea toi-
misi myös Suomessa” miettii Sami.

Kuinka teen täydellisen kimchin? Mitä on KFC korealaisittain? Kuka on Gang-
namin kovin kokki? Mistä saa Busanin parasta katuruokaa? Näihin ja moniin 
muihin kysymyksiin löytyy vastaus Sami Rekolan, Mikko Takalan ja Tomi Antto-
sen tekemästä Katu- ja kotiruokaa Koreasta -kirjasta, joka sai kunniamainin-
nan matkailulehti Mondon Vuoden matkakirja -kilpailussa. Raadin perustelut 
olivat seuraavat: ”Tämän teoksen avatessaan lukija tempautuu Soulin katujen 
vilskeeseen ja tuoksuihin! Upeasti kuvitettu Street Food Korea on jo itsessään 
kuin pieni matka Koreaan. Korealaisten ruokareseptien lisäksi matkailija saa 
tietoa maan keittiöstä, esimerkiksi siitä, mitä tarkoittaa banchan, sekä Soulin 
tähtiravintoloista.”

Fork News, HKScanin asiakaslehti
Toimitus ja taitto: MoodsInnova
HKScan Finland Oy, Väinö Tannerin tie 1, 01510 Vantaa
Asiakaspalvelu 010 570 130, www.hk.fi, www.kariniemen.fi, www.hkscanpro.fi, www.hkscan.com

Oletko koskaan miettinyt, minkälaisissa 
olosuhteissa täällä Suomessa tuotamme 
ruokaa? Kiitos Golf-virran, se onnistuu 
näin pohjoisissa olosuhteissa. Muilla 
vastaavilla alueilla samoilla leveysas-
teilla ruoantuotantoa ei ole. On meillä 
muitakin erityispiirteitä: pitkä ja valoisa 
kesä, talvi, puhdas ilma, vesi ja maaperä 
sekä sadetta riittämiin. Toki poikkeuksia 
on, kuten viime kesä. Ilmasto muuttuu, 
mutta tällä hetkellä arviot ovat sen suun-
taiset, että pystymme jatkossakin tuotta-
maan ruokaa – toki haasteet lisääntyvät 
muun muassa sään ääri-ilmiöiden myötä. 

Me HKScanilaiset teemme pal-
jon sen eteen, että tuotantoketjumme 
on laadukas ja vastuullinen.  Olemme 
kategorisoineet toimintamme neljään 
vastuullisuuden osaa: taloudellinen, so-
siaalinen, ympäristövastuu sekä eläin-
ten hyvinvointi. Ympäristövaikutusten 
pienentämisessä olemme muun muassa 
onnistuneet pienentämään tuotantolaitos-
temme kasvihuonekaasupäästöjä 
46 prosentilla vuodesta 2014-
2017.  Pakkauskehitys on aktii-
vista. Vuosien saatossa olemme 
vähentäneet muovimäärää pak-
kauksissamme ja vuoden 
2019 aikana siirrymme 
Suomessa kokonaan pois 
mustan muovin käytöstä, mikäli 
sitä ei saada kierrätettäväksi. Esimerk-
kejä on paljon ja niistä kerromme vuosi-
kertomuksissamme ja nettisivuillamme.

Myös maatiloilla tehdään paljon 
aktiivista työtä niin ympäristön kuin 
eläinten hyvinvoinnin eteen. Karinie-
men® Kanalassa kuoriutunut – konsep-
ti on hyvä esimerkki yhteistyöstämme 
tuottajien kanssa. Parempi alku linnun 
elämälle ja vähemmän stressiä elämän 
alkuvaiheessa, kun untuvikon kuljetus 
hautomosta tuotantotilalle jää pois. Si-
kojen saparot ovat paras indikaattori si-
kojen hyvinvoinnista. EU virkamiehet ja 
eri maiden tuottajat ovat 
olleet kiinnostuneita suo-
malaisesta tuotantotavasta, 
jossa saparoa ei typistetä. 
MTK:n sikaverkoston pu-
heenjohtaja ja HKScanin 
sopimustuottaja Taru Anti-
kainen on kiertänyt syksyn 
ja alkuvuoden aikana Eu-
roopassa saparolähettilää-

nä kertomassa, miten siat on mah-
dollista kasvattaa ilman stressiä ja 
saparon purentaa. 

Viime aikoina on käyty paljon 
keskustelua kotimaisesta 

ruoantuotannosta ja maa-
taloudesta sekä sen kannatta-

vauudesta. Käynnissä on kotimaisen 
alkutuotannon rakennemuutos ja maati-
lojen määrä vähenee. Meille HKScanissa 
on tärkeää varmistaa korkealaatuisen ko-
timaisen liharaaka-aineen saatavuus myös 
tulevaisuudessa. Tästä syystä käynnistäm-
me vuoden 2019 aikana nuorille tuottajil-
le suunnatun Next Generation -koulutus-
ohjelman. Haluamme vahvistaa nuorten 
tuottajien sitoutumisen ja tarjota osallistu-
jille työkaluja innovatiivisen ja menestyvän 
maatilan kehittämiseen ja johtamiseen. 

Elintarviketuotannon arvoketju työl-
listää noin 340 000 henkilöä eli 13 pro-
senttia Suomen työllisistä. Suosimalla 

suomalaisia tuotteita pi-
dämme huolta omavarai-
suusasteestamme ja varmis-
tamme monen työpaikan. 
Tämä on myös keino vai-
kuttaa itse ruoantuotannosta 
aiheutuviin ympäristövai-
kutuksiin, emmekä ulkoista 
niitä sellaisille alueille, mis-
sä luonto on haavoittuva.

Vastuullisuustekoja
HKScanissa

TIINA PIILO 
Vastuullisuuspäällikkö, HKScan

Kuka?

Elintarvike-
tuotannon arvo-
ketju työllistää
noin 13 %

Suomen 
työllisistä.


