Foodwest Oy
27.11.2020

SUPERHYVÄ - PAKKAUS, BRÄNDÄYS, LOGISTIIKKA 2.12.2020 LOGISTIIKKATAULUKKO
http://www.logistiikkayritykset.fi/media/materiaalipankki/elintarvikekuljetusten-hyvan-kaytannon-ohjeet.pdf
Listat eivät ole täydellisiä, eikä kaikkia tietoja ole voitu varmistaa.
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KWH Freeze

LTP Cargo Oy (LTP Logistics)
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Saukko Group
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SP-yhtiöt
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Suomen Kaukokiito Oy

x

x
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Tuoretie

x

x

x

Vähälä Yhtiöt

x

x

x

Kuljetuspalvelut

x

Esa Kuokka Oy

Essemar Oy

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.
Elintarvikelogistiikka ja elintarvikkeiden varastointi hoidetaan ammattitaitoisesti Vantaan
logistiikkakeskuksessamme.
DSV:n logistiikkakeskus Vantaalla on erityisesti suunniteltu elintarvike- varastointia varten. Tilojen
lämpötila pidetään jatkuvasti noin +18 C asteessa. Lisäksi tilojen siisteyttä valvotaan jatkuvasti
elintarvikelainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Kuehne+Nagel on johtava logistiikka-alan toimija ja tarjoaa kattavat kuljetusratkaisut eri tilanteisiin.
Saat kauttamme mm. seuraavat
palvelut: lentorahti, merirahti, maantiekuljetukset ja rautatiekuljetukset.
Kuljetus ja muutto O. Jylhän kotimaan liikenne kattaa koko Suomen. Tarjoamme myös asiakaskohtaista
terminaali- ja varastointipalveluita.
Operoimme päivittäin kymmenien yhdistelmäajoneuvojen voimin, pääasiallisesti Etelä- ja Länsi-suomen
alueella. Lämpösäädellyt kuljetukset Skandinaviaan ja takaisin ovat meidän heiniämme. Kauttamme tie
Keski- ja Etelä-Ruotsiin sekä Tanskaan onkin asiakkaillemme auki joka päivä.
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.
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.
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.

PostNord Oy

Ahola Transport

Yleistä

x

Kotimaassa Saukko Groupin runkokuljetukset sekä varastojen yhteydessä toimivat jakelupalvelut
kattavat koko maan. Kuljetusjärjestelmämme mahdollistaa suorat runkokuljetukset Saukko Groupin
varastojen ja asiakkaiden välillä. Toimitamme elintarvikkeita keskusliikkeille, kauppoihin ja ravintoloihin.
Uudellamaalla jakelusta vastaa Saukko Groupiin kuuluva Citysaukko Oy, joka on ketterä kumppani
kaupunki- ja lähijakelussa. Osana jakelua on myös Termotaksi-toiminta, joka toimii termotuotteiden
pikapalveluna.
Yksittäisistä toimeksiannoista suurien kokonaisuuksien päivittäiseen hallintaan.
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.
Siirtokuljetusverkostomme kattaa päivittäiset yhteydet elintarviketeollisuuden, tukkujen ja
jakeluterminaaliverkoston välillä. Jakelukuljetus kattaa viileä-, kuiva- ja pakastejakelun jopa yli 24 000
vähittäiskauppa- ja Food Service -asiakkaalle.
ähälä 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.

Toimialue

Päätoimipaikka

Liikevaihto

Eurooppa

Vantaa

485,1 milj

https://www.dbschenker.com/fi-fi

Kansainvälinen

Vantaa

203,0 milj.

https://www.fi.dsv.com/

Kansainvälinen

Vantaa

158,2 milj

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

Kansainvälinen

Jyväskylä, Helsinki

31,2 milj

https://www.transport-jylha.fi/

Etelä- ja Länsi-suomen alue

Seinäjoki

13 milj

https://www.jarvimaki.fi/

Kansainvälinen

Vantaa

22,0 milj.

https://www.kwhfreeze.fi/

Suomi

Vantaa

21,3 milj

https://ltplogistics.fi/ajankohtaista/ltpgroup/

Pohjoismaat

Vantaa

Suomi

Helsinki

4,5 milj

https://www.saukko.fi/

Suomi

Helsinki

1,7 milj.

https://sp-yhtiot.fi/

Suomi

Tampere

217,3milj

https://www.kaukokiito.fi/

Suomi

Seinäjoki

68,2 milj

https://tuoretie.fi/

Suomi

Oulu

50,4 milj.

https://vahala.fi/

Pohjoismaat

Kokkola

92,4 milj.

