
Lähiruokatukut 
LähiPuoti Remes Oy 

ja 
Lähipuoti Pessi Oy 



Yrityksen toiminta: 
 
- Toiminta on käynnistetty Lounais-Hämeen alueella mutta tulevaisuudessa yritys tulee 

olemaan valtakunnallisesti merkittävä toimija lähiruuan jakelijana ja samalla 
toimintamallilla tulee olemaan toimintaa useammalla paikkakunnalla yrittäjävetoisten 
toimipisteiden kautta. Lähipuoti Pessi Oy aloitti toimintansa 2015. 

 
- LähiPuoti -ketju toimii vahvasti tuottajan ja asiakkaan kohtaamispaikkana ja 

toiminnan perustana on lyhyt ja läpinäkyvä toimitusketju. Niin tukku- kuin 
kuluttajakaupassakin ovat kaikki tuotteet jäljitettävissä ja asiakas tietää aina kenen 
tuottamaa tuotetta hän käyttää. 
 

- Meille tärkeitä arvoja ovat puhdas, tuore ja lähellä tuotettu ruoka, korkea laatu, 
jäljitettävyys, aluetaloudelliset vaikuttavuudet sekä suomalainen työ. Siksi olemme 
vahvasti keskittyneet pienten tuottajien lähituotteisiin. 

 
- Tuottajille yhteinen sekä tunnettu myynti-, markkinointi- ja toimituskanava. 
 
 



Yritysten toiminta: 
 

- LähiPuoti Remes Oy on perustettu tammikuussa 2013, ”Puotipuksuna” Kimmo Remes. 

- Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. 

- Lähipuoti Pessi Oy on perustettu heinäkuussa 2015, ”Puotipuksuna” Seppo Pessi. 

- Yrityksen kotipaikka on Pöytyä ja toiminta-alueena Varsinais-Suomi. 

- Valikoimissa lähi- ja luomuruokaa sekä muita lähellä tuotettuja tuotteita. 

- Lähiruokatukun kautta tuoreita tuotteita ammattikeittiöille. 

- Sähköinen tilausjärjestelmä helpottaa asiakkaiden ostotoimintoja. 

- LähiPuodin Herkut -myyntipisteet palvelevat kuluttajia. 



Paikallisruokaa valtakunnallisesti 

Paikallisten toimijoiden ketju: 
 
- Lähiruokatukkuketjun toimipisteillä yhteinen ilme ja tunnettu brändi. 
 
- Alueella oma paikallinen Lähiruokatukku 
 
- Tilaukset sähköisesti omalle tukulle 
 
- Tuotteet kerätään lähialueen tuottajilta ja toimitetaan asiakkaille 
 
- Tarvittaessa voidaan hyödyntää toisen alueen tukun varastoa tai tilata 

toisen alueen erikoistuotteita 
 
- Tukkupisteillä yhteinen toimintamalli ja tilausjärjestelmä 

 



 
 
 
Mitä on lähiruoka? 
 
- Paikallisruokaa, joka edistää oman alueen    
paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria. 
 
- Tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista. 
 
- Myydään ja kulutetaan omalla alueella 
 
  * Hallituksen Lähiruokaohjelma 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Miksi lähiruokaa? 
 
- Edistää alueellista ruokakulttuuria 
- Antaa tuottajille kasvot tuotteen takana 
- Kuluttaja tietää mistä ruoka tulee 
- Mahdollistaa ruoan jäljitettävyyden 
- Työllistää oman alueen yrittäjiä 
- Lisää kuluttajien valinnanvapautta 
- Lisää alkutuotannon elinvoimaisuutta 
- Antaa lisäarvoa matkailulle 
 
   * Hallituksen Lähiruokaohjelma 
 
 
 
 
 



Lähiruokaa – Totta kai! 

Tuoreena pellolta pöytään: 

- Tällä hetkellä yleisesti 
vallitseva käytäntö on 
kierrättää tuoretuotteita 
turhaan pitkiä matkoja ja 
seisottaa päiväkausia 
varastoissa ja autoissa. 

 
 

- Asian voisi tehdä 
toisinkin!!! Paikallisten 
toimijoiden muodostama 
Lähiruokatukkuketju olisi 
ratkaisu kohti lyhyempiä 
kuljetusmatkoja ja 
tuoreempaa ruokaa. 

 Lähde YLE / Ajankohtainen Kakkonen 

Ajankohtainen kakkonen 31.7.2013  
 
Lähiruoan matka 20 kilometrin päähän kauppaan - yli 
400 kilometrin lenkki 
 
Lähiruoan kuljetusketjut kauppoihin saattavat venyä 
yllättävän pitkiksi. Ajankohtainen kakkonen lähti 
lähiruokasalaatin kuljetusreissulle mukaan 
Kangasalta.  
 
Määränpäänä oli 20 kilometrin päässä sijaitseva 
Tampereen Hervannan S-market, mutta matka 
kulkikin pääkaupunkiseudun kautta.  
 
Kun salaatti pääsi kaupan hyllylle, oli 
kuljetuskilometrejä kertynyt yli 400. Aikaa koko 
matkaan kului 52 tuntia. 

http://yle.fi/uutiset/ajankohtainen_kakkonen/


Aluetaloudelliset  
vaikutukset: 
 
- Suosimalla lähialueen 

tekijöitä myös aluetalous voi 
paremmin. 

 
- Myös työllistävä vaikutus on 

erittäin merkittävä. 
 

 
 
 
 



Summa Summarum: 
 
 
- Lähiruoka on hyvä, edullinen ja ekologinen valinta. 
 
- Lähiruoalla työllistetään oman alueen väkeä. 

 
- Lähiruoalla parannetaan kuntataloutta. 
 
- Myös omilla henkilökohtaisilla valinnoilla voi vaikuttaa!!! 
 
 
 



Tuoreudella ja laadulla on väliä: 
 
 
 



Puotipuksu 
Kimmo Remes                                            

0400-723 869                                              
kimmo.remes@lahipuoti.fi 

 

www.lahipuoti.fi  



 
Puotipuksu 
Seppo Pessi                                         

040-583 8005                                              
seppo.pessi@lahipuoti.fi 

 

www.lahipuoti.fi  



Kiitos! 

Eikä tässä vielä kaikki… 

http://www.vinnikainen.com/
http://www.paijantilateurastamo.net/
http://www.riihipuoti.fi/
http://www.metsarannanliha.fi/
http://www.keltasiipi.fi/
http://www.hunaja.fi/
http://www.munatukkunikula.fi/
http://www.riihikoskenmylly.fi/
http://www.anttilantila.fi/
http://www.koivulankuorimo.com/
http://www.satamaito.fi/

