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LOGISTIIKKASELVITYS
Esityksen tarkoituksena on esitellä yleisellä
tasolla suomalaisia logistiikkayrityksiä ja
logistisia mahdollisuuksia esimerkein pienille,
keskisuurille tai aloitteleville yrityksille.
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LOGISTIIKKASELVITYS
Kuljetusyritykset ovat ilmoitusvelvollisia
toiminnastaan kunnalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle ja heillä pitää olla
omavalvontasuunnitelma. Koska tiedot ovat
vain ko. elintarvikevalvontaviranomaisella,
yhtenäistä listausta yrityksistä ei ole
saatavilla. Sen johdosta esitetyt tiedot ja
listaukset eivät ole täydellisiä. Jos teillä on
tiedossa esitettäviin listoihin lisättäviä
tahoja/tietoja (tai poistettavia), otamme
kiitollisina niitä vastaan osoitteeseen
(juha.koskenoja@foodwest.fi).
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LAINSÄÄDÄNTÖ
Elintarvikkeiden kotimaan kuljetukset 1/2
Elintarvikkeiden kuljetustoiminta on Suomessa elintarvikelain nojalla ilmoitettavaa elintarvikehuoneistotoimintaa.
Kuljetus voi sisältyä myös lähettävän tai vastaanottavan laitoksen hyväksyntään tai elintarvikehuoneistosta tehtävään
ilmoitukseen. Kuljetuksissa tulee noudattaa kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen arvioimaa
omavalvontasuunnitelmaa.
Elintarvikkeiden kuljettamiseen käytetyllä irtokuljetuskalustolla saa kuljettaa vain elintarvikkeita. Lisäksi rakeisten ja
jauhemaisten elintarvikkeiden kuljetussäiliöiden materiaali ja tekninen rakenne harvoin soveltuu nestemäisten
elintarvikkeiden kuljettamiseen.
Kuljetusalan toimija vastaa siitä, että elintarvikkeet kuljetetaan asianmukaisella kalustolla:
• kaluston kunto ja puhtaus vastaavat vaatimuksia
• säiliöiden materiaali ja rakenne soveltuu kuljetustoimintaan.
Toimijan on tarvittaessa osoitettava säiliön soveltuvuus elintarvikkeiden kuljetukseen. Toimijan on annettava
valvontaviranomaiselle tiedot säiliön aiemmasta käytöstä ja säiliölle tehdyistä korjaus- ja/tai puhdistustoimenpiteistä.
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Elintarvikkeiden kotimaan kuljetukset 2/2
Elintarvikelainsäädännössä elintarvikkeisiin rinnastetaan elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävät
elintarvikeparanteet kuten lisäaineet ja aromiaineet.Vaikka kyseiset aineet kuuluvat elintarvikeketjuun, ne voivat olla
konsentroituina valmisteina myrkyllisiä ja niiden kuljettamista elintarvikkeiden irtokuljetussäiliöissä tulee tarkkaan
harkita.Vain sellaisia kuljetusvälineitä, joiden rakenteet ja materiaali ovat toimintaan sopivia ja tehokas puhdistaminen
mahdollista, voidaan käyttää kyseiseen toimintaan.
Vastaavanlaisia elintarvikekuljetuksiin rinnastettavia kuljetuksia ovat elintarvikkeiden käsittelyprosesseissa syntyvien
muiden turvallisten tuotteiden kuin elintarvikkeiden kuljetukset. Tällaisia rinnastettavia tuotteita ovat esimerkiksi
sokerin puhdistuksessa syntyvä melassi, ei-elintarvikkeeksi tuotettu tärkkelys tai maidosta valmistettu teollisuuden
käyttöön tarkoitettu tekninen kaseiini. Tällaisten rinnastettavienkin tuotteiden kuljettaminen tulee huomioida
kuljetustoiminnan ilmoittamisessa ja omavalvonnassa.
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Kansainväliset kuljetukset 1/2
Kansainvälisillä elintarvikekuljetuksilla tarkoitetaan valtion rajan ylittäviä kuljetuksia, joita voidaan tehdä
maa- ja rautatiekuljetuksina, merikuljetuksina tai lentokuljetuksina.
Suomi on liittynyt vuonna 1981 helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa
kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevaan sopimukseen (ATP -sopimus). Sopimuksessa
määritellään kuljetuskalustoa koskevat rakenteelliset vaatimukset sekä ATP -sopimuksen soveltamisala.
ATP -sopimus koskee maa- ja rautatiekuljetuksia sekä maakuljetusvälineillä tehtäviä alle 150 km pitkiä
merikuljetuksia. ATP –sopimusta sovelletaan valtiosopimukseen liittyneissä maissa.

ATP-sopimus on lisävaatimus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainväliselle kuljetustoiminnalle.
Elintarvikekuljetustoimintaan sovelletaan elintarvikelain 23/2006 13 § 1 momentin vaatimuksia eli
kuljetuskalustot ovat ns. ilmoitettuja elintarvikehuoneistoja, lukuun ottamatta niitä eläimistä saatavien
elintarvikkeiden kuljetuksia, jotka ovat osa laitoksen toimintaa tai alkutuotannon piiriin kuuluvia
alkutuotannon tuotteiden piiriin kuuluvia kuljetuksia.
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Kansainväliset kuljetukset 2/2
ATP-sopimukseen kuulumattomien tuotteiden kuljetus
Suomalaisissa kuljetusvälineissä ATP –sopimukseen kuulumattomat tuotteet tulee kuljettaa elintarvikelain
nojalla ilmoitetuissa kuljetusvälineissä ja kuljetuksissa tulee noudattaa toimijan
laatimaa omavalvontasuunnitelmaa.
Valtiosopimus (ATP -sopimus) on saatettu voimaan tasavallan presidentin antamalla asetuksella (SopS
48/1981) ja sopimuksen valvonnasta on säädetty elintarvikelaissa (23/2006) sekä sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksessa (971/2006).

LAINSÄÄDÄNTÖ
Kuljetuslämpötilat 1/2
Elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa EPNAs
(EY) N:o 852/2004 ja eläinperäisistä elintarvikkeista (EY) N:o 853/2004. Pakastettujen elintarvikkeiden
osalta lämpötilan seuranta ja tallennuslaitteiden vaatimukset on annettu komission asetuksessa (EY) N:o
37/2005. Jäähdytetyssä tilassa säilytettävien elintarvikkeiden osalta laitteistovaatimuksia ei ole annettu.
Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä maantie- ja rautatiekuljetuksissa (ATP-sopimus, SopS
48/1981) on noudatettava sopimuksen liitteissä 2 ja 3 asetettuja lämpötilavaatimuksia. Lämpötilan seurantaja tallennuslaitteiden on täytettävä standardin EN 12830 ja tarvittaessa EN 13485 vaatimukset. Jos
maakuljetusvälineitä käytetään merikuljetuksissa, ATP sopimusta on noudatettava, jos merimatkan pituus
on alle 150 kilometriä. Merikonteissa kuljetuslämpötilat määräytyvät edellä mainittujen EY:n asetusten
mukaisesti tai vaihtoehtoisesti EY:n ulkopuolisissa maissa kohdemaan lainsäädännön mukaisesti.
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Kuljetuslämpötilat 2/2
Lisäksi Suomessa on annettu kansallisesti MMM:n asetus (1367/2011) ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen
elintarvikehygieniasta sekä MMM:n asetus (1369/2011) laitosten elintarvikehygieniasta. Pakastekuljetusten
osalta kansallisista lämpötilavaatimuksista ja pakastettujen elintarvikkeiden valvonnassa käytettävistä
näytteenotto- ja mittausmenetelmistä on säädetty MMM:n asetuksella 818/2012 pakasteista.
Säilytyslämpötilojen on oltava säädösten mukaiset ja lämpötilat on tallennettava riittävällä taajuudella.
Lämpötilan seurantalaitteet tulee kalibroida säännöllisesti standardien tai mittalaitteen valmistajan ohjeiden
mukaisesti. Kalibrointitodistus tai oikeaksi vahvistettu kopio tulee säilyttää kuljetusvälineessä tai
vaihtoehtoisesti lämpötilan seurantalaite voidaan merkitä kalibroinnin tehneen huoltoliikkeen asentamalla
pysyvällä ja päivätyllä merkinnällä.

KESKUSLIIKKEET

KESKO LOGISTIIKKA
Kesko Logistiikka on Keskon omistama tehokas ja luotettava kaupan alan logistiikkapalvelujen tuottaja ja alansa edelläkävijä.Yksikön keskeisin tehtävä on tuottaa
logistiikkapalveluja Kesko-konsernin toimialayhtiöille, lisäksi palveluja tarjotaan myös
konsernin ulkopuolisille yrityksille.

