
Rauman Akku Oy | 1

Hakunintie 7, 26100 Rauma
02 555 211, päivystys 0400 597 066

raumanakku.fi



2 | Rauman Akku Oy

”Olemme käyttäneet Rauman Akku Oy:n hyllypalvelua useita vuosia. 
Tällä hetkellä heidän kenttämyyjänsä käy meillä kaksi kertaa viikossa. 
Palvelu on toiminut hyvin ja joustavasti. Aina olemme saaneet halua-
mamme tarvikkeet.”
 

Paavo Pitkänen
Technology Director
Vahterus Oy

”Olemme tehneet Rauman Akun kanssa yhteistyötä jo useita vuosia. 
Meillä on projekteja eri puolilla maailmaa, Rauman Akun monipuoli-
set palvelut sekä laaja varasto ovat olleet meille suuri apu. Joustavat 
toimitukset, asiantunteva palvelu sekä sovitut nettohinnat takaavat, että 
yhteistyö on miellyttävää ja mutkatonta.”

Jani Helkiö 
Varastopäällikkö 
LMG Finland Oy

Yhteistyö Rauman Akku Oy:n  kanssa on kestävällä pohjalla
Meidät on luokiteltu jo vuodesta 1996 korkeimpaan AAA-luottoluokitusluokkaan 
sekä ansaitsemme vuosittain Suomen Vahvimmat –sertifikaatin. Nämä kertovat 
asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme yrityksemme luottokelpoisuudesta 
ja maksukyvystä sekä laajasta kokemuksesta ja osaavasta asiakaspalvelustamme.

Asiakkaiden kertomaa

”Kymmenien vuosien yhteistyön jälkeen halusimme kehittää hyllytys-
palvelua manuaalisesta työstä digitaalisemmaksi. Pyynnöstämme 
Rauman Akku otti uuden palvelun käyttöön, jossa korttia heilautta-
malla tilaus lähtee automaattisesti heidän järjestelmään. Tuotteet 
toimitetaan meille sovitusti jo seuraavana päivänä. Pystymme itse 
seuraamaan tilauksia ja tuotteidemme kulutusta. Olemme tyytyväisiä 
joustavaan ja hyvään palveluun.”

 

Petri Wikström
Manufacturing engineer
Rolls-Royce Oy Ab

2007 – 2019
Rauman Akku Oy

FI05865820
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Rauman Akku Oy:n laatupolitiikka
Rauman Akku Oy:n toiminnan keskiössä on aina ollut asiakas, pitkäaikainen kumppanuus ja tarpeiden toteuttaminen 
joustavasti asiakkaan toiveiden mukaan.
Toimintamme lähtökohtana on ihmisten välinen luottamus sekä ammattitaitoinen ja hyvä palvelu. Luottamuksen poh-
jalta rakennetut suhteet mahdollistavat kaikille kannattavan liiketoiminnan. Toimintamme perusta on tuotteiden hyvä 
saatavuus laajasta varastostamme ja yrityksemme suuresta toimittajaverkostosta, niin yksittäisissä artikkeleissa kuin 
myös projektitoimituksissa.
Pidämme yllä ja kehitämme kykyä olla luotettava kumppani, niin kansallisten, kuin kansainvälisten asiakkaiden ja toimit-
tajien kanssa. Noudatamme yrityksemme toiminnassa ISO 9001:2015 -laatustandardin vaatimuksia, sekä huomioimme 
toiminnassamme ISO 14001:2015 -ympäristöstandardin ja ISO 45001:2018 -standardin vaatimukset.
Haluamme lunastaa maineemme ammattiliikkeenä joka päivä. 
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Toimitusmyynti

Noutopiste

Hyllytyspalvelut

• tarjouskohtaiset toimeksiannot
• laivojen ym. inventaarityökalut ja -koneet
• konepajojen työkalut ja koneet

Viikkolenkki 

Rauman Akku Oy tarjoaa nopeat ja varmat toimitukset Rauman ja ympäristökuntien asiakkaille 
kerran viikossa. Viikoittainen toimitus lähtee joka torstai klo 10.00 ja kulkee reittiä Rauma-Eura-Säky-
lä-Laitila-Uusikaupunki-Rauma.

Kaupunkilenkki

Sopimusasiakkaillemme tarjoamme nopeat ja varmat toimitukset Rauman ympäristössä päivittäin 
klo 10.00 ja 14.00 liikkeelle lähtevillä kuljetuksilla. Kysy mahdollisuudestasi liittyä palvelun piiriin.

Rauman Akku Oy:n

Noutopiste on uusi tiliasiakkaille suunniteltu palvelumuoto, josta asiakas voi noutaa arkena tilaa-
mansa tuotteet silloin kun hänelle tai yritykselle parhaiten sopii. Kun teet tilauksen, sinulle anne-
taan ovikoodi jolla pääset noutamaan tuotteenne lukitusta noutopisteestämme.

Sen lisäksi että Noutopisteestä voitte noutaa tavaran silloin kun omaan aikatauluunne parhaiten 
sopii, palvelu on vieläpä ilmainen. Siitä ei peritä erillistä lisämaksua. Maksat siis vain tilaamistasi 
tuotteista ja maksaminen hoidetaan laskulla.

