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Viime kuukausina olemme 
lisääntyvästi kuulleet uu-
tisia, kuinka yritykset glo-

baalisti ovat kohdanneet kysynnän 
kovan kasvun koronan ja siitä joh-
tuvien rajoitteiden vähitellen hel-
littäessä. Kun kysyntä ylittää toimi-
tuskyvyn lyhyellä aikavälillä, johtaa 
se armotta pullonkaulojen pulpah-
tamisen pintaan. Yksi tiukimmin 
liputetuista kasvun rajoitteista mo-
nen yrityksen osalta on meidän lei-
pälajimme, eli logistiikka.

Viimeisen vuoden ajan olem-
me kokeneet myös Logistikak-
sessa, miten meriliikenteen ka-
pasiteetti ja pula konteista ovat 
vaikuttaneet asiakkaidemme 

materiaalivirtoihin. Aikataulut 
muuttuvat, tuotteita, varastoita-
vaa ja toimitettavaa on vähem-
män. Kun materiaalia saadaan, 
kirittävää riittää ja asiakkaat aja-
vat tuotantoa jopa 24/7. Tämä on 
myös koetinkivi Logistikakselle, 
miten hyvin ja nopeasti pystym-
me reagoimaan ja joustamaan 
asiakkaiden tarpeisiin.

On hienoa todeta, että tähän 
haasteeseen Logistikaksella on ky-
vykkyys vastata. Palautteen perus-
teella asiakkaat luottavat ja arvos-
tavat toimintamme laatua myös 
tiukkoina hetkinä. Kaikki tämä 
on mahdollista silloin kun henki-
löstömme on sitoutunutta ja mo-

tivoitunutta, ammattilaisten toi-
mintaa. Viimeisen henkilöstö-
kyselyn palautteen perusteella 
etenemme juuri oikeaan suuntaa.

Veri punnitaan aina tässä het-
kessä, mutta hallituksessa luom-
me katsetta erityisesti yli talous-
syklien pidemmällä tähtäimellä. 
Tavoitteena on kasvaa kannatta-
vasti. Sen mukaisesti myyntiä on 
vahvistettu, uusasiakashankinta 
on aktiivista ja ensimmäinen yri-
tyskauppa on takana. Piccolo Vaa-
sasta kuuluu nyt Logistikas-per-
heeseen ja yhteinen taival on läh-
tenyt hyvin käyntiin. Tästä laiva 
etenee strategian mukaisesti seu-
raaville reimari-merkeille.

Tuleva maailmankuva näyt-
tää Logistikaksen kannalta mie-
lenkiintoiselta. Korona-shokis-
ta oppineena useat yritykset ovat 
ilmoittaneet korjaavansa toimi-
tusketjussa olevia puskurivaras-
toja ylöspäin heti kun tuotteiden 
saatavuutta on. Samoin materiaa-
lin virtautuksen, oikea-aikaisuu-
den ja tätä kautta kokonaisvaltai-
sen tuottavuuden kehittämisessä 
nähdään paljon potentiaalia. Lei-
pälajillemme on kysyntää myös 
tulevaisuudessa.

Esa-Matti Puputti
Logistikas Oy
Hallituksen jäsen

Logistikas Sanomien vuoden 
toisen numeron kantavana 
teemana on kasvu ja sen tuo-

mat mahdollisuudet ja haasteet 
liiketoiminnassa ja työelämässä. 
Meillä Logistikaksessa yhtiön kas-
vu on ollut alusta alkaen strategi-
sena tavoitteena ja yli 20 vuoden 
toiminta-ajan myötä se on juur-
tunut yrityksemme kulttuuriin. 
Veikkaan, että suurin osa tekijöis-
tämme ei edes viihtyisi tasaisessa 
ja suhteellisen verkkaisessa ym-
päristössä, vaan he kokevat työ-
tyytyväisyyttä oikein mitoitettu-
jen tavoitteiden tuoman positiivi-
sen paineen alla. Kasvu on vaativa 
ja rankka laji, mutta oikein toteu-
tettuna luo arvoa tietysti yhtiön 
omistajille, mutta myös työnteki-
jöiden kannalta tuo uusia työteh-
täviä sekä mahdollisuuksia edetä 
uralla sekä kehittyä ja oppia uutta. 

Kesällä otimme ison kas-
vuloikan tekemällä historiam-
me ensimmäisen yritysoston. 
Vaasalainen Piccolo Group myi 
varastointipalveluihin, teollisuus-
pakkaamiseen ja kokoonpanopal-
veluihin erikoistuneet yhtiöt 
meille. Kaupan myötä saimme yli 
50 logistiikan ammattilaista lisää 
ja strategiamme mukaisia erittäin 
vaativia energia-alan asiakkaita. 
Palvelutarjoamamme monipuo-
listui ja yhdessä pystymme tuot-
tamaan nyt myös Vaasassa sijait-
seville asiakkaillemme kokonais-
valtaisemmin vientiin ja tuontiin 
liittyviä palveluita. Rauman Sata-
ma on kotikenttäämme ja erin-

omainen reitti maailmalle. Sa-
malla omistuspohjamme laajentui 
Piccolo Groupin tultua vähem-
mistöosakkaaksi Logistikas-kon-
serniin. 

Esittelemme tässä lehdessä tä-
nä vuonna alkanutta yhteistyö-
tämme saunankiukaita ja sauno-
ja valmistavan Harvian kanssa. 
Asiakkaan liiketoiminta ja logis-
tiikkatarpeet ovat kasvaneet hur-
jasti viimeisten vuosien aikana. 
Usein tällaisissa tilanteissa pää-
dytään keskittymään yhä enem-
män omaan ydinbisnekseen ja os-
tamaan palveluna kasvua tuke-
via toimintoja. Olemme pyrkineet 
vastaamaan asiakkaan tarpei-
siin ripeällä otteella ja joustavasti. 
Saadun palautteen mukaan olem-
me onnistuneet tässä hyvin ja yh-
teistyössä on ollut hienoa kump-
panuushenkeä. 

Teimme kesällä vuosittaisen 
henkilöstötyytyväisyys- ja esi-
miestutkimuksen, jonka tuloksia 
esittelemme tässä lehdessä. Koro-
nan hieman hellitettyä pääsimme 
vihdoinkin myös käymään kaikis-
sa tulosyksiköissämme tapaamas-
sa työntekijöitä livenä ja kerto-
massa ajankohtaisia asioita. Työn-
tekijämäärämme on tällä hetkellä 
noin 230 ja uusia kasvoja on tullut 
mukaan runsaasti. On ollut mu-
kava tutustua uusiin työntekijöi-
himme. Mielestäni olemme edel-
leen varsin matalan hierarkian or-
ganisaatio ja kaikkien fokus on 
vahvasti asiakashyötyjen tuotta-
misessa. Kuluneen syksyn aikana 

toteutimme myös asiakastyyty-
väisyystutkimuksen, jonka kautta 
saimme tärkeää tietoa siitä, miten 
olemme onnistuneet ja minkälai-
sia asioita meidän tulisi edelleen 
kehittää. Esittelemme myös näi-
tä tuloksia tämän lehden sivuilla.

Toimitusketjuissa vallitsee 
edelleen merkittäviä häiriöitä esi-
merkiksi materiaalien saatavuu-
dessa ja globaaleissa kuljetuksissa. 
Myös rahtihintojen moninkertais-
tuminen on luonut epävarmuut-
ta liiketoiminnoille. Asiakaskun-
tamme on osittain kärsinyt näistä 
aiheutuneista viivästyksistä, ja sitä 
kautta myös meidän volyymimme 
ovat vaihdelleet kuukausitasolla 
välillä rajustikin. Ennustettavuus 

on tässä tilanteessa haastavaa, 
mutta pitkällä aikavälillä lähes 
kaikki kertovat kohottavansa var-
muusvarastoja, mikä lisää meidän 
kaltaisemme varastointipalveluita 
tuottavan yhtiön kysyntää. Olem-
me erittäin valmiita vastaamaan 
tähän tarpeeseen. 

