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Tässä työssä jaetaan supermarket-kokoluokan päivittäistavaran vähittäiskaupan 

tuotevalikoima tuoteryhmiin ja selvitetään tuoteryhmäkohtaisesti keskusliikkeen 

mahdollistamat jakelurakenne vaihtoehdot. Toimintaympäristönä työssä on 

Suomi.  

Työssä päädytään jakamaan koko tuotevalikoima yhdeksään tuoteryhmään ja 

tuoteryhmien soveltuvuutta tutkitaan keskusliikkeen mahdollistamissa neljässä 

eri jakelumallivaihtoehdossa. Jakelumallin valintaan vaikuttaa tuotteiden 

varastointipäätökset sekä kuljetusolosuhteet, etenkin lämpötila. 

Työn perusteella keskusliikemallia ei voida luoda yksiselitteisesti vain 

tuoteryhmien perusteella, vaan lopullinen toimiva malli on yritys- ja 

tuotekohtainen. Myöskään jakelumallivaihtoehdon valintaa ei voida kaikissa 

tapauksissa valita ainoastaan tuoteryhmän perusteella, vaan tuoteryhmien 

sisälläkin on poikkeamia optimaalisessa jakelumallissa. Tuoteryhmän sisäisiin 

poikkeamiin vaikuttavat etenkin toimittaja, etäisyydet ja tuotekohtaiset 

ominaisuudet. 
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1 JOHDANTO 

 

Maailman eniten kulutettuja hyödykkeitä ovat päivittäistavarat. Ne myydään loppuasiakkaille eli 

ihmisille liki poikkeuksetta heitä lähellä olevan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan kautta. 

Kaupan valikoimaan kuuluu yleensä tuhansia eri tuotteita, jotka voidaan jakaa eri ryhmiin 

ominaisuuksiensa kuten säilymisen, säilytysolosuhteiden ja kuljetusvaatimusten mukaan. Koska 

tuotteita on tuhansia ja ryhmiä useita, asettavat osa tuoteryhmien ominaisuuksista erinäisiä 

vaatimuksia, eikä kaikkia hyödykkeitä voida täten käsitellä samalla tavalla. Tämä muodostaa 

ongelmia ja haasteita hyödykkeiden logistiikan kannalta varastoinnissa ja kuljetuksissa. Lisää 

haastetta päivittäistavaran logistisiin järjestelyihin tuo tuotantolaitosten, varastojen, kauppojen ja 

loppuasiakkaiden sijainti, vallitsevat lait ja säädökset, ilmasto sekä kuljetuskustannukset. Nämä 

kaikki siis vaikuttavat päivittäistavarakaupan sopivan jakelumallin valintaan ja rakentamiseen 

kullekin tuotteelle ja tuoteryhmälle. 

 

Päivittäistavarakauppa on erittäin suurta ja merkittävä osa jokaisen elämää, joten sitä on tutkittu 

melko paljon eri näkökulmista. Sille on myös luotu lakeja, standardeja ja direktiivejä, joiden 

mukaan on toimittava. Säädökset ja ohjeistukset tuotteiden varastointiin ja toimituksiin ovat 

yleensä markkina-alueellisesti kohtalaisen standardeja, mutta eri markkina-alueiden säännökset 

voivat poiketa toisistaan tavoissa ja tarkkuudessa huomattavasti. Eli toimintaympäristö ja lait 

saattavat vaihdella maittain ja täten esimerkiksi vähittäiskauppa on hyvinkin erilaista eri puolilla 

maailmaa, eikä siten ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Tässä työssä kuitenkin pyrimme 

selvittämään Pohjoismaihin ja etenkin Suomeen sopivat jakelumallivaihtoehdot eri tuoteryhmille, 

niin omissa kuin sekakuormissa. 

 

Työn päätutkimuskysymys on:  

- Mikä tai mitkä jakelumallivaihtoehdot sopivat parhaiten kullekin tuoteryhmälle? 

 

Lisäksi työssä perehdytään seuraaviin alatutkimuskysymyksiin: 

- Mitkä ovat reunaehdot ja vaatimukset eri tuoteryhmille varastoinnin ja kuljetusten kannalta? 

- Mitä jakelumallivaihtoehtoja päivittäistavarakaupalle on? 

- Mitkä tuoteryhmät  mahdollisesti sopivat yhdessä jaettaviksi? 
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1.1 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on kartoittaa päivittäistavarakaupan tuoteryhmien vaatimukset ja niille sopivat 

jakelumallit. Yksittäisten ryhmien jakelumallien lisäksi pyritään kartoittamaan tuoteryhmien 

yhteensopivuuksia kuljetusten ja varastoinnin kannalta, mikä vähentää kuljetus ja 

varastointikustannuksia ja helpottaa jakelumallien ja jakelun organisointia. Koska 

toimintaympäristöllä on merkittävä rooli on päätetty rajata kohde alueen skandinaavisiin 

olosuhteisiin ja tarkemmin Suomen toimintaympäristöön. Lisäksi päivittäistavarakaupan tuhansien 

tuotteiden valikoimasta keskitytään supermarkettien kuten S-Market ja K-Supermarket  sekä niitä 

pienempien kuten Valintatalo, Siwa, Alepa, Sale, K-Market kokoluokan kauppojen 

tuotevalikoimiin, jotka on työssä jaettu yhdeksään tuoteryhmään säilytysominaisuuksiensa ja -

vaatimustensa mukaan. Jakelumalleja ja jakelua koskevissa pohdinnoissa on kuitenkin otettu myös 

huomioon Prisman ja K-Citymarketin kaltaiset hypermarketit, sillä nekin ovat käytännössä 

mukana valituissa jakelumalleissa päivittäistavaroiden osalta. Hypermarketit poikkeavat 

supermarketeista siten, että niiden valikoimaan kuuluu supermarkettien päivittäistavaroiden lisäksi 

usein vaatteita, elektroniikkaa, urheiluvälineitä, työkaluja ja sisustustarvikkeita, joita ei tässä 

työssä oteta huomioon. Lisäksi hypermarkettien myynnin volyymi on erittäin suuri, millä on 

merkittävä rooli tuotteen jakelumallia valittaessa. 

 

 

1.2 Menetelmät ja rakenne 

 

Aluksi määritellään alustava toimintaympäristö ja sitä koskevat oletukset. Sen jälkeen 

päivittäistavarat jaetaan yhdeksään eri tuoteryhmään varastointi- ja kuljetusvaatimustensa mukaan. 

Kunkin ryhmän kriteerit ja ominaisuudet määritellään ja ryhmät rajataan toisistaan. Jaon jälkeen 

käydään läpi päivittäistavarakaupan jakelumallivaihtoehdot ja niiden sisältämät logistiset 

pääkomponentit, keskittyen pääasiassa keskusliikemallin mahdollistamiin variaatioihin. 

Soveltavassa osuudessa määritellään kullekin tuoteryhmälle yleisimpiin tilanteisiin sopivat 

jakelumallivaihtoedot. Lisäksi pyritään kartoittamaan määriteltyjen tuoteryhmien logistisia 
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yhteensopivuuksia, mitkä tuovat säästöjä kuljetuksissa ja varastoinnissa, kun täyttöasteet nousevat 

ja erillisen käsittelyn tarve laskee.  Yhteenvedossa ja johtopäätöksissä nostetaan esille työn 

kannalta merkittävimmät tulokset, päätökset ja ongelmat. 
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

Toimintaympäristöksi tässä työssä on valittu Pohjoismaat ja tarkemmin ottaen Suomi, jossa on 

geograaffisesti paljon vaihteluja etäisyyksissä, väestöntiheydessä ja ilmastossa. Lisäksi Suomessa 

noudatetaan maailmanlaajuisesti ottaen tiukkaa ja selkeää lainsäädäntöä ja normeja koskien 

päivittäistavarakauppaa ja kuljetuksia. Geograafiset vaihtelut, lait ja yleinen kilpailu tuovat oman 

haasteensa päivittäistavaran vähittäiskaupan jakelumalleja valittaessa.  

 

Erikoisuutena suomalaisten ruuan kulutustottumuksissa on myös suomalaisten kotimaisten 

tuotteiden suosiminen ja kotimaisuusaste onkin varsin korkea 81 % (Ahtonen & Virolainen 2009). 

Joitakin tuotteita ei voida kasvattaa Suomessa ja ne ovat aina tuontituotteita. 

 

2.1 Maantieteelliset tekijät 

 

Suomen maantieteelliset haasteet tulevat maan koosta ja etäisyyksistä. Suomi on pohjoinen-etelä 

suunnassa 1140 km pitkä ja itä-länsi suunnassa 528 km leveä. Pinta-alaa Suomella on 338 145 

km
2 

eli etäisyydet voivat olla kohtalaisen pitkiä, joita vielä kasvattaa vesistöjen kiertäminen, 

joiden osuus Suomen pinta-alasta on 10 %. Suomi sijaitsee 60. ja 70. pohjoisen leveysasteen 

välissä, minkä takia lämpötilat vuoden aikana vaihtelevat yleensä noin + 30 ja – 35 °C välillä. 

(Suomi.fi 2013) Lämpötilavaihtelut tuovat omat haasteensa varastointiin ja etenkin kuljetuksiin. 

 

2.2 Väestöntiheys ja jakautuminen 

 

Suomen ehkä kuvaavin ominaisuus ja myös haaste on väestön eli päivittäistavarakaupan 

loppuasiakkaiden epätasainen jakautuminen ympäri maata ja paikoin pitkätkin välimatkat 

asukaskeskittymien välillä. Vuonna 2011 Suomessa asui 5 401 267 asukasta (Tilastokeskus 2013). 

