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erikoispitkiä
yhdistelmiä
tehdään nyt
täydellä teholla!

HCT – KUSTANNUSTEHOKAS
JA vastuullinen valinta
HCT-yhdistelmät alkavat olemaan tuttu näky Suomen maanteillä. VAK on toimittanut jo liki sata erikoispitkää
yhdistelmää asiakkailleen ja kiinnostus HCT-yhdistelmiä kohtaan kasvaa edelleen. Mutta mitä kaikkia asioita
uuden tuotteen hankintaprosessissa tulee ottaa huomioon?
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VAK:N TUOTEKEHitYS
– AINA ASKELEEN
EDELLÄ

Hitsausrobotilla
tehokkuutta
tuotantoon

Huoltokorjaamolla
hommat eivät lopu
koskaan

VAK:lla on tehty hartiavoimin töitä kuormatila- ja
perävaunurakenteiden kehittämiseksi. Uusi runkorakenne on entistä vahvempi ja edustaa teknisiltä
ominaisuuksiltaan alan huippuluokkaa.

Täydellä teholla toimiessaan robotti kaksinkertaistaa
perävaunujen tuotannon ja vapauttaa kolme hitsaria
tekemään yksittäiskappaleita.

Päivä huoltokorjaamolla on suloinen sekamelska
meteliä ja kiirettä. Mutta töitä tehdään aina hyvässä
hengessä ja toisia jeesaten.
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Uuden VAK-malliston kehitystyössä on
hyödynnetty 3D-tulostusta. Mallinnuksen
avulla suunnittelijat pääsevät testaamaan
uusien rakenteiden ja mekanismien
toimivuutta. Kuvassa suunnitteluosaston
tiimiesimies Juuso Laine.

2019 – Suurten
muutosten vuosi
Vuoden alussa voimaan tullut lakiasetus pitkien (HTC) ajoneuvoyhdistelmien
hyväksymisestä Suomen tieliikenteeseen on nykyhistoriamme suurin mittamuutos kuljetusalalla. Pitkään odotettu lakiasetus astui voimaan 21. tammikuuta ja
saimme vihdoin aloittaa työt pitkien yhdistelmien osalta täydellä teholla. Olemme viimeisen vuoden aikana investoineet ja panostaneet voimakkaasti uuden
mitoituksen mukaisten tuotteiden valmistukseen.
Odotukset alalla ovat olleet suuret ja nyt olemme tilanteessa, jossa asiakkaat
kukin tahollansa pohtivat, minkä mittaisella ja varusteisella uudella tuotteella he
saisivat mahdollisimman tehokkaan tuotantovälineen yritykseensä. Valmistajalle
tämä on iso haaste, koska tehtävämme on huomioida uuden mitoituksen mukaisen tuotteen optimaalinen soveltuvuus jo olemassa olevan kaluston kanssa. Ottaa
aikansa, kun kullekin toimijalle alkaa muodostua oma standardinsa ja siinä on
VAK:lla valmistajana merkittävä rooli.

”tehtävämme
on huomioida
uuden mitoituksen
mukaisen tuotteen
OPTIMAALINEN
soveltuvuus jo
olemassa olevan
kaluston kanssa.”

Vaikka vuodelle 2019 ennustetaan
vaimeaa talouskasvua, VAK:lla
uskotaan tulevaisuuteen ja investoidaan edelleen. Helmikuussa alkoi
uuden Liedon toimipisteen rakennusprojekti, joka on yhtiön huoltoorganisaation suurin hanke. Avantin
teollisuusalueelle valmistuva uusi
huoltopalvelupiste avataan kesällä
2020. Uudet 6000 neliöiset toimitilat
valmistuvat n. 2,6 hehtaarin kokoiselle tontille. Toimipisteestä tulee koko
huoltokorjaamoketjun lippulaiva niin
koon kuin palveluidenkin puolesta.

