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Tällä viikolla saatte seurata Karunen Oy:n vielä varsin lyhyttä tarinaa. Karunen Oy
on perustettu syksyllä 2020 ja toimialamme on linja-autoliikenne. Yrittäjinä ovat
veljekset Matti ja Timo Karunen.

Autoissamme ei lue Karunen Oy vaan Liikenne Mettänen. Liikenne Mettänen on
aikaisemmin ollut osa urjalalaista J Mettänen Oy:tä, eikä ollut tarvetta muuttaa
asiakkaille tuttua nimeä. Molemmat yrittäjät ovat myös työskennelleet Liikenne
Mettäsellä ennen oman yrityksen perustamista. Jatkamme siis meille ennestään
tutussa työssä.

Automme näkyvät Punkalaitumen katukuvassa varsin vähän. Lähdemme
aamulla liikkeelle kotoa Sadonmaasta ja palaamme sinne illalla. Pääasiassa
työskentelemme Urjalassa ja Akaassa. Tärkeimmät asiakkaamme ovat Urjalan
kunta ja Akaan kaupunki. Yrityksen ensimmäisessä tilinpäätöksessä
punkalaitumelaisten asiakkaiden osuus liikevaihdosta oli vähän yli 0,5 %.

Tulevina päivinä kerrataan myös vähän yrittäjien aikaisempaa kokemusta alalla.
Se selittää, miltä pohjalta on syntynyt päätös ryhtyä yrittäjäksi. Lisäksi kerromme
mm. tuoreista kokemuksistamme yrityksen perustamisesta, linja-autoalan
erityispiirteistä, tavallisimmista töistämme, korona-pandemian vaikutuksista.
Tervetuloa mukaan matkaamme!

-Timo Karunen/Karunen Oy

14.3.

Tapahtumia ennen yrittäjyyttä osa 1.

Karunen Oy:n yrittäjillä on sukurasitetta linja-autoalalta. Setämme Mikko ja Eero
Karunen olivat muun yrittämisen ohella mukana Liikenne Tamminen Oy:ssä
1980-luvulla. Isä ei koskaan suorittanut linja-autokorttia, hän oli maanviljelijä,
mutta ajoi kyllä mielellään kuorma-autoa.

Sain olla kummisetäni kanssa autohommissa pikkupojasta asti ja pääsin usein
mukaan myös linja-automatkoille. 1. kuvassa minä ja Hannu Tammisen linja-auto
jossain päin Norjaa 80-luvun alussa. Matkalla olivat kuljettajina Mikko Karunen ja
Aarne Ojainmaa.

Lukion jälkeen opiskelin kuljetustekniikan insinööriksi Raumalla. Linja-autourani
alkoi varusmiespalveluksessa Porin Prikaatissa. Linja-autokoulutukseen pääsi, jos
siviilissä oli riittävä ajokortti ja työkokemusta kuorma-autolla. Bussikuskin työn
hohdokkuus valkeni nopeasti, kun muiden ollessa maastoajoleirillä lumisessa
metsässä, pääsin soittokuntaa kuljettaessani istuskelemaan porealtaassa
Ikaalisten Kylpylässä. Linja-autoa ajettiin aina lomapuvussa. Huomasin, että
perinteiset insinöörin työt eivät sovi minulle, ikkunasta näkyvä maisema ei saa
pysyä samana.
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Koen puolustusvoimissa saamani kuljettaja- ja johtajakoulutuksen mielekkääksi
ja hyödylliseksi. Palkinnoksi tuli vielä kessun jämät 100 aamua ennen reserviin
pääsyä. 2. kuvassa Porin Prikaatin linja-autot SA-3427 ja SJT-343. 3. kuvassa
kuljettajalla on TJ 4. Sen voi päätellä tervehdyksen sormien määrästä ja myös
kuvauspäivästä.

Tapahtumia ennen yrittäjyyttä osa 2

Linja-autonkuljettajan työ jatkui heti armeijan jälkeen Walter Linesilla
Punkalaitumella, Paikallisliikenne Santalahdella Huittisissa ja viimeiset 10 vuotta
Liikenne Mettäsellä Urjalassa. Kaikki nämä yritykset ovat pieniä perheyrityksiä ja
niistä on hyviä kokemuksia muistoissa. Olen kiitollinen saamastani opista.

