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jakelupalveluiden toteutukseen

1

Kauppakassivaunua voidaan 
hyödyntää monilla eri tavoilla

www.pickdelso.com
7.11.2017



Vaunuesimerkki

• Ylin hylly on kiinteä hylly 
ja se sisältää häkin

• Kolme alinta hyllyä on 
tarkoitettu ostoskasseille

• Hyllyt, joissa on 
vetokahva, ovat 
liikutettavia hyllyjä (liikutettavat 

hyllyt ovat tässä kiinniasennossa)
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Mittatietoja

• Oikealla vaunu pitkältä sivulta 
tarkasteltuna (vaunussa on yhteensä 18 säilöä 

siten, että kunkin säilön mitat ovat: 400 mm korkeus, 165 mm leveys ja 
330 mm syvyys)

• Alla vaunu lintuperspektiivistä 
tarkasteltuna  (liikkuvat hyllyt ovat kiinniasennossa)
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Keräilyn toteuttaminen
• Tuotteet voivat olla monen tyyppisiä tuotteita, 

mutta tämä esimerkki koskee päivittäistavaroita
• Tuotteet keräillään eräkeräilynä, paitsi pakasteet ja 

suurikokoiset tuotteet
• Aluksi suoritetaan eräkeräily (eli monikeräily) 

siten, että käytetään kolmea alinta hyllyä
• Sitten pakasteiden ja/tai suurikokoisten tuotteiden 

keräily suoritetaan tilauskeräilynä (eli tilaus 
kerrallaan) ja mainitut tuotteet laitetaan ylähyllylle
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Pakasteiden keräily
• Käytä EPP termo GN ½ 25 l 

(www.artekno.fi/fi/elintarvikepakkaukset/termolaatikot) tms.
laatikkoa, ja geelijäätä (laatikko ja geelijää 

sijoitetaan kauppakassivaunun ylähyllylle)

• Pakasteet keräillään tilaus 
kerrallaan muovipussiin, joka 
suljetaan sulkimella (oikealla esimerkki sulkimesta, 

valmistaja www.eskimofinland.fi)

• Kassiin tehdään tilausmerkintä (yleensä 

kasseja on yksi per tilaus)

• Kassi suljetaan
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Suurikokoiset tuotteet

• Pakasteiden lisäksi ylähylly (häkki) on tarkoitetut 
talous- ja WC-paperille, vaipoille ja muille 
suurikokoisille tuotteille

• Mainitut tuotteet keräillään tilaus kerrallaan
• Tilausmerkintä tehdään tuotteisiin esimerkiksi 

tussikynällä tai tarralla
• Sitten merkitty tuote laitetaan häkkiin
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Häkki

• Ylähyllyn avulla koko tila, joka ulottuu 130 – 150 cm 
korkeudelta kuormatilan sisäkattoon asti, voidaan 
hyödyntää 

• Ylähyllyn sisältö on saavutettavissa häkin avoimen 
etusivun kautta 

• Ainakin yhtä koukuilla varustettua 
kumipantaa käytetään tuotteiden
kiinnittämiseen häkkiin
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Lastauslaituri

• Lyhyet siirtomatkat sujuvoittavat lastausta keräily-
myymälän tai jonkin muun keräilypaikan alueella
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Lastaussilta
(www.roltex.fi/fi/tuotteet/kuormauslaitteet/Käyttöesimerkkikuormaussillat/alumiinisillat/)

• Manuaalinen, liu’utettava lastaussilta:

• Huom: takalaitanostin on melko hidas vaihtoehto 
lastauslaiturille ja lastaussillalle

9



Jakeluajoneuvo

• Kuorma-auton kuormatila ei sisällä pyöräkoteloita  
(pyöräkotelot saattavat haitata lastausta, joten kuorma-auto voi olla pakettiautoa parempi vaihtoehto)

• Jakeluajoneuvon kuormatilassa tarvitaan käytävä 
ostosten jakelua suorittavalle henkilölle

