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Kokonaiset kasvikset sekä
niiden hankinta- ja toimituspalvelu on brändätty
Wihuri fresh -nimellä.

Wihuri
brändäsi
palvelunsa

Wihurin uusi logistiikkakeskus hoitaa aiemmin
Tuko Logisticsilta ostetut palvelut. Wihuri nostaa palvelutasoa, minkä osoituksesi se lanseerasi
maaliskuun 6. päivänä uudet omat brändit. Niissä
hevi-tuotteilla on keskeinen osa.
PUUTARHA-SANOMAT | VANTAA

n

Kun Ruokakesko Oy
osti kolme vuotta sitten
Suomen Lähikaupan pääomasijoittaja Tritonilta, Wihuri Oy
Aarnio päätti rakentaa uuden
logistiikkakeskuksen palvelemaan laajaa HoReCa-asiakaskuntaa, vähittäiskauppa-asiakkaita sekä omia Metro-tukkuja.
– Olemme nostaneet viime
heinäkuusta alkaen logistiikkakeskuksen toimintaa ylös
ja vuodenvaihteessa loputkin tukkutoiminnat siirtyivät
meille, toteaa tuoteryhmäpäällikkö Joni Hyvärinen. Hänen
vastuullaan on hedelmien ja
vihannesten hankinta.
Hyvärinen sanoo, että Tuko
Logistics hoiti viimeiseen päivään saakka hienosti asiakastoimitukset, mistä hän haluaa

antaa ison kiitoksen Heikki
Karpovuon porukalle. Tuko Logistics osuuskunnan asiakkaina
olivat myös Stockmann Herkut, jonka S-ryhmä osti 2017.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston
edellyttämä hankintavelvoite
Tuko Logisticsilta päättyi myös
vuodenvaihteessa.
Joni Hyvärisellä on nuoresta
iästä huolimatta jo pitkä kokemus hevi-alasta. Hän on ollut
Wihurin palveluksessa neljä
vuotta, mitä ennen hän oli
Satotukussa kaksi ja Ruokakeskolla seitsemän vuotta.

2,5 hehtaarin
logistiikkakeskus

Wihuri lanseerasi Fastfood &
Café & Ravintola -messuilla maaliskuun 6.–7. päivinä

uudet brändit. WG-logo tulee
sanoista Wihuri Gastronomie
ja hevi-tuotteet saivat kolme
brändiä: kokonaiset kasvikset
ovat Wihuri Fresh, leikatut kasvikset ovat Wihuri Fresh Cut ja
luomu-, lähi- sekä laadukkaiden
vastuullisten tuontituotteiden brändi on Wihuri Farmers
Market. Lisäksi Wihurin oma

viinituonti sai Wihuri Wine
Academy -brändäyksen.
Uusi Wihurin logistiikkakeskus sijaitsee Vantaan Viinikkalassa K3-yrityskeskusten alueella eli kiitotie 3:n ja Kehä III:n
välissä. Satotukku toimii samalla
kohtaa Kehätien eteläpuolella.
Logistiikkakeskuksen koko
on 25 000 neliötä, josta

toimistotiloja on kymmenesosa. Pakkasvarastoja on 5000
neliötä ja myös Finnfrostilta
Wihurin asiakkaille tapahtunut
logistiikka siirtyi Wihurille. Keskuksessa on Wihurin oma kasvisleikkaamo, jonka pinta-ala
on 500 neliötä.
– Logistiikkakeskus edustaa
modernia, lämpötilasäädeltyä lä-

Runsas luomuvalikoima 2019,

yhdeksän luomuviljelijää

Kesän 2019 luomutuotteet: porkkana | punajuuri | palsternakka
| lanttu | keräkaali | suippokaali | lehtikaali | punakaali | purjo
| punasipuli | keltasipuli | jättisipuli | mustajuuri | mustaherukka.
Tiesitkö, että jokainen luomukaali leikataan ja puhdistetaan käsin.

Kuva: Dynamo&Son /Ilkka Kärkkäinen

Puh. 017 281 1133

www.tuoreverkko.fi
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pivirtausmallia. Keräily tehdään
pääasiallisesti puheohjattuna
keräilypäätettä apuna käyttäen.
Jakelu hoidetaan sopimuskuljetuksilla eikä omia autoja ole,
kertoo Joni Hyvärinen.

