MUISTIO

Tiistaina 2.2.2016 Tutustuimme Venakontie 4:ssä toimiviin yrityksiin 10 jäsenen voimin.
Konevel Oy, http://www.konevel.fi/ KoneVel Oy perustettiin tammikuussa vuonna 2010
työtoverusten Kimmo Kärjen ja Marko Laakkosen toimesta sivutoimista maahantuontia
varten. Marko Laakkonen, yhtiön toinen pääomistajista aloitti kertomalla Konevel Oy:stä ja
kiinteistöstä, josta hän myös puolet omistaa. Liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa
vuodessa. Myynnissä on yli 100 artikkelia.
- Maanrakennustyölaitteet, joista nyt ajankohtaisin artikkeli on iskuvasarat, koska routaa
on paikoin kaksi metriä. Toinen purkutyökalu on pulveroijat, jotka puristelevat kivet
sepeliksi. Työvälineiden kehitystä kuvaa seuraava mielikuva: Isoisä on ikänsä kasannut
itäsuomalaisia kiviä valtavaksi raunioksi, nykyaikaisella kauhalla voi ne parissa tunnissa
murustella sepeliksi.
- Kauhat: Murskainkauhat, kuokkakauhat, luiskakauhat, tasoituskauhat, kaapeliojakauhat,
seulakauhat.
- Kourat: Energiakourat, kivi- ja kierrätyskourat, purku- ja lajittelukourat, puukourat,
kaivinkoneisiin, puukourat nostureihin, sora- ja maakahmarit, rotaattorit ja riipukkeet.
- Kiinteistön huoltolaitteet: Snowek U-aura on nyt ajankohtainen artikkeli. Myydään noin
150 kpl/v. Samoin kuin lumilingot. Maaliskuulla taas alkaa kiire harjojen toimituksissa. Niitä
menee noin 60 kpl/v.
- Ja niin edelleen.
Monet koneista tulee osina eri puolilta Suomea ja eri puolelta maailmaa, sillä kaikkea ei
kannata Suomessa valmistaa koska erikois tarve on kappalemäärältään pieni ja hinta on
korkea. Osavalmistusta teetetään myös ulkomailla koska esimerkiksi hitsarin palkat ovat
siellä pienempiä. Letkut myös valmistetaan koottaviin koneisiin itse.
Uutena kasvavana palveluna on koneiden vuokraus, koska koneet ovat kalliita, kannattaa
erikoiskone vuokrata juuri työajaksi. Myös työvaate- ja suojavarustekauppa oli firmassa
aluillaan. Esa Niskanen huolehtii huollosta ja varaosista.
Vuokralaisfirmat:
Turun Konekeskus oy http://www.turunkonekeskus.fi/
Turun Konekeskus oy on perustettu vuonna 1998 ja vuodesta 2004 lähtien konserniin on
kuulunut myös tytäryhtiö Konefarmi Oy.
Molemmat yritykset ovat erikoistuneet maatalous- ja kiinteistönhoitokoneiden
maahantuontiin ja myyntiin. Turun Konekeskuksen tuotevalikoimaan kuuluu myös
aurinkosähkötuotteita sekä työkaluja, varaosia ja tarvikkeita. Verkkokauppaa se myös
harjoittaa.
Jarveco Oy http://jarveco.fi/
Yrittäjä Jarmo Holopainen kertoi toiminnasta: Jarveco oy on 2011 Iisalmessa perustettu
kokoonpanon alihankinta ja tehdashuollon yritys toimii Snowek oy:n laitteiden
pääasiallisena mekaanisen ja hydraulisen kokoonpanon tuottajana.
Nämä kaikki yritykset toimivat Iisalmessa samassa kiinteistössä toinen toistansa tukien.
Tuotteet on valittu niin että työtä olisi mahdollisimman tasaisesti ympäri vuoden.
Muistiin kokoili Unto.

