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KAUKOMAALAUS OY:n tarina 

 

Kauko syntyi vuonna 1961 Hirvensalmen Väisälänsaaren kylässä, kahdeksan lapsisen perheen nuorimpana. 

Isä kuoli Kaukon ollessa kolmen vuoden ikäinen ja äiti jäi hoitamaan yksin lapsikatrastaan.  

Nuoruudessaan Kaukon kansakoulu meni hyvin. Yläasteelle siirtyessä piti muuttaa pois kotoa, kun ei ollut 

kulkuyhteyksiä. Sen jälkeen koulu ei enää sujunutkaan sääntöjen mukaan, vaan mukaan tuli keskikalja ja 

viinakset.  Koulu jäi kesken 9. luokalla. Kesällä rehtori soitti ja pyysi suorittamaan ehdot. Saihan Kauko 

ehdot suoritettua ja päästötodistuksessa komeili kuperkeikan heittänyt 9 keskiarvona.  Vuosina 1978-1979 

Kauko suoritti metsätalouden peruskurssin ja valmistui metsuriksi. 

Vuonna 1980 Kauko koki hengellisen herätyksen ja elämä pääsi raiteilleen. 

Keväällä -81 Kauko alkoi suunnittelemaan maalausurakointia, kun veli Tuomo oli lopettanut oman 

maalaustoimintansa. Niinpä 25.5.1981 perustettiin Tmi maalausliike K Turunen. Yrityksen rahoitus oli 

yksinkertaista, pankista Kauko otti 4000 markan vekselit, silloisesta SYP:stä 1500 mk ja OP:sta 2500 mk. 

Alku oli kuitenkin vaikeuksien varjostamaa, sillä heinäkuussa -81 Kauko oli pahassa autokolarissa ja vuosi 

meni sairaslomalla. Urakointi jatkui keväällä 1982. 

Alkuun urakat olivat omakotitaloja ja maatalouden rakennuksia. Vuosina 86-89 Kauko oli 

työyhteenliittymässä maalausurakointi J.M Ollin kanssa. Tämän jälkeen Kauko muutti yrityksen nimen 

Kaukomaalaus KY:ksi. Työt ja konekanta alkoivat lisääntyä. 

Vuoden 1990 lama koetteli yritystä rankasti ja yritys oli vähällä lopettaa toimintansa.Mutta kova halu jatkaa 

ja kasvattaa toimintaa pelasti yrityksen.  Vuonna 1992 alkoi toiminta-alue laajentua, ensin lähdettiin 

matkatöihin Tampereen seudulle. Merkittävä kohde oli Oriveden virastotalo. Vuonna 1995 oli vuoro 

laajentaa Jyväskylään, Kuopioon mentiin vuonna 2002 ja Joensuuhun ja Itä-Suomeen vuonna 2005. Oulun 

alue saavutettiin v. 2013. 

Vuonna 1998 hankittiin ensimmäinen nostolava-auto. Tämä todettiin kannattavaksi investoinniksi. 

Samoihin aikoihin aloitettiin julkisivu-urakointi, mikä vuonna 2020 oli jo 30 % liikevaihdosta. Yrityksessä 

rapataan tällä hetkellä vuosittain noin 30 000 m2. Nykyään firmassa nostolava-autojakin on jo 9 kappaletta. 

Kirkkojen maalaukset aloitettiin v. 1996 ja niitä on maalattu kaikkiaan 15. 

Suurin maalauskohde on ollut Jyväskylään vuonna 2020 valmistunut uusi Nova-sairaala. 

Asuntoja tasoitetaan ja maalataan vuosittain noin 5000. 

Vuodessa työnjohtajat ajavat kymmeniä tuhansia kilometrejä, Kaukon mittariin kertyy noin 100 000 km. 

Yrityksen keskeisimpänä menestystekijänä voidaan pitää henkilöstöä. Henkilöstön sitoutuneisuus, 

antautuminen työlle ja ammattiylpeys ovat eniten vaikuttaneet yrityken menestykseen ja kasvuun. Tärkeää 

on, että jokainen vastuussa oleva työnjohtaja pitää ohjaksista kiinni. Yhtiön kulttuuri on yrittäjämäinen, 

vastuuta jaetaan ja onnistumisista palkitaan. 
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Tehokkuus ja laatu ovat toiminnan kulmakiviä, työ tehdään aina asiakkaalle ja asiakastyytyväisyys on 

onnistumisen mittari. 

Kaukomaalaus Oy on tasaisesti kasvanut 40 vuoden aikana ja on nyt Suomen toiseksi suurin maalaus- ja 

tasoitetöihin erikoistunut yritys 24 miljoonan liikevaihdolla. Maantieteellisesti Kaukomaalaus on 

Skandinavian suurin. Urakointia tehdään alueilla Turku- Lappeenranta – Pohjois-Suomi. Tänä vuonna 

kaukaisin työmaa on Ivalossa. Työntekijöitä vuonna 2020 oli keskimäärin 270. Nykyään yrityksen kotipaikka 

on Parkano, pääkonttori Seinäjoella.  

Kaukomaalauksen tulevaisuus näyttää näillä näkymin valoisalta. Alkuvuoden notkahduksesta huolimatta 

tilauskirjat näyttävät positiivisilta. Tämän vuoden kaupoista on tehty jo noin 50 %. Se kertoo rakennusalan 

Suomessa voivan hyvin koronasta huolimatta. Jatkossa toiminnan painopistettä ollaan siirtämässä 

enemmän julkisiin kohteisiin sekä julkisivutöihin. Asuntokohteita pyritään jättämään vähemmälle. 

Kaukon kaikki kolme lasta ovat mukana yrityksen toiminnassa ja omistajina. Tämän lisäksi yritystä omistaa 

kolme toimihenkilöä. 

Emme juhli Kaukomaalaus Oy:n 40-vuotispäiviä, ei muistamisia. 

Kauko Turunen 


