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Teksti: Pirjo Latva-Mantila

Ruokaa joka suuntaan 
ja maailmalle

”Avaruuden pääkaupunkina” tunnettu 
Seinäjoki on logistisesti merkittävä 
solmukohta Suomessa, sillä kaupunki 
sijaitsee viiden rautatien ja neljän 
valtatien risteyksessä. Aikojen saatossa 
Seinäjoesta on tullut varsinkin 
elintarvikelogistiikan keskittymä. 
Ympärillä on maatalousvaltainen 
maakunta ja Nurmossa tunnettu 
ruokatehdas. 

Seinäjoki on 
ruokamaakunnan keskus

– 40 % yrityksistä toimii ruoka-  
 alalla
– 20 % osaajista työskentelee 
 ruoka-alalla
– 15 % suomalaisista syö täällä 
 tuotettua ruokaa

Biokaasurekat ovat tulossa käyttöön laajemmin heti, kun tankkausasemia saadaan riittävästi ja 
moottoreiden teho paranee. Kuva: Atria.
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Atrian Nurmon ruokatehtaasta lähtee 
joka päivä noin 40 täysperävaunul-
lista ruokaa maailmalle. Vähintään 

saman verran tulee materiaalia sisään.
Ruokatehtaan valtava automaattivarasto 

ja logistiikka ovat eurooppalaista huipputa-
soa. Atria teki ensimmäisen investointinsa 
logistiikkakeskukseen vuonna 2001 ja toisen 
kuusi vuotta myöhemmin. Atria Suomen 
tuotantojohtajan Tauno Perälän mukaan 
ne ovat koko maailman mittakaavassa edel-
leen huippumoderneja, automatisoituja 
keskuksia, jotka mahdollistavat keskitetyn 
logistiikkahallinnan: ”Kun puhutaan tuo-
retuotteista, on tärkeää, että ketju tehtaalta 
kaupan hyllylle on mahdollisimman lyhyt 
ja nopea.”

Perälän mukaan muun muassa kysynnän 
pirstaloituminen, tuotelukumäärien kasvu 
ja eräkokojen pieneneminen sekä lihaketjun 
jäljitettävyys ovat tuoneet toimitusketjuun 
uusia vaatimuksia ja haasteita. Erilaisia lo-
gistiikkaan liittyviä kehitysprojekteja onkin 
työn alla jatkuvasti. Osa niistä liittyy pak-
kauskehitykseen: ”Pakkaus on oleellinen 
osa logistiikkaverkostoa. Pakkauksen pää-
tarkoitus on suojella tuotetta ja pitää tuote 
hyvänä kuluttajalle saakka, mutta lisäksi on 
mietittävä materiaalien kierrätettävyyttä ja 
muovin vähentämistä.”

Huomio pakkauksiin

Yksi koko logistiikkaketjua ajatellen merkit-
tävä esimerkki on vuodesta 2017 käytössä 
ollut uusi joustomuovinen jauhelihapakka-
us, joka sisältää 50 prosenttia vähemmän 
muovia kuin perinteiset kovat pakkaukset. 
Muutos on vähentänyt pakkausjätteen mää-
rää noin 250 000 kiloa vuodessa. Niin ikään 
hiilijalanjälki on pienentynyt ja ruokahä-
vikki vähentynyt.

Yhteistyötä tehdään monien eri tahojen 
kanssa, jotta koko jakeluketju toimisi. Yksi 
esimerkki viime vuosien kehityskohteista 
on kuluttajakäyttäytymisen ennustaminen, 

missä hyödynnetään koneoppimista. 
”Koneoppineet ennusteet auttavat kaup-

paa ja meitä arvioimaan tulevaa kysyntää, 
mikä on tärkeää, jotta tuotteet saadaan oike-
aan aikaan oikeaan paikkaan”, kertoo Perälä.

Atria Suomen tuotantojohtaja Tauno Perälä.  
Kuva: Atria.

