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Famifarm Oy

• Perustettu v. 1987 Järvikylän Kartanon 

kasvihuoneliiketoimintaan
• Myy ja markkinoi tuotteitaan Järvikylä® -tuotemerkillä

• Järvikylä –tuotemerkillä myytävien ruukkuvihannesten 

tuotantopinta-ala on n. 50.000 m²
• Myyntimäärä 22,5 milj. kpl (2012)

• Liikevaihto 16,4 milj. € (2012)

• 120 työntekijää



Tuotannosta

• Tuotanto on jatkuvaa ja ympärivuotista. Jokaisena arkipäivänä 

korjataan satoa.

• Kasvatus tapahtuu vesiviljelynä eli kasvit saavat tarvitsemansa 

ravinteet ravinneliuoksesta, joka kiertää kasvatuskouruissa.

• Ravinnekierto on suljettu, jolloin ympäröivää luontoa ei rasiteta 

ravinnekuormalla.

• Tuotannossa ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita.

• Tuotannossa noudatetaan sertifioitua Laatutarha -ohjeistoa 

(GlobalGAP) sekä koko yrityksen toiminnan kattavaa ISO 9001 

laatustandardia  (Bureau Veritas, 2007)
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1. Tuotteiden ja toiminnan korkea laatu

2. Asiakaskonseptit

3. Logistiikka ja sen hallinta

Kilpailuedut



Miksi logistiikka tärkeää? 

• Lyhyen säilyvyyden omaava tuoretuote
• Vaikeat lämpötilavaatimuskombinaatiot

• Viileät olosuhteet lisäävät käyttöikää
• Paleltumavaurioita jo alle + 8 asteessa

• Pitkät välimatkat
• Pienet toiminta-aikaikkunat 
• Myymäläkohtainen keräilymalli



• Kolme tuotantopistettä:
– Yksi Joroisissa ja kaksi Juvalla

• Myyntikuljetukset ulkoistettu

• Lämpötilahallitut kuljetukset kaikkialle Suomeen 
runkorahdattuina tukkutoimituksina

• Noin 80 % toimituksista myymäläkohtaisesti keräiltynä

• Noin 80 % tuotteista myymälöissä kuluttajien 
ostettavissa sadonkorjuuta seuraavana aamuna

Logistiset ratkaisut



• Tilaus- ja rahtiliikenne aikataulutettu aikaikkunoihin

– Viimeinen tilausikkuna sulkeutuu lähtöpäivänä klo 10.00

– Lähtöjä päivittäin kuusi etelään ja kaksi pohjoiseen

• 0-auto klo (06.30-) 07.00, purkaa Espoossa klo 13.00 (- 14.00).

• 1-auto klo (08.30-) 09.00, purkaa Keravalla klo 14.00 (-15.00).

• 2-auto klo (09.30-) 10.00, purkaa viimeisen asiakkaan Porissa klo 02.00 (-03.00)

• 3-auto klo (14.30-) 15.00, purkaa Vantaalla klo 20.00 (-20.30)

• 4-auto klo (16.30-) 17.00, purkaa viimeisen asiakkaan Helsingissä klo 01.00 (-02.00)

• 5-auto klo (18.00-) 19.00, purkaa viimeisen asiakkaan klo 03.00 (-04.00)

• Pohjoinen 1 klo (12.30-) 13.00, purkaa viimeisen asiakkaan klo 03.00 (-04.00)

• Pohjoinen 2 klo (13.30-) 14.00, purkaa viimeisen asiakkaan Kokkolassa klo 05.00 (-06.00)

Toiminta-aikaikkunat



Myyntilogistiikan suunnat
ja määrät 2012



Sisäinen liikenne
2012



• Aikataulut tulevat edelleen kiristymään, tavaravirran läpimenoajat 
lyhenevät, aikaikkunat pienenevät

• Logistiikkaa käytetään kylmävarastojen jatkeena
• Asiakkaiden hyllysaatavuuden takaaminen edellyttää päivittäistä 

erittäin korkeaa toimitusvarmuutta (yli 99,8 %)
• Tuotteen tuoreus ja käyttöaika ovat ratkaisevia kuluttajan 

kannalta, nopeus on valttia myös ulkoisessa logistiikassa 
• Tiestön rakenteen ja kunnon tulee vastata kasvavia vaatimuksia

Toimintamallin asettamat haasteet



• VT 5 rakenteellinen kunto nykyiselle toiminnalle hyvä
– VT 5 mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen

– Alempaa tieverkkoa myös kehitettävä

• Talvihoitotaso pystyttävä pitämään hyvänä
– VT 5 hyvä, talven 2012-2013 liukkauden torjunta vajaata

– Haastavinta VT 5:lle pääseminen, Järvikylässä alemman 
tieverkon hoito kelvottomalla tasolla.

Toiveet tiestölle




