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KESÄÄ KOHTI

Kesä keikkuen tulevi. Aamuisin on mukava lähteä taipaleelle, kun päivä valkenee aikaisin ja valoisa aika jatkuu pitkälle 
iltaan. Hiukan ajamisen iloa ehkä himmentää tienpinnan aikaansaama ääni, joka renkaiden kautta välittyy ohjaamoon 
asti. Tiet ovat talven jäljiltä varsinkin Etelä-Suomessa erittäin karkeassa kunnossa. Lähes koko talven on saatu posottaa 
lumesta ja jäästä vapailla ja sulilla teillä. Liukasta on ollut harvoin, mutta rapaa on lentänyt sitäkin enemmän. Kulunut 
talvi on syönyt teitä oikein urakalla ja siinä samalla ovat kärsineet myös tielläliikkujien renkaat. ”Samoilla renkailla 
syksystä syksyyn” -tavoite on viime vuosina monella toteutunut, mutta tänä vuonna tuo ei taida onnistua.

Me Vianorilaiset olemme varautuneet meneillään olevaan rengassesonkiin erinomaisilla tuotteilla ja runsailla 
valikoimilla. Palveluverkostomme on kattava ja kykymme palvella asiakkaitamme erinomaisella tasolla. Vianor 
kasvoi viime vuonna 169 myyntipisteellä ympäri maailmaa, eikä kasvuvauhtimme ole hiipumassa tänäkään vuonna. 
Asiakkaillemme tämä takaa jatkossakin alati kehittyvän tarjonnan niin palvelun kuin tuotteiden osalta.

Kuten tämän lehden artikkeleista huomaatte, olemme kehittäneet uusia palvelukonseptejamme viime aikoina 
vauhdikkaasti. Uskommekin vakaasti, että Vianor on kuljetusyrittäjän paras yhteistyökumppani. Tavoitteenamme on 
tuottaa asiakkaillemme palveluita ja tuotteita win-win periaatteella. Tosiasia on, että kun saamme asiakkaidemme 
bisneksen tuottamaan, voimme myös me vianorilaiset hyvin! 

Suomalaiseen ajattelutapaan kuuluu harmillisen usein toisen yrittäjän kadehtiminen ja sen pohtiminen, miten toisen 
saisi kampattua. Isolla mantereella taas kysytään leppoisasti ”What can I do for you?”. Siellä toiminnan taustalla on 
ajattelumalli, jonka mukaan myös minulla menee paremmin, jos voin saada sinun liiketoimintasi luistamaan. Näin 
myös me Vianorilla ajattelemme.

Näihin tunnelmiin!
Turvallista matkaa ja Tervetuloa Vianorille!

Pekka Nurme
Tuotepäällikkö
Kuorma-ja linja-autonrenkaat
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Vianorin ammattilaiset ovat palveluksessasi ja val-
miina pitämään  kuljetuskalustosi huippukunnossa. 
Vahvuuksiamme ovat:

ASIANTUNTIJUUS
 ▪ Vianorin henkilöstö on autoalan ammattilaisia.
 ▪ Läheinen yhteistyömme Nokian Renkaiden kanssa takaa 

asiantuntijuuden rengasalan joka osa-alueella.
 ▪ Jatkuvan koulutusohjelmamme ansiosta olemme ajan hermolla.

MONIPUOLISUUS
 ▪ Vianorista saa renkaiden ja vanteiden lisäksi luotettavasti auton 

huoltopalvelut. Monissa toimipaikoissamme voimme tehdä esimerkiksi 
merkkihuoltoja.

 ▪ Kuorma-autopuolella tarjoamme myös 24h-palvelua, eli autamme 
asiakasta hädässä kelloon katsomatta aina kun tarvitaan.

 ▪ Valikoimistamme löytyvät myös laadukkaat akut työhön ja vapaa-
aikaan sekä voiteluaineet erilaisiin ajoneuvoihin vaseliinista 
moottoriöljyyn. Kysy lisää!

PALVELU
 ▪ Kykenemme huolehtimaan niin isojen kuin pientenkin kuljetusyritysten 

tarpeista.
 ▪ Panostamme asiakkaidemme palveluun, pisteidemme viihtyisyyteen ja 

asioinnin sujuvuuteen.
 ▪ Rakennamme yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaamme tarpeita 

vastaavan palvelukokonaisuuden

VERKOSTON LAAJUUS
 ▪ Lähes 80 myyntipistettä ympäri Suomea ja yhteensä yli 1 200 Vianoria 

Pohjoismaissa ja muualla maailmassa tarjoavat avun myös silloin, kun 
ollaan kaukana kotoa.

VIANOR JA EUROTANK

VIANOR PARTNER PARKANO AVATTU

LUOTA AMMATTILAISIIN! 
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168
VUORSOLA OY – RAUTAISTA AMMATTITAITOA
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TURVALLISEMPAA 
JA SUJUVAMPAA 
TALVIAJOA

NORJASSA UUSI LAKI RASKAALLE KALUSTOLLE:
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V oimaan tullut talvirenkaiden käyttöpakko koskee raskaan kaluston 
vetäviä ja ohjaavia akseleita marraskuun puolivälistä maaliskuun 
loppuun. Lisäksi talvirengasvaatimus koskee perävaunuja silloin, 
kun keliolosuhteet ovat liukkaat. Norjassa on jo aiemmin ollut 

voimassa vaatimus 3 millimetrin minimiuransyvyydestä kaikilla akseleilla 
lukuun ottamatta vapaasti pyörivää teliakselia. Uuden asetuksen mukaan 
vähimmäisurasyvyys nousee nyt 5 millimetriin. 

Ruotsi uudisti raskaan kaluston talvirengaslakiaan jo aiemmin ottaen 
vuoden 2013 alussa käyttöön talvirenkaiden käyttöpakon raskaan kalus-
ton vetävissä pyörissä. Lisäksi Ruotsissa on voimassa raskaan kaluston 
vetoauton renkaita koskeva laki 5 millimetrin vähimmäisuransyvyydestä. 

 − Norjassa nyt voimaan tulevat vaatimukset raskaan kaluston talvirenkaille 
ovat merkittävä parannus liikenteen talviturvallisuuteen ja liikenteen suju-
vuuteen talvella. Suunta on sekä Ruotsissa että Norjassa ehdottomasti oikea, 
iloitsee Nokian Raskaiden Renkaiden toimitusjohtaja Pontus Stenberg.

Hyvät talvirenkaat parantavat liikenneturvallisuutta 
merkittävästi
 
Pohjoismaissa ongelmana ovat pääasiassa ulkomaiset kuorma-autot, 
joiden renkaat ovat kuluneet tai talvisiin olosuhteisiin soveltumattomat. 

Yleensä alalla pitkään toimineet pohjoismaiset kuljetusyritykset käyttävät 
pohjoisiin talviolosuhteisiin suunniteltuja talvirenkaita. 

Nokian Renkaat on yhdessä eri toimijoiden kanssa testannut erilaisten 
raskaan kaluston rengastusten vaikutusta ajoneuvojen jarrutusmatkoihin, 
kiihtyvyyteen ja käsiteltävyyteen.

– Testitulokset ovat osoittaneet, että talvella on syytä kiinnittää huomiota 
koko ajoneuvoyhdistelmän rengastukseen – ei pelkästään vetoauton ren-
kaisiin. Liikenneturvallisuuden kannalta oleellista on käyttää oikeita, poh-
joisiin olosuhteisiin suunniteltuja talvirenkaita, joissa on avoin kuviointi 
ja M+S -merkintä. Tällöin ajoneuvoyhdistelmien hallittavuus liukkailla ja 
haastavilla talvikeleillä on huomattavasti helpompaa, Stenberg kertoo. 

− Kaikki Nokian-talvivetopyörärenkaamme ja myös kaikki talvikäyttöön tar-
koitetut Noktop pinnoitusmateriaalimme täyttävät sekä Norjan että Ruot-
sin uusien lakien vaatimukset. Vahvalla osaamisellamme on pitkät perin-
teet. Kehitimmehän maailman ensimmäisen talvirenkaan eli Kelirenkaan 
raskaan liikenteen ammattilaisille jo vuonna 1934, Stenberg muistuttaa.

