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A l i h a n k i nta  I  S o p i m u sva l m i s t u s



Lähin 
lentoasema 50 km

Seinäjoelle  0,5 h
Tampereelle  2 h
Helsinkiin  3 h
Ouluun  3 h
Pietariin 9 h

Helsinkiin 4,5 h

Ruotsiin 5 h

3
TYÖPAIKOISTA:
12 % alkutuotanto
34 % jalostus
54 % palvelut

asukasta yritystä          maatilaa                  uutta yritystä 
                                                              vuodessa

32

15.500 1.500 800 70-100

Kauhava on yksi Etelä-Pohjanmaan teollistu-
neimmista alueista. Kaupunki on tunnettu  
voimakkaasta metalli- ja puutuoteteollisuu-
destaan, valtakunnan kärkikaartiin kuulu-
vasta alkutuotannosta ja turkistaloudesta, 
kansainvälisten kärkiyritysten korkeasta 
teknologiasta ja alueen yritysten välisestä  
yhteistyöstä erityisesti alihankinta- ja sopimus- 
valmistustoiminnan muodossa.
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KONEISTUS

KONEISTUS
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 Lahdenkyläntie 13, 62300 HÄRMÄ 
 juha.nikkinen@componenta.com 
 (yksikönpäällikkö)
 juha.kaukola@componenta.com 
 (myyntipäällikkö)
 www.componenta.com

Me Componentalla haluamme olla ensisijainen yhteis-
työkumppani, kun tarvitset valettuja ja koneistettuja 
komponentteja.  Meiltä saat koko toimitusketjun kattavat 
kokonaisratkaisut: komponenttien suunnittelun, valamisen, 
koneistuksen, pintakäsittelyn ja logistiset palvelut.

Valmistamme laajalla teknologiaportfoliollamme koneenra-
kennuksen komponentteja. Yhdessä voimme tehdä tuotteita, 
jotka auttavat yritystäsi menestymään. 

Componenta jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen. 
Componenta Castings Oy:n valimot sijaitsevat Karkkilassa 
ja Porissa. Componenta Manufacturing Oy:n valmistus- 
yksiköt sijaitsevat Jyväskylässä, Leppävedellä, Kauhavalla, 
Kurikassa ja Sastamalassa.

COMPONENTA MANUFACTURING OY
Machining Härmä
 – Raskaan koneistuksen vankka osaaja.

Härmän koneistusyksikkö on keskittynyt vaativien osien 
tarkkuuskoneistukseen. Konekantamme mahdollistaa 
pienten, keskikokoisten ja erityisesti suurten prismaattisten 
kappaleiden koneistuksen (kappaleen paino jopa 20 ton). 
Teemme myös vaativia kokoonpanoja asiakkaillemme. 
Mahdolliset tuotteiden pinta- ja lämpökäsittelyt ym. palvelut 
hoidamme toimivan alihankintaverkostomme kautta. Koke-
musta alan töistä on kertynyt jo liki 50 vuotta.

Konekantamme on monipuolinen ja tehokas. Uusin inves-
tointimme on heilurityöskentelyn mahdollistava pitkäjyrsinko-
ne FPT Ronin Evo. 60 koneistuksen rautaista ammattilaista 

COMPONENTA
Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja

 PALVELUT

 Koneistus, valutuotteet, putkipalvelu,
 levypalvelu, takomopalvelut, kokoonpano
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7.900 m2 toimitiloissa mahdollistavat koneistusalihankinnat 
sekä järjestelmätoimitukset luotettavasti ja kustannustehok-
kaasti asiakkaillemme. 3D-mittakoneiden avulla varmistam-
me tuotteidemme laadun ja vaatimustenmukaisuuden.

Tyypillisiä raaka-aineitamme ovat valut, hitsatut rakenteet, 
pyöröteräkset, takeet ja polttoleikkeet. Asiakas voi halutes-
saan toimittaa meille omat materiaalinsa, osoittaa halutun 
hankintakanavan, tai voimme käyttää Componentan hankki-
mia omia laadukkaita materiaaleja.

Lyömätöntä tarkkuutta, vaivattomasti yhden ”luukun” 
taktiikalla!
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Trala Automaatio on Alahärmässä, Etelä-Pohjanmaalla 
toimiva hienomekaanisten osien valmistukseen erikoistunut 
automaattisorvaamo. Jatkuva investointi nykyaikaisiin 
tuotantolaitteisiin sekä vankka osaaminen takaavat asiak-
kaillemme turvallisen ja varman komponenttitoimittajan. 
Olemme mukana useiden eri järjestelmätoimittajien ketjuis-
sa. Asiakkaamme koostuvat pääosin kotimaisista metalli-, 
kone-, sähkö- ja automaatioalan yrityksistä.

Sopimuksen mukaan valmistamme niin proto- ja piensarjat 
kuin suuremmat, jopa satojen tuhansien komponenttien 
suursarjat. Toimitamme useille asiakkaillemme tavarat  
suoraan hyllyyn.

