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Kovanen-konsernin kalusto 1978–2015

Kovanen-konsernin liikevaihto

Miljoonaa euroa LÄHDE: BALANCE CONSULTING

Nettotulos

Miljoonaa euroa LÄHDE: BALANCE CONSULTING
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LÄHDE: KOVANEN YHTIÖT

Tavaraliikenteen auto
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Kovanen nielee asfalttia yli 14 mil-
joonaa kilometriä vuodessa. Yhteen-
sä yhtiön autoilla ajetaan päivittäin 
noin 40 000 kilometriä. Se on mää-
rä, joka vastaa matkaa maapallon 
ympäri.

Tällainen kilometrisuorite ei ol-
lut toimitusjohtaja Heikki Kovasel-
la mielessä, kun hän 1970-luvun lo-
pulla nukkui päivät luennoilla ja ajoi 
öisin taksia Helsingin kaduilla.

Vuonna 1978 Kovanen osti veljen-
sä kanssa taksiluvan eläköityvältä 
autoilijalta. Yrityslainan vakuutena 
toimi vanhempien asunto.

37 vuotta myöhemmin Kova-
nen työllistää täysipäiväisesti noin 
450 henkilöä. Takseja, minibusseja, 
busseja ja kuorma-autoja on yhteen-
sä parisataa.

KOvasen kasvu perustuu aggres-
siivisiin yritysostoihin. 1990-luvun 
alun laman aikana ja sen jälkeen yh-
tiö laajentui voimakkaasti tavaran-
kuljetuksessa.

”Kävimme läpi sellaisia helsinki-
läisiä firmoja, joissa oli omia kuor-
ma-autoja, ja ostettiin sitten niiden 
koko kuljetusliiketoiminta.”

”Niihin aikoihin aloimme myös 
harjoittaa tilataksitoimintaa. Jen-
gi oppi tilaamaan isot autot meiltä”, 
Kovanen sanoo.

Kovanen pitää määrätietoisesti 
huolta brändistään. Kaikki henkilö-
liikenteen autot ovat mustia. Autot 
pestään kaksi kertaa vuorokaudes-
sa. Kuskeille teroitetaan asiakaspal-
velun salat tervehtimisestä hyväs-
teihin.

”Kuljettajat tapaavat tuhan-
sia asiakkaita päivittäin. He pysty-
vät pelastamaan asiakkaan huonon 
päivän tai pilaamaan hyvän päivän. 
Vaikka toimistolla tehtäisiin tilauk-
sen ja asiakkaan eteen kaikki mah-
dollinen, on lopulta kuljettajasta 
kiinni, onko asiakas tyytyväinen.”

Kovasen mukaan brändikuva on 
erittäin tärkeä nyt, kun tiedetään, 
että henkilöliikenteen harjoittami-

seen tulee vapautuksia jollain lailla 
joka tapauksessa.

”Paras tapa vastata kilpailuun on 
olla mahdollisimman tunnettu laa-
dustaan.”

HeiKKi Kovanen valittiin Perheyri-
tysten liiton puheenjohtajaksi viime 
vuonna. Omassa perheyritykses-
sään 59-vuotias Kovanen aloitti su-
kupolvenvaihdoksen viisi vuotta sit-
ten. Tyttäret Eeva Kovanen ja Han-
na Honkasalo omistavat kukin yh-
tiöstä 20 prosenttia.

”Tavoitteenani on olla mukana 
aktiivisesti toistaiseksi, ehkä viisi 
vuotta, joskin operatiivisten tehtä-
vien määrää pyritään vähentämään 
koko ajan”, toimitusjohtaja Kovanen 
muotoilee. 

Vuonna 2011 yhtiössä tehtiin 
omistusjärjestely, jossa kahden per-
heen yhtiöstä tehtiin yhden perheen 
yhtiö. Silloin Heikki Kovasen perhe 
osti veli Hannu Kovasen ja tämän 
vaimon osakkeet. 

Alan markkinajohtaja Kovanen 
on tuotoltaan ollut maltillinen. Nel-
jä viime vuotta liikevaihto on py-
synyt samalla tasolla yli 30 miljoo-
nassa eurossa. Samalla ajanjaksolla 
kannattavuus on parantunut: netto-
tulos on noussut reilusta 100 000 eu-
rosta lähes 800 000 euroon.