Teksti: Hanna Grönholm 
Kuvat: Nokian Renkaat

Norjassa astui viime syksynä voimaan uusi laki talvirenkaiden käyttöpakosta raskaalla 
kalustolla. Samalla raskaan kaluston alin sallittu uransyvyys nostettiin 3 millimetristä 
5 millimetriin. Molemmat uudet vaatimukset lisäävät merkittävästi talviajan 
liikenneturvallisuutta ja parantavat liikenteen sujuvuutta vaikeissa talviolosuhteissa.
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2.-5.7.
OKRA, ORIPÄÄ

 28.-20.8.
METKO, JÄMSÄNKOSKI

8.-9.9.
POWER TRUCK SHOW, HÄRMÄ

8.-11.10.
KONE AGRIA, JYVÄSKYLÄ

16.-18.10.
KONEMESSUT, TAMPERE

VIANOR – MENOSSA MUKANA

VIANORIN TORI-PALVELUT 
OVAT UUDISTUNEET!

Vianorin kaikki kolme TORI-palvelua 
ovat muuttaneet saman katon alle. 
Uudistuneella Vianorin TORI:lla 
myydään niin käytettyjä  kuin uusia-
kin henkilöauton, kuorma-auton sekä 
raskaan kaluston renkaita ja vanteita. 

Alasvetovalikoiden ja tekstisuoda-
tuksen avulla saat helposti rajat-
tua myynnissä olevaa valikoimaa 
ja löydät juuri omaan tarpeeseesi 
sopivat tuotteet. Tervetuloa ostoksille 
uudistuneeseen TORI-palveluumme 
osoitteeseen www.vianor.fi /tori

Osallistu Road’n Rollin 

lukija-arvontaan ja VOITA ITSELLESI 

NOKIAN HAKKA tai 

HAKKAPELIITTA RENGASSARJA (max 17”). 

Katso lisätiedot:

www.vianor.fi /vianor/kampanjat/road-n-roll/ 
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JOKASÄÄN

 Me takaamme ajokilometrit. 
 Te takaatte toimitukset. 

Nyt saatavilla on rengas, joka kestää pitempään muista ominaisuuksista tinkimättä. 
Uudessa KMAX-renkaassa käytetään KMAX-teknologiaa, joka koostuu IntelliMax-
rivoista ja renkaan käyttöikää pidentävästä IntelliMax-pinnasta. Kysy Goodyear-
kumppaneilta tästä renkaasta, jonka avulla kalustonne pystyy kaikkiin toimituksiin. 
Lisätietoja on osoitteessa www.goodyear.eu

Uusi KMAX - mallisto tarjoaa jopa 35 % enemmän ajokilometrejä 
edeltäjäänsä verrattuna ja jokasään ajettavuuden.*

*  HS II- ja RHD II+ -malleihin verrattuna. Heinäkuun 2011 ja kesäkuun 2013 välisenä aikana yhteistyössä eurooppalaisten kuljetusyritysten kanssa Goodyearin valvonnassa koolla 315/80R22.5 tehdyt 
testit osoittavat, että KMAX S -renkaiden kestävyyspotentiaali on jopa 30 prosenttia ja ja KMAX D -renkaiden jopa 35 prosenttia Goodyear RHS II- ja RHD II+ -renkaita parempi.

DUNLOP SP344 ETURENGAS 

295/80R22.5 500 €

315/70R22.5 520 €

315/80R22.5 550 €

385/55R22.5 580 €

385/65R22.5 525 €

Hintoihin lisätään kierrätysmaksu 8,55 € + ALV 24 %.

DUNLOP 
TARJOUS!



Ensimmäiset kuorma-autot 
vuonna 1947

Vuorsola Oy on porilainen nosto- ja kuljetuspalveluita tuottava 
yritys jolla on perinteitä jo kahdeksalta vuosikymmeneltä.

Olavi Vuorsola aloitti autoilun sodan jälkeen vuonna 1947. 
Aluksi ajokkina oli Volvo, pian mukaan tuli myös Ford Tha-
mes ja Ford Rhein, Dodge, GMC, Chevrolet, Citroen, Dia-
mond, Federal, ja White merkkisiä kuorma-autoja. Parhaim-
millaan ajossa oli kahdeksan autoa. Silloin kuormat tehtiin 
ja monesti myös purettiin käsin. Yleisimmin kuljetettiin 
tukkipuuta, sahatavaraa, hiekkaa, soraa, teuraseläimiä, ja 
maataloustuotteita.

Olavi Vuorsolan poika Mauno Vuorsola aloitti koneyrittäjänä 
alkuvuodesta 1974. Aluksi kalusto koostui pääasiassa kaivin-
koneista ja dumppereista, pikkuhiljaa mukaan tulivat pusku-
koneet, kuorma-autot, lavetit, murskaimet ja kaikenlaiset muut 
maanrakennusalan koneet. Muutamia maanrakennus ja kulje-
tusalan yrityksiä myytiin matkan varrella.

Nykyinen yritys on perustettu vuonna 1991. Alussa toimittiin 
pääasiassa murskauksen parissa Suomessa ja Ruotsissa. 
Yrityksen nimi oli aikaisemmin Oy Nordiska Berg Teknik Ab. 
Myöhemmin toiminta keskittyi Suomeen ja yrityksen nimikin 
vaihdettiin Vuorsola Oy:ksi.

2000-luvun alussa päätettiin keskittyä nosturialalle, ja samalla 
Maunon poika Mikko Vuorsola siirtyi vähitellen toimitusjohta-
jaksi. Yrityksen hallinnossa toimivat myös Mikon siskot Suvi ja 
Satu. Satu hoitaa päivittäistä ajojärjestelyä sekä laskutusta. Suvi 
taas opiskeluidensa ohella taloushallintoa.

Ammattitaitoista palvelua ja 
monipuolinen kalusto 

Nykyisin Vuorsola Oy:n päivittäinen tekeminen koostuu muun 
muassa monipuolisista rakennustyömailla ja teollisuudessa 
tehtävistä nostoista, kappaleiden kuljetuksista ja nostoista eri-
laisiin kohteisiin, henkilökoritustöistä, romun-, vaihtolavojen- ja 
rautakaupanajosta, yksityishenkilöiden kiinteistöissä tehtävistä 
töistä sekä haalaustöistä. Nykymaailman kasvavia tarpeita var-
ten Vuorsola Oy on erikoistunut myös kaikenlaisten erikois-
kuljetusten tekemiseen. Kalustosta löytyy mm. Goldhoferin 
modulaarinen lavettijärjestelmä, josta pystytään erilaisin keh-
doin ja välirungoin rakentamaan useita variaatioita haastavien 
kappaleiden, niin korkeiden, leveiden, pitkien ja jopa 350 tonnin 
painoisten kuljetusta varten. 

Tällä hetkellä kalusto käsittää neljä Hiab-autoa, joista kaksi on 
jokapyörävetoisia maastokelpoisia nosturiautoja, 95 ja 120 ton-
nin ajoneuvonosturit, koukkulava-auton, kaksi raskaslavettive-
täjää, useita erilaisia lavetteja, jatkorekkoja ja perävaunuja, saat-
toautoja, pyöräkuormaajia, kaivinkoneita, torninostureita, hen-
kilönostimia, sekä haalauskalustoa raskaisiin siirtoihin. Vuor-
sola Oy:llä on myös maailman suurin kuorma-autoalustainen, 
Turkissa valmistettu 365-tonnimetrinen World Power -merkki-
nen nosturi, joka on ainoa laatuaan Suomessa.

Yrityksessä työskentelee viitisentoista moniosaajaa, mutta 
tiimi jonka avulla työt saadaan tehdyksi, on paljon suurempi. 
Kuorma-autojen kanssa toimiessa huolto- ja korjausverkon 
yhteistyön pitää olla saumatonta, jotta informaatio kulkee ja 
autoille ei tule turhia seisontapäiviä.

Palvelemme monipuolisesti – myös kelluvan talon kuljetuksessa.

KONEYRITTÄMISTÄ PIT
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Saumatonta yhteistyötä 
Vianorin kanssa

Huolto- ja korjaustöitä autoihin ja nostureihin Vuorsola Oy:n 
osaava henkilökunta tekee pitkälti itse omalla hallilla, mutta 
rengasasiat hoitaa luotettava ammattilainen. Yhteistyö on kir-
jaimellisesti saumatonta koska Vuorsola Oy ja Porin Vianor toi-
mivat samassa kiinteistössä. Vuorsola Oy:n kalusto on hyvin 
kattavaa ja vaatii toimiakseen hyvin monenlaisia renkaita. Ren-
kailta vaaditaan pitoa, kantavuutta ja kestävyyttä. Jokaisessa 
käyttötarkoituksessa pitää olla oikeanlainen rengas, jotta työt 
saadaan suoritettua laadukkaasti ja turvallisesti.

