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Metalliteos Oy perustettiin keväällä 1922 ja
yhtiöjärjestyksen mukaan tarkoituksena oli
”kaikenlaisen metalliteollisuuden harjoittaminen Helsingin kaupungissa, voiden yhtiö
myös ulottaa toimintansa muihin osiin Suomea”. Metos-tuotemerkki otettiin käyttöön
1940-luvulla.
Jo 1920-luvulla teimme metallituotteita uudesta materiaalista, ruostumattomasta teräksestä, ja ensimmäiset ruostumattomat keittopadat valmistuivat 1931 Paimion parantolaan.
Yhä tänään Metos on metalliteollinen toimija
valmistaen ammattikeittiölaitteita tehtaallaan Keravan Ahjossa ja kalusteita Leppävirran Sorsakoskella. Metos on rakentanut koko
maan kattavan myynti- ja huolto-organisaation erikoistuen kokonaiskeittiötoimituksiin
avaimet käteen -periaatteella. Myyntiohjelmaan on valittu oman valmistuksen lisäksi
johtavien kansainvälisten valmistajien ammattikeittiölaitteita ja -tarvikkeita.
Vuosikymmenten saatossa Metos on laajentunut ulkomaille samaisella koko maan
kattavalla myynti- ja huoltokonseptilla ja
perustanut tytäryhtiöt Ruotsiin, Norjaan,
Tanskaan, Viroon, Latviaan ja Liettuaan,
sisaryhtiöt toimivat Belgiassa ja Hollannissa. Lisäksi Metos Marine -osasto ja tehtaan
laitevienti operoivat Keravan pääkonttorista
käsin maailmanlaajuisesti.

Metos on itsenäisyytemme alkuvuosista
lähtien ollut mahdollistamassa maamme
ruokahuollon kehittämistä ja järjestämistä.
Olemme nähneet kouluruokailun ja catering-toiminnan synnyn kuten myös sairaalaruokailun ja ravintolasektorin kehityskaaren
ja monipuolistumisen. Laitteitamme käytetään myös pienemmässä elintarviketeollisuudessa ja olemme mukana rakentamassa
ravintolamaailmoja ruokakauppoihin.
Metoksen ylivoimainen palvelupaketti perustuu vuosikymmenten yli asiakkaiden kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja henkilöstömme
osaamiseen. Keittiösuunnitteluumme sisältyy
prosessien ja toiminnallisuuden yhdistäminen ergonomiseksi työympäristöksi. Laitevalinnoissa varmistetaan asiakkaan kilpailukyky pitkälle tulevaisuuteen. Käytönopastus
ja koulutus tukee onnistumista heti keittiön
käyttöönotosta lähtien. Huoltoverkostomme
ja paikallinen palvelu on keittiön elinkaaren
aikainen turva.
Kierrätämme vanhat keittiölaitteet, joista
kerätty ruostumaton teräs ja muut metallit
voidaan hyödyntää lähes loputtomiin ja se
löytyy keittiöistämme jossain muodossa vielä
seuraavankin 100 vuoden päästä.
Kiitän kaikkia asiakkaitamme luottamuksesta ja työntekijöitämme erinomaisesta työstä
pitkän matkamme aikana!
Jarkko Ahlstén
toimitusjohtaja
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Kuru Private Resort
luksusta luonnon keskellä
Kuru Private Resort on juuri avautunut
Etelä-Savossa, Rantasalmen Porosalmella. Se tarjoaa asiakkailleen ylellisellä kosketuksella yksilöllisiä helliviä hoitoja ja rauhoittumista puhtaan
luonnon keskellä kuten myös lukuisten elämysten äärellä rentoutumista pois arjen kiireiltä. Majoittuminen
tapahtuu 16 yksityisessä Villassa, joiden ylelliseen varustukseen kuuluun
upeiden maisemien lisäksi oma spa
saunan ja suuren lasitetun terassin
kera.
4

Omassa ravintolassa voi nauttia paikallisista
raaka-aineista loihdittuja huipputason gastronomisia elämyksiä kansainvälisellä twistillä
maustettuna. Myös ravintolan baarin korkeatasoinen viini-, kahvi- ja juomamaailma on vieraiden käytössä niin ruokailun kuin muunkin
rentoutumisen yhteydessä.
Metos Uutiset vieraili aivan viime vuoden lopulla Villojen viimeistelyvaiheen yhteydessä
Remi Tremouillen mestaroimassa ravintolassa
ja tässä hän kertoo ajatuksiaan uuden keittiön
rakentamisesta kuin opeistaan huippukeittiöistä
niin maailmalta kuin Suomesta. Kysymme alkuun Remiltä, että millainen on Kuru Private
Resortin konsepti.
– Mielestäni ravintolalla ei voisi olla parempaa maantieteellistä sijaintia, täällä on lammastiloja, karjatiloja sekä viljelijöitä. Pyrimme

käyttämään lähialueen puhtaita raaka-aineita
kuten sieniä, marjoja ja riistaa puhtaista metsistämme ja kalaa Saimaan kirkkaasta vesistöstä,
kuitenkin välttäen näihin liiallista jumiutumista. Paikallisen tunnettuuteni kautta minulla
on hyvät yhteydet paikallisiin reko-ryhmiin ja
pientuottajilta tulee hienosti yhteydenottoja
mitä ravintolassa kaivataan ja uskon, että tämä
vain lisääntyy jatkossa.
– Ravintola avattiin vähän sesonkien ulkopuolelta, mutta ensi vuonna päästään tarjonnan
puolesta seuraamaan tarkemmin neljää vuodenaikaa. Ne toimittajat, jotka meillä nyt jo on, ovat
lähteneet superinnokkaasti mukaan. Esimerkiksi kalatoimittajalta pystytään pyytämään minkä
kalan ruodot haluamme liemiin.
Remi kertoo, että mausteiden käyttö on ollut
aina hänen intohimonsa ja lähtemättömän vai-

Kuvassa oikealla keittiöpäällikkö Remi Tremouille ja vasemmalla
vuoropäällikkö Samuli Kuronen. Remi palasi kiertueeltaan huippuravintoloissa
niin Suomessa kuin maailmalla takaisin kotiseudulleen Rantasalmelle.

Kuru Private Resort sijaitsee Järvi-Suomessa Rantasalmella. Sen ravintolan
aurinkoiselta alppityyliseltä terassilta on huikeat näkymät ympäröivään luontoon.

kutuksen aasialaiseen maustamiseen hän sai
ensimmäisessä Helsingin työpaikassaan Tomi
Björckin opeissa Farangissa. Sieltä sai lisäksi
kontakteja, pääsi ns. isolle tasolle.
– Kurussa käytämme paljon maustamiseen myös
aasialaisia yrttejä, joilla tuomme särmää maustamiseen, eikä olla siis täysin puhtaasti skandinaavinen keittiö. Piilevänä ja makuja tukevana
elementtinä käytämme esimerkiksi kafferilimettiä ja sitruunaruohoa. Kun annoksen saa,
sen makumaailmasta kyllä heti huomaa, että
se on paikallinen ja sitten sieltä erottuu myös
näitä aasialaisia makuja. Pääraaka-aine on aina
paikallinen tai sitten pohjoismainen, kuten esimerkiksi ruotsalaiset osterit kerkesivät käymään
jo listallamme. Tuskin tulee listalle tonnikalaa
tai vastaavaa.

Remi valmisti annoksen avajaislistalta. Lahnaravioli sitruunavoikastikeessa ja
lisänä parmesaania, kirjolohenmätiä, kafferilimetinlehtiä, tillinversoja.
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Kuru Private Resortin ravintosalin tyylikäs ja väljä sisustus antaa aikaa tunnelmallisiin ruokahetkiin. Avokeittiö tuo mestarit näytille. Myös viinit suorastaan pyytävät
päästä pöytiin nautittavaksi.

"Ensin pitää miettiä konsepti valmiiksi. Jos tekee
”vähän kaikkea” keittiön, se ei yleensä toimi."
Remi valmistaa meille lahnaraviolit, jonka
redussa on sitruunaruohoa, kafferilimeä, korianterinsiemeniä ja sitten tulee vielä tuoretta
kafferilimenlehteä päälle. Annos ei ole ulkonäöltään eikä muutenkaan aasialainen, mutta
nämä sointuvat makukokonaisuutena tosi hyvin
yhteen ja annos on pohjimmiltaan hyvin paikallinen.

Avokeittiön kylmäkalusteet ovat Metos Classic -sarjaa. Päädyssä Metos iCombiPro
DUO -asennuksena. Huomaa, että alauunin kahvan pystyy kääntämään ergonomiseen
pystyasentoon. Pöytätasot on jätetty vapaaksi annosten nostamiselle. Vasemmalla
Metos 650-sarjan rasvakeitin ja parila sekä näiden vieressä Metos Flex -induktioliedet.
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Farangista Remi siirtyi Oloon, jossa välissä hän
kävi työskentelemässä jonkin aikaa Indonesiassa. Olon jälkeen seurasi Helsingissä Jord ja Ask,
joiden jälkeen matka jatkui Australian huippuravintoloihin Sydneyssä, jossa hän työskenteli
Josh Nilandin Saint Peterissä ja Automatalla.
Tämän jälkeen Sydney vaihtui takaisin Helsinkiin, jossa työ jatkui catering-yhtiön edustusserviiseissä aina koronan alkuun saakka.
Työskentely korona-aikana oli aika rikkonaista
ja epävarmaa, mutta vapaa-ajan Remi käytti
hyväkseen kotona harjoitellen hapanjuurileivän leipomista. Leivät hän jakoi taloyhtiössään
Helsingin Kruunuhaassa omakustannehinnalla
naapureilleen, jotka välillä muodostivat pitkän

Baari palvelee niin ruokailua kuin illanistujaisia.
Espressokeitin Metos Rancilio ja alla hiljainen
Metos Master Aqua astianpesukone.

Taustalla walk in -kylmiöt. Keskilattialla on
Metos BC -pikajäähdytyskaappi ja vasemmalla
Metos Classic -kylmävetolaatikosto ja näiden
yllä lisätilaa kattohyllyssä. Astianpesuosaston
kupukone on Metos WD-6. Lasit pestään erillisellä Metos Aqua -astianpesukoneella.

jonon Remin oven ulkopuolelle leipiä noutaessaan. Tämä oli myös oiva ja vähän savolaisempi
tapa tutustua naapureihin somen ulkopuolella.
– Kun viime talvella ystäväni Markus Heiskanen soitti ja pyysi Rantasalmelle juuri valmistuvaan Kuru Resortiin keittiöpäälliköksi, ei
ollut vaikea tehdä lähtöpäätöstä takaisin kotiseudulle.
– Pääsin Kurussa heti sen keittiön rakennusvaiheessa mukaan. Aluepäällikkö Jussi Peisa
tuli Metoksen puolelta mukaan keittiösuunnitteluun kesän alussa. Parin viikon aikana keskityttiin laitteiden paikkoihin ja yksityiskohtien
hiomiseen, kuten ovien aukeamisiin. Lisäksi
sain Kurussa vaikuttaa astiastojen, kokkien ja
salihenkilöstön asujen valintaan.
– Samuli Kurosen, joka on myös juuriltaan
rantasalmelaisia, sain puhuttua tänne mukaani
Helsingistä. Töiden perässä mentiin Helsinkiin,
mutta ei se koskaan ole omalta kotipaikalta
tuntunut. Rantasauna sekä kalavedet ja metsästysmaat sekä ystävät täällä ovat lähimpänä
sydäntä. Ei ole myöskään tätä parempaa paikkaa
pienen lapsen kasvamiselle. Lisäaikaa vuoro-

kaudessa on ehkä pari tuntia enemmän, kun ei
ole kilpailua vieressä, vaan pystyy keskittymään
oman jutun toteuttamiseen.
– Tehdään yhteystyötä naapurimme Järvisydämen kanssa ja asiakkaamme voivat myös
käyttää heidän palvelujaan. Konseptimme takia
se ei onnistu toisinpäin. Nyt alkuun on pidetty
ravintolassa avoimet ovet. Kysyntä on yllättävän
hyvä jo näin alkuun, vaikka ollaan ihan ”metsässä”. Kaukaakin tullaan.

VASTUULLISUUDESTA
– Ravintola Nollassa olin opissa pari kuukautta. Heidän konseptinsa pitäisi olla lähtökohtana
ihan jokaisen kokin keittämisessä. Toimintaympäristöt ovat toki erilaisia, mutta suunnan pitäisi olla kuitenkin tämä. Niladilla Australiassa
opin käyttämään kaiken raaka-aineen ruodosta
pyrstöön. Täytyy myös muistaa vastuu työntekijöistä, että jokainen voisi viihtyä ja tuntea
oman työnsä arvon täällä. Pääasia on, että vastuullisuuteen panostaa heti alussa, ettei sitten
jälkikäteen tarvitse säätää.

HYVÄ KEITTIÖSUUNNITTELU NÄKYY
RUOAN HÄVIKISSÄ, HERMOISSA JA
YRITTÄJÄN LOMPAKOSSA
Kuru Resortin keittiö on saatu hyvällä suunnittelulla neliöitään suuremmaksi. Tilaa saatiin
lisää sijoittamalla seinä- ja kattohyllyjä sinne
missä se oli mahdollista. Jokaiseen työpisteen
alle laitettiin kylmävetolaatikostot ja kylmiöt
toteutettiin walk in -mallisina. Aamupala- ja
esivalmistelemattomat tuotteet pidetään kylmiöissä. Misatut tuotteet jäävät kunkin työpisteen
vetolaatikostoon odottamaan lounasta tai iltaa.
Edestakaisin juoksentelua pyritään välttämään.
– Ensin pitää miettiä konsepti valmiiksi. Jos
tekee ”vähän kaikkea” keittiön, tämä ei yleensä toimi. Tulevaisuuden tarpeita tulee myös
jonkin verran miettiä, sen verran kuin näkee
eteenpäin. Sitten hahmottelee työpisteet missä
kukin olisi serviisissä ja varaa niihin mahdollisimman paljon työtilaa. Kun on säädyllisesti
pöytä- ja säilytystilaa, niin sitten voi hankkia
pieniä laitteistuksia matkan varrelta. Mutta jos
täyttää heti kaikki paikat, että ehkä teen tuota ja
tuota, niin sitten kaikki paikat ovat niin täynnä,
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että ei mahdu tekemään yhtään mitään.
– Astiastot sijoitettiin työpistekohtaisesti.
Esimerkiksi kylmien suolaisten päällä on hyllyt,
joidenka päälle saa sen osaston lautaset. Astianpesusta viedään astiat suoraan kunkin osaston
yhteyteen omille paikoilleen. Kun kaikki astiat
kiertävät omilta paikoiltaan ei mene turhaa
aikaa etsimiseen, ja jos joku jäisikin vuorosta
pois, tuuraaja voi luottaa, että tavarat löytyvät
helposti työpisteistä. Kaikki on siis käden ulottuvilla.
– Kun vuoro vaihtuu, niin tiedät missä ruoat ja astiat ovat. Jos joku on unohtanut tehdä
misalistat, riittää kun avaat vetarin, niin näet
mitä sinun pitää tehdä. Pahin on, kun joudut
etsimään tuotteita eri kylmiöistä ja sitten onnistut saamaan homman valmiiksi, niin sitten
tulee edellinen mestari, ja sanoo, että hän oli
sen jo tehnyt. Sitten on tuplamäärät tehtynä ja
hävikkiä tulee. Vastuullisuutta on siis myös hyvä
järjestys keittiössä. Suunnitelmallisuus säästää aikaa varsinaiseen työntekoon, mikä sitten
kantaa aina asiakkaalle asti. Voit vaan kuvitella,
jos aikaa hukkuu sählinkiin 1–2 tuntia päivässä, mitä se tarkoittaa vuositasolla. Näin maksimoimme kaiken ajan ruoan valmistamiseen.
Hyvä keittiösuunnittelu näkyy ruoan hävikissä,
hermoissa ja yrittäjän lompakossa.
Remin mielestä keittiösuunnittelussa tietynlainen minimalistisuus on hyvästä. Jos on liikaa

Ei ohiajavien autojen valoja ja ääniä. Katse lepää erämaan maisemissa
ja tarina kulkee hyvässä seurassa ruokahetkestä nauttiessa. Aamulla
pyöräsafari lähiluontoon ja omaan saunaan sen päälle. Lähtisitkö?

laitteita pöydillä, voi käydä niin, että sitten ei
ole enää paikkaa leikkuulaudalle, kun pitäisi alkaa jotain tekemään. Hän painottaa, että kaikki
tehdään ensin käsin ennen kuin ne menevät
koneeseen. Kaikki välttämättömyydet, kuten
uunit ja liedet, pitää olla mietittynä heti alussa
oikeille paikoilleen.
– Olen nähnyt niin monenlaisia keittiöitä,
joista on pystynyt poimimaan parhaat ideat ja
vastaavasti olen nähnyt myös paljon toimimattomuutta, mikä on ollut myös hyväksi opiksi. Jos
esimerkiksi haluaa pyörittää ravintolaa Sydneyn
keskustassa, on vaan otettava ensimmäinen

mahdollinen tila, kun sellaisen löytää, ja mentävä sen ehdoilla. Jos on uuni ja perusliedet niin
pystyt tekemään mitä vaan. On vain rajattava
listalta jotain pois.
– Itseä ärsyttää, jos hommia ei ole oikein
mietitty ja tehdään työtä periaatteella, että näin
on aina ennenkin tehty. Täällä Kuru Resortissa
Samulin kanssa toimimme vuorovaikutuksessa,
jos maku on parempi hänen tekemällään tavalla,
niin sillä mennään. Tiimityötä.