Tuotekehitystyö on jatkunut VAK:lla erittäin vahvana ja olemme lanseeranneet
uuden VAK-standardin kuormatilojen ja perävaunujen tuotannossamme. Uudessa VAK-mallistossa pääpaino on moduloidussa, vesitiiviissä rakenteessa, laakeroidussa sivuovijärjestelmässä sekä modernissa muotoilussa ja ulkonäössä.
Haluamme kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja kertoa tuoreita kuulumisiamme tässä uuden ajan VAK Newsissa. Lehdessä on muun muassa kiinnostavia henkilöhaastatteluja ja tuhdisti tietoa uutuustuotteistamme.
Mukavia lukuhetkiä!
Ilpo Korhonen
Toimitusjohtaja,
VAK Oy

VAK:n tuotekehitys –

aina askele
VAK:n tuotekehitysosastolla on tehty viimeiset vuodet hartiavoimin töitä kuormatila- ja
perävaunurakenteiden parantamiseksi. Tiimin kehitystyön tuloksena on nyt syntynyt täysin
uusi, moduloitu runkorakenne, joka on entistä vahvempi ja edustaa teknisiltä ominaisuuksiltaan alan huippuluokkaa. - Pyrimme olemaan aina askeleen edellä asiakkaidemme
tarpeita ja toiveita. Uudistustyön tuloksena tarjoamme nyt malliston, jota on parannettu
niin kestävyyden, kolarikorjattavuuden kuin ulkonäönkin osalta, kertoo VAK:n suunnittelupäällikkö Juho Sipilä.
- Tämä on ollut tuotekehitysprojektina 17 vuotta kestäneen VAK-urani mittavin kokonaisuus, ja siihen on osallistunut merkittävä määrä suunnittelijoitamme ja asiantuntijoitamme. Kaikki muutokset on tehty puhtaasti asiakkaiden hyväksi, jotta arki kalustomme
parissa sujuisi mahdollisimman jouhevasti ja turvallisesti, lisää Juho.

Suunnittelupäällikkö Juho Sipilä on
tehnyt mittavan
uran VAK:n tuotekehityksessä.
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Kilon Osuus-auto:

Uusi alaprofiilirakenne ratkaisi
kaupat VAK:n kanssa
Kilon Osuus-Auton toimitusjohtaja Ari Savisalo tilasi VAK:lta uuden malliston mukaiset korit yrityksen kahteen kuorma-autoon. Uudet autot valmistuvat liikenteeseen
kesäkuussa.

Miten päädyit tilaamaan uudet kuormatilat juuri VAK:lta?
- Kilpailuhan on tällä hetkellä todella kovaa korivalmistajien kesken. Ehkä tällä kertaa
vaakaa kallisti VAK:n suuntaan uuden VAK-malliston edistyksellinen alaprofiilirakenne, johon pääsin tutustumaan Vahdolla 3D-mallinnoksen avulla. Uusi rakenne on
helposti ja nopeasti korjattavissa, mikä on meille todella tärkeää. Sillä totuus on, että
korivaurioita sattuu aina ja ne on pystyttävä korjaamaan välittömästi, kertoo Kilon
Osuus-Auton toimitusjohtaja Ari Savisalo.

Millaista rahtia autolla tullaan ajamaan ja millä
toiminta-alueella?
Nämä autot tulevat olemaan pääsääntöisesti elintarvikeajossa ja ne operoivat pääkaupunkiseudulla.

Miten yhteistyö VAK:n kanssa on
sujunut?

een edellä
Uusi standardoitu
VAK-mallisto
Täysin uusi, moduloitu ja
vesitiivis rakenne.
Uusi laakeroitu
(patentoitu),14-osainen
sivuovijärjestelmä ilman
keskitolppaa.
Sama profiilijärjestelmä
mahdollistaa kiinteiden
lattiasidontalenkkien
sekä liukuvien lattiasidontalenkkien käytön.
Nopeampi ja helpompi
kolarikorjattavuus.

Meille tuli ensimmäiset uudet korit VAK:lta jo vuonna 2008, joten yhteistyömme on jatkunut jo toistakymmentä vuotta. Kokonaisuutena voin todeta, että
yhteistyö VAK:n kanssa on toiminut hienosti. Jarmo
Laine on alusta asti ollut vastapelurimme VAK:lla. On
ollut helppo asioida tutun myyjän kanssa, joka tuntee yrityksemme ja erikoistarpeemme. Yhteistyötä helpottaa myös se, että aiemmin
tilaamiemme kalustoratkaisujen tiedot on tallennettu VAK:n tietokantaan. Näin ollen
VAK:lla on kalustostamme runsaasti historiatietoa, joka edesauttaa uusien projektien etenemisessä, kiittää Ari.

