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Hacklin konsernin strategian 
ydinteemoja ovat asiakasläh-
töiset ja laadukkaat palvelut, 

tehokas verkostomainen toiminta, 
kustannustehokkuus sekä kyky uu-
distua. Konsernilla on käytössään 
yhteensä 250.000 m² varastotilaa 
HaminaKotka satamassa ja Porin 
Satamassa.

Hacklin-konsernissa toimii mo-
nia yhtiöitä, joista jokaisella on 
oma erityisosaamisalueensa. Yh-
tiöt muodostavat yhdessä kattavan 
palveluverkoston. Hacklin-konser-
nin toiminta nojaa neljään tukijal-
kaan, joita ovat Hacklin Bulk Boys, 
Hacklin Hamiko, Hacklin Logistics 
ja Hacklin Port Service.

Hacklin Bulk Boys tarjoaa 
kokonaisvaltaista bulk- 
tuotteiden käsittelypalvelua

Hacklin Bulk Boys tarjoaa ko-
konaisvaltaiset palvelut pakattujen 
ja irtomuotoisten bulk-tuotteiden 
käsittelyyn. Hacklin Bulk Boysilla 
on käytössä 35.000 m2 katettua va-
rastotilaa HaminaKotka satamassa. 
Omissa terminaaleissa HaminaKot-
ka satamassa hoituvat kaikki tarvit-
tavat varastointi, materiaalinkäsitte-
ly ja lisäarvopalvelut käsiteltäville 
tuotteille. 

– Terminaalipalveluihimme liit-
tyvät maantiekuljetukset voidaan 
hoitaa Suomessa omalla kuljetus-
kalustolla, jonka johdosta laajatkin 
kokonaisuudet hoituvat yhdessä pa-
ketissa ja samojen yhteyshenkilöi-
den koordinoimina. Kotimaan rajat 
ylittävät kokonaisuudet hoituvat yh-
teistyössä muiden konserniyhtiöi-
demme kanssa, Hacklin Bulk Bo-
ysin toimitusjohtaja Juha Nylund 
toteaa. 

Hacklin Bulk Boysin käsitte-
lemät tuotteet ovat pääsääntöises-
ti kotimaan teollisuuden tuonti- ja 
vientiraaka-aineita. Palveluita käyt-
tävät niin teollisuusyritykset, raa-
ka-aineiden tuottajat ja välittäjäliik-
keet, kuin myös toiset logistiikka-
yritykset.

– Pystymme vastaamaan asiak-
kaidemme tarpeisiin monipuolises-
ti, joustavasti ja nopeallakin aika-
taululla. Olemme käytettävissä asi-
akkaidemme suuntaan osaltamme 
myös uusien logistiikkaratkaisujen 
rakentamisessa sekä kehittämises-
sä. Henkilökuntamme koostuu ko-
keneista moniosaajista, jotka hallit-
sevat useiden erityyppisten tuottei-
den käsittelyn ja erikoisvaatimuk-
set, Nylund kertoo.

Hacklin Hamiko on Venäjän 
kaupan logistiikkaan 
erikoistunut yritys 

Yritys tarjoaa huolinta-, varas-

tointi- ja tulliselvityspalveluita Suo-
messa sekä Venäjällä. Hacklin Ha-
mikolla on vahva kokemus konei-
den, laitteiden ja kokonaisten tuo-
tantolaitosten kuljetuksesta sekä 
maahantuonnista. Hamikolla on 
HaminaKotka satamassa yhteensä 
60.000 m2 varastotilaa.

Toimipisteitä myös Venäjällä
Hacklin Hamikon toimipisteet 

sijaitsevat HaminaKotka satamas-
sa sekä Moskovassa ja Pietarissa. 

– Olemme toimineet Venäjän 
markkinoilla vuodesta 2000 lähti-
en. Hamikon tytäryhtiöissä Venä-
jällä työskentelee tällä hetkellä 12 
ammattilaista, Hacklin Hamikon 
johtaja Tatyana Parkko mainitsee. 

Pietarissa toimivan OOO Hack-
lin CIS:n palvelutarjontaan kuulu-
vat huolinta-, kuljetus- ja tulliselvi-
tyspalvelut. Yritys toimii paikalli-
sen kauppakamarin neuvonantaja-
na vienti- ja tuontiasioissa. Hacklin 
CIS:n erityisosaamisena on projek-
tikuljetukset ja niihin liittyvät tul-
laustoimeksiannot. Yritys on hoita-
nut usean teollisuusprojektin kul-
jetuksen ja tulliselvityksen. Osas-
sa projekteista laitteisto toimitet-
tiin apporttina eli sijoituksena asi-
akkaan Venäjällä sijaitsevan tytär-
yrityksen pääomaan.

