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TAVANOMAISEN RUOKAKETJUN HAASTEET

-Heikko
neuvotteluasema
-Lyhytjänteisyys
-Osuus
kuluttajahinnasta jää
liian pieneksi
-Ei kosketusta
kuluttaja rajapintaan
-Soveltuu heikosti
suoramyynti-
kanavaksi



”You never change things by fighting the existing reality. To change
something, build a new model that makes the existing model
obsolete.”

Richard Buckminister Fuller

Lähde: Reinventing organizations , Frederic Laloux, 2014



VOIKO RUUAN LYHYT ARVOKETJU AVATA UUSIA 
MAHDOLLISUUKSIA?  

https://www.lancasterfarmfresh.com/

-Tilamyynti
-”Farmers market”
-REKO
-CSA
• Vuodesta 1986 (USA)
• 13000 CSA tilaa USA:ssa
• Sopimuspohjaisuus, paikallisuus, 

viikottaiset toimitukset, 
kumppanuus

• Kuluttajavetoinen/viljelijävetoinen
/Multi CSA



RÅBÄCK GÅRDIN OMENATARHA

• Tarha sijaitsee Espoon Mankissa noin 25 km Helsingin keskustasta.  

• 0,8 ha, 1100 omenapuuta, 4 lajiketta (Early Geneva, Nanna, Amorosa
ja Rubinola). 

• Perustettu 2013

• Moderni omenan tiheäistutus (riviväli 5 m, puuväli 1 m , korkeus 3,20 
m). Viljelytekniikka muistuttaa paljon viininviljelytekniikkaa















MITEN SE TOIMII?

• Vuoden sopimus-etuoikeus jatkoon

• Myynti syksy-joulu

• Viljelykartta vuoden alussa

• Avoimet päivät osuudenomistajille kukinnan aikaan

• Satokartoitus omistajille-poiminta syys-lokakuu. Jokaisella lajikkeella
oma poimintajankohta (4 poimintapäivää)- tehokas poimintapäivän
organisointi; itsepoiminta tai valmiiksi poimittuna (1+2pv haku)

• Suunnattu myynti vanhoille -1.11. saakka, tämän jälkeen jos vapaita
osuuksia myynti uusille



2014 2015 2016 2017 2018

54 osuutta n. 500 osuutta

20 puuta 8 4 2 2

0,7 kg/puu (10%) 1,75 kg/puu (25%) 3,5 kg/puu (50 %) 5,6 kg/puu (80%) 7 kg/puu (100%)

n. 15 kg n. 15 kg n. 15 kg n.  11 kg n. 15 kg

40 e/osuus 40 e/osuus 40 e/osuus 35 e/osuus ?

-Satopotentiaali 15 kg/puu



”LIIKETOIMINTAJÄRJESTELMÄ”

• Wordpress blogi ja kotisivu, www.rabackgard.fi

• Facebook, Råbäck gård

• Holvi verkkopankki, ei kiinteitä kustannuksia, 3 % myynnin arvosta

• S-posti, uutiskirjeet ja poimintakutsut

http://www.rabackgard.fi/


SOPIMUSEHDOT

• Tavoite: Selkeät pelisäännöt

• Viljelijän vastuu

• Asiakkaan vastuu

• Satoriskin määrittely



HAASTEET

• Viljelyriskit (myyrät, hedelmäpuusyöpä etc)

• Satovaihteluiden tasaaminen

• Asiakas tyytyväisyys (”churn rate”) -luottamuksen rakentaminen-
avoimuus- aktiivinen tiedottaminen , varsinkin ongelmien sattuessa

• Oheispalveluiden kehittäminen (nyt: hunaja)

• Helppous ja kätevyys sekä asiakkaalle ja viljelijälle-suoramyynnin
konseptointi

• Tärkeä huomioida: Markkinointi maksaa



KOKEMUKSET

• Hyvä vuorovaikutus asiakkaiden on palkitsevaa, tietää kenelle tuottaa

• Tehokas malli (inspiraatio: IKEA)
• Pakkausmateriaalien minimointi (puulaatikot)

• Käsittelyn minimointi (ei lajittelua, kerätään suoraan omaan laatikkoon)

• 50 % poimii itse



KIITOKSET YHTEISTYÖKUMPPANEILLE!

• Susann Rännäri ,MASVA-hanke, nyt:SLF

• Olli Repo, Art Director, Herttoniemen ruokaosuuskunta

• Fredrik Björklund, puutarhaneuvoja, FHS

• Markus Engman ja puutarhaopiskelijat 2012-13, Axxell (Överby, 
Espoo) puutarhaoppilaitos

• Schetelig (tarvikkeet), Awika Advice , Hollanti (neuvonta), Carolus 
Trees ,Belgia (omenapuutaimet), kaivinkoneenkuljettaja
(perustamistyöt)



Kiitos! Tack!


