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Historia

• Perustettu vuonna 1984, perustajina Heimo Ruohonen ja Olli Suolahti.

• varsinaissuomalaisten perheviljelijöiden omistuksessa vuodesta 1999

Toiminta-alueet

Vihannes- Laitila -konserni on alansa johtava  vihanneskauppaa harjoittava yhtiö 
Suomessa. 

• Keskitetty pakkaus ja toimintaympäristö

• Laaja tuotevalikoima 

• Vahvuuksina ovat avomaan vihannekset ja vihannesten varhaistuotanto. 

• Toimitukset vuoden ympäri, toimitusvarmuus

• Sitoutuneet (osakas)viljelijät ovat toimittajina.

OMISTAJIA 80

PÄÄTOIMITTAJAT 45, lisäksi lähes 90 varhaisvihanneksien kausitoimittajaa 

HANKINTA-ALUE : Varsinais-Suomi, Satakunta

Yritysryhmä



Konserni / Yritysryhmä

Vihannes-Laitila Oy omistaa : 

* Juuresvakka Oy: stä 40 % (juuresten ja varhaisperunan pesu ja pakkaus)

* Juurespaja Oy:stä 100 % (kuorinta ja jatkojalostus)

* Kiinteistö Oy Laitilan Trekolista 100 % (Kalannin toimitilat). 

Tuotanto

Yhteensä peltoviljelyalaa on noin 1 400 hehtaaria

- tiloilla 500 kausityöntekijää, 100 ympärivuotista työntekijää omistajien lisäksi

kaksi tehdasta - Kalanti ja Laitila (Juuresvakka)

38.000 tonnia valmiita tuotteita

Henkilöstö

Yhteensä kolmessa yrityksessä 110-170 henkilöä. Kausivaihtelut!

Työvoiman saatavuus!



Toiminnan kulmakivet

Raaka-ainekehitys → tehokasta pakkaustoimintaa, hyvät juuresvarastot, 

laadukasta lopputuotteesta ja tuodaan markkinoille uusia tuotteita.  

Toimintavarmuus → hajautettu peltotuotanto, vahvat tuotanto- ja 

pakkausyksiköt (raaka-aineen tuontimahdollisuus)

Tehokkuus → laaja-alainen kilpailukykyinen tuotanto ja laadukkaat tuotteet

Ympäristö

Tavoitteena on lisätä tuotantomääriä per panosyksikkö kiinnittämällä 

huomioita tuotannon energia- ja ympäristökysymyksiin.



Vihannes-Laitilan ja sen tuottajien ja yksiköiden tuotannon vahvuus 

pystyy vastaamaan suomalaisten kaupan keskusliikkeiden 

toimitusvolyymien haasteisiin

Kaupan omamerkkien tuotanto 

PIRKKA ja KOTIMAISTA suurimmat

K-Menu, Menu ja Metro tuotemerkit sekä useat pienemmät merkit 

Vihannes-Laitilan tuotemerkki

ISO 22000 ja GLOBALGAP sertifioinnit osoittavat vertailukelpoisuuden 

kansainvälisesti



Tuoteryhmä Määrä ton

Juurekset 13.500

Sipulit 4.800

Kaalit 2.000

Kesän kilot, mm. 
varhaisperuna

4.000

Nippuvihannekset 4.400 kpl / 
1.800 ton

Kuoritut tuotteet 8.700

Kaikki 36.200

Juurekset

Kaalit

Kappalevihannekset

Kesän vihannekset kg

Kuoritut ja jalostetut

Sipulit

Päätuoteryhmittäin



Asiakas jako - liikevaihto 33 m€ 

Valmisruokateollisuus

Vähittäiskauppaketjut 70 %

HoReCa tukut



Tuotantoyksiköt





Uusikaupunki, Kalannintie 896 (2005-)



Kalannissa 2018-

Tontti: kaupungilta lisämaa
Raaka-ainevarasto uudelle 
tontille

Haasteena liikenneturvallisuuden 
parantaminen



Laitila, Jusinkuja 18 (Kodjala) (2002-)

Juuresvakka Oy



Globalgap sertifiointi

- Maailmanlaajuisesti tunnettu järjestelmä

- Vihannes-Laitilassa mukana 35 viljelijää ryhmäsertifiointi – optio 2

- Vihannes-Laitila hallitsee sertifikaatin ja uusinta vuosittain

Tuottajaryhmän yrityksen tehtävä ryhmäsertifioinnissa :

- Tuottaa V-L käsikirja , ohjeet,  koulutus ja neuvonta, suomeksi myös 

tarkastuspisteet (auditoijan kieli!)

- Tarkastaa tilat ja vastaa sertifikaatin mukaisesta toiminnasta

- Oman toiminnan auditointi

- Riippumattomuus



Auditoiva taho 

• pistokokein auditoinnit ja tila-auditoinnit

• käsikirjan mukainen toiminta 

• pakkaamot



Kustannukset ryhmäsertifioinnissa

- Kustannukset / yksikkö pienemmät, mitä useampia jäseniä ryhmässä 

- Vuosittain auditointikulut sertifioijalle, riippuu auditointien, pakkaamojen 

määrästä ja tarkastettavien määrästä

- Omat kustannukset : hallinta, muutokset, tarkastukset jne

- Tietojärjestelmät keskeisessä roolissa


