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Hankkija investoi uusiin toimitiloihin Seinäjoella
Hankkija keskittää Seinäjoen alueen toiminnot yhteen paikkaan. Yhtiön rehutehdas sijaitsee Päivölän
alueella, joka on nopeasti kehittyvä ja lähellä Seinäjoen keskustaa sijaitseva kaupallinen alue. Nyt
rehutehtaan tontille rakennetaan uudet toimitilat Hankkijan myymälälle, konekeskukselle ja huollolle.
Hankkijan yli 60 metriin kohoava rehutehdas on tuttu ja näyttävä maamerkki Seinäjoella. Tehtaassa
valmistetaan nautakarjan, sikojen ja porojen rehuja sekä tilakohtaisesti räätälöityjä Sopiva-rehuja käyttäen
yli 100 milj. kiloa kotimaista, pääosin tehtaan lähialueella tuotettua viljaa. Tehtaan automaatio on uusittu
viime vuosina ja se on uusinta teknologiaa. Tehtaan tarvitsema höyry ja lämpö tuotetaan kotimaisilla
polttoaineilla. Tehdasalue ympäristöineen on kehittynyt ja kehittyy edelleen kovaa vauhtia ja on
asiakkaiden luontaisten kulkureittien varrella. Samalle tontille rehutehtaan kanssa keskitetään Hankkijan
Hyllykalliosta siirrettävät kaupalliset toiminnot. Uusiin tiloihin muuttavat maatalouden tuotantopanos-,
vilja-, ja maatilatarvikekauppa, konekauppa, varaosapalvelu, hevosten ja lemmikkieläinten ruoat ja
tarvikkeet, metsänhoito-, metsästys- ja erätarvikkeet. Lisäksi uusissa tiloissa aloittaa puutarhakauppa ja
Hankkijan huolto. Uudet toimitilat avataan kevään 2021 sesongille.
Seinäjoen toimipaikasta tulee paitsi yhtiön suurimpia kaikilla mittareilla, myös ensimmäinen, jossa näin
laajasti Hankkijan toiminnot ovat samalla tontilla. Myymäläneliöitä tulee noin 3000, minkä lisäksi
varastotilaa yli 1000 m2 , puutarhakatos 500 m2 ja taimipiha 500 m2. Investoinnin suuruus on noin 5 milj.
euroa. Investoinnin tavoitteena on vahvistaa Hankkijan markkina-asemaa Etelä-Pohjanmaalla.
Havainnekuva alla.
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Jyrki Lepistö, toimitusjohtaja, Hankkija Oy, p. 010 7683084, jyrki.lepisto@hankkija.fi
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Hankkija
Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa. Hankkija on myös Suomen suurin teollisten eläinrehujen
valmistaja. Hankkijalla on 64 myymälää (joista 11 Etelä-Pohjanmaalla) sekä alan laajin verkkokauppa.
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Hankkija on myös aktiivisen harrastajan kauppa, jonka myymälöissä on kattavat ja monipuoliset valikoimat puutarha-,
hevos-, lemmikkieläin-, metsänhoito- ja eräilytuotteita. Hankkijan palveluksessa työskentelee 1000 työntekijää ja
yrityksen liikevaihto vuonna 2018 oli 780 milj. €.
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