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PALVELUTUKKURIT

Palvelutukkurit 25 vuotta
Yksityiset, alueelliset tukkuliikkeet
perustivat elintarvikealalle uuden
valtakunnallisen tukun syksyllä 1997,
neljännesvuosisata sitten. Mukana
perustamisvaiheessa oli kahdeksan
alueellista tukkua, ja hallituksen
puheenjohtajan toimi Reijo Vainio.
Nykyisistä Patu-tukuista Kanta-Hämeen Tuoretuote, Tukku
talo ja Palvelutukku Kolmio ovat olleet mukana toiminnassa Palvelutukkurien perustamisesta saakka.
– Tällä hetkellä Palvelutukkureihin kuuluu seitsemän alueellista tukkua, ja toimintamme kattaa koko Suomen, toteaa
ketjun toimitusjohtajana Jouni Säde.

Markkinatilanne innosti uuteen

Uudelle elintarvikealan ammattilaisia palvelevalle hankinta- ja markkinointiyhtiölle syntyi markkinarako tilanteessa, jossa alalla toimineet perinteiset keskusliikkeet
lakkauttivat aluevarastojaan ja keskittivät toimintojaan.
Esikuva alueellisten tukkurien yhteistyölle saatiin Ruotsista,
missä vastaavanlainen yhtiö oli toiminut menestyksek-
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PALVELUTUKKURIT

käästi pitkään. Voimien yhdistämisellä Palvelutukkurit
saivat lisää tehokkuutta hankintoihin ja yhteiseen markkinointiin. Kilpailukyky nousi valtakunnallisten toimijoiden
tasolle.
– Myös tänä päivänä keskitämme ostoja ja tuomme markkinoille omia laadukkaita Patu-tuotteita. Meillä on myös
omat tuontikanavat asiakkaiden parhaaksi, Säde toteaa.

Voimavarana aluetuntemus ja joustava palvelu

Palvelutukkureilla oli jo perustamisvaiheessa hyvä tuntemus omien alueidensa asiakkaista ja heidän tarpeistaan.
Aluetalouden tukeminen ja tuotteiden toimittaminen läheltä oli toiminnan keskiössä. Jo perustamisvaiheessa Palvelutukkurien tuotevalikoimaan kuuluivat tuoretuotteiden
lisäksi kaikki elintarvikealan tuotteet. Haluttiin, että asiakas saa kaikki tarvitsemansa tuotteet joustavasti yhdestä
paikasta, yhdellä kuljetuksella.
– Aito innostus yrittäjyyteen, lähiruokaan ja hyvään, koko-
naisvaltaiseen palveluun yhdistävät Palvelutukkureita yhä.
Olemme tänä päivänäkin ainoa yksityinen, alueellisten
yrittäjien omistama valtakunnallinen tukku.
– Yhteistyö kotimaisten perheyritysten kanssa kiinnostaa
monia asiakkaita. Tämä on ollut ilo huomata, ja se näkyy
Palvelutukkurien ketjun kasvussa, Jouni Säde tiivistää.

Luovuus ja
joustavuus
lisäarvona
Tarja Vuori ryhtyi tukkuriksi
äitinsä jalanjäljillä ja on kasvattanut ja monipuolistanut yritys
tään yhdeksi alueen johtavista
elintarviketukuista. Palvelutukku
Itä-Suomi palvelee asiakkaita
Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä
Pohjois-Karjalassa.
Hyvä palvelu on maksuton lisäarvo

– Minusta on hienoa, että meidän asiakkaam-
me antavat hyvän kellon kuulua kauas silloin,
kun siihen on aihetta. He tuntevat meidän hen

3 SUKUPOLVEA
Tarja Vuori jatkoi äitinsä
Sylvi Kankkusen vuonna
1987 perustamaa tukku
toimintaa. Tytär Tuulia
Mäkinen aloitti työuransa
perheyrityksessä, äitinsä ja
isoäitinsä jalanjäljillä.

ki
lökuntamme etunimiltä ja tietävät,
että täällä ollaan valmiita venymään
asiakkaan tarpeen mukaan. Me haluamme
olla Itä-Suomen paras ja palveleva tukku, pikkuisen parempi kaikessa kuin muut. Markkina
on kova eikä edes paikallisuus ole kaikille lisä
arvo. Palvelu sen sijaan kiinnostaa kaikkia,
mutta se ei saa maksaa enempää. Hyvä palvelu ei kuitenkaan synny itsestään, se on osa
johtamiskulttuuria. Se on myös tapa katsoa
tilanteita luovasti ja ennakkoluulottomasti, toimitusjohtaja Tarja Vuori toteaa.

