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Sundell Yhtiöt

Sundell Yhtiöt
Kuljetus Sundell perustettiin yli 60 vuotta sitten. Pieni perheyritys on vuosien saatossa kasvanut
suureksi, monialaiseksi palveluyritykseksi. Sen osaamisalue on laajentunut yritys- ja liiketoimintahankintojen myötä maansiirtopalveluista valmisbetonikuljetuksiin, kattaviin tehdaspalveluihin ja
kunnossapitopalveluihin.

Avainluvut v. 2015
Liikevaihto n. 10 milj. €
Henkilöstömäärä 55

Kuljetus Sundell palvelee asiakkaita Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja pääkaupunkiseudun alueilla kolmen tytäryhtiön tuella. Emoyhtiön alla toimivat konepalveluita tarjoava
MJS-Kone Oy, kuljetuspalveluihin erikoistunut MJS-Trans Oy sekä teiden kunnossapitopalveluita hoitava MJS-Infra Oy. Yhtiöt saavat synergiaetua toistensa osaamisesta ja kalustosta.
Periaatteenamme on toimia joustavasti, aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Vahvuuksiamme ovat pitkä kokemus alalta, pätevä henkilökunta, hyvä asiakaspalveluasenteemme
sekä monipuolinen kalustomme.

Sundell Yhtiöt

Muuntautumiskykyinen kalusto

Uudenaikainen kalustomme sisältää kaivinkoneita ja
pyöräkuormaajia aina 30 tonniin saakka. Lisävarusteilla saamme koneet sopimaan työhön kuin työhön.
Varusteista löytyy mm. erilaisia kauhoja, trukkipiikkejä, tukkipihtejä, kerääviä harjakoneita, iskuvasaroita,
purkukouria sekä kärkikippauskauhoja.

Kalusto:

Taloushallinto
kuntoon
yhdessä – joustaen – laadulla
www.joiha.fi

Keskilohjantie 11 LH 2, 08150 Lohja
Jari Launiainen KLT, p. 045 343 6883
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LUOTETTAVAA
KULJETUSPALVELUA
jokaiseen tilanteeseen

Kuljetus Sundell Oy
Lohjalla sijaitseva Kuljetus Sundell Oy tuottaa ammattitaitoista kuljetuspalvelua pääkaupunkiseudulla
ja eteläisen Suomen alueella. Hoidamme kaikki kuljetukset yksityis- ja yritysasiakkaille alusta loppuun,
nopeasti ja luotettavasti.

Kattava kuljetuskalustomme sisältää
yli 30 erilaista autoa pakettiautoista
ajoneuvoyhdistelmiin.
Maa- ja kiviainestoimitukset
Vaihtolavakuljetukset
Roskalavat
Sivukippausyhdistelmä
Harjaukset
Auraus
Muut konetyöt
Viljakuljetukset
Valmisbetonikuljetukset

Sundell Yhtiöt

ASIAKAS KERTOO:
Kuljetus Sundell on tehnyt meille ajoja jo vuosien
ajan. Viimeiset pari vuotta se on tehnyt asfalttimassan ja muiden asfalttitöiden kuljetuksia päivittäin.
Yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Erityisesti haluaisin mainita kuljettajat, jotka ovat todella ammattitaitoisia ja asiallisia. Samat kuljettajat ovat tehneet
meidän hommiamme useita vuosia, mikä on tilaajan
näkökulmasta hieno asia. Myös Sundellin kalusto on
toimivaa ja sopii erilaisiin ajoihin. Kuljetus Sundellin
kuskien kanssa homma sujuu ja työt tulevat tehtyä,
olen todella tyytyväinen yhteistyöhömme.
Kalle Virta, Lemminkäinen Oy

RASKAAN KALUSTON KORJAUKSET

L U O T E T TAVA A PA LV E L U A V U O D E S TA 1 9 8 1

• ASFALTTILAVOJEN ERISTYKSET

OLEMME MY
ÖS
VALTAKUNNA
LLINEN

• Hydrauliikka laitteiden • Hydrauliikka letkut
korjaus/huolto/myynti
- liittimet - teräsputket
• Hydrauliikka sylinterien • Rautarakenteiden
tiivisteet/korjaukset
hitsausta/koneistusta
• Kippisylinterien
• Maatalouskoneiden
korjaukset
korjaukset

020 527 500
24 h

VUORENMAAN PALVELUPISTE

Isokuovintie 24
31500 Koski Tl

Fax 02 4841 735
puh. 02 4841 409

Mika Pettersson
0440 848 080

www.protecmatic.fi

BARRKONE OY
0400 209 235 • barrkone@elisanet.fi
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SUJUVAA
PALVELUA
ja kuljetuksia

MJS-Trans Oy
MJS-Trans hoitaa kuljetuksen kuin kuljetuksen laadukkaasti ja tehokkaasti. Yritys tarjoaa ammattimaista tilausliikennepalvelua,
kuormauspalveluita ja erilaisia laitoshuollon palveluita. MJS-Trans
Oy ostettiin vuonna 2002 toiminnan laajentuessa ja samalla emoyhtiö muutettiin toiminimestä osakeyhtiöksi.
MJS-Transin oma ajojärjestelijä varmistaa palvelun sujuvuuden suurissa kohteissa. Yksi MJS-Transin erikoisosaamisalueista on betonikuljetukset, joita tehdään asiakkaille pääasiassa Uudenmaan alueella.

