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SEINÄJOEN SEUDUN TEKNOLOGIAYRITYKSILLÄ on meno päällä 
ja monipuolista yhteistyötä keskenään. Kokosimme yrityksiä yksiin 
kansiin, jotta myös sinulle avautuu, mitä täällä osataan ja mitä 
voimme tarjota. Tavoitteenamme on sekä lisätä jo olemassa olevien 
yritysten bisnestä että houkutella alueellemme uusia yrityksiä. 
Meillä on tilaa tähdille!

Esite tiivistää tarjontamme kone- ja laitevalmistajille. Päämiehena 
voit esitteestä etsiä potentiaalisia uusia kumppaneita tai jopa harkita 
sijoittumista Seinäjoen seudulle. Tavoitteenamme on saada vähin-
tään yksi uusi Prima Powerin tapainen iso päämies sitoutumaan ja 
sijoittumaan alueellemme teknologiaklusterin vahvistamiseksi.

Ossi Viljanen  
puheenjohtaja, Seinäjoen Yrittäjät ry

Tähtijoukkueemme  
palveluksessasi

“Vaikka bisnes on 
rautaista, kaupat 
kätellään ihmisten 
kesken.” 

TEKNOLOGIATEOLLISUUS  
ETELÄ-POHJANMAALLA 
 
• Liikevaihto 1,7 mrd € (koko maa 73 mrd €)

• Työllisyysvaikutus välillisesti lähes 20 000 
työpaikkaa eli 25 % maakunnan kaikista 
työllisistä

• Liki puolet alueen koko elinkeinoelämän 
T&K-investoinneista

• 35 % alueen koko tavaraviennistä

 

LÄHDE: Teknologiateollisuus ry



SEINÄJOELLA ALOITTI VUODEN 2018 ALUSSA toimintansa teknolo-
giateollisuuden yritysten verkosto TechTeam. Sen tavoitteena on vaikuttaa 
Seinäjoen alueen teknologiateollisuuden kasvuun ja kehittymiseen. Toi-
minnan painopisteitä ovat yritysten myynnin kasvattaminen, investointien 
lisääminen ja osaajapulan taklaaminen. Toimintaa koordinoi joka toinen 
vuosi uudistuva idearyhmä, mutta verkoston toiminta on avointa kaikille. 
Idearyhmään kuuluu kaudella 2018 – 2019 Finn-Power, PRP, Ferrum Steel, 
Palax, Caplan, Wapice, SeAMK, Sedu ja Into Seinäjoki.
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Suunnittelu- ja testaus Raaka-aineet Esikäsittely  
(leikkaus, särmäys, poraus) Koneistus Hitsaus

AK-Tekno Oy
Beckhoff Automation Oy
Caplan Oy
E Avenue 
E.S. Lahtinen Oy
Epec Oy
Etra Oy
Euro Mechanics Oy
Ferrum Steel Oy 
Finnish Ore Oy
JML Tech Ky
JPH-Steel Oy
Jucat Oy
Konepaja Stamac Oy
KVS Valaistussuunnittelu Oy
Lamse Oy
Lumikko Oy 
Oiwa Solutions Oy
Plate Power Oy
PRP Oy
RD Velho Oy
Reikälevy Oy
River IT Oy
Sewestek Oy
Stroman Oy
Suomen Mallinnusmittaus Oy
Takalan Konepaja Oy
Tibnor Oy
TOOLS Finland Oy
Trailander Oy
Valakia Interactive Oy
Veljekset Ala-Talkkari Oy
Vemitek Oy
Wapice Oy
Sedu – Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
SeAMK – Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy



5TILAA TÄHDILLE – teknologiaosaamista avaruuden pääkaupungista

Pintakäsittely Kokoonpano Elektroniikka-, automaatio-  
ja ohjelmisto

Komponenttien 
valmistus Tekninen kauppa
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AK-TEKNO OY
Pasi Alapiha 
06 4128 123
ak-tekno@netikka.fi 
www.ak-tekno.fi

VALMISTAMME OHUTLEVYTUOTTEET yksittäisistä osista kokoon-
panon kautta aina kokonaisratkaisuihin. Vahvuutenamme ovat erityisesti 
pienet ja keskisuuret sarjat. Valmistamme tilaukset myös asiakkaan 
omien suunnitelmien mukaan. Ohutlevyosien valmistusta paksuuksille 
0,5 – 6,0 (12) mm. Varastossa materiaalit 0,5 – 6,0mm perusteräkset, sinkityt, 
alumiinit ja RST yli 25 vuoden kokemuksella. 
 
PALVELUT
• Laserleikkaus
• Levytyökeskus työt
• Mekaaninen leikkaus
• Särmäys
• Pienet kokoonpanot

AK-TEKNO OY 
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BECKHOFF AUTOMATION OY
TOIMITTAA AVOIMIA AUTOMAATIOJÄRJESTELMIÄ, jotka pohjautu-
vat PC-pohjaiseen ohjaustekniikkaan. Tuotevalikoimaan kuuluvat muun 
muassa kenttäväyläkomponentit, liikkeenohjaustuotteet, teollisuus-PC:t ja 
ohjauspaneelit sekä automaatiosovelluksien ohjelmistot. Eri ryhmien tuot-
teita voidaan käyttää erillisinä komponentteina tai ne voidaan integroida 
täydellisiksi ohjausjärjestelmiksi. 

Beckhoffin tuotteita ja järjestelmäratkaisuja käytetään maailmanlaajuisesti 
monenlaisissa sovelluksissa nopeista työstökeskuksista aina älykkääseen 
rakennusautomaatioon. 
 
PALVELUT

• Asiantuntijapalvelut automaatiojärjestelmän suunnitteluun,  
ohjelmointiin ja komponenttivalintaan

• Automaatiojärjestelmän koulutus- ja tukipalvelut
• Huolto- ja kunnossapitopalvelut automaatiokomponenteille
• Teollisuuden IoT- ja tiedonkeruujärjestelmetelmien asiantuntijapalvelut

Tero Ylimäki
020 742 3862
t.ylimaki@beckhoff.fi
www.beckhoff.fi

REFERENSSIT 
 
Automaatiojärjestelmiä suomalaiseen  
teollisuuteen. Asiakkaina mm.  
Finn-Power Oy, Fastems Oy Ab, Outotec Oyj, 
Pemamek Oy, Glaston Oyj Abp, Raute Oyj.
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TARJOAMME TEOLLISUUDELLE PALVELUJA mekaniikka- ja automaatio-
suunnitteluun. Palvelumme avulla asiakastyytyväisyys ja kannattavuus 
paranevat. Toimimme seuraavilla toimialoilla: koneet ja laitteet, prosessi-
teollisuus, ajoneuvoteollisuus, rakennesuunnittelu, tuotesuunnittelu.

Tuomme uutta osaamista organisaatioonne, toimimme ydinosaamisenne 
tukena ja olemme luotettava lisäresurssi. Käytössämme on ajanmukaiset 
Inventor-, Solid Works-, Solid Edge- ja Vertex G4-mekaniikkasuunnittelu-
ohjelmistot. Tehdään yhdessä huipputuote!

