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TEKSTI/KUVAT  Elina Matikainen 

Pekan Leivässä tehtiin 
vahdinvaihto
Heinolalaisen Pekan Leipä Oy:n pitkäaikainen toimitusjohtaja Arto 
Mussalo luovutti ’viestikapulan’ seuraajalleen Karri Kunnakselle 
lokakuun alussa. Turkulaiseen Leipomo Rosten -konserniin 
kuuluvalla leipomoyrityksellä on monta rautaa tulessa, eikä 
vauhti ainakaan tämän haastattelun perusteella tule hiipumaan 
jatkossakaan.

Aktiivinen yritys Pekan Leipä 
totta tosiaankin on, sillä sen 
portfolioon kuuluvat niin 
tuoreet leipomotuotteet, pa-

kasteet kuin vientituotteetkin. Tuotanto 
on jaettu kahteen eri kiinteistöön, jotka 
molemmat sijaitsevat Heinolassa, pienen 
matkan päässä toisistaan.  

- Tuoretuotteet ja pakasteet teemme lä-
hileipomossa Villenkadulla, jossa on myös 
myymälä-kahvila. Vientituotteet tehdään 
luomuleipomossa Reumantiellä ja samas-
sa kiinteistössä sen kanssa toimii glutee-
niton leipomomme, listaa Arto Mussalo. 

Arto Mussalo tuntee Pekan Leivän kuin 
omat taskunsa, sillä hänellä on neljän-
kymmenen vuoden kokemus leipomosta. 
Myös puoliso Anne Mussalo työskente-
lee yrityksen toimistossa. Leipomo on 
ollut iso osa pariskunnan elämää vuosi-
kymmenten ajan, niin työ- kuin vapaa-ai-
kanakin, joten pieniä vieroitusoireita voi 
kyllä tulla sitten, kun aamulla ei ole enää 
leipomolle lähtöä, myöntää Arto.  Valmis-
tautumista yrityksestä lähtemiseen hän 
sanoo tehneensä henkisesti jo muutaman 
vuoden ajan, joten siinä ajatukset alkavat 
olla kohdallaan. Enemmän jännitti, mil-
lainen henkilö toimitusjohtajan jakkaralle 
tulee. Enää sitä ei tarvitse miettiä nyt, kun 
seuraaja on aloittanut ja hänen kanssaan 
on tullut tutuksi.  

- Olen tyytyväinen ja helpottunut. 
Olemme Karrin kanssa samanhenkisiä ja 
tulemme hyvin toimeen. 

Tyytyväiseltä vaikuttaa myös loka-
kuun alussa tehtävässään aloittanut Karri 
Kunnas, joka rekrytoitiin tai oikeammin 
”headhuntattiin” tehtävään Foodwest 
Oy:n toimitusjohtajan paikalta. Siinä teh-
tävässä koko elintarvikeala leipomoala 
mukaan lukien oli tullut tutuksi lukuisten 
projektien ansiosta reilun viiden vuoden 
aikana. Lisäksi Karrin avovaimo Mer-
vi Vilén on leipomoyrittäjä, mikä sekin 

Anne ja Arto Mussalo sekä Karri Kunnas 
asettuivat kuvaan Pekan Leivän myymä-
lä-kahvilaan, joka on tarkoitus remontoida 
vielä tämän vuoden puolella.  Miehet esite-
levät talon viimeisimpiä uutuuksia, Luomu 
Kaurasydän- ja Luomu Ruissydän -leipiä 
sekä Siemensämpylöitä, joista etenkin Ruis-
sydämestä on tullut asiakkaiden suosikki.
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on opettanut hänelle paljon leipomo- ja 
konditoria-alasta. Pekan Leipä tarjosi teh-
tävää, joka Karrin mukaan sisälsi paljon 
positiivista ja monia tulevaisuuden mah-
dollisuuksia.  

- Kolme olennaisinta olivat mielenkiin-
toinen yritys, jolla on pitkät perinteet ja 
hienot tuotteet, erittäin kiinnostava vien-
titoiminta ja brändinrakentamiseen po-
tentiaali.

On sovittu, että Arto toimii yrityksessä 
Karrin tukena tämän vuoden loppuun asti 
ja on tarpeen vaatiessa käytettävissä vielä 
sen jälkeenkin. Arto jää myös Leipomo 
Rosten -konsernin hallitukseen, vaikka 
varsinainen päivätyö Pekan Leipä Oy:ssä 
päättyykin. 