Paikallisuus ja laatu merkitsevät

SYLVI KANKKUNEN TUKUN
VARASTOSSA VUONNA 1990.
TARJA VUORI SAMAN VAA’AN
ÄÄRELLÄ 32 VUOTTA MYÖHEMMIN.

– Haluamme aidosti panostaa myös lähiruo
kaan, olla kumppani, joka tuntee asiakkaan
erityispiirteet ja tuo vireyttä ja veroeuroja
alueen liiketoimintaan. Kun rakensimme uudet
tilat ja päivitimme keräilyjärjestelmämme, minua pidettiin vähän "hulluna", sillä investointimme ylitti yrityksen vuotuisen liikevaihdon.
Nyt kasvuun uskotaan ja iloitsen siitä, että
uudet tilat ovat parantaneet palvelua ja toimintavarmuutta ja antaneet myös vielä paremman
mahdollisuuden saada myyntiin lähialueiden
tuottajien tuotteita.

Yrittäjyydellä
on aina
pärjätty
Alpo K. Heinonen perusti Seinäjoelle
tukkuyrityksen vuonna 1959. Nyt
Heinosen Tukkutalon omistavat Alpon
pojat Kimmo ja Jari-Pekka Heinonen.
Vuosikymmenten saatossa liiketoiminta
Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa on
kasvanut ja monipuolistunut.
Yrittäjähenkisyys korostuu

Tukkutalossa on rakennettu uudet, nykyaikaiset toimitilat.
Viime vuosina toiminta on laajentunut Keski-Suomen
alueelle. On ostettu Vöyrin Vihannes ja Jyväskylän Salaat
tiateriat. Omaa tuotantoa aloitettu Talon tuotemerkin alla.
Kolmas sukupolvi on tullut töihin perheyritykseen.
– Meillä on lisäksi aivan loistava henkilökunta, ja myös
heidän sisällään asuu pieni yrittäjä, joka tahtoo palvella
asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla ja venyä
haastavissa tilanteissa, toimitusjohtaja Kimmo Heinonen
kiittää. Haluamme omassa toiminnassamme tukea myös
muuta alueellista yrittäjyyttä. Ostamme alueellisesti kaikki omaa toimintaamme tukevat tuotteet ja palvelut kuljetuspalveluista toimistotarvikkeisiin. Näin voimme tulouttaa rahaa alueelliseen liiketoimintaan.

Takuulla läheltä

– Mitä lähempää ja mitä nopeammin
asiakkaalle, sitä parempi, oli isämme liiketoiminnan motto ja se on yhä
meidän mottomme. Tuoreus ja paikal-
lisuus ovat meidän lupauksemme.
Teemme tiivistä yhteistyötä alueemme alkutuottajien, puutarhojen, jalos
tajien sekä elintarvikeyritysten kanssa.

Tuoretuotteiden uusi leikkaamo

Tukkutalon toimitiloihin avattiin tänä vuonna tuoretuotteiden ruokatehdas.
– Alueeltamme on puuttunut selkeästi oman alueen tuotantoon keskittyvä tuoretuotejalostus. Me halusimme tarttua tähän, ja valmistamme leikkaamossamme erilaisia
jalostettuja tuoretuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Suurin osa tuotannostamme pohjautuu suomalaiseen lähiruokaan ja lähialueen alkuperään. Päätuotteina jatkavat
erilaiset take away -tuotteet, esimerkiksi Talon patongit.
Hiilijalanjäljen pienentäminen on tärkeää ja makuelämysten tuottaminen oman alueen tuotteista palvelee myös
tätä tavoitetta, toimitusjohtaja Kimmo Heinonen toteaa.

Uusi tehdas avattiin!
Ex-puhemies ja ministeri Paula Risikko avasi tuotantotilat. Kuvassa myös tuotantopäällikkö Kimmo
Räisänen, yrittäjät Kimmo Heinonen ja Jari-Pekka
Heinonen, Patun tj Jouni Säde sekä Tukkutalon ja
Patun perustajayrittäjä Alpo Heinonen.

