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L O G I S T I K A S

ALKUVUODET
1997-2006

KASVUN VUODET
2007-2013

1997 Contu-Trans 
Oy perustetaan 
Ari Salmen ja 
Jukka Kontulan 
toimesta. Yhtiö 
työllistää Raumalla 
kolme henkilöä, 
eli toimitusjohtaja 
Kontulan lisäksi 
Minna Salmen ja 
Jarkko Isotalon.

1998 Contu-
Trans Oy ostaa 
Materpoint Oy:n 
liiketoiminnan.

1999 Ari Salmi 
aloittaa yhtiön 
toimitusjohtajana.

2000 
Ensimmäinen 
ulkopuolinen 
hallitus, jossa 
ovat Ari Salmen 
lisäksi Eino-
Pekka Vuorento 
ja Jyrki Lehti, 
sekä myöhemmin 
Juhani Salo.

2000 Yhtiö 
ostaa Raumalta 
Hakunintie 12 
kiinteistön, jossa se 
on aiemmin ollut 
vuokralla.

2001 Yhtiö 
rakentaa 
Hakunintie 26 
terminaalin, 
jonka se omistaa 
kokonaan itse.

2003 Nykyinen 
toimitusjohtaja 
Toni Brigatti 
aloittaa työuransa 
Logistikaksella.

2003 Liikevaihto 
ylittää ensimmäisen 
kerran 1 miljoonaa 
euroa.

2005 Yhtiö  
vaihtaa 
nimekseeen  
CT-Logistics Oy.

2007 Kuljetusliiketoiminta 
loppuu ja omat 
autot myydään pois. 
Tästä eteenpäin 
keskitytään ainoastaan 
tavarankäsittelyyn ja 
varastointiin.

2007 Kymmenen 
vuoden ajan kestänyt 
yhteistyö merkittävän 
meriteollisuuden 
toimijan kanssa alkaa. 
Palvelukokonaisuutta 
laajennetaan 
kattamaan tuotannon 
sisälogistiikka, kittaukset 
ja projektilogistiikka. 
Kokonaisuutta kehitetään 
yhdessä asiakkaan 
kanssa.

2008 Perustetaan 
Logistikas Oy, jolle  
CT-Logistics Oy:n  
liiketoiminta siirretään. 
Nimen keksii  
markkinointi guru  
Mikko Paana. Samalla 
CT-Logistics Oy muuttaa 
nimensä Olderman 
Oy:ksi ja siitä tulee 
konserniomistaja, jonka 
Ari Salmi omistaa ja 
jolle jäävät myös yhtiön 
kiinteistöt.

2008 Liikevaihto 
ja henkilöstömäärä 
tuplaantuvat. Yhtiö 
työllistää nyt noin  
100 henkilöä.

2009 Yhtiö 
laajentaa 
toimialuettaan 
Pirkanmaan 
seudulle.

Vuosi 2022 on ollut Logistikakselle juhlan aikaa, sillä konserni täyttää 
25 vuotta. Alkujaan Contu-Trans - ja hetken aikaa CT-Logistics -nimellä 
toiminut yhtiö perustettiin lokakuussa vuonna 1997 Ari Salmen ja Jukka 
Kontulan toimesta.

Viimeisen reilun kahden vuosikymmenen varrelle mahtuu monenlaista 
– omistusmuutoksia, kasvua ja notkahdus sekä uudet kasvun vuodet 
ja ensimmäinen yrityskauppa. Logistikas on kasvanut 25 vuodessa 
kolmen työntekijän ja yhden toimipisteen yrityksestä noin 250 henkilöä 
kymmenellä eri paikkakunnalla työllistäväksi neljän yhtiön konserniksi, 
jonka liikevaihto oli vuonna 2022 jo noin 22 miljoonaa euroa.

Käymme tällä aukeamalla läpi yrityksen historiaa aikajanan sekä 
lyhyiden muisteluiden muodossa. Laajemmat artikkelit tältä aukeamalta 
löytyvistä nostoista voit lukea nettisivuillamme www.logistikas.fi

25-vuotias Logistikas on kovaa kiveä, 
jossa mikään ei ole bluffia. Arvot 
perustuvat rehellisyyteen ja avoimuu-
teen. Nämä arvot ovat rakentuneet jo 
heti ensimmäisestä päivästä lähtien, 
jolloin lähdimme liikkeelle käytännössä 
tyhjästä, alkupääomana vain pankista 
saamani 60 000 markan lainarahoitus.

Matkaan mahtuu paljon palkitsevia 
kokemuksia, kuten luonnollisesti myös 
opettavaisia hetkiä. Logistikaksella on 
alusta alkaen ollut yhteiseen toiminta-
kulttuuriin sitoutunut henkilöstö.

Yrittäjätaipaleeni yksi ehdoton 
vahvuus on perheeni, joka on taannut 
rauhan olla yrittäjä muista kuin 
taloudellisista syistä. Sitä kautta olen 
voinut kehittää yrityksiä harkitusti ja 

suunnitelmallisesti.
Olen käyttänyt usein vertauskuvana 

lumipalloa, johon ei tartu määräänsä 
enempää lunta, mutta kun sitä jaksaa 
sitkeästi pyörittää, sen pinta-ala kasvaa 
niin, että seuraavilla pyöräytyksillä 
siihen tarttuu aina hieman enemmän 
lunta. On selvää, että pallo ei aina 
pyörähdä oikeaan suuntaa, mutta on 
tärkeää osata oikaista sen liikerata 
oikealla hetkellä. 

Kun nyt katson Logistikaksen 
taakse jäänyttä jälkeä, ei se ole viiva-
suora, mutta suunta käy selvästi ilmi. 
Tuohon matkaan mahtuu paljon palkit-
sevia kokemuksia, kuten myös opetta-
vaisia hetkiä.

Terveiden ajatusten ja 
arvojen nuori aikuinen

Ari Salmi
PERUSTAJA, OSAKAS, 
HALLITUKSEN JÄSEN
Logistikas Oy

Kekkilä on kulkenut Logistikaksen matkassa 
koko menneen 25 vuoden ajan. Logistikas 
huolehtii toimitusketjumme tärkeästä osasta 
itsenäisesti. Luvattu laatu ja toimintavarmuus 
näkyvät läpi koko ketjun.

Vuosittaisissa volyymeissa on jonkin verran 
vaihteluja, mutta Logistikas kykenee reagoi-
maan ketterästi muuttuviin tarpeisiin. Meidän 
välillämme on alusta lähtien ollut hyvin vahva 
luottamus.

Yksi nopeaa reagointia vaatinut kriisitilanne 
koettiin vuonna 2010, jolloin meillä oli tehdas-
palo. Jouduimme siirtämään tuolloin osan Eura-
joen tuotannosta väliaikaisesti Eestiin ja osan 
Haukinevalle. Logistikas hoiti tuolloin kaikki 
kuljetukset.

Yhteistyömme toimivuuden takaa hyvä ja 
joustava asiakaspalvelu, sekä monin eri tavoin 
palveluun motivoitunut henkilöstö. Logistikas 
välittää meistä asiakkaana.

Haluan toivottaa Logistikakselle täydestä 
sydämestäni menestystä myös seuraaville 
vuosikymmenille.