– Porin Vianorilta olemme aina saaneet erinomaista palvelua, 
niin päivä- kuin yöaikaankin. Heiltä työt onnistuvat pikaisella 
aikataululla, ja sopivat renkaat löytyvät nopeasti niin yrityk-
semme ruohonleikkuriin kuin massiiviseen ajoneuvonosturiin-
kin. Apua on joskus jouduttu hälyttelemään myös tien päälle 
ja sitä on myös saatu. Vianorin pojilla tuntuu olevan aina hyvä 
päivä ja rennon ammattimaisella otteella töitä tekevien ”naapu-
rien” kanssa on mukava asioida”, kertoo Satu Vuorsola Vuor-
sola Oy:stä.

Teksti: Ilkka Isoviita
Kuvat: Satu Vuorsola

Erikoiskuljetukset hoidamme ammattitaidolla.
Kalusto mukautuu asiakkaan tarpeisiin.

TKILLÄ PERINTEILLÄ
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VIANOR PARTNER PARKANO 

TÄYDEN 
PALVELUN 
TALO!

ESITTELYSSÄ: 

P arkanossa avattiin 9.10.2013 uusi Vianor Partner -myyntipiste. Aivan 
uudesta yrityksestä ei kuitenkaan ole kyse, sillä Timo Riihiviidan 
korjaamoyrityksen Parkanon Kone ja Metallin juuret ulottuvat aina 
vuoteen 1982. Tuolloin yritystoiminta käynnistyi kuorma-autojen ja 

perävaunujen huolloilla ja korjauksilla. Kuljetuskaluston erilaiset päällira-
kenteet aina valmistuksesta lähtien ovat kuuluneet ja kuuluvat edelleen 
yrityksen monipuoliseen tuotevalikoimaan. 

Uudet toimitilat toivat uusia mahdollisuuksia

Nyt käynnistyneen Vianor Partneruuden myötä startin sai Suomen Ren-
gasmarkkinat Oy, jolla rengasliiketoimintaa Vianor lipun alla hoidetaan. 
Rengasvalikoimasta löytyvät kaikki muistakin Vianoreista tutut hyvät tuo-

010 401 401
Member of Nokian Tyres

MUKAVIN TAPA HANKKIA NOKIAN RENKAAT?

Nyt kannattaa poiketa Vianorille  
rengastamaan kalusto kesään!

KULUTTIKO LYHYT  
TALVIKAUSI RENKAITA?

NOKIAN  
HAKKA  

861

Kaikki hinnat alv 0%, kierrätysmaksu 8,55 lisätään. Voimassa toukokuun loppuun. Välimyyntivaraus.

NOKIAN  
NTR72S 

KEVÄTTARJOUS

NOKIAN HAKKA 861   315/70R22.5     

NOKIAN HAKKA 861   315/80R22.5    

NOKIAN NTR72S  385/55R22.5   

NOKIAN NTR72S  385/65R22.5

ETURENKAAT

PERÄVAUNUNRENKAAT

529 €
529 €

469 €
439 €

•   Jämäkät renkaat etuakseleille ja perävaunuihin

•   Pitkän- ja keskipitkän matkan ympärivuotiseen ajoon

•   Tasainen kulumismuoto

•   Matala vierintävastus, alhaisempi kulutus

•   SPIRAL SIPE SYSTEM –lamellointi *

•   Kivenpoistajat pääurissa *

•   DSI –kulumisvaroittajatw

Matkapuhelimesta soitettaessa
0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %)
Lankapuhelimesta soitettaessa
0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %)

Puhelinpalvelu ma–su klo 7–21

* vain HAKKA 861 -mallissa.

 kesäkuun loppuun. Välimyyntivaraus.

aaaaaaaaaaatwtwtwwtwtwtwttwwwwttttttwtwttaaaaaaaatwttwttttttt
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Parkanon Vianorilla on luvat:

 ▪ Jarrukorjausten A-luvat
 ▪ Piirturikorjaukset B-luvat
 ▪ Nopeudenrajoitin korjaus ja asennus
 ▪ Digipiirturiluvat
 ▪ Vetolaite- (vetokytkin) asennus
 ▪ Kylmälaite asennus ja korjaus
 ▪ Alkolukot, asennus ja kalibrointi (Dräger)
 ▪ Nosturitarkastus

tebrändit ja Parkanon Kone ja Metallin toimesta varaosapuolelta muun 
muassa Volvon ja Scanian, sekä perävaunujen varaosat.

Uusien toimitilojen myötä Vianor Parkano Partner on saanut näyttävästi 
esille myös kaiken kattavan varaosavalikoiman unohtamatta laajaa rengas-
valikoimaa oheispalveluineen. Oman mausteensa kattavaan valikoimaan 
tuovat lisäksi ajopiirturitarvikkeet, polttimot, työhanskat, lasinpyyhkijän 
sulat, jarrupalat ja hihnat, rummut, levyt ja erilaiset ohjauksen komponen-
tit. Unohtaa ei sovi myöskään Webasto- ja Eberspächer -lämmityslaitteiden 
osaamista. 

Myymälässä palvelevat Timo Riihiviidan lisäksi Tommi Riihiviita sekä 
Mikko Vahosalmi. Asentajia Parkanon Vianorissa, sekä Parkanon Kone 
ja Metallissa työskentelee neljä. Rengastöiden lisäksi tyypillisiä huolto- ja 
korjaustöitä ovat kytkin-, ABS-, EBS-, jarru-, moottori- ja voimansiirron 
korjaukset ja asennukset. Lisäksi Vianor Parkano Partnerissa tehdään 
säännöllisesti määräaikaishuoltoja sekä ilmastointi- ja Webasto-huoltoja. 
Ammattitaidolla hoituvat myös hydrauliikan asennus ja komponentit 
mukaan lukien hydrauliikkaletkut ja liittimet, runko-ja rakennemuutostyöt. 

Vianorin 24h Palvelu vie avun myös tien päälle

Erikoisosaamista Vianor Parkano Partnerilta löytyy muun muassa Volvon, 
perävaunujen ja miksei myös muiden merkkien sähkötöistä. Testauslait-
teet kattavat myös ABS- ja EBS-järjestelmät sekä ajopiirturit ja perävau-
nujen erilaiset järjestelmät. Konekanta mahdollistaa monipuoliset työt, 
sillä Parkanon Vianorissa on myös metallityöstökoneet, muun muassa 
sorvi ja säteisporakone. 

Vianor Parkano Partner sijaitsee keskeisellä paikalla Pahkalan teollisuus-
alueella, josta on helppo lähteä myös tien päälle antamaan 24 h palvelua 
pulassa olevalla asiakkaalle. Sijainti on sikälikin erinomainen, että kysei-
sellä tiellä liikkuu raskasta liikennettä todella tiheään. Myös Kankaanpää n 
ja Jyväskylän välillä liikennettä riittää runsaasti. Huoltoautona toimii hyvin 
varusteltu kuorma-auto, jolla erilaiset korjaus ja rengastyöt sujuvat myös 
tien päällä mutkattomasti. 

– Parhaimmillaan tulee käytyä jopa 100 km:n päässä, kertoo Tommi Riihi-
viita. Rengasosaamista Riihiviitojen väeltä löytyy ja niinpä heillä voidaan 
rengastaa kaikki koneet, traktorit ja autot.

– Toisin sanoen hoidamme kaikki laitteet, jotka vaan kumipyörien päällä 
kulkevat, Riihiviita vakuutta.

Vianor Parkanossa hoidat kaluston kerralla kuntoon

Samassa kiinteistössä Vianor Parkano Partnerin kanssa toimii myös kat-
sastusasema ja lounasravintola, joten asiakas voi yhden pysähdyksen tak-
tiikalla hoitaa kalustonsa kerralla kuntoon ja siinä samalla täyttää myös 
oman vatsansa. Parkanon uudesta Vianor pisteestä nopeasti kasvava 
asiakaskuntamme on saanut siis erinomaisen kattavan palvelun omaa-
van toimipaikan. 