TRALA AUTOMAATIO OY 

 PALVELUT

 Alihankinta / Sopimusvalmistaja
 Hienomekaanisten osien valmistukseen 
 erikoistunut automaattisorvaamo.

         PERUSTAMISVUOSI   1996

 Teollisuustie 7, 62300 Härmä 

 06 482 4100 

	 trala@trala.fi				

	 www.trala.fi

KONEISTUS

Jouko Lepistö on perustanut yrityksen vuonna 1990, ja 
mukaan on tullut poika Janne Lepistö vuonna 2007. 

Yrityksen toimenkuvaan kuuluu metallirakenteiden ja 
niiden osien valmistaminen. Yrityksellä on laadukkaat 
CNC-työstökoneet ja manuaalikoneet erilaisten kap-
paleiden valmistamiseen.  Valmistus niin proto kuin 
sarjatuotannolle on mahdollista. Toimintavarmuudella 
ja joustavalla palvelulla yritys haluaa edelleen palvella 
asiakkaita.

JICO KONEISTUS KY  

 PALVELUT

 Alihankinta koneistus, muovimuotit, 
 leikkaintyökalut, CNC -koneistus, jyrsintä, 
 sorvaus, sahaus, kipinätyöstöt

         PERUSTAMISVUOSI   1990

 Pahkakankaantie 176, 62240 Huhmarkoski

 044 304 8640 Janne Lepistö

	 jico@jicokoneistus.fi				 

Salmeskari Oy on vuonna 1961 perustettu perheyhtiö Ylihär-
mässä. Yhtiö aloitti toimintansa maatalouskoneiden valmista-
jana. Vuonna 1986 yritys vaihtoi kokonaan metallin alihankin-
takoneistukseen ja nykyään kuuden hengen yritystä johtavat 
Esa ja Anu Salmeskari. Yritys pyörii kahdessa vuorossa ja on 
toiminut nykyisissä toimitiloissa viimeiset 17 vuotta.

Nykyään yrityksen tuotteet ovat pääosin sorvauskeskuksilla 
valmistettuja pyörähdyskappaleita kokoluokassa 3 – 300 mm. 
Valmistettaville kappaleille tehdään usein karkaisunjälkeistä 
koneistusta, josta meillä on kymmenien vuosien kokemus. 
Lämpö- ja pintakäsittelyt hankitaan lähialueen yhteistyö-
kumppaneilta. Yhtenä osaamisalueena voidaan mainita myös 
valmistusprosessin aikainen kierteen valssaus.

Materiaaleina ovat seos-, ruostumattomat teräkset, alumiini, 
messinki ja kupari. Materiaalit tulevat meille osittain päämies-
ten toimittamina tai osaksi itse hankkien. Asiakaskuntamme 
koostuu viidestä suuremmasta toimialasta: voimansiirto-, 
ampumatarvike-, sähkö-, it- ja hydrauliikka- teollisuus sekä 
muutamasta pienemmästä asiakkaasta  
lähialueella.

SALMESKARI OY 

 PALVELUT  Koneistuksen alihankintatyöt

 PERUSTAMISVUOSI   1961

 Kaunismäentie 1, 62375 Ylihärmä 

 06 - 484 6091 tai 040 0266 511 

	 esa.salmeskari@salmeskari.fi						

	 www.salmeskari.fi		

KONEISTUS
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vaatii. Laatu ja toimitusvarmuus on ne, joihin panostamme 
nyt ja tulevaisuudessa. Asiakkaan tyytyväisyys on meille 
hyvin tärkeää solmiessamme pitkiä asiakassuhteita.

Molemminpuolinen luottamus on hyvien asiakassuhteiden 
perusta. Olkoon yritys iso tai pieni palvelumme on aina ta-
savertaista. Laatumme takeena on ammattitaitomme lisäksi 
nykypäiväiset CNC-jyrsinkoneet sekä muut työkaluvalmis-
tuksessa tarvitsemamme koneet ja laitteet. Uutena palve-
luna yrityksessämme on muottien koeajo sekä nollasarjan 
valmistus uudella ruiskuvalukoneellamme. Tällä pyrimme 
palvelemaan asiakastamme entistäkin tehokkaammin.

Koneistus Autio Oy on vuonna 1998 perustettu perheyritys 
joka toimii keskeisellä paikalla Alahärmässä. Yrityksemme 
nokkamiehenä toimii Taisto Autio joka on pitkänlinjan me-
tallialanyrittäjä jo vuodesta 1970. Silloinen yritys valmisti ja 
suunnitteli koneita sekä työkaluja laajalle asiakaspiirille.

