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KOKONAISUUKSIEN HALLINTA JA HYVÄT ASIAKASSUHTEET
PITÄVÄT KULJETUSYRITYKSEN PYÖRÄT PYÖRIMÄSSÄ
- Kilpailu kovenee, mutta periksi ei pidä antaa huonoinakaan aikoina. Kokonaisuuksien
hallinta sekä hyvät ja luottamukselliset asiakassuhteet sekä hyvä henkilökunta ovat
toiminnan perusta, kuljetusyrityksensä pojilleen osittain myynyt varkautelainen yrittäjä
Raimo Tuomainen evästää.
Raimo Tuomainen aloitti kuorma-autoyrittäjänä 42 vuotta sitten kovalla työllä ja pitkillä
työpäivillä. Yhden miehen yritys kuljetti alussa soraa ja puutavaraa, kunnes toiminta laajeni
puuteollisuusyritysten hakekuljetuksiin. Puoliso Irja on koko ajan vastannut yrityksen
toimistotöistä, nyt myöhemmin palkatun työvoiman avustamana.
Kuljetusliike Raimo Tuomainen Oy:llä on kymmenen täysperävaunurekkaa metsäteollisuuden
hakeajossa eri puolilla maata Oulu-Kajaani-linjasta etelään. Myös useampi pyöräkuormaaja
hyörii eri puolilla Suomea. Perheen toinen yritys Varkauden Kuorma-autohuolto Oy huoltaa ja
korjaa asiakkaiden kuorma-autojen, perävaunujen ja kuormaajien lisäksi myös kaikki omat autot
ja koneet. Yritykset työllistävät yhteensä yli 30 henkilöä.
Kuljetusliikkeellä on omat halli- ja toimistotilat Varkaudessa. Uutta tilaa nousee parhaillaan
vanhojen tilojen viereen. Osa tiloista on vuokrattu ulkopuolisille yrityksille.
Mahdollisuuksiin on tartuttava
Puuteollisuustehtaita suljetaan ja esimerkiksi haketta kuljetetaan entistä pidempien matkojen
takaa. Jatkossa kilpailu kiristyy entisestään, kun ulkomaiset yritykset tulevat mukaan
rahtiliikenteeseen.
Raimo Tuomainen myöntää, että nykyään ei kovalla työllä sinällään voi yrityksen tuottavuutta
lisätä, kuten ennen, mutta periksi ei pidä antaa lama-aikanakaan. Uusia mahdollisuuksia löytyy
aina, ne vain pitää oivaltaa ja käyttää hyväksi.
- Kalusto on tietysti kehittynyt sekä ergonomialtaan että muutenkin huimasti näiden vuosien
aikana. Yhdistelmän hintakin on toki nykyisin aika kova, noin 300 000 euroa, Raimo Tuomainen
kertoo.
Molemmille pojille oma yritys
Tuomaisen pojat Sami ja Mikko jatkavat isänsä perustamaa liiketoimintaa siten, että Sami vastaa
kuljetusyrityksestä ja Mikko korjaus- ja huoltopuolesta. Pojat ovat myös vähemmistöosakkaita
toistensa yrityksissä. Raimo ja Irja jatkavat toistaiseksi mukana työelämässä ja ovat edelleen
osaomistajina molemmissa yrityksissä.
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- Olemme yhdessä suunnitelleet yrittäjäpolvenvaihdosta yli viiden vuoden ajan. Helppoa tätä on
sinänsä jatkaa, kun ala on tuttu ja näissä kuviossa on pyöritty pienestä pitäen. Kuljetusten
suunnittelu sinänsä on melkoista palapeliä, sillä nykyisin ajot ovat tiedossa aina vain
lyhyemmällä aikataululla, Sami Tuomainen sanoo.
Mikko Tuomaisen mukaan kuorma-autojen ja muun raskaan kaluston huolto- ja korjaustyöt
näyttävät olevan lisääntymässä. Esimerkiksi vaihtelevat talvikelit aiheuttavat vikoja myös
kuorma-autojen entistä herkempiin laitteisiin. Nopea ja osaava huoltopalvelu on tärkeä tekijä,
joten myös perävaunujen varaosia on saatavissa hyllytavarana.
Sami ja Mikko Tuomaisen mukaan heidän yritystensä kilpailukyky rakentuu pitkäaikaisten
asiakassuhteiden lisäksi luotettavuuteen sekä oikeaan hintaan ja kaluston kokoluokkiin.
Korjaamo- ja huoltoyrityksen valttina on ammattitaidon lisäksi hyvä sijainti.
Yrittäjäpolven vaihdoksessa Tuomaisia avusti Savon Yrittäjien ESR-rahoitteinen Osuva-palvelu.

Sami (vas.) ja Mikko (oik.) Tuomainen jatkavat vanhempiensa Raimo ja Irja Tuomaisen
perustamien kuljetus- ja huoltoyritysten toimintaa.
- Pitää oivaltaa erilaiset mahdollisuudet ja käyttää niitä hyväksi, Raimo Tuomainen sanoo yli 40
vuoden yrittäjäkokemuksellaan.