PALVELUT

• Mekaniikan suunnittelupalvelut: tuotekehitys, tuotesuunnittelu, konsepti-
kehitys. Esimerkkeinä ohjaamosuunnittelu, materiaalin siirtotekniikka ja 
varastointi, ohutlevysuunnittelu, paineastiasuunnittelu

• Automaation suunnittelupalvelut: teollisuuden laite- ja järjestelmätoimitta-
jille sekä prosessiteollisuudelle

• Tekninen laskenta: Lujuuslaskenta FEM/FEA, Paineastia- ja siilolaskenta, 
nestesäiliöiden laskenta, mekaniikkatarkastelut

• Projektin hoito ajatuksesta hintalappuun

Harri Sepponen
050 545 0204
harri.sepponen@caplan.fi 
www.caplan.fi 

CAPLAN OY 

REFERENSSIT

• Vimelco: sekajätteen lajittelulaitoksen 
asennusteräkset ja hoitotaso

•  PRP: uusi tuote, melusuoja

•  Lämpöässä: maalämpöpumppu
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E AVENUE OY 
YHTEISTYÖKUMPPANI KAIKKIIN SÄHKÖKESKUSTARPEISIIN.  
Valmistamamme sähkönjakokeskukset kuuluvat alan ehdottomaan  
parhaimmistoon. Asiakkaamme saa kaikki tarvitsemansa sähkönjako- 
keskukset kerrostalon vakiokeskuksesta 5000 A:n teollisuuskojeistoon  
– yhdeltä valmistajalta.

Tuotteidemme turvallisuus ja laatu ovat toimintamme peruslähtökohdat. 
Kaikki tuotteet ovat  FI-sertifioituja ja niissä käytetään vain tunnettujen 
valmistajien parhaita komponentteja, jotka löytyvät myös tukkuliikkeiden 
valikoimista. 

Meitä E Avenuelaisia on noin 200 ja toimimme viidellä paikkakunnalla. 
Liikevaihtomme on 25 M€. 

Seinäjoen erikoisosaamista: kone- ja laitekeskukset ja rakennusten  
kiinteistösähkökeskukset. Muilta paikkakunniltamme saat tukea pienten 
ohjaus- ja sähkökeskusten sarjatuotantoon, koneiden ja laitteiden  
ohjelmistoratkaisuihin sekä teollisuus- ja vientiprojektien keskuksiin. 

SK-KOJEISTOT OY 
Harri Kajaala 
040 522 0143 
harri.kajaala@sk-kojeistot.fi 
www.eavenue.fi
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E.S. LAHTINEN OY 
Timo Kantola
050 591 9188
timo.kantola@esla.fi
www.esla.fi

METALLITUOTETEHTAASSAMME VALMISTETAAN OMIA ja alihankinta-
tuotteita 33 henkilön voimin. Meillä on pitkä kokemus sarjavalmistuksesta ja 
ydinosaamisemme on alumiini- ja teräsosien valmistus puristustekniikalla 
sekä töissä tarvittavien työkalujen suunnittelu ja valmistus. Toimintamme on 
ISO9001-sertifioitua.

 
PALVELUT

• Epäkeskopuristintyöt 
• Alumiiniprofiilien jatkojalostus
• Robottihitsaus
• Pulverimaalaus

 
Asiakkaitamme ovat konepajat,  
rakennusteollisuus, ikkunateollisuus  
sekä puusepänliikkeet. Olemme  
rehellinen pohjalainen yritys ja  
olemme toimineet jo 90 vuotta.

E.S. LAHTINEN OY  
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HUIPPUTEKNOLOGISET KONEENOHJAUSRATKAISUT koko universu-
miin! Epec Oy auttaa asiakkaitaan suunnittelemaan turvallisia, tehokkaita 
ja ympäristöystävällisiä liikkuvia työkoneita ja erikoisajoneuvoja. Ratkai-
semme asiakkaidemme ongelmat liittyen tulevaisuuden älykkäiden työ-
koneiden ja hyötyajoneuvojen käyttöön sekä uusiin teknologioihin, kuten 
autonomisiin toimintoihin ja sähköiseen voimansiirtoon. Asiakkaamme 
valmistavat tyyppillisesti työkoneita vaativiin olosuhteisiin mm. metsä-, 
kaivos-, maansiirto-, maatalous- ja hyötyajoneuvosektoreilla.

Monipuolinen kokemuksemme perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön eri 
alojen johtavien kansainvälisten konevalmistajien kanssa. Vahvuutemme 
on innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden yhdistäminen, hyvä tekninen 
osaaminen sekä laaja projektitoiminta ja sovelluskokemus eri tyyppisistä 
koneista ja käyttöympäristöistä.

Tunnemme ohjausjärjestelmät perinpohjin, meillä on yli 40 vuoden ja 
satojen projektien kokemus ohjausjärjestelmistä, käyttöympäristöistä ja 
liikkuvista työkoneista.

 
PALVELUT

• Ohjausyksiköt ja sulautetut näytöt
• Ohjausjärjestelmäpalvelut
• Digitalisaatioratkaisut
• Koulutuspalvelut ja asiakastuki

REFERENSSIT
• Ponsse: Epec valmistaa ohjausyksiköt ja 

näytöt Ponssen metsäkoneisiin

• Sandvik: Epec suunnittelee ja valmistaa 
ohjausyksiköt ja näytöt useisiin Sandvi-
kin konemalleihin

• Metso: Epec suunnittelee ja valmistaa 
ohjausyksiköt ja näytöt useisiin Metson 
konemalleihin

• Husqvarna: Epec toimittaa ohjausyksiköt 
Husqvarnan purkurobotteihin

• Liebherr: Epec toimittaa ohjausyksiköt 
Liebherrin valmistamiin dumppereihin Jyri Kylä-Kaila 

050 317 1178
jyri.kyla-kaila@epec.fi
www.epec.fi 

EPEC OY
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TEKNINEN TUKKUKAUPPA
Etra Oy on suomalainen teknisen kaupan 
erikoisliike. Etra tarjoaa asiakkailleen laajan 
valikoiman teollisuustuotteita ja palveluita. 
Etra Your Industrial Partner tahtoo olla koko-
naisvaltainen kumppani teollisuustuotteiden ja 
palveluiden toimittajana ja tuottajana, kehittää 
yhteistyötä asiakkaiden ja toimittajien kanssa, 
rakentaa molemminpuolista luottamusta sekä 
tehostaa hankintaprosessia tarjoamalla laajan 
tuote- ja palveluvalikoiman yhdestä paikasta.