Luottamus 
rakentuu aidosta 
välittämisestä

Maarit Vainio-Ketola
LOGISTIIKKAKOORDINAATTORI, 
AMMATTILIIKETOIMINTA
Kekkilä Eurajoki
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KASVUN VUODET
2007-2013

UUDELLEEN  
JÄR JESTÄYTYMISEN 

VUODET
2014-2016

UUDET KASVUN 
VUODET
2017-2019

SIEVI CAPITALIN  
AIKA
2020-

2011 Jyväskylän 
yksikkö aloittaa 
toimintansa 
Säynätsalossa.

2013 Ari Salmi 
siirtyy hallituksen 
puheenjohtajaksi.

2013 Logistikas 
Hankinta Oy 
perustetaan 
tuottamaan KELAn 
äitiyspakkauksiin 
liittyvät palvelut.

2022 Toiminta 
alkaa Jämsässä, 
Hämeenlinnassa ja 
Saarijärvellä.

2022 Logistikas 
toimii kymmenellä 
paikkakunnalla ja 
työllistää yhteensä 
noin 250 logistiikka-
alan ammattilaista.

2022 Yhtiö 
ottaa merkittävän 
kasvuloikan. Tammi-
syyskuun liikevaihto 
kasvaa peräti 50 % 
vertailukaudesta.

2021 Logistikas tekee 
yhtiön ensimmäiset 
yritysostot, kun se 
ostaa Piccolo Group 
Oy:n kaksi Vaasassa 
toimivaa yhtiötä 
Piccolo Packing Oy:n 
ja Piccolo Solutions 
Oy:n.

2021 Logistikas-
konserniin kuuluvat 
Logistikas Palvelut Oy, 
Logistikas Hankinta 
Oy, Logistikas Vaasa 
Oy ja Logistikas 
Tehdaspalvelut Oy.

2021 Liikevaihto 
kasvaa 22 miljoonaan 
euroon.

2020 Logistikaksen 
osake-enemmistö 
myydään pääoma-
sijoitusyhtiö Sievi 
Capital Oyj:lle.

2014 Rauma Marine  
Constructions Oy  
aloittaa toimintansa  
ja Logistikaksesta  
tulee yksi sen verkosto-
kumppaneista.

2015 Nykyinen 
toimitusjohtaja 
Toni Brigatti 
aloittaa 
tehtävässään.

2015 Lakarin 
logistiikkakeskus 
vihitään käyttöön.

2016 Olkiluodon 
yksikkö aloittaa 
toimintansa.

2017 Nokian 
yksikkö aloittaa 
toimintansa.

2018 Toiminta 
käynnistyy 
Suolahdella.

Kasvu syvällä yhtiön 
DNA:ssa

Aloitin työt Logistikaksella vuonna 2003 
erilaisten varastotöiden parissa. Pari vuotta 
myöhemmin pääsin syventymään Ari Salmen 
opastuksella myyntityöhön. Toimitusjohtajana 
aloitin elokuussa 2015.

Kaikki muutokset ja jatkuva uuden oppi-
minen ovat pitäneet mielen virkeänä viimeisen 
19 vuoden ajan. Monipuolinen asiakaskunta 
sekä uusien ihmisten tapaaminen ovat tämän 
työn rikkaus.

Meillä on pitkiä asiakassuhteita, joissa 
parhaimmillaan saman pöydän ääressä istuvat 
toisiaan kunnioittavat kumppanit suunnitte-
lemassa, miten asiat hoidetaan. Monivuotiset 
sopimukset ovat mahdollistaneet pitkäjänteisen 
yhteistyön. 25 vuoden aikana yksikään asiakas 
ei ole lähtenyt palvelutasomme takia.

Kasvu on ollut syvällä yhtiön DNA:ssa alusta 
alkaen. 25-vuotiaan Logistikaksen vahva pohja 
rakentuu osaavaan, motivoituneeseen ja hyvin-
voivaan henkilöstöön. Haluamme vaalia ja yllä-
pitää positiivisuuden kierrettä.

Toni Brigatti
TOIMITUSJOHTAJA, OSAKAS
Logistikas Oy

Vahva oma 
identiteetti

Kun Logistikas kesällä 2021 laajensi Vaasaan, 
koin muutoksen hienona mahdollisuutena. 
Löysimme nopeasti eri yksiköiden välillä syner-
giaetuja, joiden avulla pystymme tuottamaan 
asiakkaillemme lisäarvoa.

Saimme myös laajemman tuen HR-, myynti- 
ja talousasioiden osalta, sekä pystyimme laajen-
tamaan osaamista Vaasassa ja tuomaan omaa 
erikoisosaamistamme konsernin muiden yksi-
köiden käyttöön.

25-vuotiaalle Logistikakselle on kehittynyt 
oma identiteetti sekä vahva asiakaskunta. Tukeva 
jalansija satamakaupunki Raumalla on hieno 
referenssi etenkin nyt, kun yhtiöllä on menossa 
kasvunvaihe, jossa laajennetaan palveluver-
kostoa ja läsnäoloa eri puolella Suomea.

Yhtiön historia on erittäin vaiherikas ja 
hieno. Töitä on tehty monella rintamalla harti-
avoimin, jotta Logistikas on se, mitä se tänä 
päivänä on – oman alansa ehdotonta huippua. 
Me tämän päivän työntekijät luomme päivittäin 
yhdessä tätä hetkeä sekä tulevaisuutta.

Ville Nieminen
OPERATIIVINEN JOHTAJA
Logistikas Oy

Logistikas Oy toimii yhtenä tärkeänä kump-
panina Metsä Fibren Rauman sellutehtaan 
verkosto maisessa toimintatavassa. Logistikas 
huolehtii tehtaalla tarvittavien tuotteiden varas-
toinnista omissa tiloissaan.

Logistikas vastaanottaa ja hyllyttää tuotteet, 
jonka jälkeen sellutehdas saa tiedon vastaan-
otetuista tavaroista. Metsä Fibren toiminnanoh-
jausjärjestelmästä näkee Logistikaksella olevat 
tavarat, joita toimitetaan tehtaalle tilauksesta 
kahden tunnin vasteajan sisällä vuorokauden-
ajasta ja viikonpäivästä riippumatta.

25 vuoden aikana jokainen toimitus on 
tapahtunut kyseisen aikavälin sisällä, mikä 
kertoo jo paljon saamamme päivystyspalvelun 
korkeasta tasosta – luvatusta ja sovitusta pide-
tään kiinni. Tuotannollisesti tärkeät tarvikkeet 
tarvitaan toisinaan hyvinkin nopeasti, sillä jos 
tehdas joudutaan syystä tai toisesta ajamaan 
alas, on jokainen seisakkitunti kallis.

Luvatusta ja 
sovitusta pidetään 
poikkeuksetta kiinni

Arto Kankaanpää
INVESTMENT SOURCING MANAGER,  
MG SOURCING AND LOGISTICS
Metsä Group
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PÄÄKIRJOITUS

L
ogistikas on toiminut 25 
vuotta ja luet parhaillaan 
Logistikas Sanomien juhla-
numeroa. Olemme koosta-
neet aiheita vuosien varrelta 

ja haastatelleet yhtiön historian 
aikana useissa eri rooleissa olleita 
henkilöitä. Monet heistä ovat 
olleet mukana jo yhtiön ensihet-
kistä lähtien. 25 vuoteen mahtuu 
jo monenlaisia kokemuksia ja 
muutoksia, mutta alusta alkaen 
ohjenuorana on ollut luoda logis-
tiikkapalveluiden tarjoaja, joka 
kasvatetaan sellaiseen kokoluok-
kaan, jossa kestetään paremmin 
mahdolliset ajoittaiset takais-
kutkin. Samalla olemme pyrkineet 
säilyttämään ketteryyden ja erin-
omaisen asiakastyytyväisyyden.

Vuosittaisen asiakastutkimuk-
semme tuloksia esitellään jälleen 
tässä lehdessä. NPS-lukumme oli 
tällä kertaa 62, mikä on sama taso 
kuin viime vuonna tehdyssä tutki-
muksessa. Suuret kiitokset palau-
tetta antaneille asiakkaillemme 
hyvästä yhteistyöstä. Samalla 

haluan kiittää myös koko henki-
lökuntaamme saaduista tuloksista. 
Palveluyrityksessä jokaisen päivit-
täinen tekeminen vaikuttaa asia-
kaskokemukseen, joten pidetään 
tästä tasosta kiinni jatkossakin.   