Toimitamme sovituin ehdoin sopimusasiakkaidemme tilaamat tarvikkeet ja varaosat 
suoraan toimi- tai työpistekohtaisiin hyllyihin, nopeasti ja varmasti.

Räätälöimme erilaisia hyllypalvelujärjestelmiä, joiden avulla yrityksesi henkilökunta sääs-
tää aikaa ja vaivaa pientarvikkeiden rutiininomaisilta hankinnoilta. Huolehdimme puoles-
tanne tuotteiden tilauksen, kuljetukset, hyllytyksen ja täydennystilaukset. 

PALVELUT

Kuljetuspalvelut

• ammattikohtaiset työkalupakit
• toimitamme erikoisletkut asiakkaiden   
  tarpeiden mukaisesti
Ratkaistaan ongelmanne yhdessä!

Teemme erikoistuotehankintaa yritysasiakkaillemme mm:
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Aina valmiina!

Kun tarvitset palvelua 
vaikka keskellä yötä,  

ota yhteyttä  
päivystäjäämme.

Puh. 0400 597 066

Akkuosasto
Suunnittelemme ja valmistamme sopimuksen 
mukaan hydrauliikka-koneikot. Yleisimmät letku-
asennelmat valmistamme hetivalmis-periaatteella. 
Ammattitaitomme takaa korkean laadun jokaiseen 
letkuliitokseen. Palvelemme nopeasti ja asiantun-
tevasti yksittäisistä letkuista isoihin sarjoihin.

Olemme Parkerin sertifioima letkuasennelmien 
tekijä.

Huollamme ja täytämme erilaiset hydrauliikan 
paineakut: kalvo-, rakko- ja mäntäakut.

Hydrauliikkaosasto

Letkuasennelmat

Paineakut

Tarjoamme asiakkaillemme asian-
tuntevaa akkupalvelua jo kymme-
nien vuosien kokemuksella. 

Kennotamme akkuja teollisuuteen, 
trukkeihin, siivouskoneisiin ym.

Tuotanto

Kenttämyynti ja Päivystys

Digiajan hyllytyspalvelu

Perinteisen hyllyynkantopalvelun rinnalle voimme tarjota NFC-tekniikkaa hyödyntävää lähitunnistusteknolo-
giaa. Esimerkiksi perinteisen 2-laatikkohyllytyksen täydennystilaus voidaan yksinkertaisesti tehdä näyttämällä 
NFC-korttia älypuhelimeen tai tilauspäätteeseen. Tilaus rekisteröityy välittömästi Rauman Akkuun myyjälle.

Mitä tämä oikein tarkoittaa?
Yhdessä asiakkaan kanssa sovituille tuotteille tehdään tilauskortit, joihin määritellään varastopaikka sekä tuo-
tava täydennysmäärä. Korttia näyttämällä NFC-tilaus-
päätteeseen tai mobiililaitteeseen, tilaus lähtee Rauman 
Akkuun ja tuotteet toimitetaan vielä samana päivänä tai 
sovitun ajan kuluessa. 

Asiakkaana saat käyttöösi selainpohjaisen ohjelman, 
jolla voit seurata kulutusta sekä saat raportille varasto-
paikkojesi saldot, tilaushistorian ja muita ominaisuuksia. 

Kysy lisää Jarkko Uusitalolta numerosta 044 545 1912.

Kenttämyynti
Kenttäedustajamme palvelee 
Teitä luonanne sopimuksen 
mukaan. 

Ota yhteyttä myyntiimme  
Puh. 02 555 211.

Päivystys
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Digitalisoituminen on tämän päivän kuuma sana teollisuudessa. Sillä haetaan tehokkuutta 
ja kustannussäästöjä valmistavissa yrityksissä. Rauman seudun suurasiakkaistamme 
Rolls-Royce Oy Ab on tästä malliesimerkki. Tiivis yhteistyö heidän kanssaan on jatkunut jo 
lähes 50 vuotta.

”Rolls-Roycelta otettiin yhteyttä ja pyydettiin tarjoamaan automatisoitua varastointirat-
kaisua työvälinejakeluun. Tartuimme haasteeseen ja lähdimme selvittämään erilaisia 
vaihtoehtoja. Valikoiduimme järjestelmän toimittajaksi ja näin lähti käyntiin iso yhteinen 
askeleemme kohti digitaalista maailmaa.” avainasiakasvastaavamme Anna-Riikka Sairio 
kertoo. Tarjosimme asiakkaan toiveiden mukaista automatisoitua kaupintavarastoa, joka 
sijaitsee Rolls-Roycen omissa tiloissa. 

”Rolls-Royce on kiitellyt tiimiämme innovatiiviseksi ja kaikki osapuolet ovat olleet innolla mukana pro-
jektissa. On ollut mukava huomata, että niin oman väen kuin Rolls-Roycenkin puolelta uusi tekniikka on 
herättänyt paljon kiinnostusta”, projektia vetänyt järjestelmäasiantuntija Jarkko Uusitalo kertoo.