PALVELUT
Logistiikkapalvelut
Lisäarvopalvelut
Tuotantopalvelut:

• Piirustuksien mukaiset kiinnitystarvikkeet
• Teknisten muovien työstöt
• Teknisten muovien ja kumien sahaus-

ja stanssauspalvelut
• Teknisten muovien ja kumien 

  vesileikkauspalvelut
• Teippien leikkauspalvelut
• Voimansiirto- ja kuljetinhihnaliitos- 

ja leikkauspalvelut

ETRA OY 

Sami Niemi
0400 831 904 
sami.niemi@etra.fi  
www.etra.fi  

Petri Tuominen 
0400 565 907 
jmltech@netikka.fi 
www.jmltech.fi 

TARJOAMME VALMISTAVALLE ME-
TALLITEOLLISUUDELLE monipuolisen 
valikoiman laadukkaita tarvikkeita ja työka-
luja sorvauksen kääntöteristä työvaatteisiin. 
Tuotteidemme laadun perustana ovat alan 
johtavat merkit kuten 3M, BOSCH PFERD, 
TYROLIT, SECO ja SANDVIK COROMANT. 
Erityisosaamistamme on huippupalvelu. 
Olemme luotettava,  huolellinen ja joustava 
kumppani. Käsiämme ei ole sidottu tehdas- 
eikä maahantuontisopimuksilla.

TUOTTEET

• Hiontaan
• Sahaukseen
• Lastuamiseen
• Koneet
• Tarvikkeet

JML TECH KY 
OLEMME POHJOISMAIDEN JOHTAVA 
komponenttien ja tarvikkeiden toimittaja. 
Asiakkaitamme ovat teollisuus-, rakennus- ja 
kunnossapitoyritykset. Meiltä saat korkea-
luokkaisten komponenttien ja tarvikkeiden 
lisäksi myös haluamanne Tools Smart Service 
-palveluvalikoiman. Palveluun kuuluvat 
hyllytys, automaattivarasto sekä mobiilitilaus-
järjestelmä. Voit valita yhden tai useamman 
palvelun. Teemme asiakkaidemme toimin-
nasta helpompaa, turvallisempaa ja kannatta-
vampaa.

PALVELUT

• Tuotevalikoiman optimointi
• Logistiikan optimointi
• Hallinnoinnin optimointi
• Osaamisen kehittäminen 
• Tuotannon tehostaminen

TOOLS FINLAND OY

Ari Mäkinen 
050 317 5010
ari.makinen@tools.fi 
www.tools.fi  
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Antti Kuhna
044 973 3400
antti.kuhna@euromechanics.fi
www.euromechanics.fi 

OLEMME JOUSTAVA MEKANIIKAN ja mekatroniikan sopimusvalmistaja 
Seinäjoella.  
 
PALVELUT

• Teemme sopimusvalmistusta asiakkaidemme toiveiden mukaisesti
• Tuotteet voivat olla osakokoonpanoja tai valmiita tuotteita
• Testaamme aina valmistamamme tuotteet ennen niiden toimittamista    

asiakkaillemme
• Hoidamme tarvittaessa asiakkaittemme varastoinnin ja logistiikan 

Teemme asiakkaillemme esim. siirtopöytiä, erilaisia automaattisia  
turvaovia, 3D-tulostimia, postinkäsittelyjärjestelmien osakokonaisuuksia,  
kirkonkellojen soittoautomatiikan komponentteja sekä mittalaitteita.

EURO MECHANICS OY 

Ari Mäkinen 
050 317 5010
ari.makinen@tools.fi
www.tools.fi 

REFERENSSIT

Asiakkaitamme ovat esim. Prima 
Power / Finn-Power Oy, miniFactory Oy, 
Konepaja Stamac Oy, Notta Systems Oy, 
Alucar Oy sekä HelaSteel Oy. Meillä on 
pitkä kokemus sopimusvalmistuksesta 
ja olemme valmiit kasvamaan ja kehitty-
mään asiakkaidemme mukana ja heidän 
tarpeidensa mukaisesti.
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Tero Pukkila
044 524 5701
tero.pukkila@ferrumsteel.fi
www.ferrumsteel.fi

OLEMME ERIKOISTUNEET TERÄSLEVYJEN ja pitkien terästen esikäsit-
telyyn. Käsittelemme rakenneterästä paksuudeltaan 1 – 220 mm ja levyn 
pituus voi olla jopa 12 metriä. Meiltä asiakas saa kokonaispaketin teräksen 
käsittelyyn.

Kattava materiaalivarastomme takaa asiakkaalle nopeat toimitukset ja 
suuret hankintaerämme kilpailukykyiset hinnat. Varastostamme löytyy 
rakenneterästen lisäksi karkaistuja, nuorrutettuja ja termomekaanisesti 
valssattuja levyjä sekä rst-levyjä ja alumiinia. Varastoimme myös asiak-
kaiden tarvitsemia erikoismateriaaleja. Kokoluokaltamme olemme sadan 
metallimiehen ja -naisen tarkka ja laadukas konepaja!

 
PALVELUT

• Laser-, poltto- ja plasmaleikkaus, sahaus
• Särmäys, viisteet, koneistus, hitsaus
• Sinkopuhallus, lämpökäsittely, märkä- ja pulverimaalaus,  

kuuma- ja sähkösinkitys
• Toimituserään voi sisältyä muistakin  

materiaaleista tehtyjä osia
• Standardit: ISO 9001, ISO 14001,  

EN 1090-1 ja ISO 3834-2

FERRUM STEEL OY 

REFERENSSIT

• Asiakkaitamme ovat kone- ja laitevalmis-
tajat, teräsrakentajat, liikkuvien työkonei-
den valmistajat

• Pisimmät asiakassuhteemme yhtiön 
perustamisesta alkaen (15 vuotta)
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REFERENSSIT

• Meri-, kaivos- ja konepajateollisuus sekä 
teräsrakentajat alihankkijoineen

Ville Ylinen
040 745 9712
ville.ylinen@ore.fi 
www.ore.fi   

OLEMME SAUMATTOMIIN TERÄSPUTKIIN ja pyöröteräksiin erikoistunut 
tukkuliike. Varastoimme ja sahaamme määrämittoihin rakenne-, nuorrutus- 
ja hiiletysteräksiä. Erikoisosaamistamme ovat suuret ja paksuseinämäiset 
teräsputket. Yrittäjälähtöinen palvelumme ja avainhenkilöiden monikym-
menvuotinen kokemus kansainvälisestä teräskaupasta takaavat nopeat, 
laadukkaat ja kilpailukykyiset toimitukset.    

PALVELUT

• Sahaus
• Varastointi (myös ”korvamerkatut” erikoislaadut ja -mitat)
• Sopimusvalmistusasiakkaille tarjoamme palvelua 24/7 

FINNISH ORE OY 
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Petri Jaakkola
petri.jaakkola@jphsteel.fi
045 130 8082
www.jphsteel.fi

OLEMME METALLIN ALIHANKINTAYRITYS Kapernaumin puuronsilmässä. 
Teemme alihankintaa koneenrakentajille, rakennusteollisuudelle ja yksityi-
sille asiakkaille. Olemme investoineet merkittävästi uuteen teknologiaan ja 
valmiita palvemaan satarosenttisella laadulla.