Kesko Logistiikka aloitti toimintansa syksyllä 2016, kun Keskon entinen logistiikkayhtiö Keslog Oy
sulautettiin Keskoon. Aikaisempi Keslog Oy muodostettiin K-ryhmässä 2006 alussa, jolloin konsernin
kuljetus- ja huolintaliike Kesped Oy ja päivittäistavarakaupan varastotoiminnot yhdistettiin yhdelle
toimijalle.
• Kesko Logistiikka on Suomen suurimpia logistiikan toimijoita. Kansainvälinen kuljetus- ja huolintaosaaminen, kattava lämpötilahallittu kuljetus- ja terminaaliverkosto sekä mittava varastokapasiteetti
tarjoavat asiakkaillemme kilpailukykyiset ratkaisut.
• Kansainväliset tuontikuljetuksemme kattavat tavarantoimitukset Suomeen yli 100 maasta. Tarjoamme
myös vientikuljetuksia.

• Lämpötilahallittu kuljetusverkostomme kattaa koko maan. Kuljetusterminaalimme sijaitsevat
Tampereella, Kuopiossa, Oulussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Kouvolassa, Seinäjoella ja Porissa. Teemme
päivittäin noin 3 500 asiakaskäyntiä 300 sopimusautollamme.
• Kesko Logistiikan 140 000 m²:n laajuiset varastot sijaitsevat Vantaalla ja Turussa.
Lähde: https://www.kesko.fi/yritys/kesko-logistiikka/

INEX PARTNERS
Inex Partners Oy on SOK:n kokonaan omistama logistiikkayhtiö.Yhtiön tehtävänä on
tuottaa varastointi-, kuljetus- ja muut logistiikkapalvelut S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavaraketjuille.Yhtiön päätoimipaikat ovat logistiikkakeskukset Sipoon Bastukärrissä.
Sipoon uudet päivittäis- ja käyttötavaralogistiikkakeskukset yhdessä Inexin alueterminaalien kanssa
muodostavat koko Suomen kattavan verkoston, jonka kautta toimitetaan tuotteet S-ryhmän myymälöihin
Suomessa,Virossa ja Venäjällä. Osa tuotteista kuljetetaan suoraan tavarantoimittajilta ja tuottajilta
myymälöihin.
Inexin kuljetukset muodostuvat tavaravirroista sekä ulkomaisilta että kotimaisilta tavarantoimittajilta
logistiikkakeskuksiin, varastoihin ja terminaaleihin ja niistä edelleen myymälöihin sekä myymälöistä
palautettavien, kierrätettävien jakeiden kuljetuksista jakeita hyödyntäviin toimipaikkoihin. Inexin kuljetuksia
on kaikkina päivinä hoitamassa n. tuhat ajoneuvoyhdistelmää.
Inex Partners Oy omistaa 50 % Finnfrost Oy:stä, joka on erikoistunut pakastetuotteiden hankinta- ja
jakelupalveluiden tuottamiseen vähittäiskaupan ja HoReCa-toimialan yksiköille.
• Henkilöstöä keskimäärin 1 200
• Varastotilat Sipoon logistiikkakeskuksissa yhteensä noin 270 000 m2 ja 3 500 000 m3
• Kuljetukset noin 1000 ajoneuvoyhdistelmää/päivä
Lähde: https://www.inex.fi/inex-yrityksenae

LIDL SUOMI
Lidlin toiminta perustuu selkeään ja yksinkertaiseen konseptiin, joka mahdollistaa
parhaan laadun ja halvan hinnan yhdistämisen.Tavoitteenamme on tarjota
asiakkaillemme Suomen kokonaisedullisin ostoskori iloisesti palvellen ja vastuullisesti
toimien.
Olemme toimineet Suomessa vuodesta 2002 ja menestyneet dynaamisena ja luotettavana työnantajana.
Olemme tietoisia vastuustamme työntekijöitämme, liikekumppaneitamme, ympäristöä ja yhteiskuntaa
kohtaan. Lidlin tavoitteena on kasvaa kannattavasti, mutta samalla haluamme olla mukana kehittämässä
suomalaista yhteiskuntaa. Osallistumme julkiseen keskusteluun, tarjoamme työpaikkoja ja luomme
osaltamme talouskasvua Suomeen. Uskomme, että kestävä ja kannattava liiketoiminta on sekä
yhteiskunnan, lidliläisten että paikallisten sidosryhmien etu.
Jakelukeskuksemme Laukaassa, Janakkalassa ja Järvenpäässä toimittavat tuotteet kaikkiin myymälöihimme
Hangosta Sodankylään vuoden jokaisena päivänä. Tehokkaiden varastotilojen lisäksi jakelukeskuksissa on
hyvät toimistotilat sekä sosiaalitilat. Kukin jakelukeskus työllistää noin 300 logistiikan ja kaupan alan
ammattilaista.
Lähde: https://www.lidl.fi/

TUKUT

KESPRO
KESPRO - TUKKU FOODSERVICE-AMMATTILAISILLE
Kespro on Kesko oyj:n omistama tukku, jolla on Suomen laajin foodservice-alan tukkuvalikoima.
Asiakkaitamme ovat mm. ravintolat, hotellit, kahvilat, liikenneasemat, julkishallinnon laitokset, K-ryhmän
kaupat sekä jälleenmyyntiasiakkuudet. Asiakkaanamme voit tilata tuotteet toimitettuna Kespronetverkkotukustamme. Lisäksi noutotukkumme palvelevat sinua ympäri Suomea ja pääkaupunkiseudulla saat
Kespron tukkuvalikoiman toimitettuna myös ilman tukkukorttia K-RuokaPro-tukkupalvelun kautta. Keskon
koko Suomen kattava logistiikka- ja jakeluverkosto toimittaa tilaamasi tuotteet perille toimitettuna.
Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa.
Tarjoamme laajan, laadukkaan, varmuudella toimitettavan ja hinnaltaan kilpailukykyisen tukkuvalikoiman ja
sen lisäksi verrattoman palveluasenteen. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa
kanavissa.
Yhteistyö on onnistumisemme perusta: räätälöimme ratkaisumme jokaisen asiakkaan liikeideaan sopivaksi,
yhdessä asiakkaan kanssa.Voimme ylpeästi sanoa, että meillä on alan paras ja laajin valikoima turvallisia ja
tutkittuja tuotteita, mikä mahdollistaa jokaiselle asiakkaallemme räätälöidyt ratkaisut kilpailukykyiseen
hintaan.
Lähde: https://www.kespro.com/

MEIRA NOVA
Meira Nova on Suomen johtavia foodservice-alan tukkukauppoja. Tuotteillamme asiakkaamme
voivat tuottaa herkullisia ja laadukkaita ruokaelämyksiä. Tarjoamme alan parhaan valikoiman ja
ylivoimaisen toimitusvarmuuden. Palvelemme 280 ammattilaisen voimin ravintoloita, hotelleja,
henkilöstöravintoloita ja suurkeittiöitä kaikkialla Suomessa. Tavoitteenamme on olla
asiakkaidemme luotettavin kumppani joka päivä.
Asiakkaamme tilaavat tarvitsemansa tuotteet Meira Novan nettitilausjärjestelmällä. Tilaustoimitusrytmi on 48 tuntia. Asiakas saa siis kaikki tarvitsemansa tuotteet yhdellä tilauksella
yhdellä kuormalla ja yhdellä laskulla.
Asiakkaan tilauksen jälkeen Meira Nova välittää välittömästi asiakastilaukset kotimaisille
tavarantoimittajille. Osa tuotteista kerätään Meira Novan Tuusulan logistiikkakeskuksesta.
Tuotteet toimitetaan Meira Novan alueterminaaliin yhdistelyä varten. Kuorman yhdistelyn jälkeen
valmiit rullakot toimitetaan asiakkaalle sovittuna aikana. Kuorman toimittamisen yhteydessä
kuljettaja poimii mukaan tyhjät kuljetusapuvälineet.
Myytikonttorit ja terminaalit: Turku ja Tuusula
Terminaalit: Pori, Tampere, Seinäjoki, Jyväskylä, Kouvola, Mikkeli, Kuopio ja Oulu
Lähde: https://www.meiranova.fi/