Täyden palvelun
tukku keskellä
maalaismaisemaa
Kimmon Vihannes aloitti toimintansa
Kuusjoella, Pataniityn tilalla. Sinnikkyydellä yritys on kasvanut täyden
palvelun elintarviketukuksi, joka palvelee asiakkaita Lounais-Suomessa ja
Länsi-Uusimaalla.
Tehokas ja monipuolinen

Kimmon Vihannes tarjo
aa monipuolista palvelua
kaikille asiakasryhmille
ja päivittäin yli tuhannelle asiakkaalle. Varastotuotteita on yli 12 000
kaikista tuoteryhmistä.
Yri
tys on uudistanut ja
laa
jentanut kaikki toimitilansa miljoonainvestoinneilla,
ja prosessit on hiottu tehokkaiksi ja toimiviksi. Tuoreus,
nopeat ja päivittäiset toimitukset ovat yrityksen valtteja.

Palvelun merkitys korostuu

Kimmon Vihannes on aina ollut tunnettu erinomaisesta
palvelustaan, ja palveluun panostetaan jatkuvasti.
– Asiakas voi tehdä tilauksen hänelle parhaiten sopivaan

VELJEKSET KIMMO (OIK.) JA KARRI KUNNIA
ON PALKITTU ALUEENSA LIIKETOIMINNAN
JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISESTÄ.

aikaan. Puhelinmyynti ja nettikauppa ovat valmiina palvelemaan. Osa palvelua on myös se, että asiakkaille voidaan tarjota sopivia tuotteita esimerkiksi lounastarjoilua
varten – toimivia ja hinnaltaan kannattavia, toimitusjohtaja Kimmo Kunnia toteaa.

Lähiruoka on aito lupaus

– Tässä liiketoiminnassa on eduksi, että tuntee myös tuottajan näkökulman. Kasvattamisessa on omat haasteensa,
jopa murheensa, Kunnia toteaa. Tuottajatausta selittää
myös Kunnioiden yrityksen lämpimät asenteet lähiruokaan. – Verkostoomme kuuluu lukuisia paikallisia tuottajia eri tuoteryhmissä ja toimimme läheisessä yhteistyössä
heidän kanssa.
– Meille on tärkeää huolehtia paikallisesti tuotetun ruoan
toimittamisesta tuoreena suoraan asiakkaillemme. Lähiruokatuottajiemme avulla pystymme tarjoamaan myös
sesonkituotteita aina vuodenajan mukaan. Samalla voimme tukea kotiseutumme työllisyyttä ja taloutta. Lähiruoka
on myös ekologinen vaihtoehto, ostamalla tuotteet lähialueiden tuottajilta pystymme säästämään kuljetusten ja
pakkausten aiheuttamissa päästöissä.

Lantusta kaikki alkoi!
KIMMON VIHANNES SYNTYI KOTITILAN
MAISEMIIN, KUN PERHE PÄÄTTI ALOITTAA
KASVISTEN JATKOJALOSTUKSEN. MATTI-
ISÄN UNELMASTA TULI TOTTA, KUN
ENSIMMÄISET KUORITUT LANTUT SAATIIN
KONEESTA ULOS.

Metropoliaalueen tukku
palvelee
yksilöllisesti
Kanta-Hämeen Tuoretuote palvelee
Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Uuden
maan alueella. Tukun toiminta-alueeseen kuuluu kaksi suurta kaupunkikeskittymää, Tampereen alue ja pääkaupunkiseutu.
Palvelua ja yhteistyötä

Kanta-Hämeen Tuoretuotteen toiminta alkoi 38 vuotta sitten hedelmä- ja vihannestukkuna, mutta on vuosien aikana
kasvanut monipuoliseksi täyden palvelun tukkuliikkeeksi.
– Haluamme ylittää asiakkaan odotukset ja sitoutua toteuttamaan asiakkaan tarpeita laadukkaiden palveluiden kautta. Haluamme myös sitoutua pitkäkestoiseen
yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa, toimitusjohtaja Jari
Harlin tiivistää.

TOIMITUSJOHTAJA JARI HARLIN USKOO
HYVÄN PALVELUN MERKITYKSEEN.