MIKSI METOS
– Pääosin olen työskennellyt Metoksen keittiöissä. Metos on ollut luotettava niin laitteissa
kuin palvelussa. Tänne tuli koko keittiö asennusta myöten Metoksesta. Hyvä apu tuli Jussin
osalta myös yksityiskohtien sparraamiseen.
Kuvien valmistumisen jälkeenkin onnistui mainiosti myös pienet muutokset, joita oli helpompi havainnoida, kun seinät olivat paikoillaan
ja keittiö alkoi rakentua. Esimerkiksi uunin ja
piisin väliseen rakoon tehtiin vielä pöytätaso,
missä nyt mahtuu tekemään plekitykset ja saa
suolat ja setapit pöytään, lisäksi alle mahtuu
lisää leikkuulautoja.
– Paikallinen Metoksen keittiömestari ja
kouluttaja Jari Korhonen opasti laitteiden käyttöön perusteellisesti. Jussikin kävi aina välillä
katsomassa työmaan etenemistä sekä edelleenkin ja hyviksi tutuiksi on tultu.
Kuru Private Resort vie Järvi-Suomen hyvinvointimatkailua aimo harppauksen kotimaiseen
ja kansainväliseen kärkeen. Metos onnittelee ja
toivottaa menestystä ensimmäiseen kesäkauteen!

Työtuolin ja maiseman voi joskus vaihtaa tällaiseksi. Kuru Private Resortin
terassilta aukeaa näkymät Villojen yli upeaan erämaaluontoon.
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Juha Björklund

Hamburger Börs
– kolmas kerta toden sanoo

KURKISTUS RAVINTOLAAN

Uusittu Hamburger Börs avautui Turussa vanhalla paikallaan torin laidassa viime marraskuun alussa taas yleisölle. Tämä on kolmas
kerta, kun hotelli rakennetaan täysin uudestaan. Hotellin juuret ja osa alkuperäistä Kauppakadun puolelle vuonna 1894 rakennettua rakennusta ovat edelleen saneerattuna vanhassa loistossaan jäljellä. Vanhaa glamouria kunnioittaen hotellin toinen pääsisäänkäynti on
sijoitettu Vanhan Börsin puolelle. Toinen pääsisäänkäynti odottaa vielä Kauppatorin valmistumista.
Börsin uusi hotellioperaattori on S
 candic
Hotels, joka aloitti projektin vuonna 2019 purkamalla Turun Osuuskaupan 1970-luvulla
edellisen hotellin tilalle rakentaman hotellirakennuksen. Hotellin uudisrakennus myötäilee 1900-luvun alun rakennustyyliä. Metos sai
edelleen jatkaa keittiölaitetoimittajana Hamburger Börsin historiassa.
Hotellin espanjalaisvaikutteinen ravintola
Más toimii aamiais- ja illallisravintolana. Ravintolan yhteydessä on katettu lämmin lasiterassi sekä kesäkäytössä oleva lehtipuiden varjostama ulkoterassi, joka paremmin tunnetaan
vanhalla kutsumanimeltään ”Börs Pöheikkö”.
Grand Börs -kokous- ja juhlatilat sijaitsevat sen
upeasti saneeratussa vanhassa jugend-osassa.
Grand Börs on myös paikka, jossa on turkulaisille tarjolla perinteiset kansallisten juhlapäiviemme lounaat aina joulua myöten.
– On hienoa, että ravintolakulttuuri on ollut Turussa nosteessa jo pitkään. Toinen toistaan hienompia ravintoloita on noussut varsinkin Jokirantaan. Nyt kun saadaan Kauppatori vuoden päästä valmiiksi, keskustakin pääsee täysin oikeuksiinsa ja ottamaan osansa Turun ravintolakulttuurin rikastajana, kertoo keittiöpäällikkö Toni Vanhala, joka palveli samassa
tehtävässä jo TOK:in aikana.

Deliberi –
maukasta ja
viihtyisää

Turun Hansakortteliin viime vuoden lopulla avattu
Deliberi sijoittuu kahteen kerrokseen. Yläkerrassa
on tarjolla lautasannoksena tarjottavaan lounaaseen kuuluva runsas salaattipöytä ja alakerran vitriineistä löytyy pieneen nälkään valmiita salaattiannoksia, lankkupizzaa ja erilaisia pintxoja – myös
makeita versioita. Lounasvaihtoehtoja on useita.
Illan herkut ovat tarjolla runsaassa menussa. Juomatarjontaan kuuluu samppanja, erikoisoluet, erikoiskahvit ja raikkaat drinkit.
Deliberi panostaa ruoan korkeaan laatuun ja
terveellisyyteen. Annokset ovat näyttäviä ja juomat pirskahtelevia samoin kuin Deliberin sisustus.
Espoon, Helsingin ja Turun Delibereistä annokset
saa tilata kotiin noudettaviksi tai tuotuina Foodora-palvelun kautta.
– Konseptimme on ”puoli-itsepalvelu”, jossa tilaukset tehdään tiskeiltä.Tästä alhaalta saa pizzat ja
pintxot mukaan ja se mitä tulee keittiöstä, toimitetaan pöytään. Ruokatilauksen voi tehdä ala- tai yläkerran myyntipisteiltä. Kauppakeskuksessa kun ollaan, pitää saada asiakasvirta kulkemaan ripeästi,
eli asiakkaan ei tarvitse odottaa pöydässä, että joku
ottaa tilauksen ja tuo laskun. On helppo tulla ja lähteä.Toki jos joku haluaa toisen oluen, kyllä sen hänelle viemme myös pöytään. Pyrimme aina toimimaan hyvä palvelu edellä, kertoo keittiöpäällikkö
Matias Rantaeskola, joka vastaa Deliberin ruokatuotteesta ja on aina siellä missä eniten tarvitaan.
Ensimmäinen Deliberi syntyi vuonna 2016 Vantaalla viihdekeskus Flamingoon ja seuraava Helsingin Keskuskadulle WTC-talon alakertaan vuonna
2017 ja pian seurasi laajentuminen edelleen Vantaalle Jumboon sekä Espoossa kauppakeskus Ainoaan ja Isoon Omenaan, Turun Hansakorttelin ollessa ketjun kuudes piste. Uusin Deliberi avautui
nyt huhtikuun alussa Vantaan Jumbon Stockmannin sisääntulon yhteyteen.
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Kylmästi tehokas Porvoon kes
Porvoon keskuskeittiö valmistaa ruokaa
Porvoon alueen kouluihin ja päiväkoteihin, kaukaisimman kohteen ollessa 15
km päässä. Paikkoja on yhteensä 50,
joista 30 on päiväkotia ja 20 koulua. Lähes kaikki ruoka eli noin 95 % tuotannosta valmistetaan kylmävalmistuksena ja
muutama ruoka valmistetaan cook-chill
-menetelmällä. Päivittäinen valmistusmäärä on yhteensä noin 10 000 annosta.
Valmistussykli kulkee seuraavanlaisesti: Raaka-aineet tulevat keskuskeittiölle torstaina.
Perjantaina raaka-aineet annostellaan ja punnitaan. Maanantaina ruoka valmistetaan ja siirretään isoon kylmävarastoon. Tiistaina ruoka
kuljetetaan kohteisiin ja keskiviikkona se kuumennetaan ruokailijoille. Tämä prosessi poistaa valmistuksesta kaiken kiireen. Ylimääräisiä
varastoja ei ole.
Ruoka on keskuskeittiöllä vain läpikulkumatkalla, ainoastaan sen olomuoto muuttuu raaka-aineesta valmiiksi vain kuumennusta vailla
olevaksi ateriaksi. Käytännössä valmistus ei ole
niin aikaan sidonnainen. Virheitä ei pääse syntymään ja ylimääräisiä kuljetuksia eikä turhaa
säätämistä ole ollenkaan. Ruoka on aina tuoretta, koska sitä ei ole aikaisemmin kypsennetty,
kertoo Porvoon keskuskeittiön tuotantopäällikkö Johannes Lohi.
Ergonomia on kylmävalmistusprosessissa keskeisessä asemassa niin keskuskeittiöllä kuin
kuumennuskeittiöissä. Keskuskeittiön ruoan
kylmävalmistus tapahtuu pääosin padoilla.
Kauhomisen välttämiseksi keittiön padoissa
on normaalia korkeammat jalat, jotta ne voi
tyhjentää kallistamalla suoraan mollavaunuun
tai sitten tyhjennyksessä käytetään pumppua.
Kaikkea turhaa nostelua pyritään välttämään.
Kaikissa padoissa on kiertävällä jäävedellä to-
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Loppuun asti
mietitty ergonomia
vähentää nostot
ja kumartumiset
minimiin

skuskeittiö

Porvoon keskuskeittiössä on pitkä rivi jäävedellä jäähdytettyjä Proveno-patoja. Keittiön padoissa on korotetut jalat, jotta ne voidaan tyhjentää
suoraan mollavaunuun, kertoo tuotantopäällikkö
Johannes Lohi. Soveltuvissa ruokalajeissa tyhjennykseen käytetään myös pumppua.

teutettu jäähdytys, ja näin ruoka pysyy kylmänä
sekoituksen aikana. Padoissa käytämme diagonaalisekoitusta eli sekoitus tapahtuu kallistetussa asennossa. Tämän avulla komponenttien
sekoitus tapahtuu erittäin nopeasti ja ruoan
rakenne ei pääse muuttumaan.
Mollavaunusta ruoka annostellaan kylmähuoneen pakkauslinjalla kuljetuspakkauksiin.
Lisäksi pakkauslinjalla annostellaan pumpun
avulla ruokaan mahdollisesti lisättävä kastike.
Kastiketta valmistuu pakkauksen aikana vuoron
perään kahdessa kylmähuoneessa olevassa padassa. Toisen 200-litraisen padan tyhjentyessä
pumpun letku vaihdetaan täyteen pataan ja
tyhjentyneessä padassa aloitetaan uuden erän
valmistus.
Vastaavasti keittiön puolen padoissa valmistetaan jälkiruoat kuten esimerkiksi rahka, joka
jää valmistumisen jälkeen patoihin kylmäsäilytykseen. Sopivassa välissä pumppu siirretään
pakkaushuoneesta keittiön puolelle ja rahka
pumpataan kuljetuspakkauksiin.
Isoimpien kohteiden ruoat nostetaan suoraan pakkaushihnalta uunivaunuihin, joissa
ruoka myös kuumennuskeittiöissä lämmitetään.
Näin vältämme turhaa raskasta nostelua.
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Pakkaushuoneen padat sekoittavat kastikkeet, jotka pum
pataan valmiiksi sekoitettujen komponenttien päälle
kylmänä. Pakkauslinja vieressä sulkee astiat, josta ne
siirretään suoraan uunivaunuun.

-Uuneja emme paljoa valmistuksessa tarvitse,
ehkä vain jonkun komponentin esikypsennyksessä tai vastaavasti, jos jonkun päiväkodin tai
koulun uuni on rikkoutunut, pystymme kypsentämään ruoan täällä. Myös leirikouluille kypsennämme ruoan täällä. Pandemian aikana myös
kypsensimme, jäähdytimme ja pakkasimme päivittäin tuhansittain yksittäisiä annospakkauksia
suoraan oppilaille toimitettavaksi, kertoo Lohi.
Kysyimme häneltä, kuinka kylmävalmistus valikoitui keskuskeittiön valmistusmenetelmäksi.
-Kiersin päiväkodeilla ja kouluissa syömässä ja aloin miettimään miten ruoka kannattaisi valmistaa, jotta lopputulos olisi ruokailijan
lautasella mahdollisimman hyvä. Prosessissa
huomioin myös toiminnan tehokkuuden ja
varmuuden sekä energian säästäminen. Ennen
kaikkea kuitenkin ruoan laatu lautasella on tärkein kriteeri.
-Lisäksi kiersin useissa kylmävalmistuskeittiöissä ja näistä poimin parhaat käytännöt avukseni. Olen koulutukseltani insinööri ja lisäksi
opiskellut Helsingin yliopiston Viikin laitoksella
viljateknologiaa. Eli tulokulmani ja ajatteluni
alalle on vähän erilainen. Viikin laitoksella luonnollisista tärkkelyksistä saatua osaamista sovelsin keittiömme kylmävalmistukseen. Erityisesti
on tärkeää, että käytetään kullekin raaka-aineelle oikeaa tärkkelystä tasalaatuisen ruokamassan
aikaansaamiseksi. Näin vältytään raskaiden ai-

Investoinnit
hyvään
ergonomiaan
kannattavat

nesosien painumiselta pohjalle nesteen jäädessä
pinnalle. Oikea lopputulos on lähes aina pitkän
reseptitestauksen tulosta.
-Meillä on 6 viikon kiertävä ruokalista, johon
testattuja reseptejä on erikoisruokavalioiden
kanssa yhteensä yli 300. Reseptikehitys on jatkuvaa ja tavoitteemme on, että lisäaineita emme
käyttäisi lähes ollenkaan ja että ruoka on mahdollisimman kotiruokamaista. Kastikepohjista
ja valmiista liemijauhoista pyrimme kokonaan
eroon. Tuomme maun ruoan raaka-aineesta ja
luonnon oikeista mausteista.
Lohi painottaa, että kun paikkoja on paljon,

on tärkeää, että prosessi on mahdollisimman
yksinkertainen aina kuumennukseen saakka. Jos
ohjeet ovat liian monimutkaisia, on tekijämäärän kasvaessa ja vaihtuessa sitten myös monta
kymmentä mahdollisuutta tehdä asiat pieleen.
-Lisäksi olemme panostaneet ergonomiaan
niin että nostamisia on tosi vähän ja näin olemmekin saaneet sairaspoissaolot minimiin. Meillä
on keskuskeittiöllä töissä 11 ihmistä ja he kiertävät viikoittain eri työpisteissä. Ergonomiaan
kannattaa investoida suuresti. Hyvällä ergonomialla on suora vaikutus hyvään työilmapiiriin
ja vähäisiin sairauspoissaoloihin.
Juha Björklund
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Helsingin Olympiastadion

Helsingin Olympiastadionin perusteellinen saneeraus
valmistui jo toissavuoden elokuussa, mutta pandemiasta johtuen lähes kaikki sen massatapahtumat on siirretty
nyt vuoden 2022 kesäkauteen. Saneerauksen lisäksi
stadionin alle ja viereen rakennettiin lisää jatkuvassa
käytössä olevia liikunta- ja tapahtumatiloja lähes toisen stadionin verran. Katsomoalueet katettiin ja myös
aitioita rakennettiin katsomon yhteyteen. Tapahtumien
ruoka- ja juomatarjonta päivitettiin isolla harppauksella
2020-luvulle. Olympiastadionilla on kaksi keskuskeittiötä, jotka palvelevat pääosin tapahtumia. Lisänä on
vielä yksi kahvikeittiö. Ravintola Bistro Stadion on
Olympiastadionin pääravintola ja sillä on oma keittiö.
Bistro Stadionilla on myös katsomoalueelle sijoittuva
kesäterassi. Kioskeja on alueella 41 kappaletta, joissa
on yhteensä noin 160 kassapistettä. Olympiastadionin
ravintolapalveluja ja kioskeja operoi Compass Group.
Samoin se vastaa olympiastadionin hoidossa olevien
lukuisten aitioiden ja kokoustilojen ravintolapalveluista.
Peleissä maksimi katsojamäärä on 36 000 ja konserteissa noin 45 000 henkilöä. Eli yksittäisen tapahtuman
muonittaminen on myös sinänsä jo itsessään aikamoinen urheilusuoritus. Metoksen historia olympiastadionin keittiölaitetoimittajana alkoi jo vuonna 1938 ja on
jatkunut yhä tähän päivään saakka.

Eläkeläinen Martti Mäkinen, 101 v, ja ammattikeittiöasentaja Tommi Oikola kohtasivat uusitun Helsingin Olympiastadionin avajaisissa syksyllä
2020. Entinen metoslainen Martti oli ollut asentamassa stadikan keittiötä
vuonna 1938 ja oli saanut kutsun saneeratun Olympiastadionin avajaisten
kunniavieraaksi. Kuva Joonas Salo/IS
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UUSIA METOS-KEITTIÖITÄ VUODELTA 1966
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Attendo Kuopion Portti
Kotoisa ruokasali ja keittiö sijaitsevat hoivakodin keskiosassa. Koko salin levyinen lasiseinäinen terassi tuo päivänvalon
saliin. Ruoka katetaan esille
avokeittiön lämpimän puolen
päädyssä olevaan linjastoon.
Avokeittiö antaa lisäksi mahdollisuuden vaihtaa muutaman
sanan ja kiitoksen keittiön
suuntaan.