Kotimaisuutta
priorisoidaan

Jonin hankintatiimissä on neljä
henkilöä. Suuri osa Tuko Logisticsiin toimittaneista viljelijöistä on tullut Wihurin toimittajiksi. Myös ulkomailta hankinta
siirtyi Wihurille.
– Kotimaisuudella on iso painoarvo. Kurkku on ympärivuoden kotimaista myös HoReCa
asiakkaille. Ulkomainen ei ole
kovinkaan paljon edullisempaa
ja etenkin julkishallinnon asiakkailla on pitkiä sopimuksia ja
hankinnan vaihtaminen välillä
ulkomaiseksi tulee kalliiksi.
Tomaatti on talviaikaan
valtaosaltaan ulkomaista, kun
HoReCa-kaupan osuus on kaksi
kolmasosaa logistiikkakeskuksen toimituksista.
– Kotimaisen tomaattitarjonnan runsastuessa keväällä, tulee suhde muuttumaan
päinvastaiseksi. Vielä ei ole
kokemusta vaihdosta, mutta
tulemme priorisoimaan kotimaista, lupaa Joni Hyvärinen.
– Toukokuusta eteenpäin
tuotteita alkaa tulla kausiviljelijöiltä. Kotimaisia marjoja alamme
ostamaan jo tunnelituotannosta.

Faktat
Wihuri Oy
Aarnio

• Suomalainen perheyhtiö,
jonka Hjalmar Aarnio perusti
Kaarinassa 1901.
• Nykyinen Wihuri-konserni
syntyi, kun merenkulkuneuvos Antti Wihurin
liiketoiminta fuusioitiin 1961.
Pääomistaja on nykyisin
Antti Aarnio-Wihuri, jonka
vanhemmat ovat Hjalmar
Aarnio ja Rakel Wihuri.
• Wihuri on kansainvälinen monialakonserni, joka
toimii neljällä eri toimialalla;
pakkausteollisuus, tekninen
Kauppa, Aarnio-tukkukauppa
ja lentoliikenne (Jetflite Oy).
Toimintaa on 30 maassa.
• Konsernin liikevaihto on noin
1,9 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000.
• Wihuri Oy:n (elintarvikkeet
ym.) liikevaihto oli
666 milj. € vuonna 2017 ja
henkilöstöä 999.

R-kioskit asiakkaiksi
Wihuri Oy Aarnion logistiikkakeskuksen vähittäiskauppa-asiakkaina ovat mm. Teboil liikenneasemat, Tarmo Lähikaupat
ja M-kaupat. Metro-tukkuja on
23 kappaletta ja ne sijaitsevat Hangosta Rovaniemelle.
Metro-tukulla on 25 000 asiakasta, joita palvellaan suoraan
uudesta logistiikka keskuksesta
sekä tukuista.

– Olemme HoReCa-sektorilla Kespron jälkeen suurin toimija. Julkishallinnon asiakkaista
suurin on puolustusvoimia muonittava Leijona Catering Oy.
Asiakaskunta ja tarpeet ovat
laajat, kertoo Joni Hyvärinen.
Huhtikuun alussa Wihurin asiakkaiksi tulevat R-kioskit. Suunnitelmissa on jatkossa tarjota
myös uusia vaihtoehtoja kioskikauppaan tuoreiden hedelmien
ja vihannesten osalta. =

www.vihreakeiju.fi
info@vihreakeiju.com

Joni Hyvärinen esittelee
Wihurin kasvisleikkaamon
omia tuotteita.

Aurinkoinen
asiakaspalvelija
Marja-Liisa Lehtonen toimii Tarmo Lähikauppiaana Pylkönmäellä. Keski-Suomen Nuorkauppakamari myönsi helmikuussa hänelle Aurinkoinen Asiakaspalvelija 2019 -kunniakirjan,
minkä kunniaksi kauppias tarjosi kakkukahvit asiakkailleen.
Pylkönmäki on Saarijärveen vuonna 2009 liittynyt kunta,
jonka ainoana kauppana ollut Sale lakkautettiin keväällä 2018.
Marja-Liisa Lehtosella oli paikkakunnalla ravintola ja hän päätti
laajentaa toimintaansa ruokakaupaksi, jotta asukkaat eivät jää
ilman ruokakauppaa. Tarmo lähikaupan nimeksi tuli Evästupa.
– Tavarat tulevat Jyväskylän Metro-tukusta. Wihuri on
hoitanut hankinnat hyvin, kiittelee lähikauppias.
Marja-Liisa Lehtonen on monitaitoinen yrittäjä. Hän on
rakennuttanut kasvihuoneen, josta keväällä tulee kesäkukkia,
tomaatteja, kurkkuja ja kurpitsoita. Niitä tullaan myymään
hänen lähikaupassaan.

OLETKO JO TAVANNUT
FLIRTTAILEVAT
KASVIKSEMME?
Uudet tuotepakkaukset
löytyvät nyt kaupoista!

Pietilän Peruna
PIETILÄN PERUNA
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Kokontie 43
68210 Marinkainen
puh. 050 374 5751
info@pietilanperuna.fi
www.pietilanperuna.fi

Tee lähempää tuttavuutta
tuotteisiimme uudistuneilla sivuillamme
osoitteessa ikaalistenluomu.fi.
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