Näistä tiedoista saadaankin siten Suomen väestöntiheydeksi noin 16 as/km
2
. Suomessa väestö on 

kuitenkin selkeästi keskittynyt etelä- ja länsirannikolle ja muutamiin selkeisiin kaupunkiseutuihin 

mantereella. Suuriksi yli 300 000 asukkaan kaupunkiseuduiksi lasketaan Helsingin, Tampereen ja 

Turun seudut. Keskisuuria yli 100 000 asukkaan kaupunkiseutuja ovat Oulun, Jyväskylän, Lahden 
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ja Porin seutu. Näitä pienempiä, mutta toiminnan kannalta merkittäviä, kaupunkiseutuja ovat 

lisäksi Joensuun, Vaasan, Kouvolan, Rovaniemen, Lappeenrannan ja Mikkelin kaupunkiseudut. 

Nämä kolmetoista kaupunkiseutua kattavat noin puolet Suomen väestöstä. Näistä 

kaupunkiseuduista Helsinki, Turku, Pori, Tampere, Lahti ja Kouvola ovat kaikki Etelä-Suomessa 

ja maksimissaan noin sadan kilometrin päässä vähintään kahdesta muusta keskittymästä, 

poikkeuksena Turku. Etelä-Suomen keskittymästä seuraavan linjan tai kehän luovat Vaasan, 

Jyväskylän, Mikkelin ja Lappeenrannan/Imatran seudut, jotka ovat selkeämmin hieman erillään 

muista kaupunkiseuduista. Täysin ja reilusti yli 200 km päässä muista kaupunkiseuduista 

sijaitsevat Oulun, Joensuun ja Rovaniemen kaupunkiseudut, jotka ovat maantieteellisesti 

etäisyyksien kannalta alueidensa selkeät keskukset. Näillä kaikilla kaupunkiseuduilla kauppojen 

asiakaskunnat ovat suuria ja levinneisyys pientä. (Koistinen & Vesala 2006, 8–10) 

 

Puolet Suomen asukkaista kuitenkin asuu näiden 13 kaupunkialueen ulkopuolella, hajanaisesti 

pienemmissä kaupunki- ja kuntakeskittymissä, tai kunnissa joiden ei voida katsoa kuuluvan 

oleellisesti mihinkään suurempaan keskittymään. Nämä kunnat ovat liki poikkeuksetta laajoja ja 

harvaan asuttuja maalaiskuntia, joiden palvelupisteinä toimivat pienet keskustat ja kuntakeskukset. 

Näiden alueiden kauppojen asiakaskunta saattaa olla pieni ja laajalle levittäytynyt, mikä tuo oman 

haasteensa kaupan sijoittumiselle siten, että kauppa pystyy saavuttamaan tarvittavan suuren 

asiakaskunnan pysyäkseen taloudellisesti pystyssä ja samalla säilyttämään kohtalaisen hyvät 

huoltoyhteydet. (Koistinen & Vesala 2006, 8–15)  

 

2.3 Vähittäiskaupan muoto ja sen muutos 

 

Toinen selkeä piirre Suomessa on  nykyinen vähittäiskaupan muoto, joka on muuttunut selkeästi 

1990-luvulta 2000-luvulle tultaessa. Valtavien yleensä ydinkeskustan ulkopuolelle rakennettavien 

hypermarkettien määrä on kasvanut tasaiseen tahtiin. Selkeimmät muutokset ovat kuitenkin isojen 

supermarkettien räjähdysmäisessä kasvussa, kun samalla pienet myymälät ja valintamyymälät 

ovat määrältään vähentyneet alle puoleen 1990-luvun lukemista. Myymälöiden lukumäärän lasku 

on ollut suurinta eteläisen Suomen kehyskunnissa, jotka ovat menettäneet lukumäärällisesti lähes 

puolet myymälöistään, kaupan keskittyessä yhä useammin isoihin super- ja hypermarketteihin. 

Pienten alle 400 neliömetrin myymälöiden lasku kuitenkin liki pysähtyi 2000-luvulla 
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lakiuudistuksen myötä. Lakiuudistus salli kyseisen kokoluokan kaupoille sunnuntain aukiolot ja 

pidemmät päivittäiset aukioloajat. Tämän kokoluokan kaupat pärjäävätkin vielä hyvin 

maaseudulla sekä taajama-asutuksen ytimessä valikoiminaan vain tarpeellisimmat 

päivittäistavarat. Tämän lisäksi huoltoasemien yhteyteen avattavien 24/7-tyyppisten pienten 

kauppojen määrä on ollut koko 2000-luvun ajan kasvavana trendinä. (Koistinen & Vesala 2006, 

10–12, 30–31) 

 

Myymälöiden määrän karsiutumisen lisäksi toinen 1990-luvulta lähtien noussut trendi 

päivittäistavarakauppaketjujen määrän lasku ja kahden suurimman eli Keskon ja SOK:n 

suorastaan ylivoimainen hallinta. Näiden lisäksi Suomen kartalla vaikuttavat kohtalaisen 

merkittävinä Suomen Lähikauppa Oy noin 700 Siwa ja Valintalo myymälällään sekä vuonna 2002 

maihinnousun Suomeen tehnyt saksalainen halpakauppaketju Lidl, jolla on tällä hetkellä 140 

myymälää ympäri Suomea (Suomen lähikauppa Oy; Lidl). 

 

1990- ja 2000-luvuilla maailmalla on ollut myös erinäisiä sähköisen päivittäistavaran 

vähittäiskaupan muotoja, joissa ideana on ollut, että asiakas voi tilata tuotteet kotiin kuljetettuina. 

Konseptin menestys maailmalla on ollut pientä ja Suomessa liki olematonta. (Holmström et al. 

2002, 169–172) 

 

2.4 Kuljetuskustannukset 

 

Kuten mainittu, Suomi on Euroopan mittakaavassa pitkä ja harvaan asuttu maa. Kun kaikki 

Suomessa tapahtuvat kuljetussuoritteet lasketaan asukasta kohden, on Suomi selkeästi Euroopan 

maista kärkipäässä. Siihen vaikuttavat etenkin suhteellisen matala kaupunkilaistumisen aste sekä 

teollisuuden hajanainen sijoittuminen. (Pouri 2004, 13) 

 

Suomessa mantereella kaikista kuljetuksista tonnikilometreinä 70 % siirtyy  rekka- ja kuorma-

autoilla teitä pitkin (Pouri 2004, 13). Polttoaineena niissä käytetään pääasiassa dieseliä, jonka vero 

ja kokonaishinta ovat kohtalaisen korkeita Suomessa. Polttoaineen osuus on jo noin 30 prosenttia 

kuljetuksen kokonaiskustannuksesta. Dieselin hinta on muutenkin noussut viime vuosina 

huomattavasti raakaöljyn hinnan noustessa. Lisäksi dieselin polttoaineen verotus nousi vuonna 



7 

 

 

2012 ja tällä hetkellä sen hinta on noin 1,5-1,7 €/l, mikä on jo merkittävä muutos dieselin 

maksaessa vielä viisi vuotta aiemmin noin €/l. (Turun Sanomat 2011) Toisin sanoen 

kuljetuskustannukset ovat nousseet merkittävästi ja täten jakelumallin valinta ja suunnittelu 

nousevat yhä suurempaan rooliin jakelukustannustehokkuudessa. 
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3 TUOTERYHMÄT JA NIIDEN VAATIMAT OLOSUHTEET 

 

Työssä on valittu tuotevalikoimaksi supermarket-tasoinen tuotevalikoima. Supermarket on 

määritelty A.C. Nielsen Finland Oy:n kauppatyyppiluokituksessa vähintään 1000 neliömetrin 

myymäläpinta-alan kaupaksi, jossa päivittäistavaroiden osuus kokonaismyynnistä on vähintään ⅔ 

(Koistinen & Vesala 2006, 7). Tässä työssä jätetään huomioimatta muut kuin päivittäistavarat. 

Kaikki päivittäistavarat, jotka eivät ole elintarvikkeita on ryhmitelty omaksi ei-elintarvikkeet 

ryhmäksi ja elintarvikkeet kahdeksaan eri ryhmään, jotka esitellään tässä kappaleessa. Jaottelu 

näkyy myös kokonaisuudessaan kuvassa 1. 

 

 

 

Kuva 1. Tuoteryhmäjako 
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Tuoteryhmäjako on tehty pääosin kuljetus- ja varastointiolosuhteiden perusteella. Ryhmien sisällä 

voi olla pieniä poikkeamia ihanteellisissa lämpötiloissa tuotteiden välillä, mutta tarkoituksena 

ryhmittelyllä on, että kutakin ryhmää voidaan ohjata kokonaisuutena. Valittujen tuoteryhmien 

olosuhdevaatimukset esitetään tuoteryhmä kohtaisesti tässä kappaleessa. 

 

3.1 Ei-elintarvikkeet 

 

Ei-elintarvikkeet sisältää tuoteryhmänä ne päivittäistavarakaupan tuotteet, jotka eivät ole 

elintarvikkeita. Supermarket valikoimassa tähän tuoteryhmään lukeutuvat muun muassa: paperit, 

pesuaineet, taloustarvikkeet, sähkötarvikkeet, lemmikkitarvikkeet jne. Kuljetusten kannalta 

tuoteryhmä on pääosin olosuhteista riippumaton, mutta osaa tuoteryhmän tuotteista ei saa päästää 

jäätymään. Osa tuoteryhmän tuotteista on ihmiselle myrkyllisiä kuten pesuaineet. 

