Teksti | Johanna Kinnunen, Lapin ammattikorkeakoulu
Kuvat | Fredman ja Johanna Kinnunen (kerkkä)

Sodankylän keskuskeittiössä
lähiruoka on arkipäivää
Lähellä tuotetusta ruoasta hyötyvät sekä
kuluttajat että paikkakunta

Läpinäkyvä valmistusketju, alkuperän jäljitettävyys sekä ruoan laatu ovat
lähiruoan hyödyntämisen merkittäviä etuja. Väheksyä ei sovi tuotannon
aluetaloudellisia hyötyjäkään: kun lähiruokaa käytetään enemmän, sitä
pitää myös tuottaa enemmän. Työpaikkojen säilyminen ja saatavissa
oleva alueellinen verohyöty kannattaa huomioida kuntien elintarvikehankintalaskelmissa. Paikallisen ruoan lievästi korkeampi hinta on äkkiä
kuitattu, kun huomioidaan se, että lähialueelta hankittuja tuotteita
ostettaessa raha jää omalle alueelle.
Sodankylän keskuskeittiö on ollut kuntasektorin edelläkävijä paikallisten raaka-aineiden
hyödyntäjänä. Kunnan pitkäaikainen tavoite on ollut säilyttää Lapissa ruoan lähituotanto
sekä pientuottajat. Järjestelmällinen toiminta lähiruoan osuuden kasvattamiseksi kunnan
ruokapalveluissa onkin tuonut Sodankylälle vuoden 2016 aikana tuplasti tunnustusta.
Huhtikuussa pitkäjänteinen työ paikallisen ruoan edistäjänä oikeutti Sodankylän Vuoden
lähiruokateko palkintoon ja marraskuussa lähiruoan käyttöä lisäävä toiminta siivitti kunnan
ruokapalvelut Vuoden Keittiöteko 2016 -kilpailun voittoon. Toki suurempi merkitys on toiminnan varsinaisella tuloksella eli lappilaisten ruoantuottajien tuotteiden aiempaa helpommalla pääsyllä Sodankylän kunnan ruokahankintoihin. Lähiruoan laitoskeittiön arkeen toi
Sodankylän kunnan ruokapalvelupäällikkö Merja Ahola.
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Kuusenkerkkiä voi käyttää sellaisenaan
salaateissa, mutta niistä saa makua
myös keittoihin, muhennoksiin tai
vaikkapa siirappeihin.

Lähiruokaa kustannustehokkaasti
Sodankylän kunnan keskuskeittiössä valmistetaan keskitetysti lähes koko kunnan ateriat eli noin 1 500 lounasannosta
päivässä. Lisäksi tuotantotiloissa valmistetaan päivälliset,
aamu- ja iltapalat yms. Sodankylässä lähiruokaa on saatavilla sekä maataloudesta että puhtaasta luonnosta, ja
vuonna 2014 valmistunut keskuskeittiö onkin suunniteltu ja
toteutettu nimenomaan lähiruoan hyödyntämistä ajatellen.
Keittiön tuotantotekniikka mahdollistaa raaka-aineiden
vastaanoton suoraan tuottajilta. Toisin kuin monet muut
keittiöt, Sodankylän keskuskeittiö käyttää puolivalmisteiden
sijaan jalostamattomia raaka-aineita. ”Sodankylässä liha ja
kala kypsennetään itse ja puolukkahillokin tehdään kokonaisina marjoina vastaanotetusta raaka-aineesta. Esimerkiksi
salaattia ei Sodankylässä tehdä joka päivä, vaan suunnilleen
pari kertaa viikossa. Säilyvyys varmistuu, kun salaatin raakaaineet ostetaan keittiölle pesemättöminä ja pilkkomattomina
ja käsitellään itse”, kertoo Ahola.
”Meillä on tietyssä mielessä palattu ajassa taaksepäin, sillä
teemme kaikki komponentit itse”, pohtii Ahola. Sodankylässä onkin uitu yleistä suuntausta ajatellen vastavirtaan:
suurin osa keskuskeittiöistä on nykyisin ns. komponenttikeittiöitä. Sodankylän keskuskeittiössä lähiruoasta tehdään
myös puolivalmisteita myöhemmin hyödynnettäväksi,
jolloin jakelukeittiöiden tehtäväksi jää kypsentäminen tai
ruoan lämmittäminen. Ruoka varastoidaan keskuskeittiöllä
ja kuljetetaan kohteisiin suojakaasuun pakattuna.
Ruoanvalmistuksessa käytetään Sodankylässä pääasiassa
kylmävalmistusta. Keittiön teknisten välineiden mahdol-

