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II UUTISET
TEIJASOINI

Kati Haipus kasvattaa yrtteja Kiimingissa sivutoimenaan. Paatulot tulevat lampolasta, josta karitsat lahtevat Veljekset Ronka Oy:lle teurastettaviksi ja jatkojalostettaviksi. Yrtteja Haipus voisi
myyda suoraan Oulun seudun elintarvikerenkaalle, mutta lampaanlihan han aikoo jatkossakin myyda Rongalle.

I(oululaisen lautaselle
lisaa lahiruokaa
'"Oulun alueen
kunnat tahtovat
ostaa yha enemman
paikallisia tuotteita.

noo hankintapalveluiden johtaja
Jussi Kauppi Monetra Oy:sta, jo
ka toteuttaa kilpailutuksen.
Han perustelee lahiruuan suosi
mista ilmastovaikutuksilla, tuoreu
della ja tyollisyysvaikutuksilla alu
eelle.

GRETA VIRRANNIEMI

Haipuksen mielesta lahiruuan
kaytto Iisaantyy, jos kilpailutuk
sessa vaaditaan mahdollisimman
lyhytta tuotantoketjua ja mahdol
Iisuutta tuottajan jaljittamiseen.
Han mukaansa lahiruuan kayttoa
olisi hyva seurata. Se onkin Kau
pin mukaan suunnitteilla.
-Suuri vastuu esimerkiksi kausi
tuotteiden kaytosta on ruokalisto
jen laatijoilla, Haipus lisaa.
Han painottaa, etta julkiset han
kinnat vaikuttavat paljon paikalli
seen elintarviketuotantoon.
-Suomessa on tuottajille tarkat
Iait, jotka nostavat Uiotteen hintaa,
joten on halvempaa ostaa muual
ta. Mutta miksi koulun keittio sai
si tarjota sellaista, mitii alueella ei
saa tuottaa?
Hankintarengas ostaa elintarvik
keita kyrnmenilla miljoonilla euroil-

OULU

Yrttien tuoksu leijailee varastossa.
Kati Haipus sekoittaa pitsamaus
tetta oreganosta, ruohosipulista ja
tiinjamista, jotka ovat kasvaneet
hanen kotonaan Kiimingissa.
Voisivatko kiiminkilaiset yrtit
maustaa liihialueiden kouluruokia?
Paivakoteihin, kouluihin ja sai
raaloihin halutaan lisaa lahiruo
kaa Oulun alueella. Oulun kaupun
gin ja yrnpiiristokuntien hankinta
rengas valniistelee elintarvikkei
den kilpailutusta ja tyoryhma poh
tii kaytannon toimia, joilla mukaan
saataisiin aiempaa useampia pie
nia liihiruuan toimittajia.
-Emme itsekaan vielii tieda, mi
ten liihiruuan osuutta voisi joissa
kin elintarvikeryhmissii Iisata, sa-

Ia vuosittain. Keittioissa valmistuu
yli 65 000 annosta vuorokaudessa.
- Liihiruuan tuottajilla ei riita ka
pasiteetti. Koko vuoden tuotanto ei
valttamatta vastaa vuorokaudessa
kuluvien raaka-aineiden maariia,
Kauppi toteaa.
Nyt tarjouspyynnot pyritaan ra
kentamaan niin, etteivat ne pois
sulje pienia tuottajia.
Haipus arvelee, etta oman Calen
dan yrtit-yrityksen tuotanto on jat·
kossakin Iiian pienta kilpailutuk
seen. Han ehdottaa, etta paikalliset
yrttien tuottajat osallistuisivat nii
hin yhteisvoimin vaikka osuuskun
ta Yrttiajan toimintaa laajentamalla.
Tuotantoketjua voisi hanen mieles
taan kehittaa pilottihankkeessa yh
dessii ostajan kanssa. Myos Kauppi
usuttaa voimien yhdistiimiseen.
-Usein tuottajat odottavat, ettii
tarjouspyynto vastaa tasmalleen
heidan tuotantoaan.
Ideoita Iahiruuan hankintaan vi
risi kuntien ja elintarvikeyritysten
edustajien keskustelussa maalis
kuussa. Pienten toimijoiden osal
listumista voisivat helpottaa vaik-

ka minikilpailutukset ja dynaami
nen hankintajiirjestelma eli kilpai
lutus, joka on auki ehdot tayttavil
le toimijoille koko sopimuskauden.
Hankintarengas on huomioinut lii
hiruuan ennenkin. Kilpailutus on
esimerkiksi jaettu tuoteryhmiin,
kuten maitotuotteisiin ja lihoihin.
Osa hankinnoista on pilkottu alu
eellisesti.
- Kuusamossa on jalostettu paik
kakunnan muikuista tonnikalan
tyyppinen tuote muun muassa ton
nikalapastaan, Kauppi kertoo.
Hankintarenkaan kaikki peru
nat tulevat jo Oulun seudulta. Lei
pomotuotteista lahiruokaa on 75
prosenttia.
-Naissa tuoteryhmissa voimme
maiirittiiii muun muassa tuoreudel
la, ettei tuotteita voi tuoda kaukaa.
Muissa ryhmissii liihiruuan
osuus jaa Kaupin mukaan nykyisin
selvasti pienemmiiksi. Osuutta voi
si hanen mielestaan kasvattaa aina
kin lihoissa. Lihaa ja maitoa tuote
taan Oulun seudulla, mutta suurin
osa jalostetaan Etela-Suomessa.
-Onko se sitten Iiihiruokaa?K

Paljonko perunaa
vuodessa?
Hankintarenkaan ostot yh
teensa. Maarat ovat suuntaa
antavia.
Peruna: 1300 000 kg/ vuosi
Jauheliha: 98 900 kg/ vuosi
Kala: 190 000 kg/ vuosi
Maito: 1565000 litraa / vuosi
KILPAILUTUS

Oulun seudun elintarvikehan
kintarengas valmistelee eri
elintarvikeryhmien kilpailutuk
sia. Nykyiset puitesopimuskau
det paattyvat heinakuun lopus
sa. Hankinta kilpailutetaan nel
jaksi vuodeksi kerrallaan.
Seuraavalle kaudelle osallis
tuu alustavasti 14-15 k:lupun
kia, kuntaa ja muuta toimijaa;
joilla on kaikkiaan lahes parisa
taa toimipistetta. Mukana on
muun muassa osa Pohjois-Poh
janmaan sairaanhoitopiirin han
kinnoista.
Joidenkin tuotteiden kilpailu
tus pyorahtaa kayntiin kevaan
aikana ja Loput syksylla. Kilpai
lutus on tarkoitus saada koko
naisuudessaan paatokseen ku
luvan vuoden aikana.
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