Attendo on Pohjoismaiden suurin julkisten hoivapalvelujen yksityinen tuottaja. Attendolla on
Suomessa noin 400 hoiva- ja palvelukotia Hangosta Inariin. Attendo tarjoaa palveluasumista
ikäihmisille, mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille. Tämän lisäksi Attendo tuottaa
terapiapalveluita, kuten fysio- ja puheterapiaa ja
toimii kuntien kumppanina lastensuojelun koko
palveluketjun osalta. Attendo-kodit toimivat
pääosin kiinteistöissä, jotka on suunniteltu ja
rakennettu palveluasumisen tarpeisiin. Attendo
työllistää maassamme noin 13 000 henkeä.
Tärkeintä hoiva- ja palvelukodeissa on
laadukkaiden palvelujen takaaminen ja kodinomainen asuminen. Oman henkilökunnan
osaamisen kehittämiseen ja työviihtyvyyteen
panostetaan voimakkaasti. Jotta arki sujuu hyvin, Attendo-kodeissa panostetaan myös hyvään
ja monipuoliseen ruokaan sekä viihtyisään ruokailuympäristöön.
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Attendo valmistaa itse ruuat 250 valmistuskeittiössään kaikkiin Attendo-koteihin. Ruoan
laittaminen on läsnä kotien arjessa ja rytmittää
asukkaiden päivää aamiaisesta iltapalaan saakka. Kun ruoka tehdään itse, voidaan varmistua
myös sen laadusta, ravitsemuksesta ja mausta.
Päivän ruokailuhetket ovat keskeinen osa hyvää elämää niin nuorille kuin vanhoillekin, ja
ruokailuhetkiin kätkeytyy arjen kohtaamisia ja
juhlatunnelmaa. Ruoan ympärillä syntyy monia
hyviä keskusteluita ja solmitaan ystävyyksiä.
Metos on ollut Attendon kumppani jo pitkään ja avustaa Attendoa ammattikeittiöiden
suunnittelussa yhteistyössä rakennusliikkeiden kanssa, keittiöhenkilöstön koulutuksessa
ja keittiölaitteiden huoltamisessa.
Metos Uutiset kävi vuoden 2021 alussa
vierailulla Kuopion Porttiin valmistuneessa 30-paikkaisessa Attendo-kodissa, Attendo
Portissa. Portin keittiössä työskentelee kokki

Otto-Ville Mikkanen, joka valmistaa ruoat niin
asukkaille kuin kodin henkilöstölle. Keittiö on
varsin kompakti ja tilankäytöltä tehokas, mutta
laskutilaa on sopivasti myös esivalmistukselle.
Suorakaiteen muotoinen keittiö jakautuu
kahteen osaan, esivalmistukseen ja lämpimään
keittiöön. Esivalmistustilassa on kylmä- ja kuivavarastot ja lämpimän keittiön puolella on
pesuosasto. Ruoka katetaan esille avokeittiön
lämpimän puolen päädyssä olevaan linjastoon.
Laitteet on valittu Metoksen mallivalikoiman
monikäyttöisimmästä päästä. Kun käsipareja on
keittiössä vähän, laitteiden automaatio saadaan
täyteen hyötyyn. Kypsennyksen valvontaan ei
tarvitse hukata aikaa. Avokeittiö antaa lisäksi
mahdollisuuden kommunikaatioon asukkaiden
ja keittiön välillä, vaikka vain kiitoksen lausumiseen astioiden palautuksen yhteydessä.
Juha Björklund

Attendo Portin kokki Otto-Ville Mikkanen valmistaa ruoat niin asukkaille
kuin kodin henkilöstölle. Kompaktissa
keittiössä monitoimilaitteet helpottavat arkea. Kaksipannuinen Metos
VarioCookingCenter (iVario) toimii
niin paistinpannuna kuin keittopatana.
Laitteen painetoiminto tuo lisänopeutta
kypsennykseen ja mahdollistaa mm. yön
yli hauduttamisen.

Monitoimilaitteilla pienellekin pinta-alalle saadaan valmistuskapasiteettia riittävästi. Kaksiosaisella Metos
VarioCookingCenterillä (iVario) voidaan
keittää ja vaikka paistaa räiskäleitä
samanaikaisesti. Sen painetoiminnon
avulla voidaan nopeuttaa kypsennystä
tai hauduttaa yön yli. Lattiapinta-alaa
säästyy, kun Metos Self CookingCenterit
(iCombi Pro) asennetaan päällekkäin.
Myös energiaa säästyy, jos välillä pärjää
pienemmällä uunikapasiteetilla. Pyörillä
oleva keskilattiapöytä tuo mukavasti lisää
siirrettävää varasto- ja laskutilaa sekä
helpottaa siivoamista.

Astianpesuosaston kupukoneena on patapesuun soveltuva Metos WD-7, jossa esim.
yleiskoneen kulho on helppo puhdistaa.
Pesukoneen automaattinen kuvun nosto
ja lasku helpottaa työskentelyä. Korivaunun ansiosta lasku- ja säilytystilaa
koreille on riittävästi. Vaunun siirrettävyys myös helpottaa alueen siivottavuutta.
Lattian puhdistukseen tarkoitettu suihkupuhdistuslaite on vasemmalla seinällä
esipesupöydän vieressä.

Esikäsittelytilat salaattien valmistukseen ja leipomiselle löytyvät lämpimän
keittiön takaa. Samassa yhteydessä ovat
myös kuivavarasto ja kylmäsäilytystilat.
Vihannesleikkuri Metos CC-32:n kapasiteetti on riittävä ja sillä onnistuu myös
kuutioiminen, lisänä siihen saa erillisen
kutterikulhon. Yleiskone on 20 litrainen
lisälaiteliitännällä oleva Metos SP-200.
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Scandic
Scandic Grand Centralin keittiöpäällikkö Ali Suviala uudessa keittiössään.

Eliel Saarisen suunnitteleman
Helsingin päärautatieaseman
jugend-tyylisen hallintorakennuksen julkisivu katsoo Rautatientorille. Vain huomaamaton
kyltti katolla kertoo hotellikäytöstä.

Pääsisäänkäynnistä avautuu suojeltu rautatiehallituksen aula, jossa on edelleen
alkuperäiset kalusteet pieteetillä entisöitynä. Uusi ja vanha aika kohtaavat tässä
hotellissa ainutlaatuisella tavalla.

Ravintola Brasserie Grandin päädyssä on Deli, jonka keittiössä valmistetaan Brasserien
kylmät annokset ja jälkiruoat. Pöytää odotellessa voi nauttia Delin drinkkibaarin antimista.
18

Aamiaistarjoilut ja kokous- ja juhlatuotteet tehdään Metos
iVarioilla ja Metos iCombiProlla Grandin pääkeittiössä.

Scandic Hotels

Grand Central Helsinki

Metos Uutiset haastatteli
keittiöpäällikkö Ali Suvialaa
kuinka entiset VR-pääkonttorin
saneeratut tilat toimivat hotellija kokouskäytössä

Hotelli Scandic Grand Central Helsinki avautui
keväällä 2021 Helsingin päärautatieaseman yhteydessä olevaan vuonna 1909 valmistuneeseen
entiseen Helsingin Rautatiehallituksen ja VR:n
pääkonttorin rakennukseen. Vastaavasti hotellin
yhteydessä oleva juhlatila, Grand Ballroom, löysi
paikkansa viereisestä rakennussiivestä, joka palveli asemahallina ensimmäiset 10 vuotta ennen
nykyisen asemahallin valmistumista.
Arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelema jykevä jugend-tyylinen asemakokonaisuus on arkkitehtonisesti yksi aikakautensa tyylikkäimpiä
asemarakennuksia ja se on edelleen ulkolaisten
arkkitehtien ja arkkitehtiopiskelijoiden suosittu vierailukohde. Rakennuksen saneeraus kesti
neljä vuotta ja se tapahtui yhteistyössä Museo
viraston kanssa. Vanhan rakennustaiteen ja
modernin sisustusarkkitehtuurin yhdistelmänä
syntyi ainutlaatuinen vertaistaan vailla oleva
keskustahotelli. Saneerauksen yhteydessä hotellille tehtiin 118 huonetta käsittävä lisärakennus, joka samalla sulki hotellikorttelin, niin
että hotelli sai kodikkaan sisäpihan ja sinne osin
katetun terassialueen. Kokonaisuus käsittää nyt
yhteensä lähes 500 huonetta sekä useita erikokoisia kokous- ja juhlatiloja, joista suurimmat
kapasiteetiltaan aina 300 henkilöön saakka. Osa
rakennuksesta katselee kaupungin vilkkaitten
liikennöityä keskustaa ja osalta avautuu näkymät vihreään Kaisaniemen puistoon kohti kasvitieteellistä puutarhaa.
– Vanhaan upeaan rakennukseen rakennettu
hotelli ja sen ravintolat sekä kokoustilat ovat
toimineet juuri niin kuin on suunniteltu. Mittava entisöinti on ollut yksityiskohdiltaan huipputyötä. Vanha aika ja arkkitehtonisesti arvokas
kokonaisuus on saatu säilytettyä ja tuotua suuren yleisön käyttöön sekä saanut asiakkailta jo
varsin hyvää palautetta, kertoo keittiöpäällikkö
Ali Suviala.
Keskeisen sijaintinsa ansiosta hotellin ravintola Brasserie Grandista ja Bar G:stä sekä talon
rauhaisella suurella sisäpihalla olevasta osin
katetusta terassista tuli jo viime kesänä varsin
suosittuja.
Juhlatilan linjasto taipuu moneksi. Sen Metos -kuuma-kylmälevyt mahdollistavat erilaisten tarjottavien esillepanon pitkän kokouspäivän aamusta iltaan. Neliön muotoiset vaunut
voidaan siirtää haluttuun muotoon ja paikkaan.

Scandic Hotels

Tekniikasta apua
hävikin vähentämiseen
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Vastuullisuustyö alkoi Scandic hotelliketjussa 90-luvun alussa, jolloin
asiakasta pyydettiin ripustamaan pyyhkeensä kylpyhuoneen naulaan,
jos hän halusi käyttää sen uudelleen ilman, että se vaihdettaisiin
automaattisesti useamman yön yöpymisen aikana uuteen. Olikohan
vastuullisuutta sen nykyisessä laajuudessa ja tarkoituksessa tuolloin
vielä edes keksitty?

Pyyhkeiden jälkeen 90-luvun puolivälissä
mukaan tulivat vettä säästävät suihkuhanat
ja tarkempi kulutustietojen seuranta kaikkiin
Scandic-hotelleihin. Myös Metoksen ympäristöystävällinen ICS-astianpesuteknologia otettiin käyttöön Scandicin keittiöissä.
Tänä päivänä ei taida olla yhtään asiaa aina
hotellin rakennusmateriaaleista päivittäisen
jätteen kierrätykseen asti mitä ei mitattaisi silmällä pitäen ympäristökuorman vähentämistä.
Laitehankinnat Scandicin keittiöissä tulee keskittää energiatehokkaisiin laitteisiin kuten myös
astianpesun vähäiseen vedenkulutukseen. Kun
astianpesussa kuluu vähemmän vettä, säästyy
myös pesuainetta ja sähköä.
Energiatehokkaalla laitteella tarkoitetaan
esimerkiksi laitetta, jota ei tarvitse pitää koko
ajan päällä, vaan se käynnistetään vain silloin,
kun sillä työskennellään. Hyvässä muistissa
meillä on vielä käytäntö, että töihin tultaessa
laitettiin kaikki laitteet päälle ja vastaavasti suljettiin vasta keittiön lopettaessa. Ei enää näin.
Scandicin tavoite on, että kaikki sen hotellit
täyttävät ympäristösertifioidun hotellin kriteerit viimeistään vuoden kuluttua avaamisesta.
Pohjoismaisen Joutsenmerkin saaminen hotellille merkitsee esimerkiksi tarkkoja mittareita
hiilidioksidipäästöille, energian ja veden kulutukselle, jätehuollolle ja kemikaalien käytölle
kuten laadulle. Saksassa ja Puolassa ovat vastaavasti hotelleilla käytössä Green Globe tai EU
Ecolabel -merkit.
Ruokatuotteissaan Scandic suosii reilun kaupan tuotteita, luomua, kasvis- ja lähiruokaa eikä
käytä geenimuunneltuja tuotteita.

PÄIVITTÄISET RUTIINIT
RATKAISEVASSA ROOLISSA
Ruokahävikin pienentämiseen on kiinnitetty
myös jatkuvasti huomiota ja kehitetty käytännön keinoja, joita voidaan soveltaa vaivattomasti kaikessa keittiöhenkilöstön käytännön
tekemisessä. Lisäksi ensimmäisenä suomalaisena hotelliketjuna Scandic otti käyttöön
ResQ Club -palvelun, joka mahdollistaa aamiaiselta, lounaalta, illalliselta tai muista
tarjoiluista ylijääneen ruoan ostamisen edulliseen hintaan mobiilisovelluksen kautta.
Yhä edelleen ruokahävikin vähentämiseen ja
sen mittaamiseen käytettävänä toimenpiteenä
Scandic otti käyttöön entiseen VR:n pääkonttoriin rakennetussa Scandic Grand Central -hotellissaan Metoksen HävikkiValvoja-sovelluksen.
HävikkiValvojan avulla mitataan aamiaiselta
ylijäävää ruokaa. Metoksen SmartKitchen
-ratkaisuista Scandicilla on myös käytössä
omavalvontajärjestelmä, joka osaltaan myös
tehokkaasti estää ruokahävikin syntyä.
Scandic Grand Centralin keittiötoimintoja
johtaa keittiöpäällikkö Ali Suviala. Alin rooli
on tärkeä kaiken Scandicin vastuullisuustyön
saattamisessa myös keittiöhenkilökunnan arkiaskareisiin. Itse on toimittava hyvänä ja innostavana esimerkkinä ja osattava myös kuunnella
henkilöstöltä tulevaa palautetta käytäntöjen
trimmaamisessa.
– Kun on vähemmän asiakkaita, tehdään
pienempiä vateja buffettilinjastoon. Lisäksi
tarkkaillaan kävijämäärää koko aamiaistarjoilun ajan, jotta osataan myös ruuhkatilanteissa
reagoida ajoissa muuttuvaan ruoan menekkiin.

Hotelli Scandic Grand Centralin aamiaissalin runsaat buffetit ovat
rinnakkain kahdessa huoneessa ja aamiaissali näitä vastapäätä. Buffetit
ovat kaksipuolisia ja kaikissa niissä on molemmin puolin kuuma-kylmälevyt mahdollistamassa monipuoliset tarjoilumahdollisuudet.
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Scandic Hotels
Biojäte kaadetaan astiaan ja
HävikkiVaa’an näytöltä valitaan
mihin kategoriaan biojäte
tallennetaan. Metos HävikkiVaaka
siirtää punnitukset automaattisesti
HävikkiValvoja -sovellukseen.

Koska kaikki data tallentuu pilveen,
on materiaali tarkasteltavissa
Metos HävikkiValvoja -sovelluksesta
niin mobiilisti kuin tietokoneen
selaimilla reaaliajassa tai sitten
eri aikajaksoilla tarkasteltuna.
Tallennettava hävikkitieto voidaan
jaotella eri keittiötoimintojen ja
työpisteiden osalle.

Lautashävikki voidaan näyttää myös
asiakkaalle esim. itsepalautuksen
yhteydessä. Kuvassa Metos
HävikkiVaaka on asennettu bioastian
alle ja vaakanäyttö katsekorkeudelle.
Lautashävikki raportoituu
automaattisesti HävikkiValvoja
-sovellukseen.

Pää- ja juhlakeittiön pesuosastoissa on ympäristöystävälliset
Metos WD ICS+ -astianpesujärjestelmät.
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Aamiaistarjoilun loppua kohden pienennetään
vatikokoja isommasta pienempään, kuitenkin
niin, että tarjota sisällöltään säilyy samanlaisena
ja -laatuisena koko tarjoilun ajan. Lisäksi muutetaan buffet-linjasto aamiaisen loppua kohden
yhdelle puolelle, sekin pienentää hävikkiä, kertoo Ali ruokahävikin pienentämiseen tehtävistä
toimenpiteistä.
Ali kertoo, että näillä toimenpiteillä on vaikuttava merkitys hävikkiin ja samalla tietysti ruoan
katteeseen. Kiireisessä ympäristössä tämä vaatii
esimiehiltä ja työntekijöiltä hyvää yhteispeliä.
Toki tänä päivänä keittiöammattilaiset ovat aika
valveutunutta väkeä ja jokainen haluaa tehdä työtä
ruokahävikin pienentämisen eteen niin työpaikalla
kuin siviilissä.
– Meillä Grand Centralissa myydään ResQ Club
-palvelun kautta esimerkiksi ylitse jääneet croissantit sekä kootaan valmiita aamiaisbokseja. Aamiaistarjoilun päättyessä croissantit pussitetaan
ja ilmoitetaan palveluun sekä vastaavasti pakataan
boksit.
Lisäksi Ali korostaa, vaikka ammattilaiselle
tämä onkin yleensä selviö, että tilaustoiminto ja
varaston kierto pitää olla hyvin hoidettuna. Ei kannata täyttää kaikkia paikkoja varmuuden vuoksi,
vaikka tilaa varastoissa olisikin!
– Nyt aluksi meillä seurataan aamiaistarjoilun
hävikkiä, johon kuuluu salin ja keittiön puolella
syntyvä hävikki. Sovellus on kännykässä ja siitä
on helppo ja mielenkiintoista seurata missä mennään. Se myös innostaa parantamaan. Kuukausi-

Langattomien Metos SmartKitchen (ennen ioLiving) -omavalvonta-antureiden sijoittelussa laitteisiin on huomioitava, että turhia hälytyksiä ei pääse
syntymään, esim. antureita ei kannata sijoittaa kylmälaitteissa oven viereen.

