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KANGASALLA MIETITTIIN 
RUOKAPALVELUT UUTEEN 
USKOON

Kangasalan ateria- ja 
siivouspalveluissa on 
tehty iso tuotanto- ja 
toimintatapamuutos. Osan 
pääruuista ja ruokatuotteista 
tekee ulkopuolinen 
valmistaja. Malli on ollut 
valtakunnallisesti edelläkävijä.

Kangasalan ateria- ja 
siivouspalvelupäällikkö 

Hannakaisa Haanpää 
iloitsee onnistuneesta 
hankintaratkaisusta 
Feelia Oy:n kanssa.
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Kangasalan kaupungin ateria- ja 
siivouspalvelupäällikkö, amkolainen 
aktiivi Hannakaisa Haanpää on on-
nellinen. Hänellä on takanaan usean 
vuoden pitkä muutosprosessi, jonka 
tulokseen voi olla vain tyytyväinen. 

Työ alkoi vuonna 2015, kun Tampe-
reen kupeessa sijaitsevan noin 32 000 
asukkaan kaupungin johtaja Oskari 
Auvinen pyysi Haanpäätä selvittämään 
Kangasalan ruoka- ja siivouspalveluiden 
tuottavuutta. Haanpää sai vapaat kädet 
etsiä ja kehittää jotakin uutta, mullista-
vaa ja mielenkiintoista, joka säästää ra-
haa ja tehostaisi toimintaa.

”Toimeksiannossa oli määritetty, 
että palvelutuotanto säilyy omana työ-
nä eikä sen yksityistäminen ollut vaih-
toehtona”, Hannakaisa Haanpää lisää.

Kangasalla oli kahdeksan valmis-
tus-, 24 palvelu- ja kaksi jakelukeittiö-
tä. Niissä liikkui pari miljoonaa ateriaa 
vuodessa. Ongelmana oli, että keittiöis-
tä suurin sijaitsi vanhainkodissa, jonka 
toiminta lopetettiin. Missä tehtäisiin 
lähes 2 000 lounasta, jos ei ole taloa?

Vaihtoehtona oli rakentaa oma, uusi 
tuotantokeittiö. 35-vuotisen uransa ai-
kana Haanpää oli kohdannut samaisen 
tilanteen aiemminkin.

”Lohjalla tein pohjatyön tästä asias-
ta, joten tiesin, millaisissa summissa 
liikutaan. Säästimme seitsemän miljoo-
naa euroa, kun päätimme olla investoi-
matta tuotantokeittiön rakentamiseen.”

Syyskuusta 2015 keväälle 2016 
Haanpää kävi lukemattomia keskus-
teluja isojen suomalaisten elintarvike-
yritysten ja palveluntuottajien kanssa. 
Pikkufirmat eivät tässä yhteistyössä 
pärjäisi, sillä Kangasalla tarvitaan var-
haiskasvatuksen, koulujen ja hoivakoh-
teiden 6 500 ruokailijalle arkisin noin 
9 000 ateriaa. Sopimusta piti miettiä 
tarkasti. Vuoden 2017 alussa erilaisten 
yritysten ruokaa pilotoitiin kahdessa 
toimipisteessä ennen varsinaista kil-
pailutusta. Yksi firmoista oli pyhäntä-
läinen Feelia Oy.

”Teimme paljon ennakkotyötä, jotta 
onnistuisimme ja näkisimme, riittävät-
kö tilat ja laitteet.”

Kilpailutukseen päästiin kesällä 
2017. Pohjana olivat ravintosuosi-
tukset, ruokalistat ja tuotekehitys. 
Sopimuskauden joka vuonna pitäisi 
syntyä uusia ruokia. Tarjouksen jätti 
vain Feelia. Syksyn tultua sen kanssa 
solmittiin pitkä sopimus, kolme plus 
kaksi vuotta.