Nykypäivänä keskitymme valmistamaan erilaisia muotteja 
ja muototyökaluja asiakkaidemme tarpeiden mukaan.Muotit 
ja muototyökalut suunnittelemme itse, Mastercam V9.1(sis.
Moldplus) ohjelmistolla, jolla myös teemme tuotesuunnit-
telun, jos asiakas niin haluaa. Huipputason ulkopuolista 
suunnittelua on myös saatavilla, mikäli kapasiteettimme niin 

KONEISTUS AUTIO OY  

 PALVELUT  
 Metallin alihankinta, koneistus, 
 muotit ja muototyökalut

         PERUSTAMISVUOSI   1998

 Kuoppalantie 4, 62300 Härmä 

 050 0662 403 

 taisto.autio@koneistusautio.fi     

 www.koneistusautio.fi 

KONEISTUS
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Vemi-Koura on tuotemerkki, joka tiedetään kestävästä 
laadustaan. Näitä energiapuukouria valmistaa Kauhavan 
Alahärmässä toimiva Vemimet Oy. Metsätyöt sujuvat vauh-
dikkaasti kaivinkoneella, johon keltainen puukouramme kiin-
nittyy tukevasti. Paksujenkin runkojen siirtely on vakaata ja 
kapeammat puut siirtyvät nipussa siististi haluttuun paikkaan 
Vemi-Kouran avulla.

Energiapuukourien valmistuksen lisäksi teemme alihankin-
tana kaikkia mahdollisia metallitöitä kaikenkokoisille asiak-
kaille. Pajallamme Etelä-Pohjanmaalla hoituvat esimerkiksi 
hitsaus, sahaus tai särmäys asiakkaan tarpeen mukaan.

VEMIMET KY   

 PALVELUT 
 Maa ja metsäkoneiden valmistus.
 Alihankinta: hitsaus, särmäys, prässäys, 
 kierteytys, sahaus

         PERUSTAMISVUOSI   1988

 Tuomisentie 21, 62300 HÄRMÄ 

 040 533 8312

	 vemimet@netikka.fi						

	 www.vemimet.fi	

Hietamet Oy on maatalous- ja metallialan yritys Kauhavalla. 

HIETAMET OY   

 PALVELUT  
 Alihankinta: hitsaus, sahaus, poraus 
 ja koneistus, epäkeskopuristintyöt ja 
 särmäys

         PERUSTAMISVUOSI  1996

 Kankaantie 570, 62150 Rintakangas

 050 517 8730

	 hietamet@netikka.fi		

	 www.hietamet.fi
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KONEPAJATEOLLISUUS & HITSAUS

Temeran Konepaja Oy tuottaa ja valmistaa kilpailukykyisesti 
asiakkaiden tarpeita vastaavia virheettömiä kokoonpano- 
valmiita osia, komponentteja, osa- ja loppukokoonpanoja 
sekä tarvittaessa toimivia koneita ja laitteita. Toimintamme 
kattavat hankintapalvelut, hitsaukset, lämpökäsittelyt, ko-
neistukset, pintakäsittelyt ja kokoonpanot sekä tarkastukset 
ja testaukset. Toimitamme tarvittaessa myös asiakkaan 
määrittelemät dokumentit tuotteen eri valmistusvaiheista 
sekä tarkastus- ja testauspöytäkirjat.

Konepajamme	on	sertifioitu	ISO9001	ja	ISO3834-2	 
mukaisesti.

TEMERAN KONEPAJA OY 

 PALVELUT 
 Hankintapalvelut, hitsaus, pintakäsittelyt, 
 lämpökäsittelyt, koneistus, kokoonpano. 

         PERUSTAMISVUOSI 2016 (1991)

 Kuoppalantie 11-13, 62300 HÄRMÄ 

 06 485 2200 

	 temeran.oy@temeran.fi			

 www.temeran.fi 

Ideasi kohtaa osaajat
— kone- ja rakennustekniikkaratkaisut kaikille yrityksille

Luomanperä Welding Oy on suomalainen yritys, joka tekee 
manuaali- ja robottihitsausta Ylihärmässä. Erikoisalaamme 
ovat	ohuiden	ja	vahvojen	levyjen	MIG/MAG-hitsaukset.	
Toteutamme alihankintana sekä osa- että kokonaistoimituk-
set. Olemme erikoistuneet mm. kuljetinjärjestelmien, maa-
talouskoneiden ja erilaisten komponenttien valmistamiseen. 
Yrityksellämme on yli 30 vuoden kokemus alalta. Teemme 
työtä ajatuksella ”laatu ensin”. 

Muunneltava robottiasema
Käytössämme on muunneltava robottiasema, jonka ansiosta 
voimme suorittaa robottihitsausta räätälöidysti tuotekappa-
letarpeiden mukaan. Konekantamme koostuu seitsemästä 
hitsausrobotista ja yhdestä käsittelyrobotista.

LUOMANPERÄ WELDING OY  

 PALVELUT 
 Alihankinta, manuaali- ja robottihitsaus

Laadukasta robottihitsausta ja  
manuaalihitsausta

 Kankaantie 563, 62150 Rintakangas

 0500 662 903

	 reijo@luomanperawelding.fi					

	 www.luomanperawelding.fi		
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Yritys valmistaa ja myy huippulaadukkaita, kotimaisia 
henkilöautojen erikoisperävaunuja laajalla tuotevalikoimalla. 
Päätuotteena ovat O1- ja O2-luokkien erikois- ja umpipe-
rävaunut sekä trailerit ja lavetit erilaisiin kuljetustarpeisiin 
niin yrityksille, valtiolle kuin yksityisille asiakkaille. Jatkuvan 
tuotekehityksen ansiosta tuotteidemme laatu, kestävyys ja 
rakenneratkaisut ovat huippuluokkaa.