Keittiöpäällikkö Ali Suvialan johtamassa Helsingin Scandic
Grand Centralin keittiössä on käytössä Metos HävikkiValvoja
osana SmartKitchen-omavalvontajärjestelmää. Asiaa ei
pidä ajatella siten, että on paljon tekniikkaa hallittavana,
vaan että järjestelmät ovat vain apuvälineitä, niin silloin on
liikkeellä oikealla asenteella, innostaa Ali uusia käyttäjiä
uuden teknologian hyödyntämiseen.

raportista näemme kilomäärän, asiakasmäärän
ja hävikin per asiakas.
– Vaikka päivätasolla huomaa, että hävikkiä
on ollut 20 kg on se sitten asiakasmäärään suhteutettuna aika vähän, koska se sisältää myös
valmistuksesta syntyneen hävikin. Mutta jos
hävikin päiväluku yhtäkkiä pomppaisi vaikka
200 kiloon, sitten alkaa heti kellot soimaan
mitä on tapahtunut. Tämä on hyvä, koska tällöin saadaan heti järjestelmästä hälytys ja asiaan
voidaan puuttua tuoreeltaan. Inhimillistä toimintaahan tämä on. Pääasia on, että laitteet
toimivat moitteetta ja henkilöstöllä on ohjeistus
mitä tehdään. Sitä parempi, mitä yksinkertaisempi prosessi on.
– Haasteemme hävikinseurannassa on, että
meillä on päällekkäistoimintaa samaan aikaan,
kuten esim. kokouslounaat, jolloin meidän pitää
muistaa pitää eri toiminnoissa syntyneet biojätteet punnituksessa erillään. Toki ne kaikki
kaadetaan samaan bioastiaan.
Hävikkiruoan ergonomiseen käsittelyyn on
Grand Centralissa kiinnitetty myös huomiota.
Kaikki jäte kerätään isoon bioastiaan, joka sitten

kärrätään pyörien päällä jätepuristimen nostimeen, mikä tyhjentää asian automaattisesti
ilman, että itse nostelet mitään.

REAALIAIKAINEN OMAVALVONTA ON MYÖS
PALJON VARTIJANA
Ali kertoo, että mobiilit seurantajärjestelmät
ovat näin suuressa paikassa isossa roolissa. Ei
tarvita, kun joku vahingossa jättää kylmävaraston oven tai kylmävetolaatikoston jossain päin
taloa vahingossa auki, niin siinähän sitten valmiiden misojen tekemisen aloitat taas alusta. Ja
hävikkiä syntyi reilusti ja kalliilla.
– Voin sanoa, että monia kertoja on jäänyt
ovia auki ja tilanne on saatu Metoksen omavalvontajärjestelmän ansiosta pelastettua, niin
että yhtään varsinaista vahinkoa emme ole kärsineet. Kylmähuoneen pettäessä hälytys tulee
yöllä vastuuhenkilön kännykkään ja hän voi
esimerkiksi heti soittaa respaan ja antaa ohjeet
kyseisen huoneen tarkistukseen ja mahdollisesti
tuotteiden siirtoon.
Omavalvontatiedot tallentuvat automaat-

tisesti pilveen ja järjestelmä on käytännössä
näkymätön ilman, että se aiheuttaa yhtään
ylimääräistä tekemistä. Käsipäätteillä luetaan
myös osa tarkistustietoja sisään. Tarvittaessa
voidaan lähettää linkki järjestelmään terveys
tarkastajalle, jolloin hän voi vapaasti selata
omavalvontatietoja kuten myös omavalvonnan
dokumentit löytyvät sieltä. Check-listat on myös
viety SmartKitchen-omavalvontajärjestelmään,
eli sinne raportoituvat sovittujen tehtävien kuittaukset suoritetuille toimenpiteille.
– Asiaa ei pidä ajatella siten, että on paljon
tekniikkaa hallittavana, vaan että järjestelmät
ovat vain apuvälineitä, niin silloin on liikkeellä oikealla asenteella. Sovellus toimii todella
hyvin, kun miettii alkuun perussijoittelun antureille ja signaalivahvistimille huolellisesti.
Älä siis sijoita anturia oven tai ilmanottoaukon
viereen. Signaalit eivät kulje varsinkaan kellarikerroksista ilman välivahvistimia pilveen saakka. Tällaisia perusjuttuja nämäkin, vinkkaa Ali
uusille käyttäjille.
Juha Björklund
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Jumalaisen kaunis kuten nimiesikuvansa...Bardot.
Hans Välimäki piristää Helsingin keskustaa
ranskalaiseen keittiöön perustavalla ravintolalla.
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Klassinen ranskalainen –

Bardot

Ranskalaiseen keittiöön perustava bistro-brasserie Bardot avautui vuonna 2020 lokakuun alussa Helsingin keskeisemmälle paikalle Kluuvikatu 1:een. Sen perustivat yhdessä keittiömestarit
Hans Välimäki ja Arto Rastas. Hansilla on paikan vetovastuu ja
keittiöstä vastaa Penelopesta tuttu kokki Miika Lönn. Ravintolan
avajaisajankohtaan koronan toinen aalto toi omat haasteensa.
Ovet päätettiin kuitenkin pandemian keskellä avata ja asiakkaita
on pahimmista peloista huolimatta riittänyt oikein mukavasti koko
pandemian runteleman arjen läpi. Nyt kun rajoitukset ovat poistuneet, on aika ottaa menetykset takaisin. Ja varaustilanteesta
päätellen tämä näyttää toteutuvan oikein hyvin.
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Yhteenvalettu saumaton Metos Ambach -laiteryhmä pitää sisällään niin kaasu- kuin induktioteknologiaa räätälöitynä juuri vain tämän keittiön
tarpeisiin. Laitteisiin on integroitu Metos Smart Kitchen -omavalvontajärjestelmä. Automaattinen omavalvonta pelaa hienosti taustalla ja paljon
työtä säästyy. Käyttöönotto oli todella helppo, anturit vain laitettiin haluttuihin paikkoihin ja napsautettiin päälle, Hans Välimäki kertoo.

Historiallinen lähes 150 vuotta vanha kiinteistö
antaa kävelykadun puolelle sijoittuvalle ravintolalle upeat ja tunnelmalliset puitteet. Katutason liiketilojen holvikaaret ja tiilirunkoiset
paksut seinät tuovat saliin historian havinaa.
Salissa on 80 asiakaspaikkaa. Ravintola on auki
viikon jokaisena päivänä. Arkisin aloitetaan lounaalla 11.30 ja siitä jatketaan myöhäiseen iltaan.
Sunnuntaisin on tarjolla myös brunssi. Ravintolan yhteydessä on myös drinkkibaari, johon
voi poiketa lasilliselle, kuten myös alkudrinkille
pöytää odotellessa.
Keittiön laiteasennuksille vanha kiinteistö
toi omat haasteensa. Laitteistus suunniteltiin ja
räätälöitiin seiniä mukaillen. Saliin avautuvan
keittiön ulkonäkö ja väritys noudattaa upeasti
salin ilmettä, samalla tarjoten alan huipputeknologiaa kokkien käyttöön. Myös Metoksen
Smart Kitchen (ioLiving) -omavalvonta oli heti
integroituna laitteisiin.
Metos Uutisten vierailun yhteydessä jututettiin paikan sielua Hans Välimäkeä ja kysyimme, kuinka ilme ja tunnelma syntyi saliin ja
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keittiöön. Kokonaisuushan varsin on silmiä
hivelevä.
-Sisustusarkkitehtitoimisto Fyra toimi koordinoijanamme. Pääasiassa itse toimme ideat salin ja keittiön yksityiskohtien rakentamiseen ja
sisustamiseen, kertoo Hans.
Onko ravintolan perustaminen tiedettä vai tunnetta?
-Iän myötä kokemusta on kyllä karttunut
hyvästä ja pahasta sen verran, että toki täytyy
aina mennä sijaintiin sopiva ja kannattava liiketoimintamalli edellä. Mutta toki visioilla ja sitä
kautta tunteella on myös vahva merkitys. Korkea
verotus välillä kaivertaa palan luovuudesta pois,
jatkaa Hans.
Kuinka ravintola ja sen keittiö suunnitellaan toimivaksi?
-Suunnittelu alkaa aina tuotteesta. Kun se on
selvillä, alkaa hahmottua keittiölle tarvittavat
tilat. Oman haasteen ja kompromissit sanelee
tietysti myös kiinteistö. Tämä rakennus on
arvokkaasti lähes 150 vuotta vanha. Tukevas-

ti rapatuista salin seinistä kaivettiin tiilipinta
esille ja saatiin saliin lämmin ja omaleimainen
ulkonäkö. Keittiöön saatiin hyvät kulkureitit ja
näköyhteys asiakkaiden ja kokkien välille.
Laitetoimittajan merkitys keittiöprojektissa?
”On tärkeää, että laitetoimittajalla on laaja palveluorganisaatio, kuten Metoksella on.
Myyntiin, suunnitteluun ja asennukseen on
omat resurssit ja heillä kyky viedä projektia
saumattomalla yhteistyöllä eteenpäin. Henkilökohtainen palvelu on ollut joka käänteessä
nopeaa ja ratkaisukeskeistä”.
Suosikkiruokasi on?
”Kaikki. Olen ennakkoluuloton. Pääpaino
on laadukkaalla raaka-aineella ja huolellisessa valmistuksessa. Ehkä kuitenkin pienellä
huumorilla lisään tähän, että ruotsinsukuinen suolaliemessä käytetty hapansilakka eli
surströmmning ei kuulu suosikkeihini. Purkki
täytyy avata varovasti altaassa vedenpinnan
alla, jotta mahdollinen purkautuva paine ei
levittäisi voimakastuoksuisia roiskeita ympä-

Bardot

ristöönsä. Kaikki siis ainakin pitää kokea”.
Helsingin kaupunki on helpottanut terassien
avaamista ravintoloiden ja kahviloiden yhteyteen. Aina, jos jalkakäytävä ei riitä niin terassin
voi saada paikan eteen parkkiruutuun. Bardot
oli myös jo perustusvaiheessa korvamerkannut
terassialueen ravintolan eteen ja terassi siihen
rakentui kesäksi 2021. Tosin terassi-sana on
varsin vaatimaton ilmaus Bardotin edustalle
nousseesta arkadityyppisestä keitaasta. Sen
kattorakenne antaa asiakkaille myös hyvän
sääsuojan. Ja nopeasti katsottuna sitä on vaikea
erottaa varsinaiseen rakennukseen kuulumattomaksi osaksi.
Helsinki oli Vapaavuoren pormestarikaudella hyvin edistämässä ravintola-alan kehitystä
kaupunkikuvassa ja meno ei näytä tästä nyt hidastuneen Juhana Vartiaisen jatkaessa pormestari pestiä. Myös omalla esimerkillään Välimäki
haluaa elävöittää Helsingin ravintolakulttuuria
ja toivookin nuoria ravintoloitsijoita alalle, jotka
tuovat ja luovat lisää vaihtelevuutta kaupunkikulttuuriin.
Juha Björklund

Bardotin sisustamisessa on hyödynnetty talon lähes 150-vuotista historiaa. Silmänruokaa on myös reilusti tarjolla. Metos
Berkel -leikkelekone ja leikepöytä on salin keskeisellä paikalla.

Keittiöön avautuvan aukon edessä on jäähileallas,
joka esittelee ja myy päivän merelliset herkut.

Baari sijaitsee salin toisessa päädyssä. Ravintolaan ja baarin on omat sisäänkäynnit.
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Ruoka saattaa sisältää jäämiä
rakkaudesta
kertoo Loviisan ruokapalvelupäällikkö
Annika Kuusimurto työnsä sisällöstä

Loviisan keskuskeittiön tiimi nimitettiin
kaupungin vuoden 2021 työyhteisöksi.
Työn tekeminen sydämellä palkittiin!

Keskustan alueella oleva Lovisavikens skola on
yksi Loviisaan rakennetuista uusista kouluista.
Tilava keittiö mahdollisti, että ruoka toimitetaan
sinne keskuskeittiöltä jäähdytettynä. Koulussa
on noin 330 ruokailijaa. Tyylikäs koulurakennus
on rakennettu ristiinliimatusta massiivipuusta.

Ruokapalvelupäällikkö Annika Kuusimurron vastuulla ovat
kaikki Loviisan kaupungin ruokapalvelut vauvasta vaariin. Yksi
keskuskeittiö valmistaa ja toimittaa ruoat Loviisan alueella 23
jakelukeittiölle. Noin 1300 annosta kuljetetaan kuumana ja
1100 annosta viedään jäähdytettynä. Pääsääntöisesti keskustan
alueelle menee ruoka kuumana ja kaupunginosiin ruoka jaetaan
kaksi kertaa viikossa kylmänä.
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Kun Annika aloitti työnsä Loviisassa loppuvuodesta 2009, hän ei vielä tiennyt, että lähes välittömästi olisi edessä keskuskeittiön suunnittelu
ja toteutus. 2010 alusta astuivat voimaan kuntaliitokset, jossa Liljendal, Ruotsinpyhtää ja Pernaja liitettiin Loviisaan. Samoihin aikoihin myös
ilmeni, että koulu, missä valmistettiin kaikki
päiväkotien annokset, onkin homekoulu ja se
tullaan purkamaan. Päätös ja aikataulu keskuskeittiömalliin siirtymisessä oli salamannopea
kuten myös projektin toteutus. Keskuskeittiö oli
toiminnassa elokuussa 2010.
– Jahkailun sijasta tämä oli pelkkää tekemistä, joka sopi hyvin luonteelleni. Keskuskeittiön

Lovisavikens skolanin ruokasali on tilava ja monikäyttöinen.
Korkea ikkunaseinä tuo kauniin merenrantamaiseman
saliin lähes käsin kosketeltavaksi sekä antaa sisälle
reilusti luonnonvaloa. Salin päädyssä ovat jakelulinjastot
ja astianpalautus.

alku oli haasteellinen ja aluksi tuntui, että eihän
tämä onnistu millään! Työntekijät tulivat pienistä keittiöistä ja reseptien skaalaaminen oli
alkuun vaikeaa. Moni oli valmistanut enimmillään joitakin satoja annoksia ja nyt oli tehtävä
1800 annosta. Välillä yhdessä itkettiin ja sitten
naurettiin! Yleisön palaute keskuskeittiömalliin siirtymisestä oli välillä aika hirveää. Jossain
vaiheessa menin kaupungin johtajan puheille
ja pyysin, että saisin laittaa paikallislehteen
asiasta artikkelin ja samalla pyytää tähän alkuun
työrauhaa. Tämä onnistui, summaa Annika vuosikymmenen takaisia tapahtumia.
Ruokapalveluorganisaatiossa on Annikan li-

säksi vain yksi esimies. Hän on Annikan oikeana
kätenä työskentelevä keskuskeittiöstä vastaava
ruokapalveluesimies Heli Grönlund-Temonen,
joka myös tilaa keskuskeittiön elintarvikkeet
ja laatii työvuorolistat. Keskuskeittiöllä on 6
kokkia ja kaksi ruokapalvelutyöntekijää, jotka
työskentelevät aamupäivisin klo 07:00 – 10:00
keskuskeittiöllä ja sitten siirtyvät palvelukeittiöihin. Loput työntekijät, eli 21 henkeä, ovat
ruoka- ja siivouspalvelun moniosaajia, jotka
pyörittävät näitä palvelukeittiöitä.
– Kaikki palvelukeittiöt saneerattiin lattiasta kattoon noin 4 vuotta sitten. Omiin ja viime
vuosikymmenen alussa toteutuneiden kuntalii-

Avara ja
valoisa
ruokasali

tosten yhteydessä meille siirtyneisiin keittiöihin
oli kertynyt jo reilusti korjausvelkaa. Oli hieno
tunne, kun sain saneerausaloitteeni kaupungilla
läpi nopeassa tahdissa läpi. Nyt kaikki keittiöt
ovat hyvässä kunnossa.
Postin kuljetuspalvelu kuljettaa kaiken ruoan
keskuskeittiöiltä jakelukeittiöille. Kuuma ruoka
lähtee päivittäin neljässä erässä. Samalla edellisen päivän jakeluastiat palautuvat pestyinä
paluukuormassa keskuskeittiölle. Jäähdytetty
ruoka viedään vastaavasti vain kahtena viikonpäivänä. Loviisa kuuluu Hanselin ostosopimukseen, jonka puitteissa Kespro toimittaa kaikki
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elintarvikkeet yhdessä kuljetuksessa keskus- ja
palvelukeittiöille.
– Ensisijaisesti käytämme kotimaisia tuotteita. Lähiruoka olisi tervetullutta, jos sitä vain
olisi saatavilla. Aikoinaan haimme lähituottajia
lehti-ilmoituksen avulla ja muutenkin tutkimme
asiaa jatkuvasti, mutta valitettavasti kysyntä ja
tarjonta eivät näissä määrissä kohtaa. Lähileipomo tuo meille toki tuoretta leipää. Hienoa
on, että kaupat ovat ottaneet lähituottajat valikoimiinsa ja sitä kautta voimme ainakin itse
kuluttajina vaikuttaa paikalliseen hyvinvointiin.

HYVINVOINTIALUEET TULEVAT 2023

Lovisavikens skolan ruoanjakelu on toteutettu Metos Corona -buffettilinjastoilla ja avokeittiön
puolelle sijoitetulla Metos Proff -jakelulinjastolla. Tilavat kulkuväylät linjastojen molemmin
nopeuttavat ruokailua.