WIHURIN METRO-TUKKU
Olemme toimineet uranuurtajana suomalaisessa päivittäistavara-alan tukkukaupassa jo yli
100 vuoden ajan. Alusta asti meille on ollut tärkeää kehittää toimintaamme siten, että
voimme rakentaa menestyvää liiketoimintaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Wihurin
Metro-tukun uusi logistiikkakeskus Vantaan Viinikkalassa mahdollistaa entistä enemmän
uusia monipuolisia palveluratkaisuja asiakkaillemme. Palvelemme asiantuntevasti ja
luotettavasti koko maan kattavan Metro-pikatukkujen ja toimitusmyynnin kautta.
Vuodesta 1901 tukkukauppaa harjoittanut Wihuri Oy Aarnion Metro-tukku avasi emetro.fiverkkokauppansa kuluttaja-asiakkaille tiistaina 28.4.2020 Toiminnan historiallisella
laajentamisella perinteikäs tukkuliike vastaa kaupan alalla tapahtuvaan voimakkaaseen
murrokseen.
Metro-pikatukut Suomessa: Turku, Salo, Lohja, Helsinki, Rauma, Pori, Hämeenlinna,
Lahti, Tampere, Lappeenranta, Seinäjoki, Jyväskylä, Kokkkola, Kuopio, Joensuu, Iisalmi,
Kajaani, Oulu, Kemi, Rovaniemi

Lähde: https://www.emetro.fi/wihurib2bstorefront/fi/EUR

HEINON TUKKU
Jo vuodesta 1899 Heinon Tukku on tarjonnut parasta asiakkailleen. Perheyhtiö harjoittaa
tukkukauppaa ja maahantuo päivittäistavaraa ja alkoholijuomia. Heinon Tukku myös jalostaa liha-,
kala- ja hevi-tuotteita.Yhtiö pitää huolta laadusta ja ympäristöstä.Yli sadan vuoden kokemuksella
Heinon Tukku toivottaa asiakkaat tervetulleiksi!
Pikatukut Helsingin Sörnäisisssä ja Vantaan Koivuhaassa

Toimitustukut Espoossa ja Kuopiossa
HeinoMAX on kauppapaikka foodservice-asiakkaille ja tavarantoimittajille.

Lähde: https://heinontukku.fi/

SUOMEN PALVELUTUKKURIT OY (PATU)
Olemme valtakunnallinen, paikallisyrittäjien omistama tukkuliike. Palvelemme asiakkaitamme
joustavasti kaikissa tilanteissa – myös yllättävissä. Tutustu meihin ja koe aito innostuksemme
yrittäjyyteen, lähiruokaan ja hyvään palveluun omalla alueellasi.
Palvelutukkureiden ketjuun kuuluu seitsemän
•
Patu-palvelutukkuria. Meillä on yhteensä 10
toimipistettä eri puolilla Suomea sekä
•
pääkonttori Vantaalla.
Lähellä asiakasta sijaitseva tukkuliike tuntee oman
alueensa ja pystyy näin palvelemaan parhaiten
•
asiakkaitaan sekä välittämään lähellä tuotettuja
tuotteita asiakkaille. Samalla jakelusta aiheutuva
hiilijalanjälki jää mahdollisimman pieneksi.
•

• Lounais-Suomi ja Länsi-Uusimaa: Kimmon
Vihannes Oy, Kuusjoki
• Satakunta: Immonen, Pori
Lähde: https://palvelutukkurit.fi/

Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Pääkaupunkiseutu:
Kanta-Hämeen Tuoretuote, Hämeenlinna
Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala:
Palvelutukku Kolmio, Lahti
Pohjanmaa ja Keski-Suomi: Tukkutalo, Seinäjoki
ja Jyväskylä
Itä-Suomi: Palvelutukku Itä-Suomi, Mikkeli ja
Kuopio

• Pohjoinen: Palvelutukku Pohjoinen, Oulu ja
Kuusamo

LOGISTIIKKAYRITYKSIÄ

DB SCHENKER
Tehokkuus ja korkeat standardit ovat ensiarvoisen tärkeitä meidän kummankin menestykseen. Me
DB Schenkerillä osaamme hallita logistiikkaasi ja kuljetuksiasi – kaikki yhdestä paikasta. Me
huolehdimme maa-, rautatie-, lento- ja merikuljetuksista liiketoimintasi koosta ja sisällöstä sekä
toimintasi monitahoisuudesta riippumatta.
DB Schenkerin kattava maakuljetustuotteiden ja -palveluiden verkosto sisältää 430 toimipistettä
kaikkialla Euroopassa. Laadukkaat maakuljetusratkaisumme varmistavat, että olet aina kilpailun
kärjessä.
DB Schenker jakaa lämpötilahallitut kuljetukset oikeassa lämpötilassa, jota seurataan reaaliaikaisesti
koko kuljetusketjun ajan.
Saat kaikki lämpötilahallitut kuljetukset ja vahvan verkoston yhden katon alta. DB
SCHENKERcoldsped tarjoaa koko Suomen kattavan terminaaliverkoston sekä vahvan
erityisosaamisen etenkin elintarvikkeiden käsittelystä, kuljetuksesta ja jakelusta. Lämpösäädellyt
kuljetuksemme kattavat sekä lämpö- että kylmäkuljetukset. Toimitamme thermokuljetukset perille
myös Manner-Euroopassa, Skandinaviassa ja Baltiassa.
Lähde: https://www.dbschenker.com/fi-fi/tuotteet

DSV LOGISTIIKKA
Vuonna 1976 pienessä tanskalaisessa Skuldelevin kaupungissa 10 omistajavetoista kuljetusyritystä
yhdistivät voimansa ja perustivat DSV:n – De Sammensluttede Vognmænd (yhdistyneet
kuljetusyritykset). Siitä lähtien DSV on kehittynyt tullakseen maailman johtavaksi kuljetus- ja
logistiikkatoimijaksi.
Varastoinnin ja kuljetusten lisäksi tarjoamme laajan valikoiman erilaisia lisäarvopalveluita

Varastoinnin lisäksi tarjoamme laajan valikoiman erilaisia lisäarvopalveluita, joita voidaan tehdä
tuotteille varastoinnin aikana tai projektiluonteisesti. Kustannustehokkuus ja tuotantonopeus
varmistetaan sillä, että lisäarvopalvelut toteutetaan siellä, missä tuotteet jo muutenkin ovat eli
varastolla, ilman erillisiä välikäsiä tai siirtokuljetuksia.
Lisäarvopalveluilla käsitetään mm. tuotteiden tarroituksia, hinnoittelua, lokalisointia, esikokoonpanoa
tai uudelleenpakkausta esim. lajitelmiksi tai valmiisiin myymälätelineisiin (display). Pystymme
tuottamaan erilaisia tarroja ja auttamaan pakkaussuunnittelussa.
Lisäarvopalvelut räätälöidään ja toteutetaan täysin asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Palveluiden
kirjoa voidaan kasvattaa tarvittaessa kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi.
Lähde: https://www.fi.dsv.com/about-dsv

KUEHNE + NAGEL SUOMI
Kuehne+Nagel on johtava logistiikka-alan toimija ja tarjoaa kattavat kuljetusratkaisut eri tilanteisiin.
Saat kauttamme mm. seuraavat palvelut: lentorahti, merirahti, maantiekuljetukset ja
rautatiekuljetukset.
Kuehne+Nagel Suomella on noin 190 työntekijää kuudessa toimipisteessä:Vantaalla, Helsingissä,
Tampereella, Porissa,Vaasassa ja Oulussa. Palveluihimme kuuluvat meri- ja lentorahti sekä maantieja rautatiekuljetukset. Tarjoamme myös kattavia logistiikan ja huolinnan kokonaisratkaisuja.

Lähde: https://fi.kuehne-nagel.com/fi_fi/

KULJETUSLIIKE JÄRVIMÄKI
Kuljetusliike Järvimäki Oy on 1937 perustettu perheyritys. Olemme erikoistuneet
lämpötilasäädeltyihin elintarvikekuljetuksiin jo 1950-luvulta lähtien. Tarjoamme asiakkaillemme
kuljetuksen lisäksi myös terminaali- ja varastointipalveluja. Liikennöimme pääsääntöisesti Etelä- ja
Länsi-Suomen alueella sekä Skandinaviassa. Kuljetuspalveluja tuotamme 80:n ammattilaisen ja 40
kylmäkuljetusyhdistelmän voimin.
Monipuolinen kalustomme ja laajat verkostomme mahdollistavat joustavan logistiikan erilaisten
asiakkaiden tarpeisiin. Olemme haluttu ja luotettava yhteistyökumppani, jonka palveluihin
elintarvikealan suurimmatkin toimijat luottavat. ”Järvimäki hoitaa”, sanotaan – ja syystä.
Lähde: https://www.jarvimaki.fi/

KULJETUS JA MUUTTO O.JYLHÄ OY
Kuljetus ja muutto O. Jylhän kotimaan liikenne kattaa koko Suomen. Jakeluverkosto ja
kuljetuspalvelut tarjoavat joustavat ja nopeat kuljetukset.

