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Remontti, tulipalo, pitkä sähkökatko… Kun keittiö on jostakin syystä pois pelistä, rekkaan 
tai konttiin pakattu siirrettävä suurtalouskeittiö voi auttaa liiketoiminnan jatkamisessa keskey-
tyksettä. Liikuteltava laajennus keittiö-, kylmä- tai ruokailutiloihin soveltuu myös tapahtuman 
ruokatarjoilun hoitamiseen.

Kymmenkunta vuotta sit-
ten tapahtumatuotantoyri-

tys JS Sound Group Oy oli jär-
jestämässä Baltic Jazz -tapah-
tumaa Taalintehtaalla. Esitystek-
niikan lisäksi yritys sai mahdol-
lisuuden hoitaa tapahtuman an-
niskelun ja ruokapalvelut. Kemi-
ön saaressa ei ollut ruokailu- ei-
kä keittiötiloja.

– Mietimme, miten saadaan 
keittiöinfra sinne. Silloin syntyi 
idea suurtalouskeittiöstä rekan 
perävaunuun, kertoo toimitus-
johtaja Janne Saarni.

Keittiörekassa valmistettiin 
yleisölle, henkilökunnalle, jär-
jestäjille ja esiintyjille ruoka seit-
semään tarjoilupisteeseen, sekä 
buffet-ruokailuna että á la carte-  
annoksina. Rekka ajettiin paikal-
le ja yhdistettiin sähkö- ja vesi-
pisteisiin. Jätevedet johdettiin 
tankkiin.

– Ensimmäinen mobiilikeittiö 
tehtiin omaan käyttöön, yhteen 
tapahtumaan. Sitä ruvettiin sit-
ten markkinoimaan muillekin, 
Saarni sanoo.

Festivaalicateringin lisäksi tar-
vetta siirrettäville keittiölle syn-
tyy esimerkiksi kunnissa koulu-
jen ja vanhainkotien remonttien 
väistötiloina. Olipa mobiilikeit-
tiö kolmena vuonna myös Mas-
ter Chef -ohjelman apukeittiönä.

Muutama vuosi sitten Mobiili-

Mobiilikeittiö
pelastaa pulasta

ja takaosaan jätteenkeräys, as-
tianpesu ja tilat astioille ja tar-
vikkeille.

Varusteltu ruoan  
valmistamiseen tai 
lämmittämiseen

Ruoan lämmittämiseen tarkoi-
tetuissa rekoissa on isot vaunu-
uunit, pieni valmistuskeittiö ja 
dieettikeittiö. Ruoan valmistami-
seen tarkoitetut rekat on varus-
teltu täydellisellä laitoskeittiöllä, 
joka koostuu kylmätiloista, yleis-
keittiöstä, kippikattiloista ja lie-
sistä. Pizzauunit, parilat, rasva-
keittimet ja muut ovat irtolaittei-
ta, jotka voidaan korvata toisilla.

– Asiakkaan tarpeet huomi-
oidaan varustelussa, meillä on 
500 m² varasto täynnä suurta-
louslaitteita. Uutta kalustoa teh-
dään, jos tulee erikoistarpeita, 
Saarni lupaa.

– Keittiöinfra lähtee Klauk-
kalasta siivottuna ja testattuna, 
paikallinen sähkö- ja lvi-asen-
taja sovitaan tulemaan paikalle, 
ja viidessä minuutissa keittiö on 
valmis, Saarni jatkaa.

Keittiöinfraa pystytään laajen-
tamaan modulaarisesti. Keittiö on 
ydin ja sieltä saadaan katetuilla 
yhdyskäytävillä suorat kulkuyh-
teydet kylmä- ja pesuyksiköihin. 
Palasia liitetään yhteen joko kär-
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keittiö ja ruokailutila pitivät pala-
neen huoltoaseman liiketoimin-
nan käynnissä, kun uutta ase-
maa rakennettiin. Vakuutusyhtiö 
maksoi laskun väistötiloista. Yri-
tyksen asiakkaina on ollut useita 
huoltoasemia.

Liikkeelle jopa tunnissa  
puhelinsoitosta

Vaikka kysyntää ja kehittämis-
tarvetta oli, yrittäjän aika ei riit-
tänyt tämän liiketoiminnan osa-
alueen viemiseen eteenpäin. 
Noin vuosi sitten Tatu Tetri tu-
li vastaamaan omaksi konsep-
tikseen eriytetyn Mobiilikeitti-
ön asiakkuuksista, myynnistä ja 
kehittämisestä. 