Kaupintavarasto toimii RFID-tekniikalla. Toimitimme olemassa olevan varastotilan yhteyteen karkais-
tusta lasista rakennetun RFID-huoneen. Rolls-Roycen työntekijät pääsevät kulkukorteillaan kaupintava-
rastoon tämän huoneen kautta, jota kutsumme AkkuStoreksi. Kuitattuaan itsensä sisään, he pääsevät 
varaston puolelle keräämään tarvittavat työkalut, henkilösuojaimet ja kulutustarvikkeet, joita työs-
sään tarvitsevat. Ostokset kerättyään he palaavat kulkukortillaan AkkuStoreen, jossa antennit lukevat 
RFID-siruilla varustetut tuotteet. Nämä listautuvat näytölle ja kirjautuvat järjestelmään. Työntekijä voi 
kohdistaa ostoksensa suoraan tietylle kustannuspaikalle tai projektille. 

Kohti digiaikaa - Esittelyssä AkkuStore
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AkkuStore on suunniteltu ja testattu niin, että kuka vaan osaa käyttää sitä. RFID-tekniikan ansiosta 
asiakkaan ei tarvitse opetella uusia teknisiä laitteita. ”Laitat vain tarvitsemasi tuotteet pöydälle ja 
automatiikka hoitaa kaiken. Kolmen klikkauksen jälkeen ostokset ovat valmiit”, kertoo Uusitalo.

Rolls-Royce pääsee keskittymään omaan ydinosaamiseensa, eikä heidän 
tarvitse huolehtia työkalujen ja tarvikkeiden saatavuudesta. Tämä säästää 
heidän aikaansa: ei tarjouspyyntöjen eikä ostotilausten tekemistä, ei saa-
vuttamista, ei hyllyttämistä eikä inventointia. Rauman Akku hoitaa kaiken 
tämän.

Huolehdimme jatkuvasta tuotteiden saatavuudesta. Hälytysrajat ja täy-
dennyserät katsotaan asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. AkkuStoren tuotteet 
räätälöidään täysin asiakkaan tarpeiden mukaan. Yli 35 000 varastoitavan 

nimikkeen valikoiman lisäksi, Akku- 
Storeen voidaan valita mitä tahansa 
tuotteita oman valikoimamme ulkopuo-
lelta. Lisäksi asiakas saa täydellisen 
listauksen tuotteista, joita käytetään. 
Listaus on saatavilla sekä henkilö- että 
kustannuspaikkatasolla. Epäsuorien 
kustannusten jyvittäminen lopputuot-
teelle helpottuu. GDPR tietosuoja-ase-
tus toteutuu henkilönumeroiden avulla, 
jolloin henkilöiden nimiä ei kerätä. 

AkkuStore on auki ympärivuorokauti-
sesti vuoden jokaisena päivänä, aina 
kun asiakaskin on. 

Hyllytyspalveluun on saatavilla myös 
toinen, kevyempi, lähitekniikkaa hyödyn-
tävä mahdollisuus. 

Lue lisää sivulta 5.
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Hydrauliikka
• Putkenkiinnittimet
• Liittimet
 - T-lok
 - O-lok
• Venttiilit
• Suodattimet
• Virtausmittarit
• Pumput
• Moottorit
• Sylinterit
• Painemittarit
• Lämpömittarit
• Tarkkuusteräsputket
• Laippaliitokset
• Palloventtiilit

Hydrauliikkaletkut- ja liittimet
• Kokometalliletkut
• Nokkavipuliittimet
• Matalapaineletkut
• Letkusiteet

Pikaliittimet
• Liittimet hydrauliikkaan
• Liittimet pneumatiikkaan
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Parker Suomessa

Parker on maailman johtava hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatiotekniikan tuotteiden ja  
järjestelmien valmistaja, joka tarjoaa systemaattiset ja tarkat ratkaisut liikenteen,  

teollisuuden ja ilmailun tarpeisiin. 

Paikallinen ja globaali
Parkerilla on toimintaa 50 maassa, yli 300 valmistavaa yksikköä ja 100 tuotedivisioonaa ympäri 

maailmaa. Parker on toiminut Suomessa jo lähes 50 vuotta ja tuottanut ammattitaidolla suunnitel-
tuja ratkaisuja monille eri markkina-alueille. Vuonna 2017 Pohjoismaiden neljä myyntiyhtiötä siirtyivät 

yhteisen Nordic -myyntiyhtiön alle myynnin ja asiakaspalvelun osalta. Yhdessä meillä on vahva  
myyntiorganisaatio ja osaamista kaikilta teollisuuden aloilta.
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SMC Automation Oy 

”Expertise – Passion - Automation”

SMC tunnetaan maailman suurimpana pneumatiikkavalmistajana ja 
laaja-alaisena automaatiokomponenttien toimittajana.  
Markkinoiden laajimmasta valikoimasta löytyy 12 000 perusmallia, 
jotka käsittävät yli 700 000 vakiotuotetta. Tähän valikoimaan kuulu-
vat sähköiset toimilaitteet, kompaktit sylinterit, Chillerit nestekierron 
lämpötilan hallintaan, venttiilit ja säätimet, ionisaattorit ja paljon 
muuta.