 
PALVELUT

• Plasmaleikkaus, cnc ja manuaali
• Sahaus
• Särmäys
• Hitsaus
• Poraus
• Putken taivutus
• Uusi manuaali jyrsin/toiminnassa kevät -19 aikana
• Kesän 2019 aikana märkämaalaus/puhallus

JPH-STEEL OY

REFERENSSIT

• Hitsaus ja kokoonpanolinjojen jigien ja 
pyörittäjien valmistus

• Kokoonpanohitsaus koneenrakentajille

• Kaiteiden ja tasojen valmistus tunnetuille 
toimijoille
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Jukka Rintala
050 590 6103
jukka.rintala@jucat.fi
www.jucat.fi

TUOTAMME INNOVATIIVISIA PALVELUITA tuotannon tehostamiseen ja 
kehittämiseen valmistavan teknologiateollisuuden yrityksille. Hyödynnämme 
valmistuslinjojen projektisuunnittelussa nykyaikaista robotiikkaa ja omia 
innovatiivisia kappaleenkäsittelylaitteitamme.

Olemme ratkaisseet suomalaisten ja kansainvälisten valmistavan teknologia-
teollisuuden yritysten tuotannon haasteita.

 
PALVELUT

• Robottihitsausjärjestelmät
• Edistykselliset kappaleenkäsittelylaiteet
• Tuottavuutta nostavat valmistuslinjat
• Hitsaus- ja kokoonpanojigit
• Jauhekaarihitsaustornit
• Konseptisuunnittelu

JUCAT OY 

REFERENSSIT

• Ponsse

• Valtra

• Transtech

• Europres

• Wärtsilä
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Pekka Anttila
044 054 8787
myynti@konepajastamac.fi 
www.stamac.fi  

OLEMME KONEISTUKSEEN ERIKOISTUNUT metallialan yritys. Meidän 
laaja sekä nykyaikainen konekantamme mahdollistaa työt yksittäiskappa-
leista aina tuhansien kappaleiden sarjatöihin kappalekoon ollessa muuta-
masta grammasta tuhansiin kiloihin ja pituudeltaan aina viiteen metriin. 
Konekantamme sisältää mm. seitsemän robotisoitua koneistussolua, pitkä-
jyrsinkoneita ja monitoimikoneita. Olemme saaneet  tunnustusta hyvästä 
toimitusvarmuudesta isolta kansainväliseltä asiakkaaltamme. Viimeisin 
palkinto vastaanotettiin tänä vuonna. Meillä on sertifi oitu standardi ISO 
9001. Asiakkaitamme ovat mm. metallialan vientiyritykset, maanrakennus-, 
koneenrakennus- sekä kuljetusvälineteollisuuden alalta. 

PALVELUT
• Koneistus monitoimikoneilla
• Sorvaus
• Jyrsintä
• Hitsaus

KONEPAJA STAMAC OY 
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Jukka Asp
044 242 6321
jukka.asp@kvsoy.fi
www.kvsoy.fi 

KVS ON ERIKOISVALAISTUSRATKAISUJEN toimittaja. Tarjoamme osaa-
mistamme valaistusteknologian hyödyntämiseen kone- ja laitevalmistajille. 
Hyvin toteutettu valaistus luo turvallisuutta ja myös näyttävyyttä. Olemme 
OSRAM DALI Professional System -koulutettu yritys. Tämä mahdollistaa laa-
dukkaan OSRAM:n valaistus- ja ohjausteknologian hyödyntämisen vaativissa 
kohteissa.  
 
PALVELUT
• Valaistus- ja sähkösuunnittelu
• Valaistusmittaukset ja analyysi
• LED-tuotteet ja myynti
• OSRAM DALI Professional System
• Sähköasennukset ja urakointi
• Sähkötöiden johto, Talomat -automaatio

KVS VALAISTUSSUUNNITTELU OY
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Pekka Tulisalo  
044 570 0163 
pekka@lamse.fi
www.lamse.fi 

YRITYKSEMME TEKEE METALLIN alihankintaa. Suurimmat asiakkaamme 
ovat Ferrum Steel, Tibnor, Pohjanmaan Rakennuspelti. Tuotantomme pystyy 
joustaviin ja nopeisiin toimituksiin. 

Autamme asiakasta löytämään kustannustehokkaimmat ratkaisut tuotteiden 
suunnittelussa ja tuotekehityksessä.

 
PALVELUT

• CNC-koneistus
• Hitsaus
• Pulverimaalaus

LAMSE OY

REFERENSSIT

• Ponsse Oyj ja John Deere Forestry Oy: 
metsäkoneen osia

• Wärtsilä Oyj:  
laivamoottoreiden apulaitteiden osia

• K-Citymarket Oy:  
julkisivukasettien maalaus
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Ville Saikkonen 
050 433 3762 
ville.saikkonen@lumikko.fi 
www.lumikko.fi

OLEMME SUOMEN JOHTAVA asiakasräätälöityjen ilmastointi- ja jäähdytys-
laitteiden suunnitteluun ja valmistamiseen keskittynyt yritys. Palvelumme 
kattaa kaiken suunnittelusta asennukseen ja huoltoon saakka, koko tuotteen 
elinkaaren ajan. Laajemmissa kokonaisuuksissa hyödynnämme tarvittaessa 
verkostomme osaamista. Erikoisosaamistamme ovat joukkoliikennevälinei-
den ilmastointilaitteet, puolustusteollisuuden laite- ja miehistötilojen jäähdy-
tykset, biokonttien jäähdytyslaitteet, ajoneuvojen hybridi- ja sähkökäyttöjen 
jäähdytys sekä teollisuuden ja laitetilojen jäähdytysratkaisut. Vahvuuksiamme  
ovat korkea laatutaso, joustavuus, asiakaslähtöisyys ja pitkä kokemus alalta.  
 
PALVELUT

• Tuotekehitysprojektien kokonaisvaltainen läpivieminen  
tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen ja käyttöönottoon

• Tekninen tuki tuotesuunnitteluvaiheessa
• 3D-mallinnus asiakasrajapinnassa
• Sopimuksen mukainen tuotteiden valmistus
• Huolto- ja varaosapalvelu

LUMIKKO OY

REFERENSSIT

• VR:n uusien 2-kerrosvaunujen täydelli-
nen HVAC-järjestelmä ilmanjakokana-
vistoineen, suunnittelu, valmistus sekä 
projektinhoito

• Hybridikäyttöisten satamalukkinosturien 
energiapankkien jäähdytyslaite

• Materiaalihissin sähkökeskusten  
jäähdyttimet 
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Hanna Ikkala
044 480 6619
hanna.ikkala@oiwasolutions.fi
www.oiwasolutions.fi

OLEMME ERIKOISTUNEET TIEDOLLA JOHTAMISEN ratkaisuihin ja autam-
me sinua olemaan askeleen edellä kilpailijoitasi. Yhdistämällä ja jalostamalla 
eri järjestelmiin siiloutunutta tietoa siitä saadaan visuaalista ja helposti 
ymmärrettävää niin, että ajantasainen tieto on aina saatavilla. Liiketoiminnan 
ennustamisesta ja päätöksenteosta tulee yksinkertaisempaa ja helpompaa. 
Avullamme kannattavuutesi ja asiakastyytyväisyytesi paranevat. 