Avajaispäivänä paikalla kävi melkoinen kuhina, sillä Vianor ketjun laaje-
nemista oli Parkanossakin jo odoteltu. Tommin mukaan asiakkaat ovat 
ottaneet Vianorin lipun alle siirtymisen todella positiivisesti, sillä tuohan 
ketjuun siirtyminen rengaspalvelut helposti Parkanolaisten asiakkaiden 
saataville myös muilla paikkakunnilla.

Vianorin Partner toiminnan parissa pitkään mukana olleen Janne Seitsalon 
mielestä Riihiviitojen liikkeen mukaan saaminen oli todella upea asia ja 
odotusarvot ovat molemmin puolin korkealla.
Tervetuloa Parkanon Vianoriin!

Teksti: Pekka Nurme
Kuvat: Vianor Oy
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Erikoistalvivetopinta päätieolosuhteisiin. Vakaa ajettavuus, 
erinomainen kulumiskestävyys ja talvipito. Paras pito lumi- 
ja jääpolanteilla. Patentoitu kaksoispalakuvio.

NOKTOP NORDIC

VETORENKAAT

Aggressiivinen erikoistalvivetopinta. Ylivoimainen 
pito vaikeissa talviolosuhteissa. Hyvin puhdistuva ja 
hiljainen V-nuolikuvio. Helppo nastoittaa.

Kestävä vetopinta pitkän matkan linja-auto- ja 
rahtiliikenteeseen. Erittäin alhainen vierintävastus. 
Soveltuu myös matalailmatilaisiin runkoihin.

NOKTOP NORDIC

NOKTOP NORDIC

Jo klassikoksi osoittautunut erikoistalvivetopinta 
vaativiin talviolosuhteisiin. Paras pito lumella. 

Kulutuskestävä vetopinta keskipitkille siirtomatkoille 
raskaaseen käyttöön. Soveltuu myös yhdistettyyn 
maantie-maansiirtokäyttöön (On/Off -road).

NOKTOP NORDIC

NOKTOP NORDIC

NOKIAN NOKTOP HAKKAPELIITTA D

NOKIAN NOKTOP HAKKAPELIITTA E

NOKIAN NOKTOP 40

NOKIAN NOKTOP 21

NOKIAN NOKTOP 45

VETORENKAAT OFFROAD

Lyhyille siirtomatkoille ja off -road käyttöön 
erikoisajoneuvoihin suunniteltu vetopinta. 
Erikoiskumiseoksen ansiosta ainutlaatuinen 
piston- ja viillonkestävyys. Erinomainen 
puhdistuvuus ja luotettava pito.

On/Off -road käyttöön sekä erikoisajoneuvoihin 
suunniteltu vetopinta. Suositellaan erityisesti 
kun tarvitaan pistonkestävyyttä.

NOKTOP PRO

NOKTOP PRO

NOKIAN NOKTOP 86

NOKIAN NOKTOP 68

PINNOITETUT KUOR
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Kestävä erikoispinta, kun pitoa tarvitaan 
vapaastipyörivillä akseleilla. Suositellaan 
matalailmatilaisiin- ja puutavaraperävaunuihin. 

NOKTOP PRONOKTOP PRO

talvipinta leveisiin perävaununrenkaisiin. Ainutlaatuinen talvipito 
vaihtelevissa pohjoisissa oloissa. Erinomainen kulumiskestävyys ja 
tasainen kulumismuoto.

Kestävä perävaununpinta leveisiin renkaisiin 
päätiekäyttöön. Erittäin alhainen vierintävastus.

RMA-AUTONRENKAAT

Talvipinta kaikille akseleille erityisesti lyhyen ja keskipitkän 
matkan ajoon kuorma- ja linja-autoihin. Erinomainen 
kulumiskestävyys.

Leveä Super single perävaununpinta päällystetyille 
teille. Soveltuu myös maansiirtoajoon. Erinomainen 
kulumiskestävyys ja talvipito.

Perävaununpinta päällystetyille teille. Erinomainen 
kulumiskestävyys ja tasainen kulumismuoto. Hyvä 
talvipito lamelloinnin ja leveiden pääurien ansiosta.

Perävaununpinta päällystetyille teille. Erinomainen 
kulumiskestävyys ja tasainen kulumismuoto. Hyvä talvipito 
lamelloinnin ja leveiden pääurien ansiosta.

Alhaisen vierintävastuksen takaava pinta 
vapaastipyöriville akseleille, erityisesti perävaunuihin. 
Suositellaan päätiekäyttöön.

NOKTOP NORDIC

NOKTOP NORDIC

NOKTOP PRO

NOKIAN NOKTOP 63

NOKIAN NOKTOP 42

NOKIAN NOKTOP 63 SUPER

NOKIAN NOKTOP 44

NOKIAN NOKTOP 44 SUPER

NOKIAN NOKTOP 72

NOKIAN NOKTOP HAKKAPELIITTA F

NOKIAN NOKTOP 72 SUPER

NOKTOP PRO

NOKTOP NORDIC

NOKTOP NORDIC

Vakaan ajokäyttäytymisen takaava yleispinta vapaasi 
pyöriville akseleille. Hyvä kulutuskestävyys sekä pito. 
Hyvä kuvion puhdistuvuus ja jäähtyvyys.

NOKTOP PRO

NOKIAN NOKTOP 32
VAPAASTI PYÖRIVÄT RENKAAT
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Parempi korroosion
vastustuskyky

Tehokkaampi suoja
kemikaaleja vastaan

Kehittynyt teknologia
ympäristön hyväksi

Upea ulkonäkö ja
helppohoitoisuus

Milcoa Oy
Lounaisväylä 3, 26820 RAUMA 
Puh +358 50 387 2146 
Fax +358 2 823 8060  
info@milcoa.fi  |  milcoa.fi

UUTTA
HUIPPUTEKNOLOGIAA

alcoawheels.com

KYSY LISÄÄ LÄHIMMÄSTÄ VIANORISTA!

PAINONSÄÄSTÖÄ VIANORILTA!
Nokian laadukkaat kuorma-ja linja-autonrenkaat nyt 
sopivasti ALCOA alumiinivanteilla pakettihintaan! 

Hinnat per kpl, alv 0 %, sis. kierrätysmaksun ja asennuksen vanteelle:

235/75R17,5 Nokian NTR 72   
+ Alcoa 6.75 X 17.5 Durabright  
800 €

265/70R19,5 Nokian NTR 72   
+ Alcoa 7.50 X 19.5 Durabright   
750 €

275/70R22.5 Nokian NTR 32    
+  Alcoa 8.25 X 22.5 Durabright   
830 €

295/80R22.5 Nokian NTR 32    
+ Alcoa 9.00 X 22.5 Durabright   
895 €

315/80R22.5 Nokian NTR 32  
 + Alcoa 9.00 X 22.5 Durabright  
940 €

385/55R22.5 Nokian NTR 72S 
+ Alcoa 11.75 X 22.5  Durabright   
995 €
OFFSET 0, 45, 80, 120  tai 135

385/65R22.5 Nokian NTR 72S 
+ Alcoa 11.75 X 22.5 Durabright   
965 €
OFFSET 0, 45, 80, 120  tai 135

Tarjous on voimassa 29.6.2014 saakka, välimyyntivarauksin

Kysy myös muita Alcoa ja rengasvaihtoehtoja eri käyttötarkoituksiin!



MICHELIN X® LINE™ ENERGY™

POLTTOAINESÄÄSTÖJÄ 

VIIMEISEEN 

MILLIMETRIIN ASTI

MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ - uusi referenssi alhaisimpiin 
käyttökustannuksiin. Ota yhteyttä Michelin-edustajaasi,  

joka kertoo lisää.  
Uusi MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ - polttoainesäästöjä viimeiseen 

millimetriin asti.

Laaja kokovalikoima moneen käyttöön - GT RADIAL

Giti Tire on yksi suurimmista renkaan valmistajista maailmassa. 
GT Radialin tuotantoteknologia on nykyaikaista ja tuotevalikoima on laaja. GT Radial -tuotteet ovat osa 
Vianorin tuotevalikoimaa, josta löytyvät sopivat renkaat useimpiin autoihin ja perävaunuihin.