lisuuksia hyödynnetään myös siten, että ruoat kypsyvät
yöllä, jolloin henkilökuntaa ei tarvita paikalle. Henkilöstökuluissa syntyy säästöä, kun töissä ollaan vain arkipäivisin
”virka-aikana” eli kello 7–16 välillä. Yön aikana kypsyneet
komponentit pikajäähdytetään. Sodankylässä kehitetyn
mallin mukaan tuoretta lähiruokaa voidaan valmistaa yhtä
kustannustehokkaasti kuin puolivalmiista eineksistä koottua
ruokaa. Vanhoihin ruoanvalmistusmenetelmiin yhdistetyllä
uudella teknologialla ruoan säilyvyys paranee, ja kun ruokaa
voidaan kerralla viedä usean päivän tarpeisiin, pienentää se
kuljetuskustannuksia. Toimintamalli säästää sekä energiaa,
kustannuksia että ympäristöä, kun lämmitettyjen annosten
sijaan kuljetetaan pikakylmennettyjä tuotteita ja ruokaa
valmistetaan päivittäin vain tarvittava määrä.

Sodankylässä ostetaan läheltä kaikki,
mitä saadaan
Sodankylä on irrottautunut suuresta hankintarenkaasta
ja kilpailuttaa elintarvikkeet nykyisin itse. Tahtotila on
paikallisten raaka-aineiden hyödyntämisen merkittävin
edellytys. ”Jonkin verran joutuu asiaa tietysti miettimään,
mutta kun tahtoa löytyy, lähiruoan käyttö onnistuu kyllä.
Paikallisten pientuottajien on mahdollista päästä mukaan
kuntien ruokahuoltoon, kun hankintapyynnöt pilkotaan
riittävän pieniin osiin. Mikään toiminta ei ole niin suurta,
etteikö sitä voisi pilkkoa siten, että pienetkin yritykset voivat
jättää tarjouksensa”, ohjeistaa Ahola. Esimerkiksi lähialueen marjamehujen hyödyntäminen edellytti Sodankylässä
kylmäpuristettujen mehujen erottamista tarjouspyynnössä
omaksi ryhmäkseen.
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I LÄHIRUOKA I
Sodankylässä raaka-aineet ostetaan ensisijaisesti paikallisilta tuottajilta. Esimerkiksi puikulaperunaa ostetaan maakunnasta niin pitkälti kuin mahdollista. Mikäli maitotuotteet
>saataisiin hankittua Lapista, nousisi alueellisten hankintojen osuus nykyisestä 35 prosentista jopa viiteenkymmeneen.
Maatalouden tuotteiden ohella Sodankylän kunnan ruokalistalta löytyy myös villiruokaa. Metsämarjojen, -sienten ja
-yrttien osalta Ahola kertoo keskuskeittiön ostavan oikeastaan kaiken, mitä heille tarjotaan. ”Lähialueen marjaa ei itse
asiassa saada koskaan tarpeeksi. Sen vuoksi onkin päätetty,
että arvokkaiden ravintoaineiden parhaaksi hyödyntämiseksi pohjoisten metsien puolukat ja mustikat käytetään
pääosin kuumentamattomissa ruokalajeissa”, linjaa Ahola.
Vaikka marjat ovatkin selkeästi yleisimpiä Sodankylän
kunnan ruokapalveluissa hyödynnettäviä luonnosta saatavia
raaka-aineita, käytetään keskuskeittiöllä myös jonkin verran
metsäsieniä ja jopa villiyrttejä kuten kuusenkerkkää – nekin
tietysti paikallisilta ostettuina.

Villikasvit ovat lähiruokaa parhaimmillaan
Villiruoasta on muodostunut viime vuosina tuoreen, terveellisen ja sesonginmukaisen lähiruoan sanomaa julistava
ilmiö. Myös julkisia keittiöitä kannustetaan tuomaan lautasille paikallista ja ajankohdan mukaista ruokaa.

Kuvassa Sodankylän ruokapalveluiden reipas keittiötiimi.
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Villiruokainnostuksen kasvaessa kasvien turvallinen käyttö
ammattikeittiöissä ja ravintoloissa on kuitenkin mietityttänyt asiantuntijoita. Tuttujen metsämarjojen ja -sienten lisäksi elintarvikkeissa hyödynnetään villiruokailmiön myötä yhä
enemmän myös muita kasveja. EU:n uuselintarvikeasetus
(2283/2015) säätää, että merkittävä käyttöhistoria ihmisravintona todentaa kasvin tai sen osan turvallisuuden. Osalla
syötävistä kasveista on olemassa käyttöhistoriaa perinteisenä ihmisravintona, osalla ei.
Luonnonkasvien turvallisen käytön edistämiseksi Evira
on laatinut listan elintarvikekäytön kannalta tärkeimmistä
suomalaisista luonnonvaraisista kasveista ja niille sallituista käyttötavoista. Elintarvikekäytössä sallittuja ovat muun
muassa kuusenkerkät, pettu, nokkosen versot ja lehdet,
maitohorsman versot, voikukat (kaikki osat), vuohenputken
lehdet, väinönputken lehdet ja lehtiruodit, niittysuolaheinän maanpäälliset osat sekä mustaherukan lehdet ja tietysti
marjat. Pohjoisen kasveista esimerkiksi hapro on viranomaisille juuri toimitettujen tositteiden ansiosta todennäköisesti
pääsemässä Eviran listalle maustekäyttöhistoriaa omaavana
kasvina. Lisätietoa luonnonkasvien elintarvikekäytöstä
löytyy Eviran www-sivuilta: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/yhteiset-koostumusvaatimukset/
uuselintarvikkeet/suomalaisten-luonnonvaraisten-kasvienelintarvikekaytto/ l