Kesän ja syksyn aikana olemme 
tehneet organisaatiossamme useita 
muutoksia, jotka kaikki tähtäävät 
siihen, että olemme valmiita 
menossa oleviin ja tuleviin 
kasvuloikkiin. Pääomistajamme 
Sievi Capitalin puolivuotiskatsa-
uksessa informoitiin liikevaih-
tomme kasvaneen tämän vuoden 
aikana 68 %. Olen erityisen tyyty-
väinen siihen, että olemme löytä-
neet yhtiön sisältä uusia vastuun-
kantajia ja pystyneet tarjoamaan 
ammattilaisillemme mahdolli-
suuksia edetä omalla työurallaan. 
Olen itse tästä hyvä esimerkki; 
tullessani taloon vuonna 2003 
aloitin purkamalla kontteja ja 
tekemällä kaikkia varastopuolen 
töitä. Jatkuva uuden oppiminen on 
tuonut ajan myötä lisää vastuuta.

Logist i ikkamarkkinoil la 

vallitsee edelleen kova kysyntä 
etenkin varastointipalveluille. 
Samalla pohdituttavat nousevat 
kustannukset energian ja toimi-
tilojen osalta. Vallitseva maail-
mantilanne ja mahdolliset nopeat 
muutokset tuovat epävarmuutta 
ennustamiseen, mutta uskomme 
liiketoimintamme kannattavaan 
kasvuun myös tulevina vuosina. 
Olemme pystyneet vahvista-
maan markkinaosuuttamme 
strategiamme mukaisissa vaati-
vissa teollisissa toimintaympä-
ristöissä, joihin olemme luoneet 
asiakaskohtaisesti räätälöityjä 
palvelukonsepteja.  

Osa lukijoista varmasti tuntee 
allekirjoittaneen niin hyvin, että 

tietää kuinka hyvältä tuntuu nähdä 
kerrankin heavy rock -muusikko 
oman yrityksen lehden kannessa. 
Apocalyptican Eicca Toppinen 
antoi meille haastattelun Kesä-
VirratSoi-tapahtumassa, jonka 
järjestämistä hallituksemme 
puheenjohtaja Tomas Heden-
borg harrastaa muiden toimiensa 
ohessa. Eicca avaa haastattelussa 
näkemyksiään erilaisesta työyh-
teisöstä, rock-bändin logistii-
kasta sekä yrityselämän ja taitei-
lijanuran yhdistämisestä. Olin 
katsomassa Apocalyptican kirk-
kokonserttia Virroilla ja mieleen 
jäi Eican ajatuksia herättävä väli-
spiikki liittyen raskaan rockin esit-
tämiseen jousisoittimilla: ”Heavy 

rockia voi soittaa millä tahansa 
soittimilla, heavy on mielentila!” 
Mihin tilaan sinä mielesi asetat? 

  
 
Toivotan asiakkaille, 
henkilöstölle ja sidosryhmille 
hyvää ja rauhallista joulunaikaa 
sekä menestyksekästä uutta 
vuotta 2023.
 

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

Arvoisa lukija,

” Jatkuva uuden  
oppiminen on tuonut  
ajan myötä lisää vastuuta.”

JULKAISIJA 
LOGISTIKAS OY
Hakunintie 26, 
26100 Rauma 

02 8376 9600
info@logistikas.fi

logistikas.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Toni Brigatti

TOIMITUS JA ULKOASU 
Viestintäosakeyhtiö Bonde

KUVAT:  
Elmeri Elo

Jaakko Jaskari
Matti Nenonen
Pauliina Puputti 
Marko Östman

TAITTO: 
Mikko Ollikainen

PAINO: 
Sata-Seri Oy

LOGISTIKAS 
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2/2022

PRYKÄLT

Inflaation trilemma

E
nsimmäistä kertaa 
ainakin vuosikym-
meneen inflaatiosta 
on tullut iso ongelma 
lähes kaikille yrityksille 

ympäri maailmaa. Monet ekono-
mistit uskovat nykyisen inflaa-
tioaallon kestävän vielä vuosia, 
joten valitsevaan tilanteeseen on 
sopeuduttava – ja mieluummin 
pyrittävä kääntämään se voitoksi.

Trilemmaksi kutsutaan tilan-
netta, jossa on valittava kolmen 
vaihtoehdon välillä, jotka vaikut-
tavat yhtä epätoivottavilta.

Yrityksen klassinen vastaus 
inflaatioon on joko järkyttää asiak-
kaita nostamalla hintoja, tai sijoittajia 
leikkaamalla marginaaleja tai leik-
kaamalla kuluja, joka järkyttää näitä 
ja kaikkia muitakin sidosryhmiä. 
Tämä on inflaation trilemma.

Tavaroiden ja palveluiden 

hinnat ovat kuitenkin nousussa, 
joten järkytyksiltä ei voi välttyä. 
Vai voiko? 

Taktisen haasteen sijasta 
inflaatio pitäisi nähdä strategi-
sena mahdollisuutena. Monen 
yrityksen kannattaisi pohtia sen 
asemasta, kuinka paljon enemmän 
asiakkailta tulisi veloittaa, miten ja 
miksi asiakkaita pitäisi veloittaa 
ylipäätänsä.. Logistikaksella on 
kykyä kuunnella asiakasta ja 
reagoida ketterästi. 

Uudet hinnoittelumallit ja 
avoin tiedonvaihto asiakkaiden 
kanssa lisäävät ennakoitavuutta, 
helpottavat johtamista ja koituvat 
molempien osapuolten hyödyksi. 
Jatkuva prosessien virtaviivais-
taminen, lisääntyvä automati-
sointi ja tuottavuuden paran-
taminen ovat tehokkaita aseita 
inflaatiopeikkoa vastaan. Tuot-

tavuutta seuraavat ja parantavat 
teknologiat ja sovellukset voivat 
olla suureksi avuksi tässä taiste-
lussa. Varastotasojen nosto voi 
myös olla yritykselle tehokas tapa 
hyötyä inflaatioympäristöstä ja 
samalla välttää komponenttipulaa 
ja vähentää tuotantokapeikkoja.

Hinnankorotuksilta ei koko-
naan vältytä, mutta puolivil-

laisen lopputuloksen asemasta 
voimme yhdessä saada aikaan 
jotakin paljon parempaa.   

Jussi Majamaa
HALLITUKSEN JÄSEN, LOGISTIKAS 
TOIMITUSJOHTAJA, 
Sievi Capital

” Logistikaksella on kykyä kuunnella 
asiakasta ja reagoida ketterästi.”
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Ajoittain Apocalyptican työstä vain viisi prosenttia on musiikkia, ja siitäkin 

yleisö näkee pienen välähdyksen. Muusikko ja toimitusjohtaja Eicca Toppinen 

kertoo, mikä on magian salaisuus ja kuinka poikkeuksellinen työyhteisö toimii.
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S
ellometalliyhtye Apoca-
lyptica on ollut suoma-
lainen vientituote jo 25 
vuotta. Yhdeksää studi-
oalbumia ja kokoelmale-

vyjä on myyty maailmanlaajuisesti 
noin 4,5 miljoonaa kappaletta.

Yhtye on tehnyt yli tuhat 
keikkaa jo 64 maassa. Tuorein 
maapiste tuli äskettäin Tiranan 
Amifteatrissa Albaniassa.

– Maapisteiden kerääminen on 
omalla tavallaan tärkeää, mutta 
niitä alkaa olla entistä vaikeampi 
saada. Se muuttuu haastavaksi 50. 
maan kohdalla, naurahtaa yhtyeen 
perustaja ja sellisti Eicca Toppinen.

Kiertueet vaativat aina tarkkaa 

suunnittelua. Järjestelyt ja logis-
tiikka ovat osa muusikoiden 
arkea. Apocalypticalla on agentit 
Pohjois-Amerikassa ja Englan-
nissa, Toppinen hoitaa itse Suomen 
keikat.

Agentit pitävät yhteyttä 
promoottoreihin, jotka miettivät 
soittopaikkojen kokoa, potentiaa-
lista kysyntää ja lipunhintoja. 

– Agentit aikatauluttavat ja 
suunnittelevat esimerkiksi logis-
tiikan, jossa otetaan huomioon 
kustannustehokkuus ja ympäris-
töystävällisyys. Managerimme 
on tässä tärkeässä roolissa, 
mutta meil lä on itsel lä se 
viimeinen sana.

