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Tiivistelmä  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää autoalaan erikoistuneiden logistiikkakeskusten toimintaa ja toi-
mintaedellytyksiä. Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Pääasiallisena aineis-
tonkeruumuotona käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Tutkimuksen teoria käsittelee yri-
tysten jakeluketjujen rakenteita, logistiikkakeskusten palvelutarjontaa sekä logistiikkakeskusten 
sijoittumiseen liittyviä tekijöitä.  Tutkimuksen empiriaosa käsittelee kolmea Hangossa toimivaa 
autoalaan erikoistunutta logistiikkakeskusta, joista yksi keskittyy logistiikkatoimintojen järjes-
tämiseen yhdelle emoyhtiön merkille ja kaksi muuta tarjoavat logistiikkapalveluita lukuiselle 
eri asiakasyrityksille. Tutkimuksen ensimmäisenä osatavoitteena on kuvailla Hangon logistiikka-
keskusten läpi kulkevien autojen jakeluketjujen rakenteita. Muuttuvassa toimintaympäristössä yritys-
ten jakelu on kehittynyt voimakkaasti. Materiaalivirrat ovat ohentuneet, toimitukset tihenty-
neet, tilausta vastaan tapahtuva tuotanto on kasvanut ja turhan pääoman sitomisen välttämiseksi 
varastot on typistetty minimiin. Yritysten jakeluketjut ovat levinneet maailmanlaajuisille mark-
kinoille ja niiden hallinta on monimutkaistunut. Autoalan materiaalivirrat ovat voimakkaasti 
keskittyneet tietyille alueille, joissa toimitukset yhdistellään markkinakohtaisesti. Tutki-
muksen toisena osatavoitteena on kartoittaa logistiikkakeskusten ja kolmannen osapuolen logistiikka-
yritysten toimintaa autoalalla. Logistiikkapalveluiden tuottajien palvelut ovat muuttuneet ja moni- 
puolistuneet  voimakkaasti. Yksittäisten ja yksinkertaisten massapalveluiden, kuten kuljetusten 
tarjoamisesta on vähitellen siirrytty tarjoamaan moninaisia palvelukokonaisuuksia, joissa yh-
distetään yksittäispalveluita ja räätälöidään ne tarvittaessa asiakaskohtaisesti. Logistiikkapal-
veluiden tuottajien toimintaan liittyvät läheisesti logistiikkakeskukset, jotka yhdistävät palvelun-
tarjoajia ja palveluita keskenään. Logistiikkakeskukset toimivat tärkeänä osana nykyajan yritys-
ten logistiikkaa varmistaen tuotteiden oikeamääräisen ja –laatuisen saatavuuden jakelualueil-
laan oikea-aikaisesti oikealle asiakkaalle oikeaan hintaan. Autoalan logistiikkakeskukset tarjoa-
vat asiakkailleen lisäarvoa suoritettavien logistiikka- ja jalostuspalveluiden kautta. Tutkimuk-
sen kolmantena osatavoitteena on selvittää autoalaan erikoistuneiden jakelukeskusten sijoittumiseen 
vaikuttavia tekijöitä. Sopivassa sijaintipaikassa jakelukeskus voi toimia välittäjänä jakeluketjun 
tuotantopisteen läheisyydessä toimivien tarjoajien, kuluttajaa lähempänä toimivan myyntipor-
taan ja asiakkaiden välillä parantaen yrityksen kilpailukykyä ja kannattavuutta. Hangon 
jakelukeskuksissa sijoittumiseen vaikuttavat mm. mahdollisuus nopeaan ja varmaan 
jakeluun, markkinoiden läheisyys, toimialaklusteri sijainti ja alueen imagoon liittyvät tekijät. 

Asiasanat Jakelu, logistiikka, autoala, ulkoistaminen, palvelut 
Muita tietoja  

 


