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KoNe- JA MetAlli-
tuoteteolliSuuS
IISALMI

Ahmotuote oy
Ahmotuote Oy on vuonna 1985 perustettu Iisalmessa sijaitseva voimansiirtokomponenttien ja 
koneenosien valmistaja. Valmistamme hammaspyöriä ja -tankoja, sisähammaskehiä, ura-akse-
leita ja -holkkeja, kierukkapyöriä ja -ruuveja sekä muita koneiden osia.

www.ahmotuote.fi

Farmi Forest oy
Farmi Forest kehittää ja valmistaa maataloustraktoreihin liitettäviä metsälogistiikan sekä bio-
massatuotantoon liittyviä ratkaisuja. Jo vuodesta 1962 olemme valmistaneet innovatiivi-
sia metsäkoneita, laitteita ja ratkaisuja tuloksellisen ja ympäristöystävällisen metsänhoidon 
vaatimuksiin.

Farmi Forestilla on vahvat juuret Iisalmen metsissä. Meitä ohjaavat laatutietoisuus (ISO 
9001), tuottavuus, turvallisuus sekä asiakaslähtöisyys. Farmi Forest on osa Normet Groupia.

www.farmiforest.fi

iS-Vet oy
IS-VET Oy on ohutlevyosaamiseen erikoistunut palveluyritys. Olemme investoineet voimak-
kaasti uusimpaan teknologiaan ja osaamiseen. Tavoitteena ovat ohutlevytekniikan tuotanto-
prosessit, joiden avulla pystytään kilpailukykyiseen hinta-, toimitus- ja laatutasoon. Tuotan-
toketjuumme kuuluu pintakäsittelylinja.

IS-VET Oy:llä on osaamista erilaisten ohutlevytuotteiden valmistuksesta. Toteutamme myös 
asennusvalmiita komponentteja teollisuuden tarpeisiin. Voimme toimittaa ohutlevytyöt 
teräs-, RST-, HST-, alumiini- tai messinkilevystä, jotka sisältävät tarvittaessa leikkauksen, 
reí’ityksen, hitsauksen, särmäyksen ja pintakäsittelyn.

www.isvet.fi

FSP Finnish Steel Painting oy
FSP Finnish Steel Painting on yksi Euroopan johtavimmista teollisuuden pintakäsittely-
alan yrityksistä. Tarjoamme asiakaslähtöisesti teollisuuden pintakäsittely- ja engineeringpal-
veluja sekä erilaisia lisäarvopalveluja, kuten osakokoonpano-, pakkaus- ja logistiikkapalve-
luja. Haluamme olla alamme monipuolisin, arvostetuin ja luotettavin yhteistyökumppani nyt ja 
tulevaisuudessa.

Rautainen Savo alueella yrityksellämme on useita pintakäsittelylaitoksia, joissa palvelemme 
asiakkaitamme Fiksusti, Sovitusti ja Palvelualttiisti.

www.fspcorp.com

Jarmat oy
Jarmat Oy kehittää innovatiivisia tuotteita hyödyntämällä ihmisille ja luonnolle vaaratto-
mia teollisuuden sivutuotteita. Ratkaisuissamme alan johtavat tuoteominaisuudet yhdistyvät 
mahdollisimman pieniin ympäristövaikutuksiin, avaten aivan uudenlaisia menestyksen lähtö-
kohtia niin yrityksille kuin yhteiskunnallekin.

Cobiolube®  voiteluaineemme pohjautuu öljyttömiin ympäristöystävällisiin raaka-aineisiin, 
valmistamme ja kehitämme tuotteet Iisalmessa.

www.jarmat.fi

iisalmen teräpalvelu Ky
Vannesahan terien maahantuonti ja valmistus. Työstöterien ja työkalujen myynti.  
Vuodesta 1984.

www.terapalvelu.fi 

Kestohitsaus oy
Kestohitsaus Oy on vuonna 1983 perustettu hitsaus-, juotos-, hioma- ja suojaintarvikkeiden 
maahantuonti- ja markkinointiyritys. Maahantuomme myös englantilaisia Red Dog Linings-
kulutuslevyjä ja toimitamme kouluille puu- ja metallitöihin tarkoitettuja tuotteita.

Uusin edustuksemme Suomessa ovat Fiat-Chrysler konserniin kuuluvan Comaun teollisuus-
robotit. Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa pystymme tarjoamaan Comaun roboteilla 
varustetut automaatioratkaisut kaikenlaiseen teollisuuteen.

www.kestohitsaus.fi

Haapajärven Kome oy, iisalmi
KOME Iisalmen tehtaan tuotteisiin kuuluvat raskaan kaluston kuorma-autojen ja perävaunujen 
valmistus. Erikoisosaaminen keskittyy sora- ja malmituotteisiin.

www.kome.fi

llP Farm Machinery Group oy
LLP Farm Machinery Group Oy (FMG) kehittää, valmistaa ja toimittaa asiakkailleen laaduk-
kaita tie- ja kiinteistönhoitotyölaitteita markkina-alueina Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä.

FMG keskittyy ydinosaamiseensa läheisessä yhteistyössä asiakkaiden ja myyntiorganisaatioi-
densa kanssa ja rakentaa tuotteita ja palvelua paremmaksi koko henkilöstön voimin.

www.fmg.fi
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Profile Vehicles oy
Profile Vehicles Oy on kansainvälisesti tunnettu erikoisajoneuvojen suunnittelija ja valmis-
taja. Tuotteitamme ovat mm. ambulanssit, muut pelastusajoneuvot sekä monet erilaiset 
erikoisajoneuvot.

Profile konsernilla on Iisalmessa sijaitsevan emoyhtiön lisäksi kokoonpanotehtaat Budapes-
tissa Unkarissa ja Tallinnassa Virossa.

www.profilevehicles.com

RP-teollisuuspalvelu oy
Olemme kymmenen henkilön teollisuuden kunnossapitoyritys ja toimenkuvamme on seuraava:

• kunnossapitopalvelut ja koneasennukset
• prosessiputkitukset, fe/rst/hst/al
• koneistukset cnc ja manuaalijyrsintä ja -sorvaus aarporaus
• työkaluhionta
• tig/mig- ja puikkohitsaukset al/fe/rst/hst
• muovien kierrätysmurskaukset mobiilikalustolla

www.rp-teollisuuspalvelu.fi

Suomi Valimo oy
Suomivalimo on suurten furaanihartsimenetelmällä käsinkaavattujen rautavalujen  
luotettava toimittaja, jolle tuotteiden laatu ja toimitusvarmuus ovat ensisijaisia. Valimon 
asiakkaita ovat pääasiassa pohjoismaiset merkittävät koneenrakennus-, moottorinvalmistaja- 
sekä tuulivoima- ja teollisuusvaihdeteollisuuden toimijat, joille Suomivalimo on joustava ja  
paikallinen kumppani. Valamisen lisäksi lisäarvoa asiakkaille tarjotaan alihankintana  
tehtävällä koneistuksella.

www.suomivalimo.fi

timaco oy
Timaco Oy on Iisalmeen vuonna 1996 perustettu koneistusalan yritys. Yrityksen liikeideana 
on vaativien, pienten ja keskisuurten komponenttien koneistaminen sekä osakokoonpanojen 
tekeminen päähankkijoille sekä heidän kumppaneilleen. Lisäksi onnistuvat myös pienimuotoi-
set hitsauskokoonpanot jotka sisältävät koneistusta. Käytössämme on vuonna 2006 valmistu-
nut noin 1500m2 toimitila sekä noin 25 nykyaikaista CNC-ohjattua työstökonetta.  
Henkilöstöä on n. 60.

www.timaco.fi

Alufer oy
Alufer Oy on vuonna 1986 perustettu vaativien ohutlevypohjaisten tuotteiden sopimusvalmis-
tukseen erikoistunut konepaja Joroisissa.

Valmistamme ohutlevytuotteita tehokkailla ja nykyaikaisilla tuotantokoneilla asiakkaiden vaa-
tiviin tarpeisiin. Toiminta asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa perustuu avoimuuteen, 
luottamukseen, sitoutumiseen ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön, mm. prosessimittalaitteita yri-
tys on valmistanut yli kahden vuosikymmenen ajan. Alufer palvelee asiakkaita kotimarkkinoilla 
ja kansainvälisesti. Yrityksellä on merkittäviä asiakkaita mm. USA:ssa ja Venäjällä.

Käytössämme on nykyaikaiset koneet osavalmistukseen, koneistukseen, hitsaukseen, pinta-
käsittelyyn ja kokoonpanoon.

www.alufer.fi

JOROINEN

toolfac oy
Toolfac Oy on jatkuvasti kehittyvä pienten hydraulisten ja pneumaattisten venttiilikomponent-
tien, osakokoonpanojen sekä vaativien konepajateollisuuden komponenttien ketterä sekä 
joustava valmistaja. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat työkone- ja laitevalmistajat, jotka 
vaativat hydrauliikkakomponenteiltaan ensiluokkaista tarkkuutta. Tuotantomme on myös  
tunnettu siisteydestä ja tuotteiden puhtaustasosta. Tavoitteenamme on kasvaa asiakkai-
demme luotettavaksi ja varmaksi sopimusvalmistajaksi.

www.toolfac.fi

Metallityö Vainio yhtiöt
Metallityö Vainio yhtiöt on monipuolisen konekannan omaava laadukas konepajakonserni, 
jonka pääliiketoiminta-alueina ovat komponenttien ja järjestelmäkokoonpanojen sopimusval-
mistus kone- ja laitevalmistajille, sekä vaativien teräsrakenteiden ja putkistojen valmistus-, 
asennus- ja kunnostuspalvelut, mukaan luettuna CE-merkinnän alaiset kantavat rakenteet.

www.mvainio.fi

Normet oy
Normet on kasvava ja innovatiivinen suomalainen teknologiayritys. Kehitämme jatkuvasti 
yhdessä asiakkaidemme kanssa tunnelinrakennusprosesseja paremman turvallisuuden, tuot-
tavuuden ja kannattavuuden saavuttamiseksi.

Tekniset kokonaisratkaisumme pienentävät kustannuksia ja lyhentävät prosessien kier-
toaikoja. Kehityksen perustana on ihmisten hyvinvoinnin parantaminen ja ympäristön 
huomioiminen.

Normetilla on laaja tarjoama maanalaiseen rakentamiseen ja kaivostoimintaan: laitteita ja ajo-
neuvoja, rakennuskemikaaleja, kalliolujitustuotteita sekä tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä 
palveluja.

Tällä hetkellä Normet työllistää yli 1200 alansa ammattilaista. Normet toimii maailmanlaajui-
sesti ja sillä on yli 50 myynti- ja palvelupistettä 30 maassa. Iisalmen tehdas on Normetin suu-
rin tehdas ja laiteliiketoiminnan tuotekehityksen keskus. Iisalmessa Normet työllistää suoraan 
yli 400 ammattilaista.

www.normet.com

Arvo-tec oy
Arvo-Tec Oy on vuonna 1995 perustettu yritys joka kehittää ja valmistaa integroitua ruokin-
nanohjausautomaatiota ja mittausjärjestelmiä vesiviljelyyn. Olemme keskittyneet poikas- ja 
makeanveden laitosten ruokintajärjestelmiin, jota myymme jälleenmyyjiemme kautta.  
Tuotannosta menee vientiin yli 90 % eri maissa olevien jälleenmyyjiemme kautta.

Lisäksi olemme kehittäneet Suomen olosuhteisiin sopivan kiertovesitekniikan, jonka avulla 
kalaa voidaan hallitusti kasvattaa sisätiloissa vuodenajasta riippumatta. Carelian Caviar on 
Suomen suurin kiertovesilaitos, joka on Arvo-Tec Oy:n rakentama.  
Lisätietoa www.careliancaviar.com.

www.arvotec.fi
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oC-System oy
OC-System Oy on korkealaatuisten verkko- ja suojaseinien, äänieristys- ja työtilojen  
kehittäjä, valmistaja ja projektitoimittaja. OC-System Oy:n tuotteita käytetään ympäristöissä, 
joissa pääsy vaarallisille tai muuten suojatuille alueille tulee olla rajattu tai rakenteilta  
vaaditaan hyvää äänieristystä.

www.oc-system.fi

Jot Works oy
Jot Works on täyden palvelun konepaja ja asennustoimittaja. Yrityksen erityisosaaminen 
jakautuu kolmelle osa-alueelle:

• Projektinhallinta: Vaativat korjaus- ja teräsrunkoprojektit, kuten mm. maantiesiltojen kun-
nostukset ja asennukset.

• Konepajatyöt: Koneiden ja laitekokonaisuuksien valmistus, kuten runkorakenteet, koneen-
rungot, koneiden alustat, vaihdelaatikot ja prosessiteollisuuden laitteiden osat. 
Jot Works Oy on EN1090-1:2009+A1:2011 (EXC1, EXC2, EXC3) sertifioitu ja voi valmis-
taa teräsrakenteita vaativiinkin kohteisiin.

• Asennustoiminnot: Ammattitaitoiset asentajamme huolehtivat projektien onnistumisesta 
sovitussa aikataulussa omalla asennuskalustollamme.

www.jotworks.fi

Power Steel oy
Vuonna 2006 Joroisiin perustettu Power Steel Oy toimii teräsrakenteiden alihankintakone-
pajana rakennus- ja prosessiteollisuudelle sekä konepajoille. Yritys hoitaa teräsrakenneasen-
nukset ja teollisuuden huolto- ja korjauskohteiden asennukset.

Yrityksen toimintatapana on tuottaa laadukkaita tuotteita edullisesti ja täsmällisesti asiak-
kaan suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on ylläpitää toimivaa kokonaisuutta ja kehittää sitä 
asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Yritykselle on myönnetty standardi EN 1090-1:2009+A1:2011 (EXC1, EXC2, EXC3)

www.powersteel.fi

KIURUVESI

KPA unicon oy
KPA Unicon on suomalainen energiateknologiaa toimittava yritys, joka on erikoistunut kattila-
laitos- ja voimalaitosprojekteihin ja laitosten elinkaaripalveluihin. KPA Uniconin ratkaisut hyö-
dyntävät niin biopolttoaineita kuin fossiilisiakin polttoaineita tehokkaasti. Yritys työllistää noin 
255 henkilöä ja sen päätoimipaikat sijaitsevat Pieksämäellä ja Kiuruvedellä.

www.kpaunicon.com

u-Cont oy
U-Cont Oy valmistaa tuotteita energiateollisuuteen prosessijärjestelmistä säiliöihin ja  
jakeluasemiin. Lisäksi U-Cont tarjoaa laajan kirjon palveluita kuten konseptikehitystä,  
suunnittelua sekä projektin johto-, asennus- ja huoltopalveluita. U-Cont Oy on vuonna 1966 
perustettu perheyritys, jonka pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Joroisissa. Lisäksi U-Contilla 
on toimisto Krakovassa, Puolassa.

www.u-cont.fi

KUOPIO

Autorobot Finland oy
Autorobot Finland Oy on vuonna 1969 perustettu perheyritys ja metalliteollisuuden vahva 
osaaja. Valmistamme kolariautojen oikaisu- ja mittalaitteita, helposti siirrettäviä laituriratkai-
suja sekä rantatelakoita veneilijöille.

Autorobot Finland Oy toimii maailmanlaajuisesti ja tuotteita on toimitettu yli 76 maahan. Yri-
tyksen tuotantotilat sijaitsevat Kuopiossa Neulamäen teollisuuskylässä.

www.veneroller.fi, www.rollerlaituri.fi

www.autorobot.fi

Paristeel oy
Paristeel Oy on ohutlevy- ja mekaniikkatuotteiden valmistukseen, sekä mekaniikan kokonais-
toimituksiin erikoistunut yritys. Palvelumme kattaa niin yksittäiset kuin sarjatuotteetkin. Eräs 
painopistealueemme on protokappaleiden valmistus sekä tuotteiden valmistettavuuden  
suunnittelu ja kehitys yhdessä tilaajan kanssa.

Asiakkaitamme ovat vienti- ja kotimarkkinoilla toimivat johtavat kone- ja laitevalmistajat ja 
tuotteitamme on käytössä eripuolilla maailmaa muun muassa teollisuuden koneissa, prosessi-
laitteissa, valvomoissa ja sähkökeskuksissa. Yli 30 vuoden kokemus, ammattitaitoinen  
henkilöstö sekä näiden myötä tarpeisiimme mukautettu konekantamme takaavat yksilölliset, 
laadukkaat ja joustavat toimitukset.

www.paristeel.fi

Piippo Hydraulic
Valmistamme hydrauliventtiilejä työkoneisiin ja koneenrakennusteollisuuden eri tarpeisiin. Asi-
akkainamme on tunnettuja alan suuryrityksiä, asiakkaita on tällä hetkellä 15 maassa ja viennin 
osuus liikevaihdosta on 40%

Tuotteitamme löytyy mm.

