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Pohjoismaiden johtava super premium jäätelövalmistaja 3 Kaverin 

Jäätelö ja kotimainen pääomasijoittaja Sentica yhdistävät voimansa 

vauhdittaakseen suomalaista menestystarinaa kansainvälisesti 

Alle kymmenessä vuodessa perustajiensa keittiöstä Suomen ja Ruotsin markkinoille 

ponnistanut jäätelöyritys myy jäätelöä nykyään yli 5000 kauppaan. 

Oman jäätelötehtaan rakentamisen ja jäätelöpuikkolinjastoon investoimisen jälkeen 3 Kaveria 

on vahvistanut organisaatiotaan, ja seuraavana luonnollisena askeleena on tuoda lisää 

osaamista kansainvälistymiseen. 3 Kaverin ja Sentican kumppanuuden taustalla on tavoite 

luoda uusi suomalainen menestystarina kuluttajabrändien saralla ja vauhdittaa uusien 

markkinoiden avaamista. 

- Meidän kolmen kaveruksen osaaminen on tuonut meidät tähän pisteeseen, ja 

seuraavaa hyppyä varten tarvitsemme lisäpaukkuja. Sentican kanssa käytyjen 

keskustelujen pohjalta totesimme, että ajatuksemme tulevaisuudesta pelaavat hyvin 

yhteen, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Heikki Huotari. 

Sekä Sentica, että 3 Kaveria uskovat, että suomalaisella jäätelöllä on erinomaiset 

mahdollisuudet maailmalla, sillä kuluttajat arvostavat yhä enemmän laadukkaita raaka-aineita, 

vahvaa arvopohjaa ja aitoa tarinaa. Kaverukset ennustavat mm. kasvipohjaisten jäätelöiden 

kasvattavan rooliaan yrityksen myynnistä lähitulevaisuudessa, joka heijastelee kuluttajien 

arvopohjan kehittymistä kohti kestävämpiä vaihtoehtoja. 

- Jäätelökulttuurimme on pitkälle kehittynyt, ja Suomen markkinoita on viime vuosina 

käytetty suurten yritysten koemarkkinana uusille tuotteille. Tavoitteemme on olla 

Pohjois-Euroopan laadukkaimman ja herkullisimman jäätelön valmistaja, pohtii yksi 

perustajajäsenistä, Sauli Saarnisto. 

Kumppaneita yhdistää tavoite tehdä asioita kestävästi niin ihmisten kuin ympäristönkin 

kannalta. Kaverusten mielestä maailmalla menestyneiden kuluttajabrändien tunnusomaisena 

piirteenä on yleensä uskallus unelmoida, vahva tarinankerronta sekä osaavien kumppaneiden 

löytäminen.  

- 3 Kaverin jäätelöillä on mahdollisuus nousta suomalaiseksi menestystarinaksi 

kansainvälisesti. Tuotteet ovat loppuun asti hiottuja, valmistus on omissa käsissä, ja 

yrityksellä on vahva arvopohja, joka kantaa tulevaisuudessakin, toteaa Sentican 

osakas, Aitor de la Torre. 



 

 

 

3 Kaverin perustajat jatkavat edelleen vahvasti mukana yrityksessä, ja jäätelöiden valmistus 

sekä tuotekehitys jatkuvat tuttuun tapaan kotimaassa. Kaverukset uskovat Sentican tuovan 

erityisesti hallitusosaamista sekä tukea kansainvälistymiseen ryhdittämään yrityksen kasvua. 

- Harva suomalainen elintarvikealan yritys kansainvälistyy, ja yksi syy on varmasti niin 

ajallisten kuin taloudellistenkin resurssien puute. Haluamme nähdä, mihin asti 

jäätelömme voivat meidät vielä viedä, pohtii kolmas perustaja, Ilkka Wikholm. 

Näyttöjä 3 Kaverin jäätelöiltä kyllä löytyy, sillä ne ovat valittu suomalaisten eniten 

suosittelemaksi jäätelöksi, voittaneet lukuisia makutestejä, ja yrityksen asiakastyytyväisyys on 

huippuluokkaa*. Yrityksen jäätelöpakkaukset ovat lisäksi voittaneet palkintoja arvostetuissa 

pakkausdesign -kilpailuissa* Saksassa ja Yhdysvalloissa. Kaverusten jäätelöt ovat suosittuja 

myös Ruotsissa, joka viittaa hyviin mahdollisuuksiin menestyä myös muualla Pohjois-

Euroopassa. 

 

3 Kaveria on suomalainen jäätelövalmistaja, jonka perustivat vuonna 2012 kaverukset Heikki Huotari, 

Ilkka Wikholm ja Sauli Saarnisto. Yrityksen jäätelöpurkkeja ja -puikkoja myydään noin 5000 kaupassa 

Suomessa ja Ruotsissa, ja tämän vuoden liikevaihto ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaverusten jäätelöt 

tunnetaan aidoista ja runsaista mauista, sekä hauskasta tarinasta yrityksen takana. 

Sentica Partners Oy on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten 

kotimaisten yritysten omistamiseen ja kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 500 miljoonan 

euron pääomia, joista merkittävä osa koostuu suomalaisesta eläkevarallisuudesta. Sentica on ollut 

mukana omistamassa ja kehittämässä mm. Kotipizzaa ja Picniciä. 

 

Lisätietoja: 

Heikki Huotari                                                         Aitor de la Torre 

Toimitusjohtaja                                                         Osakas 

3 Kaverin Jäätelö Oy                                                Sentica Partners Oy 

+358 40 580 5715                                                    +358 40 830 7503 

heikki.huotari@3kaveria.fi                                        aitor.delatorre@sentica.fi  

 

*Markkinointi & Mainontalehden sekä Taloustutkimuksen Brändien Arvostus -tutkimus vuodelta 2019  

*Red Dot Winner 2019 – Food Packaging -kategoriassa 

*The Dieline Awards 2019, 2. sija maitotuotteiden kategoriassa 
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