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Iitin vuoden yrittäjä Linercom Oy
on laajentanut toimintaansa ripeästi
Toimistot avattu tänä vuonna myös Jyväskylässä ja Helsingissä
VOITTO RUOHONEN

Linercom Oy

Linercom Oy:llä on menossa
kiireinen viikko. Yritys avasi
tänään toimiston Jyväskylässä, ja huomenna yrityksen
omistajat Arto Mäkinen ja
Jussi Kailio ovat ottamassa
vastaan Iitin vuoden yrittäjälle annettavaa tunnustusta.
— Jyväskylän toimipistettä tulee vetämään pitkän
linjan ammattilainen, lähes
kymmenen vuotta näitä hommia tehnyt Jouko Sokero, ja
alkuun lähdetään yhdellä
kahden miehen asentajaporukalla. Heidät koulutettiin
täällä Kausalassa, jotta he
hallitsevat meidän työmenetelmämme ja pystyvät
pitämään yllä meidän työtasomme, Linercomin yrittäjät
kertovat:
— Jyväskylän toimiston
kautta tavoitamme KeskiSuomen ja pohjoistakin aina
Oulua myöten.
Laajennus on yrityksessä
jo toinen tänä vuonna:
— Tammikuussa avasimme toimiston Helsingissä
Malmilla, ja sitä vetämään
saimme meille nuoruusajoista asti tutun Janne Lehtovaaran. Hänkin on ollut
alalla pian kymmenen vuotta
ja työskennellyt sekä asentajana, työnjohtajana että valvojana ja nähnyt siten alaa
myös niin sanotusti pöydän
toiselta puolelta.
Laajentaminen Helsinkiin tuli ajankohtaiseksi, sillä
liki puolet yrityksen työmaista on alkanut olla pääkaupunkiseudulla.
— En nen Helsi ngi ntoimistoa ajoin Iitin ja pääkaupunkiseudun väliä käytännössä kolmena päivänä
viikossa, Arto Mäkinen sanoo.
Osa harkittua laajentumista on myös, että vuoden päivät yrityksessä on työskennellyt Jouko Koskelainen
myyntipäällikkönä.
Hän vastaa etenkin omakotitaloihin tehtävästä myyntityöstä Iitissä ja lähialueilla,
Mäkinen ja Kailio keskittyvät erityisesti taloyhtiöihin,
samoin kuin Helsingin ja Jyväskylän toimistojen vetäjät.
Helsingissä asennusporukoita on ollut tilanteen mukaan yhdestä kolmeen. Omakotitalotyömaita tekee kaksi
porukkaa.
Kaikkiaan yritys työllistää tällä hetkellä 15 asentajaa
ja viisi toimihenkilöä.
— Asentajista suurin osa
on Iitistä, tuttua porukkaa.
Tämä on ala, jossa asenne
työhön ja työssä oppimiseen
on tärkeintä, varsinaista koulutusta ei ole, vaan me koulutamme itse tekijät.
Kymmenen vuotta sitten

Linercom Oy on
perustettu 2011.
Omistajat Jussi Kailio
50 prosenttia, Arto
Mäkinen 50 prosenttia.
Toimialana putkiremontit sukittamalla
omakotitaloista ja
taloyhtiöistä suuriin
teollisuuden kohteisiin koko maassa.
Liikevaihto 2016/8
1,8 miljoonaa euroa,
2017/8 2,4 miljoonaa
euroa.
Henkilöstö 15 asentajaa, viisi toimihenkilöä.

Jussi Kailio ja Arto Mäkinen perustivat Linercom
Oy:n vuonna 2011. Huomenna he ottavat vastaan
Iitin vuoden yrittäjän
tunnustuksen. (Kuva: Linercom Oy.)
viemäreiden korjaaminen
sukittamalla oli uutta. Arto
Mä kinen aloitti vuonna
2007 rivimiehenä, tavallisena asentajana ja eteni siitä
työnjohtajaksi ja sitten työpäälliköksi.
Vu o t t a myö h e m m i n
alalle tulleella Jussi Kailiolla tausta on samanlainen,
aluksi asentajana ja sitten
työnjohtajana.
Lapsesta asti toisensa
tunteneet miehet alkoivat
vuosikymmenen vaihteessa pohtia omaa yritystä, ja
Linercomin he perustivat
vuonna 2011.
Yrityksen kaksi ensimmäistä vuotta olivat toiminnan käynnistämistä, mutta
sen jälkeen kasvuvauhti on
ollut nopeaa. Viimeisimmällä, elokuun lopussa päättyneellä tilikaudella yrityksen
liikevaihto oli jo 2,4 miljoonaa euroa, sitä edellisellä 1,8
miljoonaa.
— Omalta kohdaltamme
sanoisimme, että jo nuorena
kannattaa lähteä yrittäjäksi,
jos oma ala on löytynyt ja se
tuntuu läheiseltä. Me koim-