Vuoden Keittiöteko -kilpailu
järjestettiin nyt ensimmäistä
kertaa. Voittaja julkistettiin
marraskuussa ATERIA 2016
-tapahtumassa Helsingissä.
Ryhmäkuva | Jan Tuomisto,
Studio Lupara Oy

VUODEN KEITTIÖTEKO
-PALKINTO SODANKYLÄN
KUNNAN RUOKAPALVELUILLE

taan oman alueen hankinnoissa ja toivoi tämän rohkaisevan
muita kuntia.

Fredmanin perustama Vuoden Keittiöteko -palkinto 2016
on päätetty antaa Sodankylän kunnan ruokapalveluille.
Sodankylässä on pitkäjännitteisesti kasvatettu lähiruoan
osuutta kunnan ruokapalveluissa ja näin edistetty paikallisten ruoantuottajien pääsyä mukaan kunnan ruokahankintoihin. Raadin äänestyksessä toiselle sijalle sijoittuneelle
hävikkiruokaravintola Loopille ja jaetulle kolmannelle sijalle
sijoittuneille Keudan ammattiopiston Nurmijärven yksikön
opiskelijaravintola Perttulalle ja Bistro Cumuluksen lastenlistalle on myönnetty Vuoden Keittiöteko -kunniakirjat.

Voittajatiimi palkitaan matkalla Lyoniin kannustamaan
Suomen edustajaa Eero Vottosta tiimeineen kokkien olympialaisissa, Bocuse d’Or -kilpailussa, tammikuussa 2017.

Vuoden Keittiöteko -kilpailussa etsittiin tekoa tai tiimiä, joka
on luonut ammattikeittiöön uusia toimintamalleja, teknologiaa tai palvelumalleja, luonut elämyksiä aterian nauttijalle
sekä uudistanut vanhoja, toimimattomia malleja sekä tehostanut yrityksen tai Suomen yhteisten varojen käyttöä tinkimättä mausta ja laadusta. Ensimmäistä kertaa järjestettyyn
Vuoden Keittiöteko -kilpailuun tuli maalis–lokakuun aikana
lähes 70 ehdotusta, joista osassa mainittiin sama ehdokas.
Kaikkiaan ehdotettiin 38 eri tekoa.

Toiselle sijalle raadin äänestyksessä sijoittunut hävikkiruokaravintola Loop on luonut täysin uudenlaisen ravintolakonseptin, joka vastaa vahvasti ruokahävikistä käytyyn
keskusteluun. Loopin toimintamalli on monistettavissa, ja
raati halusi kunniakirjalla kannustaa Loopin tiimiä kasvun
tiellä. Keudan opiskelijaravintola Perttula ja Bistro Cumuluksen lastenlista jakoivat raadin äänestyksessä kolmannen
sijan. Keuda sai raadilta erityismaininnan ylpeydestä oman
oppilaitoksen ravintolaa kohtaan. Se näkyi useissa Perttulaa
fanittavissa ehdotuksissa. Nuorissa on tulevaisuus, raati
totesi. Bistro Cumuluksen lastenlistan luominen yhdessä
Meilahden koulun oppilaiden kanssa oli raadin mielestä
hieno esimerkki asiakkaiden osallistamisesta ja paremman
ravintolaruokailukokemuksen luomisesta lapsille ja heidän
perheilleen. l

Vuoden Keittiöteko -kilpailun raati kiitti päätöksenteossaan Sodankylän mallia rohkeudesta ja kyvystä ajatella ja
toteuttaa perinteisiä asioita uudella tavalla. Se täytti Vuoden
Keittiöteko kilpailun kriteerit erinomaisesti. Lisäksi raati
kiinnitti huomion Sodankylän kunnan vastuulliseen toimin-

Video Vuoden Keittiöteko -palkinnon voittajasta löytyy
sivulta https://fredmangroup.com/tarinat/
Lisätiedot: Susanna Paloheimo, Fredman Group Oy,
p. 045 6709 516 tai susanna.paloheimo@fredmangroup.com

Kunniakirjat kolmelle rohkealle uudistajalle
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