Joustomuovinen jauhelihapakkaus on yksi merkit-
tävä elintarvikealan innovaatio, joka säästää tilaa 
kuljetuksissa ja muovia pakkauksissa. Muutos on 
vähentänyt pakkausjätteen määrää noin 250 000 
kiloa vuodessa. Kuva: Atria.
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Jäljitettävyydessä Atria on ollut edelläkä-
vijä sekä Suomessa että maailmalla. Atrian 
ensimmäiset tilamerkityt kanatuotteet tu-
livat kauppoihin kymmenen vuotta sitten. 
Tilamerkintä on laajentunut sen jälkeen 
myös possu- ja nautatuotteisiin. Tämä tar-
koittaa, että tuotteen pakkausmerkintöjen 
perusteella kuluttaja näkee, miltä tilalta liha 
on peräisin. 

Pakkauksista löytyy myös merkintä lihan 
antibiootittomuudesta. Atria on niin ikään 
sitoutunut hiilineutraalisuustavoitteisiin. 

Biokaasurekkoja  
liikenteeseen

Parhaillaan tutkitaan esimerkiksi biokaasu-
rekkojen käyttöä. Vielä toistaiseksi niiden 
käyttöä hankaloittaa kattavan jakeluasema-
verkon puuttuminen. Myöskään moottori-
tehot eivät vielä riitä raskaimmille, yli 68 
tonnin yhdistelmille.

Kuljetuslogistiikkaansa Atria on kehittä-
nyt yhteistyökumppaninsa, seinäjokelaisen 
Tuoretie Oy:n kanssa. Tuoretien tavoitteena 
on saada vähintään kaksi uutta uusiutu-
vaa energiaa käyttävää ajoneuvoa käyttöön 
joka vuosi. Vuosina 2022–2026 tavoitteena 
on vähentää kasvihuonepäästöjä yhteensä 
4,4 miljoonaa kiloa uusiutuvaan energiaan 
siirtymisellä.

Tuoretiellä ei ole omaa kalustoa, vaan 
kuljetuspalvelut ostetaan alihankkijoilta.

Vuonna 1992 perustettu Tuoretie on kol-
men elintarvikealan suuryrityksen – Atrian, 
Poutun ja Saarioisen – omistama logistiikka-
yritys. Se ohjaa, kehittää ja tuottaa logistiik-
kapalveluita sekä elintarviketeollisuudelle 
että muille yritysasiakkailleen.

”Meillä on päivittäisessä ohjauksessa 
kaikkiaan 150 autoa. Elintarvikepuolella on 
valmiin tavaran kuljetuksissa joka päivä  
50 autoa ohjauksessa. Eläin- sekä rehukul-
jetuksissa taas on 100 ajoneuvoyhdistel-
mää”, summaa logistiikkapäällikkö Mikko  
Hahka.

20 miljoonaa ajokilometriä

Tuoretie on elintarvike- ja alkutuotannon 
kuljetuksissa yksi maamme suurimmista 
toimijoista. Sen ohjaamien autojen kyydis-
sä kulkee vuosittain noin kaksi miljardia 
kiloa tavaraa. Ajettujen kilometrien määrä 
on noin 20 miljoonaa. Kumipyörillä tavaraa 
kuljetetaan koko Suomen alueella sekä muu-
alla Pohjoismaissa ja Euroopassa.

”Meillä on myös vienti- ja tuontitoimin-
taa. Viemme esimerkiksi Atrian tuotteita 
laivarahdilla Kiinaan. Kuukausittain maa-
ilmalle lähtee noin 100 merikonttia”,  lisää 
Hahka.

Yhtiö työllistää 43 henkilöä ja sen liike-
vaihto on noin 80 miljoonaa euroa.

Hintojen nousu haasteena

Yleinen hintojen nousu on viime aikoina 
ollut myös Tuoretien haaste numero yksi.

”Renkaat, autot, palkat, polttoaineet”, 
Hahka luettelee ja kertoo, että alihank-
kijoiden eli kuljetusyrityksien kannatta-

Tuoretie Oy:n logistiikkapäällikkö Mikko Hahka. 
Kuva: Tuoretie.
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vuudesta halutaan pitää huoli kaikissa 
tilanteissa.”Kyse on siitä, miten kus-
tannusten nousu saadaan hintoihin ja 
toiminta olisi jatkossakin kannattavalla 
pohjalla.”