Miksi ostaa keittoon tulevaa 
vettä?
Samanaikaisesti selvitystyön rinnal-
la Kangasalla toteutettiin iso ja aikaa 
vienyt muutos, kun ateria- ja siivous-
toiminta yhdistettiin. Kokeista ja lai-
toshuoltajista tuli palvelutyöntekijöitä 
muutamaa toimipistettä lukuun otta-
matta. Ketään ei irtisanottu, ja 15 hen-
keä väheni luontaisen poistuman kaut-
ta. Nyt henkilöstöön kuului kaikkiaan 
169 työntekijää: palveluesimiehiä, pal-
velutyöntekijöitä, laitoshuoltajia ja tuo-
tantosuunnittelija.

”Muutos oli henkisesti suuri ja tie-
tysti haasteellinen. Yhdistelmätyössä 
työnkuvat kuitenkin monipuolistuivat, 
ja väki on sitoutunut.”

Nyt Kangasalla on yli sata siivottavaa 
tilaa, kolme lähettävää keittiötä, 28 pal-
velu- ja viisi jakelukeittiötä sekä kaksi 
jakeluruokailukohdetta ja yksi erikois-
ruokavaliokeittiö. Se sijaitsee suurim-
malla Pikkolan koululla ja valmistaa ja 
pakkaa erikoisruokavalioannokset noin 
700 asiakkaalle kaikille kouluille ja 
päiväkodeille. Samainen keittiö toimii 

myös uusien ruokien testaajana Feelian 
kanssa.

Loppusyksystä 2017 alkoi Kanga-
salla sisäänajo: uusiin ruokatuotteisiin 
siirryttiin vaiheittain kohde kohteel-
ta. Mallissa ruoka tuodaan keittiöihin 
kuormissa pari kertaa viikossa Feelian 
tehtaalta. Tuotteet ovat lisäaineet-
tomia tuoreruokia, autoklaavatuissa 
tyhjiöpakkauksissa olevia kastikkeita, 
kastikepohjia, keittoja ilman lientä, 
keittopohjia, laatikkomassoja, puuroja 
ja perunasosetta. Ruoka kuumennetaan 
ja kypsennetään paikan päällä eikä sitä 
kuljeteta lämpimänä kuten aiemmin. 
Näin laatu säilyy hyvänä ja tasaisena ja 
reseptiikka on yhtenäinen.

Kangasalan kaupungille tärkeää on 
myös vastuullisuus ja ruuan korkea ko-
timaisuusaste. Feelialla se on noin 85 
prosenttia.

Malli soveltuu Haanpään mukaan 
hyvin alle 500 päiväannoksen kohtei-
siin, jos niissä on yhdistelmäuuni tai 
useampi. Ruuanvalmistus saatiin takai-
sin palvelukeittiöihin, joissa toiminta-
malli ja valmistusprosessi muuttuivat. 

Oskari Pienimäki vastaa noin 260 oppilaan Huutijärven alakoulun keittiöstä.
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FEELIA HALUSI 
PÄÄNAVAUKSEN JA PANI 
KAIKEN PELIIN
Vuonna 2007 perustettu Feelia Oy on 
Pohjois-Pohjanmaalla Pyhännällä sijaitse-
va valmisruokavalmistaja. Yrityksen uusi 
ruokatehdas valmistui 2018 vuonna.

”Ensitapaamisen jälkeen 2017 
alkuvuodesta tutustuimme ravitsemus-
suosituksiin ja asiakkaan lähtökohdista 
ja tarpeista kehitimme lähes 30 uutta 
tuotetta tietämättä, miten meidän kävisi 
kilpailutuksessa. Mutta tarjontamme oli 
kohdallaan, ja Kangasalla huomattiin, 
että olemme tosissamme ja halusimme 
tämän päänavauksen”, Feelia Oy:n toimi-
tusjohtaja Jukka Ojala kertoo.

Hän kiittelee Kangasalaa suunnan-
näyttäjänä. Kaupunki on Feelian ensim-
mäinen suuri ja kokonaisvaltainen kun-
tasektorin asiakas. Sittemmin Siikalatvan 
kunta on tehnyt samanlaisen ratkaisun, 
ja moni miettii.

”Kangasala toimi fiksusti, kun eivät 
rakentaneet keskuskeittiötä, joka toimii 
vain viitenä päivänä viikossa muutaman 

tunnin. Moni kunta taistelee talousvai-
keuksissa, joten yhteistyö on yhtä hyvä 
ellei parempi ratkaisu.”