Toimintamme on ripeää, pidämme sen, mitä lupaamme ja istumme kanssasi 
aina samalla puolen pöytää. 

 
PALVELUT

• Tiedolla johtamisen ratkaisut konsultoinnista toteutukseen ja koulutukseen
• Sovelluskehitys

OIWA SOLUTIONS OY

REFERENSSIT

• Toimialaosaaminen mm. konepajateol-
lisuus, elintarviketeollisuus, energia, 
vähittäiskauppa ja julkinen sektori

• Atria: Tietovarasto ja yli 1800 raporttia 
mm. tuotannossa, toimitusketjuissa,  
logistiikassa, tekniikassa, taloudessa,  
sisäisessä laskennassa, ostossa,  
myynnissä ja markkinoinnissa  
sekä henkilöstöhallinnossa
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Paavo Hyyppä
info@platepower.fi
www.platepower.fi 

OLEMME METALLIALAN ALIHANKINTAAN erikoistunut yritys. Erikoisalaam-
me ovat vaativien ja vaikeiden ohutlevykomponenttien (0,5 – 15 mm) valmistus, 
kokoonpano ja pintakäsittely. Asiakkaitamme ovat pääasiassa traktori-, juna-, 
laiva- ja rakennusteollisuus.

Vahvuutenamme on kustannustehokkaiden tuotteiden suunnittelu ja tuotekehi-
tys, jatkuva tuotannon kehittäminen, ammattitaitoinen henkilökunta, hyvä työil-
mapiiri, lyhyet toimitusajat ja palveluiden monipuolisuus. Palvelemme asiakkai-
tamme myös vaativissa erikoisratkaisuissa verkostokumppaneidemme avulla. 
Takaamme kappaleiden tasalaatuisuuden ja valmiuden suoraan jatkokäsittelyyn.

 
PALVELUT

• Kuitulaserleikkaus mittatarkasti, myös pienet sarjat kustannustehokkaasti. 
Materiaalipaksuus 0,5 – 30 mm, pöydän työalue 1500*3000 mm.

• Levyntyöstö lävistyslaserleikkauksella: Muotokappaleet Combilaser-menetel-
mällä, jopa 8 mm levypaksuus.

• Reikälevyt
• Särmäys: Finn-Power 160t/4000, Finn-Power 125t/3000, CoastOne 50t/1600,  

levymankelit, särmäysrobotti Motoman.
• Hitsaus: Kokoonpanohitsauksen lisäksi  

myös vaativat RST, alumiini ja musta rauta.
• Viimeistely 
• Kokoonpanopalvelut ”avaimet käteen”,  

suunnittelu paperilta proton valmistukseen

PLATE POWER OY 
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Ossi Viljanen  
050 343 3888  
ossi.viljanen@prp.fi 
www.prp.fi 

PRP SUUNNITTELEE, VALMISTAA ja asentaa pääasiassa ohutlevystä 
valmistettuja tuotteita teollisuuden ja rakennusteollisuuden tarpeisiin. 
Täysin uuden täysautomaattisen levytyökeskuksemme ja taivutuslin-
jamme työstöala on kolmanneksen suurempi kuin vastaavissa Suomessa 
tähän asti käytetyissä koneissa. Kone on tällä hetkellä lajissaan maailman 
suurin, joten sen ominaisuudet, tehot ja äly ratkaisevat alallamme monta 
yhteistä ongelmaa. Kun otat tuotesuunnittelijamme mukaan varhaisessa 
vaiheessa, voit säästää satoja tunteja seuraavista työvaiheista.

PRP Private -palvelussa asiakas saa käyttöönsä oman tuotevastaavan, joka 
huolehtii kaikesta suunnitteluun, materiaalinhankintaan, valmistukseen, 
kokoonpanoon kuin logistiikkaan liittyvästä tiedonkulusta.  Referenssinä 
asiakkaalle toteutetusta konseptista on Prima Power -konesuojaus. Kone-
suojausta myymme Procap-brändin alla.  

 
PALVELUT

• Sopimusvalmistus
• Tuotesuunnittelu ja valmistus
• Toimitilojen julkisivut ja suunnittelu

PRP OY

A  P A R T  O F  D U U R I  G R O U P

REFERENSSIT

• Prima Power 

• Kone Oyj

• Finnkumu

• Inwido
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RD VELHOLTA SAAT KÄYTTÖÖSI Suomen laajimmat tuote- ja ohjelmisto-
kehityspalvelut yhdeltä luukulta. Käytössäsi on yli 300:n suunnittelijamme 
laaja-alainen osaaminen. Suunnittelemme moderneja mekaanisia tuotteita, 
laitteita ja ohjelmistoja, jotka tehostavat asiakkaidemme toimintaa ja luovat 
edellytyksiä älykkäämmälle toiminnalle. 

Tuorein teknologiatieto sekä laajat verkostot tutkimuksesta ja valmistavasta 
teollisuudesta tuovat lisäarvoa tekemiselle. Kokonaisvaltaisten tuotekehitys-
projektien lisäksi asiantuntijamme auttavat myös yksittäisissä tuotekehityk-
sen vaiheissa tai ohjelmistotarpeissa. 

PALVELUT 
KONEET JA LAITTEET

• Teollinen muotoilu
• Mekaniikkasuunnittelu & tekninen laskenta
• Elektroniikkasuunnittelu
• Pakkaussuunnittelu
• Tekninen dokumentointi 

TIETOJÄRJESTELMÄT JA OHJELMISTOT

• Älykkäät laitteet ja sulautetut järjestelmät
• Tiedon visualisointi ja analytiikka
• Korkean turvallisuuden tietojärjestelmät
• Ohjelmistoratkaisut

ÄLYKÄS LIIKETOIMINTA

• Digitaalisen muutoksen johtaminen
• Digitaalinen turvallisuus
• Tiedon hyödyntäminen ja hallinta
• IoT

RD VELHO OY

Mika Sorri 
040 685 3657 
mika.sorri@rdvelho.com 
www.rdvelho.com 

REFERENSSIT

• WÄRTSILÄ FINLAND Oy - uuden neli-
tahtimoottoriperheen muotoilukonseptit 
toimiviksi mekaniikkaratkaisuiksi

• VALTRA Oy - RD Velho oli tiiviisti mukana 
Valtran uuden A-sarjan traktorien meka-
niikkasuunnittelussa

• Oy KATI Ab - räätälöity digitaalinen 
toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla 
vauhditetaan sekä tiedonkulkua kairaus-
koneilta hallintoon että edelleen KATIn 
asiakkaille.

• KEMPPI Oy - Kemppi tehosti ja kehitti 
teknistä dokumentointia ulkoistamalla 
palvelun RD Velholle, kun iso tuotekehi-
tysprojekti vaati dokumentointiin paljon 
resursseja.
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REIKÄLEVY OY
Jaakko Rasku
040 738 4759
jaakko.rasku@reikalevy.fi  
www.reikalevy.fi 

REIKÄLEVY ON VUONNA 1968 PERUSTETTU perheyhtiö. Valmistamme 
reikälevyjä ja niiden sovelluksia useiden teollisuusalojen tarpeisiin. 
Sopimusvalmistuksemme on teknologiateollisuuden järjestelmätoimittajana 
saavuttanut merkittävän aseman kansainvälisillä markkinoilla toimivien 
asiakkaidemme keskuudessa.  Huippuunsa kehitetty toiminnanohjaus 
yhdessä ammattitaitoisen henkilöstön ja tehokkaan toimittajaverkoston 
kanssa muodostavat toiminnan ytimen ja tehokkuuden, jonka ansiosta 
pystymme vastaamaan yhä suurempiin haasteisiin.