- Olemme olleet VAK:n kanssa yhteistyössä myös HCT-projektin tiimoilta. Taisimme
olla kolmen ensimmäisen kuljetusliikkeen joukossa, jotka pääsivät pilotoimaan pitkiä
yhdistelmiä Suomen maantieliikenteessä. Tuossa projektissa teimme yhteistyötä
Lassi Virtasen kanssa, joka on ollut uusien pitkien yhdistelmien kehitystyössä alusta
asti mukana. Kuljetustarpeiden muututtua, tuo yhdistelmä on tällä hetkellä pätkittynä kahdeksi tavalliseksi puoliperävaunuyhdistelmäksi. VAK:n kanssa kehitetty duo-2
-yhdistelmä onkin osoittautunut meille erittäin toimivaksi ja joustavaksi ratkaisuksi,
Ari kertoo.

Kilon Osuus-Auto lyhyesti
Perustettu: 1987.
Omistuspohja: Osuuskunnan
jäsenet. Kaikki jäsenet
työskentelevät
osuuskunnassa.
Terminaalin sijainti: Kerava.
Toiminta-alue: Etelä-Suomi.
Kalusto: Kuorma-autoja
12 tonnin pikkukuormaautoista aina 68 tonniin
asti. Lisäksi pakettiautoja
elintarvikeajossa.
Työntekijöitä: Noin 120.
Suurin asiakas: S-ryhmä.

Uusi muotoilu ja
ulkonäkö.
Kuormatila hyödynnetty
maksimaalisesti.

”YHTEISTYÖMME
VAK:N KANSSA
ON JatKUNUT
TOISTAKYMMENTÄ
VUOTTA.”

Kilon Osuus-Auton
toimitusjohtaja Ari Savisalo.
Kuva: Riku-Matti Akkanen
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Ajoneuvoyhdistelmien suurin sallittu pituus kasvoi vuoden 2019 alussa voimaan
astuneessa uudistuksessa nykyisestä 25,25 metristä 34,50 metriin ja auton
maksimipituus 12 metristä 13 metriin. Kuormatilojen yhteenlaskettu
suurin sallittu sisäpituus on nyt 29,24 metriä. Samalla kääntyvyyden
määrittämisessä siirryttiin uuteen 120 asteen suorituskykyperusteiseen käännökseen.
Erikoispitkillä yhdistelmillä saa liikennöidä Suomessa
kaikilla väylillä, joilla ajoneuvon pituutta ei ole
erikseen rajoitettu.

2?
2?

2?
2?

HCT
kustannustehokas ja
vastuullinen valinta

HCT-yhdistelmät alkavat olla jo tuttu näky Suomen
maanteillä. Yhä useammat keskusliikkeet ja kuljetusyritykset ovat investoineet uuteen erikoispitkään
kalustoon, joka tehostaa kuljetuksia ja pienentää niistä
syntyviä päästöjä. VAK:n Vahdon tehtaalla HCT-yhdistelmien tuotanto käy nyt täydellä teholla. Uusia HCTperävaunuja luovutetaan asiakkaille lähes viikoittain ja
tilauskanta vahvistuu edelleen.

Tietoa HCT-yhdistelmän hankintaprosessista
Mietitkö HCT-yhdistelmän hankintaa, mutta kaipaat
lisätietoa siitä, mitä kaikkia asioita hankintaprosessissa
tulee ottaa huomioon? VAK:n myyntipäällikkö Jarmo
Laine avaa hankintaprosessia näin:
- Kun asiakas ottaa meihin yhteyttä pyytääkseen tarjouksen HCT-yhdistelmästä, selvitämme ensiksi mihin käyttöön yhdistelmä tulee. Kuljetetaanko sillä elintarvikkeita,
kappaletavaraa vai merikontteja? Tärkeä tieto on myös
asiakkaan olemassa olevan kuljetuskaluston mitoitus.

Onko asiakkaan tarkoitus hyödyntää nykyistä kalustoa
vai rakennetaanko hänelle kokonaan uusi yhdistelmä?
Näiden tietojen pohjalta voimme aloittaa suunnittelun,
jolla varmistamme yhdistelmien kääntyvyyden sekä
stabiliteetin, kertoo Jarmo.