Lovisavikenissä jo suunnitteluvaiheessa keittiölle huomioidut hyvät kylmäsäilytystilat ja ruoan
lämmitykselle saatu riittävä uunikapasitetti mahdollistivat, että ruoka tuodaan jäähdytettynä
keskuskeittiöltä kahdesti viikossa. Tämä vähentää keskuskeittiön kiireitä. Uuneina ovat Metos
SelfCookingCenterit. Loviisan alueen 23 jakelukeittiölle noin 1300 annosta kuljetetaan kuumana
ja 1100 annosta viedään jäähdytettynä.
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Annika summaa, että suurin osa valmistuksesta
menee kouluille ja päiväkodeille, mutta mukaan
mahtuu myös sotepaikkoja eli palvelutaloja sekä
yksi terveyskeskuksen vuodeosasto. Kiintoisa
kysymys sitten on, että mitä tapahtuu, kun sotepalveluiden vastuut siirtyvät vuoden 2023 alussa
uusille hyvinvointialueille. Yhtä keskuskeittiötä
ei voi jakaa kahtia, vaan tulevassa mallissa sotepaikkojen ruoan on tultava muualta. Yleisesti on annettu ymmärtää, että nämä sotepaikat
siirtyvät henkilöstöineen hyvinvointialueille eli
Loviisan osalta se tarkoittaisi Itä-Uudenmaan
hyvinvointialuetta.
– Vaihto ei tule olemaan vaikeaa, koska sotekeittiömme ovat hyvässä kunnossa. Kysymyksiä
on paljon ilmassa ja toki omalle henkilöstölle
pitäisi jo osata informoida. Voisin kuvitella,
että jonkinlainen ylimenoaika on vaihdon alussa. Asioita dramatisoimatta nyt jo tiedämme,
että keskuskeittiömme jatkaa päiväkotien ja
koulujen ruokapalveluita nykymallin mukaan.
Olemme myös sellaisessa tilanteessa, että koko
ruokapalveluhenkilöstömme jatkaa mitä todennäköisemmin uudessa mallissa sellaisenaan.
Eläköitymisien kautta katsomme sitten, tuleeko korvaavia rekrytointeja. Muutoksia on ollut
tähänkin saakka paljon ja tämä on sitten yksi
seuraavien joukossa. Välillä käy vain mielessä,
että mihin kaikkeen me sitten pystymmekään!
Jos sotea katsellaan reseptien läpi, niin Annikan mielestä soteuudistuksen jälkeen pystyvät
molemmat osapuolet paremmin keskittymään
oman kohderyhmänsä makumaailmaan kuten
myös erilaisten teemojen mukaan tuomiseen.
Annika kertoo lisäksi, että aina välillä kuulee ehdotuksia ruoan myymisestä hyvinvointialueen sotekeittiöille. Vastaukseksi kysyjille
hän selventää, että ruoan myyminen ulos ei olisi
mahdollista ilman yhtiöittämistä. Volyymi on

kuitenkin niin pieni, että isojen toimijoiden
kanssa ei pärjäisi, koska organisaatiota tulisi
vastaavasti kasvattaa mm. markkinointiin ja
myyntiin. Se kylläkin ymmärretään, että isoissa
kaupungeissa tämä asia näyttää jo erilaiselta.

PANDEMIA ALKOI –
KUKA KERTOI MITEN PITÄÄ TOIMIA
Kaupungin taloustilanteesta johtuen jo ennen
pandemian alkua oli alla päätös ruokapalveluhenkilöstön lomautuksista. Kouluissa työskentelevät ruokapalvelu- ja siivoustyöntekijöitä ei
keväällä kuitenkaan lomautettu, vaan osa työstä
voitiin hyödyntää keskuskeittiölle vuosilomien
paikkauksiin ja koulujen ollessa kiinni, tehtiin
kesälle kaavailtuja perussiivouksia etukäteen.
Lomautukset voitiin näin siirtää kesälle, jolloin
jokainen pystyi käyttämään ajan paremmin hyödykseen.
– Pandemian alussa, kun kouluja alettiin
sulkea, piti vain itse ottaa järki käteen ja alkaa
toimia ja järjestää asiat niin että koululaiset
saavat ruokaa. Tämä työ on ylipäänsä sellaista muulloinkin, että jos tulee jokin poikkeama,
meidän on itse osattava toimia hetkessä, jotta
häiriö ei siirry ketjussa eteenpäin ruokailijalle
saakka. Koulutuspäällikön kanssa yhteistyössä järjestimme, että ruokaa on noudettavissa
myös keskustan ulkopuolissa kouluissa. Meillä
oli 12 ruoanjakopistettä, joihin myös kaupungin
vahtimestarit ajoivat ruokakasseihin pakattuja annospakkauksia. Ruoan tilaaminen toimi
Wilma-palvelun kautta.
– Aikoinaan pakkasimme myös kotipalveluaterioita ja tältä ajalta meillä oli jäljellä käsikäyttöinen pieni rasiapakkauskone, joka nyt

Pandemia
opetti
toimimaan
nopeasti

sai venyä uuteen ennätykseensä,
kun pakkasimme koululaisille
annoksia. Piti hetkessä miettiä
mitä ruokia voi pakata ja miten. Hienointa tässä sitten oli,
kun vanhemmilta alkoi kuulua
palvelusta ja ruoasta positiivista palautetta, kun heillä oli nyt
myös mahdollisuus maistaa kouluruokaa!

JATKUVA UUDISTAMINEN
SÄÄSTÄÄ YLLÄTYKSILTÄ
Tulevaisuus näyttää Annikan mielestä sotesta
huolimatta aika vakaalta. Kunnassa tehtiin jokin
vuosi sitten kouluverkkoselvitys, jonka johdosta
joitakin kouluja lakkautettiin. Lapsimäärän kehitys on nyt Loviisassa vakaa. Päiväkotipuolella on laitettu uuden päiväkodin rakentamisesta
hankesuunnittelu vireille, johon siirtyisi kolme
pienempää yksikköä lähialueelta. Tämä toteutuu
vuosina 2025–2026. Yksi pieni koulu on väistötilassa ja sen kohtalo selviää nyt keväällä, mutta
tämä on Annikan mielestä normaalia arjen pyörittämistä. Uusimmat investoinnit Lovisavikens
skola ja Koskenkylän koulukeskuksen saneeraus
ja laajennus ovat valmistuneet 2020-luvun alkuun.
– Vaikka ruoka muuten keskustan alueelle
toimitetaan kuumana, on poikkeuksena Lovisavikens skola, missä keittiön mitoitus mahdollisti uuni- ja varastokapasiteetin kasvattamisen
siten, että siellä voidaan ruoka vastaanottaa kylmänä. Keskuskeittiön toimintaan tämä tuo lisää
joustavuutta. Koulussa on noin 330 ruokailijaa.
Keskustan alueella Harjurinteen koulu on meillä
650 oppilasmäärältään suurin, mutta sen keittiö

on niin pieni, että sinne ruoka täytyy
toimittaa kuumana.
Annika kuvaa ruokapalvelua
isoksi palapeliksi, josta usein vuosilomien ja muiden poissaolojen takia jää jokin pala puuttumaan. Tämä
on toki ihan normaalia, mutta välillä
syntyy tilanteita, että useita paloja
puuttuu. Ruoan on aina kuitenkin oltava sovittuna määränä ja aikana kohteessa. Suuri haaste
tällä hetkellä on sijaisten löytäminen ruokapalvelutehtäviin.
– Työvoiman saanti on pohdinnan arvoinen
asia, varsinkin kun nähtiin, että pandemian
aikana emme saaneet sulkeutuneista ravintoloista julkiselle puolelle työvoimaa, vaan se
hakeutui muille aloille kuten esimerkiksi kaupan sektorille. Ja tämä ei ole ollut ainoastaan
oma havaintoni Loviisassa, vaan perustuu myös
muiden ruokapalveluammattilaisten samaiseen
näkemykseen asiasta.
– Tässä jokin aika sitten ruokapalveluhenkilöstön kanssa muistelimme menneitä ja totesimme, että kuinka hyviä olemmekaan! Todella
paljon on yhdessä koettu. Osoituksena tästä
keskuskeittiömme tiimi sai nimityksen Loviisan vuoden 2021 työyhteisöksi. Me teemme tätä
sydämellä. Joka päivä on huippupäivä, teemme
aivan mahtavaa työtä! Olemme päiväkodeissa
ja kouluissa myös kasvattajan roolissa. Tykkään tästä työstä ja parasta tässä ovat ihmiset,
olkoon hän sitten pieni lapsi päiväkodissa tai
kokki, jonka kanssa käyn keskustelua, moniosaaja kyläkoulussa tai kollega siivouspuolelta.
Ihmiskohtaamiset ovat se juttu ja sen takia jaksan tässä työssä.
Juha Björklund

Astianpalautus ja -pesuosasto sijaitsevat keittiön vasemmassa päädyssä. Vauhtia ei välillä salista puutu,
oli sitten kyseessä oppilasruokailun aloittaminen tai päättäminen kuten myös välitunnille tai luokkaan
poistuminen. Avaran salin ja leveiden kulkuväylien ansiosta yhteentörmäyksiä ei pääse syntymään.
Huomaa myös hyvä yleisvalaistus linjastojen ja palautuksen alueilla.
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UUSIA METOS-KEITTIÖITÄ VUODELTA 1951
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K-Supermarket Centrum Turku

Uuden ajan ravintolamaailman ja päivittäis
tavarakaupan herkullinen yhdistelmä Turussa
K-Supermarketin ravintolamaailma Bistro
Centrum sijaitsee heti kaupan sisääntulossa eli ammattilaistermein ilmaistuna kierron alussa. Avokeittiössä tapahtuvan ruoanvalmistuksen lisäksi hyvä ja osaava palvelu
näyttävän esillepanon kera on tärkeä osa
toimivaa ravintolakonseptia. Kuvassa vasemmalta tarjoilija Patricia Alajärvi, keittiömestari Tuomas Hyrsky ja keittiömestari
Marko Ilander valmistamassa asiakkaiden
tilauksia.
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Avokeittiön laitevarustus on Metoksen parhaasta
päästä. Salaattipöytä on alta kylmäputkitettu.
Oikealla on Metos Classic-pizzatyöasema. Metos
iCombi -yhdistelmäuunin pizzaohjelmalla pizza
paistuu 300 asteessa. Tuotteiden esillepanossa on
valaistuksella myös suuri painoarvo. Palvelutiskin
eteen on sijoitettu lasinen korkea pisarasuoja.

<- Bistro Centrumin
smoothiekeittössä
valmistetaan vitriiniin
herkulliset smoothiet,
tuorepuurot, chiavälipalat ja
muut hedelmäiset herkut.

Viime vuoden kesäkuun alussa aivan Turun
ydinkeskustaan avattu uuden ajan ruokakauppa K-Supermarket Centrum häikäisee upealla
tarjonnallaan niin ruokatuotteissa kuin palveluillaan. Loistavan ja tuoreutta uhkuvan
Supermarket-valikoiman lisäksi grocerant periaatteella toteutettu myymälä pitää sisällään
ravintolamaailma Bistro Centrumin, joka tarjoaa
uskomattoman laajan kirjon kotimaisia ja maailman makuja paikallisia lähi- ja pientuottajia
unohtamatta.
Bistrossa on 40 ravintolapaikkaa sekä lisäksi
20 paikkaa kaupan edessä avautuvalla terassilla
ja toki myös anniskeluoikeudet viinille ja oluelle. Asiakas voi valita nauttiiko aterian paikan
päällä vai ottaako sen mukaansa kotiin tai työpaikalle. Myös kahvin ja teen ystävät on muistettu maukkailla makean ja suolaisen valikoimilla aina erikoiskahveja myöten. Kauppa aukeaa
joka päivä klo 6 (su klo 9) ja sulkee ovensa klo
23 eli aikaisimmat kulkijat voivat hakea päivän

Supermarketin ravintolamaailma on sijoitettu heti
sisääntulossa kierron alkuun. Myymälä aukeaa
aamuisin jo kuudelta, jolloin asiakkaat voivat
poiketa aamupalalle tai poimia päivän lounaan
mukaan työpaikalleen. Vitriineistä löytyy myös
paikan päällä tehtyjen valmisaterioiden lisäksi
ruhtinaallinen valikoima suolaista ja makeaa.
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Pizza ovat tarjolla tasoon integroitujen
kylmä-kuumalevyjen päällä. Lounasaikana pizzat tarjoillaan lämpiminä, jolloin
läpimeno on nopeampaa.

lounaansa tai nauttia aamupalansa täällä heti
aamutuimaan kuten myös vastaavasti myöhäisille kulkijoille on tarjolla myös laaja valikoima ravitsevaa ja herkullista syötävää.
Bistro Centrumissa on huippuvarusteltu
avokeittiö ja tuotekohtaiset palvelupisteet,
jossa keittiömestarit myös valmistavat ja viimeistelevät asiakkaan tilauksen. Paikan päällä
annoksensa nauttivat saavat ravintolan kassalta piipparin pöytäänsä kertomaan ruoan
valmistumisesta.
Keittiön työpisteet on rakennettu tarjottavien tuotekonseptien mukaan kuitenkin ottaen myös huomioon muutosmahdollisuudet
trendien muuttuessa. K-supermarket Centrumin kauppias Veli-Pekka Hussi painottaa
erityisesti valikoiman kehittämisessä myös
asiakyselyjen merkitystä. Oheiset kuvat kertovat keittiön konseptikohtaisesta varustelusta. Omassa valmistuksessa on sushia, wokkia,
bowleja, curryja, bao bun -höyrysämpylöitä,
pizzaa, pastaa, salaatteja, smoothieta ja tuorepuuroja.
K-Supermarket Centrum sijaitsee Kristiinankadun ja Eerikinkadun kulmauksessa aivan Turun ydinkeskustassa. Siellä kannattaa
poiketa katsomassa ja maistamassa Turun
ruokamaailman herkullisia makuja.
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Frontissa liesi ja wokit ovat
nopeita induktiolaitteita.
Ateriakomponentit löytyvät
laitteiden ympäriltä valmiiksi
misattuina Metos Classic
-kylmä- ja lämpövetolaatikostoihin. Laitteiden huoltotunnukset sisältävät laitteen
yksilöllisen asennus- ja
huoltohistorian sekä käyttöja hoito-ohjeet yms. muun
tarpeellisen informaation.
Frontin taustalta löytyy lisää
kylmäsäilytystilaa, työtasoja
ja automaatiset ohjelmoitavat
rasvakeittimet. Automaattinen korin nosto helpottaa
ruuhka-aikana työskentelyä.

Salaattipöydän komponentit
ovat näyttävästi tarjolla pisarasuojan takana. Massiivitaso
on kylmäputkitettu ja pitää
tuotteet hyvin kylmänä.

HUIPULLA YHÄ EDELLEEN
VUODESTA 1931 LÄHTIEN

Solo Sokos Hotelli Torni

KURKISTUS RAVINTOLAAN

Maamme ravintola- ja baarikulttuurin edelläkävijä Solo Sokos Hotelli Torni avautui
huhtikuussa reilun parivuotisen rakennuksen teknisen peruskorjauksen ja huoneiden sekä ravintoloiden uusimisen jälkeen. Torni otti paikkansa nyt ketjun laadukkaimpana hotellina. Vuonna 1931 HelsingissäYrjönkadun korkeimmalle kohdalle rakennettu 13 kerroksinen amerikkalaisista pilvenpiirtäjistä mallinsa hakenut rakennus katsoo edelleen lähes kaikkien helsinkiläisrakennusten kattojen yli.
Uudistuneessa hotellissa on viisi ravintolaa ja sen katolla häikäisevistä näköaloista nauttiva Ateljee Bar on laajennettu nyt
kahteen kerrokseen. Legendaarinen American Bar on myös palautettu aulassa sen
alkuperäiselle paikalleen laajan kupolikaton alle.
Hotellissa on 153 huonetta. Metos sai edelleen pitää paikkansa hotellin historiassa
sen keittiölaitetoimittajana.
Metoksen myymälä on 1960-luvulla sijainnut Yrjönkadulla hotelli Tornin pääovia
vastapäätä. Työstäessämme yrityksemme
100-vuotishistoriikkia löysimme arkistoistamme valokuvia, joidenka iloiset illanvietot pystyimme mielestämme paikallistamaan 60-luvulle Tornin American Bariin.
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JJ’S BBQ -ruokavaunu
parkkeerattuna Vantaalla
Nikinmäen K-Supermarketin pääoven viereiseen
terassin edessä. Some
pitää huolen, että myyntipäivät ovat kiireisiä.
Hyvää tuotetta jaksetaan odotella vaunun
sivustalla myös pieni tovi.
Samalla voi tilata myös
pramean vaunun!

JJ’S BBQ

Häikäisevän herkullinen

Salolainen Jari-Jukka Kallunki on savustuksen
moniosaaja ja yksi suomalaisen barbeque-kulttuurin tunnetuimpia ja taitavampia osaajia.
Seuraajia ja faneja hänellä on somessa jo useita kymmeniä tuhansia. Ainutlaatuiset JJ’S BBQ
barbeque-herkut ovat tarjolla viikonloppuisin
perjantaista sunnuntaihin vaimo Marin kanssa
pitämässä JJ’s BBQ -ravintolassa Salossa Myllyojankadulla. Moni on päässyt myös nauttimaan
JJ’s BBQ:n herkullisista tuotteista savunsekaisen tuoksun kera niin juhlissa, tapahtumissa ja
festareilla, missä hänen catering-palvelunsa on
tullut tutuksi suuren pyörillä kulkevan savustimen kera. Menestys perustuu ruoan tuoreuteen, huippu raaka-aineisiin ja parhaisiin barbeque-valmistusmenetelmiin. Ruokatuotteen
lisäksi Jari-Jukka Kallunki valmistaa kuluttajamyyntiin premium-luokan savustimia tuotemerkillä JJ’S BBQ Smoker. Suurin hänen itse
rakentamansa savustin, yli 2000 kg painoinen
JJ’S BBQ Smoker MEATY, löytyy Salosta oman
ravintolan pihalta.
Metos Uutiset tapasi Jari-Jukan viime vuoden lokakuisena iltapäivänä Vantaan Nikinmäen
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Kompakti valikoima on helppo ja nopea myydä
vaunusta. Listalla on kaksi burgeria ja yksi hodari. Herkulliset täytteet on säädetty kohdalleen
ja lisukkeita ei myydä erikseen. Kuvassa vasemmalla Jari-Jukka.