PALVELUT

• Erilaiset reikälevyt ja niiden jatkojalostus
• Syväveto 250 tn (pöytä 1600x1540)
• 3D-rajaus
• Taivutus (max. 400 tn /6000 mm) /robottitaivutus
• Levytyökeskustyöt
• Laser- ja plasmaleikkaus
• Raekuulapuhallus
• Hitsaus /robottihitsaus
• Suunnittelu, kokoonpano
• Kattavan toimittajaverkoston 

kautta mm. pintakäsittelyt ja koneistus

REIKÄLEVY OY

REFERENSSIT

• AGCO /Valtra

• Avant Tecno

• Metso Minerals

• Sandvik

• Sampo-Rosenlew
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Pasi Kokko
050 357 3992
pasi.kokko@riverit.fi 
www.riverit.fi

RIVER IT TARJOAA OHJELMISTOKEHITYSTÄ ja -konsultointia. Asiakas-
kuntamme koostuu teollisuus- ja teknologiayrityksistä ympäri Suomen. 
Olemme ketterä yhteistyökumppani, jolla on huippuluokan osaaminen niin 
käyttöliittymistä kuin taustajärjestelmistä. Panostamme henkilöstön osaa-
misen kehittämiseen. Pitkä työkokemus teollisuuden parissa auttaa meitä 
ymmärtämään asiakkaan tarpeet myös liiketoiminnan näkökulmasta. 
 
PALVELUT

• Ohjelmistosuunnittelu
• Ohjelmistoprojektinhallinta
• Ohjelmistokehitys
• Konsultointi ja koulutus

RIVER IT OY

REFERENSSIT

• Tuotannonohjausjärjestelmän suunnittelu 
ja kehitys

• Koneen ohjauskäyttöliittymän  
suunnittelu ja kehitys

• Liikkuvien työkoneiden seuranta, IoT

• Asiakkaitamme ovat muiden muassa 
Prima Power ja Flexmill.
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Mikko Rantala
0400 838 766
mikko.rantala@sewestek.fi
www.sewestek.fi 

PALVELEMME SEINÄJOELTA KATTAVASTI koko Suomen alueelle vesileik-
kauksen ja jauhemaalauksen palveluilla. Olemme erikoistuneet ruostumatto-
man teräksen, alumiinin, muovin, vanereiden ja kumin leikkaukseen. 

Jauhemaalaamossamme pystymme käsittelemään jopa 6 metrin kappaleita. 
RAL-värisävyt kuuluvat valikoimiimme.

Hitsaamme myös kevyitä putkirakenteita. Olemme tehokas ja laadukas 
kumppani tarpeisiinne. 

Asiakkaitamme ovat kone- ja laitevalmistajat, julkisivu- ja ilmastointiraken-
tajat ja  mainostoimistot.

 
PALVELUT

• Vesileikkaus
• Jauhemaalaus
• Hitsaus
• Kokoonpanotyöt

SEWESTEK OY
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Valtteri Sivula
044 046 9201
valtteri.sivula@stroman.fi  
www.stroman.fi 

STROMAN OY ON TYÖKONEIDEN ohjausjärjestelmien ja johdinsarjojen 
kotimainen sopimusvalmistaja. Erikoisosaamistamme ovat sähköjärjestel-
mien suunnittelu- ja kokoonpanotyöt. Yrityksemme on joustava ja luotettava 
yhteistyökumppani ja asiakkaitamme ovat tunnetut suomalaiset työkone-
valmistusalan yritykset. Valmistamiamme osakokoonpanoja on käytössä 
jokaisella mantereella.

PALVELUT

• Johdinsarjakokoonpano
• Keskusvalmistus
• Suunnittelu ja ohjelmointi

STROMAN OY
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AUTAMME ASIAKKAITAMME PARANTAMAAN ja pitämään yllä liiketoi-
mintaprosessiensa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Teemme huipputarkat ja nopeat 
laserkeilausmittaukset ja toteutamme näiden pohjalta havainnolliset ja helposti 
ymmärrettävät 3D-mallit.

Mittaohjaus-konseptimme varmistaa, että kone- ja laitevalmistajalla on asen-
nuksia varten oikeat ja toleranssivaatimusten mukaiset mitatut toteumatiedot 
käytössä. Mikäli tiedot eivät vastaa alkuperäistä suunnitelmaa, muutokset ovat 
vielä mahdollisia. Tavoitteenamme on nollavirhetoteutus geometriatiedon osalta. 
Suomessa sellaiseen ei ole tähän mennessä juuri päästy. 

Smart Project Alliance ® -konseptimme mahdollistaa huipputeknologian nopean 
käyttöönoton investointien suunnitteluun, projektitoimituksiin sekä elinkaaritie-
don hallintaan. Rakennamme pelialustoja ns. Digital Twin -toiminnan aloittamiselle. 
 
PALVELUT
• Laserkeilatut 3D-mallit teollisuus- ja  

kiinteistökohteista (tolerassi ±5 – 15 mm)
• Mittaohjaus -konsepti geometria- 

sidonnaisessa suunnittelun ja  
toteutuksen laatukontrollissa

• Global Cave -konsepti - virtuaaliset 
3D-mallit VR-ympäristöön

• Smart Project Alliance ®  
-konseptiliiketoimintaympäristön  
kehittämiseen

SUOMEN MALLINNUSMITTAUS OY

SUOMEN MALLINNUSMITTAUS OY 
Arto Ala-Hiiro 
050 550 2033
arto.ala-hiiro@suomenmallinnusmittaus.fi
www.suomenmallinnusmittaus.fi

“Tällä teknologialla varmistamme projek-
tien läpiviennin ja kustannukset. Näin 
pysymme kilpailijoita edellä. Tärkeintä on 
varmistaa, että kaikki kustannukset ovat 
tiedossa jo suunnitteluvaiheessa, ettei tule 
yllätyksiä asennusvaiheessa”. 

Juha Nisula, JPT Industria Oy 
 
Seinäjoen Energia Oy, Mikko Mursula

• Projektien lähtötietojen varmistaminen

• Investointiriskien hallinta

• Digitalisaation hyödyntäminen elinkaari-
tiedonhallinnan näkökulmasta
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VALMISTAMME HITSATTUJA KOMPONENTTEJA teollisuuden tarpei-
siin. Materiaaleina alumiini, hst, duplex ja titaani. Olemme kumppani, joka 
on tottunut toimittamaan isommatkin tilaukset sovitussa aikataulussa. 
Joustava ja pätevä henkilöstömme on motivoitunutta. Puhallamme kaikki 
yhteen hiileen - sinun hyväksesi. 
 