Erikoisosaamistamme on puutarha-alan tuotteiden, elintarvikkeiden, pakastetuotteiden sekä
teollisuuden aikataulutettujen ja lämpösäädeltyjen lähetysten kuljettaminen. Hoidamme kuljetukset
pääosin omalla kalustolla. Ammattikuskimme tuntevat haastavienkin kuljetusten vaatimukset ja
kuljetukset hoidetaan luotettavasti ja aikataulussa.
Tarjoamme myös asiakaskohtaista terminaali- ja varastointipalveluita. Puramme Vuosaaressa
ulkomailta tulevia kuormia ja uudelleen kuormaamme ne kotimaan kuljetuksia varten.
Kaikissa terminaaleissamme on elintarvikkeisiin käsittelyyn ja varastointiin hyväksytyt tilat.
Lähde: https://www.transport-jylha.fi/

KWH FREEZE
KWH Freeze on Suomen suurin pakkasvarastoinnin tarjoaja. Luomme asiakkaillemme
mahdollisuuden kasvuun, sillä varastomme joustaa vuodenaikojen ja sesonkien mukaan. Lähes
puolet Suomessa kulutetuista pakastetuista elintarvikkeista kulkevat varastomme kautta.
Suomen suurimpana toimijana pystymme
Varastoinnin lisäksi palvelumme ovat:
tarjoamaan kattavat ja monipuoliset palvelut
• Täyslavakäsittely
kaikenkokoisille asiakkaille.Varastoimme
• Keräily
asiakkaidemme pakastettuja elintarvikkeita, ja
tavoitteenamme on täysin saumaton tiedonkulku • Etiketöinti
ja logistiikka. KWH Freeze sekä varastoi ja
• Pakastus
käsittelee pakastettuja elintarvikkeita
asiakkaidensa laskuun että vuokraa tiloja
• Uudelleenpakkaus
tavarankäsittelystä itse huolehtiville asiakkaille.
• Kuljetus
Asiakkaina ovat suurimmat tukkuliikkeet,
elintarviketeollisuus ja pakasteiden maahantuojat.
Lähde: https://www.kwhfreeze.fi/

LTP GROUP
LTP Group on elintarvikelogistiikan vahva toimija. Groupiin kuuluvat logistiikkayritykset LTP
Logistics Oy ja LTP Cargo Oy sekä kaupan muovilaatikoiden pesulapalveluihin ja lavapalveluihin
erikoistunut Lännen Teollisuuspalvelu Oy.
LTP Logistics Oy on lämpötilasäädeltyjen (+0°C – +3°C) elintarvikkeiden logistiikkaan keskittyvä
yritys, jonka asiakaskunta koostuu pienistä ja keskisuurista elintarviketeollisuuden toimijoista.
LTP Logistics tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaiset ratkaisut tilaus-toimitusketjuun. Palveluihin
kuuluvat tuotteiden keräily, varastointi, lähetys ja kuljetus koko Suomen alueella.
Nouto-, siirto- ja varastointipalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan logistiikkatarpeiden mukaan.
LTP Logisticsin ammattitaito ja kokemus sekä mittava kapasiteetti auttavat huolehtimaan laajoistakin
logistisista kokonaisuuksista myös suurissa volyymi- ja sesonkivaihteluissa.
LTP Cargo Oy tarjoaa lämpötilahallittua elintarvikelogistiikkaa oman valtakunnallisesti kattavan
terminaali- ja jakeluverkostonsa kautta.Viileä- tai pakastekäsittelyä vaativien tuotteiden jakelu
suunnitellaan tehokkaasti Helsingin, Turun ja Tampereen alueen elintarviketerminaaleissa.
Terminaaleistamme päivittäin tapahtuvalla jakelualueella asuu noin 3,5 miljoonaa ihmistä.
Lähde: https://ltplogistics.fi/yritys/

MATKAHUOLTO
Kuljetamme yrityksesi paketit nopeasti ja luotettavasti. Käytössäsi on kaikki yrityksesi tarvitsemat
kuljetuspalvelut ja koko maan kattavan palvelupisteverkoston.
Usein kysyttyä:
Onko elintarvikkeiden lähettämisestä jotain erikoisohjeita?
• Helposti pilaantuvat elintarvikkeet suositellaan lähetettäväksi Pikapakettina. Silloin lähettäjä saa
heti tietoonsa paketin saapumisajan määräpaikalle
Onko Matkahuollolla kylmä- tai lämminkuljetusta?
• Matkahuollolla ei ole kylmä- tai lämminkuljetusta eikä varastotiloja kylmä- tai lämminsäilytystä
vaativille paketeille

Lähde: https://www.matkahuolto.fi/

POSTI
Kun valitset postin logistiikkakumppaniksesi, saat logistiikkapalvelut koko toimitusketjun matkalta
valmistajalta, maahantuojalta tai tavarantoimittajalta aina kuluttaja-asiakkaalle asti. Sillä välin, kun me
hoidamme logistiikan, sinä voit keskittyä yrityksesi ydinliiketoimintaan, olipa se sitten tukkukaupan
ylläpitoa tai verkkokaupan myynnin kasvattamista.
Alla listatut lähetykset ovat joko kokonaan kiellettyjä tai niiden kuljetuksessa on rajoituksia ja
niiden lähetyksestä tulee sopia erikseen Postin kanssa.
• Pilaantuvat elintarvikkeet

Lähde: https://www.posti.fi/fi

POSTNORD
Tarjoamme suuren valikoiman erilaisia logistiikka- ja viestintäratkaisuja sinulle ja yrityksellesi.
Avullamme tavoitat vastaanottajat oikeaan aikaan, varmasti ja tehokkaasti. Kasvaako yrityksesi
nopeaan tahtiin, ja lisääntyvätkö varastomääräsi? Tarvitseeko yrityksesi suurempia varastotiloja, ja
kaipaako koko logistiikkaketjusi tehostusta? Olemme Pohjoismaiden johtava varastointi- ja
lisäarvopalveluiden toimittaja ja tarjoamme kokonaisvaltaisia logistiikkaratkaisuja eri alojen
yrityksille.
Räätälöityjä ratkaisuja kaikkiin tilaus- ja toimitusketjusi vaiheisiin
Yksinkertaistamme logistiikkasi kaikissa toimitusketjun vaiheissa, jotta voit keskittyä siihen, mikä on
tärkeää. Lähetitpä sitten pieniä paketteja tai suuria konttikuljetuksia, tarjoamme sinulle sopivan
ratkaisun.
Verkkokaupan kokonaisratkaisut – ostoksesta toimitukseen
Toimitus on yhä tärkeämpi osa kuluttajien verkko-ostokokemusta. Toimitustapa onkin vähintään
yhtä tärkeä kuin toimituksen sisältö. Nykypäivän kuluttajat ovat taitavia ja tiedostavia, ja he haluavat
vapautta ja valinnanmahdollisuuksia.
Lähde: https://www.postnord.fi/

SAUKKO GROUP
Saukko Group on lämpösäädeltyihin kuljetuksiin ja varastointiin erikoistunut täyden palvelun
logistiikkatalo.
Tarjoamme kuljetuksiin, varastointiin ja pakastukseen oheispalveluineen kokonaisvaltaisen ratkaisun.
Meiltä saat palvelua myös pienille erille ja yksittäisille kuljetuksille.
Kokonaisvaltainen varastointijärjestelmämme palvelee paikkakuntakohtaisesti seitsemällä
paikkakunnalla pakkas,- viileä- ja kuivavarastoinnissa. Palvelemme niin suuria kuin pieniä asiakkaita.
Varastojen yhteydessä on myös terminaalitoiminta, joka mahdollistaa tuotteiden jatkokäsittelyn ja
uudelleenreititykset.
Lisäarvopalvelumme toimivat pakaste-, viileä- ja kuivatuotteille.
Pakastuspalvelumme palvelevat niin yrityksiä kuin myös yksityishenkilöitä ja pienempiä määriä.
Pakastettavat tuotteet voivat olla alkutuotteita, puolivalmisteita tai valmiita tuotteita. Pystymme
tarvittaessa pakastamaan myös erikoistuotteita.
Kotimaassa Saukko Groupin runkokuljetukset sekä varastojen yhteydessä toimivat jakelupalvelut
kattavat koko maan.
Lähde: https://www.saukko.fi/