Japanissa vuonna 1959 perustetulla SMC:llä on vahva asema Suomen teollisuudessa. Elektroniikka-, 
elintarvike-, metalli-, paperi-, pakkaus- ja prosessiteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistajat  
ja käyttäjät luottavat SMC:n laatuun. Maailmanlaajuinen tuotetuki sekä kattava alueellinen  
myyntiverkosto takaavat parhaan mahdollisen palvelun asiakkaille.
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”Expertise – Passion - Automation”

Laakerit ja tarvikkeet
• Vierintälaakerit
• Nivellaakerit
• Juoksu- ja tukirullat
• Lineaarilaakerit
• Kuula- ja rullaruuvit
• Kunnossapitotuotteet
• Laakeriyksiköt
• Neulalaakerit
• Nivellaakerit
• Timken-laakerit
• Pesät ja tarvikkeet

Hydrauliikka- ja akselitiivisteet
• Hydrauliikkatiivisteet
• O-renkaat
• Männäntiivisteet
• Varrentiivisteet
• Akselitiivisteet
• V-renkaat

Voiteluaineet- ja laitteet
• Öljyt
• Hydrauliikkaöljyt
• Voiteluaineet
• Voitelulaitteet

• Paineilmakomponentit
• Sylinterit
• Huoltolaitteet
• Pneumatiikkaliittimet
• Pneumatiikkaputket

Pneumatiikka
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Teollisuuspyörät
• Teollisuuspyörät

• Rullaketjut ja ketjupyörät
• Kiilahihnat ja kiilahihna pyörät
• Kytkimet
• Kulmavaihteet
• Sähkömoottorit

Voimansiirto

Akut ja paristot
• Akut kaikkiin ajoneuvoihin: 
    teollisuuteen, trukkeihin,   
    siivouskoneisiin ym.
• Hyytelöakut varavalojärjestelmiin
• Paristot moneen lähtöön
• NiCd/NiMh -kennot
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Exide - Akkujen ykkönen

Exide Technologies on maailman suurimpia lyijyakkujen valmistajia ja akkuromun kierrättäjiä. Yhtiöllä 
on toimintaa yli 80 maassa. Exidellä on erittäin laaja teollisuus- ja käynnistysakkuvalikoima ja yhtiö 

tarjoaa myös ratkaisuja sähkön varastointiin asiakkaiden tarpeiden mukaan.Exidella on yli 120 vuoden 
kokemus akkujen valmistuksesta ja tuotekehityksestä. Exide on luotettava yhteistyökumppani  

niin ensiasennus- kuin uusinta-akkutoimittajana.

Exide Transportation tuottaa alkuperäis- ja jälkimarkkinavaraosia henkilö- ja pakettiautoille, raskaille 
ajoneuvoille, maatalouskoneille, vesikulkuneuvoille sekä uusia teknologioita hybridiajoneuvoille.  

Exiden teollisuusakkuryhmä GNB Industrial Power valmistaa ja myy sovelluksia tietoliikenneverk-
koihin, sähkölaitteisiin, rautateille, aurinkoenergiajärjestelmiin ja keskeytymättömään virransyöttöön 

(UPS). GNB Industrial Power on lisäksi merkittävä trukki- ja siivouskoneakkujen toimittaja.  
Tuotevalikoimaan kuuluvat myös varaajat, akunvaihtojärjestelmät ja muut lisälaitteet.  

GNB:llä on maanlaajuinen huoltoverkosto. 

Exide Technologies on ja on aina ollut edelläkävijä ympäristöasioissa.  
Meillä on kokonaisvaltainen ympäristöohjelma sisältäen valmistuksen, jakelun sekä kierrätyksen.  

Olemme Akkukierrätys Pb Oy:n perustajajäseniä

Aloitimme yhteystyömme Rauman Akun kanssa jo vuonna 1977 käynnistysakkujen toimittajana ja 
hieman myöhemmin teollisuusakut tulivat mukaan. Pitkän ja luotettavan yhteistyömme johdosta  
Rauman Akku Oy on noussut vahvaksi akkuosaajaksi  ja akkutoimittajaksi Satakunnan alueella. 
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Kemppi

Kemppi on kaarihitsauksen asiantuntija, joka tarjoaa asiakkailleen huippuluokan hitsausosaamista. 
Kehitämme edistyneitä hitsausratkaisuja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan tarpeisiin. 
Tuotevalikoimamme sisältää MIG-, TIG-, ja puikkohitsauslaitteita (MMA) käsinhitsaukseen ja automa-
tisoituun hitsaukseen, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja, erikoishitsausprosesseja ja -ohjelmis-

toja, hitsausohjeita, koulutusta, ja konsultointipalveluja. 