Tavoitteemme on kasvaa Suomen markkinoilla merkittäväksi 
henkilöautojen erikoisperävaunuja valmistavaksi yritykseksi. 
Valttimme ovat asiakasläheisyys, tuotteen huippulaatu, 
monipuolisuus ja pitkäaikainen käytettävyys vaativissa olo-
suhteissa. Lisäksi teemme metalliteollisuuden alihankintana 
hitsaus- ja kokoonpanotöitä sekä lasikuulapuhallusta.

HT-TRUCK OY

 PALVELUT 
 Erikoisperävaunut, trailerit, lavetit
 Alihankinta: hitsaus- ja kokoonpanotyöt sekä
 lasikuulapuhallus

         PERUSTAMISVUOSI   2002

 Riskumäentie 7, 62375 Ylihärmä 

 044 282 2532

	 juhani.rintala@ht-truck.fi						

	 www.ht-truck.fi		

T:mi Hautasaari perustettiin vuonna 2003. Vuonna 2010 
toimiala	laajentui	kattamaan	myös	LVI-asennustyöt,	jolloin	
yritys muutettiin MHW Force Ky:ksi (Metal, Heat and Water). 
Toimipaikkamme sijaitsevat Kauhavalla ja Seinäjoella.
Tuotamme	kaikki	LVI-	ja	metallitöihin	liittyvät	asennukset,	
huollot ja korjaukset sekä timanttiporaukset niin yritysten 
kuin yksityistenkin talouksien tarpeisiin.

Lisäksi valmistamme mittatilaustyönä useita metallialan tuot-
teita maatalouden, koneurakoinnin ja teollisuuden käyttöön.

MHW FORCE KY   

 PALVELUT 
 Alihankinta: hitsaus, särmäys, poraus, leikkaus

	 Alarannantie	685,	62435	PIRTTINEN

 050 306 9964

	 toni@mhwforce.fi			

	 www.mhwforce.fi	
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METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS

Opastamisen ja pysäköintiratkaisujen asiantuntija Laatukilpi 
ja CNC-koneistukseen erikoistunut Härmän CNC-koneis-
tus sulautuivat yhteen loppuvuodesta 2020 ja tarjoavat nyt 
monipuolisia	palvelujaan	Kaskea	Groupin	alla.	Kaskeassa	
yhdistyvät vuosikymmenten vahva osaaminen, pitkään hiou-
tuneet parhaat käytännöt sekä samalla uusin osaaminen ja 
usean alan huippuasiantuntemus. Toimintamme perustuu 
rehtiin, avoimeen ja tinkimättömään tekemiseen. Sen, mitä 
lupaamme, sen myös pidämme. 

Kaskea	Group	tarjoaa	kokonaisratkaisuja	asiakkailleen	ja	
yhteistyökumppaneilleen eri liiketoiminta-alueilla: 

Kaskea Machinery tarjoaa CNC-koneistusta sekä teräs- 
ja alumiinirakenneosaamista. Valmistamme laadukkaat 
teräs- ja alumiinirakenteet sarjoina, yksittäisinä kappaleina 
ja suurempina osakokonaisuuksina. Työstämme kaikkia 

KASKEA GROUP OY
Parhaat ratkaisut tehdään yhdessä.
Best solutions. Made together.

METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS

 PALVELUT

Kaskea Machinery: Teräs- ja alumiini- 
rakenteet sarjoina, yksittäisinä kappaleina  
ja suurempina osakokonaisuuksina
Koko valmistusprosessi ja kaikki materiaalit 
muovista erikoisteräksiin I	Koneistamo
Hitsaamo I	Maalaamo I	Kokoonpanoyksikkö 

Kaskea Traffic: Liikennemerkit ja -opasteet
Liikenteenohjaustuotteet, sulkulaitteet ja  
puomit I	Kadunkalusteet I	Asennuspalvelu

Opastie 10, 62375 Ylihärmä

06 4822 200

machinery@kaskea.fi

traffic@kaskea.fi

www.kaskea.fi

materiaaleja muovista erikoisteräksiin ja hoidamme koko 
valmistusprosessin materiaalin hankinnasta aina pintakä-
sittelyyn ja kokoonpanoon asiakkaan toiveiden mukaisesti. 
Koneistamon lisäksi meiltä löytyvät hitsaamo, maalaamo ja 
kokoonpanoyksikkö.