SP-YHTIÖT
Elintarvikelogistiikka
Yksittäisistä toimeksiannoista suurien kokonaisuuksien päivittäiseen hallintaan.
Logistiikkakeskus Vantaa
• 2200m2
• 1000 hyllypaikkaa
• Väliaikainen tullivarasto
• Rahdin turvatarkastus
• Lisäarvopalvelu
Lähde: https://sp-yhtiot.fi/

SUOMEN KAUKOKIITO
Valitse parempi kuljetuspalvelu yrityksellesi. Saat luotettavan kotimaisen logistiikkakumppanin
huolehtimaan logistiikastasi. Kuljetamme paketteja, kappaletavaraa ja rahtia sekä tarjoamme
varastointipalveluita koko maassa. Sähköisten palveluidemme avulla voit tehdä kuljetustilaukset ja
seurata lähetyksiäsi verkossa päivin öin.
Kuljetuspalvelut:Voit valita kuljetuspalveluistamme yrityksellesi parhaiten soveltuvan vaihtoehdon.
Lähetyksesi koolla ei ole väliä. Olipa tuotteesi pientavaraa, pitkää, hankalaa tai erityiskäsittelyä
vaativaa, me hoidamme kuljetustarpeesi alusta loppuun – sinulta vastaanottajalle.
Terminaalipalvelut: Meiltä löydät kotimaan ja ulkomaan terminaalipalvelut kätevästi saman katon alta.
Laajan terminaaliverkostomme ansiosta lähetyksiesi kuljetusketju, nouto- ja jakelupalveluineen,
toimii tehokkaasti kaikkialla Suomessa.
Terminaaleja 29 ympäri Suomea
Liikennöitsijät:
Kuljetusliike Y.Auramaa Oy, Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy, Kuljetusliike Kantola&Koramo Oy,
Kuljetusliike Taipale Oy
Lähde: https://www.kaukokiito.fi/ https://www.auramaa.fi/ https://www.ilmarilehtonen.fi/fi/ https://www.kantolakoramo.fi/ https://taipale.net/

VÄHÄLÄ YHTIÖT
Vähälä Yhtiöt on vuonna 1937 perustettu perheyritys.Yhden miehen kuljetusliikkeestä on kasvanut
täyden palvelun logistiikkakonserni. Perinteikkään perheyrityksen johdossa on jo kolmas sukupolvi.
Vähälä Yhtiöt -konsernin emoyhtiö on Vähälä Logistics Oy ja tytäryhtiöt Lauri Vähälä Oy ja
Kiitoterminaali Oy.
Konsernin pääkonttori on Oulussa ja tuotannon keskuspaikka Jyväskylässä.Yhtiöllä on
logistiikkakeskukset Jyväskylässä ja Oulussa sekä terminaalit Ylivieskassa, Rovaniemellä ja Kemissä.
Vähälä Yhtiöiden kumppanuus kansainvälisen DB Schenkerin kanssa avaa ovet maailmalle.
Lämpösäädellyt kuljetuksemme kattavat sekä lämpö- että kylmäkuljetukset. Lämpötilan
reaaliaikainen seuranta varmistaa sen, että toimitamme lämpösäädellyt kuljetukset aina oikeassa
lämpötilassa.

Meillä on vahva erityisosaaminen elintarvikkeiden kuljetuksesta ja käsittelystä. Olemme kuljettaneet
elintarvikkeita jo 50 -luvulta asti. Tunnemme elintarvikekuljetusten säädökset ja hyvät käytänteet.
Toimimme vastuullisesti; varmistamme katkeamattoman kylmäkuljetusketjun ja sovitut aikataulut.
Varastoimme ja käsittelemme elintarvikkeita Vaajakosken logistiikkakeskuksemme uudenaikaisessa
elintarviketerminaalissa, jonka viilentämiseen käytämme ympäristöystävällistä hiilidioksidia.
Lähde: https://vahala.fi/
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Yritys

Ahola Transport

HuoneenKylmä Pakaste
lämpö

x

Esa Kuokka Oy

Essemar Oy

x

Yleistä
60-vuotinen kokemuksemme kaupan ja teollisuuden kuljetusten piirissä sekä
asiakaskeskeinen Online-konseptimme muodostavat lyömättömän yhdistelmän,
jonka ansiosta olemme yksi alamme suurimmista Pohjoismaissa ja
kasvuhakuinen toimija Keski- ja Itä-Euroopassa.
Hallitsemme erilaisten asiakkaiden vaihtelevat, tehokkuus- ja
tarkkuusvaatimusten määrittämiin tarpeisiin perustuvat dynaamiset ja
luotettavat logistiikkaratkaisut. Reitit suunnitellaan reaaliaikaisesti - online - ja
tarkoitushakuisesti; sekä pienet että suuret tavaravirrat ovat täydellisessä
kontrollissa - lähdöstä maaliin saakka, varmoissa käsissä.
Esa Kuokka Oy jakelee päivittäin tuhansia viileä- ja pakastelähetyksiä ympäri
maan. Pääkaupunkiseudun jakelu hoidetaan omalla kalustolla ja
yhteistyökumppaneiden kanssa. Muun Suomen jakelu katetaan
kumppaniverkoston avulla.

Toimialue

Päätoimipaikka

Liikevaihto

Yhteystiedot

Pohjoismaat

Kokkola

92,4 milj.

https://www.aholatransport.fi/fi/

Suomi

Vantaa

21,9 milj

https://www.esakuokka.fi/

x

x

x

x

x

x

Teemme lämpösäädeltyjä kuljetuksia niin Kuopion, Helsingin ja Turun seudulla
kuin muualla Suomessa – aina Joensuuta, Jyväskylää, Hämeenlinnaa ja
Tamperetta myöten.

(Kuopio)

Kuopio

1,1 milj

https://www.essemar.fi/

Kouvola

Kouvola

8,3 milj

https://www.pluslogistic.fi/

Länsi-Suomi

Seinäjoki

1,1 milj

https://www.kuljetusjkuivila.fi/

Seinäjoki

3,3 milj

https://www.jk-log.fi/

Kerava

12 milj

http://koa.fi/

Rauma

1,4 milj

https://www.kjl.fi/

Kouvola

2,5 milj

https://www.kuljetussaukkonen.fi
/

Fi Pluslogistic Oy

x

x

x

Hoidamme ajoneuvoyhdistelmillä kaupan ja teollisuuden lämpösäädeltyjä
runkokuljetuksia asiakkaiden tuotantolaitosten, jakelukeskusten, terminaalien ja
muiden kohteiden välillä. Tyypillisä runkokujetusten asiakkaita ovat
kauppaketjut ja elintarviketeollisuus. Kasvavana asiakasryhmänä
elintarviketeollisuuden pk-yritykset.

J. Kuivila Oy

x

x

x

Toimialueenamme on pääasiassa Länsi-Suomi. Palvelemme mahdollisuuksien
mukaan myös Etelä-Suomen alueella, sopimuksen mukaan.

Kauko Karhu (JK-Log Oy)

x

x

x

Kilon Osuus-Auto

x

x

x

KJL-Logistiikka

x

x

x

Kuljetus Ilkka Saukkonen Oy

x

x

x

Oman elintarvikekuljetuskalustomme asemapaikat ovat Kuopiossa ja
Seinäjoella, josta käsin liikennöimme pääsääntöisesti poikittais-suomen
Suomi
haastavilla teillä. Hyvän ja kattavan yhteistyökumppani verkoston avulla
tavoitamme kuitenkin laajalti koko Suomen.
Pääasiallista kuljettamistamme on elintarvikkeiden kuljettaminen pakaste-,
viileä- ja lämminkuljetuskalustolla.
pääkaupunkiseutu, Uusimaa ja Lahden alue.
Kalustomme mahdollistaa sekä suurempien että pienempien erien
kuljettamisen.
Teemme elintarvikekuljetukset kaikissa lämpötiloissa päivittäin koko
Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Sovittaessa elintarvikkeet kulkevat
Satakunta, Varsinais-Suomi
myös pidemmälle joko omassa kyydissä tai laajan yhteistyöverkostomme kautta.
Hoidamme kaikki kuljetustarpeet aina raaka-aineista ja pakkausmateriaaleista
valmiiden tuotteiden runko- kuin jakelukuljetuksiin.