Haluan toivottaa kaikille luki-
joille, asiakkaille ja työntekijöille 
hyvää ja rauhallista joulun aikaa,

Toni Brigatti 
Toimitusjohtaja 
Puh. 044 321 1469
toni.brigatti@logistikas.fi
Twitter: @TBrigatti

Hyvä lukija,
Logistikas Oy
Hakunintie 26, 
26100 Rauma 

02 8376 9600
info@logistikas.fi
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Logistikas jatkaa kovaa kas-
vuaan. Yhtiö laajensi toimin-
taansa viime kesänä Vaasan 

seudulle, kun se hankki omistuk-
seensa alueen vahvoina toimijoi-
na tunnetut Piccolo Packing Oy:n 
ja Piccolo Solutions Oy:n. Yritys-
kaupan myötä Logistikas vahvisti 
maantieteellistä läsnäoloaan sekä 
kykyään palvella uusia ja nykyisiä 
asiakkaita entistä paremmin.

– Kyseessä oli Logistikas Oy:n 
ensimmäiset yritysostot nykyi-
sen pääomistajamme Sievi Capital 
Oyj:n kanssa, joten tämä oli tärkeä 
askel strategiassamme. Tällä ta-
valla kehitämme yhtiömme kykyä 
palvella asiakkaitamme entistäkin 
paremmin ja laajemmalla maan-
tieteellisellä alueella. Suuremman 
kokonaisuuden myötä voimme in-
vestoida enemmän ja tarjota koko-
naisvaltaisia logistiikan palveluita 
entistä useammalle asiakkaalle, Lo-
gistikas-konsernin toimitusjohtaja 
Toni Brigatti sanoo.

Omistusjärjestelyt toteutuivat 
heinäkuussa, jonka myötä myös 
yhtiöiden nimet muuttuivat. Pic-
colo Packing Oy:stä tuli Logistikas 
Vaasa Oy ja Piccolo Solutions Oy 
tunnetaan nyt Logistikas Tehdas-

palvelut Oy:na. Logistikas-kon-
sernissa toimivat ennestään myös 
Logistikas Palvelut Oy ja Logisti-
kas Hankinta Oy.

– Nyt meillä on hieno mahdol-
lisuus kehittää yhteistyötämme 
asiakkaiden kanssa Vaasan talous-
alueella, joka kehittyy jatkuvas-
ti ja tarjoaa uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia. Tästä hyvinä 
esimerkkeinä Logistikaksen han-
kinta- ja konsultointipalvelut, joil-
le on ollut kysyntää molempien 
yhtiöiden asiakaskunnissa.

Logistikas Vaasa ja Logistikas 
Tehdaspalvelut tarjoavat sisälogis-
tiikkaan, paikallisvarastointiin ja 
pakkaamiseen liittyviä palveluita 
pääasiallisesti Vaasan talousalueel-
la. Yhtiöt työllistävät noin 60 työn-
tekijää ja asiakaskunta koostuu pit-
käaikaisista teknologiateollisuuden 
toimijoista. Kahden yhtiön yhteen-
laskettu liikevaihto oli vuonna 2020 
noin 7,5 miljoonaa euroa ja käyttö-
kate noin 0,9 miljoonaa euroa.

– Tulemme satsaamaan Vaasas-
sa myynnin kehittämiseen. Kon-
taktoimme potentiaalisia uusia asi-
akkuuksia ja kehitämme olemassa 
olevia kumppanuuksia. Tehdaspal-
veluiden toiminta, eli kokoonpano 

oli meille täysin uutta, joten siitä 
tuli Logistikaksen työkalupakkiin 
uusi tuote, jota voimme tarjota hy-
vinkin laajalti. Myös projektipak-
kaaminen laajenee, sillä Vaasassa 
tätä tehdään isossa mittakaavassa, 
Brigatti kertoo.

Kokenut yrittäjä osaksi 
kasvutarinaa
Vaasalaisyhtiöt aiemmin omistanut 
Piccolo Group Oy tuli yrityskau-
pan myötä Logistikas Oy:n osak-
kaaksi. Piccolo Groupin pääomis-
taja ja toimitusjohtaja Petri Kuiva-
mäki jatkaa myös Logistikas Vaasa 
Oy:n ja Logistikas Tehdaspalvelut 
Oy:n hallituksen jäsenenä.

– On hienoa päästä mukaan 
osaksi Logistikaksen kasvutarinaa 
ja yhdessä voimme luoda entis-
tä paremman kokonaisuuden asi-
akkaillemme. Laajemmat resurssit 
mahdollistavat vaadittavat inves-
toinnit järjestelmiin sekä osaa-
miseen, mutta samalla pystym-
me säilyttämään paikallisuuden ja 
ketteryyden, joka on erittäin tär-
keä meidän asiakkaillemme, Kui-
vamäki toteaa.

Hän myöntää kokeneensa neu-
votteluiden aikana tietynlaista 

luopumisen vaikeutta.
– Matkan varrella oli totta kai 

sellaisia juupas/eipäs-hetkiä. Tai-
sin vielä kauppasopimuksen alle-
kirjoituspäivän aamuna sanoa vai-
molleni, että mitäköhän olen te-
kemässä. Eihän se helppoa ollut, 
etenkään kun ei ollut pakko myy-
dä, mutta fiilis on ollut kautta lin-
jan positiivinen.

– Löysimme Logistikaksen 
kanssa hyviä synergioita ja huo-
masin, että arvomaailmamme ja 
tapamme toimia kohtasivat hie-
nolla tavalla yhteen. Yhtiöissä on 
hyvähenkiset, avoimet ja toime-
liaat henkilöstöt, ja he ovat suh-
tautuneet tähän muutokseen mie-
lestäni todella hyvin.

Yhtiöiden toimintojen hal-
tuunotossa Brigatti ja Kuivamäki 
ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Kui-
vamäki painottaa, että hänellä on Lo-
gistikaksen osaomistajana vahva tah-
totila yrityksen menestymiseen.

–  Suu n n ite l ma l l i suu d e l -
la ja avoimuudella on ollut valta-
va merkitys meidän välillämme. 
Olemme esimerkiksi kontaktoi-
neet ja kiertäneet yhdessä asiak-
kaita. Logistikas on tehnyt tässä 
vahdinvaihdossa kiitettävää työtä 
myös henkilöstön näkökulmasta 
katsottuna.

Vaasassa on menty nyt muuta-
ma kuukausi uuden logon alla ja 
Kuivamäki tietää tehneensä oikean 
ratkaisun. Kokenut yrittäjä on saa-
nut keskittyä täysipainoisesti kah-
den yhtiönsä, eli kuljetusyhtiö Pic-
colo Logistics Oy:n ja emoyhtiö 
Piccolo Group Oy:n toimintoihin.

– Onhan tämä vapauttanut 
henkilökohtaisia resurssejani ja 
olen saanut edetä tietyllä tapaa 
rennosti. Keskityn nyt neljän si-
jasta kahden yhtiön toimintaan ja 
kehitystyöhön. Ainahan sitä miet-
tii, että mitäs sitä sitten isona teki-
si, Kuivamäki naurahtaa. 

On hienoa päästä mukaan 
osaksi Logistikaksen 
kasvutarinaa.

Logistikas laajensi yritysostoin  
Vaasan seudulle
– investointi- ja palveluvalmiudet kasvoivat entisestään
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HARVIA JA LOGISTIKAS

Nopean kasvun  
tärkeä palanen

Suomalaista saunakulttuuria viedään tällä hetkellä maailmalle aktiivisemmin kuin 
koskaan aiemmin. Harvia on maailman johtava kiuasvalmistaja, jonka kokonaisvaltaiset 
sauna- ja spa-tuotevalikoimat nojaavat luotettavaan laatuun ja jatkuvaan kehitystyöhön. 
Logistikaksella on ollut valtava merkitys nopeaa kasvua tekevän vientiyrityksen arjessa.
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Suomi on saunakansaa. Vii-
den ja puolen miljoonan 
asukkaan maassa kihisee ar-

violta noin kolmessa miljoonassa 
saunassa kiuas. Keskeisellä paikal-
la Järvi-Suomen sydämessä Muu-
ramessa valmistuu jo 70 vuoden 
kokemuksella Harvian sauna- ja 
spa-tuotteita, joiden laatu tunne-
taan ympäri maailman.