• kaivoskoneista
• kuljetuskalustoista
• metsä- ja maatalouskoneista.
 
Valmistusprosessi käynnistyy aina perusteellisella suunnittelutyöllä, jossa asiakkaan  
tarpeet otetaan huomioon. Nykyaikainen tuotantotekniikka (CAD/CAM- ja CNC) ja tinki-
mätön laadunseuranta takaavat toimivan kokonaisuuden. Käytössämme on ISO 9001:2000 
-laatujärjestelmä.

www.piippohydraulic.com

KAAVI

Stera technologies oy
Stera Technologies Oy on mekaniikan ja elektroniikan sopimusvalmistaja. Vuosikymmenien 
kokemuksemme, mekaniikka- ja elektroniikkatuotannon osaamisemme sekä uudenaikaisen 
konekantamme ansiosta olemme asiakkaillemme laadukas ja kilpailukykyinen kumppani.

www.stera.com
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Junttan oy
Junttan Oy on kuopiolainen maailman johtava hydraulisten paalutuskoneiden suunnitteluun, 
valmistukseen, markkinointiin, myyntiin ja huoltoon erikoistunut yritys. Junttan toimii  
maailmanlaajuisesti ja tuotteitamme työskentelee jo yli 45 maassa.

www.junttan.com

Kratos oy
Kratos Oy on hydrauliikan innovatiivinen edelläkävijä, joka tuo markkinoille uusia ennennäke-
mättömiä ratkaisuja hydrauliikkaan. Kratoksen tuotteet ovat omiaan yritykselle, joka haluaa 
olla edelläkävijä ja tehostaa liiketoimintaansa.

www.kratos.fi

Kuopion Konepaja oy
Tarjoamme asiakkaillemme kokonaistaloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja kunnossapito- ja 
korjaustoimintaan sekä koneistuksia ja termisiä ruiskutuksia alihankintana.

Olemme tunnettuja korkeasta laadusta ja toimitusvarmuudesta sekä tarvittaessa nopeasta 
toimitusajasta.

Kunnossakoneistuksien ja termisen ruiskutuksen lisäksi yrityksen erikoisosaamiseen 
kuuluvat CNC-koneistus, dynaaminen tasapainotus, nivelakseleiden kunnostus sekä 
Scotchkote-keraamikomposiittituotteet.

Toimitamme myös räätälöityjä kovametalli- ja alumiinioksidituotteita teollisuuden tarpeisiin.

www.kuopionkonepaja.fi
Brandente oy
Brandente Oy on kuopiolainen konepaja, jonka toimialaan kuuluvat teräsrakentaminen  
(sertifioitu EN 1090) sekä konepajatyöt. Valmistamme itse konepajallamme laserleikkeet, 
levytyöt, hitsauksen, koneistukset ja kokoonpanon. Asiakkaan luona tapahtuva teräsrakenta-
minen kuuluu myös palveluumme. Tarkemmat tiedot kotisivultamme.

www.brandente.fi

Kuopion Kuumasinkitys oy
Kuopion Kuumasinkitys Oy on metallien pintakäsittelyyn erikoistunut yritys. Toimintaa on har-
joitettu Kuopiossa, Neulamäen teollisuuskylässä jo vuodesta 1982 lähtien. Pitkän toiminta-
ajan aikana olemme saaneet arvokasta tietoa kuumasinkityksestä sekä kehittäneet toimin-
taamme mahdollisimman hyvän laadun takaamiseksi. Asiakaskuntamme koostuu pääsääntöi-
sesti rakennus-, konepaja-, sekä metalliteollisuuden yrityksistä.

www.kuopionkuumasinkitys.fi

Paineteho oy
Paineteho Oy on vuonna 1979 perustettu perheyritys. Olemme hydrauliikka- ja pneumatiikka-
alan asiantuntijayritys, joka suunnittelee, valmistaa ja myy hydrauliikka- ja pneumatiikkajär-
jestelmiä, niihin liittyviä komponentteja sekä huolto-, asennus- ja korjauspalveluja teollisuu-
den, laitevalmistajien ja liikkuvien työkoneiden parissa toimivan asiakaskunnan tarpeisiin.

www.paineteho.fi

Bilfinger industrial Services Finland oy
Bilfinger Industrial Services Finland Oy on asiakkaalle vahva kumppani teollisuuden projek-
teissa sekä kunnossapidossa.

Tarjoamme kohteissamme mekaanisia ja sähköistys- sekä instrumentointipalveluja koko elin-
kaaren ajalta huomioiden terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset.

Olemme valmiit projekteihin sekä kunnossapito- ja huoltotehtäviin niin vaativissa uudiskoh-
teissa kuin prosessin keskellä tiukkojen aikataulujen mukaisesti. 

Asiakkaamme saavat huollon laadun kehityksen kautta lisäarvoa. Meillä on kyky osoittaa huol-
toon ennakoivasti kehityskohteita (BMC- mallin avulla), jotka alentavat kustannuksia ja lisää-
vät tuottavuutta laadun kehityksen kautta.

Asiakassektorimme kattaa muun muassa kemian-, petrokemian-, metallin-, puunjalostusteolli-
suuden sekä energiantuotannon.

Bilfinger Industrial Services Finland Oy:llä on Suomessa noin 500 teollisuuden ammattilaista 
ja me olemme osa Bilfinger SE -konsernia, jossa työskentelee yli 40 000 alan ammattilaista.

www.is-finland.bilfinger.com

econosto oy
Econosto Oy toimittaa korkealaatuisia venttiileitä, varolaitteita, säätimiä, pinnanosoittimia 
sekä lauhteenpoistimia mm. telakoiden, teollisuuden ja voimalaitosten tarpeisiin niin Suo-
messa kuin vientimarkkinoillakin. Palveluihimme kuuluvat myös mm. suunnittelu- ja kokoonpa-
notyöt sekä varoventtiileiden säätötyöt. Tuotteemme ovat sertifioituja teollisuustuotteita.

Econosto on perustettu vuonna 1987. Pitkä kokemuksemme alalta, erittäin laaja varastomme 
(n. 40 000 tuotetta saman katon alla) ja toimintamme useilla eri teollisuuden aloilla takaavat 
asiantuntevan ja yksilöllisen palvelun.

www.econosto.fi 

JR-oils oy
JR-Oils Oy on kuopiolainen hydrauliikkaan, paineilmaan ja teollisuuden kunnossapitoon keskit-
tyvä perheyritys. Asiakkaamme saavat meiltä välitöntä ja henkilökohtaista tukea ja palvelua. 
Tarjoamme helppoutta ja varmuutta sekä kokemusta ja osaamista. Asiakkaan tarpeena voi olla 
uuden suunnittelu, vanhan kehittäminen, ongelman ratkaisu, huoltotarve tai varaosien han-
kinta. Me autamme tässä kaikessa positiivisella asenteella, pienistä osista suuriin järjestelmiin 
ja kaikkeen siltä väliltä. Asiakkaitamme ovat tyypillisesti Kuopion ja Pohjois-Savon alueen yri-
tykset ja yksityishenkilöt.

www.jr-oils.fi

Rammy oy
Mönkijän lisälaitteiden tuotekehitys, valmistus ja myynti.

www.rammy.fi
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Var-Met oy
Var-Met Oy on kuopiolainen metallialan yritys joka on perustettu vuonna 1995. Yhtiön päätoi-
mialat ovat alihankintakonepaja toiminta, teollisuuden kunnossapito, kone- ja laiteasennukset, 
polttoleikkaus-palvelu ja cnc-koneistukset sorveilla ja työstökeskuksilla.

www.var-met.fi

Samesor oy
Samesor toimittaa tuotantolinjoja rakennusteollisuudessa käytettävien profiloitujen katto- ja 
katepeltien sekä rakennusten teräksisten runkorakenteiden valmistamiseksi. Yli 50  
toimintavuoden aikana olemme toimittaneet lähes 1000 linjaa maailmanlaajuisesti.

www.samesor.fi

Servicepoint Kuopio oy
Servicepoint Oy on asiakaslähtöisesti toimiva, teollisuuden serialisointi-, automaatio- ja säh-
köistysprojekteihin, robotti- ja konenäkösovellutuksiin sekä kunnossapitoon erikoistunut pal-
veluyritys. Servicepoint toteuttaa projekteja vaativille erikoisaloille, kuten lääke- ja elintarvi-
keteollisuudelle, Suomen lisäksi koko Euroopassa ja Venäjällä. Servicepoint ja siihen fuusioi-
dut yritykset ovat automatisoineet yli 800 teollisuuden tuotantolinjaa 40 vuoden aikana.

www.servicepoint.fi

Suomen elektropinta oy
Suomen Elektropinta Oy perustettiin vuonna 1995 tarjoamaan teollista pinnoituspalvelua 
metalliteollisuudelle itäisen Suomen talousalueelle Kuopioon. Nopeasyklinen tavaran kierto, 
toimitusvarmuus ja tasalaatuisuus ovat toimintamme perusta.

Vuonna 2010 pilotoimamme Opticoat8-tuoteoptimointipalvelu on kehitetty ratkaisemaan 
asiakkaiden tuotehaasteita pinnoite- ja materiaalivaihtoehtoja optimoimalla. Voit ostaa tähän 
tarkoitukseen sovitettuja palveluja tuotesuunnittelijoiden tietopalvelusta pinnoitteiden  
mittaukseen. Opticoat8 on myös toimintajärjestelmämme, ja se on setifioitu ISO 9001-, 
ISO 14001 ja OHSAS 18001 -standardien mukaisesti. Hoidamme asiakkaan pinnoitustarpeet  
tuotekehityksestä teolliseen tuotantoon saakka. Kaikki pinnoitteemme täyttävät RoHS-, 
WEEE- sekä ELV -vaatimukset.

Pinnoitustiimimme toivottaa teidät tervetulleeksi pinnoituksen maailmaan!

www.suomenelektropinta.fi

Somotec oy
Somotec on korroosion ja kulumiseneston ratkaisuihin keskittynyt yritys. Toimitamme laaduk-
kaita tuotteita mm. kaivos-, teräs-, infra- ja prosessiteollisuuden tarpeisiin.

• Kovahitsipinnoitetut kulutuslevyt eli ns. panssarilevyt ja panssarilevyosat
• Kovahitsatut putket ja putken osat
• Erikois- ja kovahitsauslisäaineet. Hitsauspuikot ja -langat, juotteet.
• Peittausaineet ja -tarvikkeet
• Suunnittelu
• Koulutus

www.somotec.fi

LAPINLAHTI

Kevako oy
Kevako Oy on Lapinlahdella toimiva metallialan yritys, joka palvelee asiakkaitaan komponent-
tien ja osakokonaisuuksien sopimusvalmistajana. Toimimme ketteränä ja joustavana  
kumppanina valituissa verkostoissa. Toimintatapamme ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja 
vastaa niihin asiakas- ja tuotekohtaisesti optimoidulla verkostokokoonpanolla.

www.kevako.fi

lametal oy
Lametal Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi STARK- työlaitteita pyöräkuormaajiin,  
kiinteistönhoitokoneisiin, traktoreihin ja kaivukoneisiin. Lametal Oy on suunnitellut, valmista-
nut ja markkinoinut erilaisia STARK lumityö- ja harjalaitteita jo yli 30 vuotta.

Suunnittelun lähtökohtina ovat ensiluokkainen toimivuus, kestävyys ja helppo liitettävyys 
peruskoneisiin. Kotimaisuus on lisäksi tärkeä osa STARK-työlaitteita. STARK-työlaitteet on 
alan johtavien urakoitsijoiden valinta.

STARK-työlaitteiden myyntiverkosto ulottuu Suomen lisäksi mm. Ruotsiin, Norjaan, Viroon, 
Latviaan, Liettuaan ja Venäjälle.

www.stark.fi

Rollsteel oy
Korkealuokkaisten ohutlevyn rullamuovauslaitteistojen suunnittelu, valmistus ja AfterSales 
-palvelut.

www.rollsteel.fi

lapinlahden Koneistus oy
Lapinlahden Koneistus Oy on aina pitänyt keskeisinä arvoinaan hyvää työyhteisöä ja oma-
aloitteista jatkuvaa kehittymistä. Niinpä siitä on tullutkin toimitusvarma koneistuksen osaaja, 
jonka henkilöstön palveluhaluun ja -kykyyn luottaen asiakas voi huoletta keskittyä omaan 
työhönsä.

www.lapinlahdenkoneistus.fi

SmartWell oy
SmartWell Oy toimittaa tuotantoteknologiaan ja koneenrakennukseen liittyviä suunnittelu-, 
asiantuntija- ja projektijohtopalveluita sekä kokonaistoimituksia teollisuudelle ja energiantuo-
tantoon. Palvelujen ja tuotteiden avulla parannetaan asiakkaiden tuotantolinjojen  
turvallisuutta, tehokkuutta, toimintavarmuutta ja kilpailukykyä.

Käytössäsi on kokenut tiimi, joka ymmärtää liiketoimintaasi, tuntee teollisuuden prosessit ja 
omaa vahvan taustan kehittää ja toteuttaa energia- ja resurssitehokkaita ratkaisuja.  
Ylivoimainen palvelukyky ja hinta-laatusuhde saavutetaan verkostomaisella toiminnalla.

www.smartwell.fi
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Geotools oy
Geotools Oy on Leppävirralla toimiva koneistettujen tuotteiden valmistaja. Valmistamme  
tuotteita sorvaamalla, jyrsimällä, koneistamalla, polttoleikkaamalla ja hitsaamalla. Monipuoli-
nen konekantamme takaa laadukkaat ja mittatarkat tuotteet ja nopeat toimitukset asiakkaille.

Valmistettavien tuotteiden sarjakoot voivat olla yksittäisistä kappaleista tuhansiin  
kappaleisiin. Asiakaskuntamme koostuu niin kotimaisista kuin kansainvälisistä teknologia-alan 
ammattilaisista.

www.geotools.fi

LEPPÄVIRTA

Gebwell oy
Gebwell Oy on ympäristöystävällisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen suunnitteluun ja  
valmistukseen erikoistunut yritys. Yrityksen lämmitystuotevalikoimassa on kaukolämmönjako-
keskukset, lämpöpumput ja energiavaraajat sekä käyttövedenlämmittimet.

Laajassa tuotevalikoimassa on sopiva ratkaisu kaikenkokoisiin ja -tyyppisiin kiinteistöihin: 
omakotitaloista kerrostaloihin, suuriin julkisrakennuksiin ja teollisuuskiinteistöihin. Vuoden 
2016 lopussa Suomen johtava alkusammutuskaluston valmistaja leppävirtalainen Pivaset Oy 
fuusioitui Gebwell Oy:hyn. Alkusammutustuotteet ja sähkö- ja metallituotteiden sopimusval-
mistus myydään jatkossakin Pivaset tuotemerkillä.  Gebwell Oy:n pääkonttori ja 20 000 neliön 
tuotantotilat sijaitsevat Leppävirralla.

www.gebwell.fi

VAK oy
VAK Oy on yksi Pohjoismaiden merkittävimmistä kuljetuskaluston valmistajista. Suomessa 
VAK on eristettyjen kuormatilojen ja perävaunujen valmistuksen markkinajohtaja. Tuotemerkki 
tunnetaan hyvin myös Ruotsissa, jonne perävaunuja on viety vuodesta 1993 alkaen.

VAK Oy tytäryhtiöineen takaa, että kuljetusyritys saa VAK:lta kokonaisvaltaista palvelua.  
Palvelumme kattavat paitsi tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen myös hiiden huollon. 
Vuokrauspalvelujamme tarjoaa tarpeen vaatiessa tilapäiskalustoa. Mikäli et halua investoida 
uuteen kalustoon, voit tiedustella vaihtokalustoamme.

www.vak.fi

oplatek Group oy
Oplatek on Pohjois-Euroopan johtava fotoniikan ratkaisutoimittaja yli 30 vuoden kokemuk-
sella. Valmistamme optista kuitua, optisia komponentteja, hienomekaniikkaa sekä opti-
sia kokoonpanoja laitevalmistajille. Räätälöity palvelumme kattaa kaikki tuotantovaiheet 
suunnittelusta sarjatuotantoon. Vahvuutemme on erikoisosaamistemme yhdistelyssä, ja 
kun toimitamme optisten komponenttien lisäksi kokoonpanon ja sen vaatiman hienome-
kaniikan, voimme taata komponenttien yhteensopivuuden ja kokoonpanojen toimivuuden 
kokonaiskustannustehokkaasti.

