
McDonald’s Itäkeskus Kauppakeskus

McDonald’s on yksi maailman tunnetuimmista tuotemerkeistä. 

Laatu, palvelu, siisteys ja edullisuus ovat ne ohjenuorat, joiden 

avulla vuonna 1955 perustettu yhtiö on saavuttanut nykyisen 

asemansa. Tuttu kaarikuvio kohoaakin jo 119 maassa noin  

33 000 ravintolan tunnuksena. McDonald’s palvelee 64 

miljoonaa asiakasta päivittäin. 

Helsingissä kauppakeskus Forumissa ja Itiksessä sijaitsevien 

McDonald’s-ravintoloiden keittiötilat uudistettiin samalla, kun 

kauppakeskuksia remontoitiin vuonna 2013. Keittiötiloihin 

valikoitui seinäpäällysteeksi Altro Whiterock FR sen helpon 

puhtaanapidon takia.

– Forumin ja Itiksen ravintoloidemme aiemmista remonteista oli 

kulunut jo tovi, joten kauppakeskusten remontit olivat sopiva 

hetki remontointiin myös meille, kertoo operatiivinen päällikkö 

Marko Sokka McDonald’s Finlandista.

– Suositus ravintolasaliemme uudistamisen aikaväliksi on 

noin viisi vuotta.Ravintoloiden asiakastiloihin on suunniteltu 

muutamia erilaisia sisustuskonsepteja. Keittiötiloista sen 

sijaan pyrimme rakentamaan mahdollisimman identtiset, millä 

turvaamme tulevaisuudessa yhtenäisen tuotevalikoiman ja 

valmistuskapasiteetin. Odotamme keittiöiltä myös pidempää 

käyttöikää kuin asiakastiloilta, Marko Sokka sanoo.

McDonald’s-ravintoloiden keittiöiden seiniin 
helppohoitoinen päällyste

Altro Whiterock FR™

the future is safer with altro



Altro Whiterock FR -seinäpäällystettä on käytetty Forumin ja 

Itiksen McDonald’s -ravintoloiden keittiöissä pääosin niissä 

tiloissa, joissa ruoka valmistetaan.

– Päädyimme valitsemaan keittiötiloihin Altro Whiterock FR 

-seinäpäällysteen, koska se oli selkeästi kaakeleita parempi 

vaihtoehto. Seinä on helppo pitää puhtaana ja hygieenisenä. 

Lisäksi päällysteen asennus oli nopeaa, perustelee laitekonsultti 

Teemu Ruokokoski McDonald’s Finlandista.

– Puolen vuoden käyttökokemuksen pohjalta ravintoloiden 

henkilökunta on ollut erittäin tyytyväinen uuteen 

seinämateriaaliin. Seinän ylläpitosiisteys on helpompaa kuin 

vanhan kaakeliseinän. Tasainen saumaton seinämateriaali luo 

myös siistin yleisilmeen ravintolan keittiöön, sanoo  

Teemu Ruokokoski.

McDonald’s juhlistaa 30-vuotista taivaltaan Suomessa vuonna 

2014; Suomen ensimmäinen McDonald’s avattiin vuonna 1984 

Tampereella. Nyt Suomessa on 83 McDonald’s-ravintolaa, 

joista 88 % on yksityisten yrittäjien omistuksessa.  Juhlavuoden 

helmikuussa avattiin Kuopion Matkukseen upouusi McDonald’s-

ravintola, jonka keittiötiloihin on myös asennettu Altro Whiterock 

FR -seinäpäällystettä. Suunnitelmissa on, että jatkossakin uusien 

tai remontoitavien ravintoloiden keittiöt saisivat seiniinsä Altro 

Whiterock FR -pinnan.

Altro Whiterock FR -päällysteellä on 25 vuoden käyttöikä.
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