MJS-Trans Oy hoitaa
kuljetuskokonaisuudet
alusta loppuun.

ASIAKAS KERTOO:
MJS-Trans on ollut Espoossa valmisbetonin sopimusajossa useamman vuoden. Lisäksi se on huolehtinut tehtaidemme pesualtaiden huoltamisesta ja tyhjentämisestä. Olen erittäin tyytyväinen
MJS-Transin palveluihin, sen työntekijät ovat todellisia ammattilaisia. Palvelu on ollut joustavaa ja riittävän nopealiikkeistä meidän
tarpeisiimme. Työt on hoidettu asiallisesti ja tehokkaasti ja yritys
on pystynyt vastaamaan lisääntyneisiin kuljetustarpeisiimme ja
kiireisiimme, kun toimintamme on kasvanut.
Mikko Vasama, Ruskon Betoni Oy

SUOMEA RAKENTAMASSA
w w w. r u s k o n b e t o n i . f i • w w w. e k - p u t k e t . f i
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KONETYÖT
montusta
maisemointiin

MJS-Kone Oy
MJS-Kone Oy perustettiin vuonna 2013. Sen monipuolinen konepalveluvalikoima sisältää mm. harjaus-, auraus- ja hiekoituspalveluita, kaivinkone- ja maansiirtotöitä sekä erilaisia viherrakentamisen palveluita.
Tarjoamme konepalveluita kaikkiin tarpeisiin, niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin. Toimimme pääasiassa Uudenmaan alueella.
Kalustostamme löytyy traktoreita ja kaivureita lisälaitteineen. Kaivinkoneita
löytyy kokoluokissa 5–24 tn ja pyöräkoneita kokoluokissa 5–30 tn. Hoidamme
laadukkaasti kaikki kohteet pihatöistä tehdasalueisiin.

This company has the highest
possible Dun & Bradstreet
Credit Worthiness Classification.

2015

Metsäteollisuus on
yksi MJS-Kone Oy:n
tärkeimpiä
asiakasryhmiä.

Sundell Yhtiöt

ASIAKAS KERTOO:
Yhteistyömme MJS-Koneen kanssa on jatkunut jo pitkään. He hoitavat alueellamme erilaisia tehtäviä prosessin alkupään puunsiirroista ulkoalueidemme kunnossapitoon, hiekotukseen ja muuhun hoitoon. He myös täyttävät vaatimamme turvallisuustason sekä asenteiden että toiminnan tasolla.
Yhteistyö on sujuvaa ja helppoa, henki on hyvä ja asioista voidaan keskustella avoimesti. Hommat ovat lähes poikkeuksetta hoituneet sovitulla tavalla. Asiakkaan näkökulmasta se, ettei tarvitse miettiä tulevatko asiat hoidettua, on
erittäin hyvä asia – MJS-Koneen porukka on oma-aloitteista ja suhtautuu työhön kokonaisvaltaisesti. He olivat mm.
hiekoittaneet uuden vierailijoille tehdyn kulkureitin alueellamme itsenäisesti ennen pakkasten tuloa. Tällaiset pienet
yksityiskohdat lisäävät asiakastyytyväisyyttä.
Jouni Laakso, Metsä Wood
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TURVALLISESTI
teille

MJS-Infra Oy
MJS-Infra Oy tarjoaa kokonaisvaltaista teiden kunnossapitoa koko Suomen alueella. Maaliskuussa 2015 tehdyn
yrityskaupan myötä, jossa Rasmira Oy:stä tuli MJS-Infra,
Kuljetus Sundellin erikoisosaaminen laajentui entisestään.
Yrityksen monipuoliseen palveluvalikoimaan kuuluvat mm. teiden
pesut, pölynsidonta, harjaukset, hiekoitukset ja liukkauden torjunta,
lanaamiset alusterällä, tasaamistyöt, sorateiden pintojen muokkaukset, reunan täytöt ja maalauspalvelut.
MJS-Infran kalustossa on kahdeksan kuorma-autoa ja tarpeen
mukaan muita erikoisajoneuvoja. Yrityksessä työskentelee kymmenen
tienhuollon ammattilaista.

Turvallisuus on
ensiarvoisen tärkeää
moottoritiellä
työskenneltäessä.

Sundell Yhtiöt

Pidämme tiet
kunnossa läpi
vuoden.