Olemme valmiita ratkaisemaan fotoniikan haasteesi!

www.oplatek.com

lK Porras oy
Valmistamme teräksestä CE- merkittyjä kierreportaita, suoria portaita, suojakehiä, teräs- ja 
hoitotasoja. Kierreportaamme saatavana myös paloluokiteltuina R30 tyyppihyväksynnällä.

www.lkporras.fi

Jarmatic oy
Jarmatic Oy on Leppävirralla sijaitseva metallialan yritys, joka on perustettu vuonna 2005. 
Yrityksen toimialaa ovat ohutlevy- sekä jauhemaalaustyöt. Yritys tekee alihankintana mm. 
LVI-tuotteita, paloturva- ja arkistokaappeja, kassilokeroita sekä toimisto-ergonomia tuotteita.

Haluamme olla asiakkaan kanssa yhteistyössä jo tuotteen suunnittelusta lähtien, varmistaak-
semme mahdollisimman tehokkaan ja meidän konekannallemme sopivan tuotantotavan.

www.jarmatic.fi

HögforsGSt oy
HögforsGST Oy on Suomalainen alansa edelläkävijä, joka on erikoistunut korkeatasoisten 
kaukolämpö- ja -kaukokylmäjärjestelmien sekä teollisuuden lämmitys ja jäähdytyskoneikkojen 
valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin.

Tuotevalikoima kattaa kaukolämpökeskukset pientaloista suurkiinteistöihin, kaukokylmäkes-
kukset sekä teollisuuden lämmityksen ja jäähdytyksen erikoissovellukset. Tuotevalikoimaan 
kuuluvat myös komponenttituoteperheet, jotka mahdollistavat lämmitys-sekä jäähdytysjärjes-
telmien pidemmän elinkaaren pienemmin huoltokustannuksin. Tuotteet soveltuvat sekä  
uudis- että saneerauskohteisiin.

HögforsGST Oy:lle ja tuotteille on myönnetty avainlippu- sekä suomalainen vastuunkantaja 
merkin käyttöoikeus.

www.hogfors.com/gst

tuometall oy
Tuometall Oy on teknologiayritys, jolla on vuosikymmenten kokemus erilaisten biomassojen 
käytöstä ja siirrosta. Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja toimittaa luotettavia ja kustannuksiltaan 
tehokkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja biomassan hyödyntämiseen, energian tuotantoon ja 
puunjalostusteollisuuteen.

Olemme vahvasti mukana myös käynnissä- ja kunnossapitoon liittyvissä toimeksiannoissa. 
Tuometall huoltaa, ylläpitää, optimoi ja päivittää sekä omia että muiden valmistamia  
kuljetinlaitteita ja -järjestelmiä.

Vahvuutemme on bioenergiaketjun kokonaishallinta ”kannolta kattilaan”. Se on lupaus  
asiakkaillemme innovointikyvystä ja laaja-alaisesta osaamisesta, joka tuo tehokkuutta ja  
kannattavuutta bioenergian tuotantoon. Tuotteemme valinnut asiakas voi olla tyytyväinen  
ratkaisuunsa koko sen elinkaaren ajan.

www.tuometall.fi

oravikosken Konepaja oy, oRKP
Putkikannakejärjestelmien ja teräsrakenteiden valmistus prosessi- ja voimalaitosteollisuu-
delle. Saksalaisen Lisega AG putkikannake- valmistajan edustus/agentuuri Suomessa.

www.orkp.net
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Supset oy
Supset Oy on Pohjois-Savossa, Leppävirralla toimiva CNC-koneistukseen keskittyvä sopi-
musvalmistaja. Vuonna 2005 perustettu yrityksemme työllistää 17 alan ammattilaista.  
Valmistamme yksilöllisiä, asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä osia sekä osakokonai-
suuksia. Tuotteiden suunnittelussa käytämme SolidWorks suunnitteluohjelmistoa. Tärkeimpiä 
arvojamme ovat asiakaslähtöisyys, rehellisyys ja palvelualttius. Tavoitteenamme on luoda  
pitkäjänteistä, molemminpuolin hyödyttävää, yhteistyötä sopimusasiakkaidemme kanssa. 
Laaja yhteistyöverkostomme mahdollistaa tarvittaessa tuotteille hitsaus-, pinta- ja  
lämpökäsittelyt sekä maalaukset.

www.supset.fiPertemet oy
Pertemet Oy toimii eri teollisuusalojen alihankkijana ja sopimusvalmistajana. Ydinosaamista 
ovat erilaiset ohutlevy-, hitsaus-, muotoonpuristus- ja kokoonpanotyöt. Tuotteiden raaka-
aineina käytetään ruostumatonta ja hiiliterästä, joista valmistetaan osia sekä osa- ja tuote-
kokonaisuuksia esimerkiksi ammattikeittiölaitteisiin, lämmönsiirtimiin, ilmastointilaitteisiin 
ja tilaelementtirakennuksiin. Yritys toimii perinteikkäässä teollisuus- ja ruukkiympäristössä 
Sorsakoskella.

www.pertemet.fi

SK-tools oy
SK-Tools on luotettava kumppanisi tuotantotyövälineiden valmistuksessa. Suunnittelemme, 
valmistamme ja huollamme metalliteollisuuden työvälineet ja koneenosat modernein  
menetelmin sekä vankalla ammattitaidolla, sukupolvien käsityöperinnettä kunnioittaen.

Olemme pieni, mutta asiantunteva yritys. Se mahdollistaa joustavan ja yksilöllisen, tarpeisiisi 
vastaavan palvelun sekä ketterät toimintaresurssit. Autamme sinua koneistustarpeissasi ja 
ratkaisemme tarvittaessa niin pieniä kuin suuria tuotanto- ja työvälineisiisi liittyviä haasteita.

Toimimme valtakunnallisesti Sorsakoskelta käsin, tarjoten ensiluokkaista ja  
kustannustehokasta palvelua innovatiivisella asenteella.

www.sk-tools.fi

Sorsakosken Konepaja oy
Sorsakosken Konepaja Oy on erikoistunut vaativien putkilämmönvaihtimien ja paineastioi-
den valmistukseen. Lisäksi toimitusohjelmaan kuuluvat putkistot, säiliöt, prosessilaitteet, ym. 
paineelliset ja paineettomat konepajatuotteet sekä asennukset kyseisille tuotteille. Toimitus-
laajuuteemme kuuluvat laadunhallinta, laitteiden mitoitus TEMA- ja PED normien mukaisesti, 
suunnittelu, materiaalihankinnat, valmistus, dokumentaatio ja asennus.

Sorsakosken Konepaja Oy:n historia juontaa juurensa Mesera Sorsakoski Oy:n ja Sorsakoski 
Works Oy:n liiketoiminnasta. Henkilöstöllämme on vuosien kokemus konepaja tuotteiden,  
painelaitteiden ja erityisesti putkilämmönvaihtimien suunnittelusta ja valmistamisesta.  
Toimitilamme sijaitsevat perinteikkäällä Sorsakosken teollisuusalueella Pohjois-Savossa.

www.sk-works.fi

PIEKSÄMÄKI

Bodycote lämpökäsittely oy
Olemme erikoistuneet terästen ominaisuuksien (mm. kovuus, kulutuskesto, korroosiokesto ja 
lujuus) parantamiseen lämpökäsittelyyn avulla. Palvelemme teitä Pieksämäeltä yli 30 vuoden 
kokemuksella sekä kansainvälisen yhteistyöverkoston ja osaavan henkilöstön avulla.

www.bodycote.fi

ekin Muovi oy
Lujitemuovin erikoisosaamista. Olemme vuonna 1981 perustettu lujitemuovialan monipuolinen 
osaaja, yrityksemme on vakavarainen perheyritys. Valmistamme ja suunnittelemme lujitemuo-
vialan tuotteita asiakkaan tarpeiden ja mittojen mukaan. Tarjoamme asiakkaillemme kokonais-
valtaista palvelua, alkaen tuotekehityksestä tuotteen suunnitteluun ja siitä lopullisen tuotteen 
yksittäis- tai sarjavalmistukseen. Myös automaatio tasoleikkauspalvelut! Leikkaamme kui-
tuja/kankaita yms. materiaaleja cnc-tasoleikkauskoneellamme.

www.ekinmuovi.fi

erikoissorvaus M. Korhonen oy
Erikoissorvaus M. Korhonen Oy on Pieksämäellä sijaitseva vuonna 1988 perustettu metallin 
alihankintakoneistukseen keskittynyt perheyritys. Tarjoamme CNC-koneistusta kuudella  
nykyaikaisella työstökoneella

www.erikoissorvaus.fi

Parmarine oy
Parmarine Oy on suomalainen yritys, joka on erikoistunut valmistamaan kylpyhuoneita ja sau-
napesuhuoneita rakennustuotantoon sekä hyttejä, WC-tiloja ja palo-ovia laivateollisuudelle.

www.parmarine.fi

SKM Stainless oy
SKM Stainless Oy on perinteikäs ja luotettava kokonaistoimittaja joka suunnittelee ja val-
mistaa erilaisia säiliö- putkisto- ja laitekomponentteja ruostumattomista-, haponkestä-
vistä- ja duplex teräksistä sekä muista kirkkaista erikoisteräksistä kuten titaanista. Kone-
pajan tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat erilaiset paineastiat, säiliöt, reaktorit, savukaasupe-
surit, putket, putkenosat ja putkistoesivalmisteet kokonaistoimituksina suunnittelusta aina 
työmaa-asennuksiin.

Konepajan historia ulottuu katkeamattomana aina 1950-luvulle, jolloin Hackman aloitti kirkkai-
den prosessisäiliöiden valmistuksen Leppävirran Sorsakoskella. Nykyisissä tiloissa Leppävir-
ralla konepaja on toiminut vuodesta 1996 alkaen.

www.skmstainless.fi

Franke Finland oy
Franke on sveitsiläinen yhtiö, joka toimii useilla eri markkina-alueilla maailmanlaajuisesti. 
Yhtiö on perustettu vuonna 1911. Franke on maailman suurin keittiöaltaiden ja pesupöytine 
valmistaja ja on aina eturivissä uusien materiaalien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Franke Finland Oy on osa Franke-konsernia, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat kotikäyttöön 
tarkoitetut altaat, pesupöydät, liesikuvut, kylpyhuonevarusteet ja saniteettikalusteet. Teh-
taamme sijaitsee Pieksämäellä, Naarajärven taajamassa. Tehdas on rakennettu vuonna 1970.

Franke Medical Oy on Suomen johtava välinehuoltojen laitteiden ja välineiden valmistaja ja 
toimittaja. Asiakaskohtainen ja asiakkaan vaatimukset ja toivomukset huomioiva ajattelu-
mallimme ja todellinen yhteistyö, josta olemme saaneet paljon kiitosta, ovat luoneet pohjan 
menestyksellemme, joka on jatkunut jo yli 38 vuotta - ainoana kotimaisena pesu- ja desinfi-
ointikonevalmistajana. Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme näkevät meidät yhteistyö-
kumppaneina, jonka tuotteet ja palvelut ovat vertaansa vailla niin toimivuuden, muotoilun kuin  
kestävyydenkin suhteen. Emme pidä markkinajohtajan asemaamme itsestään selvyytenä, 
vaan teemme lujasti töitä sen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

www.franke.com
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MV-Welding oy
Putkilinjojen ja paineastioiden valmistus sekä teollisuuden kunnossapitotyöt.

www.mvwelding.fi

KPA unicon oy
KPA Unicon on suomalainen energiateknologiaa toimittava yritys, joka on erikoistunut kattila-
laitos- ja voimalaitosprojekteihin ja laitosten elinkaaripalveluihin. KPA Uniconin ratkaisut hyö-
dyntävät niin biopolttoaineita kuin fossiilisiakin polttoaineita tehokkaasti. Yritys työllistää noin 
255 henkilöä ja sen päätoimipaikat sijaitsevat Pieksämäellä ja Kiuruvedellä.

www.kpaunicon.com

Normek oy
Normek on Pohjoismaiden johtava teräsrakentamisen sekä lasi- ja muiden julkisivuratkaisujen 
toimittaja. Yhtiö tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun aina rakenteiden suunnittelusta ja  
valmistuksesta asennukseen. Normekin vahvuuksia ovat korkealaatuinen projektinhallinta-
osaaminen sekä mittava oma valmistuskapasiteetti, jotka takaavat laadukkaat ja nopeat  
toimitukset sekä toimitusvarmuuden. Yhtiön tuotteet ja palvelut täyttävät kaikki alan  
asetetut laatu- ja pätevyysvaatimukset. Konsernin liikevaihto on noin 90 miljoonaa euroa ja 
yhtiössä työskentelee noin 350 alan ammattilaista. Normekin tuotantolaitokset ja  
myyntikonttorit sijaitsevat Suomessa ja Ruotsissa.

www.normek.fi

Jt-tuote oy
Valmistamme metallista tuotteita ja osia asiakkaillemme, sekä yrityksille että yksityisille, 
jotka myös tarvittaessa asennamme paikalleen. Teemme teräsrakenteiden hitsaus ja  
kokoonpanotyöt vankalla ammattitaidolla. Kauttamme onnistuu sekä alihankinta että  
vuokramiestyöt eri toimipisteisiin. Toimintamme kulmakiviä ovat laatu ja luotettavuus.

Valmistamme mm: 

• Kaiteet
• Tasot
• Valuma-altaat
• Teräsrakenteet CE-1090- mukaan
• Kiskokaluston osat sekä tuotteet CE-15085 mukaan

www.jt-tuote.fi

Piako oy
Piako Oy on hyötyajoneuvojen päällirakenteisiin erikoistunut yritys. Valmistamme ja asen-
namme päällirakenteet asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Asiakkaitamme ovat logistiikka 
alan yritykset, kunnat ja kaupungit ja hyötyajoneuvojen jälleenmyyjät. Toiminta-alueemme on 
Suomi ja Ruotsi.

www.piako.fi

Pesutekno oy
Yli 25 vuotta Pesuteknon tuotteet ovat olleet luotettavia erinomaisen puhdistustuloksen  
ansiosta. Kehittyneet pesuohjelmamme tarjoavat ratkaisut moniin erilaisiin desinfiointi- ja  
pesuprosesseihin. Tuotteemme soveltuvat mm. veitsien, metallihanskojen, suojaesiliinojen, 
tynnyreiden, muottien, tarjottimien, sekä koneen rasvaisten osien ja tarvikkeiden pesuun. 
Tuotteet ovat kansainvälisesti tunnettuja ja luotettavia, jotkut 1980–luvulla valmistetuista 
pesukoneista ovat edelleen aktiivisessa toiminnassa. 

www.pesutekno.fi

HM Haapakoski oy
Haapakoskella on valmistettu sulkuluukkuja, venttiilejä, putkia ja putken osia sekä erilaisia 
metallialan tuotteita vuodesta 1842 alkaen – yhtäjaksoisesti jo 175 vuoden ajan.

Tänä päivänä HM Haapakoski Oy on nykyaikaisesti toimiva tilauskonepaja, joka sulkuluukku-
jen, venttiilien sekä putkien ja putken osien valmistuksen ohella vastaa asiakkaiden moninai-
siin tarpeisiin valmistamalla ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä asiakkaiden 
tilausten mukaisia tuotteita.

HM Haapakoski Oy tunnetaan toimitusvarmasta ja asiakaslähtöisestä palvelustaan, vahvasta 
metallialan tietotaidostaan sekä pitkäaikaisesta kokemuksestaan sulkuluukkujen ja venttiilien 
valmistajana, mutta ennen kaikkea laadukkaista, käyttövarmoista ja kokonaistaloudellisista 
tuotteistaan.

www.hmhaapakoski.fi PHK Works oy
PHK Works Oy on pieksämäkeläinen tilauskonepaja. Toimialamme on jaettu 3 osa-alueeseen: 
Kiskokaluston komponenttien valmistus (Sertifikaatit EN 15085-2 ja ISO 3834-2), Rautatie-
vaihteiden osat ja asiakkaiden valmistusmenetelmien/työapulaitteiden kehittäminen. Yrityk-
sellä on aputoiminimi PHK Rail.

www.hitsausjakoneistus.fi

Pieksämäen Rautarakenne oy
Pieksämäen Rautarakenteella on vankka kokemus erilaisten metallirakenteiden valmistuk-
sesta ja asennuksista. Teemme yksittäisiä rakenteita ja sarjatuotteita joko mittatilaustyönä tai 
kokonaisvastuullisena toimittajana. Tarvittaessa huolehdimme myös toimitustemme  
ylläpidosta ja huollosta. Omien tuotteidemme lisäksi asennamme tilaustyönä tai alihankintana 
erilaisia teräsrakenteita.