 GSR220
GT978+

GT988+
KESÄN KAMPANJAHINTA
295/80R22,5 GSR220 340 € / kpl
315/80R22,5 GSR220 380 € / kpl 
385/65R22,5 GT978+ 390 € / kpl 
385/55R22,5 GT988+ 425 € / kpl
275/70R22,5 GT279 315 € / kpl

Hintoihin lisätään kierrätysmaksu 8,55 € ja ALV 24%

G

Voimassa kesäkuun 2014 loppuun tai niin kauan kuin erää riittää.

GT279
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VIANOR JA EUROTANK 
–YHTEISTYÖN AVULLA ENTISTÄ 
PAREMPAA PALVELUA 
KULJETUSALAN AMMATTILAISILLE!

K angasalla toimiva Säi-
liörakenteiden huippu-
ammattilainen Euro-
tank Oy suunnittelee 

ja valmistaa säiliöt ja säiliö-
perävaunut sekä niiden järjes-

telmät ja komponentit vaativiin 
kuljetuksiin. Eurotank Oy kuuluu 

hollantilaiseen Burg-konserniin, 
joka on Euroopan suurin säiliöajoneu-

vojen valmistaja. Kuljetusalan ammattilainen 
saa kokonaispalveluna myös täydellisen varaosa- ja 

huoltopalvelun Eurotankilta hankittuun kalustoon. 

– Toki me huollamme myös muiden valmistamia tuotteita. Täällä Kanga-
salla on valmistettu säiliöajoneuvoja jo 1950-luvulta alkaen. Säiliörakenne 
Veljekset Mesirannan ajoilta kumpuava osaaminen on kantanut Eurotan-
kin nimeä jo vuodesta 1983, kertoo Eurotankin myyntipäällikkö Henrik Joki.
 

Asiakaslähtöistä palvelua jo lähes 30 vuotta

Eurotankin tunnettu laatumielikuva perustuu lähes 30 vuoden kuljetusalan 
kokemukseen, erilaisten erityisvaatimusten ymmärtämiseen ja kokonais-
valtaiseen nopeaan asiakaspalveluun. Tuotteet ovat asiakas-
kohtaisesti räätälöityjä, mikä näkyy käytännöllisyytenä ja 
kustannustehokkaina kokonaisratkaisuina myös asiakkaan 
näkökulmasta katsottuna. Yhtiön menestys on alusta asti 
perustunut alan parhaaseen tietotaitoon ja edistyksellisiin 
ratkaisuihin. Esimerkiksi alumiinisten säiliöajoneuvojen 
valmistus aloitettiin jo 60-luvun lopulla – yli 20 vuotta kil-
pailijoita edellä. 

Eurotank Oy on toiminut koko historiansa ajan pohjoismai-
den lisäksi myös Baltian ja Venäjän markkinoilla. Viennin 
osuus toiminnasta on ollut yli kaksi kolmasosaa jo pitkään. 
Eurotank-tuotteet valmistuvat laadukkaissa tiloissa Kanga-
salla. Moderni tehdas tarjoaa hyvät puitteet tehokkaaseen 
tuotantoon. Ainutlaatuinen valmistusprosessi takaa korkean 
laadun ja lyhyen läpimenoajan. Kehittyneellä tekniikalla on 
onnistuttu vähentämään hitsaukseen kuluvaa lämpöener-
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giaa yli 60 prosenttia, minkä ansiosta alumiinin 
molekyylirakenteen muutokset ovat pienempiä 
ja säiliö huomattavasti kestävämpi. Säiliöiden 
oikea muoto syntyy kuusimetrisellä, automati-
soidulla CNC-levymankelilla. 

Tuotteen lopullinen laatu on aina suunnittelun, 
valittujen komponenttien, työmenetelmien sekä 
pitkän asennustyökokemuksen yhteistulos. 

– Rakenteita on testattu pitkään ja hyvin tulok-
sin vaativissa pohjoismaisissa olosuhteissa, 
joissa kokonaispainoltaan 68 tonnin ajoneuvot 
kulkevat jopa -50 asteen pakkasessa, sanoo Joki.

Yhteistyö Vianorin kanssa

Vianor on aloittanut yhteistyön Eurotank Oy:n 
kanssa. Eurotank otti tuotevalikoimiinsa Viano-
rin maahantuoman PressurePro rengaspai-
nevalvonta-järjestelmän. PressurePron avulla 
Eurotank kykenee nyt tarjoamaan kuljetusyrit-
täjälle entistäkin paremman kokonaispaketin, 
jonka avulla yrittäjien on entistä helpompaa 
suoriutua kuljetuksista varmasti ja ennen kaik-
kea aikataulussa. 

Eurotank asentaa PressurePro-järjestelmän 
kädenkäänteessä ja hallitsee myös sen kytkemi-
sen Tamperelaisen Taipale Telematicsin toimit-
tamaan Sensior ajotavan opastus- ja seuranta-
järjestelmään. Tällä laitekonfi guraatiolla asiakas 
saa monipuolisen Fleet Manager -kaluston hal-
lintajärjestelmän monipuolisine raportteineen. 

Rengaspaineiden seuranta auttaa 
tehostamaan toimintaa

PressurePro valvoo tauotta yhdistelmän ren-
gaspaineita, aina kun ajoneuvoyhdistelmä on 
liikkeellä. Kuljettaja saa välittömästi tiedon, jos 
jossakin renkaassa paine lähtee laskemaan. 
Hälytys ilmaisee renkaan sijainnin, sekä hälytys-
hetken paineen. Hälytys toimii kaksivaiheisesti, 
ensimmäinen hälytys tulee, kun renkaan paine 
on laskenut -12,5 % lähtöpaineesta. Toinen häly-

tys tulee, jos paine laskee edelleen ja putoaa 
tasolle -25 % lähtöpaineesta. Viimeistään tässä 
vaiheessa on kuljettajan syytä kääntyä lähim-
män rengasliikkeen puoleen, jotta arvokas 
rengas voidaan ehkä vielä pelastaa. Vajaalla 
paineella ajaminen kun tuhoaa renkaan varsin 
nopeasti. 

Sensioriin kytkettynä, eli Fleet Manager - pake-
tilla, asiakas saa omalle tietokoneelleen etänä 
muun muassa ajoneuvoyhdistelmän paikka-
tiedon kartalla, rengaspaineet, yhdistelmän 
seuraavan huoltoajankohdan, ajetun matkan, 

Vaarallisten aineiden, kuten erilaisten kemikaalien, polttoaineiden jne. kulje-
tuksissa rengaspaine-ja kuljettajan ajotavan opastuksella on valtava merkitys 

liikenneturvallisuuden kannalta. Siksi tällaisen laitteiston soisi yleistyvän 
eritoten tällaisten aineiden kuljetuskalustossa, toteavat Eurotank Oy:n myyn-
tipäällikkö Henrik Joki ja Vianorin avainasiakaspäällikkö Jouni Honkaluoma.

VIANOR FLEET MANAGERKysy lisää lähimmästä Vianorista!

kuljettajan ajotavan, kuljettajakohtaiset raportit 
ja niin edelleen. Siis markkinoiden ehkä laajim-
man kokonaisuuden!

Teksti Pekka Nurme
Kuvat: Eurotank Oy / Hanna Grönholm
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Haluatko pitää autosi hyvässä kunnossa myös takuuajan jälkeen? Vianor-huoltopaketit 
on tarkoitettu 3–10-vuotiaille autoille – ohjelmat sisältävät laajat tarkastukset, jolloin 
voit olla aina varma autosi kunnosta.

VIANOR HUOLTO

Vianor Perushuollot
Tarkoitettu 4-sylinterisille henkilöautoille. Huolto 
sisältää täyssynteettiset 5W-40 -öljyt, öljynsuo-
dattimen, öljypropun tiivisteen sekä raitisilma-
suodattimen (ei koske aktiivihiilisuodattimia). 
Tutustu huollon sisältöön toimipisteissämme.

Vianor Plushuollot
Tarkoitettu 4-sylinterisille henkilöautoille. Huolto sisältää täys-
synteettiset 5W-40 -öljyt, öljynsuodattimen, öljypropun tiivisteen 
sekä raitisilmasuodattimen (ei koske aktiivihiilisuodattimia), 
moottorin ilmansuodattimen, polttoainesuodattimen (diesel) 
ja sytytystulpat (bensiini, huom. ei koske iridium- tai muita eri-
koistulppia). Tutustu huollon sisältöön toimipisteissämme.

