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Nyt se selvisi: suomalaiset valitsevat mieluummin pizzan kuin 

hampurilaisen 

 

Ruoantilauspalvelu Pizza-online.fi:n teettämä kysely paljasti, että suomalaiset ovat todellista 

pizzakansaa. Roskaruoan klassikoiden pizzan ja hampurilaisen välillä ei ole juurikaan taistelua 

kuninkuudesta: jos pitäisi valita vain toinen, selkeä enemmistö vastaajista söisi pizzaa 

loppuelämänsä.    

 

Suomalaiset suosivat pizzaa: ruoka sopii sekä arkiseen rentoiluiltaan että viikonloppuun ja 

juhlapäiviin. Jos täytyisi pitäytyä vain toisessa, 80 prosenttia Pizza-online.fi:n kyselyn* 

vastaajista valitsisi pizzan ja vain 20 prosenttia hampurilaisen.   

 

Monet tykkäävät tehdä pizzan syömisestä kaikin puolin mukavan rentoutushetken. Jopa 72 

prosenttia vastaajista katselee syödessään elokuvia tai sarjoja. Ruokailupaikka tekee hetkestä 

entistä rennomman: yli puolet kertoo syövänsä kotiin tilattua ruokaa sohvalla. Suomalaiset ovat 

myös tarkkoja pizzansyöjiä: lähes 90 prosenttia syö pizzoista myös reunat, joita pidetään joskus 

pizzan kuivimpana osana.  

 

Pizza on tunnetusti ruoka, johon voi yhdistellä mielikuvituksekkaasti mitä erilaisimpia raaka-

aineita. Kyselyyn vastanneet nimesivät ideoitaan siitä, mitkä voisivat olla seuraavia 

pizzatrendejä. Ja ideoita suomalaisilla riitti. Kannatusta saivat laajalti kotimaisiin klassikkoruokiin 

ja suomalaisiin makuihin pohjautuvat pizzat, kuten kalakukkopizza, särkipizza, 

karjalanpaistipizza ja savukalapizza, sekä makeat pizzat, kuten mustikkapiirakkapizza, 

vaahtokarkkipizza ja leipäjuustopizza.  

 

Myös halloumia, kimchiä ja sushia ehdotettiin pizzan täytteeksi, ja monet toivovat uudenlaisia 

vegaanisia pizzoja sekä pizzaa kukkakaalipohjalla. 

 

Kotiin tilattu ruoka helpottaa arkea 

 

”Vastauksissa korostui se, että ruoan kotiin tilaaminen helpottaa arkea: aikaa ja vaivaa säästyy 

sekä ruuan laittamisen että kaupassa käynnin osalta. Ruoan kotiintilaus tuo myös pientä 

luksusta arkeen, ja säästyneen ajan voi käyttää esimerkiksi perheen ja ystävien kanssa. Jotkut 

kokevat myös saavansa parempaa ruokaa ravintolasta tilaamalla kuin itse tekemällä”, kertoo 

Pizza-online.fi:n markkinointijohtaja Nora Särkkä. 

 

Ruoantilauksessa suomalaiset luottavat tuttuun ja hyvään. Jopa kaksi kolmasosaa vastaajista 

kertoo tilavaansa ruokansa samasta ravintolasta. Suomalaisten varma maku on todettu Pizza-

online.fi:n tutkimuksissa aiemminkin – Suomen suosituimpien pizzojen kärki on pysynyt jo vuosia 

samana.  



 

Pizza-online.fi:n laajasta ravintolavalikoimasta löytyy paitsi pizzerioita, myös muunlaisia 

ravintoloita. Tilauksen voi tehdä internet-selaimella tai matkapuhelinsovellusta käyttäen. Pizza-

online.fi on toimittanut ruokia suomalaisten kotioville yli kymmenen vuoden ajan, ja se on ainoa 

koko Suomen kattava ruoantilauspalvelu. Palvelu kattaa noin 95% Suomen pinta-alasta. 

 

Tutkimustuloksia lyhyesti: 

● Jos pitäisi valita vain toinen, 80 % valitsisi pizzan ja 20 % hampurilaisen 

loppuelämäkseen 

● 72 % vastaajista katselee elokuvia ja sarjoja pizzaa syödessään 

● 88 % vastaajista syö pizzan reunat, 12 % ei 

● 53 % vastaajista aloittaa pizzan syömisen keskeltä, 47 % reunoilta 

● 59 % vastaajista haluaa pizzaan kastikkeen, 41 % ei 

● 18 % syö burgerin aterimilla, 82 % käsin  

● 54 % syö ranskalaiset ketsupilla, 46 % majoneesilla  

 

*Kysely järjestettiin 15.-17.2.2019 ja siihen vastasi yli 4 000 Pizza-online.fi:n asiakasta ympäri 

Suomea. Kyselyn tarkoituksena oli tutkia suomalaisten tottumuksia ruoan kotiin tilaamisen 

suhteen. 
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Pizza-online.fi on perustettu Suomessa vuonna 2007. Palvelu myytiin saksalaiselle Delivery 

Herolle vuonna 2012. Tilauspalvelua käyttävät jo sadat tuhannet suomalaiset ja se kattaa 

Suomen laajimman valikoiman ravintoloita. Maailman suurin ruoan tilaus- ja kuljetuspalvelu 

Delivery Hero omistaa Suomessa myös Foodoran. 
 