Kouvola
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Yritys

Kuljetus Jouni Mäkinen Oy

HuoneenKylmä Pakaste
lämpö

x

x

x

Kuljetus Leskinen Janne

x

x

x

Kuljetus Reen Oy

x

x

x

Kuljetus Weeman Ky

x

x

x

Kuljetusliike H.Widjeskog Ky

x

x

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen
Oy

x

x

x

Kuljetusliike Jakopalvelu Oy

x

x

x

Kuljetusliike K Meriläinen Oy
Ab

x

x

x

Yleistä

Kalusto on erityisesti elintarvike-, pakaste ja muihin kylmäkuljetuksiin, kaikkeen
mikä vaatii tarkasti lämpötilasäädellyn kuljetuksen
Meillä on pitkä kokemus kylmä- ja lämpösäädellyistä elintarvikekuljetuksista.
Nykyaikainen kalustomme takaa luotettavan kuljetuksen. Kylmäkuljetus tai
lämpökuljetus – meiltä saat tasaisen varmaa menoa! Kajaanin Kuljetusliike
Leskinen Janne palvelee mm. Kajaanin, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella
aina Ouluun ja Rovaniemen alueelle. Kuljetus Leskinen Janne palvelee
monipuolisesti niin yksityisiä kuin yrityksiä.
Kuljetus Reen Oy on hoitanut kylmä- ja pakastekuljetuksia sekä ruholihan jakelua
pääkaupunkiseudulla jo yli 30 vuoden ajan. Meiltä saat kylmäkuljetukset,
pakastekuljetukset ja lämminkuljetukset.
Tarjoamme ensisijaisesti kokonaisvaltaiset runkokuljetukset, sekä jakelunoutoliikenne palvelut viileälle sekä pakasteille.
Kuljetusliike H. Widjeskog Ky:n kuljetuskalusto koostuu kylmä- ja lämpöautoista
sekä kapelli- että umpiautoista. Toiminta-ajatuksena on kappaletavaraliikenne
asiakkaiden aikataulujen mukaisesti. Kuljetusliike H. Widjeskog Ky harjoittaa
säännöllistä linjaliikennettä päivittäin koko Pohjanmaan alueelta
pääkaupunkiseudulle ja Varsinais-Suomeen sekä takaisin Pohjanmaalle.
Kuljetusliike H. Widjeskog Ky palvelee asiakkaitaan Pohjanmaalta kaikkialle
Suomeen tai kaikkialta Suomesta oman yhteistyökumppaniverkostonsa kautta.
Lisäksi yritys harjoittaa ulkomaanliikennettä pääasiassa Ruotsiin.
Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy on perustettu 1950-luvun alussa. Se on PohjoisSuomen suurimpia kuljetusliikkeitä, jonka toimipisteet sijaitsevat Oulussa,
Rovaniemellä, Kemissä, Ylivieskassa ja Ivalossa. Yhtiön kotipaikka on Rovaniemi,
pääkonttori sijaitsee Oulussa. Toiminta-alue ulottuu Pohjois-Pohjanmaalta aina
Lapin pohjoisimpaan pisteeseen saakka.
Kokenut, ammattitaitoinen kuljetusliike sekä lämpösäädeltyjen kuljetusten
erikoisosaaja, joka tarjoaa monipuolista kuljetuspalvelua. Hoidamme
erilliskuljetukset sopimuksen mukaan myös ympäri koko Suomen ja jopa
ulkomaille.
Kuljetamme elintarvikkeet vankalla ammattitaidolla. Lämpösäädelty
kuljetusketju on erikoisosaamistamme. Terminaalissa käytettävissä noin
600 neliön tilat, joihin sisältyy lämminvarasto, viileä- ja pakkastilat.

Toimialue

Päätoimipaikka

Liikevaihto

pääasiassa Salo - Turku - Tampere - Helsinki Riihimäki alueella, tarvittaessa kuljetukset
hoituvat myös kauemmas.

Salo

0,37 milj.

jouni@elintarvikekuljetus.fi +358
44 546 2384

Itä- ja Pohjois-Suomi

Kajaani

151 000

https://www.kuljetusleskinen.fi/

Pääkaupunkiseutu

Helsinki

1,2 milj

https://www.reen.fi/

Pohjois-Savo

Kuopio

10,6 milj

https://www.weeman.fi/

Pohjanmaa

Kolppi

Pohjois-Suomi

Oulu

42,8 milj.

Tampere ja muu Pirkanmaan alue

Tampere

3,4 milj

https://www.jakopalvelu.com/

Vaasa

Vaasa

84 000

http://www.kuljetusliikemerilaine
n.fi/

Yhteystiedot

http://www.widjeskog.fi/

https://www.ilmarilehtonen.fi/fi/
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Yritys

Kuljetusliike K. Heikkilä

HuoneenKylmä Pakaste
lämpö
x

x

Yleistä

Toimialue

Päätoimipaikka

Liikevaihto

Yhteystiedot

x

K. HEIKKILÄ OY suorittaa lämpösäädeltyjä kuljetuksia täysperävaunuyhdistelmillä
kotimaassa vuosikymmenien kokemuksella, ajanmukaisin vaatimuksin.

Seinäjoki?

Seinäjoki

2,1 milj

http://www.kuljetusliikeheikkila.fi
/

Itä-Suomi, Suomi

Kuusamo

50,7 milj

https://www.kantolakoramo.fi/

Etelä-Pohjanmaa

Ilmajoki

2,8 milj

https://www.koivulahti.com/

Suomi

Mikkeli

4,3 milj

https://www.krivetz.fi/

Pohjois-Suomi

Kemi

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa

Seinäjoki

7,9 milj

Keski-Suomi ja Kanta-Häme

Jyväskylä

25,6 milj.

https://taipale.net/

Itä-Suomi

Joensuu

689 000

https://kuljetustoropainen.fi/

Etelä-Suomi

Eura

69 milj.

https://www.auramaa.fi/

Kuljetusliike Kantola & Koramo

x

x

x

Kuulumme valtakunnalliseen Kaukokiito-ketjuun. Tiivis yhteistyöverkosto takaa
asiakkaidemme toimitukset tehokkaasti ja luotettavasti ympäri
Suomea. Suoritamme päivittäistä jakelua Koillismaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan,
Pohjois- ja Etelä-Savon alueille. Runkoliikenteemme kattaa koko Suomen.

Kuljetusliike Koivulahti Oy

x

x

x

Hoidamme sopimusasiakkaidemme lämpötilasäädellyt elintarvikekuljetukset
perille päivittäin osaavan henkilökunnan ja luotettavan kaluston avulla EteläPohjanmaan alueella.

Kuljetusliike Krivetz

x

x

x

Suoritamme elintarvikekuljetukset nykyaikaisella kylmäkuljetuksiin tarkoitetulla
kalustolla. Asianmukaisen kuljetuskaluston avulla pystymme varmistamaan
kylmä- ja lämpöketjujen säilymisen. Oli tuotteet pakasteita, tuoretavaraa tai
lämmintä ruokaa kuljetukset hoituvat ammattitaitoisen henkilökunnan avulla
varmasti ja sovitusti.

Kuljetusliike Matti Luokkala Oy

x

x

x

Kalustomme liikkuu 4 kertaa viikossa Kittilä-Levi -alueella ja päivittäin (ma-la)
Oulu-Kemi-Tornio-Rovaniemi -alueella.
Kuljetusliike Pöytälaakso Oy on lämpösäädeltyihin elintarvikekuljetuksiin ja
kappaletavarakuljetuksiin erikoistunut pitkän kokemuksen omaava perheyritys.
Tarjoamme luotettavia, ammattitaitoisia ja täsmällisiä kuljetuspalveluita
joustavasti asiakkaiden laatuvaatimusten mukaisesti. Ammattitaitoinen
henkilöstömme luo osaltaan puitteet luotettavalle asiakaspalvelulle.
Kuljetusliike Taipale Oy on perustettu vuonna 1946. Sen toiminta-aluetta ovat
Keski-Suomi sekä Kanta-Häme. Linjaverkosto ulottuu Jyväskylästä Hämeeseen,
Uudellemaalle, Lounais-Suomeen ja Pohjanmaalle. Terminaalipisteet sijaitsevat
Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa, lisäksi asemapaikkana Järvenpää. Jyväskylä
toimii hallinnollisena keskuksena

Kuljetusliike Pöytälaakso

x

x

x

Kuljetusliike Taipale Oy

x

x

x

Kuljetusliike Toropainen

x

?

?

Kalustomme koostuu tällä hetkellä 4 omasta kuorma-autosta ja 2 varsinaisesta
perävaunusta . Lisäksi yhteistyökumppaneittemme kautta on käytössämme
kalustoa pakettiautosta kylmäkuljetusyhdistelmiin erilaisin varustein.