Akselien lukumäärä ja ohjautuvien
akseleiden tarve
- Kuljetettavien tuotteiden tiedot ja asiakkaan nykyisen
kaluston mitat saatuamme pystymme määrittelemään
yhdistelmän vaatiman akselien lukumäärän sekä ohjautuvien akseleiden tarpeen. Näillä tiedoilla yhdistelmistä
tehdään tarkat kääntyvyyslaskelmat, lisää Jarmo.
Mitoituksen toimivuuden ja yhdistelmän laillisuuden
varmistuttua VAK:lla aloitetaan tuotantoprosessi, jonka
kesto on tilauskannasta riippuen noin 4-6 kuukautta. –
Asiakkaiden kiinnostus HCT-yhdistelmiä kohtaan on ollut kiitettävällä tasolla. Olemme toimittaneet jo liki sata
erikoispitkää yhdistelmää Suomen maanteille ja lisää on
tulossa, iloitsee Jarmo.

Logistiikka-alan
toimijat etsivät aktiivisesti
uusia tapoja
kulujen ja hiilijalanjäljen
pienentämiseksi.
HCT on vastaus
molempiin.
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Ohjelmoija Mika Hakanpää

Hitsausrobotti

tuo tehokkuutta ja tarkkuutta tuotantoon
VAK:n laitekanta täydentyi syksyllä 2018 uudella Pemahitsausrobotilla, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa
perävaunurunkojen tuotanto. Loimaalaisen Pemamekin
toimittama, pitkä robottilinjasto on nyt sisäänajovaiheessa. Pema-robotti pystyy hitsaamaan Suomen
uusien mittojen mukaisia täyspitkiä HCT-perävaunun
runkoja.

niä ongelmia, joihin haemme ratkaisuja. Täydellä teholla
toimiessaan robotti vapauttaa kolme hitsaria tekemään
yksittäiskappaleita. Automaation tärkein tehtävä onkin
ohjata ihmisresurssit käsityötä vaativiin töihin ja tehdä
robotilla isompia sarjoja, lisää Mika.

Hitsausrobotin ohjelmointi on vaativaa ja äärimmäistä
tarkkuutta vaativaa työtä. Ohjelmoija Mika Hakanpää
on ollut mukana robotin ylösajossa ja varmistamassa
koko nelihenkisen projektitiimin kanssa hankkeen onnistumista. - Ennen robotin tuloa työskentelin täällä VAK:lla
runkohitsarina 14 vuoden ajan. Kun minulle tarjoutui
mahdollisuus syventää osaamistani ja oppia hitsausrobotin ohjelmointia, tartuin haasteeseen mielelläni. Olen
harrastanut tietotekniikkaa vapaa-ajallani jo 25 vuotta,
joten tietokoneet ja ohjelmointi olivat minulle jo entuudestaan tuttuja, kertoo Mika.

Hitsausrobotti on ahkera työntekijä. Se
työskentelee täydellä teholla vaikka kellon
ympäri, taukoja pitämättä. Kun ohjelmoija
on tehnyt työnsä oikein, robotti tekee aina
virheetöntä ja tasalaatuista työtä. - Uuden
teknologian tuleminen on tuonut paljon
hyvää myös VAK:n yrityskulttuuriin. Se pakottaa meidät pitämään huolen siitä, että
prosessikuvaus on aukoton ja ohjaa meitä
käyttämään entistä enemmän standardoituja vakiorunkorakenteita, kertoo VAK:n
myyntipäällikkö Jarmo Laine.

- Viime vuoden lopulla olimme laitetoimittajan luona
ohjelmakoulutuksessa ja robottioperaattorit kouluttivat
meitä myös. Ohjelmointi on todella mielenkiintoista ja
pidän siitä, että joka päivä oppii jotain uutta. Robotti on
tällä hetkellä sisäänajovaiheessa ja eteen tulee vielä pie-

Työskentelee öisinkin

se on tärkeä apu sarjatuotannossa asiakkaan tilatessa
useita samanlaisia perävaunuja. Kun ohjelmoija on
ohjelmoinut ensimmäisen rungon hitsauspisteet, robotti
hitsaa seuraavat perävaunurungot samaa ohjelmointia
hyödyntäen.

- Tämä ei poista sitä, että olemme edelleen joustavia
rungontekijöitä ja pystymme tekemään eri variaatioita
paljon, mutta valmistamme ne eri moduuleista. Voimme valmistaa esimerkiksi
20:tä erilaista perävaunumallia, jotka
TÄYDELLÄ
kootaan useista eri moduuleista. Nämä
TEHOLLA
kaikki moduulit ovat koneella muistissa ja
VAIKKA
niistä kootaan sitten erilaisia variaatioita.
KELLON
Uusi robotti tuo tehokkuutta tuotantoon
ja vapauttaa henkilöresursseja, kiteyttää
YMPÄRI.
työnjohtaja Mauri Laine.
TAUKOJA

PITÄMÄTTÄ.