KOvasen liikevaihdosta lähes puo-
let tulee Kovanen Logisticsin tavara-
liikenteestä, pääosin elintarvikekul-
jetuksista. Sillä puolella Kovanen ai-
koo kasvaa edelleen. 

Viimeksi lokakuussa Kovanen os-
ti varsinaissuomalaisen Kuljetusliike 
J. Sirviö Oy:n elintarvikekuljetuslii-
ketoiminnan. Siirtyvän toiminnan 
liikevaihto on Kovasen mukaan noin 
1,3 miljoonaa euroa.

”Elintarvikelogistiikassa raken-
namme aikataulutettua runkolii-
kenneverkkoa monilämpötila-au-
toilla. Alalla tulee tapahtumaan toi-
mialan uudelleenorganisoitumis-
ta, johon haluamme valmistautua 
mahdollisimman kilpailukykyise-
nä”, Kovanen sanoo.

Kovanen Logistics toimii Etelä- 
ja Lounais-Suomessa. Sillä on omat 
kylmäterminaalit Vantaalla, Tam-
pereella ja Turun seudulla Liedossa.

KOvanen Yhtiöiden koko tuloksesta 
lähes 75 prosenttia tulee kuitenkin 
henkilökuljetuspalveluista.

Taksiliikenteessä oljenkorsi hil-
jaisille ajopäiville on Kovasen oma 
tilauspalvelukeskus. Sen välittämät 
ajotilaukset muodostavat merkittä-
vän osan henkilökuljetuksen liike-
vaihdosta.

Kuljetusyhtiö  
Kovanen on  
kasvanut nopeasti 
yritysostoilla. 
Brändi on yhtiölle 
elintärkeä,  
varsinkin nyt.

Joka päivä maailman ympäri

Kovanen Yhtiöt -konserni
Tekee: Henkilö- ja tavaraliikenteen 
harjoittaminen
Perustettu: 1978
Kotipaikka: Helsinki
Toimitusjohtaja: Heikki Kovanen
Henkilöstö: Yli 600. Kokopäiväisek-
si muutettuna noin 450.

Liikevaihto: 33 milj. euroa (2014)
Nettotulos: 0,79 milj. euroa (2014)
Omistus: Heikki Kovanen 54 %,  
Eeva Kovanen 20 %, Hanna Honka-
salo 20 %, Ritva Kovanen 3 %, yhtiöllä 
lunastettuna 3 %.

Kovasen toimitusjohtaja Heikki Kova-
nen toivottaa Uberin tervetulleeksi. 
Kunhan säännöt ovat kaikille samat.

”Reilu kilpailutilanne on tärkein 
asia. Jos Uber saa tehdä jotain, niin 
meidänkin pitää saada tehdä se”, 
Kovanen muotoilee.

Kovaselle Uber on merkinnyt en-
nen kaikkea uuden tekniikan käyt-
töönottoa, mikä on herättänyt tak-
sialan siihen, että tilausajoliiken-

teessä on paljon kehitettävää.
”Täällä Taksiliitto on kehittänyt 

Valopilkku-sovelluksensa, ja maail-
malla on syntynyt muitakin Uberin 
kaltaisia palveluita.”

Kovasen mielestä suurin asia 
Uber-keskustelussa on jakamista-
louden rantautuminen, johon moni 
toimiala ei ole valmis, eikä varsin-
kaan lainsäädäntö.
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Kovanen: Uber on tervetullut, 
kunhan säännöt ovat samat

Yhdestä se alkoi. Toimitusjohtaja Heikki Kovanen aloitti veljensä kanssa taksibisneksen vuonna 
1978 yhdellä autolla. Yhtiössä on nyt  parisataa ajoneuvoa, muun muassa kolme kuvan kaltaista S-sar-
jan Mercedes-Benziä.
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AVAA QR-KOODI  
PUHELIMELLASI

Windows  
Phone: Valitse  
alareunan  
valikko rivistä  
oikealta  
suurennus lasi.  
Paina  alareunan silmän kuvaa. Osoita  
kameralla ruutukoodia. avaa linkki. 
Muut puhelimet:  
Lataa qr-lukija ja toimi ohjeiden mukaan.

Video: Heikki Kovanen  
esittelee VIP-Mersun


