
Juha Hauta-Heikkilän työntekoa toimistolla tehosta-
vat aktiivituoli ja sähkösäädettävä työpöytä. 

Logistikas Oy vastaa asiakkaidensa logistiikkatoi-
minnoista, jotta nämä saavat rauhassa keskittyä 
ydinliiketoimintaansa. Logistikas itse luottaa 
toimistotyöhön liittyvät hankintansa Porin Kontto-
rikoneen ammattitaitoisiin käsiin.

Jo reilun 20  vuoden ajan Logistikas on kehittänyt 
asiakkailleen ratkaisuja helppoon logistiikan hal-
lintaan. Logistikas-palvelukokonaisuus sisältää 
lähilogistiikan, sisälogistiikan ja paikallisvarastoin-
nin palvelutuotteet, sekä hankinta- ja asiantuntija-
palvelut. 

Tulosta kunnon työkaluilla

Logistikas palasi muutaman vuoden tauon jälkeen 
Poriin vuoden 2019 syksyllä. Toimistotarvikkeiden 
hankinnasta Porin yksikössä vastaava Marjaana 
Vähäsantanen on saanut asiantuntevaa apua Porin 
Konttorikoneen Ulla Kyllöseltä jo silloin, kun yritys 
vielä toimi Kankaanpäässä. Marjaanan mukaan 
”Ei ole tullut vielä sellaista ongelmaa eteen, mihin 
Ulla ei olisi osannut kertoa ratkaisua!” 

”Kun annamme Porin Konttorikoneen auttaa tär-
keässä tukitoiminnossa, eli toimistomme ja sen 
väen varustamisessa kunnon työkaluilla, meidän 
ammattilaisemme  puolestaan voivat  keskittyä täy-
sillä omaan tekemiseensä”, kertoo Porin ja Rauman 
yksikönjohtaja Juha Hauta-Heikkilä.

Juha vastaa Porin ja Rauman yksiköiden toiminnasta, 
ura yrityksessä on kestänyt jo 14 vuotta. ”Raumalla 
on virallinen työpisteeni, mutta viikottain työskente-
len Porissa ja usein myös Lakarin logistiikkakeskuk-
sessa 8-tien varressa”, kertoo Juha. 

Paikallisen kumppanin etuna on se, että palvelemas-
sa ovat tutut kasvot ja asiat laitetaan hoitumaan. 

Luottamus kertoo onnistumisesta 

Vankan osaamisen, monipuolisten palveluiden ja 
laajan asiakaskunnan ansiosta Logistikas selviytyi 
koronavuodesta hyvin. Logistikas tuottaa asiakkail-
lensa myös paljon lisäarvopalveluita, kuten tuottei-
den merkkaamista, uudelleenpakkausta ja osako-
koonpanoa. ”Useita mönkijän tukkikärryjä on meidän 
ammattilaiset kasanneet”, kertoo Juha esimerkkinä.

”Olemme onnistuneet, kun asiakas kokee meidät 
luotettavana ja ammattitaitoisena kumppanina, jolle 
uskaltaa levollisin mielin antaa ison kokonaisuuden 
hoidettavaksi”, summaa Juha.  

Saman kokemuksen haluaa myös Porin Konttorikone 
tarjota omille asiakkailleen. 

Porin Konttorikoneen myymälässä asioidessa voi 
hoitaa yhdellä käynnillä monta tarvetta kuntoon.  

”Kumppanin on oltava ammattilainen, jolta saa päte-
viä neuvoja.  Pelkkä kuvasto tai nettisivu eivät auta, 
vaan on tultava pelipaikalle itse ja nähtävä tilanne”, 
Juha jatkaa. 

Esimerkkinä Juha kertoo Poriin tulevasta pakkaus-
linjasta. ”Työpisteisiin tarvitaan kalusteet , ja heitim-
me pallon Ullalle. Hän tuli saman tien paikan päälle 
tutkimaan ja mittaamaan tilat.”

Logistikas Oy on vuonna 1997 perustettu logistiik-
ka-alan yritys. Logistikas-yhtiöiden  pääomistaja 
vuodesta 2020 on Sievi Capital.  Logistikas työllis-
tää n. 170 logistiikka-alan ammattilaista  kuudella 
paikkakunnalla. Vuonna 2019 liikevaihto oli  21 m€.

Logistikas elää kuten opettaa