– Harvia on sauna- ja spa-
alan toimija, jolla on saunomi-
sen eri osa-alueisiin liittyvät 
kattavat tuotevalikoimat. Suo-
messa meidät tunnetaan ensisi-
jaisesti kiuasvalmistajana, mut-
ta olemme tänä päivänä ko-
konaisvaltaisesti saunomiseen 
erikoistunut valmistaja, Har-
vian supply chain manager Juha  
Lampinen taustoittaa.

– Laadukkaat Kirami-paljut 
ovat myös Harvian omistuksessa, 
eli olemme laajentaneet sitä kaut-
ta oman alamme kokonaisvaltais-
ta toimituskenttää. Saunomisen 
ja kylpemisen terveysvaikutuk-
set ovat tärkeä osa kokemusta ja 
olemmekin huomioineet tämän 
tarkoin omissa tuotteissamme.

Maailman johtavana kiuasval-
mistajana Harvia valmistaa vuo-
dessa yli 200 000 tuhatta kiuasta 
ja yli 20 000 saunaa. Asiakkaita 
on yli 80 maassa. Ei ole siis liioi-
teltua sanoa, että Harvia on eh-
kä se kaikkein tärkein yksittäinen 
saunakulttuurin sanansaattaja.

– Kysynnän suuntaviivat ovat 
koko ajan ylöspäin ja odotam-
me korona-ajan jälkeistä tasais-
ta kasvua. Olemme tehneet viime 
vuosina isoa kasvua onnistunees-
ti, eikä sellainen ole mahdollista 
ilman pitkäjänteistä työtä. Hen-
kilöstömme on viimeisen päälle 
ammattitaitoista ja me tunnem-
me oman alamme erittäin hyvin.

– Olemme myös osanneet en-
nakoida oikein ja huolehtineet 
siitä, että materiaalien hankin-
tamme on kunnossa. Toisin sa-
noen olemme osanneet tehdä 
laajalla rintamalla oikeita liik-
keitä jo ennen, kun kysyntä läh-
ti kovaan kasvuun. Laatutekijät 
ja vastuullisuus ovat meille kun-
nia-asioita.

Yhteistyö käyntiin 
nopealla aikataululla
Kasvu vaatii aina myös asiansa 
osaavan yhteistyökumppaniver-
koston. Logistikas on yksi tär-
keä osa Harvian tehtaan onnistu-
nutta arkea. Kahden oman alansa 
vahvan osaajan yhteistyö sai al-
kunsa kevättalvella 2021.

– Yhteistyötä oli viritelty jo 
aiemmin varaosien pakkaustoi-
minnan osalta, mutta silloin si-
tä ei vielä lähdetty toteuttamaan. 
Siirryin vuoden vaihteessa sisäi-
sesti työnjohdosta logistiikkaan 
ja otin yhteyttä Logistikaksen 
Säynätsalon yksikköön työnjoh-
taja Tuomas Pohjolaan tiedustel-
lakseni apua logistisiin toimin-
toihin kovan kasvun hetkellä, 
Lampinen muistelee.

Samoihin aikoihin Markus 
Viitanen oli palannut Rauman 
telakan yksikön päällikön tehtä-
vistä myyntipäälliköksi ja ehtinyt 
jo tehdä kartoitustyötä Jyväsky-
län seudun asiakkuuksista. Poh-
jola kontaktoi Viitasen, joka otti 
yhteyttä Lampiseen.

– Istuimme Markuksen kanssa 
alas ja kävimme läpi, mitkä Lo-
gistikaksen palvelurepertuaarin 
osat auttaisivat ja tehostaisivat 
meidän toimintaamme jatkuvasti 
kasvavan kysynnän hetkellä. Kes-
kustelu alkoi tuontikonttien pur-
kamisesta ja eteni varastointitar-
peisiin, sillä meille tuli tuotteita 
sitä tahtia, että omat tilat alkoivat 
loppua kesken.

Muutamaa päivää myöhem-
min Viitanen oli jo ehtinyt toi-
mittaa Lampiselle tarjouksen, 
mutta kynänkärki ei ollut vielä 
koskettanut sopimuspaperia, kun 
yhteistyö polkaistiin käyntiin.

– Otin Pohjolan Tuomakseen 
yhteyttä ja kerroin, että meil-
tä olisi jo pari rekkaa tulossa, 
joten mahtaisiko tuotteitam-
me mahtua Logistikaksen va-
rastoon. Tila järjestyi nopeasti 
ja nimetkin saatin sopimuspa-
periin. Saimme siis heti alussa 
hyvän osoituksen Logistikaksen 
reagointinopeudesta.

Harvian Muuramen tehtaalla 
on omaa varastotilaa noin 6000 
neliötä. Kysyntä kasvoi viime ke-
väänä massiivisesti, kun tuotteet 
käytännössä revittiin käsistä. 

>>
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– Omat paikat olivat jo täynnä 
tavaraa, joten ellei Logistikas oli-
si rientänyt apuun, olisimme ol-
leet niin sanotusti aseettomia sen 
tilanteen edessä. En edes uskal-
la ajatella, miten viime kesä olisi 
mennyt logistiikan näkökulmasta 
ilman tätä yhteistyötä.

Logistiikka tärkeä osa 
kasvutarinaa
Harvia on hyvin merkittävä teki-
jä kotimaassa. Vientipainotteisen 
yrityksen tuotteista noin 70 pro-
senttia menee maailmalle ja loput 
30 prosenttia jää Suomeen. Lo-
gistiikka on siis tärkeässä roolis-
sa monessa eri vaiheessa.

– Logistikas on yksi tärkeä 
palanen, että olemme pystyneet 
kasvamaan näin paljon verrat-
tain lyhyessä ajassa. Ilman hei-
dän erikoisosaamistaan ja nopeaa 
reagointia muuttuviin tilantei-
siin olisi moni asia ollut vaike-
ampaa, työläämpää ja hitaampaa. 
Yhteistyömme myötä koko logis-
tiikkamme pyörii paremmin kuin 
osasimme ennakkoon edes kuvi-
tella, Lampinen kiittelee.

– Logistikaksen extranetin 
merkitys on todella suuri koko-
naisuuden hallinnassa. Saimme 
rakennettua yhteistyössä ilman 
järjestelmäintegraatiota meille 

varastonhallintaportaalin, josta 
voimme helposti seurata reaaliai-
kaista tilannetta.

Merituontitavarat saapuvat 
Rauman satamaan ja kontit pure-
taan Logistikaksen Rauman yksi-
kössä, jossa tuotteita myös varas-
toidaan ja sieltä ne toimitetaan 
edelleen Harvian tehtaalle Muu-
rameen. Tuotannon komponent-
tien varastointi ja kuljetus sekä 
varaosien pakkaustyö tapahtuu 
vain noin 15 minuutin ajomatkan 
päässä Jyväskylän Säynätsalossa.

– Siirsimme konttien saapu-
misen Helsingin Vuosaaresta 
Raumalle, jossa Logistikas huo-
lehtii niiden käsittelystä ja me ti-
laamme tavaraa heiltä kotiinkut-
sulla. Isoja kokonaisuuksia on 
lähetetty asiakkaillemme myös 
suoraan Raumalta. Nyt syys-

kuussa aloitimme Säynätsalos-
sa myös laajamittaisen varaosien 
pakkausyhteistyön.

