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www.konnekuljetus.fi

”SE TEHDÄÄN, MIKÄ LUVATAAN”
Kuljetamme mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteita sekä sellua ja sahatavaraa. Tärkeän
osaamisalueen muodostavat myös elävän kalan kuljetukset. Hoidamme kuljetukset varmasti, joustavasti ja
tehokkaasti sovitussa aikataulussa. Tässä onnistumisen mahdollistavat moderni kalustomme, palvelualtis
henkilökuntamme ja luotettava kumppaniverkostomme.

KEHITTYVÄ PERHEYRITYS
Konnekuljetus Oy on vuonna 1987 perustettu perheyritys, joka on keskittynyt metsäteollisuuden
kuljetuksiin. Yrityksen juuret ulottuvat vuoteen 1983, jolloin Juha Liimatainen aloitti yhden auton ja
kauhakuormaajan turvin soranajon Konnevedellä. Tämän jälkeen toimintaa ja kalustoa on kehitetty
asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Nykyinen toimitusjohtaja Mika Liimatainen tuli mukaan 2000-luvun alkupuolella. Samoihin aikoihin alkoi
myös voimakkaampi kasvun aika, minkä myötä autoja ja työntekijöitä on tullut vuosi
vuodelta lisää. Konnekuljetus valittiin vuonna 2015 SKALin Suomen parhaaksi
kuljetusyritykseksi.
Juha Liimatainen toimii hallituksen puheenjohtajana ja on tiiviisti
mukana Konnekuljetuksen päivittäisessä toiminnassa. ”Mika on
vienyt yritystä eteenpäin hienosti ja arvostan hänen panostaan
suuresti. Olemme kasvattaneet yritystä yhdessä unohtamatta
palvelun joustavuutta, tehokkuutta ja laatua. Se, mikä tehdään,
tehdään kunnolla.”

TOIMITUSJOHTAJA AULI KUUSELA, TAIMEN OY
Konnekuljetus on luotettava ja joustava yhteistyökumppani. Yhteistyömme on jatkunut yli 30 vuotta, ja
olemme siihen todella tyytyväisiä. Kuljetukset sujuvat aina ajallaan ja turvallisesti, ja ajojärjestely toimii hyvin.
Se pitää, mikä luvataan!

Joustava ja tehokas partneri

www.softrain.fi

kaikkiin ohjelmisto- ja laitteistokehitystarpeisiin
Kauttamme edullinen ja helppokäyttöinen kuljetustenohjausjärjestelmä LogiTar
Lisäksi tarjoamme:
• Räätälöidyt ohjelmistoratkaisut
• Pilvipalveluratkaisut

• Etävalvontaratkaisut
• Digitalisaatio
• Teollinen internet

KULJETTAJAMME KEULAKUVANA
Kokeneet, motivoituneet ja osaavat kuljettajamme ovat sitoutuneita työhönsä ja haluavat palvella
asiakkaita aidosti. Tarjoamme mielekkään ja monipuolisen työn, jossa kuljettajat kantavat vastuun paitsi
auton kuljettamisesta myös kuljetustilauksiin liittyvien tietojen käsittelystä. Osaamisen kehittymistä
tuemme muun muassa järjestämällä pakollisten direktiivikoulutusten lisäksi esimerkiksi ohjelmistojen
käyttöön ja työhyvinvointiin liittyvää koulutusta.

JARNO PASANEN
Jarno Pasanen tuli töihin Konnekuljetukselle heti armeijasta
päästyään. Työpaikka on hänen mielestään kaikin puolin hyvä, eikä
kahta samanlaista työpäivää ole. Hakeauton ratissa tie vie toisinaan
pitemmän matkan päähän, toisinaan pysytellään lähiseudulla.
- Positiivisella asenteella kohti tulevaa ja vehkeet ehjänä perille!

- KARI KORHONEN
Kari Korhonen on viihtynyt Konnekuljetuksella autonkuljettajana
reilut kymmenen vuotta. Lupsakan savolaisen kyydissä kulkee
pääasiassa haketta ja polttotavaraa, toisinaan myös massatuotteita. Kari tullee ajamaan punaisilla autoilla työuransa loppuun.
- Tästä talosta lähdetään vain eläkkeelle!

LOGISTIIKKA-ASIANTUNTIJA MIKA PULKKINEN, METSÄ GROUP
Konnekuljetus pitää kiinni sovitusta, palvelee joustavasti ja kehittää asioita. Toiminta on myös
täsmällistä ja virheetöntä. Kuljettajat osaavat käyttää sähköisiä tietojärjestelmiä ja työ sujuu kaikilla hyvin.
Luotettava, rehellinen ja toimelias kumppani.

TOIMITUSJOHTAJA ARI HEIKKILÄ, KONNEVEDEN POP PANKKI
Hieno yhteistyömme Konnekuljetus Oy:n ja sen edeltäjien kanssa on kestänyt puoli vuosisataa.
Yhdessä olemme katsoneet aina luottavaisesti tulevaisuuden mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin,
emmekä vaikeinakaan aikoina ole jääneet tuleen makaamaan. Yhdessä tekemällä jätämme jäljen.

Onnea 30-vuotiaalle
Konnekuljetus Oy:lle!

Yrittäjän tuttu ja turvallinen yhteistyökumppani
– aina mukana arjessasi.
Hyvä palvelu ja menestys syntyvät pitkäjänteisellä ja tiiviillä
yhteistyöllä ammattitaitoisen johdon ja henkilökunnan kanssa.
Kiitos hyvästä yhteistyöstä!

Kaluston on pysyttävä kunnossa, sillä automme liikkuvat miljoonia kilometrejä ympäri Suomea joka vuosi.
Erityisen vahvaa aluetta meille on Keski-Suomi.

NYKYAIKAINEN KALUSTO
Investoimme uuteen kalustoon säännöllisesti. Näin käytössämme on aina ajanmukainen,
tehokas ja ympäristöystävällinen kalusto, joka sopii asiakkaiden kuljetustarpeisiin. Kaikki automme
täyttävät Euro 5 -päästövaatimukset ja valtaosa Euro 6 -vaatimuksetkin. Edellytämme myös
yhteistyökumppaneiltamme panostuksia moderniin ja ympäristöystävälliseen kalustoon.

HUOLTO JA MYYNTI
Kalustomme kunnossapidosta huolehtii ammattitaitoinen huoltomme. Teemme omassa
huoltohallissamme raskaan kaluston perushuoltoja, kuten jarruremontteja, öljynvaihtoja ja hitsaustöitä.
Lisäksi myymme jonkin verran raskaan kaluston varaosia, nesteitä, öljyjä ja voiteluaineita.
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Paikallisesti – asiakaslähtöisesti

Suvi hoitaa sähköisesti
Tilitoimisto Limatius
Kauppatie 31
44300 Konnevesi
Puh. 0400 429 852
suvi.limatius@tilitoimisto.inet.fi

KONNEKULJETUS OY
Kauppatie 38
44300 Konnevesi
Mika Liimatainen
puh. 040 735 7670
mika@konnekuljetus.fi
Ajojärjestely
puh. 0400 476805
www.konnekuljetus.fi

Raskaan
kaluston
perävaunuja
ja autojen
päällirakenteita

www.matec-trailer.com

• www.jssuomi.fi

Matec-Trailer Oy
Teollisuustie 7
63800 Soini

