HYVÄT YRITYKSET

                     

ilmoitus

Kauhax Oy juhlii ensimmäistä 25 vuottaan
Tänä vuonna 25 vuotta täyttävä maskulainen perheyritys Kauhax Oy on siirtymässä uuteen aikaan, kun yrityksen perustajan
Markku Kaukisen tyttäret Mikaela ja Noora Kaukinen ovat tulleet
mukaan yrityksen omistajiksi ja
sen hallitukseen.
Yrittäjäperheen tyttäret ovat
kasvaneet yrityksen mukana, vaikka koulutus onkin hankittu muilta
aloilta. Lukion biologian ja maantiedon opettajana työskentelevälle Mikaela Kaukiselle Kauhaxin
toiminta tuli tutuksi kesätöissä jo
koulu- ja opiskeluaikoina.
- Olen perehtynyt äidin opettamana muun muassa laskutukseen ja palkanlaskuun ja pystynyt tuuraamaan häntä loma-aikoina. Nooralla on viherrakentajan ja arboristin koulutus, mutta sesonkiaikoina olemme olleet
molemmat täällä töissä.
- On hyvä, että joku osaa nämä työt, ja voi tarvittaessa toimia
sijaisena, Markku Kaukinen toteaa tyytyväisenä. Sukupolvenvaihdokseen on tosin vielä aikaa,
mutta Kauhax Oy:ssä siihen on
alettu valmistautua hyvissä ajoin.
- Olemme Nooran kanssa todella innoissamme. Perheyritykseen mukaan pääseminen on
meille suuri kunnia ja luottamuksen osoitus, vaikka vasta aika
näyttää, millaiseksi meidän roolimme yrityksessä muotoutuvat,
Mikaela Kaukinen sanoo.

Sesonki
käynnistyy keväällä
Vuonna 1995 perustettu Kauhax Oy on erikoistunut uudisja saneerauskohteiden julkisivu-

Kauhax Oy:n perustaja Markku
Kaukinen on alkanut pohjustaa
yrityksensä sukupolvenvaihdosta
hyvissä ajoin. Mikaela (kuvassa)
ja Noora Kaukinen tulivat mukaan perheyrityksen hallitukseen
virallisesti vuodenvaihteessa.

rappauksiin. Pääasiallisina asiakkaina ovat suuret rakennusliikkeet Helsingin ja Tampereen
seuduilla sekä enenevässä määrin myös Turun ja Porin alueella.
- Liikevaihtomme on ollut viimeisten 10 vuoden ajan tasaisesti viiden miljoonan luokkaa,
mutta toimintaa on kehitetty ja
tehostettu koko ajan, Markku
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Kaukinen kertoo.
Julkisivurappaus on edelleen
varsin sesonkiluonteista työtä.
Vaikka talvisinkin on käynnissä
muutama julkisivutyömaa, niin
huhtikuun aikana Kauhax Oy:ssa käynnistyy yhtä aikaa usein yli
20 työkohdetta.
- Suurin osa töistä tulee vuosisopimuksien kautta pitkäaikaisilta yhteistyökumppaneiltamme. Meidän valttejamme ovat
korkea laatu ja erityisesti toimintavarmuus, sillä olemme hioneet
prosessit logistisesti niin pitkälle
kuin mahdollista. Jokainen projekti suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti - teemme aina sen mitä lupaamme, Kaukinen korostaa.
Kauhax Oy:n laatuun myös
luotetaan. Esimerkiksi Suomen
suurimman betonielementtien
valmistaja Parma Oy:n kanssa
yritys on tehnyt yhteistyötä jo lähes 20 vuotta.
Parhaimpina vuosina uutta
julkisivua valmistuu jopa 70 000
neliötä, minkä lisäksi Kauhax Oy
tekee sisämaalaus- sekä tasoitetöitä lähinnä Varsinais-Suomen ja länsirannikon alueella.
- Omia työntekijöitä meillä on
ympärivuotisesti 35, mutta kesäaikaan määrä kasvaa yhteistyökumppaneiden kautta, Markku Kaukinen sanoo.