Töihin kuului vaihtelevasti koulukyytejä, pikavuoroa ja tilausajoja. Nuorena ja
seikkailunhaluisena olin tietysti kiinnostunut ajamaan pitkiä matkoja ja
näkemään maailmaa. Tähän työnantajat antoivat myös mahdollisuuden. Ympäri
Suomea kuljettiin ja myös naapurimaissa tuli reissattua jonkin verran. Venäjällä
olen käynyt yli 150 kertaa. Tuli onneksi sekin kohde koettua nuorena, nyt sinne
suuntaan ei ole kysyntää. Pisimmät tilausajot olivat kolmen viikon keikkoja. Aluksi
tyhjänä Pietariin, venäläiset matkustajat kyytiin ja matka suuntautui Ruotsiin ja
Tanskaan. Sitten taas Pietarin kautta kotiin.
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Nyt vanhempana olen alkanut arvostaa säännöllistä päivätyötä. Koulukyyti on
oikein mukavaa hommaa. Aamulla säännöllisesti lähtö ja illaksi kotiin, jolloin jää
aikaa myös harrastuksille. Koronan aikana ei tilausajoja tosin ole ollut tarjollakaan.

Ajatus alan yrittäjäksi ryhtymisestä on ollut mielessä aiemminkin, mutta olen
saanut työskennellä mukavissa työpaikoissa, eikä sopivaa tilannetta ole tullut.

Kuvassa olen Juha Naatulan kanssa Jyskyjärvellä Vienan Karjalassa. Minä
tarkastelin sillan kuntoa ennen ylitystä ja kuvasin Juhan ajaessa. Toisessa kuvassa
Paikallisliikenne Santalahden auton mittari alkaa uudelleen nollasta miljoonan
kilometrin jälkeen. Samaan autoon ajoin vielä muutaman satatuhatta lisää.

#punkalaitumelaiset-viikon ja kauniin kevätpäivän kunniaksi toivotamme Teidät
tervetulleiksi ulkoilemaan ja makkaravalkeille Kangastien laavulle sunnuntaina
20.3. kello 12 - 14. Varattu 200 kpl Metsärannan Lihapätkää ja lisää pyritään
hankkimaan mahdollisimman pian näiden loputtua.

Ajo-ohje: Käänny Myllytieltä Kangastielle. Tien haarautuessa käänny aina oikealle
ja olet pian perillä. Tilaisuuteen ei ole järjestetty linja-autokuljetusta. Tervetuloa!
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Yrityksen perustaminen ja liiketoimintakauppa

Yrittämisen voi aloittaa täysin tyhjästä ja kehittää toimintaa vähitellen. Toinen
vaihtoehto on ostaa toimiva yritys osakekaupalla. Meidän tapauksessa
perustettiin uusi yritys, jolle ostettiin liiketoiminta toiselta yritykseltä. Näin saatiin
heti töitä siirtyneiden sopimusten perusteella.

J Mettänen Oy halusi luopua osasta toiminnastaan, Liikenne Mettäsestä eli linja-
autotoiminnasta. Tämä ei tullut yllätyksenä vaan Juha ja Tiina Mettänen olivat
kertoneet aikomuksistaan jo pitkään. Pian työntekijäksi tuloni jälkeen Juha sanoi:
Jatkat kai tätä toimintaa lopettaessani muutaman vuoden kuluttua. Pidin heittoa
silloin vitsinä, mutta vähitellen asiat kehittyivätkin juuri siihen suuntaan.

Mietin yrityskauppaa pitkään, koska minulla matematiikka on aina ollut
vahvempi kuin uskonto. Tarpeeksi asioita pohdittuani ja välillä myös epäröityäni
kysyin veljeltäni, ostetaanko Liikenne Mettänen? Matti mietti useamman
sekunnin, kunnes vastasi: Ostetaan vaan. Tämän jälkeen tuli tietysti paljon asioita
selvitettäväksi. Tärkeimmät yhteistyökumppanit, pankki ja tilitoimisto, löytyivät
Punkalaitumelta ja molemmista sain palvelua nopeasti. Lisäksi piti varmistaa
kuljetussopimusten siirto tilaajilta ja hankkia liikenneluvat, vakuutukset,
tankkauskortit jne. Luopuvat yrittäjät auttoivat asioiden hoidossa merkittävästi ja
neuvoja on saanut kysyä kaupan jälkeenkin.