 

Supermarket-tasoinen ei-elintarvike ryhmä on jaettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vaatteisiin, 

taloustarvikkeisiin, kodintarvikkeisiin, kauneus- ja terveystuotteisiin, toimistopapereihin ja 

viihdetuotteisiin (Davies & Hart 1996). Tässä työssä kuitenkin tarkastellaan supermarket tasoista 

ei-elintarvike ryhmää mahdollisimman suomalaisen valikoiman mukaisesti ja valikoimasta on 

jätetty pois viihdetuotteet ja vaatteet. 

 

3.2 Elintarvikkeet 

 

Työn pääasiallinen sisältö koskee elintarvikkeita. Elintarvikkeet on tässä työssä jaettu kahdeksaan 

ryhmään. Jaottelussa on pyritty siihen, että ryhmien sisällä olisi samankaltaisia elintarvikkeita, 

joilla olisi ainakin keskenään samantyyppiset kuljetus ja varastointiolosuhteet. Ongelmallisin 

ryhmä näistä on hedelmät ja vihannekset, koska ryhmän sisällä on eroavuuksia optimaalisissa 

olosuhteissa ja tuoteryhmän sisällä voi joutua ohjaamaan tuotteita eri tavoin. 

 

Ominaista elintarvikkeille on se, että ne ovat olosuhdevaatimuksiltaan huomattavasti toisistaan 

poikkeavia. Lyhytikäisimpiä ovat tuoreina säilytettävät tuotteet ja pitkäikäisimpiä taas kuivatut 

elintarvikkeet ja täyssäilykkeet. Tuoteryhmille on elintarvikelainsäädännössä kalustolle ja 

kuljetuslämpötiloille säädetty vaatimukset, joita tulee noudattaa. (Luoto et al. 2007, 16) 
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3.2.1 Pakasteet 

 

Pakasteilla tarkoitetaan tässä työssä jäätelöitä, sekä muita pakkasolosuhteissa säilytettäviä 

elintarvikkeita. Pakasteissa lämpötilan muutokset pilaavat tuotteen rakennetta ja heikentävät 

pakkausta. Lämpötilan vaihtelun takia tuotteista irtoaa kosteutta, joka kertyy pakkaukseen 

lumimaisena rakenteena samalla kun tuote itsessään kuivuu. Pakasteissa oleellisinta olisikin pitää 

lämpötila vakaana koko kuljetuksen ajan. (Luoto et al. 2007, 21)  

 

Jäätelön lämpötilavaatimus on – 18 °C, mutta lyhytaikaisesti voidaan pitää – 15 °C:n lämpötilassa. 

Eläinperäisten pakasteiden lämpötilavaatimus on aina – 18 °C (Luoto et al. 2007, 33). Toisaalta 

jäätelön lämpötilavaatimukseksi on sanottu myös – 25 °C ja muiden pakasteiden – 18 °C (Smith & 

Sparks 2004, 180). Suomen olosuhteissa toimittaessa kaikille pakasteille on tässä työssä määritetty 

– 18 °C:n lämpötila kuljetukseen ja varastointiin. 

 

3.2.2 Leipomotuotteet 

 

Leipomotuotteet ovat leipomoissa valmistettuja viljatuotteita. Niille ominaista on se, että ne 

kestävät tuoreina melko lyhyitä aikoja. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan leipä ja 

viljavalmisteet tulisi säilyttää 10 °C – 14 °C lämpötilassa (Evira 2013). Osa leipomoissa 

valmistettavista tuotteista, kuten näkkileivät, korput ja keksit lasketaan tässä työssä 

kuivaelintarvikkeiksi ja käsitellään kuivaruokien tuoteryhmässä. 

 

3.2.3 Hedelmät ja vihannekset 

 

Tuoreet hedelmät ja vihannekset ovat lämpötilan kannalta vaativa tuoteryhmä. Tuoteryhmälle ei 

ole olemassa yhtä oikeaa lämpötilaa, vaan eri hedelmillä ja vihanneksilla on omat 

optimilämpötilansa. Ryhmä voidaan jakaa neljään alaryhmään lämpötilavaateiden perusteella. 

Hyvin alhaisia lämpötilaja vaativat hedelmät ja vihannekset kuljetetaan 2 °C - 4 °C lämpötilassa. 

Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa luumut, mansikat, porkkanat ja salaatit. Toisena ryhmänä 

on alhaista lämpötilaa vaativat, joille kuljetus lämpötilana paras olisi 4 °C - 8 °C. Ryhmään 
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kuuluvat esimerkiksi perunat ja sitrushedelmät. Kolmas ryhmä on viileää lämpötilaa vaativat 9 °C 

- 12 °C lämpötilassa kuljetettavat hedelmät ja vihannekset. Ryhmään kuuluvat muun muassa 

ananakset, paprikat, tomaatit ja kurkut. Neljäntenä ryhmänä on kohtalaisen viileää 13 °C - 15 °C 

kuljetuslämpötilaa vaativat lajikkeet kuten banaanit, jotka ovat erityisen kylmänarkoja. (Luoto et 

al. 2007, 23–35) 

 

3.2.4 Einekset 

 

Einekset on pakattu huolellisesti, joten kosteuden ja aromien siirtyminen muihin tuotteisiin niistä 

on vähäistä. Einesten maksimi kuljetuslämpötila on 6 °C mutta vähintään 0 °C, koska einekset 

eivät kestä jäätymistä. (Luoto et al. 2007, 34) 

 

3.2.5 Tuore kala 

 

Tuore kala vaatii kuljetukselta lämpötilaksi 0 °C - 3 °C. Kala on myös voimakas tuoksuinen ja 

tuoksu siirtyy helpolla muihin tuotteisiin. Samat lämpötilarajat pätevät tuoreen kalan lisäksi myös 

tyhjiöpakatuille kylmäsavu- ja graavisuolatuille kaloille sekä kalan mädille. (Evira 2013)   

 

3.2.6 Tuore liha 

 

Tuore liha on herkkä saamaan kuljetuksen aikana hajuja itseensä. Pakattuna tuore liha pitää hyvin 

kosteuden, mutta pakkaamaton tuore liha saattaa kuivua.  Lämpötila tulisi pitää mahdollisimman 

matalana, mutta tuotteita ei saa kuitenkaan päästää jäätymään. (Luoto et al. 2007, 34) 

 

3.2.7 Maitotaloustuotteet 

 

Maitotaloustuotteet ovat lihan kanssa melko saman kaltaisia vaatimuksiltaan. Lämpötila tulisi 

näidenkin osalta pitää matalana, mutta jäätyminen tulee estää. Myöskin maitotaloustuotteet ovat 

herkkiä ottamaan itseensä aromeja voimakasaromisista tuotteista. (Luoto et al. 2007, 34) 

Poikkeuksena muista maitotaloustuotteista iskukuumennettua maitoa voidaan säilyttää 

avaamattomana huoneenlämmössä. (Evira 2013) 
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3.2.8 Säilykkeet ja kuivaruuat 

 

Tämän ryhmän tuotteet ovat varastoinnin ja säilytyksen kannalta melko helppoja. Niiden 

säilytyslämpötila on + 0 C° ja + 30 C° välillä (Luoto et al. 2007, 16). Säilykkeet ja kuivaruuat 

eivät vaadi erikoiskohtelua, paitsi jotkin tuotteet saattavat olla herkkiä kosteudelle. 
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4 JAKELURAKENNE 

 

Jakelu tarkoittaa hyödykkeiden siirtämistä tuottajalta asiakkaalle. Jakelun koko logistiseen 

rakenteeseen kuuluu kaikki toimittajan ja asiakkaan välillä tapahtua kuljettaminen, varastointi ja 

käsittely (Sakki 1994, 119). Se miten jakelun varastoinnit ja jakelut on järjestelty muodostavat 

erilaisia jakelurakennevaihtoehtoja.  

 

Tässä työssä on otettu lähtökohdaksi suomalaistyyppinen keskusliikemalli ja sen mahdollistamat 

jakelurakenne vaihtoehdot. Alkutilanteessa kaikki tuotteet lähtevät valmiina toimittajalta ja 

päättyvät kauppaan. Työssä ei oteta kantaa mitä tuotteille tapahtuu ennen kuin se lähetetään 

toimittajalta kuljetukseen. Myöskään siihen ei oteta kantaa mitä tuotteille tapahtuu kun kauppias 

on vastaanottanut ne. Yksinkertaisimmillaan tuotteet ajetaan toimittajalta suoraan kauppaan, mutta 

keskusliikemallin takia on myöskin mahdollista käyttää yhtä tai kahta väliporrasta. Toimittajan ja 

kaupan välissä voi olla keskusliikkeen koordinoima keskusvarasto tai alueterminaali. On myös 

mahdollista, että tuote kulkee molempien läpi. 

 

Rakenne ei kaikissa yrityksissä ole välttämättä identtinen. On myös esitetty, että päivittäistavaran 

jakelu lähtee toimittajilta, seuraavana portaana on keskusvarasto, jonka jälkeen tulee aluevarasto 

ja viimein vähittäiskaupat (Härkönen et al. 1996, 130). Malli on muutoin sama kuin työssä 

käytetty malli, mutta alueterminaalien tilalla on aluevarastot. Työssä päädyttiin varastojen sijaan 

terminaaleihin, koska sekä Keskon logistiikkaa hoitava tytäryhtiö Keslog että S-ryhmän 

logistiikkaa hoitava Inex Partners käyttävät tällä hetkellä alueterminaaleja eivätkä varastoja. 

