LOGISTIIKAN AMMATTILAINEN

”Asiakassuhteemme perustuvat avoimeen
yhteistyöhön ja tiiviiseen kumppanuuteen.
Asiakkaamme arvostavat sitä, että saavat
meiltä nopeasti hyvää palvelua kiireellisissäkin tilanteissa. Meille on kunnia-asia olla
luottamuksen arvoinen toimija.”

- Jarmo ja Juuso Perkola
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VALTAKUNNALLISTA KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUA
Kuljetus-Perkola Oy on kotimainen perheyritys, joka
tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia, vahvasti erikoistuneita kuljetus- ja varastointipalveluja yli 30 vuoden
kokemuksella.
Suuri osa yrityksen lähes neljästäkymmenestä autosta
on valmistettu asiakkaiden erikoiskuljetustarpeisiin,
ja niissä voi turvallisesti kuljettaa mm. eläimiä ja nestemäisiä sekä jauhemaisia elintarvikkeita. Kalustoon
kuuluu myös vaativimpiinkin rakennustyömaakuljetuk-

siin soveltuvia autoja. Lisäksi Kuljetus-Perkola Oy
vastaa asiakkaidensa pikaisiin tavarankuljetustarpeisiin
jakelu- ja pakettiautoilla.
Kuljetus-Perkola Oy:n viisikymmentä ammattitaitoista
työntekijää palvelevat asiakkaita kaikkialla Suomessa.
Erikoistuneiden kuljetuspalvelujen lisäksi asiakkaille
tarjotaan trukkien vuokrausta sekä kehittyneitä varas
tointipalveluja Säkylän, Köyliön ja Euran terminaaleissa.
Yrityksen huoltotoiminta sijaitsee Eurassa.
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HYVÄÄ PALVELUA YLI 30 VUOTTA
Kaupparekisteriin Kuljetus-Perkola merkittiin vuonna
1984. Silloin kuljetettava päätuote oli sokeri, joka huolehdittiin asiakkaille muutaman auton kalustolla.
Kuljetus-Perkolan toimintaa on kasvatettu hallitusti. Nykyään yrityksen lähes 40 autoa ajavat vuosittain miljoonia kilometrejä kyydissään sokerin lisäksi mm. munia ja
siipikarjaa, suklaata ja rakennusteollisuuden tuotteita.
Kuljetus-Perkolan toimitukset suuntautuvat paitsi kaikkialle Suomeen, tarvittaessa myös muualle

Eurooppaan. Vakioreittien lisäksi ajetaan nopean
varoajan kuljetuksia. Kalusto pidetään jatkuvasti ajan
tasalla ja autot uusitaan n. 6 vuoden välein. Suuri osa
kalustosta on räätälöity palvelemaan asiakkaan erikoistarpeita.
Nykyään kokonaisvaltaisiin logistiikkapalveluihin kuuluvat myös monipuoliset varastointipalvelut ja toimintavarmuutta tehokkaasti tukevat huoltopalvelut. Kuten
aikaisemminkaan, ei asiakkaille edelleenkään milloinkaan sanota ei.

KULJETUS-PERKOLA ON KOLMANNESSA POLVESSA TOIMIVA PERHEYRITYS

1984

1986

1989

1996

1997

1999

2000

2002

2004

Jarmo ja Arto
Perkola aloittivat
autoilun yhdellä
autolla

Jarmo Perkola
osti veljensä
Arto Perkolan
osuuden toiminnasta

Ajoneuvojen
määrä kasvoi
kuljetusten
lisääntyessä

Yhtiömuoto
muuttui osakeyhtiöksi ja Juuso
Perkola tuli
mukaan yhtiön
omistukseen

Yhtiö aloitti
kidesokerin
säiliökuljetukset

Yhtiö alkoi
hoitaa Säkylän
Sokeritehtaan
pakkaustoimintoja, viideksi
vuodeksi

Säkylästä ostettiin entinen meijeri toimitilaksi ja
varastointiin

Köyliöstä ostettiin 5000 m2:n
varasto irtotavaran ja juuresten
varastointiin

Aloitettiin
nestemäisten
tuotteiden
elintarvikekuljetukset

4

1940-luvulla ajettiin asiakkaille
maitoa ensin hevosilla, myöhemmin
traktoreilla ja autoilla.