Soveltuu parhaiten sarjatuotantoon
Pitkän rungon ohjelmointiin kuluu noin työpäivä. Eli
nopeisiin, yksittäisiin lähtöihin robotista ei ole. Mutta
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Kuva: Volvo Trucks

Uusia osaajia
tarvitaan
VAK Oy on Ruskon kunnan ylivoimaisesti suurin työnantaja. VAK-konsernilla on valtakunnallisesti kaikkiaan yli
500 työntekijää ja lisää kaivataan jatkuvasti. Heti työtä
olisi tarjolla Vahdon tehtaalla ainakin kymmenelle henkilölle. Kaikkiaan VAK:lla on uusia työpaikkoja tarjolla liki
neljällekymmenelle.
- Toimintamme on vahvassa kasvussa. HCT-yhdistelmien
tuleminen ja huoltokorjaamoverkostomme kehittyminen ovat kasvattaneet rekrytointitarvetta entisestään,
kertoo VAK:n HR-päällikkö Matti Niemelä.

- Meille on mahdollista työllistyä monen eri polun
kautta. Kannustan hakemaan VAK:lle töihin, vaikka henkilöllä ei olisikaan alalta ammattitutkintoa. Tarvittaessa
koulutamme hyvän, motivoituneen työnhakijan itse ja
tarjoamme mahdollisuuden myös oppisopimuskoulutukseen, lisää Matti.

LISÄTIETOA AVOIMISTA TYÖPAIKOISTAMME: WWW.VAK.FI

Iso talo tarjoaa monipuoliset
mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä
- Ajoneuvo- ja kuljetustekniikkatutkinnon lisäksi
olen hankkinut täydennyskoulutusta suorittamalla
muun muassa dieselasentajakurssin. Olen iloinen
siitä, että VAK on antanut minulle mahdollisuuden
kouluttautua myöhemmin myös työn ohessa. Työnantajan kannustamana olen suorittanut kuormausnosturin tarkastaja -tutkinnon ja olen osallistunut
myös esimiehille suunnattuihin LMI:n valmentaviin
koulutuksiin: Tavoitteista tuloksiin ja Oman minän
johtaminen.

Esan uratarina
VAK:lla on yhtä monta uratarinaa kuin on työntekijöitäkin. VAK:n Seinäjoen huoltokorjaamolla
huoltopalvelupäällikkönä työskentelevän Esa
Perälammen (47) työura on ollut vaiherikas. Ajoneuvo- ja kuljetustekniikkatutkinnon suorittanut
Esa työskenteli nuorena useita vuosia auton- ja
rekan kuljettajana kunnes siirtyi tekemään metsäkoneiden huolto- ja korjaustöitä. Vuonna 2005
VAK Huoltopalveluista otettiin mieheen yhteyttä ja
tarjottiin asentajan työtehtävää, johon Esa vastasi
myöntyvästi.
- Urani alussa työskentelin koukkulaitteiden
asennustöiden parissa sekä tein monipuolisesti
erilaisia huolto- ja korjaustöitä. Vuonna 2012 ylenin
Seinäjoen huoltokorjaamon työnjohtajaksi. Tuolloin
tiimissäni oli toistakymmentä työntekijää. Nykyisessä huoltopalvelupäällikön toimessa olen toiminut
vuoden 2018 alusta, kertoo Esa.