Kurinalaista työtä ja 
mielenhallintaa
Kiertueryhmään kuuluu tekni-
koineen kymmenkunta henkeä. 
Entisaikojen rock’n roll -elämä ei 
onnistuisi, sillä yleisö on vaati-
vampaa ja työtahti kovempaa. 
Kurinalaisuus korostuu, kun 
vedetään vuoden aikana jopa sata 
keikkaa eri puolilla maailmaa.

– Keikan soittaminen on 
hyvin vahva stimulantti. Kroppa 
tottuu siihen, että illalla kun muut 
valmistautuvat nukkumaan, tulee 
itse olla parhaimmillaan. Siitä 
irtautuminen vaatii omat toimen-
piteensä, sillä fysiikka ei irtaannu 
keikkatilasta aina kovin helposti.

– Riittävällä levolla on tärkeä 
rooli. Jaksaminen on psyykkinen 
asia. Jos kiertue-elämän antaa 
muuttua rutiiniksi, ottavat nega-
tiiviset asiat tien päällä hallitsevan 
roolin omassa ajattelussa. Se syö 
pikkuhiljaa motivaatiota, mikä ajaa 

huonoihin ratkaisuihin.
Toppinen aloitti Yhdysvaltojen 

kiertueella oman pään sisäisen 
kiitollisuusharjoittelun, jossa hän 
muistuttaa itseään päivittäin siitä, 
kuinka hienoa on päästä soitta-
maan eri paikkoihin.

– Ei ole väliä, kuinka mones 
keikka tämä on tällä viikolla 
minulle, sillä yleisölle kyseessä on 
ainutkertainen tapahtuma. Haluan 
kunnioittaa sitä, että ihmiset ovat 
järjestäneet elämänsä niin, että he 
ovat ostaneet lipun ja tulevat sinä 
iltana paikalle. Tämä vahvistaa 
positiivista ajattelua ja tunteita, 
mikä auttaa kehoa toimimaan 
paremmin.

KUKA?
 
Eicca Toppinen
Syntynyt Vantaalla 5.8.1975
Apocalyptica-yhtyeen 
perustajajäsen, Apocalyptica 
Agency Oy:n toimitusjohtaja

APOCALYPTICA: Sellistit Eicca 
Toppinen, Paavo Lötjönen ja  
Perttu Kivilaakso, sekä  
rumpali Mikko Sirén

STUDIOALBUMIT: Plays Metallica 
by Four Sellos (1996), Inquisition 
Symphony (1998), Cult (2000), 
Reflections (2003), Apocalyptica 
(2005), World Collide (2007), 
7th Symphony (2010), 
Shadowmaker (2015), 
Cell-0 (2020)

VIERAILIJOINA kappaleilla  
muun muassa Corey Taylor,  
Till Lindemann, Max Cavalera, 
Gavin Rossdale, Sandra Nasic, 
Nina Hagen, Ville Valo ja  
Lauri Ylönen

SÄVELTÄNYT musiikkia myös 
elokuviin, teattereihin ja 
kansallisoopperaan.

”Bändihän on 
ehkä vaikein  
työhallinnollinen  
yksikkö.” 
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Maagisen keikan 
salaisuus
Parhaimmillaan saumaton 
yhteistyö synnyttää flow-tilan, 
joka heijastuu suoraan yleisöön.

– Minulle soittaminen on 
aina ollut ensisijaisesti yhdessä 
tekemistä, sosiaalista toimintaa. 
Maaginen keikka syntyy siitä, että 
lavalla tapahtuu jotain maagista, 
ja jotta lavalla tapahtuu jotain 
maagista, on lavalla olevien 
ihmisten kohdattava toisensa 
oikealla tavalla, Toppinen painottaa.

Hän tiedostaa olevansa bändin 
johtaja, mutta korostaa, että demo-
kraattisessa yhteisössä enemmistö 
päättää.

– Poikkeuksena on se, että jos 
kuka tahansa meistä on ehdot-
toman vastaan jotain asiaa, niin 
sitä ei tehdä. Yhden ääni on 
kolmea vahvempi silloin, kun on 
tarpeeksi hyvät henkilökohtaiset 
perusteet. Johtajuus punnitaan, 
kun tulee ongelmia ja jonkun on 
ne hoidettava.

Bändeillä ei ole säännöllisiä 
työaikoja, vaan välillä ollaan 
vuorokauden ympäri yhdessä. 
Törmäyksiltä ei voi välttyä.

– Bändihän on ehkä vaikein 

työhallinnollinen yksikkö. Missä 
muussa työyhteisössä yrityksen 
johtajat elävät kaikkien työnte-
kijöiden kanssa linja-autossa, 
Toppinen kysyy.

Lisäksi keskinäisiä suhteita 
värittää pitkä ystävyys. Välillä 
kunnioitus toista kohtaan katoaa, 
mutta se on löydettävä uudestaan. 
Jäsenten erilaiset luonteenpiirteet 
on opittava hyväksymään.

– Kuten kaikissa ihmissuh-
teissa, myös bändissä on tärkeä 
puhua avoimesti. Asiat etenevät 
ja ongelmilta vältytään, kun sano-
taan mitä tarvitaan ja halutaan. 
Tällöin on helpompi ottaa asioita 
huomioon ja antaa tarvittaessa 
tilaa. Bändihän on kuin avioliitto 
ilman niitä positiivisia puolia, 
Toppinen naurahtaa.

Luovuus koettelee 
suhteita ja rajoja
Toppinen säveltää aina jotain 
tiettyä tarkoitusta varten, eikä 
hänellä ole yhtään kappaletta 
pöytälaatikossa. Myös muut 
Apocalyptican jäsenet säveltävät 
ja osallistuvat sovittamiseen.

– Jokaisen biisin täytyy tuntua 
erityislaatuiselta ja nerokkaalta. 

Minun on ensin itse innostuttava 
kappaleesta. Omaan tekemiseen 
on uskottava täysillä, sillä muuten 
siihen ei saa sitä tunnetta, joka 
tavoittaa toisen ihmisen.

Toppinen käyttää säveltämiseen 
useimmiten pianoa tai kitaraa. 
Ideat syntyvät kokeilemalla.

– Perusidea ohjaa prosessia 
johonkin suuntaan – hyvät jäävät 
elämään, huonot hylkään. En ole 
mikään pikasäveltäjä, vaan käytän 
aikaa biisieni tekoon.

Luovuus tuo poikkeukselliseen 
työyhteisöön omat jännitteensä.

– On aina pelottava hetki 
esitellä bändikavereille oma tuotos. 
Bändissä jokaisen on saatava olla 
oma itsensä. Ystävyydellä, avoi-
muudella ja luottamuksella on iso 
rooli. Jos jollain on sävellystyössä 
todella tiukka visio, on parempi 
antaa hänen viedä ideansa maaliin 
asti. Yhdessä saamme vietyä sen 
sitten seuraavalle tasolle.

Luovuutta on vaikea sytyttää 
ja sammuttaa käskystä. Toppisen 
mukaan työ ja vapaa-aika mene-
vätkin helposti sekaisin.

– Aivot eivät tietyllä tapaa 
pysähdy, minkä vuoksi olen 
viime vuosina treenannut medi-

taatiota ja life coachingia, joiden 
avulla pyrin resetoimaan alita-
junnan. Mietin usein, että työni on 
sitä, kun asetun faktisesti jonkin 
äärelle soittamaan tai kirjoitta-
maan, mutta aivot prosessoivat 
koko ajan kaikkea.

Liiketoimintastrategia 
ohjaa muutoksissa
Toppinen on myös yrittäjä ja 
vuonna 2007 perustetun Apoca-
lyptica Agency Oy:n toimitusjoh-
taja. Toinen perustajajäsen Paavo 
Lötjönen johtaa hallitusta, johon 
kuuluvat lisäksi soittajat Perttu 
Kivilaakso ja Mikko Sirén.

