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Logistikas kasvoi
yrityskaupoilla
Monipuolisia logistiikan ja paikallisvarastoinnin
palveluita tarjoava Logistikas teki vuonna 2021
historiansa ensimmäisen yrityskaupan sekä
laajensi maantieteellistä kattavuuttaan ja
palvelutarjoamaansa. Kansainvälisen logistiikan
häiriöt näkyivät myös Logistikaksen asiakkaille.

SIJOITUKSEN KÄYPÄ ARVO

6,3 M€
Tilanne 31.12.2021

KOHDEYHTIÖ VUODESTA

2020

OMISTUSOSUUS

65,9 %
Tilanne 31.12.2021

LIIKEVAIHTO JA EBITDA (FAS) (1)
M€
30

M€
3

20

2

10

1

0

2019 (1)

2020 (1)

2021

0

Liikevaihto
EBITDA
EBITDA = Käyttökate eli Liikevoitto
+ Poistot ja arvonalentumiset
(1) Tilintarkastamattomia
pro forma -lukuja

SIEVI CAPITAL VUOSIKERTOMUS 2021 | Kohdeyhtiöt | Logistikas | 14

VUOSI 2021

STRATEGIA

KOHDEYHTIÖT

HALLINNOINTI

TALOUS

Logistikas tarjoaa ulkoistettuja logistiikkapalveluja ja antaa asiakkaille mahdollisuuden keskittyä
ydinliiketoimintaansa. Logistikas-konserni työllistää noin 230 logistiikka-alan ammattilaista ja
toimii seitsemällä paikkakunnalla. Vuonna 2021 yhtiö laajeni yrityskaupalla Vaasaan.

uuden kasvustrategian. Strategian mukaisesti yhtiö panosti

YRITYSKAUPPA KASVATTI
PALVELUTARJOOMAA

KASVUA HAETAAN ORGAANISESTI
JA YRITYSKAUPOILLA

vuoden aikana onnistuneesti myyntiin, mikä näkyi uusina asiak-

Vuoden tärkeimpiä tapahtumia oli heinäkuussa toteutunut

Kansainvälisen toimintaympäristön epävarmuus, konttipula ja

kuuksina ja useiden vanhojen asiakkuuksien koon kasvuna.

yrityskauppa, jolla Logistikas osti vaasalaiset Piccolo Packingin

logistiset haasteet jatkuvat vuonna myös 2022. Se johtaa siihen,

Monien Logistikaksen asiakkaiden tilauskanta on ennätykselli-

(nyk. Logistikas Vaasa) ja Piccolo Solutionsin (nyk. Logistikas

että monet yritykset pyrkivät lisäämään varastointimääriään

nen ja vuodesta 2022 odotetaan edellisvuotta parempaa.

Tehdaspalvelut). Yritykset palvelevat mm. energiasektorin

varmistaakseen komponenttien ja tuotteiden saatavuuden.

Koronapandemian aiheuttamat häiriöt globaalissa logis-

asiakkaita. Kaupan myötä Logistikaksen palvelutarjooma laajeni

Tämän arvioidaan lisäävän Logistikaksen varastointipalveluiden

tiikassa vaikuttivat kuitenkin myös Logistikaksen toimintaan.

sisälogistiikan lisäksi mm. tuulivoimaloiden muuntajien kokoon-

kysyntää.

Konttipula nosti rahtien hintoja, vaikeutti toimituksia ja vähensi

panopalveluun ja teollisuuspakkaamiseen. Hankitut yritykset

toiminnan ennustettavuutta. Pandemia vaikutti useisiin Logisti-

työllistävät noin 50 henkilöä.

Vuoden 2021 alussa Logistikaksen hallitus ja johto laativat yhtiölle

kaksen asiakkaisiin, joilla oli komponenttipulan vuoksi tuotantoseisakkeja.
”Taloudellinen kehityksemme ei täysin vastannut odotuksia
ja etenkin alkuvuosi oli hankala. Emme päässeet asettamiimme

Yhtiö tavoittelee vuonna 2022 kasvua sekä olemassa olevasta
asiakaskunnasta että uusista hankkeista. Logistikas seuraa myös

”Yritysten haltuunotto on sujunut hyvin ja olemme saaneet

aktiivisesti markkinaa yritysostomielessä. Uusilla yrityskaupoilla

henkilöstö- ja asiakastyytyväisyystutkimuksista positiivista

yhtiö voisi sekä kasvaa maantieteellisesti että tavoittaa uusia

palautetta. Tämä oli Logistikaksen ensimmäinen yritysosto ja

asiakassegmenttejä.

oppimiskokemus myös meille”, Toni Brigatti sanoo.

tavoitteisiin, vaikka tulos onkin kohtuullinen”, summaa toimitusAlla vasemmalla: Logistikas tuottaa varastointipalveluja jatkossa myös
Vaasan seudun vaativille teollisuusasiakkailleen.
Alla oikealla: Varastotyöntekijä Johanna Niemi pakkaa asiakkaan tuotteet
lähetysvalmiiksi Raumalla Lakarin logistiikkakeskuksessa.

johtaja Toni Brigatti vuotta 2021.

Yhtiö tavoittelee vuonna 2022 kasvua
sekä olemassa olevasta asiakaskunnasta
että uusista hankkeista.
Logistikaksen toimitusjohtaja Toni Brigatti
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