Tavoitteena on aina se, että autot ovat 
täysiä mennen tullen. ”Elintarvikealalla 
se toteutuu aika hyvin”, toteaa Hahka.

Mikko Hahka kuvailee Seinäjokea 
elintarvikelogistiikan keskittymäksi ja 
solmukohdaksi, sillä tuottajat ovat ym-
pärillä ja elintarvikejakeluterminaalit 
lähellä. 

Jäätävä logistiikkayritys 

Seinäjoella Roveksen alueella Itäisen ohi-
kulkutien tuntumassa on todella jäätävä 
yritys: Rannilan perheen omistama SaVe 
Logistiikka Oy on erikoistunut pakaste-
logistiikkaan.

Kaksikymmentäviisi henkilöä työllis-
tävä yritys on varastoinut ja pakastanut 

Tuoretiellä on eläin- ja rehukuljetuksissa 100 ajoneuvoyhdistelmää päivittäin.  Kuva: Tuoretie.

SaVe Logistiikkalla on lattiapinta-alaa yli 10 000 neliötä, 
ja keskikorkeus varastossa on noin 11 metriä.
Kuva: SaVe Logistiikka.
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lähinnä liha- ja marjatuotteita jo lähes nel-
jännesvuosisadan ajan ja se on yksi alansa 
suurimmista toimijoista Suomessa. Asiak-
kaina on elintarviketeollisuuden yrityksiä, 
jotka valmistavat tai tuottavat pakasteita 

esimerkiksi kauppoihin ja ravintoloihin.
Pakastaminen tapahtuu tunnelissa mii-

nus 40 asteessa siten, että lämpö otetaan 
lihasta pois mahdollisimman nopeasti kier-
rättämällä kylmää ilmaa tuotteen ympärillä.

Päivi Lampen ja Teemu Rannila siirtävät tavaraa jättimäisessä pakastevarastossa. Kuva: SaVe Logistiikka.

Kaksi esimerkkiä Seinäjoella tapahtuvasta kehitystyöstä, jossa jouheva 
logistiikka avainroolissa :
 
1. Droonit myös elintarvikekuljetuksiin

Seinäjoki kulkee Suomessa etulinjassa kehittämässä droonien hyödyntämistä myös ruoan ja 
elintarvikkeiden kuljetuksissa.  Muutama yritys on jo osoittanut mielenkiintonsa olla mukana 
pilotoimassa droonien tarjoamia logistisia ratkaisuja ruoan kuljettamiseen loppuasiakkaille.
Kansainvälinen rahtidroonia kehittävä yritys Dronamics perustaa Seinäjoelle tukiaseman, 
josta avautuu muutaman vuoden sisällä portti Eurooppaan saman päivän tavaratoimituksille. 
Dronamicsin Black Swan pystyy kuljettamaan 350 kg rahtia 2500 kilometrin etäisyydelle. 
Kuljetettava tavara voi olla esimerkiksi ruokatuotteita tai elintarvikenäytteitä. Nopea ja ket-
terä yhteys Eurooppaan tarjoaa Seinäjoen alueen ruoantuottajille mahdollisuuden hakea 
kansainvälistä kasvua Euroopan markkinoilta.

Seinäjoen kaupunkialueella on tarkoitus pilotoida myös lyhyemmän matkan kuljetuksia 
pienemmillä drooneilla. First-mile last-mile droonikuljetuspilotoinnit pitävät yritykset aallon 
harjalla nopeasti digitalisoituvan maailman kehityksessä. 

Ruoan kuljettaminen ilmateitse voi olla myös osa huoltovarmuusketjua konfliktialueilla sekä 
taata ruokakuljetukset koteihin esimerkiksi pandemiatilanteissa. 



53Elintarvike ja Terveys-lehti 6:2022, 36. vsk 

”Osa tuotteista ehtii vain käydä meillä, 
osa taas voi olla muutaman kuukauden ajan. 
Pakastamme esimerkiksi kinkkuja, joita al-
kaa tulla kesällä ja jotka lähtevät varastosta 
ennen joulua”, selvittää hallituksen puheen-
johtaja Tuomo Rannila.