Karri istuu nyt Pekan Leivän toimistos-
sa Arton entisessä huoneessa. Välillä siel-
tä löytyy myös Arto, kun tärkeitä asioita 
käydään läpi yhdessä.  Enimmäkseen hän 
kuitenkin on leipomokiinteistön toiseen 
päähän kunnostetussa toimistohuonees-
sa ja käy läpi vuosien varrella kertynyttä 
materiaalia, jota on runsain mitoin. Täl-
lä tavoin hän on helposti tavoitettavissa, 
mutta antaa uudelle toimitusjohtajalle 
työrauhan. 

Karri on ensimmäiset viikot puurtanut 
uusien asioiden parissa. Paljon on opitta-
vaa ja omaksuttavaa.

- Uuden äärellä on aina omat haasteen-
sa, mutta olen kyllä päässyt hyvin perille 
yrityksestä. Myös tuotannossa olen ollut 
mukana perehtymässä siihen, miten asiat 
siellä menevät. Lisäksi päiviä ovat täyttä-
neet asiakaskäynnit ja yhteydenpito mui-
hin sidosryhmiin, kertoo tuore toimitus-
johtaja, joka asuu nyt viikot Heinolassa ja 
viikonvaihteeksi suunnistaa kotiin Vir-
roille.  

Pekan Leivän omistuksessa ei tapahdu 
nyt muutoksia, sillä jo vuodesta 2008 sen 
on omistanut Leipomo Rosten-konserni. 
Pekan Leipä on siitä lähtien toiminut Arto 
Mussalon vetämänä Rostenin tytäryhtiö-
nä omalla brändillään ja hyvin itsenäises-
ti. Vaikka itsenäisyys säilynee jatkossakin, 
yhteistyö konsernitasolla tulee Karrin ja 
Arton mukaan jatkossa tiivistymään.

Ilves-ruisleipään on saatu idea Heinolan 
vaakunasta, mutta se on myös joidenkin 
tamperelaisten jääkiekon ystävien suosios-
sa.

Konditoria on leipomossa pieni, mutta tärkeä. Herkulliset leivokset leipomon kahvilaan teh-
dään luonnollisesti omassa talossa.
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työ on täyttänyt pariskunnan elämän aika 
tarkasti. 

Pekan Leivän tarina alkoi vuonna 1964, 
jolloin Arton isä Pekka Mussalo osti Hei-
nolasta perinteikkään, vuonna 1888 pe-
rustetun Manelin leipomon. Tätä ennen 
hän oli toiminut leipomoyrittäjänä Kar-
hulassa, jonka suunnalta oli myös kotoi-
sin. Yritys sai uuden nimen uuden omis-
tajansa mukaan ja toimi aluksi Heinolan 
keskustassa, mutta muutti sitten isompiin 
tiloihin pienen matkan päähän Villen-
kadulle vuonna 1968. Toiminta kasvoi, 
kunnes kohtalo puuttui peliin ja leipomo 
paloi maan tasalle vuonna 1981 toimistoa 
lukuun ottamatta. 

- Kuuluin silloin vapaapalokuntaan ja 
jouduin sammutustöihin, kun olin sattu-
malta lomalla armeijasta, muistelee Arto 
tätä synkkää hetkeä yrityksen historiassa. 

Sitkeänä yrittäjänä ja myös poikansa 
tulevaisuuden vuoksi Pekka Mussalo kui-
tenkin päätti, että leipomo rakennetaan 
uudelleen samalle paikalle, ja niin tapah-
tuikin pikavauhdilla. Uusissa tiloissa lei-
vottiin jo vuonna 1982, puolen vuoden 
kuluttua tulipalosta. Tuona vuonna myös 
Arto tuli leipomoon vakituisiin töihin 
ja isänsä oppiin.  Opit tulivat tarpeeseen 
vuonna 1990, kun hänestä tuli leipomon 
yrittäjä Pekka Mussalon menehdyttyä. 
Yhä edelleenkin leipomo toimii samassa 
paikassa Villenkadulla, joskin sitä on mat-
kan varrella laajennuttu viisi kertaa nykyi-
seen kokoonsa eli noin 3000 neliöön. 

