
ASIAKASCASE:
POROKYLÄN LEIPOMO



Vahvaa kasvua gluteenittomilla 
tuotteilla – Porokylän Leipomo

KOKONAISVALTAINEN 
YHTEISTYÖ

• Tuotantolinjan suunnittelu, 
testaus ja toteutus

• Tuotekehitystuki

• Parhaat ja sopivimmat raaka-
aineet

• Jäähdytys- ja pakastusspiraali

• Kuljetusratkaisut pakkaamoon

“Olemme tehneet hyvää yhteistyötä 
Leipurin kanssa ensin konerintamalla 
ja nykyään myös raaka-aine 
puolella. Kun Nurmeksessa teimme 
suuren laajennuksen vuonna  
2013, oli Leipurin meidän suurin 
toimittaja jäähdytysspiraaleissa ja 
pakkauskoneissa.”

Erik Kärki, 
toimitusjohtaja

70%   

YHTEISTYÖN TULOKSENA GLUTEENITTOMIEN 
TUOTTEIDEN MYYNTI KASVOI LÄHES

Leipurin on ollut mukana vauhdittamassa Porokylän Leipomon kasvua ja 
menestystarinaa yhdeksi Suomen johtavaksi gluteenittomien leipomotuotteiden 
valmistajaksi ja kehittäjäksi.



HAASTEENA 
SIIRTYMINEN 
GLUTEENITTOMIIN 
TUOTTEISIIN

Porokylän Leipomo teki suuren 
laajennuksen Nurmeksen 
toimitiloihinsa, jonne suurin osa 
tuotannosta siirrettiin. Siinä 
yhteydessä vapautui Lieksan 
yksiköstä leipomotilaa ja syntyi 
hyvä sauma lähteä kokeilemaan 
gluteenitonta tuotantoa. 

Porokylän Leipomo tarvitsi 
kumppania, jolta saisi tukea 
gluteenittomiin tuotteisiin 
parhaiten soveltuvan 
tuotantolinjan suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Se kaipasi myös 
sopivimpia raaka-aineita sekä 
tuotteisiin ja resepteihin liittyvää 
tuotekehitystukea tuotantolinjan 
laitteiden näkökulmasta.

Lieksan yksikkö muutettiin 
gluteenittomaksi leipomoksi 
vuonna 2014. Talon oma leipuri 
kehitti viisi tuotetta, joilla 
gluteeniton tuotanto aloitettiin.

RATKAISUNA HUOMIO 
TUOTANNON KAIKKIIN 
OSA-ALUEISIIN

Leipurin tarjosi Porokylälle 
kokonaisvaltaisen ratkaisun, 
joka huomioi tuotannon 
kaikki osa-alueet raaka-
aineista tuotekehitykseen ja 
tuotantolinjojen suunnitteluun 
sekä toteutukseen.

Yhdessä Poronkylän Leipomon 
kanssa Leipurin löysi parhaat 
ja sopivimmat raaka-aineet 
gluteenittomien tuotteiden 
valmistukseen. Leipurin 
konsultoi ja antoi tukea myös 
tuotekehitykseen ja resepteihin. 

Leipurin suunnitteli, toteutti ja 
testasi Porokylän leipomolle 
gluteenittoman tuotantolinjan, 
jolle valittiin juuri gluteenittomiin 
tuotteisiin parhaiten sopivimmat 
laitteet ja ratkaisut. 

Tuotantolinja rakennettiin, 
testattiin ja optimoitiin 
Poronkylän Leipomon tarpeisiin 
ja vaatimuksiin.

TULOKSENA NOUSU 
SUOMEN SUURIMPIEN 
GLUTEENITTOMIEN 
LEIPOMOTUOTTEIDEN 
TOIMITTAJAKSI

Kokeiluna alkanut 
gluteenittomien tuotteiden 
valmistus on ollut hieno 
menestystarina. Kysyntä 
yllätti positiivisesti heti alusta 
saakka ja Porokylän Leipomo 
nousi pian yhdeksi Suomen 
suurimmaksi gluteenittomien 
leipomotuotteiden kehittäjäksi ja 
toimittajaksi.

Leipurin ainutlaatuisessa 
tarjoamassa ja osaamisessa 
yhdistyvät parhaat raaka-
aineet, tuki uusien tuotteiden 
kehittämiselle, leipomon 
tuotantoprosessien osaaminen 
sekä asiakkaan tarpeisiin 
parhaiten valitut tuotantolaitteet.

Tämä osaaminen ja tiivis 
strateginen yhteistyö 
mahdollisti Porokylän Leipomon 
gluteenittoman tuotannon 
tehokkuuden nousun ja kasvun. 
Leipurin kanssa yhteistyössä 
suunnittellut ja rakennetut 
tuotantolinjat edesauttoivat 
kasvattamaan tuotteiden myyntiä 
lähes 70%.



Leipurin tuottaa ratkaisuja leipomo- ja 
konditoriatuotteiden, elintarviketeollisuuden 

sekä kodin ulkopuolisen syömisen (out-of-home) 
markkinoille. Yhtiö toimittaa kaikkia leipomoiden 
tarvitsemia raaka-aineita, valmisteita, pakasteita 

ja tarvikkeita sekä muulle elintarviketeollisuudelle 
lisäarvoa tuottavia erikoistuotteita. Leipurin 

päämiehet ovat alansa johtavia kansainvälisiä 
valmistajia.

Leipurin toimittaa myös leipomoiden 
valmistuslinjoja, paistopisteitä ja muita 

elintarviketeollisuudessa tarvittavia koneita ja 
laitteita. Yhtiö valmistaa koneita itse ja edustaa 

alan johtavia päämiehiä.

Kokonaispalvelun täydentää alan johtava 
tuotekehitys, neuvonta ja asiakaskoulutus. 

Leipurin auttaa leipomoiden ja muun 
elintarviketeollisuuden omaa tuotekehitystä 
ja välittää alan tuoreinta tietotaitoa. Leipurin 

koeleipomoissa teoriaa sovelletaan käytäntöön 
esimerkiksi uusia tuotteita kehitettäessä.

Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltiassa, 
Puolassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä sekä 

Kazakstanissa.
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