Kaskea	Traffic	on	erikoistunut	liikennemerkkeihin,	opastei-
siin sekä liikenteenohjaukseen ja kadunkalusteisiin. Valmis-
tamme	Traficomin	määräysten	mukaiset	liikennemerkit	ja	
-opasteet, ja meiltä löytyvät myös laadukkaat liikenteenoh-
jaustuotteet, sulkulaitteet ja puomit. Asennamme liikenne-
merkit, opasteet ja portaalit ammattitaitoisesti ja joustavasti.

Kaskea Parking puolestaan sisältää älykkäitä pysäköintirat-
kaisuja, -lippuautomaatteja ja -hallintajärjestelmiä. Suunnit-
telemme, toteutamme, asennamme ja huollamme.
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MARKKI OY  
Moderni ja luotettava kumppani  
vaativaan putkentaivutukseen

Yrityksen toimialoina ovat metallin sopimusvalmistus, 
metallisten kattoturva- ja pihapiirin tuotteiden sekä puis-
tokalusteiden valmistus ja myynti. Sopimusvalmistajana 
teemme putkentaivutusta, sekä ohutlevyjen leikkausta ja 
taivutusta teollisuuden tarpeisiin. Korkean automaatioasteen 
sekä modernin tuotantokaluston ja 3D-mittauslaitteistomme 
ansiosta löydämme järkevän ja kustannustehokkaan tavan 
toteuttaa myös haastavat asiakastarpeet ammattitaitoisen 
henkilöstömme kanssa. 
 
Omaan tuotevalikoimaamme kuuluvat kattoturvallisuustuot-
teet, sadevesijärjestelmät, tikkaat sekä pihapiirin tuotteet 
niin julkisiin (kerrostalot, rivitalot, koulut, puistot yms.) kuin 
yksityisiin (omakotitalot) rakennuskohteisiin. 
 
Markki Oy:llä on yli 40 vuoden kokemus metallituotteiden 
valmistuksesta. Palveluksessamme työskentelee noin 20 
henkilöä. Kehittämällä ja valmistamalla laadukkaita ja turval-
lisia tuotteita pohjoisiin olosuhteisiin. Haluamme olla mukana 
parantamassa elämisen laatua.

 PALVELUT 
 Metallin sopimusvalmistus, metallisten 
 kattoturva- ja pihapiirin tuotteiden sekä 
 puistokalusteiden valmistus ja myynti

 PERUSTAMISVUOSI  1957

 Ollinkankaantie 108, 62420 Kortesjärvi 

 050 349 8269 Patrik Tuhkasaari

 patrik.tuhkasaari@markki.fi  

 www.markki.fi 

METALLITUOTTEIDEN VALMISTUSMETALLITUOTTEIDEN VALMISTUS

 PALVELUT 
  Metallin työstökoneiden valmistus
 Alihankinta: Metallin 3D-tulostus

 PERUSTAMISVUOSI  1969

LILLBACKA POWERCO OY
Korkealaatuiset Finn-Power 
-letkuliitinpuristimet

Lillbacka Powerco Oy valmistaa Finn-Power tuotemerkillä 
vuosittain tuhansia erityyppisiä puristimia ja muita letku-
asennelmien tekoon vaadittavia koneita, sekä putken laa-
jennus- ja supistukoneita.  Noin 95 % Powercon tuotannosta 
viedään kansainvälisen jakeluverkon kautta yli 60 maahan. 
Finn-Power tunnetaan kaikkialla sen laadusta ja kestävistä 
puristimista, joita Lillbacka Powerco valmistaa lähes 50 vuo-
den valmistuskokemuksella. Tarjoamme luotettavia, kestäviä 
ja tarkkoja puristuskoneita moderneilla laadunvarmistus- 
optioilla vastaamaan teollisuuden eri tarpeita.

Metallin 3D-tulostus on Lillbacka Powercon uusin alue-
valtaus. Se on otettu teolliseen käyttöön 2,5 vuotta sitten ja 
sillä valmistetaan lukuisia erikoistyökaluja metallin muovaa-
miseen, vaativia varaosia sekä erikoiskiinnittimiä tuotantoa 
tukemaan. Työkaluteräksestä valmistettavia korkealaatuisia 
ja mittatarkkoja asiakasräätälöityjä tuotteita tarjotaan myös 
alihankintavalmistuksena yrityksille.

Konepajantie 4, 62300 HÄRMÄ

010 3477 400

powerco@lillbacka.com 

finnpower.fi
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Stroitel Oy on pitkät perinteet omaava perheyritys. Valmis-
tamme mittatilaustyönä kotimaisia laadukkaita alumiinijulki-
sivurakenteita. Meidät tunnetaan joustavana ja luotettavana 
kauppakumppanina niin pienissä kuin suurissakin projekteis-
sa ympäri Suomea. Vuosikymmenten kokemuksen ja pitkien 
asiakassuhteiden taustalla on molemminpuolinen luottamus 
ja arvostus siihen, että tehdään se mitä on sovittu ajallaan 
ja omaa osaamisaluetta hyödyntäen parhaalla mahdollisella 
tavalla. 