PALVELUT
• Runkorakenteiden valmistus
• Komponenttien kokonaistoimitus
• Säiliöt ja tankit
• Kuvasta tuotteeksi

TAKALAN KONEPAJA OY 

Tuomas Takala 
0400 983 745 
tuomas.takala@metaldeco.fi 
www.metaldeco.fi 

REFERENSSIT

• Sulbana Oy: runkorakenteita ja altaita

• Kutepa Oy: säiliöitä ja sykloneja

• Ruukki Construction: rakennusten  
RST-osatoimituksia 

• Steelcomp Oy: sairaalakalusteita
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REFERENSSIT

• Ponsse: Erikoislujaa terästä esikäsi-
teltynä suoraan Ponssen tuotannon 
tarpeisiin

• Kiruna Wagon kehittää erikoisvaunuja 
kaivosteollisuudelle. Tibnor vastaa 
osien esikäsittelystä: leikkauksesta, 
taivutuksesta ja laserhitsauksesta.

TIBNOR OY
TIBNORILTA SAAT KÄYTTÖÖSI Pohjolan suurimman teräspalvelukeskuksen 
palvelut laajan tuotevalikoiman kera. Haluamme auttaa sinua helpottamaan ja 
nopeuttamaan omaa prosessiasi kokonaisvaltaisella valikoimallamme. Seinä-
joen palvelukeskus tarjoa esikäsittelypalveluita erilaisille teräslaaduille, myös 
erikoisteräksille. 

Seinäjoen myyntiorganisaation kautta saat kattavasti muutkin konsernimme 
tuotteet ja palvelut Suomen palvelukeskuksistamme ja Ruotsin varastoistamme. 
Mm. levytuotteita sekä määrämittaisina että vakioarkkeina eri materiaaleista, 
putket ja palkit laserleikattuna, sahattuna sekä pohjamaalattuna, tankotuotteita 
eri tarpeisiin (mm. koneistukseen) sekä infra-tuotteita (mm. pontit).

PALVELUT
• Leikkaus (plasma, poltto, laser), koneistus, särmäys, viisteytys, mankelointi, 

sinkous. 
• Särmällämme on todella laaja työkaluvalikoima aina 12 metriin saakka.
• Laajan alihankintaverkostomme avulla pystymme täydentämään 

toimituksiasi.

Arto Aro
050 314 3544
arto.aro@tibnor.com 
www.tibnor.com 
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TRAILANDER OY

Eetu Viertola
0400 245 759 
eetu.viertola@trailander.com
www.trailander.com 

REFERENSSIT

Toimitamme referenssiluettelon asi-
akkaalle sopivista toimeksiannoista 
kulloisenkin pyynnön mukaan. Meillä 
on toimeksiantoja vuodesta 2009 alkaen.

TRAILANDER OY ON laajan palvelun tarjoava, nykyaikainen yhteistyökump-
pani eri alojen valmistajille, jotka tarvitsevat korkealuokkaisia metalliosien 
ja moniteknisten laitteiden valmistuspalveluja. Modernit koneet ja osaava 
henkilökunta mahdollistavat korkealaatuiset osat, tuotteet ja palvelun yhteistyö-
kumppaneillemme. Yrityksenlaajuinen tuotannonohjausjärjestelmä, digitaaliset 
koneidenohjaukset sekä 3D-mallinnus varmistavat tehokkaan ja taloudellisen 
palvelun asiakkaillemme.

Pääosa toiminnoistamme perustuu ohutlevyrakenteisten sekä ohutseinäisten 
putkien ja niiden yhdistelmien muodostamista laitekokonaisuuksista. Tuotteet 
ovat usein maalattuja, ja niihin voi yhdistellä myös teknisiä osia, kuten sähköis-
tyksen, pneumatiikan, valuosat jne. Pakkaamme valmistamamme osat ja laitteet 
asiakkaan ohjeiden mukaan lähetettäväksi joko asiakkaalle tai kolmannelle 
osapuolelle.

PALVELUT
• Voimme mallintaa asiakkaamme osat 

ja tuotteet toimiviksi 3D-malleiksi
• Ohutlevyjen (0,5 – 15 mm) leikkaus ja 

taivutus
• Hitsaus eri materiaaleille
• Jauhemaalauslinjasto max. 

4000*2000*1200 mm kappaleille
• Kokoonpanot: Mekaniikka, pneu-

matiikka, sähkö, elektroniikka ja 
hydrauliikka

• Tuotekehitys- ja testauspalvelut
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VALAKIA INTERACTIVE OY
OLEMME VIRTUAALISEEN JA lisättyyn todellisuuteen erikoistunut digi-
toimisto. Tarjoamme myös ammattitaitoista osaamista 3D-toteutuksissa, 
pelillistämisessä, video- ja audiotuotannoissa sekä Wordpress-ratkaisuissa.  
Suunnittelemme ja toteutamme virtuaaliset oppimis- ja koulutusympäris-
töt sekä huolto-oppaat tehostamaan yrityksenne toimintaa ja palveluja.  
 
PALVELUT
• Erilaiset virtuaalitodellisuudessa toimivat ratkaisut
• Lisätyn todellisuuden ratkaisut koulutukseen ja markkinointiin
• 3D-mallinnus ja animointi
• Erilaiset pelillistämisratkaisut sisäiseen ja ulkoiseen viestintään
• Järjestelmäintegraatiot Wordpress-sivustoihin
• Wordpress-sivustototeutukset

Petri Välimäki
040 595 7510
petri.valimaki@valakia.fi
www.valakia.fi

REFERENSSIT

• Danfoss: virtuaalinen koulutusympäristö

• MSK Group: virtuaaliset prototyypit

• Kometos: interaktiivinen demoympäristö
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Sami Kuivila 
050 347 6646 
sami.kuivila@ala-talkkari.fi
www.ala-talkkari.fi

REFERENSSIT

• Asiakkaitamme ovat kone- ja  
laitevalmistajat

• Pisimmät asiakassuhteet jatkuneet  
jo lähes 20 vuotta

VELJEKSET ALA-TALKKARI OY
MODERNILLA JA PITKÄLLE automatisoidulla konekannallamme valmistam-
me kappaleet tehokkaasti ja joustavasti. Valmistamme koneistettavat kappaleet 
18 työstökoneen ja yli 20 ammattilaisen voimin. Kattava materiaalivarasto takaa 
asiakkaalle nopeat toimitusajat. Toteutamme koneistettaviin tuotteisiin myös 
hitsaukset sekä pinta- ja lämpökäsittelyt laajan yhteistyöverkostomme kautta. 
Työstämme lähes kaikkia materiaaleja muovista erikoisteräksiin. 
 