ASIAKAS KERTOO:
Olen tehnyt jo pitkään yhteistyötä Rasmiran kanssa ja
kun siitä viime vuonna tuli yritysoston myötä MJS-Infra,
yhteistyö jatkui sujuvasti. Hoidamme yhdessä Salon
tiealueita, eli pidämme tiet, sillat ja tunnelit kunnossa
sekä kesällä että talvella. Lisäksi MJS-Infra pesee kesäisin moottoritien tunneleita ja vastaa myös kaikkien
siltojen pesusta urakka-alueella. Yhteistyö toimii hyvin.
Olen tyytyväinen yrityksen panokseen – yksiköihin voi
luottaa, ihmiset hoitavat hommansa ja yritys reagoi
nopeasti myös yllättäviin tilanteisiin, joita näissä hoitotöissä aina välillä tulee.
Petri Suomi, YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut
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Ammattitaitoiset ja joustavat kuljettajat
Kuljetus Sundellin ja tytäryhtiöiden työntekijöiden palveluhalukkuus ulottuu myös hytin ulkopuolelle.
Kuskimme auttavat tarvittaessa tavaran sisään asti. He voivat hoitaa kuorman lastauksen pyöräkuormaajalla, toimia tarvittaessa tilapäisinä liikenteenohjaajina tai kaivinkoneen perämiehinä. Tärkeintä on,
että työt saadaan tehtyä joustavasti ja asiakas on tyytyväinen.

Sundell Yhtiöt

Henkilökunnan osaamisesta pidetään
huolta säännöllisellä koulutuksella. Kaikki
kuljettajamme ovat suorittaneet trukkikortin ja työturva-, ensiapu-, tieturva 1- sekä
ennakoivan ajon kurssit.
Osaavat kuljettajamme voivat huolehtia
myös kiinteistönhuollollisista tehtävistä tai
pyöräkoneen käytöstä.
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Panostamme ympäristöystävällisyyteen
Investoimme tulevaisuudessa mahdollisimman vähäpäästöiseen kalustoon. Lähes kaikki kuljetukset ja konetyöt suoritetaan vaativimpien päästöluokkien Euro 5/6 ja Tier 3/4 -päästöluokitusten
mukaisella kalustolla.

Sundell Yhtiöt

Pakokaasujen haittoja voidaan vähentää usein eri tavoin. Moottoreissa hyödynnetään pakokaasujen takasinkierrätystä (EGR).
Se vähentää typpioksidipäästöjä jäähdyttämällä ja käyttämällä
uudelleen osan pakokaasuista palamisen aikana.
Selektiivinen katalyyttinen pelkistäminen (SCR) vähentää pakokaasun typpipäästöjä jopa 95 %. Ureapohjainen AdBlue-lisäaine
toimii katalyyttinä ja aiheuttaa typen oksidien pelkistymisreaktion
äänenvaimentimeen integroidussa katalysaattorissa.
Hapetuskatalysaattori pienentää pakokaasun hiukkaspäästöjä
ja on osa pakokaasujen matalimman päästönormin jälkikäsittelyjärjestelmää. Se valmistelee pakokaasut seuraavia vaiheita varten
tasapainottamalla niiden NO- ja NO2 -tasoja. Katalyyttinen prosessi
toimii ilman lisäainetta ja on täysin integroitu äänenvaimennusyksikköön.
Hiukkassuodatinta käytetään poistamaan pakokaasuista pienhiukkasia, nokea, hiilivetyjä ja hiilimonoksidia. Pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmään integroidut uusimman sukupolven hiukkassuodattimet on suunniteltu ajon aikana jatkuvasti puhdistuviksi. Kuljettaja
voi tarvittaessa aktivoida tehostetun puhdistuksen moottorin
käydessä joutokäyntiä.

Kaikilla näillä toimilla rakennamme puhtaampaa
ja parempaa huomista, meille kaikille!
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Kuljetus
Sundell Oy
Kuuselankuja 2
08150 Lohja

www.kuljetussundell.fi

facebook.com/
kuljetussundell

KULJETUS SUNDELL OY

MJS-KONE OY

MJS-INFRA OY

Mika Sundell
Toimitusjohtaja
Puh. 0400 924 151
mika.sundell@kuljetussundell.fi

Janne Savolainen
Toimitusjohtaja
Puh. 0400 393 074
janne.savolainen@kuljetussundell.fi

Jari Kumaja
Toimialajohtaja
Puh. 040 571 2402
jari.kumaja@kuljetussundell.fi

Simo Korhonen
Työnjohtaja
Puh. 044 766 5747
simo.korhonen@kuljetussundell.fi

Petri Salminen
Työnjohtaja
Puh. 050 302 5051
petri.salminen@kuljetussundell.fi

Jyri Savikko
Työnjohtaja
Puh. 050 599 0285
jyri.savikko@kuljetussundell.fi

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

Annika Laine
Talouspäällikkö
Puh. 050 569 7570
annika.laine@kuljetussundell.fi