Tuoteperheeseemme kuuluvat pääasiassa alumiiniovet, 
-ikkunat, -kaiteet ja erikoisrakenteet. Suosimme suomalaista 
ja käytämme kotimaisen mm. Purso Oy:n alumiinijärjestel-

STROITEL OY 

 PALVELUT  
 Alumiiniset julkisivurakenteet
 Alihankinta: koneistus ja kokoonpano, 
 alumiinin hitsaukset, taivutettavat rakenteet

 PERUSTAMISVUOSI  1981

 Pyysalontie 278, 62240 Huhmarkoski

 06 435 2800

 reijo.laakso@stroitel.fi 

 www.stroitel.fi

miä. Myös lasitoimituksissa käytämme kotimaisia toimittajia. 
Kaikki rakenteet valmistetaan asiakkaan aukkojen mukaises-
ti mittatilaustyönä tehtaallamme Kauhavalla. 

Meillä on vahva usko suomalaiseen työhön ja laitekantaam-
me. Olemme panostaneet viime vuosina paljon toimitiloihim-
me ja tuotantoprosessin vaiheiden kehitykseen ja tehosta-
miseen. Tämä yhdessä ammattitaitoisen henkilökuntamme 
kanssa luo vahvan pohjan tulevaisuuden alumiinirakentami-
selle Kauhavalla.
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OHUTLEVY-
TEOLLISUUS



KJH-COMP OY  

Ohutlevymekaniikan edelläkävijä

KJH-Comp Oy on ohutlevymekaniikan sopimusvalmistaja, 
joka valmistaa asiakkailleen sekä yksittäisiä levyosia että 
valmiita kokonaisuuksia. 50 rautaista ammattilaista takaavat 
asiakkaillemme laadukkaat toimitukset. Pyrimme toiminnal-
lamme parantamaan niin asiakkaidemme kuin yrityksemme-
kin kilpailukykyä.

 PALVELUT 

 Metallin laserleikkaukset, ohutlevytyöt, levyn-
 leikkaus lävistämällä, särmäykset/ taivutukset,  
 hitsatut ohutlevyrakenteet, monipuoliset loppu-
 tuotteiden kokoonpano, yhteistyöverkostomme  
 kautta myös jatkokäsittelyt esim. pinnoitus ja 
 koneistus. Palvelumme kattavat sekä valmiit 
 kokonaisuudet ja yksittäisten vaiheiden 
 toteutuksen.

 PERUSTAMISVUOSI  2009

 Tuomisentie 16, 62300 Härmä 

 044 344 3982

 hannu.lahtinen@kjh-comp.fi     

 www.kjh-comp.fi 
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Tekno-Kouru Oy on vuonna 1987 perustettu suomalainen 
perheyritys. Yrityksen toiminta jakautuu pääsääntöisesti 
kahteen eri tuoteryhmään. Suunnittelemme ja valmistamme 
sadevesijärjestelmien osia, seinä-ja kattotikkaita, kävely-
tasoja ja lumiesteitä. Toisen tuoteperheen muodostavat 
Tekno-Trailer perävaunut, jonka mallistoa laajennetaan 
jatkuvasti. Lisäksi teemme ohutlevytöitä alihankintana.
 
Nykyaikaiset tuotantotilamme ja laitteemme yhdistettynä am-
mattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilökuntaan takaavat 
erinomaisen kilpailukyvyn, laadukkaat tuotteet, nopeat sekä 
varmat toimitukset.
 

TEKNO-KOURU OY 

 PALVELUT   
 Valmistus: sadevesijärjestelmät ja 
 Tekno-Trailer -perävaunut. 
 Alihankinta: ohutlevytyöt ja särmäys

 PERUSTAMISVUOSI  1987

 Tornimäentie 1, 62200 Kauhava 

 020 756 2525

 myynti@teknokouru.fi 

 www.tekno-kouru.fi 

Valmistamme reikälevyjä ja niiden mittatilaussovellutuksia 
useiden	teollisuusalojen	tarpeisiin.	Omalla	SAMI	-tuotemer-
killämme valmistamme viljankäsittelyn laitteita maatalouteen 
sekä täysin automaattisia klapikoneita polttopuuammattilais-
ten käyttöön. Toimimme myös sopimusvalmistajana kansain-
välisesti tunnetuille suomalaisille yrityksille sekä toimimme 
alihankkijana useille eri teollisuuden aloille aina yksittäisistä 
levyosista suuriin kokonaistoimituksiin.

Teollisuuden tarpeet ja vaatimukset ovat kasvaneet huimasti 
ja kasvavat edelleen. Reikälevy Oy on sopeutunut tähän
vauhtiin ja teemme jatkuvaa kehitystyötä asiakkaan par-
haaksi. Laatu ja täsmälliset toimitukset ovat meille itsestään-
selvyyksiä.