– Hacklin CIS:n kautta hoituvat 
myös ”DDP - toimitettu tullattuna”-
toimeksiannot, jolloin yritys vastaa 
tavaroiden kuljetuksesta, tullauk-
sesta ja sertifioinnista sekä huoleh-
tii kaikista viranomaisasioinneista 
Venäjällä. 

Moskovassa sijaitseva OOO 
Hacklin Hamiko tarjoaa huolinta- ja 
kuljetuspalveluita. Moskovan yhtiö 
on venäläis-ranskalaisen kauppaka-
marin jäsen. Toimeksiantoja Mos-
kovassa hoidetaan englannin- ja ve-
näjän kielen lisäksi myös sujuvalla 
ranskan kielellä. 

Konsultoivaa huolintaa
– Hacklin Hamiko on keskisuuri 

logistiikkayritys, joka pystyy tarjoa-
maan räätälöityjä logistisia ratkaisu-
ja asiakasyrityksen tarpeet huomi-
oon ottaen. Yhtiömme tarjoaa huo-
linta-, tullivarasto- ja kansainvälisiä 

kuljetuspalveluja kaikilla kuljetus-
muodoilla. Toimimme ”konsultoiva 
huolinta” -periaatteella, eli pyrim-
me toimimaan ennakoivasti, mini-
moimaan mahdollisia riskitilanteita 
ja varmistamaan sujuvat tavarantoi-
mitukset, Parkko kuvailee.  

Venäjä on Parkon mukaan mer-
kittävä vientimarkkina suomalai-
selle teknologiateollisuudelle, ja 
erityisesti suomalaisille investoin-
tihyödykkeille, eli monelle teolli-
suuden koneita ja laitteita valmis-
tavalle yritykselle. 

– Tuonnilla Venäjältä on keskei-
nen merkitys suomalaisen teollisuu-
den raaka-ainehuollolle. Hamikol-
la on vuosien kokemus koneiden, 
laitteiden sekä raaka-aineiden kul-
jetuksesta ja varastoinnista. Meillä 
on paljon Venäjälle suuntautuviin 
toimeksiantoihin liittyvää käytän-
nön tietotaitoa sekä arvokasta koke-
musta, jota hyödynnämme toimek-
siannoissamme. 

Parkko mainitsee, että Venäjä on 
liiketoimintaympäristönä erittäin 
mielenkiintoinen ja samalla haas-
tava sekä nopeasti kehittyvä. 

– Monesti siellä parhaiten pärjää-
vät yritykset, joilla on oma jalansi-
ja ja vahvat paikalliset ”tukijalat”. 
Uskon että Hamikosta on vuosien 
saatossa kasvanut juuri tällainen 
paikallinen asiantuntija, jolta löy-
tyy vahvaa ja laajaa ammattitaitoa 
ja osaamista sekä paikallisesti Venä-
jällä että myös Suomessa. Pystym-
me palvelemaan asiakkaitamme su-
juvasti suomen, englannin ja venä-
jän kielellä. Kanssamme asioidessa 
toimitukset sujuvat aina mutkatto-
masti, hyvässä yhteistyössä asiak-

kaan kanssa. 

Suuri A-luokan 
varastoterminaali 
HaminaKotka satamassa

Vuonna 2019 Hacklinin hank-
kima 20 000 m2:n HaminaKotka 
satamassa sijaitseva varastotermi-
naali palvelee monipuolisesti teol-
lisuusyritysten varastointitarpeissa. 
Terminaalin vapaa korkeus on 10 
metriä ja rakennuksen päädyssä on 
sisäänajomahdollisuus isommalle-
kin kulkuneuvolle.

– Haminan sataman 20.000m2 
varastoterminaali on hankittu vas-
taamaan teollisuusyritysten varas-
toinnin kasvua. Haluamme tarjota 
laadukasta ja turvallista varastointi-
tilaa, johon liittyvät hyvä kulkuyh-
teydet. Kyseessä on A-luokan läm-
min varastotila, joka mahdollistaa 
monipuolisen, turvallisen ja nykyai-
kaisen varastoinnin, sekä tavarankä-
sittelyn. Molemmin puolin varastoa 
on yhteensä 40 katettua lastaussil-
taa, varaston piha-alue on asvaltoi-
tu, aidattu ja vartioitu, Hacklin Ha-
mikon toimitusjohtaja Pasi Luoma 
esittelee. 

Hacklin Hamiko varastoi kemi-
kaaleja usealle eri asiakkaalle. Ke-
mikaalit saapuvat varastolle pää-
sääntöisesti merikonteissa tai au-
tokuljetuksina. 