Leipomon yhteydessä toimii myös kah-
vila-myymälä, joka tällä hetkellä on Pekan 
Leivän ainoa.

- Parhaimmillaan meillä oli seitsemän 
kahvilaa eri puolilla Etelä-Suomea, Heino-
lan lisäksi myös esimerkiksi Helsingissä ja 
Lahdessa. Kahvilatoiminta on kuitenkin 
varsin työllistävää ja vaatisi enemmän 
omistajan läsnäoloa. Siksi siitä on vähi-
tellen luovuttu ja keskitytty leipomiseen, 
Arto toteaa.  

Pakastetuotteita ammattikeittiöille 
ja kaupoille

Suurin syy lähileipomon laajennuksiin 
ovat olleet pakastetuotteet, joita alettiin 
valmistaa ja markkinoida 1990-luvun lo-
pussa.  Pakastetuotteet ovat vuosien var-
rella kasvaneet merkittäväksi tuoteryh-
mäksi ja siksi Villenkadulle on pitänyt 
rakentaa lisää varasto- ja pakastetilaa, ei 
niinkään tuotantotilaa. Pekan Leivän pa-

Leipomossa on paljon myös maahanmuut-
tajataustaisia työntekijöitä. Tässä marjapii-
rakoita pakkaavat Milan Muys  (vas.) ja Wa-
rapha Valdson.

Kondiittori Petra Virtanen on tehnyt komean 
kakun.

Assan Sinyan nostelee ciabattapellit pinnaan linjan päässä. Pekan Leipä toi ciabattan markki-
noille ensimmäisenä leipomona Suomessa.

Manelin leipomosta tuli  
Pekan Leipä

Arto Mussalo on ahkeroinut Pekan 
Leivässä pikkupojasta asti ja kerännyt 
mittavan leipomoalan osaamisensa siel-
lä, käytännön työssä. Rinnalla on pitkään 
ahkeroinut myös puoliso Anne Mussalo.

- Anne on hoitanut toimistoa, kahviloi-
ta sekä lisäksi hän on osallistunut paljon 

myös myyntityöhön ja tuotekehitykseen. 
Eli ollut monessa mukana, kuten perhe-
yrityksessä on tapana. Itselläni on ollut 
yrityksestä päävastuu; olen vetänyt niin 
leipomoita, myyntiä kuin vientiäkin, to-
teaa Arto, joka siis vuoteen 2008 asti toimi 
Pekan Leivän yrittäjänä ja sen jälkeen sen 
toimitusjohtajana.  

Paljon on siis ollut lankoja, joista on pi-
tänyt vedellä. Ei kannata ihmetellä, miksi 
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kastetuotteet menevät keskusliikkeiden 
kautta esimerkiksi ammattikeittiöihin se-
kä kauppojen paistopisteisiin. 

- Pakastetuotteemme ovat kypsiä tai 
viittä vaille kypsiä, valtaosin erilaisia ruo-
kaleipiä, kertoo Arto, jonka mukaan pa-
kastetuotteista tulee noin 40 prosenttia 
Pekan Leivän lähileipomon myynnistä. 

Muu osuus lähileipomon myynnistä 
tulee tuoretuotteista eli laajasta valikoi-
masta ruokaleipiä, kahvileipiä, kondito-
riatuotteita, suolaisia tuotteita ja seson-
kituotteita. Vaikka tuotantotiloista löytyy 
myös linjoja, Arto luonnehtii leipomoa 
enemmän käsityöleipomoksi, jossa tuot-
teet tehdään alusta alkaen itse karjalanpii-
rakoita ja croissantteja lukuun ottamatta. 

- Teemme niin sanotusti maku edellä 
ja kotimaisista raaka-aineista niin pitkälle 
kuin mahdollista. Kunnioitamme perin-
teisiä reseptejä, mutta tuomme sopivasti 
joukkoon myös uutuuksia. Esimerkiksi 
ciabattan toimme ensimmäisenä leipo-
mona markkinoille Suomessa.

Ruokaleivät ovat Pekan Leivän lähilei-
pomon suurin tuoteryhmä ja siinä puo-
lestaan suurena alaryhmänä ovat erilaiset 
sämpylätyyppiset tuotteet. Ruisleivissä 
huomiota kiinnittää, että lähes kaikki ovat 
luomua. Pekan Leipä onkin yksi maan 
merkittävimmistä luomuleipomoista.