Nykyisessä tehtävässään huoltopalvelupäällikkönä
Esa organisoi koulutuksia VAK Huoltopalvelut Oy:n
työntekijöille yhteistyössä eri kumppanien kanssa.
Vuoden 2018 aikana Esa järjesti 35 koulutusta, joihin
on osallistunut kaikkiaan 210 työntekijää. Lisäksi
mies suunnittelee muun muassa huoltopäivystysringin työvuoroja ja tuottaa huolto-ohjeita ja -kaavakkeita kaikkien toimipisteiden asentajien käyttöön.
- Pidän siitä, että toimenkuvani on erittäin monipuolinen ja mikään päivä ei ole samanlainen. Päivittäisten rutiinitöiden lisäksi saan osallistua erilaisiin
kehityshankkeisiin ja projekteihin, jotka parantavat
toimintaamme entisestään. Pääsen tekemään myös
reissuhommia. Kierrän eri puolella Suomea olevissa
VAK huoltokorjaamoissa kouluttamassa ja kertomassa uusista tuotteista. Olen käynyt myös Ruotsissa
korjaamassa ja tarkastamassa perävaunujen lämmittimiä. Minusta on mukava oppia tuntemaan eri
toimipisteiden työntekijöitä ja vaihtaa kokemuksia
heidän kanssaan. Meillä on VAK Huoltopalvelussa
hyvä tekemisen meininki ja porukka puhaltaa yhteen
hiileen. Tästä johtuen olen viihtynyt saman työnantajan palveluksessa jo 12 vuoden ajan, Esa kertoo.

Katsaus
logistiikan
tulevaisuuteen
Logistiikka-ala on suuressa muutoksessa. Digitalisaatio, sähköistyminen, verkottuminen ja autonominen ajo ovat jo alan toimijoiden arkipäivää ja
liiketoimintaa mullistavia innovaatioita esitellään
nyt enemmän kuin koskaan. Euroopan komission
määrittelemät raskaan liikenteen päästörajoitukset innostavat autoteollisuutta kehittämään
myös entistä vähäpäästöisempiä ajoneuvoja.
Logistiikka-alalla trendaavat nyt:
Rekkaletkat. Raskaan liikenteen automaation hurja kehittyminen mahdollistaa jatkossa
rekkojen letkassa ajon. Tavara kulkee niin, että
edessä ajaa kuljettajan kanssa johtorekka perässään letka rekkoja ilman kuljettajia. Ensimmäiset
letkakokeet tehtiin vuonna 2015, kun viisi rekkaletkaa lähti matkaan eri puolilta Eurooppaa kohti
Rotterdamin satamaa.
Täyssähkökuorma-autot. Sähköajoneuvoilla on tärkeä tehtävä siirryttäessä kohti kestäviä
kuljetusratkaisuja. Täysin sähköinen kuorma-auto
soveltuu parhaiten jakeluajoon, jätehuoltoon ja
muihin käyttötehtäviin kaupunkiolosuhteissa.
Hiljaisuuden ja hiilidioksidineutraaliuden lisäksi
täyssähköajoneuvojen vahvuuksia ovat vähäisempi huollon tarve ja kuluminen.
Hybridirekat. Rinnakkaishybridijärjestelmät
tekevät tuloaan raskaiden ajoneuvojen puolella
ja ensimmäiset hybridirekat ovat jo liikenteessä
Suomessa. Hybridijärjestelmä antaa tehoja sekä
suorituskykyä vähentäen samalla päästöjä ja
säästäen polttoainetta. Valmistajat lupaavat
rinnakkaishybridijärjestelmän säästävän polttoaineen kulutuksessa ja hiilidioksidipäästöissä jopa
kymmenen prosenttia.
Maakaasurekat. Myös kaasukäyttöiset rekat ovat pikkuhiljaa tulossa Suomen liikenteeseen.
Niillä on valtavasti potentiaalia kuorma-autojen
dieselpolttoaineen korvaajina; ne ovat hiljaisia,
hajuttomia ja vähäpäästöisiä. Suomessa suuren
läpimurron esteenä on kuitenkin vielä puutteellinen tankkausasemaverkosto.
Sähkö-, hybridi- ja maakaasurekkojen kysynnän
uskotaan kasvavan Suomessa lähivuosina merkittävästi. Maailmalla vaihtoehtoisia polttoaineita
käyttävät rekat ovat jo lyöneet itsensä läpi. Esimerkiksi Italiassa ja Hollannissa vain hiljaisemmat
kaasu- sekä hybridirekat saavat operoida kaupunkialueilla yöaikaan.
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Torstai 4.4 .
VAK Huoltopalveluiden Vahdon huoltokorjaamolla eletään aikaista aamua. Kello on seitsemän ja korjaamon
aamuvuoron viisitoistapäinen henkilökunta on valmiina
ottamaan päivän ensimmäiset työt sisään. Tänään työlistalla on raskaan kaluston asennus-, korjaus- ja muutostöitä sekä huoltoja ja maalauksia. Työnjohto jakaa työt
ja asentajat siirtyvät niitä suorittamaan. Vahdon huoltohallissa on kaksitoista huoltopaikkaa sekä maalaamo- ja
esikäsittelytilat, jotka kaikki ovat tänään käytössä.
Yhdeksän jälkeen koko vuoro siirtyy samanaikaisesti
kahvipaussille henkilöstöravintolaan. Tarjolla on kahvin
lisäksi tuoreita sämpylöitä, jotka katoavat nälkäisiin
suihin hetkessä. Porukka vaihtaa kuulumisia ja hörppää
viimeisetkin pisarat kahvikupin pohjalta. On aika palata
jatkamaan töitä.
Usein yllättävät tilanteet laittavat päivän aikataulut uuteen järjestykseen. Aamulla tuli ilmoitus perävaunusta,
jonka seinäelementti oli varioitunut törmäyksessä. Huoltopäällikkö Ilkka Hakkarainen lupaa asiakkaalle, että
seinän vaihto otetaan työn alle pikaisesti.
Aamupäivä sujuu vauhdikkaasti töitä tehden. Yksi
työskentelee maalaamon esikäsittelytilassa, toinen
maalaamolla ja loput hallissa, kukin omaan työhönsä
keskittyen. Töiden vastaanotossa on kiirettä. Puhelin soi
tiheään ja työnjohtaja kirjaa tulevat työt ylös. Hallin puolella ratkotaan yhdessä eteen tulevia haasteita. Tänään
harmaita hiuksia aiheuttaa yhden auton kattoelementin
hankalahko asennus- ja nostotyö, jota pohditaan useamman miehen voimin.