JJ’s BBQ Oy
Jari-Jukka Kallunki
040 763 0263
www.jjsbbq.fi

K-Supermarketin pihamaalta uuden ja suorastaan häikäisevän myyntivaunun kera.
– Mielessä oli pitempään muhinut myyntivaunun hankinta ja olin selaillut tarjontaa netistä.
Ja kun tämän sieltä bongasin, ostin sen heti pois.
Vaunu on nyt runsaan 2 kk ikäinen, kertoo Jari-Jukka uudesta hankinnastaan.
– Catering-toiminnassa vaunu korvaa myyntiteltan. Vaunu on telttaa kompaktimpi ratkaisu,
kun kaikki laitteet ovat valmiina paikallaan ja
sisätiloihin mahtuu paljon ruokaa ja tarvikkeita mukaan pakattavaksi. Terveystarkastajatkin
tykkäävät, kun on allaspöytä ja siinä hanallinen
pesupiste lämpimän veden kera. Jos on useamman päivän tapahtuma, niin todennäköisesti
otan savustimen kyllä mukaan, jotta sitten voi
paikan päällä tehdä jatkuvasti tuoretta myytävää ja näin saadaan myös herkulliset tuoksut
ilmoille.
– Tämä Nikinmäen K-Supermarket oli vaunun ensimmäinen kauppakeikka. Yöllä savustelin lihat valmiiksi ja aamulla lähdettiin Vantaata
kohden. Vaunun myyntiluukku saatiin auki varttia vaille 12 ja viimeinen burgeri myytiin vähän
yli kuusi ja siihen sitten loppui kaikki myytävä.
– Asiakkaat olivat kuulleet somen kautta
vaunun saapumisesta Nikinmäkeen ja tulivat
kauempaakin burgeriostoksille. Supermarket
Nikinmäen kauppiaan kanssa tehtiin yhteinen
Facebook-eventti, joka tavoittaa paikallisia
asiakkaita ja seuraajia tosi hyvin. Some on hyvä
markkinointikanava. Meillä on entuudestaan
hyvä tunnettavuus ja paljon seuraajia. Nyt on
jo tullut vaunulle paljon vierailupyyntöjä aina
Rovaniemeä myöten. Haastavaa, mutta ehkä
sitten jossain vaiheessa sinnekin.
– Perinteisillä Salon syysmarkkinoilla oltiin
teltan sijasta tällä vaunulla. Monipäiväiseen
markkinatapahtumaan oli helppo hakea lisää
tuotteita omasta ravintolasta. Turussa vierailtiin Ahsellin asiakastilaisuudessa, jossa jaettiin
heidän asiakkailleen vaunusta kolmisensataa
burgeria. Asiakkaat olivat tyytyväisiä ja vaunu
toimi hyvin.

vää mukaan, ettei tarvitse edestakaisin ajella.
Tekemistä Jari-Jukalla riittää moneen lähtöön. Kertomansa mukaan vaunun hankinnan
myötä hänestä vähän kuin sattuman kaupalla
tuli myös kyseisen vaunuvalmistajan maahantuoja. Sisustuksen räätälöintejä ei omaan
vaunuun tarvinnut tehdä, mutta toki erilaisia
sisustusversiointeja olisi ollut tarjolla. Vaunun
keittiövarustuksen hän suunnitteli itse Metoksen avustaessa laitevalinnoissa ja kalusteiden
mitoituksessa. Kokemusta maahantuontiyrittämisestä Jari-Jukalla riittää ravintoloisijaa edeltävältä uralta öljysäiliötarvikkeiden maahantuojana. Ravintolakokin koulutus ja kokemus
on Jari-Jukalla vankkana kivijalkana, josta hän
ammentaa osaamista yrityksensä ruokatuotteen

kehittämiseen ja toiminnan skaalaamiseen yhä
uusiin yhteistyökuvioihin. Ja tähän väliin hän
myös muistuttaa, että pitää myös huolehtia
omasta ja työntekijöiden jaksamisesta!

TALVEN TULLESSA
– Lokakuussa tarkeni vielä oikein hyvin. Toki
pahemmat tuulenpuuskat aiheuttavat välillä
pientä vilun tunnetta. Pitää vain laittaa vaunuun
vähän lämmitystä lisää, niin kyllä aiotaan kulkea
talvellakin.
Jos harkitset vastaavanlaisen ruokavaunun
hankintaa, ota yhteyttä Jari-Jukkaan. Ja kun tulee vaunun laitteistamisen ja kalustamisen aika,
on Metos apunasi!

Black Agnus Brisket Burger
on herkku, mitä tullaan hakemaan kauempaakin. Maku
on säädetty kohdalleen, tähän ei lisukkeita enää tarvita.

Naudan brisket on Texasin
kansallisruokaa parhaasta
päästä. Lihat on savustettu
tarjoilua edeltävänä yönä
ja aamulla nostettu lämpökaappiin matkaaman asiakasta kohden.

MYÖS VAUNU ON KAUPAN
Jari-Jukka kertoo, että kun vaunun keittiölaitteistusta suunniteltiin paperilla, ei kokemusta
vielä vaunun kanssa toimimisesta ollut. Nyt kokemusta vaunutyöskentelystä on kertynyt sen
verran, että kapasiteetin lisäämiseksi teemme
vielä joitakin lisäyksiä laitteistukseen.
– Isommat tapahtumat vaativat myös enemmän kuljetuskapasiteettia ja suoritankin parhaillaan ajokortin päivitystä isompaa vetopeliä
varten, johon sitten mahtuu enemmän myytä-

Vaunun kiintokalusteet on
räätälöity vaunun mittoihin Metos Classic -kaluste
sarjasta. Samaa Classic-
kalustesarjaa ovat myös
grilli- ja kylmävetari, sekä
lämpöhaude. Apuna tuotteiden säilyttämisessä
myös Metos Hatco -lämpövetolaatikosto.
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Olivia Central Station Helsinki
Norjalainen italialaiseen ruokakulttuuriin pohjaava Olivia Restaurants rantautui maahamme ja avasi ravintola Olivia Central Stationin
Helsingin rautatieasemalle ja ravintola Olivia Kluuvi avautuu toukokuun lopulla Kluuvin kauppakeskukseen. Entuudestaan ketjulla
on Norjassa yhdeksän ja Ruotsissa kaksi Olivia-ravintolaa.
Eliel Saarisen suunnittelema ja museoviraston suojelema yhdeksi Euroopan upeimmista
asemista nostettu päärautatieaseman jugend
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rakennus on ollut viime vuosina laajan julkisen
huomion kohteena. Osa asemakokonaisuutta
on saneerattu hotelliksi, jota operoi Scandic.
Myös asemarakennuksen Kaivokadun pääsisäänkäynnin ympärillä oleva kaupunkimiljöö
elävöityy arvoiselle tasolleen, kun vanhaan
lippuhalliin sijoittuvan Olivian eteen aseman
pääovien vasemmalle puolelle avautui Olivian
250-paikkainen tyylikäs terassikeidas. Olivia
Central Stationin ravintolasalissa on 320 asiakaspaikkaa, Kluuvin Oliviassa 250. Ravintolat

avautuvat lounastarjoiluun ja sulkevat ovensa klo 23.00.
Helsingin ravintolaelämää italialaisella keittiöllä piristämään tulleelle Olivia Restaurantsille Helsinki tuskin jää sen ainoaksi avaukseksi, vaan se katselee mahdollista laajentamista jo Turun tai Tampereen suunnalle.
Vaativissa kohteissa työskentelyyn tottunut
Metos valikoitui Helsingin Olivia-ravintoloiden
keittiötoimittajaksi.

Turun K-Citymarket Länkkäri
Turussa vuonna 1990 perustettu Länsikeskuksen K-Citymarket uudistui
vuoden 2021 aikana perusteellisesti lattiasta kattoon. Vain talon
runko jäi koskemattomaksi. Talotekniikka, kylmiöt, kiintokalusteet ja
valaistusratkaisut päivitettiin vastaamaan jo pitkälle tulevaisuuden
vaatimuksia pienemmästä ympäristörasituksesta. Kaikki taustatilat
uusittiin ja julkisivu pellitettiin. Verkkokauppa sai lisäksi omat tilat
uuden lähettämön ja kylmiöiden kera. Uudistuksen tärkein osa on
myymälän kierron sisälle maamme ehkä suurin tähän mennessä
toteutettu grocerant, jonka keskiössä oleva oma tuotanto on nimetty
Food Factory -brändin alle. Food Factory koostuu kahvila Coffee Cornerista, Restaurant 3 -ravintolasta ja sushibuffetista sekä kaupan omasta
panimosta, Brewerystä, Gelato-jäätelötehtaasta, Kitchen-keittiöstä sekä
Chefs Choice -palvelutiskistä.
– Food Factory idea lähti liikkeelle jo kaksi ja puoli vuotta sitten
ideointipalaverilla, jossa mietimme miltä kauppa näyttää vuonna
2025. Monen ideapalaverin saattamana syntyi uusi kauppa, joka on
ainutlaatuinen yhdistelmä uusia trendejä, perinteistä marketkauppaa ja
hyvää palvelua.Taustalle jäi kuitenkin idea, että konseptien kehitystä ja
uusiutumista jatketaan taustalla taukoamatta, kertoo vastuualuejohtaja
Ari Rantasalo.

Food Factory Kitchen on kaiken keskiössä. Ruoanvalmistus tapahtuu
asiakkaiden silmien alla. Tekijöitä on paljon ja tuoreus on käsin kosketeltavaa. Palvelutiskissäkin riittää runsaasti katseltavaa. Asiakaspalveluun on panostettu henkilöstöä lisäämällä.

Food Factory Kitchen on rakennettu avokeittiönä palvelutiskin
taustalle. Kooltaan se on pienen ruokatehtaan luokkaa. Chefs Choice
-palvelutiskin ja keittiön väliin on sijoitettu kaksipuolinen jäähdytetty
Metos Classic -keskilattiatyöasema, jossa valmistuvat muun muassa
täytetyt patongit.

Asiakkaiden silmien alla toimiva tuotantokeittiö Food Factory Kitchen
on moottori kaiken ytimessä ja se esivalmistaa monet tuotteet Restaurant 3 -ravintolaan ja sen sushibuffettiin. Kitchenissä valmistuvat
myös kaikki ruoat, salaatit ja patongit Chefs Choice -palvelutiskiin,
josta löytyvät myös lihat, kalat ja grillituotteet ja uutuutena paikan
päällä valmistetut frittituotteet. Kitchenin valmistus seuraa uusimpia
ruokatrendejä, tuttua kotiruokaa unohtamatta.
– Haluamme jatkossakin olla alueemme paras kauppa. Iloksemme
muutos sai asiakkailta heti alkuun hyvää palautetta. Ravintola ja kahvila
ovat suosittuja, kuten myös oman panimon oluet, joita nyt tuotetaan
neljää eri laatua ja ne on nimetty lähisaariston ja majakoiden mukaan.
Lisäksi myymälän sisustukseen olemme lainanneet merellisen ilmeen
tästä upeasta saaristostamme, kertoo Ari.
Kuvassa vasemmalla vastuualuejohtaja Ari Rantasalo ja keittiömestari Matias Peippo takanaan kaupan Restaurant 3 ravintola.
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Itsudemo

kokkaa ja wokkaa
Itsudemo on meille monelle suomalaiselle tuttu
sushiravintola, jonka brändiin törmäämme yhä
useammin myös S-ryhmän myymälöissä. Kaikissa Itsudemoissa valmistus tapahtuu paikallisesti
omissa keittiössä ja näin sushi sekä muu ruoka
tarjoillaan aina tuoreena ja nautitaan paikan
päällä tai otetaan mukaan take away -rasioissa.
– Ensimmäinen Itsudemo sushiravintola perustettiin Tampereen Hallituskadulle ja Itsudemon
Sushibar Tampereen Sokokselle vuonna 2017.
Tästä lähtien Itsudemo on laajentunut vauhdilla
käsittäen nyt 12 ravintolaa ja lähes 40 sushibaaria ympäri Suomea. Virossa on myös kolme
sushibaaria ja laajentumista Ruotsiin ja Norjaan
ollaan myös kartoittamassa, kertoo Helsingin/
Uudenmaan alueen sushibaareista vastaava
aluepäällikkö Krista Kemppainen.
Itsudemo-sushiravintolat tarjoavat herkullisen
sushibuffetin runsaiden vegaanivaihtoehtojen
kera sekä lisäksi lämpimän buffetin sisältäen vii-
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koittain vaihtuvat kasvis- ja liharuoat kastikkeineen kuten esimerkiksi ankkaa, kanaa, nautaa,
tiikerirapuja, keitettyä ja paistettua riisiä ja nuudelia. Markettien sushibaareissa on itseotossa
tarjolla laaja sushivalikoima.
– Olemme kehittäneet myymälöiden sushibaareja edelleen siten, että suurimpiin pisteisiin
olemme lisänneet wok-tuotteen sushin rinnalle.
Näissä sushibaareissa wok on brändätty nimellä Firewok. Päinvastoin kuin sushissa, wokissa
on kokki, joka palvelee asiakasta. Valittavat
wokin raaka-aineet ovat esillä kylmävitriinissä, josta asiakas osoittaa kokille haluamansa
annossisällön. Samalla kokki poimii tuotteet
wokpannulle sekä kyselee edelleen asiakkaan
maustemieltymyksistä ja aloittaa annoksen
kypsentämisen tehokkaalla induktiowokilla.
Valmis annos kaadetaan wokpannusta kuumana take away -rasiaan, joka maksetaan myymälän kassalle. Erikoisvalmisteisissa wokrasioissa
ruoka säilyy pitkään lämpimänä, kertoo Krista.

Metos Uutiset vieraili Helsingin Itäkeskuksen
Prisman Itsudemo Sushibarissa, joka käsittää
sushibuffetin lisäksi palvelevan Firewok-valmistuspisteen. Firewok-piste on jatkona sushi
buffetin itsepalvelulinjan vieressä ja tekee
kokonaisuudesta varsin näyttävän ja herkullisen näköisen. Ruuhka-aikoina wokasiakkaita
palvellaan myös valmiiksi tehdyillä aterioilla,
jotka ovat esillä lämpövitriinissä sushibaarin
ulkoreunalla. Suurin osa sushibaarin pinta-alasta on keittiötä, jossa useat kokit työskentelevät
rinnakkain valmistaen päivän tarjonnan. S
 ushin
valmistusta ja wokkaamista voi ostostensa lomassa seurata matalan lasiseinän takaa ja näin
kasvattaa ruokahalujansa.
Vaikka Suomen kansallisruoka on ruisleipä, ovat
sushi ja wokki olleet jo kauan suomalaisten arkiruokaa. Näitä makuja yhdistää tuoreus ja terveelliset raaka-aineet, joissa parhaan mukaan
hyödynnetään myös lähituottajien tarjontaa.
Nauttikaamme maamme monipuolisesta ruokatarjonnasta!

<-Itsudemo Sushibar tarjoaa sushibuffetin lisäksi
myös myös paikan päällä valmistettua wokkia. Konseptin nimi on Firewok. Kiireisimpään
lounasaikaan valmiita wok-ateriapakkauksia on
valmiina tarjoilla myös sushibaarin ulkoreunalla
sijaitsevassa lämpövitriinissä.
-> Itsudemon herkullinen sushibuffetti on tarjolla
ruokatorilla klo 10.00 – 21.00. Valikoimaa täydennetään päivän kuluessa jatkuvasti kysynnän
mukaan. Kiireisimpänä aikoina tämä on varsin
haastavaa. Sushitarjottimet lepäävät Metoshuurretasojen päällä. Tässä pisteessä käytetään
kahta kaksimetristä huurretasoa.

Prisma Itäkeskuksen asiakkaat ovat ottaneet meidät hienosti vastaan. Valmiiden ruokien kysyntä on
ollut syystäkin jo pitkään nousussa. Tuoreet ja juuri paikan päällä valmistetut ateriamme ovat olleet
tervetullut vaihtoehto niin kotiin kuin työpaikalle
mukaan otettuna. Työpäivän aikana ei myynniltä
tai keittiötyöltä hiljaista hetkeä juuri löydy, kertoo
huhtikuun alussa Helsingin Itäkeskuksen Prisman
ruokatorin yhteyteen avatun Itsudemon ravintolapäällikkö Jinmin Liang (kuvassa).

Itsudemon wok-pisteessä asiakas kertoo toiveensa kokille.
Vitriinin etuseinään on nuotitettu ohjeet aterian kokoamiseen eli ensikertalainenkin pääsee alkuun vaivattomasti.
Kun ainesosat ovat koossa, kokki poistuu wokkipannujen
äärelle kypsentämään annosta, jonka hän sitten täyttää
kuumana kertakäyttöiseen take away -rasiaan ja ojentaa
asiakkaalle. Kypsentämättömät ateriakomponentit ovat
esillä ja valittavissa Metos Proff -salaattivitriineissä. Vitriinien palvelupuolella on salaattialtaasta jatkettu yhtenäinen kokin töskentelyä helpottava työtaso.