– Yrityksen pyörittäminen vie 
leijonanosan arjestamme. Välillä 
se menee niin, että kaikesta työstä 
mitä teen, viisi prosenttia on 
musiikkia ja loput kaikkea muuta. 
On matkustussuunnitelmia, 
teknisiä asioita, sosiaalista mediaa 
ja niin edelleen, Toppinen sanoo.

Yrityksen toimintaa ohjaa liike-
toimintastrategia, mutta viime 
vuodet ovat opettaneet, ettei tule-
vaisuudesta voi koskaan olla varma.

– Vaikka suunnittelemme 
tulevaisuuden lyhyellä aika-
jänteellä, eikä meidän tarvitse 

tehdä tehdasinvestointeja, emme 
voi ikinä tietää kuinka monta 
ihmistä ostaa lipun seuraavalla 
kiertueella. Liiketoiminnalli-
sesti on tärkeää omata kyky ottaa 
vastaan neuvoja ja valuoida miten 
niitä voidaan hyödyntää meidän 
toiminnassamme.

Musiikkimaailma on ollut 
viime vuodet suuressa murrok-
sessa. Levyistä on siirrytty yksit-
täisten kappaleiden julkaisemiseen. 

– Ennen julkaistiin levy ja sen 
jälkeen kierrettiin pari vuotta, 
minkä jälkeen vedettiin puolisen 
vuotta happea ennen kuin alettiin 
työstämään seuraavaa levyä. Digi-
talisaation myötä ihmiset haluavat 
sisältöä tasaisesti. Olemme 
huomanneet, että se antaa meille 
mahdollisuuksia tehdä lyhyitä 
juttuja eri teemoilla ja tyyleillä.

Suoratoistopalvelut ovat 
leikanneet monen muusikon 
tuloja, mutta Toppinen haluaa 
keskittyä synkistelyn sijaan uusiin 
mahdollisuuksiin.

– Nyt kuka vain voi julkaista 
musiikkia ilman levy-yhtiötä ja 
radiokanavia. Jos materiaali on 
tarpeeksi hyvää, niin se kyllä löytää 
yleisönsä, Toppinen muistuttaa.
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” Parhaimmillaan 
saumaton yhteistyö 
synnyttää flow-tilan,  
joka heijastuu suoraan 
yleisöön.”
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” Tavoitteena on kehittää toimintoja 
ja hakea sitä kautta lisää kasvua.”

Toimintatavat yhdenmukaisiksi

Ville Nieminen siirtyi Logistikaksen operatiiviseksi 
johtajaksi Vaasan yksikön päällikön tehtävästä 1.6.2022. 
Hän on työskennellyt Vaasan yksikössä vuodesta 2008 
lähtien. Alan kokemusta on kaiken kaikkiaan jo 17 
vuoden ajalta.
 – Oli hienoa saada kokonaisvastuu operatiivisesta 
toiminnasta. 13 vuotta samassa tehtävässä on antanut 
vahvan tietotaidon, jota pystyn hyödyntämään moni-
puolisesti suunnitellessani asioita entistä isommassa 
mittakaavassa. Tavoitteena on löytää parhaat tavat 
yksiköiden arkeen ja yhdenmukaistaa toimintatapoja, 
Nieminen kertoo.

Ville Nieminen
operatiivinen johtaja
+358 40 738 9350
ville.nieminen@logistikas.fi

Kehitystä ja kasvua

Logistikaksen Vaasan tulosyksikön päälliköksi nimitettiin 
1.6.2022 Ari Mäenpää. Hän on toiminut aiemmin Vaasan 
yksikössä työnjohtajana. Mäenpää on työskennellyt edel-
täjänsä Ville Nieminen kanssa jo pitkään tiiviissä yhteis-
työssä, joten pohjatiedot ovat vahvat, mutta myös opit-
tavaa riittää.
 – Uralla eteenpäin pääseminen kertoo siitä, että olen 
todistanut sen, että minuun voi luottaa. Tavoitteena on 
kehittää toimintoja ja hakea sitä kautta lisää kasvua. 
Laajasta kokemuksesta on ollut iso hyöty viimeisen 
kuuden vuoden ajan työnjohtajan tehtävässä, ja tulee 
varmasti olemaan myös yksikön päällikön tehtävässä, 
Mäenpää sanoo.

Ari Mäenpää
yksikön päällikkö, Vaasa
+358 50 316 0492 
ari.maenpaa@logistikas.fi

Toimintasuunnitelmat  
ohjaavat kehitystä

Hallintojohtajaksi 1.9.2022 alkaen siirtynyt Olli-Pekka 
Reunanen on toiminut Logistikaksen henkilöstö-
päällikkönä vuodesta 2007 lähtien, vastaten vuosien 
varrella monipuolisesti lukuisista muistakin tehtävistä. 
Reunasen vastuulla on jatkossa henkilöstöasioiden lisäksi 
ICT- ja HSQE-toimintojen johtaminen. Hän kuuluu myös 
yhtiön johtoryhmään.

– Tehdyt organisaatiomuutokset ovat luonnollisia 
askelia kasvavassa ja kehittyvässä yrityksessä. Uuden 
tehtävän myötä oma kokonaisvastuuni kasvaa, ja katson 
nyt kokonaisuutta ja sen osia aiempaa useammasta pers-
pektiivistä. Toimintasuunnitelmat ohjaavat jatkuvaa 
kehitys työtä, Reunanen kertoo.

Olli-Pekka Reunanen
hallintojohtaja
+358 44 028 0276 
olli-pekka.reunanen@logistikas.fi

ICT:llä tärkeä  
rooli kasvussa

Konsernin ICT-asiantuntijana 1.8.2022 aloittanut Antti 
Lehto on pitkän linjan IT-ammattilainen, joka on työs-
kennellyt alalla vuodesta 1988 lähtien. Logistikaksella 
Lehdon vastuulla on suunnitella, johtaa ja toteuttaa 
yhtiön tietojärjestelmiin, verkkoihin ja ICT-ratkaisuihin 
liittyviä toimintoja ja kehityshankkeita.

– Kokemuksesta tiedän, että liiketoiminnan kasvu 
aiheuttaa sen, etteivät kaikki asiat taustalla etene aina 
välttämättä samassa tahdissa liikevaihdon ja henki-
löstön kanssa. Tämä vaatii järjestelmiltä ja protokol-
lilta paljon. Logistikaksella on olemassa hyvä IT-puolen 
pohja, johon tuon nykyaikaisuutta, yhtenäisyyttä ja 
yhtiön koon mukaisia toimintatapoja, Lehto kertoo.

Antti Lehto
tietojärjestelmäasiantuntija
+358 44 726 1640
antti.lehto@logistikas.fi

Tavoitteena sujuvuus ja selkeys

Jo yli 15 vuoden ajan Logistikaksella työskennellyt Juha 
Hauta-Heikkilä siirtyi Rauman ja Porin yksiköiden pääl-
likön tehtävästä myyntipäälliköksi 1.10.2022 alkaen. Hän 
toimi myyntitehtävissä jo työuransa alussa. Työtehtävät 
painottuvat olemassa olevien asiakassuhteiden hoitoon.

– Myyntityö sekä asiakassuhteiden ylläpito ja 
niiden jatkuva kehitys ovat merkittävä osa toimin-
taamme. Kaikki muutokset tähtäävät siihen, että 
asiakkaamme saavat entistäkin parempaa kokonais-
valtaista logistiikka palvelua. Tällä muutoksella selkey-
tämme ja sujuvoitamme toimintamme eri osa-alueita, 
Hauta-Heikkilä sanoo.

Juha Hauta-Heikkilä
myyntipäällikkö
+358 40 721 8414 
juha.hauta-heikkila@logistikas.fi

Yhteistyöllä onnistuneeseen 
arkeen

Rauman ja Porin yksiköiden päällikkönä 1.10.2022 
aloittaneella Sari Pihlajaniemellä on yli 20 vuoden 
kokemus logistiikka-alalta. Hän on aiemmin työs-
kennellyt Logistikaksen Rauman ja Porin yksiköissä 
logistiikkakoordinaattorina.