Huoltokorjaamolla

hommat eivät lopu koskaan –
töitä riittää aamuvarhaisesta
yömyöhään
Usko tai älä, mutta tästäkin
perävaunusta tuli korjaamalla
uudenveroinen. Vaikka vaurio
oli mittava, koko sivuseinää ei
tarvinnut vaihtaa, vaan seinän
korjaus suoritettiin kuluja ja
aikaa säästäen korjauspalaa
käyttämällä.

Positiivinen
työilmapiiri,
yhteisöllisyys, yhdessä
tekeminen ja
yhteen hiileen
puhaltaminen
näkyvät asiakkaille parhaana palveluna.

Puoli kahdeltatoista lähdetään
ruokailemaan emäntien valmistamien herkkupatojen äärelle.
Tänään lounaalla tarjotaan
kalapullia, jauhelihapihvejä ja perunamuusia. Kunnon tuhtia kotiruokaa siis. Fyysistä työtä tekevät
kun eivät pärjää ituja syömällä.

Puolilta päivin hommat jatkuvat
korjaamolla. Iltapäivän aikana
maaliin saadaan tasonostimen
irrotustyö, kuulakehän asennus,
sivuoven ja katon vaihtotyöt.
Vuoron vaihtuessa iltapäivällä kolmelta, hallilla pidetään palaveri,
jossa aamuvuorolaiset siirtävät
keskeneräiset työt kahdelletoista
iltavuoroon tulleelle kollegalle. Iltavuoro työskentelee
tänään muun muassa kulmakalotin korjauksen, korin
siirron ja kunnostuksen sekä karjakorin siirron parissa.
Yö laskeutuu, kello lähestyy jo yhtätoista. Asentajat
siirtyvät pikkuhiljaa pukuhuoneen kautta piha-alueelle
ja suuntaavat autojensa nokat kohti kotia. Iltavuoron
vuoroesimies kirjaa vielä keskeneräiset työt raporttiin
aamuvuoroa varten, sammuttaa valot ja laittaa ovet
lukkoon. Yksi työpäivä on saatu jälleen kunnialla päätökseen.
Päivä huoltokorjaamolla on suloinen sekamelska meteliä ja kiirettä. Mutta töitä tehdään aina hyvässä hengessä
ja toisia jeesaten. Porukka on vuosien saatossa hitsautunut hyvin yhteen ja työntekijät viihtyvät toistensa
seurassa myös vapaa-ajalla. Huoltopalvelut järjestää
säännöllisesti mukavaa virkistystoimintaa, johon kutsutaan mukaan myös Turun korjaamon väkeä.
Positiivinen työilmapiiri, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja yhteen hiileen puhaltaminen näkyvät asiakkaille
parhaana palveluna. – Porukka joustaa hienosti työajoissaan töiden niin vaatiessa. Toisinaan Vahdon korjaamolla palaa valo vielä yhdeltä yöllä, kun asiakkaalla on
paineita saada korjattavana oleva kalusto heti aamulla
ajoon, kertoo Ilkka.
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KOKO MAAN
KATTAVAA
VAK-HUOLTOPALVELUA