Henkilökohtainen palvelu kiinnostaa

– Toimitamme puhtaita ja korkealaatuisia elintarvikkeita
metropolia-alueen asiakkaille.
– Meidät tavoittaa nettikaupan kautta 24/7 ja monet asiak-
kaat haluavatkin tehdä tilaukset heille parhaiten sopivaan aikaan. Suuri osa asiakkaistamme haluaa kuitenkin
vielä perinteisempää, henkilökohtaista palvelua ja me
vastaamme tähän toiveeseen. Parhaat ideat ja tarjoukset
syntyvät usein siitä, että yhdessä myyjämme kanssa haetaan asiakkaalle sopiva ratkaisu. Ilolla otamme vastaan
asiakkaidemme kiitoksia siitä, että myyjämme tietävät
puolesta sanasta, mitä asiakkaamme haluaa. Ja puheli
messa tilauksen voi tehdä äärimmäisen helposti ilman
tuotenumeroita.

Luotettavat toimitukset

– Tärkeä osa laatuamme on se, että tuotteet kuljetetaan
perille omalla kuljetuskalustolla. Tuttu kuljettaja kohtaa
asiakkaan joka kerta ja toimii samalla myös välittömänä
palautekanavana. Kuljettaja onkin meidän käyntikorttimme ja tärkeä osa kokonaispalvelua. Hän huolehtii siitä,
että kuorma on perillä ajallaan, se puretaan tarkalleen
sovittuun paikkaan ja ylimääräiset kuljetusmateriaalit viedään pois.
– Kuljetuksissa piilee
myös mahdollisuus hävikin pienentämiseen,
kun tuoretuotteet saadaan perille mahdollisimman nopeasti suoraan tuottajilta. Meillä
on lähialueellamme omat
luottotoimittajat, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä jopa vuosikymmenien ajan. Joustavuus on meidän
vahvuutemme ja paikalliset tuottajat tukevat tätä palvelulupaustamme erinomaisesti.

Joustavasti perille!
KANTA-HÄMEEN TUORETUOTE PALVELEE
HÄMEENLINNASTA KÄSIN.

Ruokaa yli 100 000
pohjoissuomalaiselle
joka ikinen päivä
Palvelutukku Pohjoinen on alueensa
suurin yksityinen tuore- ja elintarvike
tukku.
Hyvät asiat pysyvät

Patun 25 toimintavuoden aikana
henkilökuntamme on kasvanut kuudesta työntekijästä
65:een, toimitilat kymmen-
kertaistuneet ja toinen
toimipiste syntynyt Oulun lisäksi Kuusamoon.
– Vaikka vuodet vierivät
ja maailma muuttuu, hyvät perusasiat pysyvät: aito
palvelu, laadukkaat tuotteet
ja lyhyet tilaus-toimitusketjut, toimitusjohtaja Henri Isohätälä kertoo.

Asiakas palvelun keskiössä

– Teemme asiakkaan hektisestä arjesta mahdollisimman
sujuvaa, jotta hän voi palvella omia asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Etsimme asiakkaalle sopivimmat ratkaisut ja toimitamme tilaukset luotettavasti.
Vaikka sähköiset tilauskanavat ovat tulleet jäädäkseen,
on henkilökohtaisella palvelulla edelleen tärkeä sijansa.
Kohtaamme asiakkaan hänelle mieluisimmassa kanavassa, olipa se sitten puhelimessa tai verkkokaupan chatissä.

Kasvava oma tuotanto

– Tärkeä osa toimintaamme on oma jalostus eli Kasvis
hovin keittiön tuotteet. Valikoimaan kuuluvat pilkotut kasvikset ja hedelmät, kasvissekoitukset, valmissalaatit, majoneesituotteet, jälkiruoat ja kotimaiset marjat. Joustavan
tuotannon ansiosta pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Tuotteita kehitetään ketterästi asiakkailta nousevien ideoiden pohjalta.

Pohjoisen maut ja lähiruoka

– Toimintamme alkoi yli 30 vuotta sitten
marjojen välityksellä, ja lähialueiden an-
timet ovat yhä tänäkin päivänä tärkeä
osa valikoimaamme. Meille lähiruoka
tarkoittaa paikallisia tuotteita, tuoreutta
ja oman alueen työllistämisen edistämistä. Lähiruokaverkostomme myötä voimme
tarjota aitoa ja vastuullisesti tuotettua ruokaa pohjoissuomalaisille ammattikeittiöille, Isohätälä toteaa.

Kasvishovin
keittiöstä!
Oma kasvisten jalostus
Kasvishovin keittiöstätuotemerkin alla on
tärkeä osa tukun
toimintaa.