Harvia Group työllistää eri 
tehtävissä yhteensä noin 900 hen-
kilöä, joista noin 400 työskentelee 
Suomessa. Tämän lisäksi välilliset 
työllistämisvaikutukset ovat isot. 
Sauna ja spa-alan toimijan merki-
tys on Järvi-Suomen sydänalueel-
le merkittävä.

– Harvia on ollut aina 90-luvun 
kasvusta lähtien sekä työllistäjä-
nä että veronmaksajana iso, eli pi-
dämme omalta osaltamme huolta 
kotiseutumme elinvoimaisuudes-
ta. Tehtaallamme työskentelevistä 
suuri osa on kotoisin Muuramelta 
ja olemme paikkakunnan selkeästi 
suurin työllistäjä.

Tulevaisuuteen katsotaan po-
sitiivisin silmin ja viime aikojen 

kovan kysynnän odotetaan jatku-
van. Kiukaat kehittyvät jatkuvasti 
digitalisaation mukana. Esimer-
kiksi vastukset lämpeävät tätä ny-
kyä älypuhelimen avulla.

– Tavoitteemme on jatkaa kas-
vua, ja sitä myötä kasvaa myös 

tarve tämän yhteistyön osalta. 
Logistikas on luotettava ja nopea 
kumppani. Harvian volyymit ovat 
isot, mutta minun ei ole tarvin-
nut kertaakaan miettiä, että tu-
levatko tavarat luvatussa aikatau-
lussa, Lampinen painottaa. 

Harvia tunnetaan Suomessa 
ja maailmalla. Laatu ja luo-
tettavuus ovat sanoja, jotka 

kuvaavat hyvin suomalaista teolli-
suutta. Logistikaksen myyntipääl-
likkö Markus Viitanen pitää erit-
täin tärkeänä, että logistiikka-alan 
edelläkävijä saa olla mukana Har-
vian matkassa viemässä suoma-
laista saunakulttuuria maailmalle.

– Kun mietitään suomalaisuut-
ta, tulee siitä yhtenä ensimmäise-
nä asiana mieleen sauna, ja kun 
taas mietitään saunaa, tulee sii-
tä mieleen ensimmäisenä Har-
vian kiukaat. Heidän vientiosuu-
tensa on niin valtavan suuri, että 
he ovat ehdottomasti merkittävin 
saunomisen sanansaattaja, Viita-
nen muotoilee.

Kevättalvella alkanut yhteistyö 
on toiminut alusta asti kiitettävästi. 
Harvian supply chain manager Juha 
Lampisen ylistyssanat Logistikak-
sen roolista kovan kasvun hetkellä 
eivät ole tuulesta temmattuja.

– Koen, että me olemme kyen-
neet vastaamaan heidän nopeas-
ti muuttuviin tarpeisiinsa kaikilla 
yhteistyön osa-alueilla todella hy-
vin. Vaikka tarve tulee toisinaan 
nopealla aikataululla ja puhutaan 

aina suurista märistä, olemme 
pystyneet koko ajan vastaamaan 
näihin kasvaviin tarpeisiin.

– Yksi Logistikaksen vahvuuk-
sista on se, että olemme tottuneet 
moniasiakasympäristöön ja sitä 
kautta eri asiakkaiden nopean ai-
kavälin suuriin volyymin vaihte-
luihin. Me pystymme tasaamaan 
näitä vaihteluita ja sitä kautta pi-
tämään asiakkaidemme materi-
aalin hallinnan ja sen kustannuk-
set järkevinä.

Kuten monessa muussakin yh-
teistyömallissa, myös Harvian 
kohdalla Logistikaksen eri yksi-
köiden keskinäinen yhteistyö on 
avainasemassa.

– Useiden eri lokaatioiden, 
kuten tässä tapauksessa Rauman 
ja Jyväskylän yksiköiden, avul-
la olemme pystyneet olemaan 
avuksi oikeassa kohdassa tuotan-
toputkea. Säynätsalon toimipiste 
on tässä lähellä ja Rauman osalta 
olemme saaneet poistettua tur-
haa kuljettamista sillä, että kon-
tit puretaan jo Raumalla ja tava-
raa syötetään Harvialle tilauk-
sesta, Viitanen sanoo.

Toimiva yhteistyö on jatkuvaa 
vuorovaikutusta. Logistikaksen 

henkilöstö saa Harvialta esimer-
kiksi tarkat kuvalliset ohjeistukset 
tuotteiden lavoituksesta, mikä sel-
keyttää ja tehostaa toimintaa niin 
Logistikaksen päässä kuin myös 

tuotteiden saapuessa Harvialle.
– Palvelulupauksemme on pi-

tänyt ja se on meille kunnia-asia. 
Vaikka volyymit ovat kasvaneet 
ja sen myötä työt lisääntyneet, 

ovat aikataulut ja palvelulaatu 
pysyneet korkealla. On ensisijai-
sen tärkeää, että asiakas voi luot-
taa meihin nopeidenkin muutos-
ten hetkillä. 

Saunan sanansaattajan matkassa

Logistikas on yksi tärkeä 
palanen, että olemme pystyneet 
kasvamaan näin paljon 
verrattain lyhyessä ajassa.
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Logistikas laajensi yritysostoin 
Vaasan seudulle kesällä 2021. 
Yksi tärkeä tekijä onnistuneen 

arjen taustalla on Ville Nieminen, 
joka on työskennellyt aiemmin 
Piccolon operatiivisena päällikkö-
nä ja toimii tätä nykyä Logistikak-
sen Vaasan yksikön päällikkönä.

– Aloitin työskentelyn talos-
sa keväällä 2008, joten olen ol-
lut tässä nyt 13 vuotta. Ennen tätä 
työskentelin Wärtsilässä logistiik-
kakehitysinsinöörinä vuodesta 
2004 alkaen, eli alan kokemus-
ta on jo 17 vuoden ajalta. Wärt-
silässä tein pari vuotta varaosava-
raston kehitystyötä ja toiset noin 
kaksi vuotta kokoonpanoon uut-
ta linjanmuutosta. Vastuullani oli 
logistiikkakeskuksen layoutin ja 
materiaalivirtojen suunnittelu se-
kä SAPiin materiaalinohjaus da-
ta, Nieminen taustoittaa.

Kun Logistikas osti Piccolo 
Packing Oy:n ja Piccolo Solutions 
Oy:n, suhtautui Nieminen yritys-
kauppaan samaan aikaan sekä po-
sitiivisen että pohtivin miettein.

– Totta kai kaikilla meillä on 
tietyllä tavalla epävarmoja ajatuk-
sia tällaisissa tilanteissa, mutta ne 
osoittautuivat nopeasti turhiksi. Jo 
hyvin varhaisessa vaiheessa sain 
huomata Logistikaksen positii-
visen tekemisen meiningin ja ta-
jusin, että tässähän on aivan val-
tavan hieno mahdollisuus sekä 

toiminnan kehittämiselle että hen-
kilökohtaisesti omalla uralla.

– Vaasan markkina-alue on 
monella tapaa houkutteleva ja 
uskon, että Piccolon olisi jo-
ka tapauksessa täytynyt jossain 
kohtaa ryhtyä kilpailemaan ole-
massaolostaan. Nyt saimme niin 
sanotusti rauhanomaisen rat-
kaisun ja pääsimme mukaan hy-
vään yhtiöön.

Synergiaeduilla 
huomattavaa lisäarvoa
Ostetut yhtiöt saivat uudet nimet, 
jonka myötä Vaasassa toimivat 
nyt Logistikas Vaasa Oy ja Logis-
tikas Tehdaspalvelut Oy. Konser-
nin palvelutarjonta kasvoi kau-
pan myötä.

– Logistikas Vaasa on sisälo-
gistiikan keskus, jossa on moni-
asiakkuusvarasto. Oman varas-
tointihallintajärjestelmän kaut-
ta hoidamme useita asiakkuuksia 
keskitetysti. Tämän lisäksi teem-
me teollisuuspakkaamista, johon 
kuuluvat pakkausmateriaalien 
valmistus, loppupakkaaminen ja 
tuotteiden kontittaminen merivi-
entikontteihin. Tarjoamme täysin 
räätälöidyn pakkauspalvelun asi-
akkaan tarvitsemille tuotteille ja 
mitoille, Nieminen kertoo.