(Keslog 2013; Inex 2013) 

 

4.1 Toimittaja 

 

Toimittajalla tarkoitetaan tässä työssä sitä osapuolta, joka toimittaa tuotteen joko kauppaan, 

alueterminaaliin tai keskusvarastoon. Toimittaja on ulkopuolinen, eikä kuulu varsinaisesti 

organisaatioon. Toimittaja voi joko valmistaa myymänsä tuotteet itse tai välittää muiden 

valmistamia tuotteita. 
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4.2 Keskusvarasto 

 

Valmisvarastolla tarkoitetaan varastoa, jossa on valmiita tuotteita odottamassa myyntiä (Sakki 

1994, 32). Tässä työssä keskusvarastolla tarkoitetaan koko keskusliikkeen käytössä olevaa 

valmisvarastoa. Keskusvarastoja voi olla useampiakin, mutta oletuksena työssä on, että 

keskusliike varastoi koko tuoteryhmän aina samaan keskusvarastoon. Varastoinnissa kuten 

myöskin kuljetuksissa on tarkat rajoitukset olosuhteilla.  

 

Varastointiin on kaksi logistista pääsyytä. Toinen pääsyy on se, että toimittajalta voidaan tilata 

hetkellistä tarvetta suurempia eriä ja toinen pääsyy on epävarmuuden poistaminen. (Sakki 1994, 

32–33) Varastoinnin keskittäminen puolestaan laskee jakelukustannuksia ja parantaa palvelua 

(Inkiläinen 2009, 24). Keskusvarastosta on myös se käytännön logistinen etu, että eri 

tuotenimikkeet voidaan kerätä ja yhdistellä myymäläkohtaisiksi toimituksiksi (Inex 2013). 

 

Varastoinnin keskittämisellä on yleensä myös hankinnallisia etuja. Keskittämällä hankinnat ja 

sijoittamalla ne keskusvarastoon, voidaan saada huomattavia säästöjä hankinnoissa juuri tilausten 

suuruuden myötä. Täten saadaan karsittua pienten hankintaerien suhteessa moninkertaiset 

kuljetuskustannukset ja hyödynnetään mahdolliset paljousalennukset. (Pouri 2004, 302) 

 

Keskusvaraston yhteydessä voi samanaikaisesti toimia myös alueterminaali kuten Inex Partnersin 

Kilon aluekeskuksessa Espoossa. (Inex 2013) Varaston ja alueterminaalin yhdistämisellä voidaan 

vähentää runkokuljetuksia, koska yhdistämisen ansiosta keskusvarastosta voidaan kerätä yhden 

alueterminaalin tuotteet suoraan terminaaliin ja maantiekuljetusta ei niiden välillä tarvita. 

 

 

 

 

 

4.3 Alueterminaali 
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Alueterminaalilla tarkoitetaan tässät työssä läpivirtausperiaatteella toimivaa palvelukeskusta. Jotta 

alueterminaalin käyttö olisi mahdollisimman kannattavaa tulisi aluekeskuksen olla 

mahdollisimman suuri läpivirtaavan tavaran volyymilta. (Sakki 1994, 120–122) 

 

Alueterminaalissa ei tässä työssä varastoida mitään. Keskusvarastolta tai tavaran toimittajalta 

ajetaan terminaalin lähijakelualueen tilaukset alueterminaaliin ja sieltä eteenpäin jakeluautolla 

kauppaan. Alueterminaalin hyötynä on se, että keskusvarastosta kaukana sijaitsevien 

jakelualueiden lähijakeluautojen ei ole välttämätöntä ajaa keskusvarastolle noutamaan 

jakelukuormaa. Alueterminaalien käytöllä saadaan myös lyhennettyä lämpötilojen kannalta 

hieman ongelmallisten jakelukuormien matkoja. Jakelukuormien lämpötiloja käsitellään 

tarkemmin kappaleessa 5. 

 

4.4 Kauppa 

 

Työssä käsiteltävän jakeluketjun asiakkaana on kauppa. Kauppa toimii keskusliikkeen ja 

vähittäisasiakkaiden rajapintana. Kaupassa tuotteet säilytetään niille tarkoitetuissa lämpötiloissa ja 

kylmäketjun kannalta on erityisen tärkeää, että tuotteet siirretään suoraan kuljetuksesta oikeaan 

lämpötilaan. 

 

4.5 Jakelurakennevariaatiot 

 

Edellä esitettyjen osien avulla voidaan muodostaa neljä eri jakelurakennevariaatiota. Kuvan 2 

jakelurakenne variaatiot perustuvat Holmstöm et al. (2002, 171) esittämiin päivittäistavaran 

yleisimpiin jakelurakennevariaatioihin. 

 



16 

 

 

 

Kuva 2. Jakelurakennevariaatiot 

 

4.5.1 Toimittaja, keskusvarasto, alueterminaali ja kauppa 

 

Tässä mallissa hyödynnetään kaikkia keskusliikkeen sisäisiä toimitusketjun osia. Toimittajalta 

kuljetetaan erä jotakin tuotetta keskusvarastoon. (Holmström et al 2002, 171) Keskusliike 

mahdollistaa kauppojen tilausten yhdistämisen ja keskusvarastoon tilattava erä voi olla näin ollen 

suuri ja sen vuoksi keskusliike voi neuvotella mittakaavaetuja ostoistaan toimittajalta. Jakelu 

kauppoihin kuitenkin tehdään vasta alueterminaaleista, joihin tuotteet ajetaan runkokuljetuksina 

keskusvarastosta. 

 

4.5.2 Toimittaja, keskusvarasto ja kauppa 

 

Tässä mallissa on jätetty alueterminaali käyttämättä. Tähän johtaa oikeastaan kaksi syytä. Toinen 

syy on se, että alueterminaalin jakelualueella sijaitsee jokin suurempi kauppa, jolle kannattaa 

toimittaa suoraan keskusvarastosta. Tällöin yksi väliporras jää pois välistä ja kustannukset 

laskevat kun tavarankäsittely määrä pienenee. Toinen syy voisi olla se, että keskusvarasto toimii 

varaston lisäksi omana alueterminaalina kuten Inexin Kilon logistiikkakeskus (Inex 2013). 

Tällöinkin keskusvaraston ja alueterminaalin välinen liikenne saadaan poistettua.  
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4.5.3 Toimittaja, alueterminaali ja kauppa 

 

Tässä mallissa jätetään keskusvarastointi kokonaan pois. Toimittaja toimittaa tuotteen suoraan 

alueterminaaliin, josta se kuljetetaan muiden tuotteiden kanssa kauppaan. Vaihtoehto voisi tulla 

kysymykseen, jos toimittaja on sijainniltaan lähempänä alueterminaalia kuin keskusvarastoa ja 

volyymi olisi melko suuri. Tällöin voidaan pienentää tuotteen kuljetusmatkoja toimittajalta 

kauppaan. 

 

Yhdysvaltalainen suuri halpakauppaketju Wal-Mart käyttää nimenomaan tätä mallia 80 % 

kaikessa tavaravirrassaan. Wal-Martin läpivirtausterminaaliin ajaa auto toimittajalta purettavaksi 

ja kuorma puretaan ilman varastointia suoraan jakelukuormiin. (Haapanen & Vepsänen 1999, 113) 

 

4.5.4 Toimittaja ja kauppa 

 

Tässä mallissa on jätetty kokonaan keskusliike välistä kuljetusten ja varastoinnin osalta 

(Holmström et al. 2002, 171). Malli nopeuttaa tuotteen saamista myyntiin, mutta tuo myös omat 

ongelmansa. Malli voi olla järkevin tilanteissa, joissa kaupan ostama eräkoko on niin suuri, ettei 

sitä ole järkevää liikutella keskusliikkeen kautta. Toinen missä mallista on hyötyä on mallin 

nopeus. Tämä on kaikista nopein keino saada tuotteet valmistuksesta kauppaan. 

 

 

4.6 Jakelumallin valinnan vaikutus kilpailukykyyn 

 

Päivittäistavarakauppa on maailmanlaajuisesti erittäin kilpailtu ala, vaikka Suomessa sitä suurilta 

osin hallitseekin kaksi keskusliikemuotoista kauppaketjua. Päivittäistavarakaupassa oikean jakelu 

mallin valitseminen tuotteelle on täten erittäin tärkeää kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. 
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Kuva 3. Yrityksen kilpailukykyyn vaikuttavat peruselementit 

 

Kuten kuvasta 3 on hahmoteltu, kilpailukykyyn vaikuttavat olennaisesti kustannukset, toiminnan 

nopeus ja laatu. Näihin kaikkiin voidaan vaikuttaa logistisilla ratkaisuilla. Varaston määrän kasvu 

nostaa toimitusvarmuutta ja mahdollisesti tilausten paljousalennksia, mutta voi laskea tuotteiden 

läpimeno aikaaa ja täten pääoman kiertoa. Toisin sanoen jakelumallin valinta ei koskaan ole täysin 

yksiselitteinen, vaan on löydettävä mahdollisimman hyvä tasapaino näiden tekijöiden välillä. 