PALVELUTUKKU
KOLMIO

hintaexceleihin, vaan siinä on
syvempiä ulottuvuuksia. Kun
hankintasopimuksen keskittää
meille, syntyy luonnollisesti keskittämisetuja. Yhteispelissä on muu-
tenkin kasvun voima. Meillä on ymmärrystä asiakkaiden liiketoiminnasta sekä yksityisellä
että julkisella sektorilla, Palvelutukku Kolmion toimitusjohtaja Ilpo Paasolainen toteaa.

Tehokkuus on osaamistamme

Toiminnan tehokkuus on hiottu huippukuntoon.
Suuret tavaravirrat liikkuvat tehokkaasti pienen henkilökunnan voimin. Prosessien hionta on tuottanut
tulosta, ja asiakkaille tämä näkyy nopeina toimituksina ja toimitusvarmuutena.
– Tämä on ollut mahdollista systeemien hiomisen
kautta, mutta suuri merkitys on ollut myös asenteella. Meillä on hyvä yhteishenki. Työhön tartutaan
reippaasti ja koko ajan ollaan valmiudessa reagoimaan muutoksiin. Varastoihimme tulee tuotteita sitä mukaa, kun niitä myydään. Tämä pitää
hävikin ja turhat kustannukset kurissa. Tuotteiden
tuoreus on meidän ainutlaatuinen kilpailuetumme,
ja siitä me kaikki olemme ylpeitä. Se perustuu tapaamme toimia.

Kolmen talous
alueen palveleva
ja tuttu tukku
Palvelutukku Kolmion nimi kiteyttää yrityksen toiminnan kolme periaatetta:
palveleva, tuttu ja turvallinen. Nimessä on yhteys myös yrityksen kolmeen
toiminta-alueeseen, Päijät-Hämeeseen,
Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan.
– Meille Palvelutukkureille yksi tärkeä perusarvo on olla
mukana asiakkaidemme arjessa ja muutoksissa. Haluamme olla luotettava kumppani, joka ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. Yhteistyö ei perustu pelkästään

Toimitusvarmuus on kunnia-asia

– Meille on kunnia-asia, että toimituksemme toimivat. Voittajan joukkueessa on hyvä pelata.
Seuraamme joka viikko toimitusvarmuuttamme
numeromittarilla. Se on kova fakta, joka kertoo
totuuden onnistumisestamme. Meidän pitää osata
ennakoida kysyntäpiikit ja varautua mahdollisiin
saatavuusongelmiin, jotta pystymme toimittamaan
joka päivä tilatut tuhannet tilausrivit. Viikosta toiseen toimitusvarmuus nousee 99,5 % paikkeille.

Meidän vahvuutemme
on henkilökohtainen
asiakaspalvelu.
Asiakkaillemme vastaa
aina tuttu myyjä,
jolla on aidosti auttava
asenne.

Mila Karppinen
Teemu Ikonen ja
Nea Mäkelä

Täyden palvelun
tukku ja oma
maahantuonti
Immosen tukku on Antti ja Anssi
Immosen Satakunnassa toimiva
täyden palvelun tukkuliike. Tarjonnan
ytimessä on laadukas lähiruoka, jota
täydentävät pikantilla tavalla oman
maahantuonnin mahdollistamat
eksoottiset tuotteet.
Johtotähtenä reilu ja rehti palvelu

– Asiakas on meille kuningas, me pelaamme aina asiakkaan tarpeen mukaan. Paikallisuus, nopeus ja joustavuus
ovat meidän toimintamme kulmakivet, toimitusjohtaja
Antti Immonen toteaa.
Immosella asiakkuudet on jaettu vastuumyyjiin. Jokaisella
asiakkaalla on talon sisällä oma edustaja, joka valvoo ja
huolehtii siitä, että asiat sujuvat sovitulla tavalla. Syntyy
luonnostaan henkilökohtainen asiakassuhde, jossa myyjä näkee itsensä pitkälti asiakkaan omana työntekijänä.
Täällä päässä on joku, jolle tavaratoimitusten sujuvuus on
yhtä tärkeää kuin sen tiedetään asiakkaallekin olevan.
Myynnillä on käytössään koko talon osaaminen, josta
ammentaa eväitä ja ratkaisuja asiakkaan haasteisiin.