– Työllistävintä on saada ih-
miset ymmärtämään, mistä täs-
sä on kysymys. Siinä auttavat to-
della hyvä asiakaskunta ja refe-
renssit, Tetri sanoo.

Liikuteltavaa keittiöinfraa tar-
vitaan ammattikeittiöiden re-
monteissa, tehdasseisokeissa 
ja tapahtumissa. Mobiilikeittiöitä 
vuokraavat muiden muassa Kes-
ko, S-ryhmä, Lassila & Tikanoja, 
Naantalin kylpylän cateringyritys 
Sunborn Catering Oy, joka hoitaa 
muun muassa Musiikkitalon ca-
teringin, Kotkan Meripäivät, Tall 
Ships Race sekä keittiösuunnit-
teluyritykset.

– Tämä on helppo ja kustan-
nustehokas, nopea ratkaisu. Par-
haimmillaan voidaan lähteä liik-
keelle tunnissa puhelinsoitosta, 
Saarni mainostaa.

Noin kahdestakymmenestä 
vuokrattavasta yksiköstä kah-
deksan on rekkoja, muut keittiö- 
tai pesukontteja. Lisäksi kalus-
toon kuuluvat kuusi kylmäkont-
tia, muutama kylmävaunu ja ul-
komaan rekkaliikenteeseen so-
veltuva puoliperävaunu. Yksi-
köihin voidaan varustaa tarpeen 
mukaan suurkeittiö, kylmä-pak-
kastilat, automaattipesulinjas-
to, ruokailutilat, kuivasäilytysti-
lat sekä sosiaali- ja toimistotilat.

Pitkäaikaiseen käyttöön tar-
koitetut väistötilat tehdään maan 
tasoon konteista, jotka voidaan 
yhdistää rakennukseen. Niissä 
on ovet takana ja sivuilla. Tyypil-
linen ratkaisu on kolmesta kon-
tista ja niiden väliin tehdyistä 
huoltotiloista koostuva kokonai-
suus. Konteissa on lämpöeriste-
tyt seinät, katto kootaan valmiis-
ta elementeistä, lattia rakenne-
taan konttien tasoon.

Rekoissa on edessä molem-
min puolin sivuovet ja takana 
perälaitanostimet. Sisustus on 
suunniteltu niin, ettei keittiös-
sä synny ristiliikennettä. Eteen 
on sijoitettu salaattipuoli, kes-
kelle lämpimän ruoan valmistus 
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MUISTA KÄYTTÄÄ 
VEIKKAUS-KORTTIA
AINA PELATESSASI.
MYÖS AJO-, KELA- JA 
HENKILÖKORTTI KÄY.

MAHDOLLISUUKSIA

Etuasiakkaana saat enemmän. 

JS Sound Group Oy
Klaukkala, Nurmijärvi

perustettu vuonna 2003

perustaja, toimitusjohtaja 
Janne Saarni

6 vakituista työntekijää

20–60 freelanceria

liikevaihto 1,1 m€

Mobiilikeittiö-konsepti

Siirrettävät suurkeittiö-, 
kylmä- ja ruokailutilat 
rekassa tai kontissa

Kasvu Open TOP100- 
finalisti 2019

www.mobiilikeittio.fi

rykorkeudella tai maassa.
Tarvittaessa Mobiilikeittiön 

mukana tulee yrityksen oma ra-
kennustiimi, joka kytkee sähköt 
ja lvi:n, ja tekee tarvittavat muu-
tokset ja uudet rakenteet. Vesi 
ja sähkö tarvitaan. Yleensä re-
monttikohteissa ovat rasvanero-
tuskaivot valmiina. Viemäröinti ei 
ole välttämätön, jätevedet voi-
daan ajaa säiliöihin, jotka pump-
puauto tyhjentää. Keittiöinfra ja 
sen jäte- ja saattovesiputket ovat 
lämpöeristettyjä, ne kestävät rei-
lusti pakkasta.

JS Sound Group on laajentu-
nut tekniikkapalveluyritykses-
tä kokonaisvaltaiseen tapahtu-
matuotantoon, johon sisältyvät 
catering, ohjelmapalvelut, tek-
ninen toteutus, kuva, äänet ja 
esiintymislavat. Tuotantoja teh-
dään musiikkitapahtumien lisäk-
si messuille ja yritystapahtumiin. 
Mobiilikeittiö on eriytetty omak-
si konseptikseen. Se valittiin tä-
nä syksynä yhdeksi Kasvu Open 
TOP100 finalisteista 750:n Kasvu 
Open -ohjelmaan hakeneen yri-
tyksen joukosta.

Tatu Tetri ja Janne Saarni.
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