Itsudemon sushikeittiössä esivalmistuksessa käytetään apuna automaattisia
Metos Lux -riisinsekoittajia, Metos Maki
Sheet -robotteja ja Metos Nigri -robotteja. Riisinsekoittajasta valmistuvaa
tuoretta sushiriisiä säilytetään Metoksen
Blue Boxeissa odottamassa valmistusta.
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Ruostumattoman teräksen
taitaja ja ammattikeittiöalan
konkari täyttää sata vuotta
Metos sai alkunsa 100 vuotta sitten,
kun Oy Metalliteos -niminen helsinkiläisyritys merkittiin kaupparekisteriin. Vuonna 1922 perustajilla ei ollut
suuria pääomia, mutta ideoita ja pitkäjänteisyyttä sitäkin enemmän. Yhtenä ensimmäisten joukossa Metos
opetteli työstämään uutta mullistavaa
materiaalia, ruostumatonta terästä ja
löysi sitä kautta melko pian tiensä suomalaisiin ammattikeittiöihin. Yrityksen juridinen nimi on vuosien saatossa
muuttunut, mutta tuotemerkki, Metalliteos-sanasta ylimääräiset kirjaimet
poistamalla muokattu Metos on vakiinnuttanut paikkansa ammattikeittiöalan
ykkösosaajana ja yhtenä suurimmista
eurooppalaisista alan yrityksistä.

Metoksen perustaja Aare Leikola (1893-1973)
oli monitoimimies, joka ehti yrityksen johtamisen ohella toimia myös kansanpuolueen
kansanedustajana vuosina 1951-1958.
Leikolassa oli ripaus keksijää, mistä kertovat
hänelle myönnetyt patentit. Yksi patentti on
myönnetty ysköskuppien pesu- ja desinfioimiskoneelle vuonna 1933. Metos valmisti
näitä laitteita aikana, jolloin tuberkuloosi oli
merkittävä kansansairaus Suomessa.
Kuva Eduskunta/Nyblin.
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Metalliteos muutti Fleminginkadulta Elimäenkadulle 1920-luvun
lopulla. Kuvassa Elimäenkadun rakennuksia 1950-luvulta. Kuvan
vasemman puoleisen hallin tilalle rakennettiin 1960-luvun alussa
6-kerroksinen tehdasrakennus.

Yrityksen voimahahmo oli diplomi-insinööri
Aare Leikola. Hän haki oppia Yhdysvalloista ja
perehtyi siellä erityisesti metallin käsittelyyn ja
massatuotantoon. Yhtenä harjoittelupaikkana
toimi Cadillacin autotehdas Detroitissa.
Aare Leikolan lisäksi muita yrityksen perustajajäseniä olivat, Armas Oulasvirta, Artturi Halmes, Heikki Piha ja K.T. Alho. Yhtiöjärjestyksen
mukaan tarkoituksena oli ”kaikenlaisen metalliteollisuuden harjoittaminen Helsingin kaupungissa, voiden yhtiö myös ulottaa toimintansa
muihin osiin Suomea”.
Myöhemmin, perustamisvuonna 1922 Aare Leikolan veli Erkki Leikola liittyi omistajakuntaan. Alkuaikojen Metos oli melko pitkälle
Leikolan perheyritys. Suvun edustajia oli runsaasti sekä yrityksen omistajakunnassa että
hallinnossa. Aikansa liikemiehet olivat todellisia moniosaajia. Aare että Erkki toimivat molemmat myöhemmin myös kansanedustajan
tehtävissä. Molemmissa veljeksissä oli myös
ripaus keksijää ja heidän nimiinsä on kirjattu

useita patentteja.
Helsingin Fleminginkadulla vuokratiloissa
aloittanut yritys sai ensimmäisen mittavan tilauksensa Suomen puolustusvoimilta. Armeijalle
valmistettavat metallinapit ja muutkin virkamiesten asusteisiin kuuluvat tunnusmerkit toivat kaivattua volyymia tuotantoon. Aloittelevassa yrityksessä tehtiin ensimmäisinä vuosina
varsin sekalaisia metallialan töitä, esimerkiksi
vöitä tenniksen pelaajille.

ERIKOISPAJASTA
AMMATTIKEITTIÖOSAAJAKSI
1920-luvun edetessä Metos alkoi työstää ruostumatonta terästä ja ensimmäiset suurkeittiökalusteet ja -laitteet näkivät päivänvalon. Volyymia toivat lisäksi laitetoimitukset kemian-,
tekstiili- ja elintarviketeollisuudelle. Tuon ajan
ammattikeittiöt olivat varsin vaatimattomasti
varustettuja. Lisäksi keittiöiden vähäinen lukumäärä asetti omat rajoituksensa tuotannolle.

1930-luvun lopulla laskettiin Suomessa olevan noin 300 merkittävää ruostumattomilla teräslaitteilla varustettua keittiötä. Insinööri Niilo
Järnvallin mukaan Suomessa oli vuonna 1938
vain 21 sähköistettyä suurkeittiötä. Tuolloin
sähkö teki vielä tuloaan ja monen keittiön perusvarustukseen kuului vielä puilla lämpenevä
liesi. (Teknillinen aikakauslehti 1/1938)
Ideoita ja osaavia käsiä Metoksessa oli
enemmän kuin muita tarpeellisia resursseja.
Aikalaisilta jälkipolville säilyneet hallituksen
pöytäkirjat paljastavat, että alkuaikojen toiminnan kehittymistä jarruttivat ainainen pula
raaka-aineista ja käyttöpääomasta. Perimätieto
kertoo, että Juho Kusti Paasikivi -niminen pankinjohtaja eväsi Metokselta lainan. Perusteluna oli, että ”metalliteollisuus ei tule Suomessa
menestymään”.
Presidentiksi kohonnut J.K. Paasikivi ja kansanedustaja Aare Leikola eivät myöhemminkään olleet mitään sydänystäviä. Siitä huolimatta kohtalo yhdisti Metoksen ja Paasikiven
vielä kerran - yrityksen tehdas ja pääkonttori
Keravalla sijaitsevat tänä päivänä presidentin
entisillä mailla.
Alkuaikoina Metoksen tuotekirjo oli varsin
laaja. Erilaisia koneita tehtiin niin sairaaloille
kuin elintarviketehtaille. Yhdistäväksi tekijäksi muodostui raaka-aine. Metoksesta kasvoi
maan suurin ruostumattoman teräksen käsittelijä.

Merkittävin ammattikeittiöalan ulkopuolisista sarjatuotteista oli sähkökiuas. Metoksen
vuonna 1938 SOK:n Vaasan aluekonttoriin toimittama kiuas on tiettävästi maailman ensimmäinen tehdasvalmisteinen sähkökiuas. Varsinaiseen vauhtiin kiuaslinja pääsi vasta 1960-luvulla, jolloin alkaneen tehokkaan sarjavalmistuksen myötä Metoksen kiukaat löysivät tiensä
aina Japaniin ja Yhdysvaltoihin saakka.

KESTÄVÄT PADAT
Vuonna 1928 Metos vuokrasi tontin Elimäenkadulta Helsingin Vallilasta. Nyt saatiin käyttöön
entistä ehommat toimitilat ja mahdollisuudet
tuotannon laajentamiseen. Rakennusprojekti
eteni vaiheittain. Takapakkia koettiin vuoden
1938 tulipalossa, mutta sitkeästi päätettiin rakentaa tilalle uutta ja ehompaa. Henkilökunnan
määrä kasvoi tuotantotilojen kanssa samaa tahtia. 1940-1950 -lukujen vaihteessa Metos työllisti jo 260 henkilöä.
Helsingin kaupungin Elintarvikekeskus tilasi
mittavan Metos-laitearsenaalin, jonka avulla oli
tarkoitus ruokkia vuoden 1940 olympiakisojen
vieraat. Toinen maailmansota kuitenkin muutti
kaiken. Olympialaiset jäivät pitämättä ja niin
jokainen kansalainen kuin jokainen yrityskin
sai kantaa kortensa kekoon Suomen itsenäisyyden puolesta.
Sota-aikana Metos sopeutti toimintansa

Metos on valmistanut ammattikeittiölaitteiden ohella myös muutamia kuluttajatuotteita. Suksisiteiden ohella metallinen säästölipas on monille suuriin ikäluokkiin kuuluville ihmiselle tuttu esine. 1930-1950-luvulla tehdyn lippaan tunnistaa Metoksen valmistamaksi stanssatusta O/Y Metalliteos-tekstistä.
1930-luvun pulavuosina resurssit
olivat tiukoilla, mutta mainoslauseet olivat sitäkin lennokkaampia.
Tämä ilmoitus julkaistiin Duodecim-lehdessä vuonna 1931.

Suurten keittiöprojektien toimittaminen on ollut Metoksen ydinosaamista jo 1930-luvulta lähtien. Ensimmäisenä mittavana, kaikki laitteet sisältävänä Metos-keittiönä pidetään juuri ennen talvisodan syttymistä valmistunutta Alkon Salmisaaren keittiötä. Keskussairaalaverkoston rakentaminen vaati tavarantoimittajilta
aivan uudenlaista osaamista.
Kuvassa Helsingin kaupungin Elintarvikekeskus Helsinginkadulla 1940-luvun alussa. Nämä Metos-padat palvelivat uskollisesti aina 1980-luvulle
asti. Tämä oli aikoinaan yksi suurimpia toimituksia ja alkujaan se oli ajoitettu valmistumaan Helsingin Olympialaisten muonitustarpeita varten.
Kuva Helsingin kaupunginmuseo/
Foto Roos.
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1950-luvulla aloitetut asiakaskoulutukset ovat vaatineet joko taloon palkattuja omia osaajia tai pätevien yhteistyökumppaneiden löytämistä. Kuvassa aikansa julkkiskokki, televisiosta tuttu keittiömestari Veijo Vanamo
pitää Metoksen asiakkaille esitelmää
vihannesten käsittelystä, kuva vuodelta 1985.

niukkaan raaka-aineiden saatavuuteen ja puolustusvoimien tarjoamiin sotilastilauksiin. Noin
sata henkilöä työllistänyt Metos toimitti rintamalle muun muassa moottorigeneraattoreita,
kenttäkamiinoita, sumutuslaitteita, kenttäkeitinten vesikattiloita, miinan kuoria, kaasunaamarin solkia ja avaimia sekä suksisiteitä.
Pieni kotiseutukierros mummolan vintillä
voi paljastaa yllättäviä Metos-tuotteita. Tunnetuin edellä mainituista artikkeleista on suksiside, joita valmistettiin suuret määrät myös
harrastekäyttöön. Hyvänä kakkosena kotoa
löytyvistä Metos-aarteista tulee metallinen
säästölipas, joita tehtiin 1930-1950-luvuilla.
Olympialaisten peruuntumisesta huolimatta elintarvikekeskuksen laitteet eivät jääneet
virattomiksi. Ne valjastettiin palvelemaan kaupungin ruokahuollon asiakkaita volyymin ollessa aluksi juhlavat kaksikymmentätuhatta annosta päivässä. Padat kestivät käytössä lähes
40 vuotta ja yksi niistä on tällä hetkellä kunniapaikalla Metoksen museossa.
Metoksen ohella myös sen samoissa tiloissa
toimiva ja osin samojen omistajien hallinnoima
”sisaryritys” Oy Physica Ab toimitti puolustusvoimille tarvikkeita. Vajaa 20 henkilöä työllistänyt Physica katsottiin strategisesti jopa niin
tärkeäksi, että puolustusvoimat teetti sille valmiin evakuointisuunnitelman. Sota-arkistosta
löytynyt, 1.4.1941 päivätty suunnitelma piti sisällään seikkaperäisen selvityksen siitä kuinka
kompassien ja suuntakehien valmistus tuli siirtää Parkanoon Roihan autokorjaamolle.
Physican ykköstuote oli kompassi, joka taisteli markkinoiden ykkösasemasta toisen koti-
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maisen toimittajan kanssa. Physica jäi kakkoseksi ja katosi yrityskartalta. Mittelön voittanut
yritys, Suunto, jatkaa toimialalla edelleen.

TEHOKAS SUURKEITTIÖ NÄKEE
PÄIVÄNVALON
1950-luvulla sodan jäljet alkoivat peittyä ja elettiin monella tavalla optimismin ja jälleenrakennuksen kulta-aikaa ja tämä vauhti tarttui myös
Metokseen. Tuon ajan dokumentteja selatessa
ei voi välttyä ajatukselta mitä olisikaan saatu
aikaan, jos kaikesta ei olisi ollut niin huutava
pula. Jo pelkästään raaka-aineiden saannin turvaaminen vei kohtuullisen suuren työpanoksen.
Toisaalta voidaan ajatella, että resurssien
niukkuus pakotti käyttämään kaiken luovuuden
– timantithan syntyvät tunnetusti paineessa.
Esimerkkinä oli oman ammattikoulun perustaminen. Kun osaajia ei ollut, päätettiin niitä
kouluttaa itse.
Vuonna 1948 taloon palkattu diplomi-insinööri Martti Setkänen pisti markkinointiin
vauhtia ja tulokset alkoivat näkyä. Metos Uutiset -lehden välityksellä jaettiin asiakkaille
ajankohtaista tietoa ammattikeittiölaitteista.
Vuonna 1950 startannut julkaisu on säilyttänyt
alkuperäisen ideansa ja nimensä ja on tehtyjen
tutkimusten mukaan yhä edelleen yksi luetuimmista alan asiakaslehdistä.
Martti Setkänen ideoi myös koulutustilaisuuksia. Metoksen järjestämät Emäntäpäivät ja
huoltokoulutukset olivat tuohon aikaan ainutlaatuisia ja saivat valtavan suosion. ”Tehokas
Suurkeittiö” -niminen kirja oli niin ikään Martti

Kiuas on ollut Metoksen menestynein kuluttajatuote. 1960-luvulla laitevienti koostui Marine-laitteista ja kiukaiden viennista Japaniin ja
USA:aan. Metos Sauna Inc:n myyntikonttorissa Seattlessa oli viisi koesaunaa kuumana aamusta iltaan ja
kauppa kävi. Kiuasmalliston nimi oli
Metos Sisu.

Vuonna 1950 alkunsa saanut Metos
Uutiset on yksi alan luetuimpia asiakaslehtiä. Ensimmäisen lehden kansi vuodelta 1950. Kuvassa on makkaroiden höyrykeittokaappi ja kuvatekstissä lupaus esitellä uusi tuote
joka numerossa.

Setkäsen käsialaa. Teoksesta tuli moneksi vuodeksi alan ylivoimaisesti paras tietolähde niin
suunnittelijoille ja keittiöväelle kuin opettajille
ja opiskelijoillekin.

VALMISTUSTA JA VÄLITYSTUOTTEITA
Myös tuotevalikoima koki 1950-luvulla muutoksia. Selkeä jako oman valmistuksen ja välitystuotteiden välillä alkoi vakiintua. Metalliteos keskittyi valmistamaan tuotteita ja tytäryritys Metava tuli markkinointikanavaksi
aluksi välitystuotteille ja myöhemmin kaikelle
laitemyynnille.
Kun volyymit kasvoivat, tuli ostotoiminnastakin yhä ammattimaisempaa. Metoksella seulottiin yhä tarkemmin ne yhteistyökumppanit,
joiden tuotteet otettiin täydentämään omaa
valmistusta. Tarkoitus oli löytää alan parhaat
osaajat ja tehdä heidän kanssaan työtä pitkäjänteisesti. 1950-luvun lopulla alkanut yhteistyö
Metoksen ja ruotsalaisen vihannesleikkurivalmistaja Hällden kanssa on yksi pisimpiä mitä
ala tuntee.
1940-luvulla käyttöön otettu tuotemerkki,
Metalliteoksesta lyhennetty versio ”Metos”,
vakiintui käyttöön. 1950-luvulla avattiin ensimmäinen pysyvä laitenäyttely ja otettiin muitakin
merkittäviä askeleita, joiden jäljet näkyvät vielä
tänä päivänä. Niin vientirintamalla, laivakeit-

Mainoksen Metoksen Finnchef-uuneja 70-luvulta on edelleen käytössä monessa paikassa. Ennen yhdistelmäuunien tuloa kiertoilmauunit olivat hittituote, joka hankittiin jokaiseen nykyaikaiseen keittiöön. Uunin yhtenä ominaisuutena on miehekäs käyntiääni, jonka
ansiosta kokki tietää aina milloin
laite on päällä.

Metos Master 515 -kupuastianpesukoneita valmistumassa 1960-luvulla Keravan tehtaalla. Mekaanisella ohjausjärjestelmällä toimivat
astianpesukoneet olivat luotettavia ja kasvattivat Metoksen mainetta laatulaitteiden valmistajana.
Näiden käyttöikä lähenteli jopa 20
vuotta. Onpa joku asiakas välillä
valitellut, että ei pääse ostamaan
uutta konetta, kun myymme näihin yhä varaosia.
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Metos Micronic -mikroaaltouuneja valmistuslinjalla. Laiteinnovaatioita kultaiselta kuusikymmentäluvulta. Vuonna
1965 päivänvalon nähnyt Metos Micronic oli ensimmäinen Suomessa valmistettu mikroaaltouuni. Laitteessa oli vesijäähdytys ja aitoa tiikkiä olevat puuosat.