Tuotteitamme ovat esimerkiksi teräsrakenteet ja -rungot, teräs- ja alumiiniovet,  
ikkunankehykset, portaat sekä pyörätuoliluiskat. Valmistamillamme teräsrakenteilla on  
CE-merkintä. Palvelumme lähtee asiakkaiden tarpeiden ja kohteen  
erityispiirteiden kartoituksesta ja kattaa tarvittaessa kaiken suunnittelusta valmistukseen ja 
asennukseen. Kiinteä yhteistyöverkostomme mahdollistaa laajat ja monipuoliset  
kokonaistoimitukset, joissa tarvittaessa hyödynnämme kumppaneiden osaamista, menetelmiä 
ja toimituskapasiteettia.

www.pmkrautarakenne.fi
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RSt lapit oy
Metallin erikoisosaamista. Olemme vuonna 1992 perustettu metallialan monipuolinen osaaja, 
yrityksemme on vakavarainen perheyritys. Valmistamme ja suunnittelemme metallialan  
tuotteita asiakkaan tarpeiden ja mittojen mukaan. Tarjoamme myös vesileikkauspalvelua  
nykyaikaisella 3D-vesileikkurillamme. Pystymme vesileikkaamaan myös putkia.

www.rstlapit.fi

PK Kanavat oy
Valmistamme asiakkaidemme tarpeiden mukaiset ilmanvaihtokanavat ja -osat mittatilaustyönä 
sekä saneeraus- että uudisrakennuskohteisiin. Tarjontamme käsittää myös konehuoneiden 
valmistuksen, rakennuspeltilistat ja muut ohutpeltityöt niin yrityksille kuin yksityisille.

Toimitilamme sijaitsevat Pieksämäellä, josta on hyvät yhteydet eri puolille Suomea. Lisäpal-
veluna meillä on oma kuljetuspalvelu, jolloin toimitamme tuotteet sovittuun kohteeseen sovit-
tuna aikana.

Valmistamamme SmokeDuke® -savunhallintakanavat on testattu Eurooppalaisen standardi-
soimisjärjestelmän CE600 120(h0) S1500 single mukaisesti. SmokeDuke® – suorakaidekana-
vat  on suunniteltu savun ja savukaasujen poistamiseen rakennuksista. SmokeDuke® -savun-
hallintakanavat täyttävät standardin EN 12101-7 suoritustasovaatimukset.

Noudatamme koko tuotannossamme samaa sertifioitua valmistusmenetelmää. Näin pys-
tymme takaamaan tilaajille rakennusmääräysten edellyttämät ilmanvaihtokanavat!

www.pkkanavat.fi

temoni oy
JÄMÄKÄLLÄ OTTEELLA. TAKUUVARMASTI.

Temoni Oy on Pieksämäellä palveleva ketterä metallipaja, joka tarjoaa laaja-alaista osaamista 
hitsaus- ja metallitöissä (alihankita, kokoonpanotyöt, protot, hitsaus...).

Ota yhteyttä ja kerro tarpeesi niin katsotaan miten ne voidaan yhdessä toteuttaa.

www.temoni.fi

Suomilaser oy
SuomiLaser Oy on perustettu vuonna 2012 ja se keskittyy teollisuudessa toimivien  
tuotannollisten yritysten levyjen laserleikkuu- ja jatkojalostuspalveluiden tuottamiseen.

www.suomilaser.fi

Suomi-Hitsaus oy
Suomi-Hitsaus Oy on Pieksämäellä sijaitseva metallialan yritys. Tarjoamme hitsaus- ja asen-
nuspalveluita pääasiassa alihankintatyönä.

www.suomi-hitsaus.fi

Varpa-Set oy
Varpa-Set Oy on vuonna 1992 perustettu metallialan yritys. Olemme erikoistuneet eri metal-
lien ja muovien alihankintakoneistukseen. Toimintamme päämuotoja ovat: sorvaus, jyrsintä, 
poraus ja kierteytys. Valmistamme sekä yksittäiskappaleita että sarjoja. Tuotannossa yleisim-
min käytettävät raaka-aineet ovat mm. Fe, 41CrMo, RST, HST, alumiini ja erilaiset muovit.

Lämpökäsittelylaitos sijaitsee vieressämme, joten lämpökäsittelyt valmiille tuotteille saa-
daan nopeasti. Asiakkaan tilaamiin tuotteisiin on mahdollista myös saada yhteistyöverkoston 
kautta sähkö- ja kuumasinkitykset, maalaukset sekä hiekkapuhallukset. Lisäksi hitsaustyöt  
onnistuvat kauttamme.

www.varpaset.fi

tH Sermec oy
Teollisuuden mekaaninen kunnossapito, kone- ja laiterakennukset, asennukset ja 
teräsrakenteet.

www.thsermec.fi

Pro-tot oy
Joustavuus ja vahva ammattitaito, korkea laatutaso sekä toimitusvarmuus sovittuna 
ajankohtana.

• Koneistukset
• Hitsaukset
• Kunnossapito
• Teolliset putkityöt

Toimipisteet Mikkelissä ja Pieksämäellä, toiminta-alueena koko Suomi.

www.pro-tot.fi

VR Group
VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, 
logistiikan ja infran palveluyritys. Perustehtävämme on tarjota asiakkaille korkealaatuisia ja 
ympäristöystävällisiä matkustamisen ja logistiikan palveluita.

VR:n junakaluston kunnossapidon tavoitteena on olla Euroopan halutuin pohjoisten olosuhtei-
den kunnossapitopalvelujen osaaja. Pieksämäen konepajamme vastaa tavaravaunujen huol-
losta ja valmistuksesta. Lisäksi huollamme dieselvetureita ja ratatyökoneita.

Valmistamme asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin tavaravaunuja, jotka kestävät teollisuus-
ympäristön ja liikenteen erittäin vaativat olosuhteet. Syvällinen ymmärrys junakaluston vaati-
muksista ja tiivis asiakasyhteistyö varmistavat laadukkaan suunnittelun ja valmistuksen. Huol-
tomme piiriin kuuluu yhteensä noin 9 000 tavaravaunua.

www.vrgroup.fi
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NK-tuote oy
NK-Tuote Oy on vuonna 1986 perustettu perheyritys, joka valmistaa pääsääntöisesti lypsy- ja 
lihakarjatilojen käyttöön karkearehun ruokintalaitteita. Päätuotteet ovat Mattoruokkijat,  
kuljetinjärjestelmät, täyttöpöydät, ruokinta-automaatio ja valvomo-ohjelmistot. NK-Tuote on 
omalla alallaan ja alueellaan markkinajohtaja.

Yhtiön markkina-alue  on tällä hetkellä Norja, Suomi ja Ruotsi, joissa tuotteet myydään saman 
yhteistyökumppanin kautta. Viennin osuus on noin 60-70% liikevaihdosta. Vahvuutemme on 
osaava henkilökunta ja pitkä kokemus toimialalla, sekä markkinoiden luotettavimmat tuotteet.

Toimitusvahvuutemme on hyvä alihankkijaverkosto Suomessa ja varsinkin Pohjois-Savossa. 
Itse olemme Pielaveden tehtaalla keskittyneet pääsääntöisesti vain kokoonpanoon, joten pys-
tymme toimittamaan muihin kilpailijoihimme nähden nopeammalla toimitusajalla, joka on  
meidän alalla todella suuri markkinaetu.

www.nktuote.com

linjalaite oy
Linjalaite Oy tekee teollisuushuoltoja, manuaalikoneistusta sekä laitesuunnittelua ja 
-rakennusta.

www.linjalaite.fi

Metalpa oy
Metalpa Oy on metallialan yritys, joka on erikoistunut vaativiin hitsaustöihin. Valmistamme 
ruostumattomista ja haponkestävistä materiaaleista prosessiputkistoja, putkistoesivalmisteita 
ja painelaitteita. Palveluihimme kuuluvat lisäksi teollisuusputkistojen ja koneosien asennuspal-
velut ja koneistourakointia.

www.metalpa.fi

ecomet oy
Ecomet Oy on 1986 perustettu alihankinta tilauskonepaja, tuotantomme käsittää kaikentyyp-
pistä hitsattavaa, raskasta ja keskiraskasta teräsrakennetta - hiili ja austeniittisistä teräksistä 
(RST, HST, Duplex). Valmistamme tuotteita mm. kaivos-, rakennus-, rautatie- ja energiateolli-
suuden tarpeisiin. Myös painelaitteet, erilaiset säiliöt, putkistot ja kanavat kuuluvat osaamis-
alueeseemme. Valmistuksemme kattaa myös CE-merkityt kantavat teräsrakenteet luokissa 
EXC1...EXC3.

www.ecomet.fi

RAUTALAMPI

Morehouse oy
Olemme suomalainen erikoiskonttien ja -tilojen valmistamiseen erikoistunut yritys.

Konttien käyttö erilaisissa käyttötarkoituksissa on lisääntynyt viime vuosina  
räjähdysmäisesti. Syy löytyy kuljetuksen helppoudesta ja edullisuudesta sekä monipuolisesta 
muokattavuudesta.

Morehouse on kokenut erikoiskonttien valmistaja. Olemme sijoittaneet kontteihin mitä erilai-
simpia toimintoja sekä prosesseja. Morehouse -tuotteet toimitetaan asiakkaalle valmiinta ja 
varustettuina.

www.comm7.fi

www.morehouse.fi

Haapajärven Kome oy, Rautalampi
KOME Rautalammin tehtaan tuotteisiin kuuluvat raskaan kaluston kuorma-autojen ja perä-
vaunujen valmistus. Erikoisosaaminen keskittyy komposiittiturve-hake- ja umpikorituotteisiin.

www.kome.fi

PIELAVESI

Karhulan Metalli Ky
Toimintaamme kuuluu seuraavat palvelut:

• alihankinta ja asiakkaiden tilaustyöt
• maatalouskoneiden korjaus
• putkentaivutus
• myös jonkin verran teräksen myyntiä

www.karhulanmetalli.fi

team-Steel oy
Olemme rautalampilainen laitevalmistukseen erikoistunut alihankintakonepaja.  
Erikoisosaamistamme ovat yksilölliset teräsrakennetoteutukset ja niiden korkea laatu.

• Teollisuushallien ja vaativien rakennuskohteiden teräsrakenteet
• Teräsrakenteiden ja komponenttien valmistus
• Merikonttien modifikaatiot

www.team-steel.fi

terämeka Ky
Terähuollot ja -asennukset sekä terien myynti - ammattitaidolla ja takuulla.

www.terameka.fi

RAUTAVAARA

Divimodul oy
Divimodul Oy keskittyy patentoidun automaattisesti itsesäätyvän DIVSMART nestevirran 
jakolaitteen tuotekehitykseen ja markkinointiin. Laite mahdollistaa tasaisen virtauksen jaon, 
joka on käytännössä tunteeton kuormituseroille. Laite sisältää ylivoimaisia tuoteominaisuuk-
sia. Laite soveltuu sekä hydraulisylinteri että hydraulimoottori käyttöön. Esimerkkejä  
käyttökohteista: ajorampit, autokannet, portit, lukituslaitteet, nostosillat, kapellit ja peitteet 
kuorma-autoissa sekä hydraulivetoisten ajoneuvojen vetomoottorien synkronointi.

www.divimodul.fi
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Rautavaaran Modulmet oy
Rautavaaran Modulmet Oy on vuonna 2002 perustettu yritys, joka harjoittaa konepajaliiketoi-
mintaa strategiaan valituilla neljällä sektorilla:

• koneistustyöt mm. monitoimisorveilla ja työstökeskuksella MORI SEIKI NT 4250 DCG 
1500SZ, MORI SEIKI NL2500Y/700

• hitsaustyöt, erikoisosaamisena alumiinin ja RST hitsaus
• kokoonpanoalihankinta
•  prosessilaitosten ja kaivosyritysten kulutusosien valmistus ja kunnostus sekä laitteiden 

kunnossapito ja modernisointityöt joustavasti
• protojen valmistus ja valmistettavuuden kehittäminen suunnittelutoimistoille ja yhteistyö-

yrityksille

www.modulmet.com

Hydroline oy
Hydroline Oy on Suomen johtava, vaativaan käyttöön tarkoitettujen hydraulisylintereiden 
suunnitteluun, valmistamiseen ja elinkaaripalveluihin erikoistunut perheyritys. Yritys on hyd-
rauliikka-alan edelläkävijä sekä yksi nykyaikaisimmista toimijoista kansainvälisesti. Hydrolinen 
asiakkaita ovat maailman johtavat kone- ja laitevalmistajat aloillaan. Yli 50 vuoden kokemus 
alalta ja sitoutuminen asiakkaan tarpeisiin ovat yrityksen menestystekijöitä.

Asiakkaan tarpeiden mukaan kehitettyjen ja valmistettujen sylintereiden lisäksi yrityksen tar-
jontaan kuuluvat mäntätoimiset paineakut, järjestelmäkokoonpanot sekä monipuoliset pal-
velut, kuten huolto- ja kunnostuspalvelut sekä huoltotyökalut ja -ratkaisut. Modernit tuotan-
totilat sijaitsevat Vuorelassa, Siilinjärvellä sekä Puolan Stargard Szczecinskissä. Hydrolinen 
tavoitteena on kasvaa sekä laajentaa toimintaa kansainvälisesti.

www.hydrolinegroup.com

SIILINJÄRVI

Simetek Works oy
Simetek Works Oy on teollisuuden tilaus- ja alihankintakonepaja sekä kunnossapidon kump-
panuusyritys Siilinjärvellä. Tarjoamme kokonaispalveluketjun, suunnittelusta valmiiseen käyt-
töönottoon. Asiakkaitamme ovat prosessiteollisuus, lämpö- ja energialaitokset, kone- ja 
laitevalmistajat.

Vahvuutenamme on pitkäaikainen kokemus ja yli 50 ammattilaisemme osaaminen sekä 
monipuolinen konekanta. Asiakkaidemme tuotantoprosessien tuntemus on myös vahvuu-
tena ongelmatilanteiden ratkaisuissa. Projektiasiantuntemuksemme ja konepajakapasiteet-
timme varmistavat, että projektit toteutetaan täsmällisesti aikataulussa ja laadukkaasti 
ammattitaidolla.

www.simetek.com

SP Stainless oy
Ruostumattomat ja haponkestävät putkistot, esivalmisteet ja prosessilaitteet.

www.spstainless.fi

Airmist oy
Airmist Oy on vuonna 1988 perustettu ilmastointiosia valmistava perheyritys. Yritys valmistaa 
mittatilaustyönä pääasiassa suorakaidekanavia ja -kanavaosia sekä mm. konehuoneiden osia, 
kuljetuskanavaosia, höyrykupuja ja rakennuspeltilistoja. Tuotantotilamme sijaitsevat Kuopion 
pohjoispuolella Toivalan pienteollisuusalueella.

Toimintamme perustuu pitkän kokemuksen myötä jalostuneeseen ammattitaitoon ja nykyaikai-
sen konekaluston hyödyntämiseen. Keskeinen sijainti yhdessä toimivan logistiikan kanssa var-
mistavat nopeat ja luotettavat toimitukset suoraan asiakkaiden rakennuskohteisiin.

www.airmist.fi

Kuopion Rakenneasennus oy
Kuopion Rakenneasennus Oy on vuonna 1987 perustettu metallialan alihankintakonepaja. 
Valmistamme keskiraskaat ja raskaat teräsrakenteet mm. rakennusliikkeiden, infrarakentajien 
ja teollisuuden tarpeisiin. Palvelemme myös lukuisia muita rakennusalan yrityksiä pienemmis-
säkin hankinnoissa. Toimialueemme on koko Suomi. Olemme erikoistuneet runkorakenteiden, 
siltarunkojen, tasojen, piippujen, portaiden ja säiliöiden valmistukseen ja asennustyöhön. Pal-
veluumme kuuluvat myös hitsaus-, korjaus-, purku- ja asennustyöt. Pintakäsittelyt mm. kuu-
masinkitys ja märkämaalaus.