(Sakki 1997, 14–20) 

 

4.7 Toimipisteiden maantieteellinen sijoittelu 

 

Keskusvarastojen, terminaalien ja kauppojen sijoittelu on suunniteltava tarkkaan hyödyn 

maksimoimiseksi. Sijoittelussa tulee ottaa huomioon kulkuyhteydet, etäisyydet teollisuuteen, 

toimittajiin ja asiakkaisiin. Keskusliikemallissa keskusvarastot ovat toiminnan kannalta 

strategisimmat yksiköt. Keskusvarastot ovat yleensä jaoteltu vielä keskittymään tiettyyn tai 
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tiettyihin tuoteryhmiin, esimerkiksi hedelmä ja vihannes, kylmävarasto, kuivavarasto. Suomessa 

optimaalisin sijanti keskusvarastolle on lähellä Helsinkiä, Espoon ja Vantaan alueilla, missä myös 

Suomen hallitsevien kauppaketjujen keskusvarastot sijaitsevat. Alue ei varsinaisesti sijaitse 

Suomen väestöllisessä keskipisteessä, mutta läheisyys satamiin ja hyvät kulkuyhteydet niin 

pohjoiseen, länteen kuin itäänkin antavat hyvät lähtökohdat tuotteiden keräämiseen 

keskusvarastoon ja niiden jälleenjakelulle muualle Suomeen. Potentiaalisia keskusvarastojen 

sijoituskohteita ovat pääkaupunkiseudun lisäksi muun muassa Vaasa ja Oulu. Molemmat näistä 

ovat satamakaupunkeja. Oulu on etelä-pohjoinen suunnassa noin Suomen puolessa välissä ja voi 

täten toimia ainakin pohjoisen Suomen jakelualueen keskusvarastona. Pohjois-Suomi on kuitenkin 

hyvin harvaan asuttua, joten Oulua noin 200 kilometriä etelämpänä sijaitseva Vaasa voi täten olla 

optimaalisempi kohde keskusvaraston sijoituspaikaksi. 

 

Alueterminaalit tulisi sijoittaa suurten kaupunkikeskittymien läheisyyteen, jolloin niihin saadaan 

kerättyä 100 000 - 400 000 tavoitteellisen asiakkaan volyymin verran tuotteita. Sekä SOK ja  

Kesko ovat kumpikin tätä myös hyvin noudattaneet ja keskusliikkeiden alueterminaaleja 

sijaitseekin noin kymmenen Suomen suurimman kaupunkiseudun kupeessa. (Inex 2013) 

 

Itse päivittäistavaran vähittäiskauppojen sijoitteluun ei tässä työssä oteta kantaa tarkemmin, mutta 

on itsestään selvää, että ne tulee sijoittaa mahdollisimman optimaalisille paikoille saavuttaakseen 

mahdollisimman paljon asiakkaita ja samalla omaavan hyvät kulkuyhteydet. Vähittäiskaupan 

myynti tuleekin organisoida hajautetun mallin mukaan, jotta paikallisen palvelun saatavuus ja 

laatu saadaan pidettyä asiakkaiden kannalta suotuisalla tasolla. (Inkiläinen 2009, 24) 

 

4.8 Sähköinen vähittäismyynti ja kotiinkuljetus –konsepti 

 

1990-luvun puolessa välissä käynnistyi päivittäistavaran vähittäiskaupan sähköisen myynnin ja 

kotiinkuljetuksen ensimmäinen aalto. Konseptin kehitykseen pistettiin paljon rahaa, mutta suurin 

osa Yhdysvalloissa ja Euroopassa konseptia yrittäneistä liikkeistä ei saanut toimintaansa tarpeeksi 

kannattavaksi. Nykyään Yhdysvalloissa ja Euroopassa on muutamia päivittäistavaroiden 

verkkokauppoja, jotka ovat saaneet konseptinsa toimimaan. Konsepteissa on edelleen paljon eroja. 

Osa yrityksistä jakaa tuotteensa tätä varten rakennetuista pitkälle automatisoidusta 
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jakelukeskuksista ja osa lähimmistä toimintaa tukevista supermarketeista. Ihminen käyttää 

keskimäärin 200 tuntia vuodessa päivittäistavaroiden hankintaan, joten palvelulle on saumansa, 

mutta se ei vielä ole noussut haastamaan perinteistä päivittäistavaroiden vähittäiskauppaa. 

(Holmström et al. 2002. 169–177) 

 

Konseptin soveltaminen Suomessa on hankalaa juurikin matalan väestöntiheyden takia. Toisaalta 

2000-luvulla etenkin elektroniikan ja muiden käyttötavaroiden verkkokauppa on kasvanut 

räjähdysmäisesti, joten periaatteessa on mahdollista että tulevaisuudessa myös 

päivittäistavarakauppa tulee osittain siirtymään tähän muotoon myös Suomessa. Tässä työssä ei 

kuitenkaan oteta kyseistä jakelumallia tämän enempää huomioon, sillä toiminnan osuus Suomessa 

on vielä tänä päivänä lähes olematon. 
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5 TUOTERYHMIEN YHDISTÄMINEN KUORMASSA 

 

Tuoteryhmillä on omat kuljetusolosuhteensa, mutta lyhyissä jakelukuljetuksissa voidaan tehdä 

pieniä kompromisseja. Sekakuormien muodostamisessa on huomioitava etenkin 

lämpötilavaatimukset, hajujen siirtyminen ja alttius kosteudelle. Kasviksissa on myös huomioitava 

etyleenin tuotto ja herkkyys sille. Jakelukuljetuksissa pidetään pääsääntönä, että alle 10 tunnin 

kuljetuksissa voidaan kuormata samaan kuormatilaan eri lämpötilavaatimuksellisia tuotteita, mutta 

poikkeamat saavat olla korkeintaan kolme astetta. Hajujen ja etyleenin vaikutuksia 

jakelukuljetuksissa tulisi minimoida sijoittamalla tuotteet kuormatilan eri osiin. Myöskin 

kuormatilan tuuletus ja etyleenin poistotekniikat vähentävät hajujen siirtymistä ja etyleenin 

haittoja. (Luoto et al. 2007, 33) 

 

Suomessa raskaan kaluston nopeusrajoitus on 80 km/h (Trafi 2013). Edellä mainittu 10 tunnin raja 

kuljetuksissa tarkoittaa raskaalla kalustolla ajettuna teoreettisena maksimina 800 kilometriä. 

Maantieteellisesti suomi on 1140 km pitkä (Suomi.fi 2013). Raskaalla kalustolla ei siis ole 

mahdollisuutta ajaa jokaisesta kohdasta jokaiseen kohtaan Suomea kymmenessä tunnissa. Jos 

keskusvarasto sijaitsee esimerkiksi Etelä-Suomessa kuten Inex Partnersin Espoon Kilon varasto 

(Inex 2013), niin osa Pohjois-Suomesta ei ole 10 tunnin säteellä siitä. Tällöin voidaan ajaa 

lähimpään alueterminaaliin eri vaatimusten mukaisia kuormia ja muodostaa sekakuormat jakelua 

varten vasta alueterminaalissa.  

 

5.1 Kylmäketju 

 

Kuljetusolosuhteissa etenkin lämpötilalla on suuri merkitys, koska kylmä- ja pakkasketjun 

katkeaminen vaikuttaa oleellisesti elintarvikkeiden käyttökelpoisuuteen. Kuljetus ei rajoitu 

ainoastaan varsinaiseen kuljetukseen, vaan kriittisiä vaiheita on myös vastaanotto ja kuormaus. 

Korkea lämpötila aiheuttaa tuotteiden pilaantumista, haihduttaa niistä nestettä, pehmentää ja 

kypsentää niitä. Liian kylmä lämpötila taas jäädyttää tuotteita sekä aiheuttaa niihin 

kylmävaurioita. (Luoto et al. 2007, 12–18) Näin ollen kylmäketjun avulla pyritään luomaan 
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mikrobien kasvulle mahdollisimman epäoptimaalinen kasvualusta huomioiden kuitenkin 

olosuhteen vaikutukset itse tuotteelle.  

 

Lämpötila on kylmäketjussa tuotekohtainen, mutta kuljetukset voidaan tehdä muutamalla eri 

lämpötilalla. Lämpötilakontrolloidut kuljetukset voidaan jakaa karkeasti pakkaskuljetuksiin, 

kylmiin 0 °C - 1 °C:n kuljetuksiin, keskikylmiin 5 °C:n kuljetuksiin ja eksoottisten hedelmien 10 

°C - 15 °C:n kuljetuksiin. (Smith & Sparks 2004, 180)  

 

Lämpötilakontrolloiduissa kuljetuksissa kaluston kylmälaitteet ovat oleellisessa asemassa 

lämpötilan vakaana pitämisessä. Kuormatilan lämpöön vaikuttaa ulkopuolisesta ilmasta tuleva 

lämpökuorma, tuotteiden ja korin lämpö, tiestä tuleva lämpökuorma sekä tuotteiden 

hengityslämpö. Tuotteiden lämpökuormaa voidaan vähentää esijäähdyttämällä tuote haluttuun 

kuljetuslämpötilaan ennen lastausta. Hengityslämpöä voidaan taas vähentää jäähdyttämällä 

tuotetta, jolloin sen lämmöntuottokyky heikkenee. (Luoto et al. 2007, 20–29) Suomen olosuhteissa 

kuormia tulee joissakin tilanteissa jäähdyttää ja joissakin tilanteissa lämmittää riippuen 

vallitsevasta ulkolämpötilasta ja kuorman sisällöstä. 