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

Yhteystiedot

https://www.postnord.fi/

x

x

60-vuotinen kokemuksemme kaupan ja teollisuuden kuljetusten piirissä sekä asiakaskeskeinen Onlinekonseptimme 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.

x

x

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.

Suomi

Vantaa

21,9 milj

https://www.esakuokka.fi/

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/

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 EteläSuomen 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

Kouvola

Kouvola

8,3 milj

https://www.pluslogistic.fi/

Länsi-Suomi

Seinäjoki

1,1 milj

https://www.kuljetusjkuivila.fi/

Suomi

Seinäjoki

3,3 milj

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

pääkaupunkiseutu, Uusimaa ja Lahden alue.

Kerava

12 milj

http://koa.fi/

Satakunta, Varsinais-Suomi

Rauma

1,4 milj

https://www.kjl.fi/

Hoidamme kaikki kuljetustarpeet aina raaka-aineista ja pakkausmateriaaleista valmiiden tuotteiden
runko- kuin jakelukuljetuksiin.

Kouvola

Kouvola

2,5 milj

https://www.kuljetussaukkonen.fi/

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

Salo

0,37 milj.

jouni@elintarvikekuljetus.fi +358 44 546
2384

Oman elintarvikekuljetuskalustomme asemapaikat ovat Kuopiossa ja Seinäjoella, josta käsin
liikennöimme pääsääntöisesti poikittais-suomen haastavilla teillä. Hyvän ja kattavan yhteistyökumppani
verkoston avulla tavoitamme kuitenkin laajalti koko Suomen.
Pääasiallista kuljettamistamme on elintarvikkeiden kuljettaminen pakaste-, viileä- ja
lämminkuljetuskalustolla.
Kalustomme mahdollistaa sekä suurempien että pienempien erien kuljettamisen.
Teemme elintarvikekuljetukset kaikissa lämpötiloissa päivittäin koko Satakunnan ja Varsinais-Suomen
alueella. Sovittaessa elintarvikkeet kulkevat myös pidemmälle joko omassa kyydissä tai laajan
yhteistyöverkostomme kautta.

Kuljetus Jouni Mäkinen Oy

x

x

x

Kalusto on erityisesti elintarvike-, pakaste ja muihin kylmäkuljetuksiin, kaikkeen mikä vaatii tarkasti
lämpötilasäädellyn kuljetuksen

Kuljetus Leskinen Janne

x

x

x

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.

Itä- ja Pohjois-Suomi

Kajaani

151 000

https://www.kuljetusleskinen.fi/

Kuljetus Reen Oy

x

x

x

Kuljetus Reen Oy on hoitanut kylmä- ja pakastekuljetuksia sekä ruholihan jakelua pääkaupunkiseudulla
jo yli 30 vuoden ajan. Meiltä saat kylmäkuljetukset, pakastekuljetukset ja lämminkuljetukset.

Pääkaupunkiseutu

Helsinki

1,2 milj

https://www.reen.fi/

Kuljetus Weeman Ky

x

x

x

Tarjoamme ensisijaisesti kokonaisvaltaiset runkokuljetukset, sekä jakelu- noutoliikenne palvelut viileälle
sekä pakasteille.

Pohjois-Savo

Kuopio

10,6 milj

https://www.weeman.fi/

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.