- Olemme halunneet tehdä ruisleivät 
luomuna ja erottua sillä massasta, vaikka 
onkin pakko sanoa, ettei luomu ainakaan 
toistaiseksi pure myyntiargumenttina Suo-
messa, etenkään maaseudulla, Arto toteaa. 

Ruokaleipävalikoiman viimeisimmät 
uutuudet ovat Luomu Ruissydän ja Luo-
mu Kaurasydän -jälkiuunipalat sekä Sie-
mensämpylät. Niistä Ruissydän on nous-
sut asiakkaiden suursuosikiksi. Uutuudet 
pitää saada mahtumaan jo ennestään 
laajaan valikoimaan, jota pitäisi tasaisesti 

myös karsia. Se ei kuitenkaan Arton mu-
kaan ole helppoa. Karrilla taas on valikoi-
man kehittämisestä selkeä näkemys.

- Uudet tuotteet ovat aivan välttämättö-
miä, sillä niiden joukosta nousevat kenties 
tulevaisuuden huipputuotteet. Toisaalta 
vähemmän myyviä tuotteita pitää karsia. 
On pyrittävä aktiiviseen valikoimaan, joka 
kiinnostaa kuluttajaa ja myy.

Kahvileipiäkin leipomossa leivotaan, 
mutta ne menevät valtaosin lähialueel-

le.  Konditoria on Arton mukaan ’tärkeä, 
mutta ei iso’ ja ehkä enemmänkin imago-
kysymys. Toki konditoriatuotteita menee 
esimerkiksi oman kahvila-myymälän tar-
peisiin sekä yksityisasiakkaiden ja yritys-
ten juhliin. Lisäksi niitä tehdään jonkin 
verran alihankintana.

Pekan Leivän tuoretuotteita myydään 
kaupoissa laajalla alueella Etelä-Suomessa. 
Idässä niitä menee Imatra-Lappeenran-
ta-linjalle, lännessä Saloon asti, ylempänä 

Leipurit Kai Niemi (vas.) ja Pasi Mihailov 
puntaroivat, mitä jauhoja tarvitaan seuraa-
vaan taikinaan.

Vientileipomossa rukiiset palaleivät paiste-
taan isolla kiertoarinauunilla, josta ne me-
nevät jäähdytyksen jälkeen halkaisuun ja 
pakattaviksi. Hyviltä ne maistuvat myös vas-
tapaistettuina, vakuuttaa Arto Mussalo.
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den, rieskantyyppisen tuotteen valmistusta 
ollaan käynnistämässä ensi vuonna. Linja 
on viittä vaille valmis. Myös leipien kaasu-
pakkausvaihetta ollaan uudistamassa.  Jat-
kossa leivät pakataan täysin automaatti-
sesti. Investoinnit osoittavat, että vientiin 
uskotaan tässä yrityksessä vahvasti. 

Haastatteluhetkellä lokakuun lopussa 
käytiin myös hintaneuvotteluja ensi vuo-
den osalta saksalaisten kanssa. Pekan Lei-
vässäkin tuskaillaan kustannusten rajua 
nousua, joka pitäisi saada myös tuotteiden 
hintoihin.

- Vientituotteissa se on erittäin suuri 
haaste, ja nähtäväksi jää miten hyvin sii-
nä onnistumme, Arto mietti.  

Mikäli markkinoita pitää etsiä muista 
Euroopan maista, uusi toimitusjohtaja ei 
hätkähdä haastetta. 

- Se on sitä konkreettista jalkamyyn-
tityötä. Niin sanottuun kylmään päähän 
hyppäämiseen ja ratkaisujen etsimiseen 
olen kyllä tottunut, Karri toteaa. 

Tällä hetkellä vientileipomo/luomulei-
pomo toimii noin kilometrin päässä lähi-
leipomosta entisen farkkutehtaan tiloissa. 
Samaan rakennukseen Pekan Leipä on 
rakentanut erilliset tilat gluteenittomalle 
leipomolle. Yhteensä näillä kahdella on 
neliöitä yli 3500.