2005

2006

2007

2007

2008

2010

2013

2014

2015

Aloitettiin
trukkien
vuokraustoiminnot

Aloitettiin HK
Scan:in eläinkuljetukset

Aloitettiin Länsi
Kalkkuna Oy:n
eläinkuljetukset

Aloitettiin
Saint-Gobain
-tuotteiden
nosturiautokuljetukset

Aloitettiin Pintos
Oy:n teräskuljetukset

Aloitettiin nestemäisen suklaan
kuljetukset

Ostettiin Eurasta
4000 m2:n
varastotilat,
sekä konttori- ja
huoltotilaa

Aloitettiin
Huttulan Kukko
Oy:n eläinkuljetukset

Luottavaisin
mielin eteenpäin
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Elintarvikekuljetukset edellyttävät
ehdotonta hygieenisyyttä.
Kuljetus-Perkola Oy:n autoissa
kuljetetaan tuotteita, joilta edellytetään
sataprosenttista reseptinmukaisuutta.
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PUHTAAT ELINTARVIKEKULJETUKSET
Elintarvikkeiden korkealaatuiset bulk-kuljetukset edellyttävät erikoisvalmisteista kuljetuskalustoa. KuljetusPerkola Oy:n säiliöautoissa kuljetetaan muun muassa
nestemäistä suklaata sekä sokeria niin kiteinä kuin
nesteenäkin. Pääasiassa elintarvikkeet kuljetetaan
kotimaahan, mutta asiakkaita palvellaan myös muihin
Pohjoismaihin sekä esimerkiksi Saksaan ja Puolaan
suuntautuvilla kuljetuksilla.

Nykyaikaiset pesujärjestelmät ovat erittäin tehokkaita
ja luotettavia. Silti pitkäaikaisten asiakkaiden elintarvikkeet, kuten Fazerin Sininen ja Suomalainen Taloussokeri, kuljetetaan säiliöissä, joissa ei milloinkaan kuljeteta muita tuotteita. Näin varmistetaan elintarvikkeiden
ehdoton puhtaus, tasalaatuisuus ja sataprosenttinen
reseptinmukaisuus. Suurimmilla asiakkailla on usein
myös omat, tarkat sertifiointijärjestelmänsä, joiden vaatimukset kuljetusliikkeen tulee täyttää.

Hyvästä laadusta tinkimättä
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TURVALLISET ELÄINKULJETUKSET
Kuljetus-Perkola Oy kuljettaa siipikarjaa kalustolla, joka
on yksityiskohtaisesti eläinkuljetuksia varten rakennettu. Sekä yritykseltä että kuljettajalta edellytetään eläinten kuljettamiseen myönnettävää lupaa ja valmiutta
avoimeen ja läpinäkyvään toimintaan.
Eläinkuljetukset ajetaan huolellista minuuttiaikataulua
noudattaen, ja myös eläinlääkäri on reaaliaikaisesti tietoinen eläinkuljetuksen sijainnista. Eläinten hyvinvointia
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valvotaan auton kymmenessä eri mittauspisteessä,
joiden avulla tarkkaillaan muun muassa ilmanlaatua ja
-kosteutta, happipitoisuutta, lämpötilaa ja ilmanvaihtoa.
HKScan Finland Oy, Länsi-Kalkkuna Oy:n ja Huttulan
Kukko Oy:n siipikarja kulkee Kuljetus-Perkola Oy:n
kyydissä useasti elämänsä aikana. Munintakanat,
kananmunat, untuvikot ja broilerit kuljetetaan huolellisia erityisohjeita noudattaen.