Kuljetusliike Y.Auramaa Oy

x

x

x

Auramaa-yhtiöt on perinteikäs suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut
kotimaan maantiekuljetuksiin ja niihin lisäarvoa tuottaviin palveluihin. Konsernin
emoyhtiönä toimii Kuljetusliike Y. Auramaa Oy.

https://www.kuljetusluokkala.fi/

https://www.poytalaakso.fi/
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Yritys

HuoneenKylmä Pakaste
lämpö

Yleistä

Toimialue

Päätoimipaikka

Suomi?

Kuopio

? Etelä-Suomi (Espoo)

Espoo

2,6 milj

https://www.nordqvistyhtiot.fi/

Suomi

Oulu

66,5 milj

https://oak.fi/

Suomi

Kuhmo

24,2 milj.

https://peura-trans.com/

Päijät-Häme

Lahti

5,7 milj

https://www.phkuljetus.fi/

Pudasjärvi, Oulu, koko Suomi

Pudasjärvi

590 000

https://www.pohjanrahti.com/

Nordic Express

x

?

?

Toimitamme teollisuuden massakuljetukset koko Suomen alueella, minkä lisäksi
hoidamme päivittäistä runkoliikennettä läpi koko Suomen. Kuljetusten lisäksi
suunnittelemme optimaaliset jakelureitit ja vastaamme ajojärjestelyistä,
koordinoimme koko logistisen ketjun. Noudot ja jakelut hoidamme aina toiveiden
mukaisesti – suoraan varastosta varastoon.

Nordqvist yhtiöt

x

x

x

Palvelumme mahdollistaa lämpötilakriittisiä elintarvikkeiden ja lääkkeiden
kuljetusratkaisuja kun katkeamaton kylmäketju tai oikea lämpötila ovat erityisen
tärkeitä.

OAK Oulun Autokuljetus Oy

x

x

x

Peura-Trans

x

x

x

P-H Kuljetus Oy

x

x

x

Pohjanrahti Oy

x

x

?

Tarjoamme kaupalle ja teollisuudelle räätälöityjä kuljetuspalveluita Suomessa ja
Pohjoismaissa. Toiminnastamme merkittävin osa on lämpösäädeltyjä
elintarvikekuljetuksia. OAK tarjoaa sinulle Pohjois-Suomen laajimmat ja
monipuolisimmat terminaalipalvelut. Terminaalimme sijaitsee Oulun Oritkarissa,
jossa tarjoamme varastointi-, keräily-, lajittelu- ja yhdistämispalveluita
asiakkaittemme tarpeisiin.
Tavaraterminaalimme sijaitsevat Oulussa, Kajaanissa ja Kuhmossa. Näiden lisäksi
käytössämme on yhteistyökumppaneiden terminaaleja ympäri Suomen.
Terminaalipisteiden kautta operoimme tavaravirrat kaikkialle Suomeen.
Turvalliset, luotettavat ja ennen kaikkea täsmälliset lämpötilahallitut kuljetukset
liki 30 vuoden kokemuksella. Kalustomme on modernia ja nykyaikaista sisältäen
mm. kaukolukittavat ovet, reaaliaikaisen lämpötilaseurannan sekä reaaliaikaisen
paikkatiedon.
Jakelureittimme kattavat lähes koko Päijät-Hämeen alueen. Osa reiteistä
suuntautuu myös pääkaupunkiseudulle ja Kymenlaaksoon sekä muihin EteläSuomen kaupunkeihin. Voimme tarvittaessa pidentää reittejä koko Suomen
alueelle.

Pohjanrahti Oy on pudasjärveläinen kuljetusliike, jolla on jo 60 vuoden kokemus
alalta. Perinteikäs perheyritys kuljettaa niin kappaletavaraa, elintarvikkeita kuin
postiakin luotettavasti perille.

Liikevaihto

Yhteystiedot

https://nordicexpressoy.fi/#/
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Yritys

HuoneenKylmä Pakaste
lämpö

Yleistä

Ralf Hellsberg Oy

x

x

x

Kuljetamme lämpötilasäädeltyä rahtia pääasiassa tuottajien, keskusliikkeiden,
vähittäiskauppojen ja teollisuuden välillä. Meidän kautta onnistuvat myös
toistuvat nouto- ja vientitoimitukset sekä jatkokuljetukset.

Sinkko Logistics Oy

x

x

x

Kuljetuspalveluihin kuuluvat niin kappaletavarakuljetukset kuin
elintarvikekuljetuksetkin.

T. Pihkakoski Oy

x

x

x

Raakamaidon ja elintarvikkeiden kuljetusta sekä terminaalipalveluita Länsi-Lapin
alueella.

Transmar

x

x

x

VP-Kuljetus Oy

x

x

x

Transmar joka on johtava kuljetus- sekä huolintayritys Ahvenanmaalla,
perustettiin 1961. Yhdessä uskollisten asiakkaidemme kanssa olemme
kehittyneet samassa tahdissa ympäröivän muun maailman kanssa, hioneet
kuljetusratkaisujamme ottaen jokaisen asiakkaamme vaatimukset huomioon,
arjen helpottamiseksi. Transmarin kuljetusmotto ensimmäisestä päivästä lähtien,
”ovelta ovelle yli maan ja meren”, jonka takana seisomme ylpeänä edelleen.
VP-Kuljetus Oy tuottaa laadukasta kuljetus-ja jakelupalvelua sekä harjoittaa
terminaalitoimintaa pääasiallisesti Kaakkois- ja Etelä-Suomen alueella.
Logistiikkasektori painottuu pääasiallisesti elintarvike- ja pakastekuljetusten
puolelle. Kuljetusmuotoina ovat thermo-, kontti-, kappaletavarakuljetukset sekä
teollisuuden tuotekuljetukset.

Toimialue

Päätoimipaikka

Liikevaihto

Etelä-Suomi

Halikko

3,1 milj

http://hellsberg.fi/

Suomi

Lappeenranta

1,3 milj

https://www.sinkkologistics.com/

Pohjois-Suomi

Pello

1,8 milj

http://www.pihkakoski.fi/

Ahvenanmaa

Maarianhamina

22,5 milj.

http://www.transmar.fi/fi

Kaakkois-Suomi

Lappeenranta

9,2 milj.

https://www.vp-kuljetus.fi/

Yhteystiedot

MUUTA
LOGISTIIKKAAN
LIITTYVÄÄ

SUPPILOG
Digitaalinen kauppapaikka tukkutuotteiden myymiseen ja ostamiseen.

Myyjäyritykset jakavat kaupankäynnin kustannuksia, tehostavat logistiikkaansa ja myyvät
tuotteensa suoraan valitsemiensa toimialojen ostajayrityksille. Ostajayritykset voivat myös
tilata valikoimaa itse ja yhdistää tilauksiin kaikki tarvittavat eri myyjäyritysten tuotteet.
Myyjäyritys voi valita Suppilogin logistiikkakumppaneista parhaaksi katsomansa
vaihtoehdon. Tuotteet voivat lähteä tilausten mukaisesti suoraan myyjältä tai ne voivat
lähteä omalta sopimuskumppanilta, tukkurilta tai suoratoimituksilla. Suppilog tarjoaa
yhteistyökumppaniensa kanssa myyjille myös muita yhteistyömalleja mm. varastoinnin,
kuljetusten, luottotappiohallinnan ja laskutuksen osalta.
Logistiikkakumppanit: DSV, DB Schenker, Posti, LTP Logistics

Lähde: https://www.suppilog.fi/

GS1 (GOLLI)
Tehokkuutta tilaus-toimitusprosessiin

Golli on erityisesti päivittäis- ja käyttötavaratavarakaupan tavarantoimittajille luotu palvelu,
jolla saat hoidettua tilausten käsittelyn ja tavarantoimitusten hallinnan kokonaisuudessaan
sähköisesti. Golli soveltuu yhtä lailla pienten kuin suurempienkin yritysten tilaus- ja
toimitusprosessin tarpeisiin.