– Toimintamme käsittää kemi-
kaalituotteiden kuljetuksen järjestä-
misen, purkaus- ja lastaustoiminnot, 
välivarastoinnin sekä oheistoimin-
not. Ympäristölle vaarallisten kemi-
kaalien varastointi on keskitetty yh-
teen varastoon, johon on rakennettu 
palo-osastoitu huonetila. Vaaralli-
set kemikaalit varastoidaan kulje-
tuspakkauksissaan – pakkauksia ei 
avata, Luoma lisää. 

Katettujen lastaussiltojen suures-
ta määrästä ja piha-alueen laajuu-
desta johtuen varasto soveltuu par-
haiten asiakkaalle, jolla liikkuu pal-
jon tavaraa. Tehokkaan valaistuksen 
ja turvallisuuden vuoksi varasto so-
veltuu hyvin myös esimerkiksi ar-
vokkaiden ja tarkkuutta vaativien 
pientavaroiden keräilyvarastoksi.

– Asiakkainamme ovat use-

at suomalaiset teollisuusyritykset, 
joiden valmistamia raaka-aineita, 
koneita ja laitteita käsitellään se-
kä varastoidaan Hacklin Hamikon 
omistamissa terminaaleissa, Park-
ko kertoo. 

Parkko mainitsee, että Hacklin 
Hamiko toimi myös satamaan ra-
kennettavan LNG-terminaalin lo-
gistiikasta vastaavana toimijana. 

– Rakennustyömaalla tarjoavien 
logistiikkapalveluiden lisäksi hoi-
dimme tavaroiden välivarastoinnin 
ja tarkastuksen. Uusi varastotermi-
naali tarjosi erinomaiset puitteet vä-
livarastoinnille ja tavaroiden keräi-
lytoiminnoille mm. sen loistavan si-
jaintinsa puolesta.

Monialainen konserni 
mahdollistaa 
kokonaisvaltaisen palvelun

Hacklin Bulk Boys hoitaa koko-
naisvaltaisesti pääasiassa kuivabul-
kin käsittelyä, varastointia ja kulje-
tuksia. Yhtiöllä on nykyaikaiset bul-
kin käsittelyyn soveltuvat varastot 
KotkaHamina satamassa. Hacklin 
Bulk Boys käsittelee myös rehu-
raaka-aineita ja herkästi pilaantu-
via tuotteita. 

www.hacklinbulkboys.com

Hacklin Hamiko on Venäjän 
kaupan logistiikkaan erikoistunut 
yritys. Hamiko tarjoaa huolinta-, 
varastointi- ja tulliselvityspalvelui-
ta Suomessa ja Venäjällä. Yrityk-
sellä on erityisen vahva kokemus 
koneiden, laitteiden ja kokonaisten 
tuotantolaitosten kuljetuksesta se-
kä maahantuonnista. Haasteelliset 
tulliselvitysmuodot kuten sisäinen- 
ja ulkoinen jalostusmenettely sekä 
apporttitullaus ovat yritykselle erit-
täin tuttuja.

www.hamiko.fi

Hacklin Logistics on puoles-
taan konsernin kansainvälisin yh-
tiö, joka tarjoaa logistiikka- ja kul-
jetuspalveluja maailmanlaajuisesti 
ovelta ovelle -periaatteella. Yhtiön 
erityisvahvuutena on laaja kokemus 
vaativista projektikuljetuksista se-
kä kyky tuottaa räätälöityjä palve-
luja asiakkaille. Palvelukonseptia 
tukee Shanghaissa toimiva Hack-
lin China.

www.hacklinlogistics.com

Porissa sijaitsevan Hacklin Port 
Servicen liiketoimintana on ahta-
us- ja satamavarastotoiminta sekä 
niihin liittyvät huolinta- ja laivan-
selvityspalvelut. Yritystä työllistä-
vät eniten prosessi-, teknologia- ja 
mekaanisen metsäteollisuuden ta-
varavirrat. 

www.hacklinportservice.com

Kokonaisvaltaista huolintaa
teollisuuden logistiikkatarpeissa

Irtotavarakuljetukset ovat Hacklin Bulk Boysin erikoisosaamista.
Hacklin on vuonna 1908 perus-
tettu perheyrityksen perinteet ja 
arvot omaava monipuolinen lo-
gistiikan palvelutalo. Hacklinin 
menestyksen taustalla on henki-
löstön vahva ammattitaito, kehi-
tyshalukkuus sekä eri toimipistei-
den välinen yhteispeli. Osaami-
sen ylläpitäminen ja kehittämi-
nen kuuluvat yrityksen ydinstra-
tegiaan. Hacklin tarjoaa asiak-
kailleen yksittäisten toimeksian-
tojen rinnalle hallitun logistisen 
palvelukokonaisuuden.

Hacklin Hamikolla on vahva 
kokemus tuotantolaitteiden 
kuljetuksesta Venäjälle.

Hacklin Hamikon varastoalueella tapah-
tuvaa projektilaitteiston käsittelyä.