Ratkaisujemme eri teknologiatasoilta löytyy niin edullisia laitteita hitsaustoiminnan aloittamiseen 
kuin teollisuudessa luotettavaksi todettuja älykkäitä hitsausratkaisujakin. Lisäksi saatavilla on usean 
toimipaikan teolliselle tuotannolle soveltuvia ratkaisuja, joilla voi saavuttaa sijoitukselleen suurimman 
mahdollisen tuoton. Asiakkaamme toimivat eri toimialoilla auto-, rakennus-, öljy- ja kaasu-, telakka-, 

kuljetus-, ja konepajateollisuudessa. Kempin liikevaihto on yli 110 miljoonaa euroa, ja pääkonttorimme 
sijaitsee Lahdessa. Työllistämme yli 600 hitsauksen asiantuntijaa 13 maassa.
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• Kaapit
• Hyllystöt
• Lavahyllyt
• Telineet
• Tikkaat

Varastokalusteet

• Henkilösuojaimet
• Työvaatteet
• Kengät
• Kypärät
• Kuulosuojaimet
• Suojalasit
• Työkäsineet
• jne.

Suojavarusteet

• Huoltokemikaalit
• Lukitteet ja liimat
• Rakennuskemikaalit
• Spraymaalit
• Leikkuunesteet
• Peittausaineet

Kemikaalit ja teipit

• Lisäaineet
• Koneet
• Tarvikkeet
• Kulutusosat

Hitsaus
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• Avaimet
• Pihdit
• Mittalaitteet
• Käsivalaisimet

Käsityökalut

Nosto- ja siirtotyökalut
• Taljat
• Nostimet
• Raksit/liinat
• Nostokomponentit
• Työkalusylinterit ja -pumput
• Siirtovälineet

• Porat, kierretapit, jyrsimet
• Vannesahanterät
• Sorvinterät, -työkalut
• Pyörivät viilat
• Pyörösahanterät
• Puukko- ja pistosahanterät

Leikkaavat työkalut

• Koneet
- Sahat
- Jyrsimet
- Porakoneet
- Poravasarat
- Akkukäsityökalut
• Tarvikkeet
• Jatkojohdot
• Kaapelikelat
• Työvalaisimet

Sähkötyökoneet- ja laitteet
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Makitan laadukkaat tuotteet ja palvelut edesauttavat ihmisiä saavuttamaan tavoitteensa teke-
mällä työstä vaivatonta ja näin ollen myös hauskaa. Makita toimittaa sähkö- ja polttomoottori-
työkaluja, niiden lisätarvikkeita sekä tarjoaa kattavaa palvelua monille asiakkaille ennen kaikkea 

rakentamiseen, teollisuuteen sekä myös kuluttajasektoriin.

Makita Oy on japanilaisen Makita Corporationin täysin omistama tytäryhtiö, joka koostuu seit-
semästä maasta Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia ja Liettua.

Suomessa Makita on ollut tuotemerkkinä jo vuodesta 1979 lähtien. Oma tytäryhtiö Makita 
Oy perustettiin Suomeen keväällä 2001. Makita Corporation on 100 vuoden ajan panostanut 

tuotekehitykseen ja laatuun. Tämä on varmistanut Makitan aseman yhtenä maailman johtavista 
sähkötyökalujen valmistajista ja antanut Makita Oy:lle mahdollisuuden kasvaa yhdeksi alueensa 

merkittävimmäksi sähkötyökalutoimittajaksi.

Tänään tuotteitamme saa useilta sadoilta yhteistyökumppaneiltamme kautta maan. Kaikkien 
Makita- ja Dolmar-tuotteiden myynti tapahtuu valtuutettujen jälleenmyyjien kautta.

Makita



18 | Rauman Akku Oy

– Taina soitti minulle, että tulisitko käymään. No, 
menin käymään, istuin alas ja minulta kysyttiin, ryh-
tyisinkö toimitusjohtajaksi. Hetken kyselin, että olet-
teko varmoja, mutta samalta istumalta lupauduin, 
Rauman Akun toimitusjohtaja Marko Virta muistelee 
vuoden takaisia tapahtumia.
Talossa 23 vuotta työskennellyt Virta hyppäsi 
mukaan kelkkaan, kun silloinen omistaja Antti 
Lammi vuonna 1995 päätti alkaa 
laajentaa liikkeensä työkaluvali-
koimaa. Virta sekä hänen kolle-
gansa Matti Parviainen palkattiin 
hoitamaan homma.
– Liikkeessä oli silloin arviolta 
kaksi metriä työkaluhyllyä, myy-
tiin jakoavaimia ja muuta pientä. 
Nyt on metrejä aika paljon enem-
män, hieman yli 800, Virta nau-
rahtaa.
Varaston ja myymälän puolella 
hyllymetrejä todella on hurjasti. 
Rauman Akun kilpailuvaltti on jo pitkään ollut paitsi 
ammattitaitoinen henkilökunta, myös mittavat 
varastot ja valikoima. Hyllystä löytyy reilu 34 000 
nimikettä.
– Tänä päivänä yleinen suuntaus on, että pidetään 
varastossa vain vähän tavaraa. Meille suuri varasto 
on strateginen valinta, joka palvelee selkeästi asiak-
kaan etua. Varastoihin on toki sidottuna paljon rahaa. 
Vakavarainen talous mahdollistaa tämän, Virta kuvai-
lee Rauman Akun toimintaperiaatteita.

