


• Tamminen leikkaa, jalostaa ja pakkaa 100 % 
kotimaista sian, naudan ja karitsanlihaa. 

• Päätoimipaikka sijaitsee Vantaalla (4000m2), ja 
toinen laitos Espoossa (1000m2) 

• Yrityksessä työskentelee noin 150 henkeä. (2018) 

• Liikevaihto oli vuonna 2017  50 miljoonaa euroa. 

• Leikattua lihaa noin 8,5milj/kg 

• Asiakkaina vähittäiskauppa ja hotelli-, ravintola- 
sekä catering-ala. 

 

Tamminen 



TUOTEPERHEET: 

Rotukarja LUOMU 

Tarjoamme, laajan valikoiman, käsin leikattua,  
100 % suomalaista naudan- ja porsaanlihaa sekä eettiseen valintaan 

luomutuotteita naudan-, porsaan- sekä karitsanlihasta. 

Rotukarja tuotteemme ovat nimensä 
mukaisesti 100 % suomalaista 

pihvikarjan lihaa. Liharotuisten nautojen 
liha on erityisen maukasta 

 ja mureaa. 

Korkealaatuiset ja maukkaat, 
 100 % suomalaisesta luomunaudasta, -possusta  

ja -karitsasta valmistetut luomutuotteemme, 
ovat kotimaisuutta ja eettisyyttä arvostavan 

kuluttajan ykkösvalinta. 



LUOMUSIKA 



 
• Tammisella vahva halu kehittää yhteistyössä 

luomuketjua tuottajien kanssa 
• Luomutuotteet ovat kuluttajille jo arkipäivää 
• Luomutuotannon erot tavanomaiseen 

mahdollistavat kestävän kehityksen pohjan 
markkinoilla 

• Luomutuotanto tulee olemaan 
kannattavampaa tulevaisuudessa kuin 
tavanominen tuotanto. TNS tutkimus 2016 

 

Miksi LUOMUA? 



Luomusika 2012 - 2017: 
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LUOMUSIKA KG 



• Suomessa 13 luomusikatilaa 
• HKScan/Tamminen ketjussa 1, Atrialla 7 
• Noin 80-90% tuotannosta tulee 8 suurimmalta tilalta 
• 2017 Atria ilmoittaa luopuvansa luomusian 

tuotannosta.  
• Vuodelle 2018 Atria tarjoaa yhteistyö ehdotusta 

tuottajille ja Tammiselle. 
• 2017 syksyllä Tamminen ja luomusikatuottajat 

yhdessä alkavat rakentamaan uutta toimintamallia 
tuotannon säilymiseksi Suomessa. 

 

LUOMUSIKA TILAT SUOMESSA 2017 



• Tuottajasopimukset HKScan-Tamminen, vuosi 
2018 

• HKScan perus-tuottajasopimus, luomuliite, 
tuotantosuunnitelma, markkinointilupa 

• Sopimus 3vuotta 

• Luomuneuvonta? 

• Hinnoittelu malli: Sian perushinta +kiinteä 
luomulisä +luomuviljan hintaan sidottu lisä 

 

LUOMUSIKA TUOTTAJASOPIMUKSET 2018 



• Tuottajasopimukset Tamminen 
• Hinnoittelumallin luominen, avoimuus 
• Teurastukset Forssaan 2018 vuoden loppuun mennessä 
• Tuotannon määrä kohtamaan markkinan tarpeita 
• Luomusikahanke, kehittämään tuotannon 

tasalaatuisuutta 
• Tuotekehitys tärkeää, että saadaan kuluttajan 

mielenkiintoa pidettyä yllä, ja katerakennetta 
parannettua 

• Jos eläin on kasvanut luomuna, niin luomuna se pitää 
myös myydä 

• Tammisella valtaosa tuore-tuotteita, siis yhteistyössä 
kaikkien halukkaiden liha-alan toimijoiden kanssa 
pyritään sikaketjua tuotteistamaan ja keittämään. 

 

LUOMUSIKA 2018 



LUOMU 
TUOTTEET: 

• Tammisen tuotemerkillä 
tuorelihatuotteita 

• Uutuutena 2018 Tammisella 
myös, kypsiä tuotteita 

• Rakennetaan yhdessä 
asiakkaiden kanssa uusia 
tuotteita, VK ja Horeca 
asiakkaiden tarpeisiin. 

• Onko Teidän yritys se joka 
haluaa mukaan 

kehittämään 
Suomalaista luomusika 
ketjua? 

 



 

 

 

 

 

 
Kiitos! 

 
Pasi Tamminen, Toimitusjohtaja 

pasi.tamminen@tamminen.fi  +358405686623 

Tero Oinonen, Myynti- ja Markkinointijohtaja 

tero.oinonen@tamminen.fi  +358407722720 
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