Lähde: https://www.gs1.fi/fi/palvelumme/golli

LOGXELLENCE

Tarjoamme Keravalla monipuolisia elintarvikelogistiikan palveluja sekä ulkoistus- ja
kuljetusratkaisuja.
•Monipuoliset logistiikan ja elintarvikkeiden käsittelyn lisäarvopalvelut
•Ulkoistusratkaisut
•Kuljetusratkaisut

Lähde: https://www.logxellence.fi/

KULJETUSVÄLINEET
Transbox Oy perustettiin vuonna 1994 kaupan logistiikkayhtiöiden ja
elintarviketeollisuuden toimesta logististen kustannusten alentamiseksi ja ympäristön
jäte-kuormituksen pienentämiseksi. Näin saatiin aikaan kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti sekä taloudellinen että yhtenäinen, kierrätettävien ja
keskenään pinoutuvien, muovisten kuljetuslaatikoiden sarja; Transbox –laatikot.
Transbox Oy koordinoi näitä laatikkojärjestelmiä.
Transbox Oy vuokraa liha- ja eineslaatikoita yrittäjille pakattujen elintarvikkeiden kylmäkuljetuksena tapahtuvaa
jakelukuljetusta varten Suomessa. Transbox –järjestelmään pääsee helposti mukaan. Tämä onnistuu tekemällä
vuokrasopimus Transbox Oy:n kanssa. (Lähde: https://www.transbox.fi/ )
Standardikokoisista lavoista Suomessa on käytössä FIN- ja EUR-lavoja sekä myymälälavoja. FIN-lava on kooltaan
1000 mm × 1200 mm ja EUR-lava 800 mm × 1200 mm. Nämä standardilavat tunnistaa FIN- tai EUR-leimasta lavan
sivussa. Myymälälavan (puhekielessä "teholavan" tai "puolilavan") koko on 800 mm × 600 mm.
FIN-lavan koko perustuu VR:n käyttämään lavatyyppiin eli VR-lavaan. Suomalaisen standardin EUR-lavaa suurempi
leveys selittyy rataverkkomme suuremmalla raideleveydellä, jonka vuoksi suomalaisen tavaravaunun pohja on leveämpi
kuin Länsi-Euroopan junissa. )Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuormalava )
Muovilavat ja metallilavat/-häkit ovat yleensä käytössä yrityksen sisäisessä liikenteessä (hygienia). Osassa kuljetuksista
käytetään myös rullakoita (680 mm × 800 mm). Huomattavaa on, että kaikki kuljetusvälineet ovat rahanarvoista
tavaraa!
Logistiikkaketju on yleensä suunniteltu niin, että nämä standardimitoitetut laatikot ja kuormalavat kulkevat niissä. Myös
standardikokoiset muovi- ja pahvilaatikot on mitoitettu niin, että ne täyttävät oikein lavattuna kuormalavan.

ESIMERKKEJÄ

CASE 1
Elintarvikeyritys Pohjois-Suomessa
Pakasteet KWH Freeze (Vantaa)
• Tilaukset sähköisesti KWH Freezelle, hoitavat keräilyn ja jakelun
Jalosteet
• Toisen elintarvikkeita valmistavan yrityksen logistiikan kautta
Tuotteiden kuljetukset mm.
• OAK

• Valio
• Oma
Inex Partners ja Kesko Logistiikka hoitavat heidän kuljetuksensa (Keskon palvelutiskeihin myös
omailla kuljetuksilla mahdollista).

CASE 2
Juureksia pakkaava elintarvikeyritys Etelä-Suomessa
Myynti pääsääntöisesti tukkuihin.
Kuljetus pelkästään omalla kalustolla.
Nopean tilaus-toimitusrytmin ja määrien sesonkiluonteisen vaihtelun takia oma kuljetus on
joustavin.
Toimitusmatkat kohtuullisen lyhyet.

CASE 1/3
LTP:llä on n.100 tavarantoimittajaa (kaiken kokoisia yrityksiä). LTP kokoaa keräilyssä useamman
tavarantoimittajan tuotteet yhteen jakelua varten, jolloin massalla saadaan logistinen sekä
kustannushyöty.
Tuotteiden keräily, varastointi, lähetys ja kuljetus koko Suomen alueelle. Elintarviketerminaalit
Helsingissä, Liedossa ja Tampereella. Jakeluterminaalit: Helsinki, Espoo,Vantaa, Turku, Tampere,
Lahti, Kerava, Kouvola, Kuopio, Mikkeli, Riihimäki, Salo, Seinäjoki, Kajaani
Nouto-, siirto- ja varastointipalvelut asiakkaan tarpeen mukaan.
Kuljetukset
Omat sekä sopimuskumppanien kuljetusautot kattavat koko maan ja tekevät elintarvikkeiden
siirtokuljetuksia ympäri vuoden, kuutena päivänä viikossa.
Elintarvikkeille on määritelty joko 24 tai 48 tunnin toimitusrytmit, joiden sisällä tuotteet siirtyvät
tavarantoimittajilta keskusliikkeiden terminaaleihin.

CASE 2/3
Keräily
LTP Logistics Oy:n keräilypalvelu tarjoaa joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaisia vaihtoehtoja.
Myyntiyksiköt voivat olla vaihtuvapainoisia tai kappalekerättäviä. Hinnoittelu muodostuu
asiakkaan tarpeiden mukaan, ja asiakaskohtainen hinnoittelu on osa palvelukonseptia.

Keräilypalvelussa laatikot täytetään vähittäiskauppojen hyllykarttojen mukaisesti. Näin tuotteet
saadaan myymälässä vaivattomasti ja nopeasti oikeille paikoilleen.
Keräilyn lisäksi hoidetaan myös tuontituotteiden ensisaapuminen ja tuote-etiketöinti.
Varastohotelli

Varastohotellin käytössä on noin 8000 m² kylmävarastotilaa sekä 7000 m² kuivavarastotilaa.
Asiakkaat voivat vuokrata hotellista lavapaikkoja tarpeen mukaan.
Varastohotellipalvelun tarve korostuu etenkin tuontituotteissa sekä eri sesonkien vaihtuessa.
Nykyaikaisen tietojärjestelmämme avulla asiakas voi halutessaan hallita tuotteita omalta
tietokoneeltaan.

CASE 3/3
Tietojärjestelmä
Kaikkia terminaalitoimintoja ohjataan LTP Logisticsin 24 WMS -toiminnanohjausjärjestelmän
kautta. Sen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kokonaisvaltainen varastonhallinta, raportointi,
tiedonsiirrot ja linjastokeräily. Järjestelmään kuuluu myös asiakkaiden käyttämä etäyhteys.

Järjestelmällä hallinnoidaan kätevästi muun muassa tavaravirtoja ja aikatauluja sekä ollaan
yhteydessä asiakkaisiin. Järjestelmän kautta onnistuvat myös yhteydet keskusliikkeiden omiin
tietojärjestelmiin.
LTP:n tietojärjestelmä kommunikoi lisäksi Trextech Oy:n toteuttaman keräilylinjaston kanssa,
mikä puolestaan mahdollistaa nopean ja tehokkaan keräilyn.

LINKKEJÄ
Ruokavirasto - https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/kuljetus/
•

Kotimaan kuljetukset

•

Kansainväliset kuljetukset (mm. linkki ATP-sopimukseen)

•

omavalvonta

SKAL - https://www.skal.fi/fi/julkinen-sivusto
Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry (EKY) - https://eky.skal.fi/
•

EKY:n jäsenmäärä on noin 290 kuljetusliikettä, joilla on autoja ammattiliikenteessä noin 65

Logistiikkayritysten Liitto ry – http://www.logistiikkayritykset.fi/etusivu.html
Elintarvikekuljetusten yleiset Hyvän käytännön ohjeet - http://www.logistiikkayritykset.fi/media/materiaalipankki/elintarvikekuljetusten-hyvan-kaytannonohjeet.pdf
https://www.logistiikanmaailma.fi/ - Logistiikan Maailma on luotettava, ajantasainen ja käytännönläheinen verkkoaineisto kaikista alan keskeisistä
toiminnoista. Aineistossa myös perustietoa liike- ja tuotantotaloudesta. Sivusto on Suomen käytetyin logistiikan tietolähde. Sivustolta löytyvät mm.
kaupassa käytettävät toimituslausekkeet selityksineen (Finnterms: https://www.logistiikanmaailma.fi/sopimukset/toimituslausekkeet/finnterms/

ja Incoterms: https://www.logistiikanmaailma.fi/sopimukset/toimituslausekkeet/incoterms-2020/ )

SUMMA SUMMARUM
Yksiselitteistä ratkaisua yritysten
logistiikkaratkaisuihin ei ole olemassa, vaan
se riippuu mm. kuljetettavasta
elintarvikkeesta, jakelun laajuudesta ja
aikataulusta sekä yrityksen sijainnista.
Tämän selvityksen perusteella ei voi tehdä
yksiselitteistä logistista ratkaisua, vaan tämä
antaa vain ideoita ja suuntaviivoja.Yrityksen
tulee hakea itselle sopiva malli eri
vaihtoehdoista.
Kannattavaa saattaa olla myös keskustelu
muiden lähiseudun yrittäjien kanssa,
millainen yhteistyö olisi mahdollista.
Haasteita asettavat mm.
keräily/jakeluaikataulut helposti pilaantuvilla
elintarvikkeilla, kylmäkuljetukset ja
kuljetusten seuranta.

KIITOS!