Haluatko pitää autosi hyvässä kunnossa myös takuuajan jälkeen? Viaanor-huoltopaketit
on tarkoitettu 3–10-vuotiaille autoille – ohjelmat sisältävät laajat tarkastukset, jolloin 
voit olla aina varma autosi kunnosta.

Tarkoitettu 4-sylinterisille henkilöautoille. Huolto
sisältää täyssynteettiset 5W-40 -öljyt, öljynsuo-
dattimen, öljypropun tiivisteen sekä raitisilma-
suodattimen (ei koske aktiivihiilisuodattimia). 
Tutustu huollon sisältöön toimipisteissämme.

Tarkoitettu 4-sylinterisille henkillöautoille. Huolto sisältää täys-
synteettiset 5W-40 -öljyt, öljynsuodattimen, öljypropun tiivisteen 
sekä raitisilmasuodattimen (eii koske aktiivihiilisuodattimia), 
moottorin ilmansuodattimen, polttoainesuodattimen (diesel) 
ja sytytystulpat (bensiini, huom. ei koske iridium- tai muita eri-
koistulppia). Tutustu huollon sissältöön toimipisteissämme.

VIANO

alkaen 179 € alkaen 319 €

KYSY LISÄÄ merkkikohtaisistahuolto-ohjelmista Vianor-liikkeistä!

Kenties mukavin tapa jatkaa matkaa.
Teettämällä autoosi Vianor Perushuollon, Perushuolto Plus-
san tai muun määräaikaishuollon, saat tiepalvelun vuodeksi 
kaupan päälle. Vianor tiepalvelu 24h auttaa joka päivä vuoro-
kauden ympäri. Palvelumme toimii Suomen lisäksi suuressa 
osassa Eurooppaa:

• tekninen palvelu • tiepalvelu • käynnistysapu • hinaus • 
polttoaineen tuonti • sijaisauto • muu korvaava kuljetus • 
renkaanvaihto • ajoneuvon nouto korjaamolle • majoitus

VIANOR TIEPALVELU 

  www.vianor.fi
• Tiedäthän, että voit varata ajan eri huoltopalveluihimme käte-

västi nettisivuillamme. Halutessasi käytämme autosi huollon 
yhteydessä katsastuksessa ilman eri veloitusta – maksat vain 
katsastuksesta!

• Verkkokauppamme on avoinna 24/7, käy katsomassa uutuu-
det ja tarjoukset. Rengas- ja vannevalitsimet auttavat sinua 
löytämään autollesi juuri oikean rengas-/vannepaketin!

• Ostoksesi voit maksaa myös osissa tai laskulla.

VIANOR PALVELEE MYÖS NETISSÄ
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OR palvelee
Ä
a  

myVIANOR 
pitää sinut ajan tasalla
Liity myVianor-palveluun. Saat 
• Kampanjatarjoukset ensimmäisenä
• Sähköisen huoltokirjan autollesi
• Tilaushistorian ostoistasi
• Sähköisen ajanvarauksen vaivattomuuden

Rekisteröidy osoitteessa: 
vianor.fi/myvianor

eessa: 

RENGASHOTELLI
– toinen koti renkaillesi
Vianorissa voit säilyttää renkaasi tarpeidesi ja toiveidesi mu-
kaan. Varastoinnin lisäksi rengashotelli tarjoaa renkaiden vaih-
don ja kuntotarkastuksen, sekä ottaa tarvittaessa yhteyttä mikäli 
uusien renkaiden hankkiminen tulee ajankohtaiseksi. 

Rengashotellissa voit halutessasi tarkistuttaa rengaspaineet, 
jotka myös säädetään tarvittaessa ohjearvojen mukaisiksi. 
Myös renkaiden puhdistus ja pesu kuuluvat rengashotellin palve-
luihin. Lisäksi rengashotellissa hoituvat helposti myös tasapai-
notus ja painot (veloitetaan erikseen).

010 401 401

Lähin myyntipiste, ajanvaraus ja hinnat 
YHDEN SOITON PÄÄSSÄ! 

 
Puhelinpalvelu ma–su klo 7–21

Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %)
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %)

RENKAAT JA VANTEET VIANORILTA
Vianorin monipuolisesta rengas-

valikoimasta löydät Nokian Renkaiden, 
GT Radialin, Michelinin ja GoodYearin 

suosituimmat renkaat.

Trend Future on kevään uutuusvanne Vianorilta. 
Trend Future on viisi-puolainen helppohoitoinen vanne, 

joka sopii erinomaisesti sekä talvi- että kesäkäyttöön. 
Trend Future on saatavilla  14”-17” ja soveltuu useimpiin 

henkilöautoihin.

Trend Future



R aumalainen Jalonen-yhtiöt on monessa mukana. Monipuolisen 
raumalaisen perheyrityksen osaaminen rakentuu maarakennuk-
sen, konevuokrauksen ja teollisuusrakentamisen varaan. Maan-
rakennuspuolella tehdään louhintatöitä, perustusten pohjatöitä, 

kaivuu-urakoita – siis ihan kaikkea mikä liittyy maarakennustoimialaan. 
Tarjontaa kuuluu olennaisena osana myös murskaustyöt, joita hoidetaan 
erilaisissa kohteissa liikuteltavilla nykyaikaisilla murskauskoneilla.  Yrityk-
seltä saa maa-aineksia erilaisiin projekteihin mullasta murskeeseen.

– Kykenemme murskaamaan kaikkea kivestä betoniin. Pääasiallinen toimi-
alueemme on Länsi-Suomi, etupäässä toimimme Turun ja Porin välisellä 
alueella. Toki lähdemme minne vain, jos sopiva työkohde tulee vastaan,  
kertoo Niilo Jalonen, yhtiön tuotantojohtaja. 

Niilo on veljensä Henri Jalosen kanssa seurannut vahvasti isänsä 
Markku Jalosen jalanjälkiä jo pienestä pitäen. Niilo kertoo ole-

vansa vähän sellainen ”joka paikan höylä”, sillä hänen vastuualu-
eeseensa kuuluvat monenlaiset tehtävät Markku isän keskitty-
essä kokonaisuuden vetovastuuseen. Pääasiassa Niilo sanoo 
kuitenkin vastaavansa maanrakennuspuolesta. 

– Toki meillä on sitten erikseen myös projektijohtajat, jotka 
vastaavat kukin omalla kontollaan olevasta projektista, kertoo 
Niilo. 

Henrin työtehtävät vaihtelevat myös päivästä toiseen, mutta 
pääsääntöisesti hän vastaa laskutuspuolen tehtävistä.

Juuret Rauman Vermuntilan kylässä

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Raumalla Lounaisväylä 3:ssa, mutta juuret 
ovat silloisen Rauman maalaiskunnan Vermuntilan kylässä. Kalustovarikko 
sijaitsee Hiojantiellä Sampaanalan teollisuusalueella. Konserni työllistää 

Raumalaista 
moniosaamista

Maanrakennuspuolella on näh-
tävissä hetken hiljaiselon jälkeen 
kohtuullisen kiireinen kevät. Var-
hainen kevät on sysännyt hommat 
jo mukavasti käyntiin, toteaa Niilo 
Jalonen Jalonen-yhitöstä. Henri Jalonen
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tällä hetkellä noin 60 henkilöä, joista maaraken-
nuspuolella on yli 20 ihmistä. Konevuokraamo 
puolestaan toimii samalla tontilla kuin pääkont-
torikin. Yhtiöihin kuuluu myös Rauman Diesel 
ja Autosähkö Oy, joka on erikoistunut kaikkien 
merkkien polttoaine- ja sähköjärjestelmien kor-
jaukseen, huoltoon ja varaosiin. 

Myymälästä löytyy kattava valikoima voiteluai-
neita ja varaosia moneen tarpeeseen. Valtatie 
8:lta sinne onkin helppo poiketa asioimaan, jos 
sattuu matkalla ongelmia ilmenemään. 

– Edustamme Hydroscand-hydrauliikkatuot-
teita ja meiltä saa myös letkut ja liittimet hud-
rauliikkaan pneumatiikkaan ja polttoaineisiin, 
Henri lisää.