Kaikki työntekijät samalla viivalla
Marko Virta kokee, että uuden toimitusjohtajan työn 
alku on ollut koko työyhteisön yhteinen projekti.
– Tässä on kaikilla oppimista, ennen kuin saamme 
asiat järjestykseen. Meillä on onneksi niin hyvä 
porukka töissä, että kaikki ovat olleet tukena, Virta 
iloitsee. Virta kokee olleensa aina vahvasti sitoutunut 
ja motivoitunut työntekijä.
– Perusmotivaatio työhön ei ole muuttunut, asiat 
ovat muuttuneet. Olen ollut aikaisemminkin yhtä 
sitoutunut ja en usko, että minua muuten olisi tähän 
tehtävään pyydettykään, Virta pohtii.
Rauman Akku on alan toimijana kehittynyt koko ajan. 
Virran mukaan tulevaisuuden suhteen ajatus on olla 

Rauman talousalueella alan 
vahvin yritys, missä on korkea 
ammattitaito, suuret varastot ja 
monipuolisesti tavaraa tarjolla.
– Ollaan totta kai vaikeista ajoista 
omamme saatu, mutta emme ole 
koskaan olleet niiden armoilla. 
Kasvulinja on ollut läpi Rauman 

Akun historian, Virta painottaa.
Virta kuvailee Rauman Akkua alallaan ketteräksi 
toimijaksi, joka pystyy tekemään päätökset ja toimi-
maan nopeasti.
– Meidän koko organisaatio on tässä 30 met-
rin säteellä toisistaan. Kun tulee keskusteltavaa, 
kokoonnumme tänne neuvotteluhuoneeseen ja pää-
tämme asian. Meillä on todella matala organisaatio, 
se mahdollistaa sen, että pelaamme hyvin yhteen ja 
yhdessä, Virta kertoo.

Työn määrä on yllättänyt tuoreen toi-
mitusjohtajan.
– Olin jo kuvitellut tietäväni paljon. Nyt olen oppinut 
sen, etten osaa mitään, Virta vitsailee. Siirtymävai-
heissa matala organisaatiorakenne on kaikkien etu.
– On hienoa, että meillä kaikki kantavat vastuuta, 
sillä yksin ei pärjää kukaan. Edes puolet langoista 
ei pysy yksissä käsissä. Meillä kaikki tekevät paljon 
asioita ristiin, vaikka onkin omat osastot ja toimi-
alueet. Ajatus on kuitenkin, että kaikki työntekijät toi-
mivat samalla tasolla, Virta summaa.

  
Ensimmäinen vuosi 
 toimitusjohtajana on täynnä 
 uusia asioita
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• Katkaisu- ja hiomalaikat
• Puhdistus- ja viimeistelyhionta
• Hiomatarvikkeet

Hionta

• Kompressorit
• Työympäristölaitteet
• Painepesurit
• Polttomoottorityökalut
• Lämpöpuhaltimet ja -lämmittimet
• Imurit

Koneet ja laitteet

• Ruuvituotteet
• Kiinnityslevyt
• Pop-niitit
• Lenkkiketjut ja vaijerit
• Kiila-ankkurit
• Liimat ja tiivistemassat

Kiinnitystarvikkeet
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Rauman Akku päätyi nykyisen omistajasuvun haltuun 
vuosia takaperin, kun silloin noin 40-vuotias porilai-
nen lihamestari Antti Lammi päätti alkaa yrittäjäksi. 
Vuonna 2012 kuvatulla videolla Antti Lammi kertoo 
Rauman Akun vaiheista ja siitä, kuinka kaikki alkoi.
- Olin nuoruudesta asti ajatellut, että haluaisin joskus 
toimia yrittäjänä. Tuttavani Porista kertoi minulle, että 
Rauman Akku olisi myynnissä ja hän näkisi minun ole-
van liikkeelle sopiva ostaja, Antti Lammi kertoo.
Akuista Antti Lammi ei tiennyt juuri mitään muuta kuin 
sen, että ne olisivat mitä todennäköisimmin tulevaisuu-
dessa yhä kysytympiä, ja ala kehittyvä. Antti Lammi 
osti Rauman Akun ja perhe muutti Raumalle. Alkoi 
tarina, jota yhä kirjoitetaan.
Antti Lammi ei jäänyt seisoskelemaan Tehtaankadun 
70-neliöiseen toimitilaan, vaan pyrki koko ajan eteen-
päin, mikä tarkoitti myös isompiin tiloihin siirtymistä. 
Rauman Akku laajeni isoin harppauksin, kun mukaan 
valikoimaan tuli niin hydrauliikka, pneumatiikka kuin 
yhä laajentuva työkalupuolikin. Hydrauliikan ja pneu-
matiikan hyödyntäminen oli 70-luvulla vielä kovin 
vähäistä, mutta kehitys oli nopeaa.
Sataman tärkeä toimija ei horjahdellut laman aikana. 
Rauman Akku on aina ollut tärkeä yhteistyökumppani 
satamassa toimiville yrityksille. Myynnistä 75 prosent-
tia on yrityksille, loput yksityisille. Telakan ja muun 