REIKÄLEVY OY 

Asiakassuhteemme perustuvat pitkäaikaiseen yhteistyöhön 
ja kumppanuuteen, jossa tuotteiden hinnoittelut ja kustan-
nusrakenteet ovat täysin avoimia asiakkaalle. Olemmekin 
usein mukana asiakkaidemme tuotteiden suunnittelu- 
vaiheessa, jolloin voimme yhdessä tehokkaasti vaikuttaa 
tuotteen valmistettavuuteen sekä kustannusrakenteeseen  
ja näin saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Huippuunsa kehitetty toiminnanohjaus yhdessä ammattitai-
toisen henkilöstön sekä tehokkaan toimittajaverkoston
kanssa muodostavat toimintamme perustan, jonka ansiosta 
pystymme vastaamaan yhä suurempiin haasteisiin. 

 PALVELUT  
 Rei’ityslinja, syväveto, särmäys, robotti- ja 
 manuaalihitsaus, 3D-rajaus, laser- ja 
 plasmaleikkaus, levytyökeskus

 Alihankinnan ja sopimusvalmistuksen 
 kokonaistoimitukset

 Yrittäjäntie	22,	62375	YLIHÄRMÄ 

 040 5929 538 Tommi Mäkelä

 tommi.makela@reikalevy.fi

 www.reikalevy.fi

OHUTLEVYTEOLLISUUS
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Steelcomp Oy tarjoaa pääasiassa levyjen leikkausta, taivu-
tusta sekä niiden kokoonpanoja. Yrityksellä on pitkäaikainen 
kokemus lävistyksestä, laserleikkauksesta, kulmaleikkaus-
teknologiasta, särmäyksestä sekä taivutusautomaattitek-
nologiasta. Lisäksi yritykseltä löytyy erilaisia vaihtoehtoja 
levyjen liittämiseen, mm. pemmaus ja toksaus.

Lisäksi tytäryhtiön Steelcomp Vaasa Oy:n kautta hitsaukset 
ja kokoonpanot kuuluvat yrityksen keskeisiin palveluihin.

STEELCOMP OY  

 PALVELUT  
 Lävistys, kulmaleikkaus, laserleikkaus, 
 taivutus, pemmaus, toksaus, kokoonpanot, 
 hitsaus, maalaus.

 PERUSTAMISVUOSI  2006

 Kehätie 6, 62200 Kauhava

 050 562 1679

 myynti@steelcomp.fi   

 www.steelcomp.fi
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CLE FINLAND OY 
Aikaisemmin toimimme nimellä Oy C. Lindholm Engineering 
Ab, jonka toiminta alkoi vuonna 1977. Vuoden 2019 touko-
kuussa otimme käyttöön nimen CLE Finland Oy (CLE), joka 
on erikoistunut metalliteollisuuden työkaluihin ja tarvikkeisiin.

Valikoimassa on metallin lävistämiseen Mate ja Dayton, 
taivuttamiseen Wila, Tecnostamp ja Euram ja laserleikkaa- 
miseen Ophir ja Plasma Point -tuotteet. Lisäksi tuote- 
perheeseen kuuluvat erilaiset kiinnikkeet FAR ja TR sekä 
niihin tarvittavat koneet. Valikoimassa on myös paljon  
muuta, mitä voit tarvita työssäsi saadaksesi parhaan  
mahdollisen lopputuloksen.

 

 0207 519 600

 info@cle.fi 

 www.cle.fi

 PALVELUT  
 Metalliteollisuuden työkalut ja tarvikkeet

 PERUSTAMISVUOSI  1977



ALAHÄRMÄN 
KONEMAALAUS OY
Alahärmän Konemaalaus Oy on teolliseen metallin pinta-
käsittelyyn erikoistunut yritys. Pitkä kokemus takaa vankan 
osaamisen pintakäsittelyssä.

Maalauksessa olemme erikoistuneet raskaan teollisuuden 
tuotteisiin ja pystymme käsittelemään kappaleita aina 
30.000 kg asti. Toimitilamme soveltuvat hyvin suurien 
kappaleiden käsittelyyn. Yrityksemme vahvuutena on 
hyvä toimitusvarmuus ja lyhyet toimitusajat. Lähialueiden 
kuljetukset hoidamme omalla kuljetuskalustolla, mikä tukee 
nopeaa toimitusaikaa.

Metallin kemiallisen mustauksen markkina-alueemme on 
koko Suomi. Mustauksessa kappaleen paino voi olla mak-
simissaan 250 kg. Mustaus sopii erinomaisesti erityyppisille 
koneen osille ja työkaluille. Pintakäsiteltävien kappaleiden 
mittatarkkuudet eivät muutu mustausprosessissa. Mustauk-
sessa pystymme takaamaan erittäin nopean toimitusajan.
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METALLIN PINTAKÄSITTELY  

 Jorma Lillbackantie 6, 62300 Härmä 

 06 4845 333, 050 336 9990

 ahkm@netikka.fi  

 www.ahkm.fi

 PALVELUT 
 Alihankinta, teräsraepuhallus, 
 korkeapaineruiskumaalaus, metallin 
 kemiallinen mustaus, metallin fosfatointi

 PERUSTAMISVUOSI  1985
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LINOC OY 

Jauhemaalauskumppanisi  
parhaisiin tuloksiin.

