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Kärcherin varastointi- ja kuljetuspalvelut PostNord 

Logisticsilta 
 
Kärcher Oy on sopinut varastointi- ja kuljetuspalvelujensa hankkimisesta PostNord Logisticsilta.  Aiemmin 
Kärcherin itse hoitamat toiminnot siirtyivät PostNord Logisticsille lokakuussa. Muutos on osa Kärcherin 
toimintojen voimakasta kehittämistä, johon  liittyen yhtiö muuttaa toukokuussa 2014 uusiin toimitiloihin 
Ilvesvuoren yritysalueelle Nurmijärvelle.  
 
Muutokseen liittyen Kärcher on luopunut omasta varastostaan ja yhdistää Klaukkalassa ja Konalassa olevat 
huoltotoimintonsa Ilvesvuoreen.  
 
Varastossa käytössä puhekeräily  
Varastointi- ja kuljetuspalveluiden siirtäminen PostNord Logisticsille ei vaikuta Kärcherin henkilöstön 
määrään, koska Kärcher tarjoaa logistiikkahenkilöstölleen töitä Ilvesvuoressa huoltotoimintoihin liittyvissä 
logistiikkatehtävissä.  
 
”Yhteistyö PostNord Logisticsin kanssa on meille kaikin puolin positiivinen asia. Varastotoimintomme säilyy 
tehokkaana. Lisäksi saamme käyttöömme ison logistiikkatalon uusimmat tekniikat, kuten  puhekeräilyn”,  
Kärcherin toimitusjohtaja Per-Olof Ekström sanoo. 
 
Asiakaslähtöisyys ja varastojen siisteys vakuuttivat 
Kärcher valitsi varastointi- ja kuljetuskumppaninsa kilpailuttamalla. PostNord Logisticsin innostuneisuus ja 
asenne tekivät Ekströmiin kilpailutusvaiheessa vaikutuksen.  
 
”Asiakaslähtöisen toiminnan lisäksi PostNord Logistics vakuutti meidät varastokapasiteetillaan ja siisteillä 
varastotiloillaan. Siisteys on meille tärkeä asia”, Ekström toteaa.  
 
Kärcherin varaston siirto PostNord Logisticsin Vantaan Osumakujalle aloitettiin syyskuun puolivälissä ja 
yritysten kuljetusjärjestelmät on jo integroitu yhteen.  
 
”Näemme koko ajan reaaliajassa, mitä meillä on ja mitä on menossa minnekin.  Asiat on saatu nopeasti 
liikkeelle”, Ekström lisää.  
 
Lisätietoja: 

Kärcher Oy, toimitusjohtaja Per-Olof Ekström, puh. 020 7413 601 
PostNord Logistics Oy, suurasiakaspäällikkö Riku Vuontisjärvi, puh. 050 381 1222, 
postnordlogistics.fi 
 
Kärcher Oy (www.karcher.fi) on tunnettu puhdistamiseen liittyvistä tuotteistaan mm. painepesureista. 
Kärcherin tuotevalikoimasta löytyy iso valikoima tuotteita koti- sekä ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Kärcher 
työllistää Suomessa lähes 50 henkeä ja yrityksen liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa.  
PostNord-konserniin kuuluvat PostNord Logistics, Posten (Ruotsi), Post Danmark (Tanska) ja Strålfors. 
PostNord on johtava viestintä- ja logistiikkaratkaisujen toimittaja Pohjoismaissa sekä Pohjoismaiden ja muun 
maailman välillä. Suomessa DPD Finland Oy ja Posten Logistik SCM Oy toimivat nyt nimellä PostNord Logistics 
Oy. 
PostNord Logistics on osa pohjoismaista PostNord-viestintä- ja logistiikkakonsernia, joka tarjoaa kuljetuksia 
ja varastoinnin kokonaisratkaisuja Pohjoismaissa, Pohjoismaista ja Pohjoismaihin. 
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