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.kuljetusliikemerilainen.fi/

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

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

Kuljetusliike K. Heikkilä

x

x

x

Kuljetusliike Kantola & Koramo

x

x

x

Kuljetusliike Koivulahti Oy

x

x

x

Kuljetusliike Krivetz

x

x

x

Kuljetusliike Matti Luokkala Oy

x

x

x

Kuljetusliike Pöytälaakso

x

x

x

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy on perustettu 1950-luvun alussa. Se on Pohjois-Suomen suurimpia
kuljetusliikkeitä, jonka toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Rovaniemellä, Kemissä, Ylivieskassa ja Ivalossa.
Yhtiön kotipaikka on Rovaniemi, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Toiminta-alue ulottuu PohjoisPohjanmaalta 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.
K. HEIKKILÄ OY suorittaa lämpös-äädeltyjä kuljetuksia täysperävaunu-yhdistelmillä kotimaassa
vuosikymmenien kokemuksella, ajanmukaisin vaatimuksin.
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.
Hoidamme sopimusasiakkaidemme lämpötilasäädellyt elintarvikekuljetukset perille päivittäin osaavan
henkilökunnan ja luotettavan kaluston avulla Etelä-Pohjanmaan alueella.
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.
Kalustomme liikkuu 4 kertaa viikossa Kittilä-Levi -alueella ja päivittäin (ma-la) Oulu-Kemi-TornioRovaniemi -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.

http://www.widjeskog.fi/

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

https://www.kuljetusluokkala.fi/

7,9 milj

https://www.poytalaakso.fi/

Kuljetusliike Taipale Oy

x

x

x

Kuljetusliike Toropainen

x

?

?

Kuljetusliike Y.Auramaa Oy

x

x

x

Nordic Express

x

?

?

Nordqvist yhtiöt

x

x

x

OAK Oulun Autokuljetus Oy

x

x

x

Peura-Trans

x

x

x

P-H Kuljetus Oy

x

x

x

Pohjanrahti Oy

x

x

?

Kuljetusliike Taipale Oy on perustettu vuonna 1946. Sen toiminta-aluetta ovat Keski-Suomi sekä KantaHäme. Linjaverkosto ulottuu Jyväskylästä Hämeeseen, Uudellemaalle, Lounais-Suomeen ja
Pohjanmaalle. Terminaalipisteet sijaitsevat Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa, lisäksi asemapaikkana
Järvenpää. Jyväskylä toimii hallinnollisena keskuksena
Kalustomme koostuu tällä hetkellä 4 omasta kuorma-autosta ja 2 varsinaisesta perävaunusta . Lisäksi
yhteistyökumppaneittemme kautta on käytössämme kalustoa pakettiautosta kylmäkuljetusyhdistelmiin
erilaisin varustein.
Auramaa-yhtiöt on perinteikäs suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut kotimaan
maantiekuljetuksiin ja niihin lisäarvoa tuottaviin palveluihin. Konsernin emoyhtiönä toimii Kuljetusliike
Y. Auramaa Oy.
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.
Palvelumme mahdollistaa lämpötilakriittisiä elintarvikkeiden ja lääkkeiden kuljetusratkaisuja kun
katkeamaton kylmäketju tai oikea lämpötila ovat erityisen tärkeitä.
Tarjoamme kaupalle ja teollisuudelle räätälöityjä kuljetuspalveluita Suomessa ja Pohjoismaissa.
Toiminnastamme merkittävin osa on lämpösäädeltyjä elintarvikekuljetuksia. OAK tarjoaa sinulle PohjoisSuomen 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 Etelä-Suomen 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.
Kuljetamme lämpötilasäädeltyä rahtia pääasiassa tuottajien, keskusliikkeiden, vähittäiskauppojen ja
teollisuuden välillä. Meidän kautta onnistuvat myös toistuvat nouto- ja vientitoimitukset sekä
jatkokuljetukset.
Kuljetuspalveluihin kuuluvat niin kappaletavarakuljetukset kuin elintarvikekuljetuksetkin.
Raakamaidon ja elintarvikkeiden kuljetusta sekä terminaalipalveluita Länsi-Lapin alueella.
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 elintarvikeja pakastekuljetusten puolelle. Kuljetusmuotoina ovat thermo-, kontti-, kappaletavarakuljetukset sekä
teollisuuden tuotekuljetukset.