– Olen kehittänyt Porin yksikössä näkymiä ja rapor-
tointia, ja haluan jakaa tätä kehitystyötä myös Lakariin. 
Hyviksi havaitut toimintatavat kannattaa ottaa käyttöön. 
Rauman ja Porin yksiköissä on pitkän linjan osaajia, 
joiden osaamisen tunnen hyvin. Luomme ammatti-
taitoisella ja motivoituneella porukalla onnistuneen 
arjen, Pihlajaniemi kertoo.

Sari Pihlajaniemi
yksikön päällikkö,  
Lakari ja Pori
+358 50 081 7752
sari.pihlajaniemi@logistikas.fi

Selkeyttä sisäisesti  
ja ulkoisesti

Talousjohtajaksi 1.9.2022 alkaen siirtynyt Saija Salmi 
on työskennellyt Logistikaksen palveluksessa vuodesta 
2018 lähtien ja hänen vastuualueensa on viime vuosien 
aikana kasvanut nopeasti yhtiön liiketoiminnan laajen-
tumisen seurauksena. Salmi on yhtiön johtoryhmän 
jäsen ja hallituksen sihteeri.

– Tämän muutoksen tavoitteena on selkeyttää 
konsernin talouspuolen toimintaa entisestään sekä 
sisäisesti että ulkoisesti. Uusi positio viestii selkeämmin 
sen, että vastaan taloudesta suoraan toimitusjohtajalle. 
Työssäni korostuu taloushallinnon prosessien tehosta-
minen ja kehittäminen, Salmi sanoo.

Saija Salmi
talousjohtaja
+358 40 533 6728
saija.salmi@logistikas.fi



9
Logis t ikas  Sanomat

n:o 2 - 2022

VIERASKYNÄ

Y
ritysmaailmassa 25 vuotta on erittäin kunnioi-
tettava ikä. Kyseiseen rajapyykkiin varttuminen 
ei ole sattumaa, eikä kyse ole tuurista. Logisti-
kaksen kasvu on vaatinut työtä, tahtoa ja periksi-
antamattomuutta, kuten myös vahvoja visioita, 

rohkeutta tehdä tarvittaessa koviakin päätöksiä ja kykyä 
muuttua ympäröivän maailman vaatimusten mukana.

Henkilökohtaisesti olen saanut seurata tätä matkaa aivan 
alusta lähtien erilaisissa rooleissa. Mielestäni tärkein yksit-
täinen tekijä Logistikaksen 25 vuoden iälle on ollut selkeä 
kasvollinen omistaja ja vahva omistajaohjaus. Teimme yhteis-
työtä jo ennen Logistikaksen perustamista ja havaitsin jo 
silloin Ari Salmen vahvat ja selkeät tulevaisuuden suunni-
telmat. Hän kyllä tiesi alusta alkaen, mitä hän haluaa tästä 
yrityksestä jonain päivänä tulevan ja miten se tehdään.

Arilla on ollut hyvä näkemys siitä, minkälaista osaamista 
hän haluaa yhtiön hallitukseen. Hallitusten kokoonpano on 
vaihtunut sopivin syklein ja henkilövalinnat painottuneet 
aina valittua strategiaa tukeviksi. Eri alojen ammattilaisten 
näkemykset, kokemukset ja verkosto vievät yhtiötä oikeaan 
suuntaan. Itselläni on pitkä kokemus satamatoiminnoista, 
huolinnasta ja rahtauksesta, sekä myös yrittäjätaustaa alalta. 
Sain kunnian toimia vuosituhanteen alussa yhtiön ensimmäi-
sessä ulkopuolisista henkilöistä koostuneessa hallituksessa.

Arin, johtoryhmän ja hallituskollegoiden kanssa olemme 
käyneet vuosien varrella toinen toistaan mielenkiintoisempia 
ja toisiamme eteenpäin vieviä keskusteluja, joiden avulla 
myös Logistikasta on kehitetty. Tätä kautta on myös syntynyt 
keskinäinen luottamus pitkään yrityksessä työskennelleiden 
ydinryhmään kuuluvien henkilöiden kesken.

Yksi Logistikaksen nopean kasvun ehdottomista kulma-
kivistä on Arin vahva persoona.

Hän ymmärtää poikkeuksellisella tavalla isoja kokonai-
suuksia ja niiden osia. Hänellä on aina ollut silmät ja korvat 
auki ympärillä tapahtuviin asioihin ja osannut myös tehok-
kaasti soveltaa kokemaansa yrityksen kehittämiseen.

25 vuotta on jo sen verran pitkä ajanjakso, että siihen 
mahtuu niin ylä- kuin alamäkiä. Onnistuneiden rekrytoin-
tien vasta painoksi vuosien varrella on tehty myös epäon-
nistuneita ratkaisuja, mitkä aiheuttivat viime vuosikym-
menen puolella samanaikaisesti asiakaskentässä tapahtuneen 
muutoksen kanssa toimintaan hetkel-
lisen notkahduksen. Näitä tulee käytän-
nössä kaikissa liiketoiminnoissa, joten 
ratkaisevinta on se, miten laiva ohja-
taan karikoista ja myrskyistä takaisin 
selvemmille vesille.

Näissä tilanteissa on noussut esiin 
omistajan vahva tahtotila ja kyky ohjata 
laivaa oikeaan suuntaan, sekä myös 
koko miehistön yhteen hiileen puhal-
taminen. Logistikaksella on aina pidetty 
hyvää huolta henkilöstöstä. Liiketoi-
minnallisesti Logistikaksen vahvuus on ollut hyvin kattava 
sekoitus eri toimialojen asiakkaita. Tämä on luonut odot-
tamattomissa maailman muutoksien tuomissa haasteissa 
vahvaa pohjaa ja turvaa.

Asiakkaita on aina osattu kuunnella ja sitä kautta on 
kyetty luomaan uusia toimintamalleja, joiden myötä luodaan 
uusia onnistumisia, tyytyväisyyttä ja lisää kehitystä. Sitou-
tumisella asiakkaisiin, toiminnan avoimuudella ja jousta-
vuudella on kyetty näyttämään se arvo, jonka Logistikas tuo 
kumppaneidensa jokapäiväiseen toimintaan.

Olen saanut kunnian olla Logistikaksen toiminnassa 

mukana useissa eri toimenkuvissa. Olen toiminut muun 
muassa pienomistajana, hallituksen jäsenenä ja yhteistyö-
kumppanina, tehnyt myyntiä, ollut asiakkaana ja vuokralai-
sena sekä toiminut tukena ja sparrausapuna. Yksi mieleen 
painunut muisto on myös Iikles-yhtyeemme keikka Lakarin 
logistiikkakeskuksen avajaisissa vuonna 2015.

Hienosta historiasta on helppo katsoa kirkkaaseen tule-
vaisuuteen. Näen, että Logistikas-laivaa ohjataan juuri nyt 
oikeille vesille. Yhtiön tulee kyetä olemaan etupainotteisesti 

ja suunnitelmallisesti edelläkävijä 
kaikessa tekemisessä. Tähän liittyy 
esimerkiksi toimintatavat, arvoket-
jussa eteneminen, oikeiden ihmisten 
löytäminen ja pitäminen, sekä inves-
toinnit ja henkilökunnasta huoleh-
timinen. Merkittävässä roolissa on 
vahva omistaja, jolla on halu kasvaa 
ja joka pystyy sen myös mahdol-
listamaan yhdessä nykyisen, hyvin 
toimivan johdon kanssa. 

Haluan omasta puolestani kiittää 
Logistikasta ja kaikkia niitä hienoja ihmisiä, joiden kanssa 
olen saanut olla viemässä tätä laivaa eteenpäin. On ollut 
mielettömän hienoa ja kasvattavaa nähdä erilaisia näkö-
kulmia useissa eri rooleissa. Olen kiitollinen siitä, että 
minuun on luotettu ja se luottamus on myös osoitettu.