Osakeyhtiön perustin itse verkkopalvelussa. Tiesin sen onnistuvan helposti, koska
olin tehnyt saman muutamaa vuotta aiemmin. Silloin perustimme Jouni
Ristimäen ja Juha Yli-Parrin kanssa kuorma-autoyhtiö JTJ-Liikenne Oy:n.
Perustaminen verkossa tapahtuu varsin nopeasti, noin varttitunnissa. Merkinnät
rekistereihin tulevat voimaan samana tai seuraavana päivänä. Y-tunnus taisi tulla
sähköpostiin muutamassa minuutissa. Muutenkin homma eteni reippaasti, yritys
perustettiin 9.9. Kauppakirja allekirjoitettiin ja toiminta siirtyi 23.9.2020. Kaupassa
meille siirtyi mm. 7 linja-autoa, kuljetussopimukset, yrityksen puhelinnumero,
työkaluja ja tarvikkeita.

Kuvissa kauppakirjan allekirjoittaminen ja yrityksemme autot. Juha Mettäsellä oli
samana päivänä syntymäpäivä.
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Tavallinen työpäivä

Normaaleina töinämme kuljetamme koululaisia Urjalan Yhtenäiskouluun,
ikäihmisiä päivätoimintaan ja kuntoutukseen ja työntekijöitä Toimintakeskus
Resiinaan Viialaan. Viikoittain on myös Harrastava Urjala-hankkeen kyytejä
ratsastustallille ja uimahalliin sekä vähän asiointikuljetuksia. Yhdessä autossa on
invanostin pyörätuoliasiakkaita varten.

Tilausajokalenterit tyhjenivät kaikilta bussifirmoilta kaksi vuotta sitten koronan
takia. Tämä tapahtui jo ennen yrityksemme perustamista, joten meille tilanne ei
tullut yllätyksenä. Pandemian kesto on ollut pidempi kuin osasimme odottaa.
Tilausmatkojen kysyntä alkaa vasta nyt vähän parantua. Koronaa edeltävästä
tilanteesta ollaan vielä kaukana.

Meillä on vuokrattuna 2/3 teollisuushallista Urjalan keskustan tuntumassa.
Naapureitamme ovat Urjalan Neste, Airanteen Energia ja Asennustyö Pärssinen.
Hallissa on lämmintä autotallitilaa ja tauko/toimistotilat. Toimitusjohtajalla kuluu
tehokkaan taloushallintaohjelman vuoksi laskujen kirjoittamiseen vain muutama
minuutti kuukaudessa. Käytämme verkkopohjaista Fennoa-sovellusta, jota
käyttää myös kirjanpitäjämme Tilihelanderilla. Kaikki ”paperit” siirtyvät
sähköisesti.

Koulukyytien välissä on aikaa pestä ja siivota autoja. Teemme itse myös
renkaanvaihdot. Isommat huollot ja korjaukset teetetään muualla.
Pääosin saamme tehtyä säännölliset työt kahden yrittäjän voimin. Tarvittaessa
ostetaan työvoimaa toisilta yrityksiltä. Palkattuja työntekijöitä ei toistaiseksi ole
ollut.
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Linja-autoalan erityispiirteitä

Auton ajaminen on vain osa työstä. Palvelun parempi kuvaus on ihmisten
kuljettaminen, kuorma on siis mittaamattoman arvokas. Tämän vuoksi bussialaa
koskee paljon erilaisia sääntöjä, joilla pyritään hyvään turvallisuuteen.
Henkilöiden kuljettamiseksi maksua vastaan tarvitaan liikennelupa. Luvan
haltijan on oltava ammattitaitoinen, hyvämaineinen ja on esitettävä riittävät
taloudelliset resurssit. Ammattitaidon näyttämiseksi on suoritettava Traficomin
koe ja hyvämaineisuus tutkitaan rikosrekisteristä. Taloudelliset resurssit
osoitetaan tilinpäätöksellä tai uuden yrityksen tapauksessa pankkitalletuksella,
jossa edunsaajana on Traficom. Ensimmäistä lupaa varten on talletettava 9000
euroa, seuraaviin riittää 5000. Liikennelupa on oltava autossa mukana eli niitä
tarvitaan niin monta kuin autoja on yhtä aikaa liikkeellä.