– Tehdaspalveluissa Logisti-
kas-palveluketjuun kuuluu lisäar-
vopalveluna mekaaninen kokoon-

pano, jossa Logistikaksen vastuul-
la on mekaanisten komponenttien 
asentaminen lopputuotteeseen. 
Kokoonpanossa tehdään rinnak-
kain sarjamuotoista kokoonpanoa 
sekä projektiluontoista kokoon-
panoa, jolloin kyseessä on yksit-
täiset tuotteet. Tämä luo paljon 
haastetta henkilöstön osaamisen 
näkökulmasta. Logistikaksen ko-
koonpanon jälkeen tuotteet vii-
meistellään ja testataan asiakkaan 
omalla tehtaalla. 

Vaasan seutu on etenkin ener-
gia- ja teknologiateollisuuden 
osalta erittäin virkeää. Tehokkais-
sa alihankintaketjuissa vaaditaan 
monenlaista logistiikkaosaamista. 
Nieminen muistuttaa, että Logis-
tikas tuo korkeaan palvelutasoon 
lisää leveyttä usean toimipisteen 
yhteispelin kautta.

– Olemme löytäneet nopeas-
ti eri yksiköiden välillä synergiae-
tuja, joiden avulla pystymme tuot-
tamaan asiakkaillemme lisäarvoa. 
Kaikkea ei tehdä välttämättä Vaa-

sassa, vaan esimerkiksi osa voi-
daan toteuttaa täällä ja osa vaik-
ka Raumalla. Hyvät verkostot eri 
puolilla Suomea tehostavat toi-
mintaa. Olemme saaneet vah-
vistettua palvelujamme entises-
tään uudenlaisen asiantuntijuu-
den kautta.

Vastapainoa vihreän 
veran shakista
Nieminen kertoo tykästyneen-
sä Logistikaksen toimintatapaan, 
jossa ei ole suurempaa byrokrati-
aan, vaan jokaisen mielipiteillä ja 
ideoilla on painoarvoa. Vaasassa 
muun muassa työmäärän lisään-
tyminen luo turvaa ja pysyvyyttä 
koko henkilöstölle.

– Olemme pyrkineet parhaam-
me mukaan kertomaan kattavasti 
henkilöstölle, mitä kaikkea pieniä 
asioita tässä muutoksessa tapah-
tuu ja vastaanotto on ollut positii-
vinen. Ensimmäisenä muutokset 
näkyivät taloushallinnon puolella 
ja myyntihenkilöstön perehdytyk-

sessä, Nieminen sanoo.
Piccolon operatiivisena pääl-

likkönä hän vastasi hankinta- ja 
myyntitoiminnasta sekä opera-
tiivisista asioista. Tulevaisuudes-
sa Niemisen on tarkoitus keskit-
tyä operatiiviseen suorittamiseen, 
kun esimerkiksi erillinen myyn-
titiimi huolehtii hinnoittelusta ja 
myyntityöstä. 

– Omasta työstäni tekee mie-
lekkään sen laaja-alaisuus ja vaih-
televuus. Minulla on useita eri 
asiakas- ja toimittajarajapinto-
ja sekä henkilöstö, joiden kans-
sa toimin. Pidän siitä, että saan 
työskennellä monien eri osaajien 
kanssa. Päivät ovat välillä hyvin-
kin hektisiä ja jokaiseen päivään 
mahtuu monta yllätystä.

Vastapainoa työlleen hän hakee 
jalkapallokentän laidalta. Niemi-
nen toimii valmentajana Laihian 
Lujan kahdessa ei ikäluokassa. 
Harjoituspäiviä kertyykin viikoit-
tain peräti kuusi.

– Lasten kanssa harrastaessa, 
ei tule työasiat mieleen, sillä sii-
nä tulee olla sataprosenttisesti läs-
nä, jotta pystyy innostamaan hei-
tä. Jalkapallo on ollut minulle aina 
tärkeää, ja kun nyt pääsee omien 
lasten kanssa sitä harrastamaan, 
niin onhan se erittäin mukavaa. 
Tykkään käydä myös kuntosalilla 
ja pyöräilemässä FatBikellä met-
sässä, Nieminen hymyilee. 

LOGISTIIKAN ASIANTUNTIJA: VILLE NIEMINEN

Muutos on hieno 
mahdollisuus

Logistikas tuo korkeaan 
palvelutasoon lisää leveyttä 
usean toimipisteen yhteispelin 
kautta.



8
Logis t ikas  Sanomat

n:o 2 - 2021

Panostus henkilöstön 
hyvinvointiin näkyy 
tutkimustuloksissa

HENKILÖSTÖ- JA ESIMIESTYÖTUTKIMUS
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Logistikas-konserni teetti ke-
sän 2021 aikana Camp Con-
sulting Oy:n toimesta henki-

löstö- ja esimiestyötutkimuksen. 
Tutkimuksen tavoitteena oli sel-
vittää henkilöstön arvostuksen 
tunnetta ja työtyytyväisyyttä sekä 
esimiestyötä ja johtamista. Tutki-
mukseen vastasi 81% koko kon-
sernin henkilöstöstä.

– Henkilöstömme hyvinvoin-
ti ja työtyytyväisyys ovat erityisen 
tärkeitä Logistikaksen kaltaiselle 
palveluyritykselle. Tämä on meille 
yksi strateginen kulmakivi, johon 
olemme satsanneet alan keskimää-
räistä tasoa enemmän, ja se näkyy. 
Henkilöstön fiilis välittyy asiakas-
palvelun tasossa, josta olemme saa-
neet runsaasti positiivista palautet-
ta asiakaskunnasta, toimitusjohtaja 
Toni Brigatti kertoo.

– Toki meillä on edelleen rut-
kasti kehitettävää tälläkin saral-
la, esimerkiksi uusien henkilöi-
den perehdyttämisessä, mutta pi-
dän perustasoa hyvänä. Meillä on 
hyvä jengi, jonka kanssa on muka-
va tehdä hommia. Kiitokset vielä 
kaikille palautteen antajille myös 
omasta puolestani.

Henkilöstöpäällikkö Olli-Pek-
ka Reunasen mukaan kyselyn tu-
loksissa on havaittavissa kaut-
ta linjan pientä nousua edelliseen 
kyselyyn verrattuna.

– Erityisen ilahduttavana näen 
sitoutuneisuuden säilymisen kor-
kealla tasolla sekä arvostuksen 
tunteen ja työilmapiirin kohoami-
sen. Lisäksi teettämissämme kyse-
lyissä on trendinä ollut tasa-arvon 

ja yhdenvertaisuuden toteutumi-
sen kehittyminen ja se jatkui edel-
leen vahvana, Reunanen sanoo.

– Kehityskohteina mainitta-
koon Tonin mainitseman perehdy-
tyksen lisäksi, että palautteen an-
tamista sekä yleisesti asioista in-
formoimista toivotaan enemmän. 
Vastauksista ilmenee myös henki-
löstön halu jatkuvaan ammatilli-
seen kehittymiseen, joka luo meil-
le positiivisen paineen kehittymis-
mahdollisuuksien tarjoamiseen.

Erinomaiset luvut 
nousseet jopa 
poikkeuksellisiksi
Henkilöstö- ja esimiestutkimus 
toteutetaan Logistikas-konsernis-
sa tasaisin väliajoin. Edellinen tut-
kimus tehtiin kevättalvella 2020. 
Camp Consulting Oy:n Teppo 
Viitanen näkee tutkimusten teke-
misen tärkeänä osana oikeanlai-
sen yrityskulttuurin rakentamista 
– tai kuten Logistikaksen tapauk-
sessa, sen ylläpitämistä ja jatku-
vaa kehittämistä.