• Käytävän tulee olla nilkkojen korkeudella 40-50 cm 
leveä ja nilkkojen yläpuolella 70-80 cm leveä, jolloin 
henkilöllä on tilaa työskennellä

• Kuljetuskapasiteettia voidaan lisätä käyttämällä 
pienikokoisista kuorma-autoa pakettiauton sijaan
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Pienikokoinen kuorma-auto

• Kapasiteetti on kuusi vaunua eli 3 m3 ostoksia
• Kuorma-autoesimerkki (Ford Transit, model L4)
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”Myymälä pyörillä”

• Ostoskassivaunua voidaan myös hyödyntää 
noutomyynnissä (click & collect –palvelussa)

• Ostokset pidetään jakeluajoneuvossa ja 
jakeluajoneuvon kuljettava antaa ne asiakkaille 

• Jakeluajoneuvo toimii ”myymälänä pyörillä”, joka 
pysähtyy yhdessä tai useammassa jakelupisteessä

• Kauppakassivaunuilla on siis mahdollista toteuttaa 
miehitetty jakelupiste
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Edut

• ”Myymälä pyörillä” maksaa vähemmän kuin lokero-
järjestelmä (lokerojärjestelmä toimii miehittämättömänä jakelupisteenä ja voi olla pitkässä juoksussa 
taloudellisin vaihtoehto noutomyyntiin).

• Se on helposti skaalautuva, jos on tarvetta lisätä 
”myymälä pyörillä”–pisteiden lukumäärää

• ”Myymälä pyörillä” on joustava, se ei vaadi kiinteä 
sijoituspaikkaa ja verkkovirtaa

• Sellaisen yrityksen parkkialue, jolla on paljon 
työntekijöitä, on hyvä sijoituspaikka ”myymälä 
pyörillä”–pisteelle, koska siellä suuri määrä ostoksia 
voidaan jaella lyhyessä ajassa
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Toteutusoptioita

• Edellisissä esimerkeissä kauppakassivaunut sisälsivät 
säilöjä kasseille

• On mahdollisista valmistaa vaunu siten, että vaunua 
voidaan käyttää laatikkojen kanssa

• Laatikot voivat olla pestäviä muovilaatikoita tai 
asiakkaan luo jätettäviä pahvilaatikoita 

• Näitä ja muita toteutusoptioita havainnollistetaan 
seuraavilla kalvoilla
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Muovilaatikot

• Vaunu on tehty laatikoille
• Pysäytin pitää laatikon 

hyllyllään kuljetuksen aikana 
• Pysäytimen vapauttamisen 

jälkeen laatikkoa voidaan 
vetää ulospäin (kuormatilan seinästä)

• Hylly sisältää lipan, joka 
tukee laatikkoa laatikoon 
vetämiseksi pois hyllyltä

15



Pahvilaatikko

• Vaihtoehto kassille tai muovilaatikolle
• Pahvilaatikko tukee itsensä ja on samanaikaisesti 

kantoväline, joka sisältää kahvat
• Se suojelee tuotteita vahingoittumiselta 
• Muovi- tai paperikassia korkeampi hinta voi olla 

ongelma
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Syvennys

• Jakeluajoneuvon lastaaminen ja purkaminen pitäisi 
suorittaa nopeasti

• Syvennys, joka tehdään maata poistamalla, on 
vaihtoehto lastauslaiturille (jos lastauslaituria ei ole käytettävissä)

• Jos sadevesi pääsee syvennykseen, siellä tarvitaan 
sadevesiviemäri 

• Jakeluajoneuvo peruutetaan syvennykseen
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Erikoisvaunu pakettiautolle

• Esimerkki (Ford Transit, model L3 H3, kantavuus 1000-1400 kg)

• Pakettiauto neljälle vaunulle (kapasiteetti 2 m3)

• Vaunun alin hylly sijoittuu pyörä-
kotelon yläpuolelle
(kuvassa oikeanpuoleinen vaunu)
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