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Laadukkaita suomalaisia sieniä ja marjoja asiantuntevasti kerättyinä ja käsiteltyinä.



FAKTAA YRITYKSESTÄ

 Luonnontuotealalla toimiva perheyritys, joka ostaa, ensiastejalostaa ja myy 
luonnonsieniä ja metsämarjoja

 Perustettu vuonna 1995

 Liikevaihto hyvin vaihteleva: 1– 6 milj. euroa kaudesta riippuen, keskivertokausi n. 
1,7 milj. 

 Suurin osa liikevaihdosta tulee viennistä

 Henkilöstöä kauden ulkopuolella 2, kauden aikana 20–30

 Tuotteet:

 Pakasteet: herkkutatit, puolukat, mustikat

 Tuoreet: herkkutatit, suppilovahverot, kantarellit, mustatorvisienet, haapa- ja 
kangasrousku, marjoista mustikka, puolukka ja karpalo

 Herkkutatit pääasiallinen raaka-aine, 90 % vientiin



LIIKEIDEA JA TOIMINTA-AJATUS

 Toiminta-ajatus:

 ”Dalla Valle Oy:n toiminta-ajatuksena on kerätä 
talteen Suomen luonnosta suuria määria ̈ 
luonnontuotteita, kuten luonnonsieniä ja 
metsämarjoja, ja tarjota markkinoiden eri 
toimijoille laajasti laadukkaita ja asiantuntevasti 
ensiastejalostettuja raaka- aineita.” 

 Liikeidea:

 ”Dalla Valle Oy:n liikeideana on 
a) mahdollistaa suurten määrien
luonnontuotteiden kerääminen rakentamalla 
kattava, yksityisiä kerääjiä mahdollisimman hyvin 
palveleva ostoverkosto 
b) varmistaa puhtaiden raaka-aineiden 
asiantunteva ja laadukas käsittely
asianmukaisella koneistolla ja kalustolla 
c) tarjota joustavasti kotimaan sekä ulkomaan 
markkinoille, erityisesti elintarviketeollisuuteen, 
laadukkaita, suomalaisia luonnontuotteita ja 
taata toimitusvarmuus suurille tilausmäärillekin.” 



TOIMINTA

 Päätoimipiste Polvijärven 
Sotkumassa

 900 m2 halli: 2 kylmiötä, 2 
pakastetunnelia, pakastevarasto

 Toinen sivupääpiste Tohmajärvellä

 Hektinen kausi

 Laaja ostoverkosto: n. 30–40 
ostopistettä ympäri Suomea, 
sydänalue Pohjois

 Kiinteät ostopisteet sekä ostoreitit

 Luonnontuotteet ostetaan ja 
käsitellään keräyspäivänä, 
pakastetuotteet pakastetaan ja 
pakataan, varastoidaan, tilaus 
lähetetään

 Myynti: kotimaa ja ulkomaat (mm. 
Italia ja Saksa)

Kuutiointiprosessi dallavalle.fi

http://www.youtube.com/watch?v=B_yKq9LprXg
http://www.dallavalle.fi/fi/etusivu/


MYYNTITUOTTEET – tuoreet

 Herkkutatti

 Muut sienet: kantarelli, 
mustatorvisieni, suppilovahvero, 
haaparousku, kangasrousku, 
lampaankääpä, typäskääpä

 Marjat: mustikka, puolukka, karpalo

	 	 	



MYYNTITUOTTEET – pakasteet

 Herkkutatti

 Boletus Edulis Extra, Boletus Pinophilus Extra, Piccolo, Boletus Edulis
Prima, Primetta, Seconda, Boletus Edulis Cubetto, Scaglie

 Marjat: puolukka, mustikka

 Uusien laiteinvestointien myötä pakastuspalvelut



TULEVAISUUS

 Liiketoiminnan kehittäminen 
asteittain, toiminnan 
vahvistaminen

 Sukupolvenvaihdos

 Jalostusasteen kasvattaminen: 
erilaisia mahdollisuuksia, 
tuotevalinnat, potentiaaliset 
kohdemarkkinat

 Kausivaihtelut kehityksen 
kannalta olennaisessa roolissa



Kiitokset mielenkiinnosta!


