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Urjalalainen V. Viitanen fuusioituu Kaskenojaan
Juha Aro
Urjalalainen kuljetusliike
V. Viitanen Oy fuusioidaan
Kaskenoja Oy:öön. Sopimus
liiketoiminnan myymisestä
allekirjoitettiin maanantaina. Fuusio toteutuu keväällä
virallisten kuulutusten jälkeen.
– Yrityskaupalla saamme tukevuutta omalle toiminnallemme etenkin Pirkanmaalla, jossa
toiminta on ollut suppeaa. Työmaillamme tarvitaan lisää resursseja ja tällä kaupalle saamme niitä, kertoo toimitusjohtaja Mika
Kaskenoja.
Hän toteaa myös, että fuusiolla Kaskenoja Oy:n yritystoimintaa kasvatetaan ensimmäistä kertaa yrityskaupalla. Yhtiön tavoitteena on parantaa vuotuista liikevaihtoa pariinkymmeneen miljoonaan.
Urjalan Halkivahassa kotipaikkaansa pitävä V. Viitanen Oy:ssä
kokemusta kuljetusalalta on kertynyt jo 50 vuoden ajalta. Yrityksen perusti Valto Viitanen ja tällä
hetkellä sitä johtaa Marko Viitanen. Yrityksen päätoimiala on ollut kiviaineksen ja murskeen toimittaminen kuluttajille.
– Yrityskauppa oli järkevä ratkaisu, koska kasvaminen tuo kilpailuetua, sanoo Marko Viitanen.

Toimitusjohtajat Mika Kaskenoja ja Marko Viitanen allekirjoittivat maanantaina sopimuksen, jolla Urjalan Halkivahassa kotipaikkaansa pitävän kuljetusliike V. Viitanen fuusioidaan Kaskenoja Oy:n kanssa. Fuusio toteutuu keväällä virallisten kuulutusten jälkeen.
Hän jatkaa fuusion jälkeen Kaskenoja Oy:n palveluksessa kuljetuspäällikkönä vastuualueenaan

Pirkanmaa ja Satakunta. Myös
V. Viitasen muut työntekijät siirtyvät Kaskenojan palkkalistoille.

Mika Kaskenojan ja Marko Viitasen mukaan sorat ja murskeet
löytyvät fuusion toteutumiseen

asti tutusta V. Viitasen numerosta ja samat tutut henkilöt jatkavat
myös asiakkaiden palvelua.

SHT paransi sekä tulostaan että liikevaihtoaan
Juha Aro
SHT-Tukku Oy kasvatti lii
kevaihtoaan ja tulostaan vii
me tilikaudella, vaikka vai
najamäärä Suomessa laski.
Toimitusjohtaja Pekka Ki
vimaan mukaan hyvään tu
lokseen siivitti kustannusten
nousun kurissa pitäminen
HT:n liikevaihto oli päätty
neellä tilikaudella 13
eu

ja kannattavuutta paran
netaan ja logistiikkaa kehitetään.
SHT hankki viime tilikaudella
omistukseensa Puutyö Mettänen
Oy:n. Sen toiminta toiminta on
sulautettu emoyhtiöön 31.3.2019.
Toimitusjohtaja Pekka Kivi
maan mukaan yksilöllisyyden
trendi vahvistuu edelleen hauta
usalalla. Yhä useammat omaiset
haluavat arkun, joka edustaa vai
najan persoonaa ja arvoja. Suo
malaiset arvostavat kotimaista
valmistusta, vaikka markkinoil
la on tarjolla runsaasti myös vi
aisia halpa-arkkuja.
– SHT-Tukku voi menestyä
vain jos sen asiakkaat menesty

ja osaamisen kehittämiseen, tote
aa Kivimaa yhtiön toimintakerto
muksessa.
Viime tilikaudella yhtiö toteut
ti hyvathautajaiset.fi -verkkosi
. Sivuilla annetaan hautajaisia
valmisteleville omaisille tietoa ja
ideoita siitä, mikä on hautajaisten
merkitys ja mitä niitä järjestettä
essä on hyvä huomioida.
SHT-Tukun palveluksessa oli
päättyneellä tilikaudella noin 130
työntekijää. Heidän keskuudes
saan toteutettiin henkilöstötutki
mus, jonka mukaan henkilöstö
vahvasti sitoutunut työhönsä.
Tutkimuksen pohjalta yritykses
sä käynnistettiin myös esimies