– Kun ajattelemme tulevaisuut-
ta ja kilpailuasetelmaa, näkyy tut-

kimuksen tuloksissa se, että Lo-
gistikaksen henkilöstö on kaut-
ta linjan positiivisella ja valoisalla 
mielellä. Lukemat ovat parantu-
neet edellisestä kyselystä. Iso osa 
vastaajista tekee fyysistä työs-
tä ja oman työn arvion keskiarvo 
on 8,3, mikä on jo hyvin poikke-
uksellista. Myös arvostuksen tun-
ne on noussut ja näin laajassa ky-
selyssä on huomionarvoista, että 
kyseinen lukema on erinomaisel-
la tasolla, Viitanen sanoo.

– Lähes kaikki lukemat ovat 
nousseet, mikä on kova suori-
tus kun otetaan huomioon, että jo 
edelliset luvut olivat todella kor-
keat. Tämä kertoo siitä, että esi-
miehet ovat onnistuneet omas-
sa työssään. Tästä hyvä esimerkki 
on se, että johtaminen (7,9), lähie-
simiesten kahdeksan eri tekijän 
pohjalta tehty arviointi (8,4) se-
kä turvallisuus ja luottamus (8,4) 
ovat vastausten perusteella jatka-
neet nousuaan ja ovat erittäin hy-
vällä tasolla.

Tuloksissa oli useissa osa- 
alueissa tapahtunut nousua. Min-

kälaisena kokenut ammattilainen 
näkee tutkimustulokset ja mitä 
niistä voidaan päätellä?

– Logistikaksella ihmiset ovat 
sitoutuneita ja arvostavat työanta-
jaansa. Henkilöstön hyvinvoinnista 
huolehtiminen ja halu kehittää esi-
miestyötä näkyvät aivan ylintä joh-
toa myöten. Kokoamme marras-
kuussa kaikki alueiden ja yksiköi-
den päälliköt johtoryhmän kanssa 
yhteiseen valmennukseen, jossa 
tarkennamme ja vahvistamme Lo-
gistikaksen esimiestyön linjaa ja ta-
paa. Vuoden vaihteen jälkeen ovat 
vuorossa kaikki esimiestyötä te-
kevät henkilöt. Valmennusproses-
sin tavoitteena on ylläpitää hyvää 
vuorovaikutusta kaikkien Logisti-
kaksen työntekijöiden välillä ja tar-
kentaa kehityskeskustelukulttuuria, 
PaTa-keskustelua, joka on yhteises-
ti ideoitu työntekijöiden ja esimies-
ten välisen hyvän ilmapiirin ja pa-
lautteen lisäämisen työkaluksi.

Paikallisen tekemisen 
ja osaamisen 
kunnioittamista
Logistikas-konserni toimii yh-
teensä seitsemällä paikkakunnal-
la, kun kesällä toteutunut yritys-
kauppa laajensi toimialueen myös 
Vaasan seudulle. Muut toimipai-
kat sijaitsevat Raumalla, Porissa, 
Jyväskylässä, Olkiluodossa, Noki-
alla ja Suolahdella. Yhteensä Lo-
gistikas työllistää tällä hetkellä 
noin 230 henkilöä.

– Kun mietitään viimeisintä 
laajentumista, nousi onnistumisen 
avainasemaan HR-puolen vahva 

osaaminen, eli henkilöstöpäällik-
kö Olli-Pekka Reunasen ja toimi-
tusjohtaja Toni Brigatin halu huo-
lehtia henkilöstöstä. He ovat hoi-
taneet yrityskaupan jälkeistä aikaa 
todella huolella, Viitanen kehuu.

– Toinen tärkeä tekijä on se, 
että Vaasan yksikölle tuttu Ville  
Nieminen toimii nyt yksikön 
päällikkönä. Hän on pitänyt yllä 
tietynlaista vanhaa meininkiä, jo-
hon on tuotu mukaan uusia toi-
mivia juttuja. Tästä yhtenä esi-
merkkinä toteutimme Vaasan yk-
sikköön henkilöstökyselyn, jonka 
pohjalta saimme henkilöstöl-
tä hyviä avoimia vastauksia noin 
”120” A4-kokoisen sivun edestä. 

Kovassa kasvussa olevassa yri-
tyksessä tulee huomioida tarkoin 
henkilöstö, jonka hyvinvoinnin 
merkitys heijastuu suoraan asia-
kaskokemuksiin. Jokaisella teki-
jällä on oma tärkeä roolinsa on-
nistuneen arjen eteenpäin viemi-
sessä. Fyysisesti rankkakin työ 
onnistuu mukavammin kun or-
ganisaatiolla on hyvä meininki.

– Ihmisten kanssa tulee jutel-
la ja heitä täytyy aidosti kuunnel-
la. Kun otetaan uusia toiminto-
ja haltuun, ei kannata lähteä vei-
vaamaan kaikkea uusiksi, vaan 
ottaa ne hyvät toimivat asiat jo 
olemassa olevasta ja tuoda siihen 
mukaan uusia positiivisia asioi-
ta. Kuten Toni ja Olli-Pekka sen 
hyvin sanoivat, halutaan jokai-
seen yksikköön tuoda konsernin 
Logistikaksen hyvät puolet ja sa-
maan aikaan kunnioittaa paikal-
lista tekemistä ja osaamista.  

Fyysisesti rankkakin työ  
onnistuu mukavammin  
kun organisaatiolla on  
hyvä meininki.

Logistikaksen henkilöstö on 
kautta linjan positiivisella  
ja valoisalla mielellä.
– Teppo Viitanen, Camp Consulting 



10
Logis t ikas  Sanomat

n:o 2 - 2021

Laatua, luottamusta 
ja joustavuutta 
– asiakassuhteita kehitetään tiedolla 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset ohjaavat omalta osaltaan Logistikas-
konsernin toimintojen kehitystyötä. Asiakkuuksia johdetaan tiedolla, sillä Logistikas 
haluaa kuulla asiakkaitaan ja reagoida niiden pohjalta saatuihin informaatioihin. 
Nyt toteutetussa kyselyssä esiin nousivat laatu, luotettavuus ja joustavuus.

Logistikas toteutti syksyn 2021 
aikana asiakastyytyväisyysky-
selyn, jonka pohjalta toimin-

taa ja palveluita voidaan kehittää. 
Yhteistyössä Camp Consulting 
Oy:n kanssa tehty kysely tarjo-
si hyvää tietoa onnistumisista se-
kä mahdollisista kehityskohteista.

– Haluamme tietää, mitä asi-
akkaamme ovat mieltä yhteistyös-
tämme, palveluistamme ja meis-
tä yhtiönä. Tutkimuksen pohjalta 
saamamme faktatieto auttaa mei-
tä rakentamaan toimivia kehitys-
ehdotuksia, joiden myötä voimme 
vastata asiakaskuntamme tarpei-
siin ja palvella heitä entistäkin pa-
remmin, Logistikaksen toimitus-
johtaja Toni Brigatti kertoo.

Nyt tehdyssä tutkimukses-
sa haastateltiin yhteensä 87 asia-
kasta. Heistä 26 antoi vastauksen-
sa puhelimitse ja 61 verkkokyse-
lyn kautta.

– Asiakkaat osallistuivat kyse-
lyymme todella hyvin ja kattavas-
ti. Arvostamme sitä suuresti, sil-
lä tiedämme kuinka paljon erilai-
sia kyselyitä heille tulee päivittäin. 
Yhteistyömme ja sen kehitykseen 
vaikuttaminen koetaan selkeäksi 
prioriteetiksi, mikä taas kertoo sii-
tä, että me olemme tärkeä osa hei-
dän omaa prosessiaan. Haluankin 
kiittää kaikkia osallistuneita aktii-
visuudesta ja hyvästä palautteesta. 
Kaikki tämä luo Logistikas-kon-

serniin hyvää fiilistä jatkaa kor-
kealla tasolla.