Valmistamme tuotteet standardin SFS EN 1090-2 +A1 vaatimusten mukaisesti. Tuotteil-
lemme on myönnetty CE- merkintäoikeus toteutusluokkaan EXC3 asti.

www.rakenneasennus.fi

toivalan Metalli oy
Toivalan Metalli Oy on terästöiden rautainen ammattilainen, joka on toiminut alihankintayri-
tyksenä Siilinjärven Toivalassa jo vuodesta 1978. Meidät tunnetaan rehellisestä työstä, tinki-
mättömästä laadusta ja ratkaisukeskeisestä toimintatavasta. Tarjoamamme kattaa mm:

• metallityöt
• laser-leikkaukset
• levytyöt
• putkentaivutukset
• kantavat teräsrakenteet CE-merkittyinä

www.toivalanmetalli.fi 

Aku-tec oy
Elintarvike-, juoma- ja biofarmateollisuuden ammattilainen. 
Päätoimialamme on prosessi-, paine- ja kaasuputkistot teollisuudelle, sekä vaativat teräsra-
kennetyöt, hoitotasot ja erinäisten moduulien esivalmistukset tehtaallamme Suonenjoella.  
Yrityksellämme on käytössä Inspectan sertifioimat hitsauksen laatujärjestelmät 3834-2, sekä 
teräsrakenteiden laatujärjestelmä 1090-2. Käytössämme on useita orbitaali-tic hitsausrobot-
teja, jotka yhdessä ammattitaidon kanssa takaavat työmme korkean laadun.

Erikoisosaamisemme on ruostumattomassa ja haponkestävässä teräksessä, mutta tarvitta-
essa työstämme myös titaaniseoksia. Toimimme Flowtrend venttiilien, tiivistesarjojen ja  
säiliötarvikkeiden maahantuojana ja jälleenmyyjänä. Lisäksi toimimme maahantuojana ja 
jälleenmyyjänä LP-kolding säiliöille. Työskentelemme mm. elintarvike- ja juomateollisuu-
delle, kemian- ja lääketeollisuudelle, energia- ja vesiteollisuudelle, paperiteollisuudelle sekä 
rakennusteollisuudelle.

www.akutec.fi

SUONENJOKI

Al Metal oy
Olemme metallitöiden tilauskonepaja. Asiakkainamme on tällä hetkellä yritykset, jotka tarvit-
sevat hitsaustyötä ja valmistamiemme osien kokoonpanon ammattilaista. 

Laajennamme toimintaamme tulevaisuudessa  palvelemaan rakennusliikkeitä sekä suuria 
rakennuttajia kuten kaupunkeja ja rakennusalan yrityksiä. Toimitamme pääsääntöisesti koko-
naisuuden asiakkaan toimittamien piirustusten perusteella.

www.almetal.fi
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SiNMAChine oy
SINMAChine Oy on suonenjokelainen konepajayhtiö, joka on erikoistunut käytettyjen maan-
rakennuslaitteiden, kuten poralaitteiden, seulojen ja murskainten sekä tienrakennuskoneiden, 
kuten asfalttiasemien ja asfaltointilaitteiden kunnostukseen ja vientiin.

www.sinmachine.fi

Stainless team Finland oy
Stainless Team Finland Oy on vuonna 1998 perustettu ruostumattomien ja haponkestävien 
terästuotteiden valmistamiseen erikoistunut konepaja Suonenjoella. Laaja ja nykyaikainen 
konekantamme mahdollistaa mm. monipuoliset syväveto-, särmäys- ja hitsaustyöt sekä laser-
leikkaustuotteet. Valmistamme tuotteita mm. rakennus- ja telakkateollisuuden sekä teollisuu-
den tarpeisiin. Teemme rst-, hst- sekä al-ohutlevy- ja levytuotteita myös tilaustöinä.

www.stainlessteam.fi

Sakun terähuolto
Teemme puuteollisuuden terähuoltoa sekä metallin koneistusta yksittäiskappaleille ja 
piensarjoille.

www.sakunterahuolto.fi

PCM technology oy
PCM Technology Oy on Suonenjoella sijaitseva putkenosien valmistaja. Valmistamme  
keskeisiä ja epäkeskeisiä kartioita sekä puristettuja kauluksia ruostumattomasta ja  
haponkestävästä teräksestä. Tarjoamme myös laserleikkausta alihankintana.

www.pcmtechnology.fi

tehokoneistus oy
Tehokoneistus Oy tarjoaa laadukasta ja joustavaa koneistus- ja hitsauspalvelua teollisuu-
den toimijoille. Päätoimialamme on laitteiden sekä koneen osien valmistus. Kaikki osat tuote-
taan sopimusvalmistuksena asiakkaan toiveiden mukaisesti yksittäiskappaleista suurempiin 
sarjoihin.

www.tehokoneistus.fi

Viltek oy
Teollisuusputkistojen valmistus sekä kunnossapito ja asennustyöt.

www.viltek.fi

Arctic Machine oy
Arctic Machine Oy on Pohjois-Euroopan johtavia tienhoitoratkaisujen toimittajia. Yritys on 
yksi harvoista tienhoitolaitevalmistajista, joka omilla tuotteillaan pystyy varustelemaan  
kokonaisia tienhoidon yksiköitä - on sitten kyse lumenpoistosta, liukkaudentorjunnasta, tien 
puhdistuksesta tai yksikön varustamisesta älykkäällä ohjausjärjestelmällä ja tiedonkeruulla. 
Yritys toimii kymmenellä markkinalla oman tai kumppaniverkoston kautta. Viennin ja  
ulkomaantoimintojen osuus on yli 60%.

www.arcticmachine.fi

JM Pipe Welding oy
Kaukolämpörakentaminen, muovihitsaus ja ruiskutettava polyuretaanieristys.

www.jminfra.fi

Paakkilan Konepaja oy
Paakkilan Konepaja Oy on erikoistunut vaativaan hitsausta ja koneistusta sisältävien keski-
raskaiden osakokonaisuuksien valmistamiseen. Ydinosaamista mm. vaihdekoteloiden, venttiili- 
ja laakeripesien, runkojen ja nivelten valmistus. Tuotantoketju sisältää työsuunnittelun, levy-
työn, robotti- ja käsihitsauksen, jännityksenpoistohehkutuksen, CNC-koneistuksen, pintakä-
sittelyn sekä kokoonpano ja koekäytöt. Vaativien tarkkojen koneistuksien 3D mittaus laadun 
varmentamiseksi mikrometrien tarkkuudella mitta-alueella X-2000 Y-3000 Z-2000.

Vuonna 1978 perheyrityksenä perustetun Paakkilan Konepaja Oy:n toiminta perustuu pitkäai-
kaisiin asiakassuhteisiin, joista useat ovat syventyneet partnership-suhteiksi.

www.paakkilankonepaja.fi

TUUSNIEMI

lekasteel oy
Metallintyöstön ammattilaiset palveluksessasi. Konepajamme toteuttaa erilaiset metallityöt 
laadukkaasti vuosien ammattitaidolla. Pajamme palveluihin kuuluvat mm. hitsatut kotelo- ja 
teräsrakenteet, hitsaus, koneistus, särmäys, luokkahitsaustyöt sekä purkutyöt. Laitteistomme 
mahdollistaa myös kookkaiden ja muiden vaativien tuotteiden suunnittelu-, ja valmistustyön. 
Yrityksen osaamisalueisin kuuluvat myös metallin työstäminen ja vaativat koneistuspalvelut 
sekä omien tuoteinnovaatioidemme kehitys- ja valmistustyö.

Olemme erikoistuneet myös moottoripyörien, autojen, pienkoneiden sekä muiden moottoriajo-
neuvojen huolto- ja korjauspalveluihin. Toteutamme moottoripyörien kustomointia ja rakenta-
mista. Mp- ja auton renkaiden myynti ja asennus. Tarjoamme myös maatalouskoneiden  
huoltopalvelua. Toimipisteemme sijaitsevat Tuusniemellä ja Kuopiossa.

www.lekasteel.fi

Aikawa Fiber technologies oy
AFT on paperin- ja sellunvalmistuksen laitteisiin erikoistunut asiantuntijayritys joka valmistaa 
ja toimittaa varaosia ja laitteita massankäsittelyyn, lajittelu- ja jauhatusvaiheisiin sekä paperi-
koneen lyhyeen kiertoon.

Varkauden tehtaalla valmistetaan modernia teknologiaa hyödyntäen robotilla ja laserilla  
valmistettuja seularumpuja sekä perinteistä valmistustekniikkaa käyttäen porattuja  
seulalevyjä, rumpuja ja mekaanisesti koottuja seularumpuja ja roottoreita.

www.aikawagroup.com

VARKAUS
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Andritz oy
ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden 
ja palveluiden toimittajista. Sen tuotealueita ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien 
talteenotto ja massankäsittely. Lisäksi ANDRITZ tarjoaa erilaisia biomassakattiloita ja  
kaasutuslaitoksia energian tuotantoon. ANDRITZ HYDRO Oy toimittaa järjestelmiä, laitteita 
ja palveluja vesivoimateollisuudelle.

Varkaudesta toimitamme haihduttamoita ja soodakattiloita sellutehtaille, biomassakattiloita ja 
kaasuttimia sellutehtaille ja energiateollisuuteen sekä näihin laitteisiin liittyviä huoltotöitä ja 
varaosia.

www.andritz.com

Bilke
Bilke pilke-/klapikoneet ovat aina varustettu työtä helpottavalla ja nopeuttavalla automaat-
tisyötöllä. Lehtoniemen Metalli Oy:n kehittämät ja valmistamat Bilke koneet on jo 21 vuoden 
ajan valmistettu ja myyty suoraan tehtaalta Varkaudessa.

www.bilke.net

Best line oy
Best Line Oy on vuonna 1989 toimintansa aloittanut alihankintakonepaja Varkaudesta, joka 
on erikoistunut raskaiden ja keskiraskaiden komponenttien lastuavaan työstöön. Best Line 
Oy:n erikoisosaamista on koneistus karusellisorveilla, suurilla kärkisorveilla, avarruskoneilla ja 
työstökeskuksilla.

Merkittävimmät toimialat joita palvelemme ovat energia- ja voimansiirtoteollisuus,  
prosessiteollisuus ja koneiden rakentaminen.

www.bestline.fi

Blaxar oy
Blaxar Oy on vaativien pintakäsittelyjen ammattilainen, jolla on kolmen vuosikymmenen koke-
mus alalta. Blaxar Oy toimii Varkaudessa sekä Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla.

Varkaudessa 
Pintakäsittely teollisuudelle

• Maalaus
• Raepuhallus
 
Kokkolassa 
Pintakäsittely meriolosuhteisiin 
Pintakäsittely teollisuudelle 
Erikoisolosuhteisiin 
Järjestelmätoimittaja

• Raepuhallus
• Kemiallinen käsittely, anodisointi
• Märkämaalaus, jauhepolttomaalaus

www.blaxar.fi

Kurko-Koponen oy
Koko maan Kurko - Tunnettu ja luotettava nostoalan ammattilainen vuodesta 1961.

Tarjoamme laadukkaita nostoalan palveluita koko Suomen alueella. Hyvän palvelumme 
perusta on yli 50 vuoden kokemus, asianmukainen kalusto, huolelliset nostosuunnitelmat sekä 
osaavat ihmiset. Vuosikymmenten myötä tyytyväiset vakioasiakkaamme ovat kiittäneet toi-
mintavarmuuttamme. Meiltä saat oikean kaluston, oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan.

Olemme suunnitelleet ja valmistaneet Kurko Crane nosturiautoja, joiden ominaisuutena on 
mm. täydet nostoarvot 360 säteeseen. Tuotteet on testattu omassa palveluliiketoiminnassa ja 
niiden myynti on aloitettu 2016.

Nosta Luuri Me Nostamme Loput.

www.kurkocrane.com

www.kurkokoponen.fi

elcoline oy
Sähkö- ja automaatiourakointi sekä kunnossapito. LVIK-urakointi ja -kunnossapito.  
Asiantuntijapalvelut: sähkön laadunvalvonta, tutkimukset ja erilaiset tarkastukset.

www.elcoline.fi

Camman oy
Camman Oy on vuonna 2015 perustettu työstökoneiden CNC-ohjelmointiin erikoistunut 
yritys.

Yritys tekee työstökoneiden ohjelmointia käyttäen Mastercam-ohjelmistoa, käytössä on sekä 
sorvaukseen että 3d koneistukseen sekä dynamiseen työstöön soveltuva järjestelmä kone-
pajoille. Ohjelmistolla voidaan myös suorittaa kappaleiden mallinnuksia, työstöratojen sekä 
menetelmien testausta sekä tuottavuuden tehostamista.

www.camman.fi

Flawless Welding oy
Flawless Welding Oy on 2010 perustettu metallialan yritys Varkaudesta. Olemme  
erikoistuneet kirkkaiden hitsaukseen kuten, alumiini, ruostumattomat, haponkestävät, duplex, 
smo, nikkeli ja titaani.

www.flawlesswelding.fi

BP Asennus oy
Painelaitteiden, putkistojen ja säiliöiden hitsaus-, asennus- ja asennusvalvontatyöt.

www.bpasennus.fi
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MAKi Service engineering oy
MAKI Service Engineering Oy on energiateollisuuden palveluyritys, joka auttaa teollisuutta 
toteuttamaan hankkeet kilpailukykyisesti ja tehokkaasti. Osaamisemme painottuu suunnitte-
luun, valmistukseen ja asennuksien toteuttamiseen. Palvelukokonaisuus sovitaan asiakkaan 
budjetin ja aikataulun mukaisesti. Tärkeintä meille on asiakkaan tyytyväisyys, työturvallisuus 
sekä hankkeen toteuttaminen sovitun aikataulun mukaisesti.

www.makiserviceengineering.com

MetalMix oy
Metalmix Oy on tilauskonepaja, joka valmistaa tuotteita voimalaitos- ja prosessiteollisuuden 
tarpeisiin.

www.metalmix.fi

MHplan oy
MHplan Oy on 2008 perustettu metalliteollisuuden alihankinta ja palveluyritys. Henkilös-
tömme koostuu ammattitaitoisista hitsaajista, asentajista ja asennusvalvojista.

Valmistamme, asennamme ja hitsaamme myös levy- ja teräsrakenteita sekä putkistoja  
asiakkaan tarpeisiin. Tarjoamme teollisuuden mekaanista huoltoa ja kunnossapitoa, hitsausta, 
kone- ja laiteasennuksia, sekä muuta metallin alihankinta- ja tilausvalmistusta.

Vuokraamme osaavaa henkilöstöä kone- ja laiteasennuksiin, kunnossapitoon ja huoltoon,  
levy- ja teräsrakennevalmistukseen, putkiasennukseen ja hitsaukseen sekä asennus- ja  
konepajavalmistuksen valvontaan maailmanlaajuisesti.

www.mhplan.fi

Nordic Power Service oy
Nordic Power Service Oy on vuonna 2011 perustettu voimalaitoskattiloiden- ja  
prosessiteollisuuden huolto- ja korjaustöihin erikoistunut yritys. Asiakkaitamme ovat  
voimalaitoskattilavalmistajat ja prosessiteollisuus.

www.nordicpowerservice.com

lehtoniemen Metalli oy
Konepajateollisuuden sopimus- ja järjestelmätoimittaja.

www.lehtoniemenmetalli.net

SSG Sahala oy
SSG Sahala Oy on teollisuuden elinkaaripalveluihin erikoistunut yritys. Palvelumme kat-
tavat kunnossapito- ja asennusprojektit, kokonaiskunnossapidon sekä kunnonvalvonnan. 
Lisäksi konepajamme valmistavat tuotantoprosesseihin ja koneisiin liittyviä, asiakaskohtaisia 
tuotteita.

www.sahala.fi/SSG

Sisä-Savon Pipe & Welding Service oy
Sisä-Savon Pipe & Welding Service Oy, PWS Oy on Varkaudessa toimiva putkitaivutuksiin ja 
hitsaukseen sekä erilaisiin kattila- ja voimalaitosteollisuuden paineenalaisiin kokoonpanoihin 
erikoistunut alihankintakonepaja.

www.sspws.com

www.sahala.fi/sahala_works

Sahala Works oy
Sahala Works on lämpö- ja energiateknologiaan erikoistunut yritys, jonka päätuotteita ovat 
lämmönsiirtimet sekä muut vaativat paineastiat. Keskeisimpiä asiakkaitamme ovat  
ydinvoimalat, konventionaaliset voimalat ja biovoimalaitokset sekä sellu-, petrokemian- ja 
kemianteollisuus.

