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MAALAISTUOTE VATAJA UUTEEN OMISTUKSEEN
- uuden omistajan tavoitteena myynnin kasvattaminen sekä Suomessa että vientiin
Lihatuotteiden jalostukseen erikoistunut Maalaistuote Vataja on vaihtanut omistajaa. Yrityksen
omistanut Vatajan perhe päätti luopua yrityksestään, kunhan ammattitaitoinen ja yritystä
edelleen kehittämään innostunut ostaja löytyy. Uusi omistaja on Global NG, jonka suurimmalla
omistajalla GSS-Exportilla on vuosien kokemus suomalaisten lihatuotteiden viennistä erityisesti
Venäjälle.
- Yrityksemme on menestynyt erittäin hyvin, kiitos jatkuvan tuotekehityksen, hyvien
jakelusuhteiden, valikoidun raaka-ainehankinnan ja osaavan henkilökunnan. Totesimme
kuitenkin, että kasvuun tarvitsemme uudenlaista otetta. Varsinkin vienti edellyttää omanlaistaan
kokemusta, sanoo Maalaistuote Vatajan toimitusjohtaja Jarmo Vataja.
Uuden omistajan Global NG:n suurimman omistajan GSS-Exportin toimitusjohtaja Sergei
Medvedev näkee Maalaistuote Vatajassa huomattavaa kasvupotentiaalia.
- Entiset omistajat ovat hoitaneet yrityksensä hyvään kuntoon, ja siltä pohjalta yritykselle
tavoitellaan merkittävää kasvua muutaman vuoden kuluessa. Aiomme panostaa edelleen
tuotekehitykseen, vientiin itään ja länteen sekä vauhdittaa myyntiä markkinoinnilla, jota yritys ei
tähän saakka ole juurikaan tehnyt. Yhtiön uuteen hallitukseen tulee myös liha- ja elintarvikealan
vankkaa kokemusta pitkään alalla työskennelleen Esa Mäen myötä.
- Aivan omanlainen vahvuutensa on omiin resepteihin perustuva laadukas tuotevalikoima, sillä
perinteisten tuotteiden lisäksi on merkittävä osa Vatajan erikoistuotevalikoimalla. Niistä
mainittakoon tuotesarja, millä on oikeus käyttää Allergia- ja astmaliiton myöntämää
Allergiatunnusta, sekä nitriitittömien- ja lisäaineettomien lihajalosteiden tuotesarjat. Tällaisten
tuotteiden saatavuus on tähän asti ollut erittäin heikkoa Pohjoismaissa ja Venäjällä. Suomessa
tuotteet ovat valtakunnallisten ketjujen valikoimissa, mutta tunnettavuuden eteen pitää lisätä
markkinointipanostusta.
Maalaistuote Vatajan tuotanto on keskittynyt Kankaanpäähän. Siellä on erittäin nykyaikaiset
tuotantotilat ja konekanta.
- Tuotantokapasiteetista on yhdessä vuorossa käytössä noin 80 %, joten kasvunvaraa on,
toteaa Sergei Medvedev, jolla on vahvat suhteet useihin muihin lihataloihin hoidettuaan niiden
Venäjän-vientiä useiden vuosien ajan.
Toimitusjohtaja Jarmo Vataja ja hänen veljensä Rauno Vataja ovat sitoutuneet jäämään
yrityksen palvelukseen toistaiseksi. Vatajan perheyrityksen neuvonantajana kaupassa toimi
ProMan Oy Helsingistä.

Maalaistuote Vataja Oy on vuonna 1970 perustettu suomalainen lihanjalostaja. Yrityksen laaja
tuotevalikoima sisältää perinteisiä ja premium -luokan tuotteita sekä yllämainittuja erikoistuotesarjoja.
Yrityksen tärkeimpiä asiakkaita ovat keskusliikkeet, joiden kautta yrityksellä on vahva markkina-asema.
Vatajan liikevaihto tilikaudella 2009 oli 8,8 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli 27 henkilöä.
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