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BussiPron erittäin kattava valikoima on kasvanut reippaasti Sprinter/Crafter-luokan varaosilla ja tarvikkeilla. Tuo-
tepäällikkö Sami Nupponen on tyytyväinen esimerkiksi Winnard-tuotteiden kysyntään.

Lahtelainen BussiPro Oy on 
erittäin monipuolinen bussialan 
asiantuntija, joka tarjoaa merk-
kiriippumatonta linja-autojen 
huolto- ja korjaustoimintaa, 
asiantuntijapalveluita sekä ke-
hityshankkeiden läpikäyntiä. 
Yritys on kasvanut tasaisen 
varmasti ja viime keväänä Bus-
siPro lunasti nykyaikaiset 1400 
neliön toimitilansa täysin omiin 
nimiinsä, mikä lisää tehokkuut-
ta ja toiminnallisuutta entises-
tään. Laatumerkkien edustus-
ten lisäksi suurta kiinnostusta 
on herättänyt yrityksen kehittä-
mä BusCare-konsepti, joka vie 
alan asiakaspalvelun uudelle 
tasolle.

Tapani Palo

B
ussiPron varaosa- ja tar-
vikevalikoima on jo vuo-
sia ollut erittäin kattava ja 
onnistuneen sekä vastuul-

lisen toiminnan kautta mukaan on 
jatkuvasti saatu uusia alan huippu-
merkkejä. BussiPron Jussi Raunisto 
kertoo edustusten saamisen vaati-
van paljon työtä, sillä alan parhaat 
valmistajat edellyttävät paljon myös 
edustajiltaan. 

Lisää merkkejä ja tarjontaa 
myös kevyempään luokkaan
”Tuoreimpia edustuksiamme ovat 
Meritor, jonka valtavaan valikoimaan 
kuuluu paljon muutakin kuin jarru-
puolen osia. Asiakastoiveiden kaut-
ta halusimme ja saimme mukaan 

myös TRW:n edustuksen, sillä ne 
ovat monen liikennöitsijän suosimia 
osia esimerkiksi ohjaustehostimien 
ja jousituksen parissa. Merkittävää 
on ollut myös Mercedes-Benz- sekä 
Volkswagen-pikkubussien osien ky-
synnän suuri kasvu ja erityisesti lasit 
sekä jousituksen osat ovat käyneet 
hyvin kaupaksi sekä alkuperäis- että 
tarvikeosina. Tuotepäällikkömme Sa-
mi Nupponen onkin Sprinter/Crafter-
luokan asiantuntija, joka pystyy aut-
tamaan asiakkaita tämän ajoneuvo-
luokan haasteissa ”, kertoo Raunisto.

Linja-autoalalla aika on rahaa 
ja virheisiin ei osien toimituksissa 
ole varaa. ”Meillä on kaikkien au-
tomerkkien ja mallien varaosanu-
meroluettelointiin kiinnitetty huo-
miota, minkä kautta väärien osien 
lähettäminen on hyvin harvinaista. 
Esimerkiksi kardaaniosissa tai jääh-
dyttimissä virheen voi alan moni-
puolisuuden kautta tehdä helposti, 
mutta järjestelmiemme avulla niistä 
on päästy eroon”, kertoo Raunisto 
tyytyväisenä.

BusCare-konsepti 
asiakkaan parhaaksi
BussiPro on vuosien mittaan suo-
rittanut varaosa- ja tarvikemyynnin 
lisäksi useita linja-autoalan kehitys-
hankkeita sekä asiakasprojekteja. 
Tämän kokemuksen kautta on kehi-
tetty mielenkiintoinen BusCare-kon-
septi, joka takaa asiakastyytyväisyy-
den nykyhetkestä kauas eteenpäin. 
”Konseptissa kartoitamme hyvin 
tarkkaan asiakkaan nykyisen kalus-
ton, reitit sekä toimintamallit. Tämän 

BussiPro jatkaa kasvuaan

Uudet edustukset ja 
BusCare-konsepti 
vievät eteenpäin

BussiPron uutuustuotepöytä on erittäin monipuolinen ja mukaan mahtuu 
ainoastaan alan laadukkaimpia merkkejä.

BussiPron avarat ja valoisat 1400 neliön toimitilat on suunniteltu toimimaan 
bussialan ehdoilla. Omat toimitilat palvelevat asiakkaita tehokkaasti ja va-
raston kattavuus vastaa alan vaatimuksiin ajankohtaisten sesonkivalikoimi-
en kautta.
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jälkeen suoritamme tietojen perus-
teella tarkan analysoinnin ja teem-
me hyvin yksityiskohtaisen raportin 
kehitysehdotuksineen. Asiakkaan 
tutustuttua ehdotuksiimme voimme 
solmia yhteistyösopimuksen, jon-
ka kautta asiakas pystyy lisäämään 
ajokilometriensä määrää, laskemaan 
kustannuksia sekä parantamaan au-
tojen tuottoa. Kaikki perustuu tark-
kaan ennakointiin sekä oikea-aikai-
suuteen huoltotoiminnassa”, tiivistää 
Raunisto.

Vauhdilla uuteen vuoteen
BussiProlle kulunut vuosi on ollut 
hyvin toimintarikas ja työn täytei-
nen. Alan näyttelyitä sekä messuja 
on ollut niin koti- kuin ulkomaalla ja 
vuoden huipentuma on tietysti Kort-
rijkin Busworld-näyttely. BussiPro on 
käyttänyt tilaisuuden hyväksi ja run-
saan ennakkomarkkinoinnin kautta 
Busworld-osasto herätti runsaasti 
huomiota jo ennen messujen alkua.

Vahva panostus messuihin ja 
markkinointiin on tuonut tulosta 
kasvaneen viennin kautta ja hyvä-
nä esimerkkinä toimii Liettua, jonne 
bussien lasikauppa on lähtenyt mal-
likkaasti käyntiin. Lisäksi runsaasti 
työtä vaatinut Venäjän kauppa on 
saatu käyntiin ja odotukset ovat kor-
kealla myös sinne suuntaan. Hyvä 
merkki onnistumisesta on myös pää-
sy Nobina Europen viralliseksi toi-
mittajaksi, Suomi mukaan luettuna. 

Ensi vuoteen BussiPro suuntaa 
reippaalla asenteella ja esimerkiksi 
uudistettu yritysimago sekä nettisi-
vujen kehitystyö ja kansainvälistymi-
nen toimivat pohjana kehitykselle. 
”Jatkamme samoilla kovaan työmää-
rään, tehokkuuteen sekä avoimuu-
teen perustuvilla toimintavoillamme 
ja olemme varmoja, että se tuottaa 
tulosta myös alati kovemmin kilpail-
luilla aloillamme”, päättää Raunisto 

VERKOSSA
www.busssipro.fi

Talven lähestyessä valojen te-
hoon kannattaa kiinnittää huo-
miota. BussiProlla onkin hyvin 
kattava valikoima erityyppisiä va-
loratkaisuja käytännössä kaikkiin 
bussimerkkeihin ja -malleihin.