Rolltest oy
Olemme vuonna 1990 perustettu vakavarainen sopimusvalmistukseen sekä laiterakennuk-
seen keskittynyt yritys. Kokonaisvaltaiset sopimusvalmistuspalvelut, mekatroniikan kokoon-
pano ja testaus, tarkkuusmekaniikan koneistus, kone-, sähkö- ja automaatiotekniikan suun-
nittelu- ja asiantuntijapalvelut sekä varaosa- ja elinkaaripalvelut. Erikoisosaamisalueena on 
mittalaitteiden, tuotantoautomaatiojärjestelmien, mekatroniikkatuotteiden sekä muiden vaa-
tivien mekaniikkaa, elektroniikkaa ja automaatiota sisältävien tuotteiden suunnittelu- ja val-
mistuspalvelut. Koneiden, laitteiden sekä protojen suunnittelu-, valmistus-, käyttöönotto- ja 
projektointipalvelut.

Olemme erikoistuneet myös tarkkojen sorvattujen ja jyrsittyjen osien piensarjatuotantoon.

www.rolltest.fi

oy Clean Flame ltd.
Poltinjärjestelmien kokonaistoimitukset, huolto- ja kunnossapito. SNCR-laitteet ja  
kattilaosien valmistus.

www.cleanflame.fi
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VV-Work oy
Vuodesta 2013 alkaen kaikkien materiaalien vesileikkausta. Nykyinen kapasiteetti 1500x3000 
leikkausyksikkö, 3100x6100 leikkausyksikkö 2xleikkauspäätä ja 3600x4600 leikkausyksikkö 
4xleikkauspäällä. Lisäksi tig, mig, puikko ja pulttihitsausta, myös manuaali-koneistuspalvelut 
saman katon alla.

www.vv-work.fi

VarFer Konepaja oy
Varfer on keskiraskas konepaja, jonka toiminta perustuu joustavaan ja yksilölliseen asiakas-
palveluun. Toimintomme kattavat koneistustyöt, putkiasennukset, levyjen ja teräsrakentei-
den käsittelyt, hitsaukset sekä asennukset. Järeä konekantamme ja 1400 neliömetrin hallitilat 
takaavat, että voimme palvella asiakkaitamme nopeasti ja luotettavasti olipa sitten kyseessä 
yksittäisen prosessilaitteen valmistus tai vaativan sarjatuotteen työstäminen.

www.varfer.com

Warkaus Works oy
Warkaus Works Oy on Varkaudessa toimiva konepajayhtiö, joka valmistaa soodakattiloiden ja 
voimakattiloiden paineenalaisia osia teollisuuden tarpeisiin. Toimitamme paineenalaisia osia 
sekä uusiin laitoksiin, että loppuasiakkaiden modernisointihankkeisiin asiakasmaiden  
laatukriteereiden mukaisesti, luotettavasti ja laadukkaasti.

Omistajamme ja pääasiakkaamme on Andritz Oy. Viennin osuus on yli 90%. Markkina-aluei-
tamme ovat Eurooppa, Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Aasia sekä Oseania.

Warkaus Worksin henkilökunnan kokemus ja asiantuntemus sekä tehokkaat valmistuslinjat 
takaavat toimituskyvyn haasteellisiin kohteisiin.

www.warkausworks.fi

Sumitomo SHi FW energia oy
Sumitomo SHI FW Energia Oy on maailmanlaajuinen innovatiivisten kiertopeti (CFB) -tekno-
logiaratkaisujen toimittaja ja tarjoamme ensiluokkaisia kestävän kehityksen energiaratkaisuja 
asiakkaillemme tuoden heille lisäarvoa jatkuvalla panostuksella kasvuun ja teknologioidemme 
kehittämiseen tehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Yritys toimii Espoossa ja Var-
kaudessa sekä tytäryhtiöissään Ruotsissa ja Saksassa.

www.shi-fw.com

VIEREMÄ

VESANTO

teräslintu oy
Teräslintu Oy on vuonna 1968 perustettu metallipaja. Yritys valmistaa laadukkaita ja viimeis-
teltyjä teräs- ja ohutlevytuotteita sekä tekee metalliteollisuuden alihankintaa.

Edustuksena Teräslintu Oy:llä on Woikosken hitsaus-/ ja nestekaasut ja Esabin koneet ja 
hitsaustarvikkeet.

www.teraslintu.fi

Debomix oy
DEBOMIX OSAAMISTA JA TEKNOLOGIAA

Debomix Oy:n ydinosaaminen kattaa metallien sorvauksen ja jyrsinnän, tehokkaan  
tuotannon läpiviennin lean periaatteiden mukaisesti sekä joustavan yhteistyön asiakkaiden 
kanssa. Debomix:llä on erinomaiset pitkäaikaiset asiakassuhteet. Yhtiö sijaitsee Vieremän 
kumppanuuskylässä ja on verkostoitunut muiden osaajien kanssa mahdollistaen suurempien 
kokonaisuuksien toimitukset.

www.debomix.fi

Hytar oy
Hytar Oy on vuosikymmenten ajan ollut merkittävä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien 
sekä järjestelmien valmistaja että maahantuoja, erityisvahvuutenaan öljyhydrauliikan  
johdinkomponentit. Vientitoimintamme sekä omat toimipisteemme Virossa mahdollistavat 
tuotteittemme saannin myös rajojemme ulkopuolella.

www.hytar.fi

www.htlaser.fi

Ht laser oy Vieremän yksikkö
HT Laser on johtava kotimainen laserleikkauksen osaaja ja luotettava metalliteollisuuden 
sopimusvalmistaja.

Jetitaso oy
Kulkuratkaisut, kierreportaat, suorat portaat, hoitosilta- ja ritiläkokonaisuudet sekä muut kan-
tavat teräsrakenteet EN1090-2 toteutusluokkien EXC-1 ja EXC-2 mukaisesti.

www.jetitaso.fi
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Ville Koljonen oy
Ville Koljonen Oy on vuonna 2009 perustettu vieremäläinen huolto- ja hitsausyritys, jonka  
korjaamo ja pääpaikka sijaitsevat Vieremän Salahmilla.

Harjoitamme huolto-/korjaamopalveluita, metallitöitä, teollisuuden ja koneiden Aarporauksia 
ja on-site porauksia/jyrsintöjä, sekä maastohitsausta.

www.v-koljonen.fi

Ratesteel oy
Ratesteel Oy on Vieremällä 1998 perustettu metallituotteiden ja niiden osakokonaisuuksien 
sopimusvalmistaja. Tunnemme ylpeyttä siitä, että olemme yhdessä asiakkaidemme ja  
verkostomme kanssa osana maailmanlaajuista huipputeknologisten tuotteiden  
valmistusta. Automatisoitu piensarjatuotanto sekä siihen liittyvät asiakasarvoa tuovat  
palvelut ovat ydinosaamisaluettamme.

www.ratesteel.fi

Ponsse oyj
Ponsse Oyj kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuu-
ratkaisuja tavaralajimenetelmän puunkorjuuseen. Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrénin vuonna 
1970 perustaman yrityksen juuret ovat syvällä suomalaisella maaseudulla, Vieremällä.

Tänään perheyhtiö on yli 12 000 metsäkoneen kokemuksella maailman johtavia metsäkone-
valmistajia. Ponssella on 10 tytäryhtiötä ja 30 jälleenmyyjää eri puolilla teollisen puunkorjuun 
markkinoita. Yhtiön liikevaihdosta 77 % tulee viennistä ja sen osakkeet noteerataan  
NASDAQ QMX:n pohjoismaisella listalla.

www.ponsse.fi

Karsteel oy
Karsteel Oy on vuonna 2007 perustettu metalliteollisuuden alihankintayritys. Toi-
mimme Vieremän kumppanuuskylässä, jossa sijaitsee myös suuri osa pitkäaikaisista 
yhteistyökumppaneistamme.

Toimintaperiaatteinamme ovat nopeus, luotettavuus ja joustavuus. Valmistamme niin  
sarjatuotanto- kuin yksittäiskappaleita.

www.karsteel.fi

SuuNNittelu JA 
KoNSultoiNti
IISALMI

Camcut oy
Camcut tarjoaa kattavan valikoiman laadukkaita tuotteita ja palveluita kaikkiin konepajan  
tarpeisiin. Toiminta-ajatuksemme kiteytyy kokonaispalveluun, jonka avulla parannamme asiak-
kaidemme kilpailukykyä ja tuottavuutta. Tuomme maahan ja myymme laadukkaita työkaluja ja 
CAM-ohjelmistoja. Olemme teknisenä tukena kaikissa edustamissamme tuotemerkeissä sekä 
koulutamme niiden käyttöä. Yrityksemme palveluihin kuuluvat myös kehitys- ja asiantuntija-
palvelut, sekä menetelmä- ja kiinnitinsuunnittelu asiakkaiden tarpeiden mukaan.

www.camcut.fi

etteplan Design Center oy
Etteplan on teollisten koneiden suunnitteluun, sulautettuihin järjestelmiin ja IoT ratkaisuihin 
sekä teknisen dokumentoinnin palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Etteplanin suunnit-
teluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet. Asi-
akkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, 
lentokone- ja puolustusväline-teollisuudessa, sähköntuotannossa ja voimansiirrossa sekä 
materiaalinkäsittelyssä.

www.etteplan.com

Finnomec oy
Finnomec Oy:n palveluihin kuuluvat kone- ja metallirakennesuunnittelu, hydrauliikkasuunnit-
telu, tuotekehitys, tuotteiden ykkössarja kokoaminen ja testaus. 3D tulostus. Suunnittelutyö-
kaluna on Solidworks 3D suunnitteluympäristössä toimiva ohjelmisto. Finnomec Oy on  
perustettu vuonna 2006.

www.finnomec.fi

RD technology Center oy
Kone- ja metallituoteteollisuuden sopimusvalmistaja.

www.rdtc.fi



36 37

iisalmen Sähkö- ja Automaatiosuunnittelu oy
Iisalmen Sähkö- ja Automaatiosuunnittelu Oy on teollisuuden sähkösuunnitteluun sekä  
kone- ja teollisuusautomaatiojärjestelmiin keskittynyt insinööritoimisto.

www.isas.fi

eDRMedeso Finland
EDR & Medeso on Pohjoismainen konserni, joka tarjoaa simulointiohjelmistoja ja niihin  
liittyviä palveluita. Olemme mm. alueen suurin ANSYS FEM ja CFD -ohjelmistojen toimittaja. 
Visiomme on tehdä asiakkaistamme maailman parhaita simulointiin perustuvan tuotekehityk-
sen käyttäjiä. Yhtiöllämme on pitkä ja vakaa historia sekä selkeä markkinajohtajan asema 
Pohjoismaissa. Tuotteet, joita edustamme ovat oman alansa ehdotonta kärkeä. Meitä on jo  
n. 70 henkeä ja asiakkaita meillä on yli 800.

www.edrmedeso.com

KUOPIO

Kele Design oy
KELE Design on visuaalisen viestinnän ja muotoilun ammattilainen. Autamme yrityksiä  
näkymään ja vahvistamaan brändiä mm. asianmukaisen graafisen ilmeen ja tuotemuotoilun 
kautta. Meillä on myös vankka kokemus ajoneuvo- ja koneteollisuuden tuotekehityksestä. 
Toteutamme myös kaikenlaiset mainosteippaukset ja erikoismaalaukset.

www.keledesign.fi

etteplan Design Center oy
Etteplan on teollisten koneiden suunnitteluun, sulautettuihin järjestelmiin ja IoT ratkaisuihin 
sekä teknisen dokumentoinnin palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Etteplanin suunnit-
teluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet. Asi-
akkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, 
lentokone- ja puolustusväline-teollisuudessa, sähköntuotannossa ja voimansiirrossa sekä 
materiaalinkäsittelyssä.

www.etteplan.com

Fimecon oy
Fimecon Oy tarjoaa teollisuuden suunnittelu-, tuotekehitys-, asiantuntija- ja konsultointipalve-
luita asiakaslähtöisesti eri alojen kone- ja laitetoimittajille, teollisuuslaitoksille sekä kunnossa-
pidon yrityksille. Fimeconin laadun takaa pitkä kokemus toimialalta.

www.fimecon.fi

3D tAlo FiNlAND oy
Tuotamme korkeatasoisia ohjelmistoja ja palveluita virtuaalitodellisuusteknologian valjastami-
seksi hyötykäyttöön. Tarjoamme myös erilaisten ympäristöjen laserkeilausta, fotogrammetriaa 
ja 360-kuvausta.

www.3Dtalo.fi

Kasve oy
Kasve on kuopiolainen liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut hyvinvointialan asiantunti-
jayritys, jonka intohimona on auttaa hyvinvointialan yrityksiä menestymään kansainvälisillä 
hyvinvointialan markkinoilla.

Tiimistämme löytyy vahvaa osaamista mm. hyvinvointialan yritysten laadunhallinnan, CE-mer-
kintöjen sekä rekisteröintien osalta. Myös kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä 
lääkinnällisten laitteiden ohjelmistojen osalta osaava tiimimme on mielellään apunasi. Toi-
mimme vahvasti verkostojemme kautta ja kauttamme aukeaa monipuoliset mahdollisuudet 
hyvinvointialan kehittämisen avuksi.

Asiakkaamme kehittävät, myyvät ja markkinoivat mitä erilaisempia hyvinvointiin liittyviä tuot-
teita tai palveluita: lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita, ravintolisiä ja elintarvikkeita, kosmetiik-
kaa ja liikuntavälineitä, eläinten hoitotuotteita, kliinisiä tutkimuslaboratoriopalveluita, hyvin-
vointisovelluksia sekä kaikkea siltä ja väliltä, yläpuolelta ja alapuolelta.

Toimiessamme erilaisten hyvinvointialan yritysten kanssa olemme etuoikeutettuja seuraa-
maan aitiopaikalta kaikkein innovatiivisempien yritysten, organisaatioiden ja yksityishenkilöi-
den aivoriihissä ja tuotekehitysputkissa syntyviä hienoja oivalluksia hyvinvointimme eteen. 
Katsomme koko hyvinvointialaa sekä helikopteriperspektiivistä, mutta ennenkaikkea kädet 
savessa pakertaen.

Haluamme ennen kaikkea käyttää osaamistamme luovasti asiakkaidemme hyödyksi. Yhdessä 
asiakkaidemme kanssa kehitämme tuotteita, palveluita ja tuoteportfolioita, luomme laadun-
hallintajärjestelmiä ja suunnittelemme kansainvälistymistä sekä avaamme kansainvälistä 
kauppaa.

Hämmästymme, ilahdumme, tuskastumme, löydämme ratkaisuja ja opimme yhdessä asiakkai-
demme kanssa, iloisella ja aktiivisella, mutta kuitenkin nöyrällä asenteella.

Kasve on myös valittu ainoana terveys- ja hyvinvointialan toimijana Ely-keskuksen Yrityksen 
kehittämispalveluiden kansalliseksi puitesopimustoimittajaksi. Yritysten kehittämispalvelut 
ovat Ely-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluita, joiden avulla tuetaan pk-yri-
tysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä.

www.kasve.fi

Paju Consulting oy
Paju Consulting on kuopiolainen yritys, joka auttaa kasvu- ja kehityshaluisia yrityksiä onnistu-
maan digihankkeissa. Tarjoamme konsultointia ja valmennusta IT- ja digi-hankkeiden valmiste-
luun ja läpivientiin.

Onnistuneen digihankkeen taustalla ovat kirkkaat tavoitteet sekä toimintaprosessit. Teknolo-
gia on apuväline näihin tavoitteisiin pääsemiseen. Lisäksi onnistuminen vaatii aktiivista vies-
tintää, muutoksen johtamista sekä eri osapuolien sitouttamista. Digihankkeisiin liittyvä vaa-
timusten ja muutosten hallinta sekä toimittajayhteistyön ohjaaminen ei välttämättä ole tilaa-
jan ydinosaamista - se on Pajun ydinosaamista, mitä tarjoamme asiakkaidemme onnistumisen 
tueksi.