Kyselyn NPS-luku on erin-
omainen 63. Vuodesta 2020 ta-
pahtui vain pientä laskua, sillä 
vastaava lukema oli tuolloin to-
teutetussa kyselyssä 70. Asteikolla 
0-10 suosittelutodennäköisyys on 
8,8, kun se vuotta aiemmin oli 9,1. 
Asteikolla 0-10 yhteistyön jatku-
misen todennäköisyyden keskiar-
vo on erinomainen 9,3 ja se nou-
si viime vuodelta, jolloin lukema 
oli 9,1.

Vastauksissa nousi laajalti esiin 
se, että asiakkaat arvostavat muun 
muassa Logistikaksen palvelun 
laatua, luotettavuutta ja jousta-
vuutta. Avointen kysymysten vas-
tausten perusteella kehittymis-
tä odotetaan kustannustehokkuu-
dessa ja proaktiivisuudessa.

– Asiakkaamme ovat isoja toi-
mijoita, joiden prosessissa me 
olemme ketterä toimija, jonka 
kuuluu ratkaista joustavuudella ja 
ripeillä otteilla heidän haasteitaan. 
On hienoa huomata, että olemme 
onnistuneet tässä ja asiakkaamme 
myös arvostavat sitä, Brigatti sa-
noo.

– Kehitysehdotuksiin reagoim-
me jatkuvan kehittämisen peri-
aatteella. Meillä on erilaisia foo-
rumeita, joissa viedään näitä 
kehitysasioita eteenpäin. Kustan-
nustehokkuuden taso oli 7,7, mi-

kä on kohtuullisen hyvällä tasolla, 
mutta totta kai meidän tulee jat-
kaa kehitystyötä edelleen.

Asiakkaat arvioivat Logisti-
kaksen toimintaa kouluarvosanal-
la kuuden tekijän suhteen. Onnis-
tuneinta on asiakkaiden erityis-
toiveiden huomiointi (kiitettävä 
9,0). Kiitettävää tai hyvää tasoa on 
myös luotettavuus ja se, että Lo-
gistikas hoitaa asiat sovitulla taval-
la, sekä kyky reagoida nopeasti yl-
lättäviin muutoksiin (8,6). Yhteis-
työn kehittäminen Logistikaksen 
ja asiakkaan välillä sekä reklamaa-
tioiden hoito ovat keskimäärin hy-
vää tasoa (8,3). Asiakkaan erityis-
toiveiden huomiointi on parantu-
nut tasaisesti vuodesta 2018.

– Tämä oli siinä mielessä ai-
nutlaatuinen tutkimus, että en-
simmäistä kertaa meillä on mu-
kana yritysostojen kautta yhteis-
työkumppaneiksi tulleiden, eli 
Vaasan yksikön noin 15 asiakkaan 
vastauksia. Yhteinen historiamme 
on vielä lyhyt, joten saimme tie-
tyllä tapaa tietoa myös siitä, miten 
asioita on hoidettu aiemmin, ja si-
tä kautta arvokasta dataa siihen, 
mihin asioihin meidän kannat-
taa jatkossa keskittyä. Sieltä suun-
nalta saamamme positiivinen pa-
laute kertoi myös hyvää kieltä sen 
suhteen, että olemme onnistuneet 
Vaasan yksikön haltuunotossa to-
della hyvin, Brigatti kiittelee. 

”Luotettava, asiakkaan tarpeisiin 
mukautuva, alansa ammattilainen.”

”On hyvä, että Logistikaksen väki 
tekee ehdotuksia, jollaisia asiakas ei 
tule itse ajatelleeksi. Extraa perusjutun 
päälle. Jos asiakas puhuu ongelmista, 
ehdottavat ratkaisuja asiasta kuin 
asiasta, eli pyrkivät auttamaan myös 
omilla kontakteillaan.”

”Kokonaisuus toimii hyvin. Hintataso 
kilpailukykyinen. Tarpeisiin sopivat  
tilat ja palvelut.”

”Luotettavuus eli se, mitä on sovittu, 
tehdään tosi hyvin ja huolellisesti. 
Henkilöstön asenne ja käyttäytyminen 
ovat tosi hyvää, ja se saa kiitosta. 
Palvelualttius ja asenne kunnossa.”

”Helppo ja joustava yhteistyökumppani.”

”Avoin rehellinen yritys, joka on valmis 
pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Kehitetään 
molemmin puolin. Logistikas on ketterä 
vaikka on iso firma.”

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Asiakastyytyväisyys-
kyselyn palautteita:
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Logistikas Oy:n yhteistyö-
kumppani, yrityksille verk-
kokaupparatkaisuja kehittä-

vä Innoflame Oy myi lokakuus-
sa enemmistön osakekannoistaan 
suomalaiselle pääomasijoittaja 
Korona Invest Oy:lle. Innoflame 
tähtää vahvaan kasvuun digitali-
soituvassa markkinassa.

– Olemme juuri nyt sellaises-
sa vaiheessa jolloin halusimme 
mukaan kumppanin, jonka kans-
sa voimme suunnata kohti kasvua. 
Valitsimme kokeneen ja luotetta-
van suomalaisen pääomasijoitta-
jan, ja haluamme olla digitalisaa-
tion kärjessä sekä kasvaa markki-
naa nopeammin. Hyvin pitkälti 
siis samalla tavalla kuin Logisti-
kas kasvatti hartioitaan vuosi sit-
ten Sievi Capitalin kanssa, Inno-
flamen perustaja ja pääomistaja 
Sami Savela kertoo.

Savela sekä toinen perustaja ja 
pääomistaja Ronny Rubin jäivät 
uuteen yhtiöön vähemmistöosak-
kaiksi. Savela jatkaa yrityksen toi-
mitusjohtajana ja Rubin myynti-
johtajana. Yhtiön nimi, pääkont-
tori ja logo säilyvät ennallaan.

– Toimimme nyt Helsingis-

sä, Porissa ja Tampereella, mutta 
tulevaisuudessa haluamme pääs-
tä uusille paikkakunnille. Kas-
vua haetaan myös yritysostojen 
kautta. Korona Investilla on pit-
kä kokemus suomalaisten kasvu-
yritysten kehittämisestä. Löysim-
me nopeasti yhteisen näkemyk-
sen, miten voimme kehittää yhtiö 
kannattavasti ja vastuullisesti sekä 
luoda Suomeen lisää työpaikkoja.

Innoflame on nimensä mukai-
sesti innovatiivinen toimija. Yk-
si hyvä esimerkki tästä on suu-
reen suosioon noussut perfectfin-
nish.fi-sivusto, josta esimerkiksi 
yritykset voivat helposti hankkia 
lahjakortteja henkilöstölle ja asi-
akkaille.

– Sivustolta voi ostaa koodin, 
jolla vastaanottaja saa valita itsel-
leen sopivimman lahjan. Laaduk-
kaista ja monipuolisista valikoi-
mista löytyy yhtä lailla fyysisiä 
tuotteita kuin aineellisia vaihtoeh-
toja, kuten esimerkiksi leffalippu-
ja, TV-kanavapaketteja ja äänikir-
japalveluiden käyttöoikeuksia.

– Lahjakortin voi tilata vaikka 
päivää ennen joulua ja määritellä 
lahjansaajan sähköpostiosoitteel-

la. Vaihtoehtoisesti lahjan voi os-
taa vaikka jo tänään ja halutessaan 
ajastaa sen niin, että lahjakortti 
saapuu vastaanottajan sähköpos-
tiin jouluaattona. Vaihtoehtona on 
myös painettu lahjakortti.

Logistikas huolehtii Innofla-
men tilaukset Porin yksiköstään. 
Raumalla tehdään varastointia se-

kä joulutuotteiden paketointia. 
Palvelukonseptiin kuuluu keräilyt, 
merkinnät ja lähetykset.

– Yhteistyömme toimii todel-
la hyvin. Logistikas pystyy rea-
goimaan nopeasti meidän kausi-
huippuihimme, kuten esimerkiksi 
joulusesonkiin. Laajat resurssit ta-
kaavat nopean reagointikyvyn li-

säksi logistiikkamme korkean laa-
dun, Savela kiittelee.