Liedon Avantiin

uusi
huoltokeskus
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VAK:lla on ainoana valmistajana Suomessa oma
huoltopalveluverkosto, joka koostuu kahdeksalla eri
paikkakunnalla sijaitsevista huoltopalvelupisteistä.
VAK Huoltopalvelun pisteet sijaitsevat Suomen
pääväylien varrella. Kaikki toimipisteet tarjoavat
monipuolista raskaan kuljetuskaluston huoltopalvelua. Osassa toimipisteistä on omat
pesulinjat sekä ATP-kausitarkastuspalvelu.

VAK Huoltopalvelut Oy:n
toimitusjohtaja
Juha-Matti
Ruuskanen.

kesällä 2020

Avantin alueella sijaitsee myös useita yhteistyöyrityksiVAK:n toiminta perustuu pitkäikäisiin kumppanuuksiin ja
ämme, kertoo VAK Huoltopalvelut Oy:n toimitusjohtaja
asiakkaiden kokonaisvaltaiseen palveluun. Kun vahinko
Juha-Matti Ruuskanen.
sattuu tai kalusto kaipaa huoltoa, niin oma huoltoverkostomme palvelee joustavasti ja ammattitaidolla eri
Avantin huoltopisteestä tulee
puolilla Suomea. Verkostoomme
VAK Huoltopalvelut -ketjun
kuuluu kahdeksan huoltokorUusi toimipisteemme
lippulaiva niin koon kuin palvejaamoa ja se kehittyy edelleen.
luidenkin puolesta. 2,6 hehtaarin
Tampereen toimipisteemme
sijaitsee logistisesti
kokoiselle tontille nousee kermuutti uusiin tiloihin Pirkkalassa
erinomaisten yhteykrosalaltaan lähes 6000 neliöinen
heinäkuussa 2018 ja Liedon Avansien varrella
halli, jossa on 12 läpiajettavaa
tiin rakennetaan parhaillaan uutta,
paikkaa. Korjaamotilojen lisäksi
täyden palvelun huoltokorjaamoa.
hallissa on katsastuspiste,
pesulinja ja tila maalaustöille. Rakennus on suunniteltu
- Haluamme panostaa Turun alueen huoltopalveluiden
niin, että sisälle mahtuu myös erikoispitkät ajoneuvoyhkehittämiseen, sillä Turun seutu ja koko Varsinais-Suomi
distelmät. Uusi huoltopiste aloittaa toimintansa kesällä
on logistisesti merkittävää aluetta asiakaskuntaamme
2020 ja se tulee korvaamaan Turun satamassa olevan
ajatellen. Turun satama toimii porttina länteen ja alueelhuoltokorjaamon. Avantin huoltokeskus työllistää käynla on runsaasti teollisuutta ja terminaalitoimintaa. Uusi
nistyessään 45-50 raskaan kaluston osaajaa.
Avantin toimipisteemme sijaitsee logistisesti erinomais-

Power Truck
Show tulee taas
Kuljetusalan suurtapahtuma, kansainvälinen
Power Truck Show järjestetään Powerpark huvipuiston yhteydessä, Alahärmässä 9.-10.8.2019.
Jo viidettätoista kertaa järjestettävään tapahtumaan odotetaan 30 000 kävijää sekä kotimaasta
että ulkomailta. Power Truck Show’ssa kävijä
pääsee tutustumaan niin kuljetusalan toimijoihin ja ammattilaisiin kuin myös harrastepuoleen
eli kuljetusalan kaluston rakenteluun ja erikoismaalauksiin.
VAK on tänäkin vuonna mukana tapahtumassa.
Osastomme löytyy U1-alueelta paikalta U128.
Esittelyssä 6-akselinen, 17,4 m pitkä FRCtäysperävaunu, 4-akselinen, 17,4 m pitkä puoliperävaunu, kokosivunaukeava FNA-autonkori ja
26 t taittuvapuominen koukkulaite.

ten yhteyksien varrella, Turun ohikulkutien varrella.
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