Laadukkaita kuljetuksia
30 vuoden kokemuksella

Arto Järvimäki on ollut
kuljetusalalla vuodesta 1964.

Kuljetusosaamista vuodesta 1987
Kuljetus Arto Järvimäki Oy
on pääkaupunkiseudulla ja
tarvittaessa muuallakin Suomessa toimiva kuljetusalan
ammattilainen. Tarjoamme
kattavasti erilaisia kuljetuspalveluita monipuolisella ja
modernilla kalustolla.
Yrityksemme
perustajan
Arto Järvimäen ura kuljetusalalla alkoi jo 17-vuotiaana
vuonna 1964, kun hän pääsi
Keskolle kuorma-autonkuljettajan apumieheksi. Täysi-

ikäisyyden ja kuorma-autokortin myötä hän eteni
Keskolla kuljettajaksi. Keskolta Arto siirtyi Rainer
Björkellin palvelukseen, ja vuonna 1987 hän osti
Björkelliltä auton ja ryhtyi itsenäiseksi kuljetusyrittäjäksi. Vuonna 1990 Arton poika Marko aloitti yrityksen toisena kuljettajana.
Vuosien myötä olemme laajentuneet pienestä perheyrityksestä merkittäväksi kuljetusalan toimijaksi,
jolla on yli 50 autoa ja parikymmentä alihankkijaa.
Olemme kasvaneet tasaisesti vuosi vuodelta, ja asiakkaiden määrän kasvaessa myös tehtäväkenttämme on laajentunut.
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Työkalut & tarvikkeet

Ajojärjestelymme päivystää
24/7 numerossa 044 722 0513.

Monipuoliset palvelut
Palvelemme asiakkaitamme pääasiassa Uudenmaan
alueella ja erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta
tarvittaessa teemme keikkoja myös pidemmälle. Asiakkaitamme ovat muun muassa monet Etelä-Suomessa toimivat suuryritykset ja tukkuliikkeet.
Meidät tunnetaan erityisesti elintarvike-, kappaletavara- ja ontelolaattakuljetuksista, mutta ne ovat
vain osa monipuolisista palveluistamme. Kuljetusten ohella tarjoamme esimerkiksi muuttopalveluita,
varastointipalveluita omassa lämpimässä hallissamme ja pikarahtikeikkoja pakettiautolla.
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Elementtikuljetukset
Hiab-nostot
Muutot
Varastointi
Pikakuljetukset
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Tavoitteenamme on aina mahdollisimman kattava
ja kokonaisvaltainen palvelu. Asiakastyytyväisyys

on meille tärkeää, ja mittaamme sitä jatkuvasti kyselyiden avulla. Moni asiakkaistamme onkin tehnyt
yhteistyötä kanssamme pitkään, osa jopa yrityksen
perustamisesta asti.

Meillä kuljettajat nimeävät jokaisen auton. Kalustoon
kuuluvat mm. White Harald, White Wolf ja White Thunder.

Ekotehokkaasti laatukalustolla
Kalustomme on uutta ja nykyaikaista, ja autojen keski-ikä on vain kolme vuotta. Huoltosopimukset takaavat hyväkuntoisuuden ja toimintavarmuuden. Suurin
osa autoistamme on Mercedes-Benz-merkkisiä.

nakoivaan ajotapaan, jota tukeva FleetBoard®seurantajärjestelmä antaa palautetta muun muassa
polttoaineenkulutuksesta. Automme ovat Euro 6- tai
Euro 5 -luokiteltuja eli kaikkein vähäpäästöisimpiä.

Monipuolisesta kalustosta löytyy sopiva vaihtoehto joka tilanteeseen. Meillä on autoja kaikenlaisiin
tarpeisiin lämpösäädellyistä kuljetuksista lavettikuljetuksiin, ja koot vaihtelevat pakettiautoista moduuliyhdistelmiin. Kaikissa autoissamme on ADR-varusteet, joten ne sopivat myös vaarallisten aineiden
kuljettamiseen.

Myös fiksu logistiikka vähentää päästöjä. Maksimoimme kuormien täyttöasteen esimerkiksi yhdistelemällä eri asiakkaiden kuljetuksia meno- ja
paluumatkoille ja suunnittelemme ajoreitit mahdollisimman tehokkaiksi. Paikannusjärjestelmän ansiosta voimme antaa pikakeikat lähimpänä olevan auton
hoidettavaksi, jolloin turhan ajelun määrä vähenee.

Kiinnitämme paljon huomiota ympäristöasioihin.
Kuljettajamme panostavat taloudelliseen ja en-

www.kalustoratkaisut.fi

Yhteistyössä on voimaa! Taitavat ja sitoutuneet
työntekijät ovat yrityksemme selkäranka.

Huipputärkeä henkilöstö
Ehdoton vahvuutemme ja ylpeydenaiheemme on
osaava, sitoutunut ja työstään ylpeä henkilökunta.
Tiedämme, että kuljetusyritys ei toimisi päivääkään
ilman hyviä kuljettajia – siksi panostamme vahvasti
työhyvinvointiin ja viihtyvyyteen.
Työllistämme noin 75 kuljettajaa, joiden keski-ikä
on 30 vuotta. Vaihtuvuus on vähäistä, ja meillä viihdytään pitkään – moni on ollut täällä töissä jo yli 10
vuoden ajan. Kuskeilla on nimikkoautot, joiden va-

rustetasoon heidän on mahdollista vaikuttaa kuten
myös omiin työtehtäviin ja työvuoroihin.
Tarjoamme työntekijöillemme laajennetun työterveyshuollon Pohjola Sairaalassa ja järjestämme joka
vuosi pikkujoulut, kesäjuhlat ja muita yhteisiä virkistystapahtumia. Lisäksi palkitsemme parhaat työntekijät asiakastyytyväisyyskyselyiden sekä taloudellisen ajotavan perusteella.

TYÖHYVINVOINTI TUO
TULOSTA – TEE SIITÄ
KILPAILUETU
www.a-vakuutus.fi

Siirry Parempaa työelämää -polulle ja tartu työkaluihin:
ilmarinen.fi/parempaatyoelamaa

Kuljetus Arto Järvimäki Oy

ammattilaiset
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