Tuotantopiirrustus 60-luvulla valmistetusta Metos Master 5 -astianpesukoneesta. Ei tarvinnut kupua nostella.
Kupu kallistettiin molemminpuolisesta kahvasta korin tullessa ja mennessä.

Innovatiivinen keikkukupupesukone
Metos Master 5 1960-luvulta. Koneen
tuotantopiirros ylempänä.
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tiöissä kuin keittiösuunnittelussakin mentiin
eteenpäin. Ja ne lykkääntyneet olympialaisetkin saatiin vihdoin järjestettyä. Metos valittiin
vuoden 1952 kisojen keittiölaitteiden yhteistyökumppaniksi.
Vuosikymmenen lopussa vaihtui myös isäntä. Instrumentarium Oy tuli Metoksen pääomistajaksi. Muutos oli merkittävä, kun perheyrityksestä tuli osa pörssiyhtiötä. Metos kuitenkin säilytti omaleimaisuutensa ja sai uudelta
omistajalta entistä paremmat resurssit kasvutavoitteidensa toteuttamiseen. Yrityskaupan
myötä Instrumentariumilla oli kaksi ammattikeittiölaitteita valmistavaa yksikköä, Metos
ja Merivaara. Johdossa tehtiin pian merkittävä
linjanveto: Metos keskittyy keittiöihin ja Merivaara huonekaluihin, sairaalakalusteisiin ja muihin vastaaviin tuotteisiin.

KOKO SUOMEN METOS
1960-luvulla Metoksella mietittiin tapoja palvella entistä paremmin koko Suomen tarpeita. Alueelliset myyntikonttorit toivat yrityksen
lähemmäksi asiakkaita. Oulun myyntikonttori

perustettiin vuonna 1962 ja tätä seurasivat pian
Turku, Tampere ja Kuopio.
Tänä päivänä myyjien asiakaskäynnit ovat
meistä itsestäänselvyyksiä, mutta monen yllätykseksi tämä käytäntö yleistyi alallamme vasta
noin 50 vuotta sitten. Jälleen Metos oli suunnannäyttäjänä. Kun myyjät alkoivat tehdä tarjousten perässä asiakaskäyntejä, olivat he hyvin
odotettuja vieraita. Aikalaisten mukaan myyntiedustajia pidettiin ”kuin piispaa pappilassa”.
Kun Metos alkoi julkaista 1960-luvun puolivälin jälkeen hinnastoja ja postitti ne laajaan
jakeluun, oli se jälleen jotakin täysin uutta. Painettujen hinnastojen ja kuvastojen julkaisua
jarrutti hurjaa vauhtia laukannut inflaatio sekä
valuuttakurssien muutokset. Esimerkiksi 30
prosenttinen devalvaatio teki kerralla hinnastoista vanhoja.
Vuonna 1962 myös huoltopalveluiden kehittäminen otettiin sydämen asiaksi. Huoltotoimintaa on Metoksessa ollut niin kauan kuin laitevalmistustakin. Kun huolto-osasto erotettiin
omaksi palveluyksikökseen, voitiin sille taata
tarvittavat resurssit ja kehittää toimintaa pitkällä tähtäyksellä.

Henkilöstön koulutuksella havaittiin selkeä
yhteys korkeaan asiakastyytyväisyyteen. Keittiösuunnittelun ja muiden palvelujen kehittyessä Metokselta edellytettiin pelkän laitetoimittajan sijasta asiantuntijan roolia. Henkilökunnan
osaamiseen alettiin kiinnittää eritystä huomiota
ja tämä näkyi niin rekrytoinneissa kuin metoslaisille järjestetyissä koulutuksissakin.

UUDELLEENJÄRJESTELYJÄ JA SUUNTA
KOHTI KANSAINVÄLISTYMISTÄ
Uusi omistaja Instrumentarium järjesteli
1960-luvulla teollista tuotantoaan uuteen uskoon. Vuonna 1965 Metalliteos ja Merivaara
fuusioitiin ja muutamaa vuotta myöhemmin
kaikki teolliset toiminnot sulautettiin emoyhtiö
Instrumentariumin alle.
Metoksen suurkeittiöpuoli ja kiuasvalmistus katsottiin tulevaisuudessakin elinkelpoisiksi tuoteryhmiksi, mutta sairaalalaitteet, kuten
autoklaavit, olivat lopetuslistalla. Metoksen
toimintoja alettiin keskittää pikku hiljaa Keravalle, jonne Instrumentarium oli rakennuttanut
Merivaaran kalustetehtaan.
1960- ja 1970-luvuilla Metoksesta tuli yhä
kansainvälisempi yritys. Ruotsista vuonna 1974
hankitun Accordin kylmälaitetehtaan myötä
ryhmään saatiin ensimmäinen ulkomaalainen
valmistusyksikkö. Instrumentarium siirsi Merivaaran kalustetuotannon 1970-luvun lopulla
Lahteen. Näin Keravan toimitila jäi kokonaisuudessaan Metokselle, joka keskitti sinne kaikki
toiminnot aina myyntiä ja laitenäyttelyä myöten.

Kaipasen uunitehtaan ja Insinööritoimisto
Ståhlin oston avulla Metos tuli mukaan myös
leipomoalalle. Vuosikymmenen lopussa alettiin rakentaa myymäläkeittiöitä, joissa Metos
oli vahvasti mukana. Leipomo-osaaminen oli
todella tarpeen kun seuraavan vuosikymmenen
alussa paistopisteet alkoivat tehdä laajemmin
tuloaan myymälöihin ja Metoksen uunit löysivät tiensä ruokakauppoihin.

HAASTAVA 1990-LUKU
1990-luvun alussa Suomen talouselämä kohtasi ennennäkemättömän kovan laman. Markkinat katosivat alta myös ammattikeittiöpuolella kun sekä yksityiset että julkisen sektorin
asiakkaat lopettivat investoinnin kuin seinään.
Lamaa syvensi se, että samaan aikaan myös tärkeä Neuvostoliiton kauppa tyrehtyi.
Metoksen ykköshaastajat ovat aikojen kuluessa vaihtuneet. Laman kynnyksellä markkinakakkosen paikasta taisteli Hackman Suurkeittiöt Oy. Hackman oli lähtenyt 1970-luvulla
mukaan ammattikeittiölaitemarkkinoille ostamalla osuuden Primakit-nimisestä yrityksestä.
Vuonna 1982 Hackman lunasti koko Primakitin
osakekannan itselleen ja rakensi tämän ympärille oman suurkeittiöyksikön, jolla oli sekä omaa
valmistusta että välitystuotteita.
Hackmanin suurkeittiöpuoli oli reilu 20 vuotta sitten saman ongelman edessä kuin Metoskin - markkinat eivät vetäneet kotimaassa ja

Oma keittiösuunnittelu alkoi Metoksessa jo 1950-luvulla. Vuonna 1985 Metoksen suunnittelupalvelussa siirryttiin tietokonepohjaisen Medusa-sovelluksen
käyttöön. Lisäksi myynnin käyttöön oli
1980-luvun puolivälissä suunniteltu kätevä magneettialusta, jonka avulla pystyi asiakkaan kanssa yhdessä suunnittelemaan keittiön irrallisten laitemagneettien avulla.

Keittiöiden laitekannan kasvaessa huollosta tuli yhä tärkeämpi osa palvelukokonaisuutta. Metos-huollon perustamisvuotena voidaan pitää virallisesti vuotta 1962, jolloin siitä muodostettiin oma tulosyksikkö. Kuvan huoltoauto poseeraa Turun huollon edessä Ampumakentäntiellä.

LAIVOJA JA RAVINTOLOITA
1980-luvulla myynti kehittyi niin volyymin kuin
rakenteensakin osalta. Yhtenä kasvualueena
oli laivapuoli. Monet Suomessa ja maailmalla valmistetut loistoristeilijät varustettiin Metos-keittiöin. Vuonna 1982 Metoksen vienti
oli jo suurempi kuin kotimaan myynti. Vuosia
tehty työ palkittiin ja mittavat laitetoimitukset
Neuvostoliittoon toivat tehtaille kaivattua volyymia. Kun kiuasvalmistus lopetettiin vuonna
1983, tuli Metoksesta puhtaasti ammattikeittiölaitteisiin keskittynyt yritys.
Kotimaan myyntiverkostoa kehitettiin
vuonna 1984 siten, että erillinen ravintolaosasto keskittyi palvelemaan yksityisessä omistuksessa olevien ravintoloiden ja kahviloiden
asiakaskuntaa. Ravintolaosaston perustamisen
myötä Metoksen palvelukyky yksityissektorilla
koheni huomattavasti. Ravintolapuolen erityisosaajia palkattiin sekä suunnitteluun että myyntiin. Ajoitus oli oikea, sillä 1980-luvun loppua
kohden Suomen ravintolamarkkinat alkoivat
kehittyä vauhdilla.
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tärkeimmät vientimaat tuntuivat nekin olevan
taantuman kourissa.
Kun lama ei näyttänyt päättymisen merkkejä, joutuvat alan valmistajat miettimään
yhteistyömuotoja. Neuvotteluja käytiin sekä
kansainvälisesti että suomalaisten yritysten
kesken. Selvää oli, että romahtaneilla markkinoilla kaikille ei riittänyt jaettavaa. Itse asiassa
koko teollisuusalan säilyminen Suomessa oli
vaakalaudalla.

UUSI KASVU ALKAA

Metos Uutiset ajan hermolla. Vuonna
1971 avattu Tampereen Näsinneula varustettiin Metos-laitteilla. Metos Uutisten ravintola-alan erikoisnumero esitteli
hulppean kohteen. Lisäksi tässä numerossa kerrottiin, että pizza on rantautumassa Suomeen.

Espoon Kaupunkiopiston keittiö vuodelta 1986 on tyyppiesimerkki sen ajan
valmistuskeittiöstä. Patojen veivikallistus muuttui sähkökallisteiseksi vasta seuraavalla vuosikymmenellä. Kiertoilmauunit olivat kehityskaarensa huipulla ja painekeittokaapit olivat ruoanvalmistuksessa patojen kanssa keskeisellä sijalla.

Ratkaisu alan kannattavuusongelmiin löydettiin vuonna 1994 kun Metoksen ja Hackmanin
suurkeittiötoiminnot päätettiin yhdistää – syntyi Hackman Metos Oy. Instrumentarium jäi
aluksi vähemmistöosakkaaksi ja luopui neljä
vuotta myöhemmin omistuksestaan, jolloin
pörssiyritys Hackman Oyj jäi Metoksen ainoaksi omistajaksi.
Järjestelyllä saatiin aikaiseksi tarpeeksi suuri
yritys, jolla oli resursseja lähteä kansainvälistymään ja viemään suomalaista suurkeittiöosaamista maailmalle. Aikaisemmin monialayrityksenä toiminut Hackman Oyj puolestaan päätti
keskittyä vain kahteen toimialaan, Iittala, Arabia, Hackman ja Röstrand -tavaramerkeistä
tunnettuun Designoriin sekä Metokseen.
Uuden omistajan myötä Metokselle avautui mahdollisuus olla aktiivisesti mukana alan
yritysjärjestelyissä. Metos kasvoi sekä orgaa-

nisesti että yritysostojen kautta ja nousi ennätysnopeassa ajassa yhdeksi toimialan suurimmista yrityksistä Euroopassa.

MILLENIUMIN JÄLKEEN
Yritysostojen lisäksi investoimme voimakkaasti uuteen vuosituhanteen rakentamalla uuden
kansainvälisesti palvelevan koulutuskeskus
ja myyntinäyttely Metos Centerin Keravalle vuonna 2002, jota on kehitetty yhä näihin
päiviin saakka tarjoamaan asiakkaillemme viimeisin näkymä niin laitteiden kuin prosessien
kehitykseen.
Mittava toimialajärjestely alallamme nähtiin vuonna 2004. Ammattikeittiölaitteisiin keskittynyt perheomisteinen Ali Group kiinnostui
Metoksesta ja teki sen vuoksi ostotarjouksen
koko Hackman Oyj:n osakekannasta. Näin perinteikäs, vuonna 1790 perustettu Hackman
poistui Helsingin pörssistä. Sen toinen toimiala, Iittala-nimen alle keskitetty kulutustavarapuoli myytiin pois ja on tänä päivänä osa Fiskars Oyj:tä.
Metos on jatkanut toimintaansa Ali Groupin
itsenäisenä liiketoimintayksikkönä ja toteuttanut omaa kasvustrategiaansa. Vuonna 2007
Metos kasvatti osuuttaan Norjassa ostamalla sieltä kaksi yritystä: Bjørgvin Storkjøkken
& Vaskeriutstyr AS:n ja Norplan Storkjøkken
AS:n.
Olemme jatkuvasti tehostaneet ja kehittäneet Keravan tuotetehtaan ja Sorsakosken kalustetehtaan valmistusta kuten myös panostaneet tuotekehitykseen voidaksemme ylläpitää
kilpailukykymme.
Kansainvälisistä ketjuasiakkaista on muodostunut merkittävä asiakassegmentti, jota
maantieteellisen kattavuutemme ansiosta pystymme palvelemaan yli maanrajojen. Metos
Marine on keskittynyt rahti- ja erikoisalusten
keittiöihin ollen nyt yksi alansa maailman johtavista toimijoista.
Tuotteiden rinnalla olemme edelleen muistaneet kehittää palvelujamme suunnittelussa,
koulutuksessa, projektoinnissa sekä huollossa,
niin että meillä on asiakkaalle edelleen tarjottavana kestävää kehitystä tukeva kokonaisvaltainen ja elinkaarikustannuksiltaan edullisin
kokonaisuus.
Juho Mäyry
Artikkelin lähteinä on käytetty Veijo Savolaisen ja
Pieti Auliksen keräämää materiaalia sekä Metos
80 vuotta -historiateosta. Lisäksi Metos Uutisten
toimitus on päivittänyt artikkelin tekstiä ja kuvitusta.
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KURKISTUS RAVINTOLAAN

Cafe Eliel

Nokia Arena
Aivan Tampereen keskustaan rautatien päälle
rakennettu Nokia Arena ja sen yhteyteen
nousevat tornitalot ovat osaltaan muun Tam
pereella tapahtuvan vilkkaan rakentamisen
kanssa muuttaneet Tampereen kaupunkikuvaa entisestään yhä monipuolisemmaksi
ja mielenkiintoisammaksi. Niin paikallisesti
kuin valtakunnallisestikin Tampere profiloituu
yhtenä valtakunnan kiinnostavimmista tapahtumakaupungeista. Ei pidä myöskään unohtaa
paljon julkisuudessa ollutta raitiovaunulinjaa.
Rautatien ylittävän kannen alueelle rakentuu
myös ravintoloita, kokous- ja toimistotilaa
sekä liiketiloja. Itse Nokia Arenalle mahtuu
kerralla 15 000 katsojaa seuraamaan erilaisia
urheilu- ja viihdetapahtumia, lisäksi sen tilat
on suunniteltu erilaisten juhlien, konferenssien ja ammattitapahtumien järjestämiseen.
Nokia Arenan 22 ravintolaa ja baaria tuottavat
ruoka- ja juomaelämyksiä ruuhkattomasti
jokaiseen tapahtumaan. Aulan yhteydessä
oleva ravintola Taproom on avoinna viikon
jokaisena päivänä. Arenan ravintolapalveluja
operoi NoHo Partners. Metos on toiminut Nokia
Arenan NoHo Nordic Hospitality Partnersin
kumppanina toimittaen laitteet kaikkiin Nokia
Arenalla oleviin ravintoloihin.

VR on ideoinut Helsingin rautatieaseman palvelutarjonnan täysin uusiksi ja on muuttanut rautatieaseman pelkästä läpikulkupaikasta paikaksi, johon
voi pysähtyä tai tulla nauttimaan hyvästä ruokaja juomatarjonnasta sekä maailmanluokan hotellipalveluista. Viimeisimpänä tilauudistuksena Café Eliel avautui huhtikuussa Helsingin rautatieaseman länsikulmassa sijaitsevaan vanhaan postihalliin, joka on tähän asti ollut yleisöltä suljettuna. Tila on Museoviraston suojelema ja sen sisustaminen tehtiin pieteetillä materiaalivalinnoissa vanhaa kunnioittaen. Cafe Elielin aamu alkaa laadukkaan kahvin ja aamiaisen parissa ja lisäksi mukaan
töihin tai matkalle voi sieltä ostaa erilaisia herkullisia take-away tuotteita. Lounasaikaan on tarjolla
muun muassa monipuolinen salaattideli. Iltaa kohden Cafe Eliel muuttuu drinkkibaarin suuntaan, johon voi tulla rentoutumaan viinilasin tai cocktailien äärelle sekä nauttia erilaisista pikkusuolaisista.
Cafe Elieliä operoi HH Ravintolat ja asiakaspaikkoja siellä on 100.

Taas tavataan!

messut

Olemme mukana näissä
tapahtumissa:

Metos Center
Kerava

27.-28.9.2022 klo 13-17

TAITAJA 2022
16.-19.5.2022 PORI

18.-20.5.2022
LAKEUS KOKKAA
24.5.2022 SEINÄJOKI
KESPRON
MESSUKIERTUE 2022
FASTFOOD, CAFÉ &
RESTAURANT EXPO
TAMPERE 14.-15.9.2022
KUNTAMARKKINAT
14.-15.9.2022
METOS-MESSUT
27.-28.9.2022
ATERIA
8.11.2022

METOS YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

VUODEN KOKKI