 

5.2 Kosteusolosuhteet, aromien siirtyminen ja etyleeni 

 

Lämpötilan lisäksi kuljetusten yhdistelyyn vaikuttavat kosteusolosuhteet, aromien siirtyminen 

sekä etyleenin tuotto ja herkkyys sille. Oletuksena työssä on, että runkokuormat pidetään 

mahdollisimman homogeenisina, jolloin tuotteille voidaan luoda parhaat mahdolliset 

kuljetusolosuhteet, eikä aromit pääse siirtymään. Etyleenin tuotto ja vaikutukset ovat hedelmät ja 

vihannekset ryhmän sisäisiä ja ne tulee runkokuormissa ottaa huomioon nimikekohtaisesti kun eri 

tuotteita yhdistellään samaan kuormatilaan. Jakelukuljetuksissa taas kosteus, haju ja etyleenin 

haitat on hyväksyttävä ja minimoitava sijoittamalla yhteensopimattomat tuoteryhmät 

kuormatilassa erilleen muista. (Luoto et al. 2007, 33)  
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5.3 Tuoteryhmien yhteensopivuus 

 

Taulukossa 1 on esitetty kaikkien tuoteryhmien vaatimat lämpötilat taulukoituina. Samaan 

taulukkoon on koottu myöskin aromien vaikutukset sekä muut huomioitavat seikat tuoteryhmien 

yhdistelyn kannalta. Tiedot on koottu Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten 

logistiikkaoppaasta (Luoto et al. 2007),  lukuun ottamatta maitotaloustuotteiden ja 

leipomotuotteiden lämpötilavaatimuksia, jotka on koottu Eviran Internet-sivuilta (Evira 2013). 

 

 

Taulukko 1. Tuoteryhmien kuljetusvaatimukset 

 

Taulukon 1 tuoteryhmien yhdistelmäkuljetusten mahdollisuudet on määritelty tuotteryhmien 

ominaisuuksien ja vaatimusten mukaisesti. Hedelmät ja vihannekset tuoteryhmä on jaettu neljään 

alaryhmään lämpötilasuositustensa mukaisesti. 
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Taulukko 2. Tuoteryhmien kuormiin yhdistämisen mahdollisuudet 

 

Lisämerkintöjen selitykset: 

1) Tuoteryhmät voidaan kuljettaa yhdessä, jos mukana ei ole pakkasesta kärsiviä tuotteita. 

2) Pesuaineet, myrkyt ja muut haitalliset kemikaalit tulee kuljettaa selvästi erillään 

elintarvikkeista. (Luoto et al. 2007, 32) 

3) Samassa kuormassa ei saa olla voimakkaita hajuja omaavia ja levittäviä tuotteita, jotka voivat 

mahdollisesti pilata toiset hajuille herkät tuotteet. 
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Kuten taulukosta 2 on huomattavissa, pakasteet ovat ainoa tuoteryhmä, jonka kanssa ei voida 

yhdistää muita tuoteryhmiä, paitsi taloustarvikkeet, jotka kestävät pakkasta. On kuitenki asia 

erikseen, että onko pakasteiden ja taloustarvikkeiden yhdessä kuljettaminen tarpeen ja saavuttaako 

sillä tuotteiden kuljetuksen kannalta merkittäviä säästöjä.  

 

Kemikaalituotteet kuuluvat taloustarvikkeisiin, mutta esimerkiksi tiettyjä pesuaineiden ja 

myrkkyjen kuljettamista elintarvikkeiden kanssa tulisi välttää. Jos ne kuitenkin ovat samassa 

kuormassa elintarvikkeiden kanssa, tulee tällaiset kemikaalit ja tuotteet kuljettaa selvästi erillään 

niistä. Suurin osa kemikaaleista on myös neste-faasissa, eivätkä ne kestä pakkasta. 

 

Kolmas merkittävä rajoite lämpötilan lisäksi on tuotteiden herkkyys  hajuille. Kuten taulukosta 1 

ja 2 näkee, ovat maitotuotteet ja tuore liha herkkiä hajuille, kun taas tuore kala ja osa hedelmistä ja 

vihanneksista voivat olla erittäin voimakkaan hajuisia, eivätkä täten sovellu kuljetettaviksi 

hajuherkkien tuotteiden kanssa, vaikka kuljetuslämpötila sen vielä sallisi. 

 

5.4 Yhdistelmäkuormat runkokuljetuksissa 

 

Runkokuljetuksilla tarkoitetaan työssä keskusvaraston ja alueterminaalin välisiä kuljetuksia. 

Runkokuljetuksissa volyymit ovat suurempia kuin kuljetuksissa yksittäiseen kauppaan. Suuren 

volyymin takia kuormien määrätkin ovat suurempia. Kuormien määrän takia voidaan taas helposti 

yhdistellä kuormat niin, että kaikki kuormatut tuotteet ovat olosuhdevaatimuksiltaan toistensa 

kaltaisia. Kuljetusolosuhteet voidaan pitää tapauskohtaisesti kullekin kuormalle optimaalisena.  

 

5.5 Yhdistelmäkuormat jakelukuljetuksissa 

 

Jakelukuljetuksilla tarkoitetaan joko suoraan keskusvarastolta tai alueterminaalista kauppaan 

ajettavaa kuljetusta. Jakelukuljetuksessa joudutaan tekemään kompromisseja lämpötilojen ja 

muiden yhteensopivuusvaatimusten kanssa. Oletuksena työssä pidetään, että jakelukuljetukset on 

ajettavissa kymmenessä tunnissa, jolloin tuotteiden yhdistelyssä voidaan käyttää lievempiä 

aiemmin esitettyjä kriteerejä. (Luoto et al. 2007) 
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Jakelukuormat voidaan hoitaa muutamalla eri lämpötilalla. Yhtenä vaihtoehtona on käyttää 

luokitusta, jossa pakasteet ovat oma ryhmänsä. Toinen luokka on kylmä 0 °C - 1 °C, kolmas 

luokka puolikylmä 5 °C ja neljäs luokka 10 °C - 15 °C eksoottisten hedelmien luokka. (Smith & 

Sparks 2004) Soveltaen edellistä luokittelua voitaisiin Suomen käytäntöjen mukaan käyttää neljää 

luokkaa, jotka on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Jakelukuljetusten lämpötilaluokat 

 

 

Taulukon 3 mukaisella järjestelyllä on siis mahdollista kuljettaa neljässä eri lämpötilaluokassa 

kaikki päivittäistavarakaupan tuotteet. Tätä jakoa käyttäen selkeimmin erottuu 6 °C:een lämpötila 

luokka. Suurin osa tuoteryhmistä soveltuu jakelukuljetuksissa kuljetettavaksi siinä. Suurin 

lämpötilapoikkeama ryhmän lämpötilasuosituuksiin näillä kuljetuslämpötilajärjestelyillä on 3 °C. 
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Sekakuormaa tehdessä tulee kuitenkin muistaa huomioida kuorman rakenne. Kuten aiemmin on 

tullut esille on elintarvikkeet ja muut tuotteet lastattava niin, että ne on eroteltu selkeästi toisistaan. 
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6 TUOTERYHMILLE SOVELTUVAT JAKELURAKENNEVARIAATIOT 

 

Tässä kappaleessa esitetään aiemmin mainituille tuoteryhmille sopivat jakelumallivaihtoehdot ja 

niiden perusteet. Kappaleessa sovelletaan jakelurakennevaihtoehtoja aiemmin esiteltyjen 

tuoteryhmien osilta. 

 

6.1 Ei-elintarvikkeet 

 

Ei-elintarvikkeet ovat kuljetusten ja varastoinnin kannalta helppoja käsiteltäviä. Tuoteryhmän 

kohdalla kannattaa etenkin huomioida hyvä yhdisteltävyys muiden tuotteiden kanssa ja 

elintarvikkeista poiketen tuoteryhmä ei juurikaan pilaannu. Tuoteryhmässä on paljon tilavuuteen 

suhteutettuna kevyttä tavaraa kuten talouspaperia. Pilaantumattomuutensa ja yhdisteltävyydensä 

perusteella tuoteryhmää voidaan käyttää muun muassa tasaamaan kuljetusten kapasiteetin tarvetta 

sekä täyttämään muuten vajaaksi jääviä kuormia, jos kaupassa voidaan vastaanottaa 

taloustarvikkeita joustavasti. 

 

Tuottaja-alueterminaali-kauppa -jakelumalli voi sopia joillekin suuren myyntivolyymin tuotteille. 

Joissakin tuotteissa myynti- ja kuljetusmäärät voivat olla niin suuria ja yksiselitteisiä, että tuotteet 

on kannattavinta kuljettaa suoraan valmistajalta alueterminaaliin. (Holmström et al. 2002, 171) 

Täten vältetään tavaran ylimääräinen kuljetus ja käsittely keskusvaraston kautta. Saapuva 

tavaravirta on kuitenkin oltava helposti jaettavissa terminaalissa jakelualueen asiakkaille ja kaupan 

on tehtävä sitova tilaus jo siinä vaiheessa kun erä tilataan terminaaliin, koska terminaaliin 

tilattavat tuote-erät on saatava terminaalista jakeluun. 

 

Tuottaja-keskusvarasto-(alueterminaali)-kauppa -jakelumalli soveltuu kaikille ei elintarvikkeille, 

ja etenkin keskisuuren tai pienen volyymin omaaville tuotteille, jolloin tilauserät saadaan pidettyä 

kohtalaisen suurina, ja samalla pystytään hyödyntämään keskitetyn varaston hyödyt ja tavaran 

käsittelykapasiteetti 
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6.2 Pakasteet 

 

Pakasteet poikkeavat muista tuoteryhmistä oleellisesti, eikä sitä voida yhdistää muiden 

tuoteryhmien kanssa lainkaan, lukuunottamatta joitain taloustarvikkeita. Lähtökohtaisesti toimiva 

ratkaisu pakasteille olisi varastoida ne keskitetysti yhteen varastoon ja ajaa jakelukuljetuksena 

suoraan kauppoihin. Tässä mallissa välistä jäisi kokonaan alueterminaalin käyttäminen. (Luoto et 

al. 2007, 21–22)  

 

Jos alueterminaaleissa on mahdollisuus käsitellä tavaraa pakkasolosuhteissa, niin myös 

alueterminaalien käyttö pakkaskuljetuksissa on mahdollista. Tällöin pakasteet on varastoituna 

keskusvarastoon ja ne ajetaan mahdollisimman täysinä kuormina alueterminaaliin, jossa ne 

siirretään pakasteille tarkoitettuihin olosuhteisiin. Jos alueterminaaleissa on käytössä pakasteille 

tarkoitettu osa, niin myös toimitukset suoraan toimittajalta alueterminaaliin on mahdollinen. 