Maahantuontia kaikille Patu-tukkureille

Palvelutukku Immonen on laajentanut toimintaansa myös
maahantuontiin ja yrityksen kautta saadaan valmiit tavaravirrat koko Patu Palvelutukkurien ketjuun.
– Meillä on tietty Patu-tuotevalikoima, jolle haemme suurta volyymiä. Tätä kautta meille syntyy
ostohyötyä, joka hyödyttää myös
meidän asiakkaitamme. Maahantuonnin ansiosta voimme toteuttaa
lisäksi Palvelutukkurien lupausta
ottaa valikoimiin uusia tuotteita.
Haemme jatkuvasti uusia tuotteita
TARMO HAAVISTO
uudistuaksemme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Joskus tarve tunnistetaan, mutta sille
ei ole tarjoajaa – me haluamme löytää ratkaisun.

Satakuntalaista lähiruokaa

Meillä on paljon satakuntalaiseen lähiruokaan keskittyviä sopimusviljelijöitä. Tuoreet, vastapoimitut vihannekset
ja juurekset haetaan tuottajilta päivittäin ja ne toimitetaan asiakkaille seuraavana päivänä.
– Tänään tilattu on huomenna toimitettu, Antti Immonen
summaa.

Patulta myös astiat!
Palvelutukkureiden
tuotevalikoimaan kuu
luvat myös astiat. Ne
tulevat laadukkailta
toimittajilta Euroopasta ja Immosen tukku
huolehtii astiavalikoi
man logistiikasta.

atu
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ohita!
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110785 Kulta Katriina
Perinteinen 500 g PJ
106057 Kulta Katriina
Perinteinen 500 g SJ
127935 Kulta Katriina Tumma
Paahto 500 g SJ, UTZ

Hinnat ovat voimassa lokakuun 2022 ajan, täysin myyntierin.

5,46 alv 14 %

4,79

104824 Arla Pro maitorahka
laktoositon 5 kg

13,50
15,39 alv 14 %

snk alv 0 %
L

pkt

alv 0 %

104077 Fazer Voisilmäpulla
60 x 90 g / 78 g myymäläpaisto,
nostatettu raakapakastepulla

0,60
0,68 alv 14 %

kpl

alv 0 %
VL, S

120538 Lagerblad Foods
Feta-kasvispihvi 60 g / 5,4 kg,
kypsä pakaste

130748 IsoMitta Mokkamousse 2 x 500 g

21,39

ltk

24,38 alv 14 %

alv 0 %

L, G, S, K

104613 Vaasan Iso Kaurapellavaruutu 45 x 85 g

0,50
0,57 alv 14 %

kpl

alv 0 %

L, M, VE

8,29

9,46 alv 14 %

kg

alv 0 %

VL, G, S, K

102937 Kariniemen Kananpojan
rintafilee marinoitu n. 4,4 kg

8,45
9,63 alv 14 %

kg

alv 0 %
G, L, M

105314 Myllärin Leipuri
Vehnäjauho 20 kg,
puolikarkea

14,90

102792 Carte d'Or Panna
Cotta 0,52 kg / 4 l

pss alv 0 %

16,99 alv 14 %

18,81 alv 14 %

kpl

kpl

9,11 alv 14 %

alv 0 %
L, G

105996 Findus Ohukainen,
vegaani n . 100 x 60 g, pakaste

125227 Marli Sokeriton
Sekamehutiiviste 1+7 5 l

16,50

7,99

alv 0 %

4,15
4,73 alv 14 %

kg

alv 0 %

L, M, S, K, VE

105012 Valio Koskenlaskija®
1,5 kg voimakas sulatejuusto
laktoositon

17,45

kpl

19,89 alv 14 %

C0 M100 Y76 K13

alv 0 %

114226 Hätälä Perattu muikku
n. 1 kg vac pakaste

5,99
6,83 alv 14 %

kg

alv 0 %

L, G, M, S, K

L, G, S, K

C89 M0 Y96 K30

100239 Atria Viljaporsaan
Ulkofilee Extra n. 2,5 kg

4,29
4,89 alv 14 %

kg

alv 0 %

L, G, M, S, K

123293 Herkkumaa Sienikuutiot 2,9 /1,92 kg

9,50
10,83 alv 14 %

tlk

alv 0 %

G, M, S, K, VE

SOOS majoneesit 2,5 kg
• 103273 valkosipuli
• 115552 paprika
• 103270 sweet chili
• 115553 remoulade