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/

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/

Etelä-Suomi

Halikko

3,1 milj

http://hellsberg.fi/

Suomi
Pohjois-Suomi

Lappeenranta
Pello

1,3 milj
1,8 milj

https://www.sinkkologistics.com/
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/

https://nordicexpressoy.fi/#/

Ralf Hellsberg Oy

x

x

x

Sinkko Logistics Oy
T. Pihkakoski Oy

x
x

x
x

x
x

Transmar

x

x

x

VP-Kuljetus Oy

x

x

x

Inex Partners Oy (SOK)

x

x

x

Sipoon 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.

Suomi

https://www.inex.fi/etusivu

KesLog (Kesko)

x

x

x

Kesko Logistiikka on Suomen suurimpia logistiikan toimijoita. Palveluihin kuuluu kansainvälinen kuljetusja huolintaosaaminen, kattava lämpötilahallittu kuljetus- ja terminaaliverkosto sekä mittava
varastokapasiteetti. Lämpötilahallittu kuljetusverkostomme kattaa koko maan. Kuljetusterminaalimme
sijaitsevat Tampereella, Kuopiossa, Oulussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Kouvolassa, Seinäjoella ja Porissa.

Suomi

https://www.kesko.fi/yritys/keskologistiikka/

Lidl

x

x

x

Jakelukeskuksemme Laukaassa, Janakkalassa ja Järvenpäässä toimittavat tuotteet kaikkiin
myymälöihimme Hangosta Sodankylään vuoden jokaisena päivänä.

Suomi

https://www.lidl.fi/

Jakelukeskukset

Tukku- logistiikkaliikkeet
Heinon tukku

Kespro

Meira Nova

Jo vuodesta 1899 Heinon Tukku on tarjonnut parasta asiakkailleen. Perheyhtiö harjoittaa tukkukauppaa
ja maahantuo päivittäistavaraa ja alkoholijuomia. Heinon Tukku myös jalostaa liha-, kala- ja hevituotteita. Yhtiö pitää huolta laadusta ja ympäristöstä. Yli sadan vuoden kokemuksella Heinon Tukku
toivottaa asiakkaat tervetulleiksi!
Kespro on Kesko oyj:n omistama tukku, jolla on Suomen laajin foodservice-alan tukkuvalikoima.
Asiakkaitamme ovat mm. ravintolat, hotellit, kahvilat, liikenneasemat, julkishallinnon laitokset, Kryhmän kaupat sekä jälleenmyyntiasiakkuudet.
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.

https://heinontukku.fi/

https://www.kespro.com/

https://www.meiranova.fi/

Metro

Suomen Palvelutukkurit Oy (Patu)

Kauppapaikat ym.
LogXellence
Suppilog
GS1 (Golli)

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.
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.
Kuluvan vuoden aikana Tukon entisiin tiloihin kehittyy moderni ja valtakunnallisesti merkittävä
elintarvikelogistiikkahubi, joka tuo ratkaisut elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan, Food
Service -toimijoiden sekä lähituottajien logistiikkahaasteisiin ja -tarpeisiin. Monipuoliset tilat luovat
mahdollisuuksia myös elintarviketutkimukseen ja -kehitykseen erikoistuneille yrityksille.
Digitaalinen kauppapaikka tukkutuotteiden myymiseen ja ostamiseen.
Golli on erityisesti päivittäis- ja käyttötavaratavarakaupan tavaran-toimittajille luotu palvelu, jolla saat
hoidettua tilausten käsittelyn ja tavarantoimitusten hallinnan kokonaisuudessaan sähköisesti. Golli
soveltuu yhtä lailla pienten kuin suurempienkin yritysten tilaus- ja toimitusprosessin tarpeisiin.

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

https://palvelutukkurit.fi/

https://www.logxellence.fi/
https://www.suppilog.fi/
https://www.gs1.fi/fi/palvelumme/golli