Kuljetus-Perkola Oy:n autot edustavat
nykyaikaista tekniikkaa, joka varsinkin
eläinkuljetuksia varten on hiottu
viimeistä yksityiskohtaa myöten erilaisine
mittareineen, ohjauslaitteineen ja
hälytysjärjestelmineen.
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Kuljetus-Perkola Oy tarjoaa pikakuljetuksia

24 / 7

www.kuorma-autokorjaamomakela.fi
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Jokilevonkatu 10, 32700 Huittinen

RAHTILIIKENNETTÄ
NOPEAT
RAKENNUSTYÖMAILLE KURIIRIKULJETUKSET
Kuljetus-Perkola Oy:n ylileveisiin ja raskaisiin kuljetuksiin sekä nostoihin erikoistunut kalusto kuljettaa
rakennustyömaille esimerkiksi raudoitus- ja elementtiverkkoja sekä villa- ja levytuotteita. Tuotteet toimitetaan
täsmällisesti perille, esimerkiksi rakennuksen tiettyyn
kerrokseen asti.

Kuljetus-Perkola Oy:n jakelu- ja pakettiautoilla huolehditaan asiakkaan erittäinkin kiireellisistä kappaletavaratoimituksista. Kaksi autoa on jatkuvasti valmiina
tarjoamaan asiakkaille pikakuljetuksia 24/7, vuoden
jokaisena päivänä.
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EDISTYKSELLISET VARASTOINTIPALVELUT
Kuljetus-Perkola Oy:n reilun hehtaarin kokoiset varastotilat sijaitsevat Säkylässä, Köyliössä ja Eurassa. Varastopalvelut käsittävät lyhyt- ja pitkäaikaisvarastoinnin
lisäksi muun muassa lähetyserien keräilyä ja hakua,
kuten maahantuontierien noutoa satamasta.
Sopimusasiakkaille tarjotaan myös asiakasvarastojen
täydennyspalvelua. Integroitujen järjestelmien ansiosta
asiakkaan omiin varastoihin asennetut etälukumittarit

välittävät reaaliaikaista varastosaldotietoa Kuljetus-Perkola Oy:n järjestelmiin, joihin on tallennettu myös tiedot
varastoitavan tuotteen kulutusennusteista. Viimeistään
kun asiakkaan pintamittarit ilmoittavat esimerkiksi
siilossa säilytettävän nestesokerimäärän laskusta alle
tietyn tason, huolehtii Kuljetus-Perkola Oy varastojen
täydentämisestä. Näin tuotanto ei pääse raaka-aineen
puuttumisen vuoksi katkeamaan.

EUROMASTER PITÄÄ PYÖRÄT PYÖRIMÄSSÄ
Onnittelemme
30-vuotiasta!

Me huolehdimme siitä, että myös
Kuljetus Perkola Oy:n kalusto pysyy
liikkeessä tilanteessa kuin tilanteessa.
Tervetuloa rengashuollon asiantuntijalle!

Euromaster-palvelupisteet kautta maan
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Kuljetus-Perkola Oy:llä on vuokrattavana
30 trukkia erilaisiin nostotarpeisiin ja
yli 10 000 m2 lämmintä varastotilaa.
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Tarjoamme asiakkaillemme lämmintä
varastotilaa paitsi pakatulle, myös
massatavaralle.
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AINUTLAATUISET MASSAVARASTOPALVELUT
Massatavaravarastomme on varustettu monipuolisella
kalustolla, kuten pyöräkuormaajilla. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota hygieenisyyteen ja pystymme
varastoimaan irtotavarana myös elintarvikkeita.

TERVETULOA ASIAKKAAKSEMME!
www.kuljetusperkola.fi
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KULJETUS-PERKOLA OY
Postiosoite:
Muuraintie 6
27800 Säkylä

Toimisto:
Maakunnantie 4
27800 Säkylä
www.kuljetusperkola.fi

Puh. 020 791 9500
etunimi.sukunimi@kuljetusperkola.fi
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