13,90
15,85 alv 14 %

snk alv 0 %

7,01 alv 14 %

13,95
15,91 alv 14 %

kpl

alv 0 %

L, G, M, S, K VE

L, G, M, S

129232 Crisp Lager 0,0 %
0,33 L tlk 6-pack

6,15

104189 Santa Maria Chunky Salsa
Medium 3,7 kg

kpl

alv 0 %

131921 Pepsi Max 0,25 l
sleek tlk

0,55
0,63 alv 14 %

tlk

alv 0 %

110267 KevytOlo Sitruuna mehukivennäisvesi 0,5 l KMP 24 plo
126911 KevytOlo Verigreippi mehu
kivennäisvesi 0,5 l kmp kenno/24
131711 KevytOlo Persikka + sinkki & multi B
mehukivennäisvesi 0,5 l kmp kenno/24

0,85

kpl

alv 0 %

0,85

kpl

alv 0 %

0,97 alv 14 %

0,97 alv 14 %

111473 Pouttu Pitkä herkkunakki
1 kg kuoreton

5,30

6,04 alv 14 %

131935 Karl Fazer Crunchy Black
Edition 55 G, UUTUUS
124424 Karl Fazer Crunchy 55 G
126873 Geisha Crunchy 50 G
112531 Pätkis Maxi Crunchy 55 G

kg

alv 0 %

L, G, M, S, K

K

131682 Tampereen Liha
jalosteen possunlihapulla
5 kg, kypsä, pakaste

7,59
8,65 alv 14 %

kg

alv 0 %
L, G

103481 Mestari lohkoperuna 3 kg,
kuoreton

101874 Felix 3,2/2,1 kg minikuutioinen kurpitsasalaatti

12,75

14,53 alv 14 %

kpl

5,99

alv 0 %

6,83 alv 14 %

L, G, M, K

Tukkutalo Heinonen Oy
Tuottajantie 41, 60100 SEINÄJOKI
Puh. 06 4210 210
seinajoki@tukkutalo.fi
www.tukkutalo.fi

KESKI-SUOMI
Tukkutalo Heinonen Oy
Onkapannu 2, 40700 JYVÄSKYLÄ
Puh. 06 450 5000
jyvaskyla@tukkutalo.fi
www.tukkutalo.fi

SATAKUNTA
Palvelutukku Immonen Oy
Helmentie 7, 28360 PORI
Puh. 02 631 2100
etunimi.sukunimi@immosentukku.fi
www.immosentukku.fi

PIRKANMAA, KANTA-HÄME JA
PÄÄKAUPUNKISEUTU
Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy
Sähkömestarintie 7,
13130 HÄMEENLINNA
Puh. 03 612 0301
myynti@tuoretuote.com (tilaukset)
tuoretuote@tuoretuote.com
(muut asiat)
www.tuoretuote.com

PÄIJÄT-HÄME, KYMENLAAKSO
JA ETELÄ-KARJALA
Palvelutukku Kolmio
Paanakatu 8, 15150 LAHTI
Puh. 03 871 370
myynti@palvelutukkukolmio.fi
www.palvelutukkukolmio.fi

LOUNAIS-SUOMI JA
LÄNSI-UUSIMAA

SAVO JA POHJOIS-KARJALA
Palvelutukku Itä-Suomi
Pomonkatu 5, 50150 MIKKELI
Puh. 020 729 9920
mikkeli@palvelutukkuitasuomi.fi
www.palvelutukkuitasuomi.fi
Asevarikontie 15, 70800 KUOPIO
Puh. 020 7299 921
kuopio@palvelutukkuitasuomi.fi
www.palvelutukkuitasuomi.fi

POHJOIS-SUOMI
Palvelutukku Pohjoinen
Merilinja 6, 90400 OULU
Puh. 08 535 2600
Kitkantie 135, 93600 KUUSAMO
Puh. 08 853 030
myynti@palvelutukkupohjoinen.fi
www.palvelutukkupohjoinen.fi

Kimmon Vihannes Oy
Jalontie 39, 25330 KUUSJOKI
Puh. 02 727 4400
tilaus@kimmonvihannes.fi
www.kimmonvihannes.fi
SUOMEN PALVELUTUKKURIT OY

Äyritie 8 E, 01510 VANTAA puh. 010 338 7820 www.palvelutukkurit.fi

alv 0 %

L, G, M, S, K, VE

Täyden palvelun tukut lähelläsi:
POHJANMAA

pss

Patu

PALVELUTUKKURIT