Feelian kouluruokasarjan tuotteista 
suurin osa on kehitetty nimenomaan 
Kangasalan tarpeisiin. Pian salkku laajenee 
kappaletavaraan, kun Feelia osti kokkola-
laisen yrityksen. Vegeruokaakin on valikoi-
massa yli kaksikymmentä vaihtoehtoa.

Etäisyyskään ei Ojalan mukaan ole 
ongelma.

”Reitti on suora, eikä ruoka käy 
tukkurin varastossa kuten asiakkailla 
aiemmin.”

Feelialle raaka-aineiden kotimaisuus 
on tärkeää, mutta niiden saanti asiakkaan 
läheisyydestä on vaikeaa. Yritys käyttää 
suomalaista Atrian valmistamaa broileria, 
mutta esimerkiksi perunaa tulee Feelian 
tehtaan läheltä.

”Meillä on pitkäjänteiset sopimukset 
isojen tuottajien ja viljelijöiden kanssa. 
Ne hyödyttävät asiakasta.”

Keittiössä avataan yksi, kaiken sisäl-
tävä tyhjiöpakkaus. Massa siirretään 
GM-vuokaan ja kypsennetään. Malli ei 
kuitenkaan vähennä osaamisen tarvet-
ta.

”Keittiö valmistaa lisukkeen ja kyp-
sentää Feelian ruuan. Esimerkiksi 
makaronilaatikkoon on saatava pais-
topinta, joten on tiedettävä, käyttääkö 
kiertoilmauunia vai höyrypaistoa.”

Uudenlaisesta mallista vain 
hyviä kokemuksia
Nyt Kangasalan ja Feelian yhteistyötä 
on takana kaksi vuotta.

”En vaihtaisi pois! Ruoka on laadu-
kasta, hinta-laatusuhde hyvä ja yhteis-
työ toimii. Reklamaatioita ei ole ollut.”

Kangasalan ateria- ja siivouspalvelut 
tekevät Feelian tehtaalle auditointeja. 
Jatkuvasta tuotekehityksestä vastaa 
kolmikko, jossa on kangasalalaisia ja 
Feelian tuotepäällikkö Matti Nikko-
nen. Hän oli myös alkuvaiheessa opas-
tamassa kaikissa keittiöissä ruokien 
oikeaa käsittelyä.

”Feelialla on halu kehittää uutta ja 
parantaa tuotteita. Kun halusimme li-
hajuurespadasta hillosipulit pois, tar-
vittiin siihen vain yksi puhelinsoitto.”

Myös aterioijat ovat tyytyväisiä ruo-
kaan. Kouluilla kierrätettävät Happy 
or Not -laitteet osoittavat, että viime 
vuonna positiivisia painalluksia oli 75 
prosenttia. Säännöllisesti järjestettävis-
sä kouluruokaraadeissa on oppilaita ja 
päiväkotilapsia.

”Yksikin poika eritteli, että ruoka 
maistuu perunoilta, lohelta, kermalta 
ja tilliltä. Tuotteen täytyy olla hyvä, jos 
eskarilainen löytää lohikiusauksesta 
kaikki nuo maut.”

Kangasala omistaa kuuden muun 
Tampereen ympäryskunnan kanssa 
Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n. 
Sen kautta kilpailutetaan erilaiset muut 
elintarvikesopimukset.

”Feelian pitkien päiväysten ansiosta 
meillä on nyt aina hätävararuokaa. Jos 
tukku ei toimita vaikkapa kalapuikkoja, 
avataan keittiöissä varastosta tuleville 
päiville tarkoitettuja Feelian tyhjiöpak-
kauksia. Varastotappiot vähenevät eikä 
hävikkiä tule, kun käytetään jaksottais-
ta valmistusta: ruokaa kuumennetaan 
sitä mukaa, kun se tekee kauppansa. Se 
on merkittävä asia.”

Niinpä myös viivan alle jää plussaa. 
Kun aterian hinnaksi Kangasalla aiem-
min tuli 2,82 euroa, nyt se on 2,73 eu-
roa. Säästöä kertyy vähintään 220 000 
euroa vuodessa.
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