Viime vuosina Jalonen-yhtiöt on ollut paljon 
mukana myös Olkiluodon uuden ydinvoima-
lan rakennusprojektissa, mutta koko ajan on 
tehty myös erinäisiä muita projekteja ympäri 

maakuntaa. Mynämäellä lähellä Turkua yhtiöllä 
pyörii myös noutomurskaamo, josta asiakkaat 
voivat noutaa erilaisia murskelajikkeita, joita 
omalla murskauskoneella paikalla tuotetaan.

Käytössä kattava kalusto

Kuorma-autoja yhtiöillä on ajossa tilanteesta 
riippuen 15–20 ja tarvittaessa käyttöön saa-
daan nopeasti lisääkin, sillä yhtiöihin kuuluva 
Konekasi Oy tekee kauppoja uusista ja käy-
tetyistä ajoneuvoista ja työkoneista ympäri 
Eurooppaa. 

– Konekasin pääasiallinen tehtävä on  myydä 
muille alan urakoitsijoille Jaloselle tarpeetto-
maksi käynyttä kalustoa. Alamme urakat vaihte-
levat paljon ja toiseen työhön tarvittava kalusto 
ei kaikin osin aina käykään seuraavan urakkaan. 
Tällöin tarpeeton kalusto tulee myydä juuri sel-
laista tarvitsevalle, Niilo toteaa.
Muuta kalustoa Jalosella on pyöräkuormaajista 

kaivinkoneisiin. Jaloselta hoituvat myös erilaiset 
erikoiskuljetukset omalla lavettikalustolla. 

Vianor on luotettava kumppani

Vianoriin Jalonen-yhtiöt on luottanut jo yli 10 
vuoden ajan. Yhtiössä arvostetaan Vianorin 
hyvää palvelua ja apua, jota saa aina nopeasti 
jopa urakointikohteisiin.

– Palvelu on pelannut hyvin myös urakointi-
projekteissa muualla kuin Raumalla ja se on 
erittäin tärkeä asia kaikille alan toimijoille. 
Urakoissa riittää aina paljon puuhaa ja joskus 
aikataulutkin  ovat todella tiukkoja. Näissä tilan-
teissa rengashuollon pitää toimia. Töitä ei voida 
keskeyttää pitkäksi aikaa, sillä muuten saattaa 
seuraava työ viivästyä ja kerrannaisvaikutukset 
alkavat käymään lompakon päälle, Niilo sanoo.

Teksti Pekka Nurme
Kuvat Jalonen-Yhtiöt
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KORKEAA LAATUA JA HYVÄÄ PALVELUA KULJETUSALAN YRITTÄ
JIL

LE

ESITTELYSSÄ VIANOR PARTNER AHVENANMAALLA:

Kuljetusalan yrittäjät peräänkuuluttavat hyviä kokonais-
ratkaisuja rengashuoltoonsa. Pelkkä tuotteiden hinta ei ole 
ratkaiseva tekijä rengaspartnerin valinnassa, vaan kokonai-

suus: korkealaatuiset tuotteet ja hyvä sekä nopea palvelu, 
korostavat Calle Mattsson (vas.) ja Jonas Skogström. 
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B ilmackenilla on henkilöautoille tarkoi-
tettu myyntipiste ja huoltohalli keskellä 
Maarianhaminaa. Hieman kaupungin 
ulkopuolelta löytyy lisäksi raskaalle 

kalustolle tarkoitettu huoltohalli. Bilmacken 
perustettiin vuonna 2000 ja siitä tuli Vianor 
Partner syksyllä 2012. 

− Muistan selvästi ensimmäisen päivän Viano-
rin väreissä. Se oli 26. lokakuuta ja juuri silloin 
oli talven ensimmäinen kunnon lumimyräkkä. 
Jo aamusta lähtien oli myyntipisteen edessä 
useita autoja jonottamassa renkaan vaihtoon. 
Saimme todella vauhtistartin Vianor Partnerina, 
muistelee Skogström ja nauraa.

Skogströmin lisäksi myyntipisteessä työsken-
televät Stefan Karlsson ja Calle Mattsson, joka 
vastaa myynnistä ja toiminnan kehityksestä. 
Rengasliiketoiminnan lisäksi yritys vetää vie-
ressä olevaa Teboil-bensiiniasemaa. Rengas-
huollon lisäksi yritys tarjoaa myös yksinkertaisia 
autohuoltopalveluita. Raskaan kaluston rengas-
palveluissa yritys on vielä suhteellisen uusi, toi-
minta aloitettiin lokakuussa 2013. 

Mattssonin mukaan päätös Vianor Partneriksi 
ryhtymisestä ei ollut vaikea.

− Olemme jo pitkään myyneet Nokian Renkaiden 
tuotteita, joten päätös aloittaa Vianor Partnerina 
oli meille oikeastaan hyvin luonnollinen jatko 
toimintamme kehittämisessä. Olemme erittäin 
tyytyväisiä Vianoriin ja sen meille tarjoamiin 
mahdollisuuksiin. Saamme Vianorilta huomat-
tavaa tukea markkinointiimme ja koulutukseen. 
Lisäksi Vianor on todella vahva brändi, jonka 
asiakkaamme tuntevat. Myös asiakkaamme 
suhtautuvat myönteisesti siihen, että olemme 
nyt Vianor Partner, kertoo Mattsson.

Uusi toimija raskaalla puolella

Raskaan kaluston uutena rengastoimijana 
myyntipiste on vasta päässyt alkuun ja pää-
paino on nyt asiakkaiden luottamuksen saa-
vuttamisessa, sekä tuotteiden että palveluiden 
suhteen. Kuljetusalan yrittäjien houkuttele-
minen vaihtamaan usein jopa pitkäaikainen 
rengaspartneri uuteen Vianor Partneriin vie 
oman aikansa. Tulevaisuus näyttää kuitenkin 
lupaavalta ja monet yrittäjät ovat jo siirtyneet 
Maarianhaminan Vianor Partnerin asiakkaiksi. 

− Tulemme jatkossa panostamaan paljon kul-
jetusalan yrittäjiin. Suunnitelmissa on muun 
muassa uuden huoltohallin rakentaminen 
kuorma-autoille ja työkoneille. Tulemme myös 
hankkimaan huoltoauton, jonka avulla voimme 
tarjota rengashuoltoa asiakkaiden luona. Kulje-
tusyrittäjien kiinnostus meitä kohtaan kasvaa 
ja saamme koko ajan tiedusteluja uusilta yrit-
täjiltä, kertoo Mattsson.

Mattssonin ja Skogströmin mukaan kuljetus-
alan yrittäjät ovat erittäin tietoisia asiakkaita, 
joille hyvä ja nopea palvelu on erittäin oleellista. 
Hinta ei ole tärkein tekijä, vaan se kokonaisrat-
kaisu, jonka voimme yrittäjälle tarjota.

− Asiakkaat eivät kiinnitä huomiota vain tuot-
teiden ja palvelujen hintoihin, sillä heille on 
tärkeintä, että autot ovat liikenteessä ja että 
rengashuollosta aiheutuvat pysähdykset ovat 
mahdollisimman lyhyitä. Nopea palvelu on siis 
tärkeää. Renkaiden osalta tärkeänä pidetään 
alhaista vierintävastusta, joka laskee polttoaine-
kuluja sekä kulumiskestävyyttä. Myös renkaiden 
hyvä talvipito on tärkeää ahvenanmaalaisille 
ammattiautoilijoille, luettelee Skogström.

Ammattiasiakkaat keskipisteenä

Ahvenanmaalla asuu noin 28 000 ihmistä, 
joista noin 11 000 Maarianhaminassa. Mark-
kina-alue on siis suhteellisen pieni. Lyhyet etäi-
syydet saarimaakunnassa asettavat renkaille 
omat haasteensa. Ajossa tapahtuu paljon jar-
rutuksia ja kiihdytyksiä, jolloin renkaat kuluvat 
huomattavasti enemmän kuin pitkän matkan 
maantieajossa. Renkaiden hyvä kulumiskestä-
vyys on sen vuoksi tärkeä ominaisuus.

Nokian -merkkiset henkilöauton renkaat ovat 
jo tuttuja ahvenanmaalaisille autoilijoille. Ras-
kaalla puolella Nokian ei ole vielä yhtä tavallinen 
rengasmerkki ja Maarianhaminan uusi Vianor 
Partneri pyrkiikin nyt markkinoimaan Nokian 
tuotteita kuljetusalan yrittäjille. 