Pitkä kokemuksemme IT-alalta auttaa myös teknologia-alan yritysten toiminnan kehittämi-
sessä. Yhteisten käytäntöjen ja toimintamallien luominen sekä roolien ja vastuiden selkiyttä-
minen lisäävät yrityksen kannattavuutta, toimitusvarmuutta sekä henkilöstötyytyväisyyttä.

pajuconsulting.fi
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PIELAVESI

lisacon oy
Tiedonhakua markkinoista, asiakkaista, kilpailijoista, teknologiasta, toimialasta, innovaatioista 
– jo vuodesta 1996.

Markkinatutkimus, kilpailijaselvitys, asiakaskysely, teknologia-analyysi – laajempi tai suppe-
ampi, asiakkaan tarpeen mukaan. Kotimaasta ja ulkomailta – käyttäen eri kieliä. Business Fin-
land Expert.

Myös käytännön tukea yritystoiminnan, viennin ja tuonnin kehittämiseen sekä uutuuksien 
kaupallistamiseen, innovaatioihin – lyhyesti tai pitempiin kehittämishankkeisiin. Kokemusta 
useista toimialoista ja kohdemaista.

www.lisacon.fi

RAUTALAMPI

Suunnittelutoimisto Cadsam Ky
Vuonna 2010 perustettu Suunnittelutoimisto Cadsam Ky on erikoistunut tuote-ja  
tuotantosuunnitteluun. Päätoimialamme on teollisuuden kone- ja prosessisuunnittelu.

www.cadsam.fi

PIEKSÄMÄKI

Muotoisa 
MUOTOISA tarjoaa teollisen muotoilun palveluita: tuote- ja konseptisuunnittelua,  
3D-mallintamista sekä visualisointia.

muotoisa.fi

Fintekra oy 
Teollisuuden suunnittelu-, asennusvalvonta- ja käyttöönottopalvelut, kokonaistoimitusprojektit. 

www.fintekra.fi 

iSC engineering oy  
ISC Engineering tarjoaa suunnittelupalveluja kone-, prosessi- ja metalliteollisuudelle. 

www.iscengineering.fi 

MAKi Service engineering oy
MAKI Service Engineering Oy on energiateollisuuden palveluyritys, joka auttaa teollisuutta 
toteuttamaan hankkeet kilpailukykyisesti ja tehokkaasti. Osaamisemme painottuu suunnitte-
luun, valmistukseen ja asennuksien toteuttamiseen. Palvelukokonaisuus sovitaan asiakkaan 
budjetin ja aikataulun mukaisesti. Tärkeintä meille on asiakkaan tyytyväisyys, työturvallisuus 
sekä hankkeen toteuttaminen sovitun aikataulun mukaisesti.

www.makiserviceengineering.com

Fimecon oy 
Fimecon Oy tarjoaa teollisuuden suunnittelu-, tuotekehitys, asiantuntija ja konsultointipalve-
luita asiakaslähtöisesti eri alojen kone- ja laitetoimittajille, teollisuuslaitoksille sekä kunnossa-
pidon yrityksille. Fimeconin laadun takaa pitkä kokemus toimialalta. 

www.fimecon.fi 

etteplan Design Center oy 
Etteplan on teollisten koneiden suunnitteluun, sulautettuihin järjestelmiin ja IoT:n ratkaisui-
hin sekä teknisen dokumentoinnin palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Etteplanin suun-
nitteluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet. 
Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, 
lentokone- ja puolustusväline-teollisuudessa, sähköntuotannossa ja voimansiirrossa sekä 
materiaalinkäsittelyssä.

www.etteplan.com 

VARKAUS

LAPINLAHTI

Savon Konesuunnittelu oy
Savon Konesuunnittelu Oy on vuonna 2003 perustettu insinööritoimisto. Toiminta pohjautuu 
nyt jo 26 vuoden kokemukseen massatavaraa käsittelevän teollisuuden mekaniikkasuunnitte-
lusta. Suunnittelukohteet ovat keskittyneet mm. seuraaville teollisuuden aloille; kaivosteolli-
suus, energiateollisuus, satamat ja terästeollisuus. Yrityksemme on tunnettu siitä, että  
suunnitelmat perustuvat riittäviin laskelmiin lujuuden ja muun tuotteen käyttökelpoisuuden 
varmistamiseksi. Suunnittelua teemme nykyaikaisella kalustolla ja käytössämme olevilla 2D ja 
3D-CAD ohjelmilla ja FEA-työkaluilla.

www.saksu.net
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Pöyry Finland oy, Varkaus  
Palvelemme asiakkaitamme sekä projektien toteutuksessa että kunnossapitoon liittyvissä 
tehtävissä. Osaavalla henkilöstöllämme on kokemusta laitos- ja laitesuunnittelusta sekä 
sähkö-, automaatio-, instrumentointi- ja ohjausjärjestelmäsuunnittelusta. Meiltä saat  
palveluja esiselvityksiin, investointilaskelmiin, hankintoihin, tehdas-, sähkö- ja automaatio-
suunnitteluun sekä asennusvalvontaan ja käyttöönottoon. 

www.poyry.com 

Rantotek oy  
Rantotek Oy on energia-alan taitaja, jonka erikoisosaamisalueena ovat erityisesti höyrykat-
tilalaitokset, korkeapaineputkistot ja säiliöt. Toiminta muodostuu osakokonaisuuksista kuten 
prosessisuunnittelu, lämpötekninen mitoitus, lujuustekniset analyysit ja mitoitukset, laite- ja 
laitossuunnittelu sekä vaatimustenmukaisuuden arviointidokumentaatio.

www.rantotek.fi 

Ser-Plan oy
Ser-Planilla on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus monipuolisista suunnittelu- ja projektin-
hoitotehtävistä eri teollisuuden aloille. Palveluitamme ovat mm. tarjous-, layout, mekaniikka- 
rakenne-, ja automaatiosuunnittelu. Lisäksi teemme sähköverkoston maastosuunnittelua ja 
tytäryhtiömme kautta teollisuuskiinteistöjen sähkösuunnittelua. 

www.ser-plan.com  

Savonia Solutions oy 
Savonia Solutions Oy tarjoaa ICT-alaan liittyviä palveluita ja tuotteita sekä alaan liittyvää 
koulutusta ja konsultointia.

Kehitämme asiakkaan tarpeeseen räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja, jotka voivat sisältää esim. 
käyttöliittymiä, laitteiden ja järjestelmien välistä tiedonsiirtoa, tietokantapohjaisia ratkaisuja 
ja teolliseen internetiin pohjautuvia ratkaisuja.

www.savoniasolutions.fi 

Sweco industry oy 
Sweco Industry tuottaa teollisuuden investointiprojekteihin ja konsultointiin liittyvät palve-
lut Sweco -konsernissa. Liiketoiminta-alueen osaamista ovat asiakkaan tuotannon kehittämi-
sessä ja laitoshankkeissa tarvittavat konsultointi-, suunnittelu- ja projektinjohtopalvelut.  
Varkaudessa osaamista on kattilalaitoksien, sekä mustalipeähaihduttamoiden suunnittelutar-
peisiin Palvelut: konsultointi-, suunnittelu- ja projektinjohtopalvelut, prosessisuunnittelu,  
laitossuunnittelu, projektinjohto; esi-, perus- ja toteutussuunnittelu. 

www.sweco.fi 

eleKtRoNiiKKA- JA 
SäHKöteolliSuuS
IISALMI

FinMeas oy
FinMeas on automaattisten kallioon ja maaperään liittyvien mittausten asiantuntija.  
Tuotteisiimme kuuluvat mm. automaattiset maan siirtymien ja painumien mittaukset,  
lämpötilaprofiilien, huokospaineen ja vedenkorkeuden mittaukset sekä kallion liikkeiden  
mittaukset. FinMeas Oy tuottaa laadukasta tietoa maaperän ja kallion ilmiöistä automaatti-
sesti, tehokkaasti ja vaivattomasti.

Asiakkaitamme ovat rata- ja tieverkoston ylläpitäjät, rakennusliikkeet, rakennesuunnittelijat, 
urakoitsijat ja viranomaiset kotimaassa sekä Euroopassa.

www.finmeas.com

KIURUVESI

Fibox tested Systems oy
Fibox Tested Systems toimittaa sähkö- ja automaatiojärjestelmiä kone- ja laitevalmista-
jille sekä monille teollisuuden ja energian parissa toimiville yrityksille. Vastaamme tuotannon 
lisäksi myös suunnittelusta, toimittajien valinnasta, hankinnoista ja koko logistiikasta. Omat 
tehtaamme toimivat Kiuruvedellä, Tampereella, Puolassa ja Kiinassa. Näin voimme taata tuot-
teiden laadun ja toimitukset ilman turhia riskejä. Katso lisää kotisivuiltamme.

www.fiboxtestedsystems.com

e Avenue oy 
Sähkönjakelu- ja ohjauskeskusten valmistus ja niihin liittyvät palvelut. Valmistamme keskuksia 
teollisuuden prosesseihin, koneisiin ja laitteisiin sekä kiinteistöihin.

www.eavenue.fi

osmo Kaulamo engineering oy 
Voimalaitosten suunnittelu ja projektointi. Laitteistojen hankinta ja käyttöönotto. 

www.oke.fi  
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elektropoint oy
Elektroniikan sopimusvalmistus.

www.elektropoint.fi

KUOPIO

LEPPÄVIRTA

PoK Group oy
POK Group on kasvava nykyaikainen sähkönjakelujärjestelmien toimittaja sekä yhteistyö-
kumppani. Kahden tuotelinjan (OMA ja MEGA) avulla kohdennamme tuotteemme selkeästi ja 
tehokkaasti. Hallinnoimme sekä kehitämme koko toimintaketjuamme komponenteista loppu-
tuotteisiin saakka. Uudella ajattelutavalla sekä asiakaslähtöisellä toimintamallilla POK Group 
tarjoaa käyttöösi sähkökeskusvalmistuksen uuden keskitetyn konseptin.

OMA on tuotelinja, joka on erikoistunut kotien sähkönjakelutarpeisiin. Kattava vakiotuot-
teisto sekä asiakaskohtaiset pienkeskustuotteet ovat valintasi kodin sähköistämiseen. MEGA 
on tuotelinja, joka on erikoistunut asiakkaiden tarpeisiin suunnattuihin sähkönjakeluratkai-
suihin. MEGA hallitsee sovellukset niin teollisuudessa, kiinteistösähköjakelussa kuin laite- ja 
konevalmistuksessakin.

www.pok.fi

Savon Automaatio oy 
Savon Automaatio Oy on teollisuusautomaatioon keskittyvä yritys, jonka toimipiste sijaitsee 
Sorsakoskella. Yritys toteuttaa teollisuuden tarpeisiin erilaisia automaatiojärjestelmiä asi-
akkaan tarpeiden mukaan. Uusimpana tuotteenamme ovat Universal Roboticsin kehittämät 
yhteistyörobotit, joita myymme kokonaistoimituksena. Konenäköjärjestelmät, ja uusimpana 
3D-konenäkö, ovat yrityksen ydinosaamisalaa.

www.savonautomaatio.fi 

Norelco oy
Norelco valmistaa sähkö- ja ohjauskeskuksia, kompensointijärjestelmiä, muuntamoita ja  
sähköasemia sekä kotimaan että kansainvälisille markkinoille. Asiakaskuntamme koostuu 
energia-yhtiöistä, teollisuudesta ja sähköurakointiyrityksistä.

www.norelco.fi

PIELAVESI

Pasielektro oy
Suunnittelemme ja valmistamme ajoneuvojen ja koneiden sähkösarjoja. Lisäksi valmistamme 
toimilaite- ja konekilpiä muovi- ja RST- aihioista.

www.pasielektro.fi

e Avenue oy 
Sähkönjakelu- ja ohjauskeskusten valmistus ja niihin liittyvät palvelut. Valmistamme keskuksia 
teollisuuden prosesseihin, koneisiin ja laitteisiin sekä kiinteistöihin.

www.eavenue.fi

SUONENJOKI

elpro oy 
Elpro Oy tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja teollisuuden toimijoille sähkö-automaatio ja 
instrumentointi osa-alueella. 

www.elpro.fi 

Mitasoros oy
Elektroniikkalaitteiden korjaus ja led-valojen valmistus 
S-posti: tim@mitasoros.fi 
Halolanmäentie 19 
77600 Suonenjoki 
puh: +358 500 301180

www.mitasoros.fi

Havil oy
Sähkö- ja prosessisuunnittelu, sähkö- ym. kuvien teko ja päivitys (CADS ohjelma),  
sähköistykset, instrumentoinnit ja tarvikkeet, projektinhallinta ja prosessin kehitys,  
lämpökamerakuvaus, vianselvitykset ja ennakoivahuolto.

Moottorikäytöt, vaihteistot ja taajuusmuuttajat, teollisuuslaitteet, instrumentit ja  
mittauslaitteet, maatalouden palovaroitinjärjestelmät, sähkölaitteistojen kuntotutkimukset, 
hälytys- ja ohjausjärjestelmät.

www.facebook.com/haviloy

elsor oy
Elsor Oy on vuonna 1983 perustettu LED-valojen suunnittelija ja valmistaja Suonenjoella.  
Yritys suunnittelee ja valmistaa vaativiin käyttötarkoituksiin LED-valaisimia ja teollisuuden 
konenäköratkaisuja. Uutena tuoteperheenä nopea-asenteiset LED-elementit vanhojen  
loisteputkivalaisimien runkoon.

www.elsor.fi

Aii energy Systems 
Aii Energy Systems on suomalainen korkealuokkainen kumppani ja avaimet käteen toimittaja 
laadukkaille ja kustannustehokkaille aurinkosähköjärjestelmille. Oma voimala on brändi johon 
voi luottaa.

www.omavoimala.fi

VARKAUS
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Protoel oy 
Automaatio, sähkö ja instrumentointi asennukset, asennusvalvonta, testaus ja käyttöönotto. 
Voimalaitoksissa ja muissa teollisuuden kohteissa, maailmanlaajuisesti. 

www.protoel.fi 

KV-Automaatio oy 
KV-Automaatio Oy on varkautelainen, vuonna 2000 perustettu yritys, joka valmistaa  
korkealaatuisia automaatiokeskuksia, huoltaa ja pesee moottori- ja hydrauliikkayksikköjä,  
tarjoaa teollisuuden sähkö- ja instrumenttiasennuksia, korjaus-, huoltotyö-, koestus-,  
käyttöönottopalveluja sekä logiikkaohjelmointia. KV-Automaatio Oy on osa valtakunnallisesti 
kattavaa Kaunisto Yhtiöt -palvelukokonaisuutta. 

www.kv-automaatio.fi 

VIEREMÄ

www.osautomation.fi 

oS Automation oy 
Toteutamme vaativia prosessiteollisuuden automaatiokohteita pääpainon ollessa voimalaitos-
ten ja lämpölaitosten sähköistyksessä ja automatisoinnissa. Teemme kansainvälisille asiakkail-
lemme jatkuvasti perussuunnittelua, kenttäsuunnittelua, sähkösuunnittelua, sovellussuunnit-
telua, asennusvalvontaa ja käyttöönottoja. Lisäksi otamme vastuun laajemmista kokonaisuuk-
sista käsittäen laitteet ja asennukset. Poltinohjaukset ja TLJ-järjestelmät ovat usein osana 
toimitustamme. Monet eri kattilatyypit ovat meille tulleet vuosien mittaan tutuiksi. 

lapp Connecto oy 
Lapp Connecto Oy on tunnettu sähköistys- ja palvelukokonaisuuksien tuottaja kone- ja laite-
valmistajille Suomessa ja valituilla markkina-alueilla. Tuotteita ja palveluitamme ovat sähkö-
suunnittelupalvelut, johdinsarjat, johdinsarjakokoonpanot, sähkökeskuskokoonpanot, jakelu-
kiskot ja kiskosillat.

www.lappconnecto.fi

Honeywell oy 
Honeywell on asiakkaitaan maailmanlaajuisesti palveleva teknologiaan ja tuotantoon  
keskittyvä Fortune 100 -monialayritys, jonka toimialoja ovat ilmailualan tuotteet ja palvelut, 
kiinteistöjen, kotitalouksien ja teollisuuden hallintatekniikat, turboahtimet sekä suorituskykyyn 
liittyvät materiaalit. 

www.honeywell.fi 

leD Future oy
Led Future Oy kehittää ja toteuttaa uudenlaisia, UV-LED-teknologiaan pohjautuvia, mikropro-
sessoriohjattuja desinfiointiratkaisuja erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. UV-LED-teknologialla 
tuotetut desinfiointiratkaisut ovat ekologisia, energiatehokkaita, turvallisia ja täsmällisiä.

www.ledfuture.fi

tietoteKNiiKKA JA Muut  
teKNoloGiA-AlAN yRityKSet

IISALMI

Brave Digital oy 
Brave Digital on majakkasi digitaalisessa maailmassa. Näytämme tietä uusiin mahdollisuuksiin 
hallita, mitata ja kehittää liiketoimintaasi.