Pakasteita ei voida kuitenkaan yhdistää muiden tuotteiden kanssa samaan kuormatilaan edes 

jakelukuljetuksissa, joten hyödyt jäisivät melko vähäisiksi (Luoto et al. 2007, 35). Tosin samaan 

kuormaan pakasteet voidaan laittaa muiden tuotteiden kanssa, jos käytössä on kuormatila, jossa on 

mahdollisuus pitää useampaa eri lämpötilaa.  

 

Keskusliikkeen kannalta yksi harkinnan arvoinen vaihtoehto on toimittajilta kauppaan malli. 

Tällöin pakasteiden osalta kauppa tulisi riippuvaisiksi toimitusvarmuudessa ainoastaan 

toimittajaan, eikä toimitusvarmuutta voida kompensoida keskusliikkeen varastokapasiteetin 

avulla. Toisaalta mallissa voidaan pienentää omia varastointikuluja. Kyseenalaiseksi jää, että 

saadaanko yksittäisen toimittajan volyymi riittämään taloudellisesti kannattaviin 

jakelukuljetuksiin. 

 

6.3 Leipomotuotteet 

 

Leipomotuotteet ovat pääsääntöisesti säilyvyysajaltaan lyhyitä. Myyntikelpoisuus tuoteryhmässä 

kestää vain lyhyen ajan. (Haapala 2012, 13) Jotta myyntiaikaa kaupassa saataisiin kasvatettua, 

täytyy leipomotuotteet kuljettaa valmistajalta kauppaan mahdollisimman nopeasti. Tämä puoltaa 

tuoteryhmälle mallia, jossa tuotteet toimitetaan suoraan tuottajalta kauppaan.  
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6.4 Hedelmät ja vihannekset 

 

Hedelmiä ja vihanneksia ei voida ohjata kokonaisuutena johtuen eri lämpötilavaatimuksista 

ryhmän sisällä. Suuri osa tuoteryhmästä on kasvuolosuhteiden vuoksi maahantuonnin varaista ja 

sen vuoksi olisi yrityksen kannalta otollista varastoida ryhmän tuotteet lähellä satamaa olevassa 

keskusvarastossa. Jakelukuormissa ryhmän tuotteet voidaan yhdistellä 6 °C lämpötilaan poislukien 

ne tuotteet, jotka jotka vaativat 13 °C - 15 °C kuljetuslämpötilan. (Luoto et al. 2007) 

 

Oletusarvoisesti keskusliike ostaa hedelmät ja vihannekset suurissa erissä suurilta toimittajilta 

ainakin ulkomailta ostaessa. Suurten erien takia tarvitaan varastokapasiteettia, eikä muut 

vaihtoehdot ole mahdollisia kuin ne joissa tuotteet varastoidaan keskusvarastossa. Alueterminaalin 

käyttäminen kaupan ja keskusvaraston välissä voi olla tilanteesta riippuen järkevää. Jos 

jakelukuorman pituus muodostuu yli kymmenen tuntiseksi, niin tuoteryhmää ei voida yhdistellä 

muiden kanssa. Toisaalta terminaaliin voidaan ajaa keskusvarastolta homogeenisia kuormia, jotka 

eivät kärsi lainkaan tuoteryhmien yhdistelyistä. Näin jakelukuljetuksista saadaan kestoltaan 

lyhyempiä kun mahdollisimman suuri osa kuljetuksesta ajetaan runkokuljetuksena. 

 

Osalle ryhmän tuotteista on myös järkevää käyttää suoraan toimittajalta kauppaan mallia. Malli on 

käyttökelpoinen tilanteessa, jossa kaupan lähellä oleva viljelijä toimittaa tuotteensa suoraan 

kauppaan. Tällöin paikallisen toimittajan tuotteiden osalta voidaan välttää turhaa ajoa. (Hoppula & 

Sivonen 2010, 39) 

 

6.5 Einekset 

 

Einekset ovat kohtalaisen helppo ryhmä käsitellä säilymisaikansa vuoksi. Lisäksi 0 °C - 6 °C 

kuljetusläpötila ja hajuttomuus helpottaa tuoteryhmän yhdistelyä muiden tuoteryhmien kanssa 

jakelukuljetuksissa (Luoto et al. 2007, 34). Pitkään säilyville eineksille hyvin soveltuva 

jakelurakennevaihtoehto on toimittajalta keskusvarastoon ja siitä edelleen omassa runkokuormassa 

alueterminaaliin tai suoraan kauppaan.  
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Poikkeustilanteissa kuten jouluna kinkkusesongin aikana myös joidenkin nimikkeiden toimitukset 

suoraan toimittajalta alueterminaaleihin voivat olla sujuvuuden kannalta tehokkaita.  

 

6.6 Tuore kala 

 

Tuore kala on tuotteena hankala yhdistää muiden tuoteryhmien kanssa ja tuotteet pilaantuvat 

nopeasti joten ryhmälle voisi ajatella näin ollen jakelumalliksi suoraan toimittajalta kauppaan. 

Tällöin kohtalaisen pienen volyymin tuoteryhmälle ei tarvitse ylläpitää varastointiolosuhteilta 

kalan varastointiin soveltuvaa tilaa. Kalan voimakkaan hajun vuoksi samaan tilaan ei voisi 

juurikaan varastoida edes samoilta lämpötilaolosuhdevaatimuksiltaan muita tuotteita. (Luoto et al. 

2007, 34) 

 

Toisena vaihtoehtona tuoreelle kalalle voi harkita vaihtoehtoa, jossa kalat ajetaan 

alueterminaaleihin ja niistä suoraan jakelukuormissa kauppoihin. Tällöin aikataulutus on kuitenkin 

avainasemassa, koska kalaa sisältäviä kuormia ei voida terminaalin oletetun korkean lämpötilan 

vuoksi säilyttää lastausalueella kuin rajallisen ajan.  

 

6.7 Tuore liha 

 

Tuore liha on tuoretta kalaa tarvittaessa lämpimämmässä säilytettävä, joten sen yhdistely muiden 

tuoteryhmien kanssa on helpommin järjesteltävissä (Luoto et al. 2007, 34). 

Yhdistelyominaisuuksiensa takia tuoreen lihan jakelurakenteeksi voi ainakin harkita 

alueterminaalien käyttämistä.  

 

Varastointia tämän tuoteryhmän tuotteille ei nopean pilaantumisen vuoksi ole järkevää käyttää. 

Parempaan lopputulokseen päästään, jos kyetään ennakoimaan tulevaa kulutusta ja jaetaan koko 

alueterminaalin jakelualueen lihat terminaalissa eri kauppoihin meneviin kuormiin. 

 

Toimittajalta suoraan kauppaan mallissa taas ei saada mitään varsinaista etua, ellei toimittaja 

kykene järjestämään ja myymään kuljetuspalvelua kaupan keskusliikettä edullisemmin. 
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6.8 Maitotaloustuotteet 

 

Maitotaloustuotteet voidaan kuljettaa muiden viileässä kulkevien elintarvikkeiden kanssa samoissa 

kuormissa. Tuotenimikkeitä on laajasti, joten käsittelyyn tarvitaan varastointia, jotta voidaan 

kerätä myymäläkohtaisia kuljetusyksiköitä. Toisaalta maitotaloustuotteissa on muutamia erityisen 

suuren volyymin tuotteita, kuten maidot ja piimät. Näiden tuotteiden käsittelyyn ei tarvita 

keräyksen takia varastointia, koska nimikkeitä on lukumäärältään vähän.  

 

On järkevää jakaa maitotaloustuotteet volyymin mukaan varastoitaviin ja tilattaviin. Varastoitavat 

maitotaloustuotteet kuljetetaan kauppoihin joko suoraan keskusvarastosta tai vaihtoehtoisesti 

alueterminaalin kautta, riippuen kaupan sijainnista. Tilausohjautuvat tuotteet taas toimitetaan 

suoraan toimittajalta kauppaan, jos toimittaja tarjoaa vaihtoehtoa tai sitten toimittaja toimittaa 

tuotteet alueterminaaleihin, joista ne jaetaan jakelukuormiin. 

 

Suomessa maidontuottajat jakelevat yleensä itse tuotteensa suoraan kauppoihin, hyödyntäen omaa 

logistiikkaansa. Täten maitotuotteet jäävät suurelta osin pois keskusliikkeen logistiikasta. (Kallio 

et al. 2000, 49) 

 

6.9 Säilykkeet ja kuivaelintarvikkeet 

 

Säilykkeet ja kuivaelintarvikkeet ovat yhdisteltävyytensä ansiosta kaikkein monipuolisin ryhmä. 

