HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Nostot ja kuljetukset 30 vuoden kokemuksella
Monipuoliset nosto- ja kuljetuspalvelut ovat tänä vuonna
30 vuotta täyttävän Kuljetusliike R & M Laine Oy:n perustoimintaa.
Raisiolaisyritys on tosin toiminut jo vuodesta 1982.
- Pappakin oli jo samoissa hommissa, mutta Risto ja
Marjo Laineen yritystoiminta alkoi silloin toiminimellä. Vuonna 1989 perustettiin Ky, joka muutettiin viisi vuotta sitten
osakeyhtiöksi. Silloin teimme
myös sukupolvenvaihdoksen,
kertoo kuljetusyritystä tänä päivänä vetävä Mikko Laine.
Hänen aikanaan R & M Laine Oy:n toiminta on laajentunut nykyisiin mittoihinsa.
- Käytettävissä on nyt 13
nosturiautoa ja muutakin kalustoa. Pystymme tarjoamaan
monipuoliset kuljetus- ja nostopalvelut nosturikuorma-autoilla, vaihtolava-autoilla, täysperävaunuyhdistelmällä
sekä
puoliperävaunulavetilla.
Kuljetamme myös ylileveitä ja
korkeita kuljetuksia, joko saattoautolla tai ilman.
Viimeisten vuosien aikana alan työvoimapula on tosin
heijastunut myös R & M Laine
Oy:n toimintaan. Yritys työllistää tällä hetkellä 14 kuljettajaa.
- Toisaalta nyt on sen verran hiljaisempaa kuin vielä
vuosi sitten, ettei se ehkä juuri nyt aiheuta suurempia ongelmia. Kaikki vuodet eivät ole
samanlaisia. Vaikkei tässä ole

Yrityksen uudempaa kalustoa
edustavalla nosturiautolla on
nostovoimaa 85 tm, Mikko Laine kertoo. Kaikkiaan yrityksellä
on käytössään 13 nosturiautoa,
joissa käytetään polttoaineena
aina mahdollisuuksien mukaan
Neste MY dieseliä.

mitään syytä menettää yöuniaan, enemmänkin töitä ehtisi tekemään, Mikko Laine
luonnehtii.
Myynnin kehittäminen ja
henkilökunnan jatkuva kouluttaminen ovat aina pohdinnassa olevia ajankohtaisia asioita.
Jo jonkin aikaa Laine on
suunnitellut myös oman hal-
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lin rakentamista. Yrityksen toiminnat on saatu keskitettyä
kolme vuotta sitten hankitulle
omalle tontille, joka on hyvällä paikalla Turun kehätien varrella.
Pääasiassa Turun seudulla toimivalle kuljetusliikkeelle
Raisio on hyvä tukikohta, sanoo Laine.

- Tästä on nopea yhteys
Turkuun. Kuljetuksia on meillä myös muualla Etelä- ja Varsinais-Suomessa. Pääosin kuljetamme ja nostamme tavaraa rakennustyömailla, mutta
meillä on sen verran järeääkin
kalustoa, että joihinkin kohteisiin menemme pelkästään
vain nostamaan.
Rakennusalan lisäksi asiakaskuntaan lukeutuu asennusliikkeitä, teollisuuslaitoksia
sekä infra- ja huolintaliikkeitä.
R & M Laine Oy nostaa ja kuljettaa myös työmailla ja teollisuuden käytössä olevat työkoneet ja laitteet, kuten mastolavat ja hissit - tai kontit ja työmaakopit.
- Nostamme sen mitä kuljetamme. Meillä on osaamista
vaativiinkin nostotöihin. Voimme tulla tarkastamaan työkohteen ennen tilausta, ja varmistaa nosturin työhön sopivuuden, Mikko Laine sanoo.
Kuljetusliike R & M Laine Oy
noudattaa kuljetuspalveluissa
Skal Ry:n Logterms 2008 yleisiä kuljetus- ja logistiikkapalveluehtoja.