teollisuuden tarpeet ovat melko vakiintuneita, mutta 
yksityisasiakkaiden tarpeet vaihtelevat vuodenajan 
mukaan.
Talvella kun akut hyytyvät, Rauman Akusta tullaan 
hakemaan uutta puhtia autoihin. Kesällä kun kunnoste-
taan mökkiä, laituria ja venettä, Rauman Akku tarjoaa 
laadukkaimmat työkalut ja tykötarpeet.
Rauman Akun keskeinen kilpailuetu ja toimintaperiaate 
on se, että tavaraa on hyllyssä aina runsaasti, asiak-
kaan ei tarvitse odottaa tilausta.
- Lamavuosinakin pärjäsimme hyvin. Se perustui siihen, 
että tuotteita oli hyllyssä ja meillä palvelu oli viimeisen 
päälle, Antti Lammi kertailee menestyksen avaimia.
Rauman Akun 2 000 neliön toimitilat Hakunintiellä kät-
kevät sisäänsä yli 34 000 varastoitavaa nimikettä. Lii-
kevaihdosta enää siis vain 3-4 prosenttia muodostuu 
akuista. 
Jo edesmennyt Antti Lammi jätti tärkeän muistutuksen 
jälkipolville.
- Rehellisyyteen perustuu kaikki. Täytyy olla hyvä 
ymmärrys henkilöllä joka ryhtyy yrittäjäksi.
Siinä on niin mahdoton määrä byrokratiaa, asioiden 
ymmärtämistä ja sulattamista. Mutta kun rohkeasti ja 
rehellisesti lähtee, asiat hoituvat, Antti Lammi painottaa.

Asiakkaita palvelemalla länsirannikon 
johtavaksi tekniikan erikoisliikkeeksi
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Rauman Akku on aina ollut perheyritys, jossa on koko 
perhe mukana. Kun Antti Lammin oli 2000-luvun alussa 
aika jäädä eläkkeelle, jatkajaa liikkeelle etsittiin oman 
perheen lapsista.
-Neuvottelujen jälkeen päädyimme siihen, että Tainasta 
tulee toimitusjohtaja. Lapsista toisella, Ilkalla, oli osto- ja 
myyntipuolen asiat hallinnassa, joten hän jatkoi ostopääl-
likkönä, Antti Lammi kertoo prosessin etenemisestä.
Niin Taina Lammi aloitti vuonna 2004 Rauman Akun toi-
mitusjohtajana. Rauman Akun kolmestakymmenestä 
työntekijästä nykyäänkin vain kuusi on naisia. Mies-
valtaisella alalla nainen toimitusjohtajana oli uutta ja 
ihmeellistä.
-Oma isä kun pyysi toimitusjohtajaksi, se oli kunnia. 
Oli pelottavaakin astua niin isoihin saappaisiin, miehen 
saappaisiin, Taina Lammi kuvailee ajatuksiaan.
Tainan toimitusjohtajan ura kerää kiitosta niin omalta 
isältä kuin muiltakin työntekijöiltä.
-Päätös Tainan valinnasta oli hyvä, täysin onnistunut. 
Hänessä on johtajatyyppiä. Kehitys on Tainan aikana 
mennyt hurjasti eteenpäin. Täytyy todeta, että hän 
on täysin onnistunut ja osaa käsitellä henkilökuntaa 

hienosti, Tainan isä Antti Lammi kehuu.
-Hän todisti kaikki ennakkoluulot vääriksi, hänen vuo-
sinaan tehtiin hyvää tulosta. Tämä yritys oli hänelle 
ihan kuin neljäs lapsi, Tainan poika Mikko-Matti Pelamo 
hymyilee.
Rauman Akun nykyinen toimitusjohtaja Marko Virta 
kokee, että Taina loi hänen työlleen parhaan mahdolli-
sen pohjan.
-Taina rakensi Rauman Akusta määrätietoisesti tämän 
päivän taloa. Hän pisti täällä uuteen uskoon niin it-jär-
jestelmät kuin ulkoisetkin puitteet. Taina toi meille sen 
kulttuurin, että huolehditaan henkilöstöstä enemmän. 
Hän ymmärsi, että perhe on tärkeä ja perheen vointi vai-
kuttaa jokaisen työntekijän taustalla, Marko Virta sum-
mailee.
Yrittäjyyteen kasvanut, liikkeen monta vuosikymmentä 
nähnyt Taina Lammi antaa ohjeen, jolla pääsee pitkälle:
-Kouluttaudu, ole rohkea ja ota riski, Taina kannustaa.
Taina Lammi toimi Rauman Akun toimitusjohtajana 
vuodet 2004-2017, kunnes menehtyi sairauden uuvutta-
mana. Taina Lammin lapset jatkavat työtä liikkeen eteen.