Tehtävämme on luoda liiketoiminnastasi mitattavaa menestystä.Tarjoamme sekä näkemyksen 
että keinot sisäisten prosessien, asiakaskokemuksen ja markkinoinnin tulokselliseen digitaali-
seen kehitykseen.

www.brave.fi

Apollo Kaihdin ja Markiisi oy
Apollo Kaihdin ja Markiisi Oy on vuonna 1979 perustettu Suomen aurinkosuojauksen alansa 
johtava ammattilainen. Valmistamme laadukkaat aurinkosuojat kohteiden mukaisesti. Päätuo-
tevalikoima kattaa markiisimallit ikkunoihin, terasseille, lasikatteisiin viherhuoneisiin; kaikki-
alle mihin tarvitaan ulkoista auringonsuojaa tai ikkunan sisustusta.

Oikein suunniteltuna ja toteutettuna Apollo aurinkosuojaus on oiva jäähdyttäjä, lämmittäjä ja 
luonnonvalon hyödyntäjä. Lisäksi se lisää asumismukavuutta, ja laajan kangasvalikoiman kuo-
seilla aurinkosuojaus voi olla myös julkisivun ja sisätilojen koristaja.

Jälleenmyyntimme toimii ympäri Suomen.

www.apollokaihdin.fi
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KUOPIO

Finnenergia oy
FinnEnergian älykkäät energiatehokkuusratkaisut ovat koko Suomen mittakaavassa edistyk-
sellisiä kokonaisuuksia. Ne tuovat ympäristöä ja kukkaroa säästävät tekniset ratkaisut kaik-
kien organisaatioiden ja kuluttajien ulottuville. Jatkuvaan seurantaan ja optimointiin perustu-
vat sovellukset ovat helppo ja kustannustehokas tapa osallistua energiansäästötalkoisiin sekä 
ehkäistä ilmastonmuutosta.

• Älyverkkojen kysyntäjoustoratkaisut
• Lämmityksen optimointi
• Reaaliaikaiset energiamittaukset
• Vedenkulutuksen hallinta

FinnEnergia on asiantuntijasi, kun tahdot varmistaa kiinteistösi rakennusteknisen kunnon ja 
kiinteiden energiaratkaisuiden toimivuuden. Asiantuntijaselvityksillä ja -tarkastuksilla sekä nii-
den pohjalta tehdyillä toimenpiteillä turvataan kiinteistön energiatekninen toimivuus ja raken-
teiden tekninen sekä turvallinen kunto myös tulevaisuudessa.

• Energiaselvitykset ja -tarkastukset
• Kunto- ja kosteuskartoitukset
• Sisäilmaselvitykset
• Tiiveysmittaukset

www.finnenergia.fi

Genelec oy 
Genelec perustettiin vuonna 1978, ja siitä lähtien olemme kehittäneet korkealaatuisia aktiivi-
sia tarkkailukaiuttimia ammattikäyttöön. Vuosien saatossa Genelecin tuotekehitys on vastan-
nut asiakkaiden tarpeisiin kehittämällä lukuisia innovatiivisia teknologioita ja uudenlaisia kaiut-
timia, joista on tullut esikuvia koko ammattiaudio-alalle. Laaja tuotevalikoima on tuonut Gene-
lecille paljon kokemusta kaikista ammattikäytön sovelluskohteista, ja jokainen Genelecin asi-
akas hyötyy suoraan tästä kokemuksesta. Genelecin tarkkailukaiuttimet ovat luotettavia ja 
ehdottoman tarkkoja työkaluja.

Nykyään Genelec suunnittelee tuotteita vaativaan käyttöön ammattilaisille, koteihin, sekä eri-
laisiin AV-asennuksiin. Tuotteemme paljastavat äänen hienovaraisimmatkin alkuperäiset sävyt, 
eivätkä ne jätä pois tai lisää mitään äänisignaaliin. Genelecin tuotteet on tehty kestämään, ja 
ylpeytemme aihe on Iisalmessa oleva tehdas, jonka henkilökunta valmistaa ja tarkastaa jokai-
sen tuotteen ennen kuin ne lähetetään tehtaalta. Monet ensimmäisistä tekemistämme tark-
kailukaiuttimista ovat edelleen aktiivisessa käytössä, ja tarjoamme niille edelleen huoltoa ja 
varaosia jos vain mahdollista. Takaamme kaikille tuotteillemme varaosasaatavuuden vähintään 
viideksi vuodeksi vielä senkin jälkeen, kun tuotteen valmistus on lopetettu.

www.genelec.com

JMK instruments oy
JMK Instruments Oy on FINAS-akkeridoitu kalibrointilaboratorio. Olemme erikoistuneet  
kalibroimaan paperin, kartongin ja sellun tuotannossa käytettäviä neliömassa- ja  
kosteusmittareita. Palvelumme avulla asiakkaamme kykenevät säätämään raaka-ainekäyttö-
ään aikaisempaa tarkemmin ja näin parantamaan tuotantonsa laatua ja kannattavuutta.

Käytämme markkinoinnissa rekisteröityä tavaramerkkiä: PRECICAL. Markkina-alueemme on 
pääasiassa Suomi ja Ruotsi.

www.precical.fi

Partshotel
Partshotel ja sen tuottamat palvelut maailman laajuisesti ovat kuopiolaisen innovaation, osaa-
misen tulosta.

Partshotelin avulla paikannetaan nopealla ja helpolla tavalla tuotteiden saatavuus kera varas-
tosaldojen Partshotelin virtuaalisesta varastosta. Partshotel tehostaa kaikkien toimintaa.

www.partshotel.com

oy lunawood ltd
Oy Lunawood Ltd on ekologisen lämpöpuun innovatiivinen edelläkävijä ja kansainvälinen 
markkinajohtaja. Lunawoodin asema perustuu laadukkaisiin tuotteisiin, innovatiivisuuteen ja 
luotettavaan asiakaspalveluun.  Lunawood on tavoitteellinen kasvuyritys työllistäen 90 henki-
löä Iisalmen, Kaskisten ja Joensuun tuotantolaitoksilla sekä Lahden pääkonttorilla ja tärkeim-
missä vientimaissa. Yrityksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 150 000 m3, josta suurin osa 
menee vientiin. 

Lunacomp Oy on Lunawoodin omistama tytäryhtiö, joka valmistaa korkealaatuista 
patentoitua lämpöpuukomposiittia (TWPC), jonka raaka-aineena on lämpöpuu ja 
CIRCO®-polypropeenikierrätysmuovi.

www.lunawood.fi

uK-Muovi oy
UK-Muovi Oy on jo vuodesta 1963 alkaen valmistanut muovituotteita rakentamiseen ja teolli-
suudelle. EPS-materiaalista teemme lämmön- ja ääneneristeitä asiakkaan haluamilla mitoilla, 
muodoilla ja ominaisuuksilla sekä erilaisia pakkauksia. Rotaatiovalulla valmistamme esimer-
kiksi säiliöitä ja muita suuriakin kappaleita mm. ajoneuvoteollisuudelle ja maatalouteen. Ruis-
kuvalulla valmistamme mm. erilaisia kiinnikkeitä, korokkeita ja muita pienempiä kappaleita.

www.ukmuovi.fi
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VARKAUS

SoftRain Blobs oy
SoftRain on vuonna 2007 perustettu teollisuuden- ja elinkeinoelämän ohjelmisto- ja laitteisto-
ratkaisuja kehittävä, varkautelainen ohjelmistotalo.

Yrityksen henkilöstön pitkä työhistoria monikansallisissa automaatio- ja tietoliikenneyrityk-
sissä antaa vahvan laaja-alaisen kokemuksen ohjelmistojen ja laitteistojen suunnitteluun, 
toteutukseen, testaukseen ja ylläpitoon.

www.softrain.fi

laikas oy
Laikas Oy on konepajateollisuuden palveluun keskittyvä perheyritys, jonka päätoimipaikka on 
Vieremällä Ponsse kumppanuuskylässä. Lisäksi meillä on toimipisteet Ylivieskassa, Oulussa ja 
Torniossa. Myymme mm. Kemppi- hitsauskoneita ja yleensä kaikkia konepajaympäristöön liit-
tyviä tuotteita, ratkaisuja ja palveluita. Vuokraamme Kemppi-hitsauskoneet ja varusteet päi-
väksi tai vuosiksi. Vuokraamme työkalukontteja työmaakäyttöön.

www.laikas.fi

VIEREMÄ

Jukitech Group oy
Jukitech Group Oy on vuonna 2016 perustettu teknologiayritys. Yrityksen päätuote on JMS 
(Jukitech Measurement System) mittausjärjestelmä ja sen kehittäminen. Yritys tekee myös 
paineilmaverkkojen vuotojen mittauksia sekä pienten kappaleiden 3D tulostusta.

www.jukitech.fi

Hydro-Set oy
Olemme Varkaudessa toimiva hydrauliikka-alan erikoisliike. Valikoimastamme löydät kaiken 
tarvittavan olitpa sitten rakentamassa uutta tai korjaamassa vanhaa. Suunnittelemme, asen-
namme ja tarjoamme konsultointia asiakkaidemme tarpeisiin, olipa sitten kyse hydrauliikasta 
tai pneumatiikasta. Tarjoamme asiakkaillemme myös kokonaistoimituksia sisältäen myös 
mekaniikan suunnittelun ja asennuksen sekä sähköistyksen ja automaation suunnittelusta 
toteutukseen.

www.hydro-set.fi

ActiveSoft oy
ActiveSoft Oy on internet-ratkaisuihin erikoistunut ohjelmistotalo, joka tarjoaa asiakkailleen 
asennuksen, käytön ja ylläpidon kannalta selkeitä ja luotettavia internet- ja ohjelmistoratkai-
suja. Päätuotteemme on Julius varausjärjestelmä, jolla käyttäjät voivat selaimen avulla seu-
rata reaaliajassa olevia ajanvarauskalentereita ja tehdä varauksia. Julius järjestelmään on 
tehty rajapintoja useisiin muihin järjestelmiin (esim. laskutus, kulunvalvonta, verkkomaksu ja 
MS Exchange), jotta ohjelman käyttäminen olisi mahdollisimman helppoa ja nopeaa.

www.activesoft.fi

NeoCodex oy
NeoCodex Oy on monipuolinen teollisuuden prosessiläheisten ICT-ratkaisujen toimittaja.  
Arvojamme ovat laatu, asiakastyytyväisyys, vastuullisuus ja innovatiivisuus. Asiakkaidemme 
arvokokemuksen kasvattamiseksi etsimme parhaita ratkaisuja. Teemme yhteistyötä  
sidosryhmiemme kanssa ja olemme kasvuhakuisia vastuullisella tavalla.

Laajan kokemuksemme ja osaamisemme avulla voimme tukea asiakkaidemme  
prosessiläheisiä ICT-hankkeita niiden elinkaaren eri vaiheissa.

NeoCodex Oy on joustava ja luotettava kumppani, tästä osoituksena ovat tyytyväiset  
asiakkaat Suomessa ja ulkomailla.

www.neocodex.fi
PIEKSÄMÄKI

Actiw oy
Actiw Oy on intralogistiikan ratkaisuja kansainvälisille markkinoille tarjoava yritys. Actiw on 
erikoistunut automaattisiin varastoihin sekä rekkojen ja konttien lastausjärjestelmiin kohde-
asiakkaina globaalit kulutustavaroita valmistavat ja jakelevat suuryritykset sekä yritykset, 
jotka kontittavat tuotteita kuljetuksia varten.

www.actiw.com
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Kasve oy
Kasve on kuopiolainen liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut hyvinvointialan asiantunti-
jayritys, jonka intohimona on auttaa hyvinvointialan yrityksiä menestymään kansainvälisillä 
hyvinvointialan markkinoilla.

Tiimistämme löytyy vahvaa osaamista mm. hyvinvointialan yritysten laadunhallinnan, CE-mer-
kintöjen sekä rekisteröintien osalta. Myös kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä 
lääkinnällisten laitteiden ohjelmistojen osalta osaava tiimimme on mielellään apunasi. Toi-
mimme vahvasti verkostojemme kautta ja kauttamme aukeaa monipuoliset mahdollisuudet 
hyvinvointialan kehittämisen avuksi.

Asiakkaamme kehittävät, myyvät ja markkinoivat mitä erilaisempia hyvinvointiin liittyviä tuot-
teita tai palveluita: lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita, ravintolisiä ja elintarvikkeita, kosmetiik-
kaa ja liikuntavälineitä, eläinten hoitotuotteita, kliinisiä tutkimuslaboratoriopalveluita, hyvin-
vointisovelluksia sekä kaikkea siltä ja väliltä, yläpuolelta ja alapuolelta.

Toimiessamme erilaisten hyvinvointialan yritysten kanssa olemme etuoikeutettuja seuraa-
maan aitiopaikalta kaikkein innovatiivisempien yritysten, organisaatioiden ja yksityishenkilöi-
den aivoriihissä ja tuotekehitysputkissa syntyviä hienoja oivalluksia hyvinvointimme eteen. 
Katsomme koko hyvinvointialaa sekä helikopteriperspektiivistä, mutta ennenkaikkea kädet 
savessa pakertaen.

Haluamme ennen kaikkea käyttää osaamistamme luovasti asiakkaidemme hyödyksi. Yhdessä 
asiakkaidemme kanssa kehitämme tuotteita, palveluita ja tuoteportfolioita, luomme laadun-
hallintajärjestelmiä ja suunnittelemme kansainvälistymistä sekä avaamme kansainvälistä 
kauppaa.

Hämmästymme, ilahdumme, tuskastumme, löydämme ratkaisuja ja opimme yhdessä asiakkai-
demme kanssa, iloisella ja aktiivisella, mutta kuitenkin nöyrällä asenteella.

Kasve on myös valittu ainoana terveys- ja hyvinvointialan toimijana Ely-keskuksen Yrityksen 
kehittämispalveluiden kansalliseksi puitesopimustoimittajaksi. Yritysten kehittämispalvelut 
ovat Ely-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluita, joiden avulla tuetaan pk-yri-
tysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä.

www.kasve.fi

Medikro oy
Medikro suunnittelee, valmistaa ja markkinoi keuhkosairauksien diagnosoinnissa ja seuran-
nassa käytettäviä lääketieteellisiä järjestelmiä. Perheyrityksemme on jo yli 40 vuoden ajan 
toimittanut laadukkaita tuotteita ja palveluita terveydenhuollon ammattilaisille, potilaille ja 
yhteistyökumppaneille.

Medikro on PC-pohjaisten spirometrien markkinajohtaja, joka tuottaa aktiivisesti innovatii-
visia ratkaisuja tehokkaaseen astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon. Tuotevalikoimamme 
kattaakin kaikki keuhkojen toiminnan tutkimuksissa käytettävät tuotteet. Yrityksen päätoimi-
paikka sijaitsee Kuopiossa ja tuotteitamme on saatavissa noin 30 eri maassa. Medikron keuh-
kosairauksien hoitoteknologialla tehdään vuosittain yli kolme miljoonaa spirometriatutkimusta!

Tuotteiden korkea laatu on meille ensisijaisen tärkeää. Korkealla laadulla emme tarkoita aino-
astaan tuotteen luotettavuutta ja tarkkuutta vaan myös käyttäjäystävällisyyttä. Uusia tuot-
teita kehittäessämme pyrimmekin huomioimaan asiakkaidemme toiveita ja tarpeita. Spiromet-
rimme täyttävät kansainvälisten EN ISO 26782- ja ATS/ERS 2005 -standardien vaatimukset. 
Laatujärjestelmämme takaa huippulaadun tuotekehityksen ensimmäisestä vaiheesta valmiin 
tuotteen laatutarkastukseen ja asiakaspalautteen käsittelyyn saakka. Koska tuotteiden huip-
pulaatu ja luotettavuus ovat Medikrolle ensisijaisen tärkeää, kaikki spirometrit ja virtausantu-
rit testataan 100 % ennen asiakastoimitusta.

www.medikro.fi
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