PALVELUT
• Jyrsittävät kappaleet 700*1500mm asti
• Sorvattavat kappaleet  halkaisijaltaan 16 – 400mm ja pituudeltaan max 1800mm
• Tankoautomaatteja ja kappaleenvaihto robotteja
• Hitsaus, lämpökäsittely, kuuma- ja sähkösinkitys
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OLEMME TERÄSLEVYTUOTTEISIIN JA maanrakennuskoneiden kau-
hoihin sekä varusteisiin erikoistunut keskiraskas konepaja. Käytössämme 
on vahva ja monipuolinen konekanta levyjen ja lattojen leikkauksiin ja 
taivutuksiin, porauksiin ja koneistuksiin sekä hitsauskokoonpanoihin. 
Suuri teräsvarastomme mahdollistaa nopeat toimitukset.

Valmistamme tunnetun EUROSTEEL-brändin laadukkaat kauhat ja varus-
teet, ja korjaamme kaikenmerkkiset kauhat. Olemme toimineet Peräseinä-
joella vuodesta 2008 ja työllistämme n. 30 henkilöä. Tuotamme merkittä-
vän osan sähköenergiastamme aurinkovoimalla. 
 
PALVELUT
• Poltto-, plasma-, laserleikkaus ja mekaaninen leikkaus, PL1 - 100
• Särmäys, poraus, koneistus, sahaus, hitsaus, viisteet
• Rullaratasinko levyille
• Korjaus- ja tilaustyöt
• Standardi: EN 1090
• Toteutusluokka levyosille:  

EXC1, EXC2 ja EXC3

VEMITEK OY

Veikko Koivisto
044 021 9911, 
veikko.koivisto@vemitek.fi 
www.vemitek.fi,
www.eurosteel.fi

REFERENSSIT

• Asiakkaitamme ovat teräsrakentajat, 
koneenrakentajat, metallipajat, sadat 
urakoitsijat, maatilapajat ympäri  
Suomen

• Alalta 30 vuoden kokemus (Eurosteel)
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WAPICE OY

Mika Ranta-aho
050 314 1979
mika.ranta-aho@wapice.com
www.wapice.com

REFERENSSIT 
 
Wapice on tehnyt läheistä yhteistyötä 
alansa johtavien teollisuusyritysten 
kanssa vuodesta 1999. Pääasiallinen 
asiakaskuntamme koostuu mm. 
seuraavien toimialojen asiakkaista:

• Energia

• Teollisuus

• Liikkuvat työkoneet

• Rakennusala

• Logistiikka

• Julkinen sektori

WAPICE ON SUOMALAINEN täyden palvelun ohjelmistoyritys, jonka 
ratkaisut ovat alan johtavien teollisuus yritysten käytössä ympäri maa-
ilmaa. Olemme digitalisaation edelläkävijä ja tehtävänämme on auttaa 
asiakkaitamme hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia 
parhaalla mahdollisella tavalla. Tarjoamme kattavia ratkaisuja asiakkai-
demme yksilöllisiin tarpeisiin tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa.  
 
PALVELUT
• Teknologia-, ohjelmointi- ja konsultointi palvelut
• Elektroniikka suunnittelu ja sulautetut järjestelmät
• Tekoäly- ja analytiikkapalvelut
• Palvelumuotoilu
• Myynnin digitalisaatioratkaisut (Summium CPQ & verkkokauppa)
• Kokonaisvaltaiset IoT-ratkaisut (IoT-TICKET)
• Energiapalvelut
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AMMATILLINEN KOULUTUS 
Sedu kouluttaa ammattilaisia töihin. Asiakkainamme ovat kaiken kokoiset 
yritykset, jotka tarvitsevat uutta osaamista. Olemme erikoistuneet yrityk-
sille suunniteltujen koulutusten ja rekrytointikoulutusten toteuttamiseen. 
Olemme alueen johtava koulutusorganisaatio ja pystymme palvelemaan 
laaja-alaisesti. Eri tutkintoihin opiskelee noin 5000 henkilöä. Lisäksi Sedu 
Education Oy toteuttaa yrityksille suunnattuja koulutuksia ja maksullista 
palvelutoimintaa 3M€ vuodessa. 
 
PALVELUT
• Rekrytointikoulutukset uutta työntekijää haettaessa
• Henkilöstökoulutukset tapauskohtaisesti suunniteltuna
• Konsultointipalvelut mm. hitsauksen laatujärjestelmien ja robotiikan 

osalta
• Teollisuuden eri työtehtävien koulutukset, kuten esimerkiksi robottipro-

sessinhoitaja, koneistaja, hitsaaja, automaatioasentaja, PLC-ohjelmoija ja 
asentaja

• Työnjohdon koulutukset

SEDU - SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

REFERENSSIT

• Prima Power: automaatiokoulutuksia  
henkilöstölle

• Valmet Automotive: robottiprosessin 
hoitaja rekrytointikoulutuksia

• Barona: kymmeniä koulutuksia ja satoja 
työntekijöitä teollisuuteen

• Jucat: robotiikan konsultointia

• Danfoss: robotiikan koulutus ja  
konsultointi

Joona Aro
040 868 2076
joona.aro@sedu.fi
www.sedu.fi
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Jukka Pajula
040 830 2396
jukka.pajula@seamk.fi
www.seamk.fi 

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU ON yritysten aktiivinen 
kumppani teollisuuden ja rakentamisen kilpailukyvyn sekä tuottavuuden 
kehittämisessä. Yhteistyö valmistavan teollisuuden yritysten kanssa on 
monipuolista ja poikkitieteellistä: muun muassa koulutusta, tuotannon, jär-
jestelmien ja vaikkapa markkinoinnin kehitystyötä sekä erilaisia opiskeli-
japrojekteja SeAMK Projektipajan toimeksiannoista opinnäytetöihin. 
 
SeAMK panostaa tutkimus- ja kehittämistyössään älykkäisiin ja energia-
tehokkaisiin järjestelmiin. Kansainvälisesti korkeatasoiset laboratoriot 
syventävät oppimista käytännössä ja palvelevat myös yrityksiä. Tekniikan 
alalla toimivat palkittu teollisen internetin laboratorio SeAMK Digital 
Factory sekä rakennustekniikan, auto- ja työkonetekniikan, konetekniikan 
ja automaatiotekniikan laboratoriot. 
 
Teollisen internetin parissa IoT-Compass Hub kehittää digitaalisen valmis-
tuksen ja teollisen internetin ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla tukemaan 
valmistavaa pk-teollisuutta. Rakennus- ja konetekniikan laboratoriot 
tarjoavat muun muassa testaus-, mittaus- ja simulointipalveluita.

SEAMK - SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU OY

REFERENSSIT

Teollisuus- ja teknologiayrityksistä SeAMK 
on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä esi-
merkiksi Finn-Power Oy:n, Fastems Oy:n ja 
Siemens Osakeyhtiön kanssa.
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Oulu

Seinäjoen seutu

Helsinki

2h 44min

2h 50min

Paras paikka yrityksille

Yritykset investoivat 
yli 1 Mrd vuoteen 2021

Täällä on tilaa menestyä
Haluatko tutustua Seinäjoen seudun teknologiateollisuuteen lisää? 

Ota yhteyttä, järjestämme sinulle tapaamiset! 
Jukka Pajunen

Into Seinäjoki Oy
044 418 1215

jukka.pajunen@intoseinajoki.fi