Pehmeyttä ja tehokkuutta tekemiseen – 
naisnäkökulmaa miesvaltaiselle alalle

Rehellisyyteen perustuu 
kaikki. Täytyy olla hyvä 

ymmärrys henkilöllä 
joka ryhtyy yrittäjäksi.
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Rauman Akun omistajasisarukset  
– erottamattomat niin työssä kuin vapaallakin

Suvun jatkumo on Rauman Akussa vahva. Pian kuusi-
kymmentä vuotta palvelleen liikkeen omistajuus siirtyi 
vastikään perustaja Antti Lammin lapsenlapsille, Min-
na-Elina Haloselle, Antti-Ville Pelamolle ja Mikko-Matti 
Pelamolle.
Sisarusten sanoin kaikki ovat olleet lapsesta asti 
mukana Rauman Akun elossa. Vapaaehtoisesti ja 
pakotettuna, he vitsailevat.
- Muksusta asti olen käynyt täällä tuhoamassa pape-
reita, tiskaamassa ja auttelemassa, Minna-Elina kertoo.
Vakituisesti Rauman Akun riveihin kansainvälistä liike-
taloutta opiskellut Minna-Elina tuli opintojen ja muuta-
man ulkomaanvuoden jälkeen.
- Kävin täällä jo opintojen ohessa töissä ja kun äiti 
(Taina Lammi) tarjosi minulle vakipaikkaa, jäin tänne 
ja hyvin olen viihtynyt. Me kaikki toimimme talossa 
eri osa-alueilla, kertoo talouspuolella töitä tekevä Min-
na-Elina.
Työkalu ja kiinnitystarvikemyynnin puolella ahertava 
Antti-Ville teki kymmenen vuoden uran Olkiluodossa 
ennen Rauman Akkuun tuloa.
- Aika kauan minua lämmiteltiin tänne töihin. Koko 
ajan oli ajatus tulla, kunhan oikea aika koittaisi. Kun äiti 
sairastui, koin, että aika oli oikea ja hyppäsin mukaan 
porukkaan, Antti-Ville kertailee menneitä vuosia.
Mikko-Matti hoitaa yrityksen markkinointia ja iloitsee 
siitä, että koko perhe on samassa paikassa töissä.
- Olemme todella läheisiä, aina perhekeskeisiä ihmisiä, 
Mikko-Matti kertoo.
- Onhan sisaruksilla aina omat riitansa, mutta pyritään 

pitämään yksityiselämän asiat näiden seinien ulko-
puolella. Parempia työkavereita en voisi pyytää, Min-
na-Elina hymyilee.
Vaarin ja äidin perintöä vaalimassa, uutta rakenta-
massa
Taina Lammin, sisarusten äidin, menehtyminen kos-
ketti syvästi koko työyhteisöä ja sai sisarukset pohti-
maan omaa rooliaan myös Rauman Akussa.

- Me jatketaan sitä, minkä vaari aloitti. Nyt tämä on 
meidän, ennen tämä oli äidin. Siitä, että hoidamme 
kaiken hyvin, tuli vielä paljon tärkeämpää, Minna-Elina 
pohtii.
Antti-Ville ei ehtinyt tehdä päivääkään töitä äidin kanssa 
saman katon alla, joten ei osaa muutosta työssä analy-
soida, mutta Minna-Elina kertoo työyhteisön kaipaavan 
äidin naurua ja korkojen kopinaa.
- Äiti oli reilu, tiukka, rehti ja todella positiivinen johtaja. 
Nauru raikui, kun hän kulki täällä, Mikko-Matti kertoo.
- Nyt kun äitiä ei enää ole, päätökset on tehtävä itse. 
Vaikeita asioita ei voi sysätä enää äidin päätettäväksi, 
Minna-Elina pohtii roolien muutosta ja kasvamista 
työssä.
Uusi menetys kohtasi sisaruksia muutama viikko 
ennen haastattelua, kun vaari, Rauman Akussa elä-
mäntyönsä yrittäjänä tehnyt Antti Lammi menehtyi.
- Kaikesta toivutaan, Minna-Elina vakuuttaa.
Iloinen ja vitsaileva sisaruskolmikko ei jätä epäilyksille 
tilaa. Heillä on Rauman Akun tulevaisuudelle paljon 
annettavaa.
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PERUSTETTU 1958

TEKNISEN ALAN ERIKOISLIIKE

MONIPUOLINEN VALIKOIMA

VARASTOITAVIA NIMIKKEITÄ YLI 35 000

PALVELUMME ON SUUNNITELTU HELPOTTAMAAN  

ASIAKKAAN OMAA TYÖTÄ

RFID- JA NFC-TEKNIIKKAA HYÖDYNTÄVÄT  

HYLLYTYSRATKAISUT

TOIMINTAMME ON SERTIFIOITU  

ISO 9001:2015 -STANDARDIN MUKAISESTI

ASIAKAS VOI KESKITTYÄ OMAAN YDINOSAAMISEENSA

VARASTONHALLINTAA OHJAA ERP-JÄRJESTELMÄ

TOIMITUSKETJUN HALLINTAA TEHOSTAA  

ABC-LOGIIKKAAN PERUSTUVA OHJELMA

PALVELUTASOMME ON YLI 98
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Hakunintie 7, 26100 Rauma
Puh. (02) 555 211, päivystys: 0400 597 066

www.raumanakku.fi
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