– Tulevaisuuden kasvun kiih-
dyttämisen myötä myös volyymit 
kasvavat ja samassa suhteessa kas-
vavat työstettävien pakettien mää-
rä. Se mikä sataa tilauskasvuna 
meidän laariimme, sataa myös yh-
teistyömme laariin.  

AJANKOHTAISTA

Innoflame myi  
osake-enemmistön  
Korona Investille
– kiihtyvä kasvu luo lisäarvoa myös  
logistiikan yhteistyöhön

Logistikas-konsernin Vaasan 
yksiköiden rekrytointi saa-
tiin onnistuneesti päätökseen 

lokakuussa. Useiden hakijoiden 
joukosta valittiin Logistikas Vaa-
sa Oy:lle pakkaamon työnjohtaja 
ja Logistikas Tehdaspalvelut Oy:l-
le tehdaspalveluiden työnjohtaja. 
Heidän lisäkseen samassa yhtey-
dessä rekrytoitiin kaksi varasto-
työntekijää.

– Panostimme tähän rekrytoin-
tiin normaalia enemmän löytääk-
semme tehtäviin juuri oikeat hen-
kilöt. Oli hienoa huomata, kuinka 
paljon tehtävät kiinnostivat, sillä 
saimme erittäin paljon hakemuk-
sia, joiden pohjalta teimme enem-
män haastatteluja kuin aiemmin 
vastaavissa tilanteissa. Näiden jou-
kosta löysimme kaikkiin tehtäviin 
parhaat osaajat, henkilöstöpäällik-
kö Olli-Pekka Reunanen kertoo.

Pakkaamon työnjohtajaksi va-

littiin Timo Nieminen ja tehdas-
palveluihin Jesper Norrgårds. 
Vaasan yksikön päällikkö Ville 
Nieminen kuvailee kaksikon tuo-
van hyvällä tavalla erilaista koke-
musta, näkemystä ja tietotaitoa.

– Tavoitteenamme oli saada 
useita eri taustaisia hakijoita, ja tä-
mä toive toteutui. Tehtäviin tu-
li kymmenkunta hyvää hakemusta, 
joista lähes kaikki haastateltiin. Ta-
voitteenamme oli löytää Timon kal-
tainen aiempaa esimieskokemusta 
omaava kokeneempi tekijä sekä Jes-
perin kaltainen uusia ajatuksia tuo-
va, oman esimiesuransa alussa oleva 
tekijä, Nieminen taustoittaa.

Timo Nieminen on koulutuk-
seltaan kemian insinööri ja työs-
kennellyt aiemmin urallaan muun 
muassa pakkaustoiminnoissa. Tra-
denomin koulutuksen omaava Jes-
per Norrgårds tuntee tehdasympä-
ristöt ja niiden toimintatavat.

– Heillä on molemmilla taus-
taa tuotantotaloudesta. Koulutus-
tausta tuo oman lisänsä yrityskult-
tuuriin, kuten myös aiempi työ- ja 
esimieskokemus. Löysimme meil-
le hyvät ja osaavat tyypit, jotka 
osoittivat selkeästi jo haastattelu-
vaiheessa haluavansa juuri Logis-
tikaksen palvelukseen.

Logistikas laajensi Vaasan seu-
dulle yritysostoin kesällä 2021. 
Positiivinen tekemisen meinin-
ki näkyy laajalti niin alueen teol-
lisuudessa kuin Logistikaksen toi-
minnassa.

– Markkinat ovat piristyneet 
käytännössä samaan aikaan kesäl-
lä toteutuneen yrityskaupan kans-
sa. Olemme luottavaisia markki-
natilanteen suhteen ja tuntosarvet 
ovat koko ajan pystyssä. Uskon, 
että tulevaisuudessa tulee olemaan 
tarvetta myös lisärekrytoinneille, 
Nieminen toteaa.  

Vaasan yksiköihin rekrytoitiin työnjohtajat

 Yhteistyömme toimii todella hyvin. Logistikas pystyy 
reagoimaan nopeasti meidän kausihuippuihimme
– Sami Savela, Innoflame



TULOSYKSIKÖT

Logistikaksen tulosyksiköt 
sijaitsevat logistisesti 
edullisilla paikoilla 
länsirannikolla 
ja Keski-Suomessa.
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OLKILUOTO
• Logistikas on toiminut Olkiluodon 

ydinvoimalan alueella vuodesta 2016 
lähtien.

• Yhtiö hallinnoi kokonaisvaltaisesti  
ydinvoimalan ulkoistettua logistiikkaa. 

• Palvelut sisältävät tavara- ja 
tietohallinnat, kuljetuspalvelut 
ja sisälogistiikan sekä kattavat 
lisäarvopalvelut. Yhtiö vastaa 
myös käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoituslaitoksen 
rakennusaikaisesta logistiikasta. 

RAUMA
• Logistikas toimii Raumalla seitsemässä 

eri lokaatiossa, jotka kaikki ovat 
sataman välittömässä läheisyydessä.

• Rauman satama on Suomen 
kolmanneksi suurin konttisatama. 

• Asiakaskunta koostuu tuonti- ja 
vientiasiakkaista sekä teollisuuden 
toimijoista. 

• Yhtiön optimaalinen sijainti 
logistiikkaketjun kannalta tuottaa 
kustannussäästöjä asiakkaille ja 
yhtiölle. 

• Lakarin moderni 12 000 
m2 logistiikkakeskus otettiin 
käyttöön vuonna 2016 Lakarin 
teollisuusalueella, jonka sijainti on 
valtateiden  
8 ja 12 välittömässä läheisyydessä.  

• Yhtiö toimii Rauman telakan alueella 
verkostokumppanina vastaten mm. 
teräslogistiikasta, alueen sisäisistä 
kuljetuksista ja nostoista sekä 
varastointipalveluista.

SUOLAHTI
• Suolahdessa yhtiö palvelee 

kokoonpanevaa teollisuutta ja 
toimittaa tuotantokomponentteja 
aikataulutetusti tuotantolinjalle.

• Asiakkaat edellyttävät erittäin 
korkeaa palvelun laatutasoa ja 
luotettavuutta. 

NOKIA
• Toimimme Nokialla asiakkaan 

tuotantotiloissa vastaten 
kunnossapidon ulkoistetusta 
varastopalvelusta. 

• Päivittäiset palvelut sisältävät  
esim. tuotteiden vastaanoton, 
varastoinnin, keräilyn,  
inventaario- ja saldohallinnan. 

JYVÄSKYLÄ
• Jyväskylän logistiikkakeskus avattiin 

vuonna 2011
• Katettua varastotilaa on yhteensä  

30 000 m2 
• Palvelukonsepti sisältää teollisuus-

komponenttien varastointipalvelut,  
tuotantokomponenttien keräilyn ja syöt-
tämisen, varaosalogistiikan sekä rengas-
logistiikka- ja esipakkaustoiminnot. 

1

2

VAASA
• Logistikas laajeni Vaasaan kesällä 

2021 tehdyn yritysoston kautta. 
• Asiakaskunta koostuu merkittävistä 

energia-alan yhtiöistä, 
joille tuotetaan perinteisten 
varastointipalveluiden lisäksi 
projektipakkausta. 

• Olemme osa asiakkaan 
tuotantoprosessia vastaten mm. 
vaativien tuotteiden kokoonpanosta. 

• Noin 60 työntekijää  
ja 25 000 m2 tilat 

4

PORI
• Logistikas on toiminut Porissa vuodesta 

2019 lähtien asiakkaan ulkoistettua 
sisälogistiikan henkilökuntineen. 

• Lisäarvopalveluvalikoima kattaa 
asiakkaan tuotteiden merkkaukset 
useilla eri tavoilla (mm. prässäys, laser, 
UV, tarroitus) 
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