
Lasinkirkasta
yhteistyötä
BussiPro Oy on nuori, enemmän-
kin toimintojen takana vaikuttava
yritys, jonka vahvuudeksi voidaan
nimetä muun muassa vahva linja-
autoalan kokemus. Yrityksen pal-
veluvalikoimaan on reilun puolen-
toista vuoden ajan kuulunut linja-
autojen lasien tukkukauppa ja
asennuspalvelu maanlaajuisen
kumppanuusverkoston avulla.

IAri Perttilä

Linja-autojen tuuli- ja sivulasien
vaihtotyöt ovat markkinoiden pie-
nuudesta johtuen nojanneet lähinnä
korivalmistajien omien korjaamoi-
den tarjontaan. Jussi Rauniston luor-
saama, lahtelainen BussiPro Oy on
syksystä 2008 saakka tehnyt ennak-
koluulotonta työtä asiakaskunnan
hyväksi rakentamalla yrirysverkosroa,
jonka toimenkuvaan kuuluvat myös
linja-autojen lasien vaihroryör,
Maanlaajuista verkostoa on raken-
nettu yhteistyössä paikallisten yrittä-
jien sekä lasivalmistajien kanssa.

"Verkostoon on valikoitunut
yrityksiä, joiden asiakaskuntaan kuu-
luu jo ennestään linja-autoalan yrit-
täjiä. Siten verkoston yritykset voi-
vat palvella jo olemassa olevaa asia-
kaskuntaa aikaisempaa laajemman
palvelutarjonnan turvin. Tämä on
selvä etu myös Iinja-autoyrittäjille,
jotka saavat tutusta toimipisteestä ai-
kaisempaa kanavamman palvelun,
perustelee Raunisto verkoston ra-
kennetta.

Verkosto palvelee paikallisten
asiakkaiden ohella myös valtakun-
nallisia, usealla paikkakunnalla toi-
mivia yrityksiä. BussiPron kanssa voi
solmia koko maan kattavan sopi-
muksen, jonka turvin asiakas saa sa-
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rnanlaisra palvelua yhtenaisellä hin-
noirrelulla kaikissa verkoston toimi-
pisteissä.

"Verkostolla on yhtenäiset peli-
säännöt ja toimintatavat kaikissa toi-
mipisteissa, mikä on selvä etu isom-
mille yrittäjille, joilla on toimintaa
useammalla paikkakunnalla", muis-
tuttaa Jussi Raunisto.

Etelästä pohjoiseen
Yksi verkoston pioneereista on Ou-
lussa toimiva Mekaner Oy, jonka
osaamisalueeseen on aikaisemmin
kuulunut muun muassa linja-auto-
jen kylmälaitteiden huollot ja kor-
jaukset. Raunisten mukaan Meka-
ner Oy:n taustalta löytyvän yrittäjä-
kaksikon Heikki Jussilan ja Jukka-
Pekkka Kiurun [uotsaamasta toimin-
nasta on kuulunut pelkästään myön-
teistä palautetta, joten yhteistyön
aloittaminen oli varsin mutkatonta.
Mekaner Oy:n nuorilla yrittäjillä
kun oli selvä halu laajentaa palvelu-
tarjontaansa jo olemassa olevalle asia-
kaskunnalle.

"Yhreisryömallin ansiosta Meka-
ner Oy voi tehdä linja-autoon sekä
kylmälaitehuollon että lasinvaihdon
yhdellä kertaa, mikä lyhentää auton
seisonta-aikaa", pohtii Raunisto uu-
den toimintamallin etuja.