Ryhmän tuotteet voidaan yhdistellä muiden ryhmien kanssa paitsi pakasteiden. Ryhmän pitkien 

säilymisaikojen takia tuotteita voidaan säilyttää keskusvarastossa ilman pilaantumisriskiä. Samalla 

tuotteita voidaan hankkia suuria eriä ja hyötyä mittakaavaeduista hankinnoissa. Hyvän 

yhdisteltävyyden ansiosta tämän ryhmän tuotteilla voidaan tasata kuormien kokoja siten, että 

ryhmän tuotteiden ajoa pyritään lisäämään kun kuormat ovat muuten vajaita. (Luoto et al. 2007) 

 

Näiden seikkojen perusteella ryhmälle sopii jakelumalliksi mallit, joissa tuote varastoidaan 

keskusvarastoon ja toimitetaan joko suoraan kauppaan tai alueterminaalin kautta kauppaan. 
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7 TULOKSET 

 

Päivittäistavarakaupan jakelurakennevaihtoehtojen valinta ei ole aivan yksiselitteinen asia. 

Oikeastaan millekään tuoteryhmälle ei ole olemassa selkeää yksittäistä ja ainoaa vaihtoehtoa, vaan 

vaihtoehtoja tulee vertailla keskusliikkeiden omien rakenteiden perusteella. Tärkeää olisi saada 

kaikki tuotteet myytävässä kunnossa kauppaan ja kaupasta kuluttajille, joten kuljetukset on tehtävä 

olosuhteissa, jotka sopivat kaikille kuormassa oleville tuotteille. Kaikkia kaupan valikoimassa 

olevia tuotteita ei voida yhdistää missään olosuhteissa yhteen kuormaan. On kuitenkin mahdollista 

yhdistellä kuormia siten, että kaikki samassa kuormassa olevat tuoteryhmät eivät ole omissa 

optimilämpötiloissaan, mutta kuitenkin sellaisissa olosuhteissa ettei tuotteiden laatu kärsi 

merkittävästi. Kuljetusten lämpötilat nousivatkin erityisen merkittävänä tekijänä esille työn 

edetessä.  

 

 

7.1 Kuljetusten lämpötilat 

 

Kuljetuslämpötilojen merkitys korostui työssä, jouduttiin kuljetuksien yhdistämistä varten 

pohtimaan yhdistelyn kannalta sopivia lämpötiloja. Runkokuljetuksissa lämpötilat tulee säätää 

suoraan kuljetuksessa olevien tuotteiden optimialueelle. Runkokuljetusten tiukempien 

tuoteryhmien yhdistelysääntöjen johdosta kaikilla tuotteilla on sama ihanne lämpötila. 

Jakelukuormien lämpötilat voivat taas olla: – 18 °C, 1 °C, 6 °C ja 14 °C. Näillä neljällä 

lämpötilalla voidaan kuljettaa kaikki päivittäistavarakaupan tuoteryhmät. Oikeastaan lähes kaikki 

tuoteryhmät ovat yhdisteltävissä jo 6 °C lämpötilassa, mutta lämpö on liian korkea pakasteille, 

tuoreelle kalalle sekä liian matala eksoottisille hedelmille.  

 

Näin pienellä määrällä eri lämpöluokkia voidaan pohtia saadaanko jopa koko jakelukuljetus 

järjestettyä yhdellä ajoneuvoyhdistelmällä. Vaihtoehtoina voisi olla kuormatilojen jakaminen eri 

lämpöluokkiin esimerkiksi väliseinien avulla. Tässä työssä ei kuitenkaan paneuduta kaluston 

luomiin mahdollisuuksiin tätä tarkemmin. 
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7.2 Jakelurakennevaihtoehtojen sopivuus eri tuoteryhmille 

 

Jakelurakennevaihtoehtoja vertaillessa tulee ottaa huomioon kokonaisuus. Tärkeä kysymys on, 

että varastoidaanko jokin tuote vai ei. Elintarvikkeiden osalta varastoinnissa on melko suuri 

pilaantumisriski, joten ylenmäärin varastoja ei kannata pitää, mutta toisaalta varastointi on tärkeä 

keino kun joudutaan keräämään monia nimikkeitä käsitteleviä kauppakohtaisia kuljetusyksiköitä. 

Jos tuote päätetään varastoida, niin silloin sen toimitukset kulkevat toimittajalta aina suoraan 

keskusvarastoon ja sieltä joko suoraan tai alueterminaalin kautta kauppaan. 

 

Alueterminaalien rooli varastoitavien tuoteryhmien jakelurakenteessa on lähinnä jakelukuljetusten 

järjestäminen. Eli suoraan keskusvarastosta asiakkaalle toimitukset ja toimitukset alueterminaalin 

kautta riippuu jakelualueesta. Joidenkin suurten kauppojen kuormia voi olla perusteltua ajaa 

suoraan keskusvarastolta sen takia, että vältetään turhaa ajoa ja käsittelyä alueterminaalissa. 

Suomen mittakaavassa kuljetusolosuhteiden takia sekakuormien välttämiseksi ei tarvitse 

alueterminaaleja käyttää kuin yli 10 tunnin kuljetuksissa. 

 

Jos tuotetta ei varastoida lainkaan, niin tulee harkita kannattaako tuote kuljettaa alueterminaaliin 

vai suoraan asiakkaalle. Alueterminaalin kautta voidaan jakaa toimittajan koko jakelualueen 

tavaramäärä muiden kuljetusten mukana kauppoihin.  

 

Lähtökohtaisesti näyttää kannattavalta varastoida keskusvarastossa ei-elintarvikkeet, pakasteet, 

hedelmät ja vihannekset, einekset, maitotaloustuotteet lukuunottamatta maitoa sekä 

kuivaelintarvikkeet ja säilykkeet. Alueterminaalien kautta kauppaan kannattaisi kuljettaa tuore 

kala ja tuore liha. Suoraan kauppaan kuljetettavia tuoteryhmiä työn perusteella maito sekä leivät. 

Tämä on kuitenkin vain lähtökohta ja todellisuudessa tulee eri jakelumallien kannattavuutta 

tarkastella keskusliike kohtaisesti.  

 

Osa leipomottuotteista, maidot, tuore kala ja tuore liha, eivät välttämättä kulje lainkaan 

keskusliikeen keskusvarastojen tai terminaalien kautta lyhyen säilymisaikansa vuoksi. Täten 

varsinkin nämä tuotteet tulevat yleensä suoraan toimittajalta vähittäiskauppoihin toimittajan 

järjestämänä jakeluna. Näiden tuotteiden lisäksi muun muassa panimotuotteet tulevat usein 
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suoraan toimittajalta vähittäiskauppoihin. Käytännössä keskusliikkeen keskusvarastot ja 

terminaalit on kannattavaa ohittaa jakelumallissa aina kun vähittäiskaupaan tulee kerralla täysi 

kuorma toimittajalta saatavia tuotteita tai toimittajan jakelu on niin tehokasta ja edullista, ettei 

keskusliikeen jakelumallilla saavuteta merkittäviä etuja. 

 

Kuvassa 4 on esitettynä erituoteryhmien yleisimmät jakelumallit ja se pohjautuu Holmström et al. 

(2002, 171) käyttämään jakelurakenne kuvaajaan. Kuvassa 4 on yksinkertaistamisen vuoksi jätetty 

piirtämättä keskusvaraston ja alueterminaalin välille nuoli kuljetuksen merkiksi, mutta niiden 

välillä toimii normaali keskusvarastolta terminaaliin suuntautuva liikenne. 

 

 

Kuva 4. Tuoteryhmäkohtaiset jakelumallit 

 

  



36 

 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn tarkoituksena oli selvittää miten mitäkin tuoteryhmiä on järkevää käsitellä keskusliikkeen 

mahdollistamassa jakelurakennemallissa. Tuloksena ei kuitenkaan saatu ratkaistua yksiselitteisiä 

malleja kaikille tuotteille, vaan tuloksena päädyttiin ennemminkin vertailemaan eri mallien 

soveltuvuutta. Työ antaa lukijalle perusteet suunnitella tapauskohtaisesti soveltuva ratkaisu 

päivittäistavaroiden jakelumallin valitsemiseen. 

 

Maantieteellisesti työn tuloksia voidaan soveltaa melko hyvin myös Ruotsissa ja Norjassa. 

Suuremmissa maissa täytyy käyttää muita keinoja, koska jakelukuljetuksilla tulee aikarajoitus 

vastaan, jos kuormassa on sekoitettu toisilleen haitallisia tai eri lämpötilassa säilytettäviä 

tuoteryhmiä keskenään. Lisäksi kaupankäynnin kulttuuri ja säädökset saattavat poiketa radikaalisti 

esimerkiksi Aasian maissa. 

 

Keskeiseksi tekijäksi kuormien yhdistämisen kannalta työssä nousi esille lämpötilavaatimukset. 

Käytännössä kuljetuslämpötilalla 6 °C voidaan kuljettaa lähes kaikki jakelukuljetukset ja 

runkokuljetuksissa voidaan säätää lämpötila vastaamaan paremmin kuorman vaatimuksia, koska 

yhdistelysääntöjen mukaan kaikkien tuotteiden on oltava omassa optimilämpötilassaan.  

 

Työssä vaikeimmaksi tuoteryhmäksi käsittelyn kannalta nousi hedelmät ja vihannekset. 

Tuoteryhmää ei voida käsitellä kokonaisuutena johtuen tuotteiden toisistaan huomattavastikin 

poikkeavista lämpötilavaatimuksista. Lämpötiloille ei voi edes laskea mitään kompromissia, joka 

tyydyttäisi kaikkia ryhmän tuotteita, vaan myöskin jakelukuljetukset on hoidettava vähintään 

kahdessa eri lämpötilassa. Hedelmien ja vihannesten toisena ongelmana osoittautui hajujen ja 

etyleenin vaikutukset.  
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