Onnea 25-vuotiaalle konserniksi kasvaneelle Logistikaksella, 
ja kaikkea hyvää seuraavalle 25-vuotistaipaleelle.

Terveisin,
Jyrki Lehti

Enemmän sisua, suunnitelmallisuutta  
ja Salmea kuin sattumaa

” Hienosta 
historiasta on helppo 
katsoa kirkkaaseen 
tulevaisuuteen.”
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L
ogistikaksen Rauman yksikössä 
varastomiehenä työskentelevä Eemeli 
Tolkki aloitti konsernin palveluksessa 
avoimen rekrytoinnin kautta marras-
kuussa 2021. Hän huomasi nopeasti 

löytäneensä toiveita ja tavoitteita vastaavan 
työpaikan. Tolkin innostus on huomattu koko 
työyhteisössä.

– Minulla on positiivinen ajatusmaa-
ilma kaikkeen tekemiseen. Tämä työ tarjoaa 
monipuolisuutta ja vaihtelevuutta. Meillä 
on esimerkiksi useampi toimipiste, joissa on 
mahdollista työskennellä. Myös tulevaisuuden 
näkymät niin konsernin kuin oman työuran 
kannalta ovat erittäin hyvät, Tolkki kertoo.

Vaikka hänellä on vasta noin vuoden 
mittainen työhistoria Logistikaksella, ovat 
osaaminen ja motivaatio uuden oppimiseen 
mahdollistaneet hänelle jo tuurauksia vastuul-
lisemmissa tehtävissä.

– Työskentelen tehokkaasti, laadusta tinki-
mättä. Kaikki nimikkeet tulee merkitä tarkoin, 
jotta hommat etenevät jouhevasti. Kun asiat 
tehdään jo vastaanottovaiheesta lähtien 
viimeisen päälle hyvin, ei esimerkiksi keräi-
lyssä tule haasteita, jotka saattaisivat tuoda 
hidastuksia toimituksiin.

– Onnistumisen fiiliksen saan siitä, kun 
asiat menevät niin kuin olen suunnitellut – 
laadukkaasti ja ripeästi. Totta kai myös ylem-

mältä taholta saatu positiivinen palaute 
lämmittää. Meillä on täällä jatkuvasti kehit-
tyvä palautekulttuuri.

Tolkki työskentelee pääasiassa Logisti-
kaksen Rauman Hakunintiellä sijaitsevilla 
varastoilla, sekä tekee toisinaan toimituksia 
telakalle.

– Vastaanotan, puran ja varastoin 
saapuvan tavaran. Toiseen suuntaan suoritan 
keräilyn ja lastaan auton. Työssä onnistu-
minen vaatii kykyä hallita erilaisia koneita, 
sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Myös kieli-
taito on tärkeä, sillä meillä käy myös ulko-
maalaisia kuljettajia.

Oppisopimuksella 
ammattitutkintoon
Raumalaislähtöinen Tolkki on koulutukseltaan  
ylioppilas ja parhaillaan hän suorittaa oppiso-
pimuksella varastotyöntekijän ammatti-
tutkintoa. Valmistuminen koittaa vuodenvaih-
teen 2022-23 tienoilla. Tolkilla on jo entuu-
destaan kokemusta varastotehtävistä.

– Aloitin vuonna 2017 varasto- ja myynti-
työt Tammiston Puun palveluksessa, jonka 
jälkeen olen työskennellyt Oy Lai-Mu 
Ab:n varastolla sekä Europortsilla kone-
kuskina kahtena kesänä ja talvisin tilapäis-
ahtaajana. Ennen Logistikakselle tuloa työs-
kentelin parisen vuotta uudemman kerran 

Tammiston puulla vakituisessa työsuhteessa, 
Tolkki kertoo.

– Aiemmasta kokemuksesta on runsaasti 
hyötyä. Osaan käyttää erilaisia ja erikokoi  sia  
koneita. Työssäni käytän pääsääntöisesti 
vastapainotrukkeja, sekä satunnaisesti 
pyöräkuormaajaa.

Yksi tärkeä tekijä oppimisen kannalta on 
myös tiivis ja toisiaan tukeva työyhteisö.

– Meillä on hyvä porukka, jossa kaikki 
tulevat keskenään toimeen. Pystymme heittä-
mään hyvässä hengessä vauhdikkaampaakin 
huumoria, mutta hommat hoidetaan aina 
viimeisen päälle hyvin. Täällä voi matalalla 
kynnyksellä kysyä vinkkiä ja neuvoa koke-
neemmilta kollegoilta, Tolkki sanoo.

Vapaa-ajallaan hän viihtyy kesäisin frisbee-
golfin ja talvisin jääkiekon parissa. Myös 
dobermanni-rotuinen Roki-koira pitää Tolkin 
liikkeessä.

– Kesällä käyn heittämässä frisbeetä 
käytännössä päivittäin. Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen ratoja on tullut kierrettyä 
hyvinkin ahkerasti. Jääkiekossa olen käynyt 
läpi Rauman Lukon junioripolun, jonka 
jälkeen olen pelannut alasarjoissa ja harraste-
porukoissa. Viime kaudella pelasin 4. divisi-
oonassa Säkylässä LäKin riveissä. 

Kokemus ja koulutus 
lyövät kättä

” Meillä on hyvä 
porukka, jossa kaikki 
tulevat keskenään 
toimeen.” 

LOGISTIIKAN ASIANTUNTIJA
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L
ogistikas-konsernissa toteutettiin 
keväällä 2022 auditoinnit koskien ISO 
9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -stan-
dardeja. Konsernilla oli jo entuudes-
taan ISO 9001 -sertifiointi, sekä Logis-

tikas Vaasa Oy:llä ja Logistikas Tehdaspal-
velut Oy:llä käytössään kaikki kolme kyseistä 
sertifiointia. Nyt nämä kolme sertifikaattia 
auditoitiin kattamaan koko konserni.

– Laatuasiat, turvallisuus ja kestävän kehi-
tyksen mukaiset toimintatavat ovat meille 
ensisijaisen tärkeitä organisaation jokaisella 
tasolla ja jokaisessa yksikössä. Nämä sertifi-
kaatit osoittavat myös asiakkaillemme meidän 
toimintamme olevan laadukasta ja arvojemme 
mukaista, Logistikas-konsernin HSQE-pääl-
likkö Mika Vankka kertoo.

Sertifiointien avulla luodaan monin tavoin 
turvallisempaa toimintaympäristöä koko 
henkilöstölle. Niiden avulla tehdään vuosittain 
muun muassa erilaisia tarkastustoimenpiteitä.

– Luomme yhdessä uudenlaista turval-
lisuuskulttuuria jokapäiväiseen tekemi-
seen, ja sitä kautta arki muodostuu entis-
täkin turvallisemmaksi. Osallistamme 
henkilöstöämme aktiivisesti esimerkiksi 
havaintojen tekemiseen. Näin jokainen on 
mukana luomassa itselleen ja toisille turval-
lista työpaikkaa.

ISO 14001 -ympäristösertifikaattia varten 
konsernissa tehtiin muun muassa yksikkö-
kohtainen ympäristökartoitus, jossa käytiin läpi 
merkittävimmät mahdolliset ympäristöuhat.

– Jatkossa kyseinen ympäristökartoitus 
tehdään vuosittain. Meillä on tavoitteena kyetä 
vähentämään jätemääriä.

Jatkuvaa parantamista 
yhteistyöllä
Auditoinnit toteutti alan huippuammatti-
lainen Kimmo Haarala DNV:stä. Kaikki 
Logistikaksen yksiköt auditoitiin viikon 
aikana. Ne olivat opettavaisia tilaisuuksia, 
joissa toiminta käsikirjan mukainen toimin-
tatapa todettiin käytännössä. Auditoinnissa 
tehtiin positiivisia havaintoja ja löydet-
tiin toki myös lieviä poikkeamia, jotka 
korjattiin.

