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Logistikas on Logistikas Oy:n rekisteröimä tuotemerkki. Muinaisissa Rooman, Kreikan ja Bysantin
armeijoissa logistikas oli tärkeä upseeri, joka huolehti niiden rahavirroista ja huollosta. Materiaalivirtojen
järjestelmällisen ja suunnitelmallisen hoitamisen merkitys menestymiselle ymmärrettiin jo tuolloin.
Tuotemerkki näkyy markkinoinnissamme, toimipisteissämme, työntekijöiden vaatetuksessa ja yleisesti
siellä missä Logistikas-konseptiin kuuluvat ihmiset työskentelevät.



LOGISTIKAS LYHYESTI
Ø Logistikas tuottaa asiakkailleen kilpailuetua 

kokonaisvaltaisella logistiikka- ja hankintatoimintojen 
hallinnalla.

Ø Logistikas on suomalainen logistiikan ja 
materiaalivirtojen strateginen kumppani.

Ø Perustettu vuonna 1997 Raumalla.

Ø Liikevaihto vuonna 2020 noin 20 miljoonaa euroa.

Ø Henkilöstön kokonaisvahvuus noin 170.

Ø Tulosyksiköt: Rauma, Jyväskylä, Suolahti, Nokia, Pori ja 
Eurajoki / Olkiluoto. 

Ø Omistajat Sievi Capital Oyj, Ari Salmi ja Toni Brigatti



LIIKETOIMINNAN KEHITTYMINEN
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Tulosyksiköt sijaitsevat logistisesti edullisilla paikoilla länsirannikolla ja Keski-Suomessa

Rauma

• Rauman satama on Suomen kolmanneksi
suurin konttisatama

• Asiakaskunta koostuu tuonti ja 
vientiasiakkaista sekä teollisuuden
toimijoista. 

Jyväskylä

NokiaOlkiluoto Pori

• Jyväskylän logistiikkakeskus avattiin vuonna 2011
• Katettua varastotilaa on yhteensä 22 000 m2

• Palvelukonsepti sisältää teollisuuskomponenttien
varastointipalvelut, tuotantokomponenttien keräilyn ja syöttämisen, 
varaosalogistiikan sekä rengaslogistiikka- ja esipakkaustoiminnot. 

• Logistikas toimii Nokialla asiakkaan tuotantotiloissa vastaten
kunnossapidon ulkoistetusta varastopalvelusta. 

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

• Logistikas on toiminut Olkiluoton
ydinvoimalan alueella vuodesta 2016 
lähtien.

• Yhtiö hallinnoi kokonaisvaltaisesti
ydinvoimalan ulkoistettua logistiikkaa. 

• Palvelut sisältävät tavara- ja 
tietohallinnat, kuljetuspalvelut ja

• Logistikas on toiminut Porissa 2019 lähtien
asiakkaan ulkoistettua sisälogistiikan
henkilökuntineen. 

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

• Logistikas toimii Raumalla seitsemässä eri lokaatiossa, jotka kaikki ovat
sataman välittömässä läheisyydessä.

• 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. 

sisälogistiikan sekä kattavat lisäarvopalvelut. Yhtiö vastaa myös käytetyn
ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakennusaikaisesta logistiikasta. 

TULOSYKSIKÖT 



Sisälogistiikka

Tulo- ja lähtölogistiikka

Paikallisvarastointi

Hankintapalvelut

Asiantuntijapalvelut





• Logistikas työllistää suoraan 170 
henkilöä ja sen lisäksi sesongeissa
10 – 40 henkilöä kumppaneidensa
kautta. 

• Henkilöstön keski-ikä 36 vuotta
• 26 % naisia ja 74 % miehiä

• Henkilöstön työtyytyväisyyttä
seurataan säännöllisesti tehtävien
kyselyiden avulla. Tulokset ovat
olleet poikkeuksellisen hyviä. 

• Henkilöstön sairauspoissaolot
vuonna 2020 olivat 3,4 % 

• Työtapaturmia 22,4 kpl / miljoona
tehtyä työtuntia
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TOIMINNAN KULMAKIVET

LÄPINÄKYVYYS – Asiakaslähtöisesti läpinäkyvä toiminta niin operatiivisesti kuin kustannus / tuotto 
pohjaisestikin.

SIJAINTI - Logistikas-yksiköiden maantieteellinen sijainti edullisilla paikoilla logistiikkaketjun 
kannalta.

TIETOJÄRJESTELMÄT - Tietojärjestelmän monipuolisuus ja joustavuus integraatioprosesseissa sekä 
hyvä soveltuvuus multiasiakasympäristöön.

KASVOLLINEN OMISTAJUUS & TEKEMISEN FIILIS - Kasvollinen omistajuus ja työntekijöiden 
ammattitaidon sekä sitoutuneisuuden arvostaminen, jolla pyritään samalla luomaan miellyttävä ja 
kehittämiseen kannustava henkilöstöilmapiiri.



ASIAKKAITAMME