- Gluteenittomassa leipomossa teh-
dään tällä hetkellä Siemenrapeat-näkkilei-
pää. Jatkossa tuotantoon tulee myös muita 
tuotteita, joita parhaillaan kehitetään, Ar-
to mainitsee.

Sitoutunut henkilökunta
Pekan Leivän leipomot työllistävät 

ison joukon leipomoalan ammattilai-
sia, kaikkiaan noin sata henkilöä. Muuta 
henkilöstöä on yrityksen myymälässä ja 
toimistossa kymmenkunta. Suurin osa lei-
pomon työntekijöistä on lähileipomossa, 
jossa tarvitaan vielä paljon tekeviä käsiä. 
Vientileipomo toimii enemmän teollisen 
leipomon tapaan vähemmällä henkilö-
kunnalla, ja gluteenittomassa leipomossa 
ahkeroi alle kymmenen henkilöä. Arton ja 
Karrin mukaan yrityksessä on erinomai-
nen ja sitoutunut henkilökunta, jonka te-
kemiseen voi luottaa. Heidän tietotaitonsa 
on iso apu myös uudelle toimitusjohtajal-
le. Pitkäaikaisia työsuhteita on paljon.

- Tämän päivän haaste kuitenkin on 
uusien osaajien löytäminen ja heidän sito-
uttamisensa taloon. Liian helposti kylläs-
tytään ja lähdetään etsimään töitä muual-

Kaurabuumissakin ollaan mukana. Pienet 
pyöreät kaurapalat ovat sataprosenttista 
kauraa.

Reijo Reponen selvitteli vientileipomossa 
tietotekniikkaongelmaa.

Hämeenlinnaan, Jyväskylään ja Mikkeliin 
asti. Kuljetukset on valtaosin ulkoistettu 
ja tuotteet lähtevät runkokuljetuksina 
Vantaalle tai Kouvolaan, joista ne jaellaan 
eteenpäin ympäri Etelä-Suomea. Lähi-
alueen jakelu hoidetaan omin kuljetuksin. 

Suomalaista ruisleipää 
saksalaisille

Hyvin merkittävä osa Pekan Leivän lii-
ketoiminnasta on vienti, joka aloitettiin 
vuonna 2003. Sen osuus tulee olemaan yli 
40 prosenttia koko talon tämän vuoden yli 
13 miljoonaan euroon yltävästä liikevaih-
dosta (LV on arvio). Ideanikkarina myös 
viennin saralla toimi aikoinaan Arto Mus-
salo. Hänen mukaansa ajatuksena oli en-
sin yhteistyö jonkin saksalaisen leipomon 
kanssa. Kun se ei luonnistunut, alettiin 
miettiä muita vientimahdollisuuksia.  En-
sin kokeiltiin leivän vakuumipakkaamista 
uutena menetelmänä, mutta huonolla me-
nestyksellä. 

- Kaasupakkauskin oli meille aivan 
uutta, mutta kaasupakkauskone osoittau-
tui toimivaksi. Niin lähti vienti liikkeel-
le erään tukkurin kautta Saksaan, jossa 
suomalaisella elintarvikkeella oli hyvä 
maine. Se helpotti markkinoille pääsyä 
ja pääsimme isojen ketjujen, kuten Aldin 
valikoimiin. Tällä hetkellä tuotettamme 
menee kaikkiin isoihin kauppaketjuihin 
Saksassa. 

Vientileipomotoiminta alkoi Vetelistä, 
josta Arto löysi sopivat tilat.

- Vetelissä oli konkurssiin mennyt lei-
pomo, jonka tiloihin rakensimme vienti-
leipomon. Toimimme siellä viitisen vuot-
ta, kunnes muutimme tänne Heinolaan. 
Yksi syy muuttoon oli se, että saksalaisen 
kaupan vaatima IFS-laatujärjestelmä ei 
olisi ollut mahdollinen Vetelin leipomos-
sa, mutta tänne se saatiin rakennettua. 
Saimme sen vuonna 2009 ensimmäisenä 
Suomessa.