− Kuljetusalan yrittäjiä tulee informoida hieman 
enemmän Nokian tuotteiden hyvistä ominai-
suuksista. Hyvät käyttäjäkokemukset muualla 
vakuuttavat heidät usein valitsemaan Nokian 
renkaat, jotka täyttävät useimmat heidän ren-
gasvaatimuksistaan, kuten esimerkiksi hyvät ja 
mukavat ajo-ominaisuudet, alhainen vierintä-
vastus, kulutuskestävyys ja hyvät talviominai-
suudet, kertoo Mattsson.

Teksti ja kuvat: Wesa Lehto

Bilmacken Ahvenanmaalla aloitti Vianor-partnerina lokakuussa 2012. 
Kuorma-auton renkaita yritys on myynyt viime vuoden lokakuusta lähtien. 

”Kuljetusalan yrittäjät ovat erittäin tietoisia asiakkaita ja kiinnittävät 
jatkuvasti enemmän huomiota saamaansa palveluun ja palveluiden 

kokonaisratkaisuihin pelkän tuotteiden hinnan tuijottamisen sijasta. He 
ovat valmiita maksamaan hieman enemmän, kunhan tuotteet ovat 
korkealaatuisia ja palvelu pelaa ammattitaidolla ja nopeasti”, kertoo 
Vianor-partneri Bilmackenin vastaava työnjohtaja Jonas Skogström.
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avainasiakaspäällikkö 
Kari Hämäläinen
Hyvinkää
p. 010 401 2288
kari.hamalainen@vianor.com

avainasiakaspäällikkö 
Hannu Hakala
Forssa
p. 010 401 2271
hannu.hakala@vianor.com

avainasiakaspäällikkö 
Arto Laamanen
Hyvinkää
p. 010 401 3301
arto.laamanen@vianor.com

avainasiakaspäällikkö 
Jouni Honkaluoma
Tampere
p. 010 401 2275 
jouni.honkaluoma@vianor.com

avainasiakaspäällikkö
Ismo Suomela
Hyvinkää
p. 010 401 3072
ismo.suomela@vianor.com

avainasiakaspäällikkö 
Jonnhy Pakkanen
Vaasa
p. 010 401 3412
jonnhy.pakkanen@vianor.com

Vianorin aluemyyntipäälliköt ja avainasiakaspäälliköt

avainasiakaspäällikkö 
Markku Kangaskorte
Ylivieska
p. 010 401 3923
markku.kangaskorte@vianor.com

aluemyyntipäällikkö 
Mika Waldén
pääkaupunkiseutu
p. 010 401 2278
mika.walden@vianor.com

PALVELUVERKOSTOMME

avainasiakaspäällikkö
Juha Lindberg
Iisalmi
p. 010 401 3553
juha.lindberg@vianor.com

aluemyyntipäällikkö
Ahti Paso
Oulu, Vasaraperä
p. 010 401 2291
ahti.paso@vianor.com

aluemyyntipäällikkö
Antti Verkama
Keski- Ja Itä-Suomi
p. 010 401 2276 
antti.verkama@vianor.com

avainasiakaspäällikkö 
Arto Mäkelä
Tampere, Sarankulma
p. 010 401 3631
arto.makela@vianor.cm

* Vain henkilö- ja pakettiautopalvelut

Espoo, Olari Olarinluoma 13 010 401 3320*
Espoo, Juvanmalmi Juvan teollisuuskatu 25, Rak. 1 ovi 9 010 401 3960
Forssa Miemolantie 1 010 401 3190
Haapajärvi Kauppakatu 45 010 401 3890
Heinola Pohjanmäentie 4 010 401 3500
Helsinki, Herttoniemi Mekaanikonkatu 5 010 401 3720*
Helsinki, Kallio Helsinginkatu 28 010 401 3730*
Helsinki, Konala Päiväläisentie 2 010 401 3880*
Helsinki, Lauttasaari Vattuniemenkatu 27 010 401 3110*
Helsinki, Malmi Takoraudantie 1 010 401 3270
Helsinki, Sörnäinen Vanha Talvitie 13-15 (sisäpiha) 010 401 3950*
Hyvinkää Koneenkatu 6 010 401 3070
Hämeenlinna Parolantie 104 010 401 3250
Iisalmi Ratakatu 4 010 401 3550
Imatra Sukkulakatu 15 010 401 3050
Joensuu Kuurnankatu 11 010 401 3030
Jyväskylä, Kuormaajantie Kuormaajantie 3 010 401 3310*
Jyväskylä, Nisulankatu Nisulankatu 52 010 401 3370*
Jyväskylä, Vasarakatu Vasarakatu 3 010 401 3660
Jämsä Lahdentie 131 010 401 3170
Järvenpää Vanha yhdystie 19 010 401 3870
Kajaani Timperintie 22 010 401 3260
Karstula Taistontie 2 010 401 3760
Kemijärvi Pohjolankatu 2 010 401 3840
Keminmaa Teollisuuskylänraitti 21 010 401 3770
Keuruu Mäntymäentie 4 010 401 3350
Kokkola Kahvitie 44 010 401 3430
Kotka (Franchising) Jylpyntie 8 010 401 3020
Kouvola Kaupinkatu 6 010 401 3490
Kuopio Kallantie 8 010 401 3640
Kuopio Väliköntie 4 010 401 3520*
Kuusamo Revontulentie 2 010 401 3930
Lahti Aukeankatu 4 010 401 3100
Lappeenranta Toikansuontie 10 010 401 3010
Lieksa Mönninkatu 46 010 401 3580
Mikkeli Kinnarinkatu 7 010 401 3200
Nurmes Pitkämäentie 36 010 401 3670
Oulu Pauketie 12 010 401 3460 (ha) / 

0104013820 (ka)
Pieksämäki Niilontie 6 010 401 3480
Pori Karjalankatu 15 010 401 3240
Porvoo Teollisuustie 28 010 401 3080
Pudasjärvi (Franchising) Ouluntie 73 010 401 3910
Raahe Huoltokatu 6 010 401 3900
Rauma Hakunintie 12 010 401 3540
Riihimäki Paalukatu 1 010 401 3330
Rovaniemi Alakorkalontie 3 010 401 3800
Seinäjoki Nurmontie 109 010 401 3420
Suonenjoki Raviradankatu 1 010 401 3590
Tampere, Kaleva Sammonkatu 62 010 401 3470*
Tampere Lielahti Sellukatu 11 010 401 3570*
Tampere, Sarankulma Nuutisarankatu 35 010 401 3180
Turku Satakunnantie 107 010 401 3400
Turku Nuppulantie 37 075 7550 700*
Turku, Oriketo Kuormakatu 14 010 401 3850
Turku Tierankatu 6 010 401 3600*
Tuusula, Hyrylä Telitie 2 010 401 3280*
Vaasa Meijerinkatu 15 010 401 3410
Valkeakoski Huhtakatu 7 010 4010 3230
Vantaa, Airport Pyhtäänkorventie 15 010 401 3300
Varkaus Käsityökatu 37 010 401 3680
Ylivieska Ruutihaantie 010 401 3920
Ylivieska, Savari Hakatie 3 010 401 3650*

PARTNER
Partner Ivalo Petsamontie 9 040 485 5181*
Partner Kuhmo Kainuuntie 129 020 718 9850*
Partner Kuortane Vesterintie 2 020 734 3100*
Partner Mariehamn Strandgatan 1 C 018 126 20
Partner Muonio Torniontie 6 016 532 462*
Partner Mäntsälä Linnatie 5 010 401 3090/ 

0400 46 3691*
Partner Nokia Öljytie 5 0400 86 5007*
Partner Nuorgam Nuorgamintie 4329 A 016 321 8800*
Partner Orivesi Oripohjantie 1 03 730 3990*
Partner Parainen Teollisuuskatu 22 045 120 5718*
Partner Parkano Teollisuustie 31 040 504 1236
Partner Pyhäsalmi Niilontie 9 040 500 3616
Partner Salo Salitunkatu 5 02 731 1705
Partner Sodankylä Lompolontie 2 020 7961 690*
Partner Sotkamo Salmelantie 43 F 6 040 779 1317*
Partner Tampere Hepolamminkatu 23 010 271 4660*
Partner Tervajoki Erkkilänkuja 5 0500 953 035*
Partner Vantaa Laaksotie 35 010 2390 390*
Partner Vääksy Vääksyntie 2 03 766 0075