me, että osaamme tämän
alan, ja työt eivät varmasti
lopu, Kailio toteaa.
— Myös sukitukseen
liittyvät luulot on selätetty,
Mäkinen lisää:
— Sukitetun viemärin
käyttöikä on jopa 50 vuotta,
ja työlle annamme kymmenen vuoden vuotamattomuustakuun. Myös vakuutusyhtiöt ottavat sukituksen
vakavasti, ja ainakin Fennia
ja IF kohtelevat nykyään sukitettua viemäriä kuin uutta:
se näkyy alempina vakuutusmaksuina sekä ikävähennysten poistumisena.
Laajeneeko yritys edelleen samaan tahtiin ensi
vuonna?
Kailio ja Mäkinen arvelevat, että lisää konttoreita
ei taida tulla, mutta etelässä
olisi tilaa vielä yhdelle asennusporukalle.
Siv u s s a ke h it el l ä ä n
edelleen työvälineitä. Valmisteilla on vähän isomman
kokoluokan sukituspallo,
jonka avulla on mahdollista
kunnostaa samalla menetel-

mällä myös runkoviemäreitä.
— Tavoit te ena ol isi
päästä kiinni kuntien ja
kaupunkien runkolinjojen
kunnostamiseen.
Ta loyhtiöiden ohella
omakotitalot ovat yritykselle
tärkeä kohderyhmä:
— Joukon (Koskelainen)
voi pyytää paikan päälle
arviokäynnille. Se ei maksa mitään. Tarjouksen saa
häneltä joko heti tai myöhemmin postitse, päätöstä ei
tarvitse tehdä harkitsematta.
Viemärin sukituksessa työn
osuus oikeuttaa kotitalousvähennykseen, ja meiltä saa
apua myös remontin rahoitukseen, Mäkinen ja Kailio
selvittävät:
— Emme ole alan yrityksistä halvin, mutta emme
myöskään kallein. Yhden
miehen pakettiautofirma tekee varmasti halvemmalla,
mutta me myös vastaamme
työstämme, ja yleensä halpuus otetaan jostakin pois,
esimerkiksi työvälineistä ja
työn laadusta, joista me taas
emme tingi.

Mitä on
sukittaminen?
Sukittaminen on kymmenen viime vuoden aikana voimakkaasti yleistynyt tapa kunnostaa viemäreitä. Sukittamisessa vanhan putken sisään asennetaan epoksilla kyllästetty kovettuva putki. Apuna käytetään kuumaa vettä.
höyryä ja paineilmaa.
Sukituksessa viemäri saadaan kuntoon niin, että
märkätiloissa ei tarvitse hajottaa pintarakenteita eikä
asukkaan tarvitse muuttaa kotoaan pois viemäriremontin ajaksi.
Putkien haarat voidaan sukittaa käyttämällä siihen
tarkoitettuja haarayhteitä, ja myös lattiakaivot saadaan
kuntoon vesieristeitä rikkomatta.
Sukitus tapahtuu siten, että ensin putkisto puhdistetaan mekaanisesti sisäpuolelta ja huuhdellaan. Pesun jälkeen alkaa sukittaminen; pehmeä ja joustava polyesteristä
valmistettu sukka kyllästetään epoksilla ja mankeloidaan
ja asennetaan sen jälkeen paineilman avulla vanhan viemäriputken sisään, jolloin joustava sukka asettuu viemäriputken sisäpintaa vasten. Sukka kovetetaan lopuksi höyryllä tai kuumalla vedellä.
Sukittamisen suosiota on lisännyt se, että menetelmä
on merkittävästi perinteistä putkiremonttia edullisempi.
Sukitetulle putkelle laskettu käyttöikä on jopa 50 vuotta,
ja vastuulliset alan yritykset antavat työlleen kymmenen
vuoden vuotamattomuustakuun.