Linja-autonkuljettajan ajo- ja lepoaikoja seurataan digitaalisella ajopiirturilla.
Ajoaikaa ei saa tulla liikaa päivässä, viikossa tai kahdessa viikossa. Taukoja ja päivä-
sekä viikkolepoja pitää olla riittävästi. Yrityksen on ladattava tiedot
kuljettajakorteista ja autojen piirtureista säännöllisesti ja tallennettava ne
määräajaksi.

Linja-autonkuljettajaksi ei tulla sattumalta, D-ajokortti ja
ammattipätevyyskoulutus on oltava ennen työn aloittamista.
Ammattipätevyyden täydennyskoulutus on suoritettava 5 vuoden välein.
Kuljetussopimukset ovat usein yhden tai kahden vuoden pituisia.
Sopimuskauden jälkeen tilaaja saattaa käyttää option vuodeksi tai kahdeksi.
Sopimus on yleensä kiinteähintainen, esim. nykyiset polttoaineen
hinnanmuutokset oli arvattava tarjousta tehdessä, optiovuosille saattaa tulla
indeksitarkistuksia. Tilaaja seuraa yrityksen velvoitteiden toteutumista jatkuvasti
vastuullisuusraporteilla. Kaikki työt voivat olla katkolla yhdessä tarjouskilpailussa.
Ajot voivat loppua, niitä voi tulla sopivasti tai jopa liikaa. Koulu- ja
päiväkotikyydeissä autot pitää varustaa alkolukoilla ja kuljettajien on esitettävä
puhdas rikosrekisteriote.

Kuvissa alkolukko ja osa tarvittavista papereista ja korteista.
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Nykytilanne ja tulevaisuus

Bussiliikennöinti sitoo pääomaa melko runsaasti. Yrityksen aloittaessa tarvittiin
tietysti lainaa kauppahinnan maksamista varten. Lyhennyssuunnitelmasta tehtiin
melko tiukka, koska ostetut autot eivät olleet uusia ja investointeihin pitää olla
valmius myös tulevaisuudessa. Ensimmäiset puolitoista vuotta ovat menneet
ilman suurempia takaiskuja ja yrittäjät ovat pystyneet maksamaan itselleen
pientä palkkaakin.

Korona on jatkunut koko toimialaa kurjistaen harmittavan pitkään ja viime
aikojen polttoaineen hinnannousu on ollut huimaa. Tulevaisuutta on vaikea
ennustaa, mutta reippain mielin mennään kuitenkin kohti huomista. Yrityksen
hallitsemattomaan laajentamiseen ei olla pyrkimässä. Tasaisesti kivoja töitä olisi
toiveena.

Seuraavaksi pitää laittaa pitkään mielessä olleet nettisivut kuntoon ja someenkin
olisi kai järkevää alkaa julkaista yrityksen nimissä.

Sanotaan, että linja-autohommia ei tehdä rahan takia, vaan koska se on hauskaa.
Tämä pitää toistaiseksi paikkansa, aina aamulla on töihin lähdetty hymyssä suin.
Ihmisten kohtaaminen on työn suola.

Tilausmatka-asioissa voitte ottaa yhteyttä timo@karunen.fi, 0400-741 580 tai 040-
517 9069

Kiitos viikkomme seuraamisesta. Toivotamme seuraajille mukavaa kevättä!
Kaikille yrittäjille toivomme sopivaa kiirettä, muistakaa kuitenkin huolehtia myös
jaksamisestanne!

Kuvassa yrittäjä näkee tulevaisuuden niin valoisana, että pitää käyttää
aurinkolaseja.
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