Pitkän työuran linja-autojen
huoltotoiminnassa tehneen Raunis-
ton mukaan yhteistyön ensimmäi-
nen askel on vaihtotyöhän valrnen-
tava koulutus. Lasien vaihtaminen
on toisaalta yksinkertaista työtä, jos-
kin oikeiden työtapojen ja materiaa-
lien käyttö varsinkin liimattavien la-
sien yhteydessä on erittäin tärkeää
laadun takaamiseksi. Oman ammat-
titaitonsa ylläpitämiseksi Raunisto

BussiPro Oy:n Jussi Raunisto (va
tekee tiivistä yhteistyötä oululaisr

Mekaner Oy:n Jukka-Pekka Kiutun
Heikki Jussilan kanssa linja-autojr
lasien vaihdoissa. Kiutun ja .Jussil,

luotsaamassa yrityksessä tehdään I

sivaihtojen ohella myös kylmälait
asennuksia ja -huoltoja linja-autoihi
Yhdestä osoitteesta saa siis aika
sempaa laajemman palvelutarjonna

Jussi Rauniston luotsaaman BussiPro Oy:n verkosto tarjoaa lasinvaihtoja Oulu
ohella myös Kausalassa, Elimäellä, Helsingissä ja Tampereella. "Verkosto koos
tuu yrityksistä, joilla on jo ennestään kiinteää yhteistyötä linja-autoyrittäjie
kanssa, kertoo Raunisto, jonka mukaan laadukkaaseen lopputulokseen pääs

tään koulutuksen ja oikeiden materiaalien, mutta myös oikean asenteen avulk
"Palvelun tarjoajan on ymmärrettävä lopputuotteelle asetetut vaatimukset j
ominaisuudet".

osallistuu säännöllisesti itsekin lasien
vaihroihin verkoston yrittäjien kans-
sa. Säännöllinen yhteydenpito mate-
riaalitoimittajien kanssa taasen takaa
tietojen ja taitojen jatkuvan päivi-
ryksen,

"Verkoston yrirräjillä on käytet-
tävissään kattavan koulutuksen ohel-
la myös kirjalliset työohjeet erilais-
ten lasien vaihtoihin"

Voi sen tehdä itsekin
Suomessa on myös mittava määrä
isompia linja-autoyriryksiä, joilla on
käytettävissään ajanmukaiset korjaa-
motilat huoltohenkilöstöineen. Näil-
le yrittäjille BussiPro tarjoaa varsin
kustannustehokkaan vaihtoehdon la-
sien vaihroihin.

"Koulutamme lasinvaihdon sa-
loja myös liikennöitsijöiden omille
asentajille, jotta he voivat tehdä vaih-
toryöt omissa riloissaan omalla aika-
taululla. Luonnollisesti roimiramrne
heille myös kaikki vaihto työssä tar-
vittavat materiaalit", kertoo Raunis-
to.

Nobina Finland Oy:n, eli aikai-
semmin Concordia Bus -nirnellä
tunnetun yrityksen kanssa liiken-
nöirsijäyhteisryö on viety vieläkin pi-
demmälle. Yrityksen Espoon vari-

kolla on varastoituna noin 150 linja
auton lasia, jotka laskutetaan Nob
nalra vasta asennusvaiheessa. Bus.
Pro on kouluttanut Nobinan asenta
jia lasinvaihtoon. joita kaupunkia
toissa joudutaan tekemään usein ne
peallakin aikataululla esimerkiksi on
netromuuden tai ilkivallan seurauk
sena.

"Myyntivaraston ansiosta heill
on aina tarvittavat lasit heti käyrettä
vissä. Omana työnä tehtävä asennu
lisää vaihtotyön joustavuutta ja no
peutra", painottaa Raunisto.

Lasinvailuoja te kevään verkos
roon kuuluu tällä hetkellä oululaise
Mekaner Oy:n ohella pääkaupunki
seudulla toimiva JäVe Oy ja Tam
pereella sijaitseva Volvo Bus Centei
joka vaihraa laseja kaikenmerkkisiii
linja-autoihin. Kymenlaaksossa asia
kaskuntaa palvelevat kaksi ammatti
taitoista linja-automaalaamoa, Kau
salan Metallirakenne Ky ja Kaakkois
Suomen Maalauskeskus Oy. Raunis
ton mukaan verkoston laajentami
seksi tehdään jatkuvaa ja määrätie
toista työtä.

"T urussa olisi tarkoitus aloina
yhteistyö mahdollisimman pian j:
neuvottelut ovatkin jo pitkällä", lu
paa Jussi Raunisro.