Aluksi vientituotteina olivat ruispa-
laleipä ja rieska, joita aika nopeasti alet-
tiin tehdä saksalaisten arvostamana luo-
muna. Siksi vientileipomoa nimitetäänkin 
nyt myös luomuleipomoksi. Tällä hetkellä 
siellä tehdään vain yhtä tuotetta eli ruispa-
laleipää, jonka resepti on kehitetty saksa-
laiseen makuun. Se ei esimerkiksi ole yh-
tä hapan kuin ruisleipä Suomessa. Pienet 
pyöreät leivät paistetaan kiertoarinauunis-
sa, jäähdytetään, halkaistaan ja pakataan 
neljän leivän kaasupakkauksiin. Säilyvyys 
tulee typen ja hiilidioksidin seoksesta. 
Näitä pakkauksia lähtee Saksaan kymme-
nen miljoonaa kappaletta vuodessa, par-
haimmillaan yksitoista rekkaa viikossa. 
Määrässä on ollut tasaista kasvua viime 
vuodet ja koronan aikana vienti lähes kak-
sinkertaistui. Pitkän päiväyksen tuotteilla 
oli silloin erityisen hyvä kysyntä Saksassa. 

Tällä hetkellä vientileipomossa ovat 
meneillään mittavat investoinnit, sillä uu-
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ta. Tämä on ongelma koko leipomoalal-
la, jolle nuoret tulisi saada innostumaan 
paremmin. Alalle tarvittaisiin enemmän 
positiivista ”pöhinää”, miehet miettivät.

Tuotantoa Pekan Leivän leipomoissa 
on kuutena päivänä viikossa. Lähileipo-
mossa toiminta alkaa sunnuntaina aamu-
päivällä ja loppuu perjantaina iltapäivällä. 
Lauantai on leivonnassa välipäivä. Vienti-
leipomossa tuotanto alkaa sunnuntai-ilta-
na ja päättyy perjantai-iltana.

Tulevaisuuteen uskotaan
Korona-ajasta Pekan Leivässä selvittiin 

kuivin jaloin, sillä vaikka pakastetuot-
teiden myynti sakkasi, tuoretuotteiden 
myynti pysyi tasaisena ja vienti lisääntyi. 
Sillä tavoin pysyttiin tasapainossa, eikä 
esimerkiksi henkilökunnan lomautuksiin 
tarvinnut turvautua. 

Tällä hetkellä leipomoyrityksessä pai-
niskellaan kustannusnousujen kanssa, 
kuten kaikissa leipomoissa ja konditori-
oissa. Energian osalta sähkölaskut ovat 
toistaiseksi pysyneet kurissa määräaikai-
sen sähkösopimuksen ansiosta. Mutta 
kaikki muut kustannukset ovatkin sitten 
nousseet. 

Miehet kuitenkin uskovat, että tästäkin 
tilanteesta selvitään kunnialla. 

- Kyllä jatkossakin asiat tehdään niin, 
että pärjäämme markkinassa ja viivan al-
le jää tulosta, vakuuttaa Karri, joka mie-
lellään katsoo asioita kehittäjän näkökul-
masta. Hänen mukaansa yrityksen toi-
mintaa pitää koko ajan kehittää niin, että 
pysytään mahdollisimman nopeasti vas-
taamaan kuluttajien muuttuviin toiveisiin 
ja tarpeisiin. Erilaiset trendit pitää huomi-
oida, mutta on puntaroitava, kannattaako 
ihan kaikkiin trendeihin lähteä mukaan.

- Toisaalta vienti on merkittävä tukijal-
kamme ja siihen on panostettava. Myös 
hintaneuvotteluissa on onnistuttava. 

Niin ikään Pekan Leivän rooli osana 
Leipomo Rosten -konsernia tulee jatkos-
sa vahvistumaan ja konserniajattelu näky-
mään enemmän toiminnassa.

- Sitä kautta saadaan vahvistettua myös 
tekemistä puolin ja toisin. Siinä on paljon 
mahdollisuuksia, joita voidaan vielä hyö-
dyntää. Tottakai omia juuriamme unohta-
matta, Karri Kunnas painottaa.  

Vientileipomossa ruispalaleivät pakataan neljän leivän kaasupakkauksiin, joita lähtee Sak-
saan kymmenen miljoonaa vuodessa. Kartonkilaatikot on yksilöity kullekin kaupparyhmälle. 
Pakkaajina Toni Rimppi ja Plaa Maneerat Kingham.

Joni Seppänen punnitsee palaleivät tasaisin väliajoin ennen paistoa, jotta niiden paino on var-
masti kohdallaan.