Pakastevarastossa on tavaraa miljoonia 
kiloja. ”Lattiapinta-alaa meillä on vähän yli 
10 000 neliötä, ja keskikorkeus varastossa on 
noin 11 metriä. Hyllyt ovat liikkuvia siir-
tohyllyjä ja ilmatilaa on mahdollisimman 
vähän”, kuvailee Rannila.  

Kaukolämmön tuottaja

SaVe Logistiikka on tehnyt merkittäviä 
satsauksia energiatehokkuuteen ja ekolo-
gisuuteen. Yritys on mukana Ekokompassi-
ympäristöjärjestelmässä, jossa tavoitteena 
on systemaattisesti seuraten lisätä uusiu-
tuvan energian käyttöä, parantaa ener-
giatehokkuutta ja vähentää kuljetusten 
CO2-päästöjä. 

2. DeliPlate tuo lähituotteet isojen ostajien ulottuville 

Pienille elintarviketuottajille logistiikan tehostaminen on entistä tärkeämpää: tavara saa-
daan eteenpäin kustannustehokkaammin ja jää enemmän aikaa oman ydinliiketoiminnan 
tekemiseen.

Seinäjokelainen LogApp Oy on kehittänyt uudenlaisen lähiruokakonseptin, DeliPlaten.  
”DeliPlate kokoaa tarjolle lähituottajien tuotteita ja palveluita verkkopalveluun sekä kivijal-
kakauppaan. Palvelu sisältää tuotteiden varastoinnin, keräilyn ja jakelun asiakkaille”, kertoo 
palvelua kehittävän LogApp Oy:n toimitusjohtaja Jouni Halkosaari. ”Ideana on, että tuottajien 
lähiruokaherkut ja palvelut ovat helposti saatavilla. Kuluttajat, kaupat ja ravintolat löytävät 
haluamansa tuotteet vaivatta yhdestä paikasta”, hän jatkaa. 

Esimerkiksi yritysasiakkaat saavat uudesta palvelukonseptista merkittävää etua. Tuotteiden 
toimitusvarmuus, kuljetusten yhdistäminen suuremmiksi toimituksiksi, tavaroiden saaminen 
kaupan hyllyyn nopeasti sekä laskutuksen yhtenäistäminen tai jopa yhdistäminen ovat  
DeliPlaten vahvuuksia.  DeliPlate-konseptia kehitetään edelleen ja sitä pilotoidaan parhaillaan 
tuottajien ja yritysasiakkaiden kesken pohjalaismaakuntien alueella.

Laitos tuottaa lauhdelämpöä Seinäjoen 
Energian kaukolämpöverkkoon maksimis-
saan yhden megawatin teholla, mikä tarkoit-
taa kesäaikaan noin kymmentä prosenttia 
kaukolämpöyhtiön lämmöstä. Käytössä on 
myös oma aurinkovoimala.

Pakasteiden paikalliskuljetukset yritys 
hoitaa itse: ”Keräilemme tuotteet, ja ne läh-
tevät meidän kautta edelleen valtakunnal-
liseen jakeluun tai vientiin.”

Rannilan mukaan keskellä avaruutta ja 
hyviä kulkuyhteyksiä sijaitseva Seinäjoki 
on mainio paikka yrittää ja toimia. 

”Tämä on erittäin yrittäjäystävällinen 
kaupunki, joka on luonut meille yrittäjille 
todella hyvät olosuhteet. Tontteja on saata-
villa ja kulkuyhteydet raskaalle kalustolle 
ovat hyvät. Näistä syistä Seinäjoki on ollut 
meillekin riittävä paikka toimia”, kiittelee 
Rannila. ”Vielä kun pystyisi hyödyntämään 
raideliikennettä. Tavaraliikenne raiteilla on 
mennyt aika vähiin, ja meiltäkin kaikki läh-
tee kumipyörillä.”  

Seinäjoki – elintarvikelogistiikan keskittymä