– Yhteistyö Kimmon kanssa on raken-
tavaa ja kehittävää. Hänellä on halu viedä 
toimintaamme eteenpäin. Myös yksiköiden 
päälliköillä on erittäin tärkeä rooli, sillä he 
ovat valmistelleet kaikki yksiköt standar-
dien vaatimalle tasolle, Vankka kiittelee.

Logistikas toimii jatkuvan paran-
tamisen periaatteella, jossa koko ajan 
kasvavan vaatimustason myötä myös 
toiminta kehittyy. Yhtenä esimerkkinä tästä 
konserni hankki sertifiointeihin soveltuvan 
IT-järjestelmän.

– Tämä muutos luo meille tehok-
kaamman, siistimmän ja turvallisemman 
työympäristön. Järjestelmät tukevat sekä 
helpottavat asioiden läpikäyntiä ja analy-
sointia. Esimerkiksi ilmoitusten teke-
minen ja seuraaminen on nyt helppoa, 
mikä madaltaa entisestään osallistamisen 
kynnystä.

– Nyt meillä on jatkuvat käytännöt ja 
dokumentaatiot, joita päivitämme vuosit-
taisia auditointeja silmällä pitäen. Analy-
soimme, tunnistamme ja pienennämme 
mahdollisia uhkia päivittäisessä arjessa. 

Logistikas-konsernille myönnettiin 
ISO 14001 ja ISO 45001 -sertifikaatit

ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän 
sertifiointi osoittaa sitoutumisen jatkuvuu-
teen, jatkuvaan parantamiseen ja asia-
kastyytyväisyyteen. Nämä ovat konk-
reettisia liiketoimintaetuja, joilla on 
tärkeä rooli joustavan ja kestävän liike-
toimintasuorituskyvyn rakentamisessa.

Standardi asettaa vaatimukset laadun-
hallintajärjestelmälle, joka parantaa ky-
kyä toimittaa jatkuvasti tuotteita ja palve-
luja, jotka täyttävät asiakas-, lakisäätei-
set ja lainsäädännölliset vaatimukset.

ISO 14001 ympäristöjärjestelmän serti-
fiointi osoittaa, että tietoisuus kestävästä 
kehityksestä on lisääntynyt, ja se antaa 
ympäristön kannalta uskottaville yrityksil-
le kilpailuetua kansallisilla ja kansainvä-
lisillä markkinoilla.

Standardi tarjoaa selkeän hallintake-
hyksen ympäristövaikutusten vähentämi-

seksi ja sen varmistamiseksi, että organi-
saatio täyttää lakisääteiset vaatimukset 
ja luottaa sidosryhmien luottamukseen. 
Standardi tarjoaa organisaatiolle järjes-
telmällisen lähestymistavan ympäristöjär-
jestelmän suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
hallintaan.

ISO 45001 on työterveyttä ja -turvalli-
suutta koskeva kansainvälinen standardi, 
jossa asetetaan vaatimukset hyvän joh-
tamisjärjestelmän rakentamiseksi. Kun se 
yhdistetään psykososiaalista terveyttä 
ja turvallisuutta koskevaan ISO 45003 
-ohjeeseen, yritykset voivat vähentää 
työpaikan riskejä ja luoda turvallisem-
mat ja terveellisemmät työolot kaikki nä-
kökohdat huomioon ottaen. Lisäksi ISO 
45001 tukee yrityksiä vaatimusten mu-
kaisuuden varmistamisessa ja oikeudel-
listen velvoitteiden täyttämisessä.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset – NPS erinomaisella tasolla

L
ogistikas toteutti syksyllä 2022 asiakas-
tyytyväisyystutkimuksen yhteistyössä 
Camp Consulting Oy:n kanssa. Kyse-
lyyn vastasi yhteensä 73 asiakasta, joista 
29 antoi vastauksensa puhelimitse ja 44 

verkkokyselyn kautta.
– Haluan kiittää kaikkia palautetta anta-

neita asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä, 
sekä koko henkilöstöämme tutkimuksen 
hyvistä tuloksista. Saaduista palautteista 
huokuu luottamus meidän jokapäiväiseen 
tekemiseemme. Sen merkitys on suuri, sillä 
olemme tärkeä osa asiakkaidemme tuotan-
toprosesseja, Logistikas Oy:n toimitusjoh-
taja Toni Brigatti sanoo.

Puhelimitse saatujen arvioiden NPS-luku 
on erinomainen 62, mikä on samaa tasoa kuin 
vuotta aiemmin, jolloin vastaava luku oli 63. 
Suosittelutodennäköisyys asteikolla 1-10 oli 
8,6 ja yhteistyön jatkumisen todennäköi-
syyden keskiarvo erinomainen 9,7, jossa oli 
nousua 0,4 vuoden 2021 lukemaan.

Verkkokyselyn NPS-luku oli 60 ja yhteis-
työn jatkumisen todennäköisyyden keskiarvo 
9,1. Molemmissa lukemissa oli pientä laskua, 
mutta ne ovat edelleen erinomaista tasoa. 
Arvostelijoita ei ollut lainkaan, sillä suosit-
telijoiden osuus oli 60 % ja passiivisten 40 %.

NPS-luvuissa skaala on -100 – +100. 

Huomionarvoista on se, että BtoB-tutkimuk-
sissa kyseinen luku on yleisesti 20-40 välillä.

– NPS-lukumme ovat olleet jo pitkään 
korkealla tasolla, mutta emme pidä niitä itses-
täänselvyyksinä. Aina on varaa parantaa ja 
kehittää, ja sitä työtä teemme yhdessä asiak-
kaiden ja henkilöstön kanssa. On hienoa, 
että meitä arvostetaan ja yhteistyö koetaan 
molemmin puolin onnistuneeksi.

Kyselyissä asiakkaat arvostivat Logis-
tikaksen nopeaa ja luotettavaa toimintaa 
sekä henkilöstöä. Avaintekijöiksi nousivat 
asiakkaiden muuttuviin tilanteisiin liittyvät 
joustavuus ja skaalautuvuus, sekä toimiva 
kommunikointi ja ammattitaito. Asiakkaat 
toivovat proaktiivista ja kehittävää otetta sekä 
oma-aloitteisuutta. Myös toiminnan virheet-
tömyydessä on edelleen kehitettävää.

– Toimintamme on laajentunut, minkä 
myötä meille on tullut uusia asiakkaita ja 
henkilöstöä. Samaan aikaan olemme tehneet 
muutoksia organisaation jokaisella tasolla. 
Muutosprosessien jalkauttaminen arkeen 
ottaa aina oman aikansa, Brigatti kertoo.

– Kasvusta ja erilaisista hankkeista huoli-
matta panostamme entiseen tapaan jokaiseen 
asiakkaaseen ja heidän palveluidensa kehittämi-
seen pitkäjänteisesti. Muutoksiin liittyen saimme 
positiivista palautetta ja kehitysehdotuksia. 

”Toiminta on ollut täysin 
sovitun mukaista!”

”Erittäin luotettava, hyvä 
ja täsmällinen. Yhteistyö 
toimii todella hyvin.”

”Toiminta on hieman 
laajentunut. Aina on 
kehitettävää, mutta 
pääsääntöisesti olemme 
tyytyväisiä. Käymme 
jatkuvaa päivittäistä 
keskustelua asioista.”

”Joustava, asiakas-
lähtöinen ja ripeä.”
 

”Pääsääntöisesti 
yhteistyö on hyvin 
sujuvaa, ja kuljetusten 
osalta aikataulut yleensä 
toimivat tarpeeksi hyvin. 
Parantamisen varaa 
olisi tiedottamisessa ja 
tiedonkulussa.”

”Yhteydet on saatu 
pyörimään. Toki on 
ollut pieniä murheita ja 
kauneusvirheitä, mutta 
nekin on saatu ratkaistua 
hyvässä hengessä.  
Sujuva hyvä yhteistyö.”

Asiakastyytyväisyyskyselyn palautteita:
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