Linoc Oy on vuonna 2019 perustettu metallituotteiden jauhe-
maalaukseen erikoistunut yritys. Nuoresta iästä huolimatta, 
taustalla on 30 vuoden kokemus alasta. Laatu ja toimitusvar-
muus ovat tärkeimmät kriteerimme tuotannossamme.

HILAMET OY 
Hilamet Oy on voimakkaasti kehittyvä ja kasvava yritys, joka 
on ollut pitkään merkittävä teräksen alihankintalämpökäsit-
telijä Suomessa. Tästä parhaana osoituksena ovat lukuisat 
asiakkaat, joita ovat eri puolella Suomea toimivat vientiin 
keskittyneet konepajat ja heidän alihankkijat. Hilametin 
palvelu perustuu nopeaan ja laadukkaaseen palveluun. 
Työssämme käytämme nykytekniikan uusimpia sovellutuksia 
esimerkiksi prosessien ja tuotannon ohjauksessa. Valtaosa 
asiakkaistamme ovat vientiin keskittyneitä alihankintapajoja 
ja heidän alihankkijoitaan. Yrityksellä on toimintaa Kauhaval-
la ja Hämeenkyrössä.

 Rajalantie 14, 62300 Härmä 

 040 749 1886 Mikko Lehtinen

 mikko.lehtinen@linoc.fi

 PALVELUT 
 Jauhemaalaus

 PERUSTAMISVUOSI  2019

 Leinosentie 27 A, 62375 Ylihärmä 

 050 0367 975

 matti.rahkola@hilamet.fi  

 www.hilamet.fi

 PALVELUT
 
 Karkaisu, nuorrutus, induktiokarkaisu,
 hiiletyskarkaisu, hehkutus, nitraus,
 neuvontapalvelut 

 PERUSTAMISVUOSI 1993
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MSK Plast Oy
MSK Plastin valmistamat vaativat muoviosat ovat useiden eri 
teollisuusalojen käytössä ympäri maailmaa. Sekä ruiskuvalu- 
että reaktiovalutekniikan hyödyntäminen mahdollistaa eri 
kokoisten muoviosien valmistuksen laajasti eri toimialoille 
– yksittäisistä tuotteista osakokoonpanoihin. Modernilla 
reaktiovalutekniikalla valmistettuihin muoviosiin käytetään 
monipuolista Telene-materiaalia, jolla saavutetaan mm. hyvä 
jäykkyys, korkea iskulujuus ja erityisen hyvä korroosion kestä-
vyys. MSK Plastin nykyaikainen pintakäsittelylaitos varmistaa 
lopuksi tuotteen korkean ja viimeistellyn laadun.  

MSK Plastin omalla muottiosastolla onnistuu mm. muottien 
huollot ja muutostyöt. Tämä takaa onnistuneen lopputulok-
sen	pien-	ja	suursarjoille.	Globaali	yhteistyöverkosto	sekä	
henkilökunnan laaja tuotanto- ja materiaalituntemus tekevät 
palvelukokonaisuudesta entistä vahvemman.

Junkkari Oy
Junkkari on lähellä asiakasta oleva kokenut maa- ja metsä- 
talousammattilaisen kumppani, eurooppalainen kylvämisen 
ja biohakkeen erikoisosaaja. Asiakkaan kokemusten kuun-
teleminen on yhä keskeinen periaate yhtiön toiminnassa, 
mutta Junkkari uskaltaa myös luottaa omaan osaamiseensa.

Juncar Oy
Juncar on yli 40 vuoden kokemuksellaan Suomen suurin 
autoperävaunujen valmistaja. Kaikki Juncar ja Muuli perä-
vaunut ja venetrailerit ovat nykyaikaisimman teknologian 
ja rautaisen ammattitaidon tulos – laatutyötä pienintäkin 
yksityiskohtaa myöten. 

MAA- JA METSÄKONEIDEN VALMISTUS JA MYYNTI
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MSK GROUP Oy 
Yli 70 toimintavuoden jälkeenkin MSK:n perhekonsernissa 
on onnistuttu säilyttämään kehityshalu, rohkeus uusiutua ja 
kyky olla asiakkaan lähellä. Monialakonserni työllistää  tällä 
hetkellä 800 eri alan osaajaa ja muodostuu emoyhtiö MSK 
Groupin	lisäksi	kuudesta	tytäryhtiöstä,	joiden	HR-,	viestintä,	
IT-	ja	talouspalveluita	emoyhtiö	hallinnoi.	Tytäryhtiöt	ovat	
kaikki oman alansa erikoisosaajia. Heidän avulla MSK 
Groupin	monialainen	osaaminen	muodostaa	vahvan	ja	
vakaan teollisuuskonsernin, jonka arvoissa painottuu asi-
akkaan menestys ja tarpeiden ennakointi sekä osaamisen, 

tehokkuuden, laadun ja joustavuuden jatkuva kehittäminen. 
Konsernin toimipaikat sijaitsevat Suomessa Kauhavalla ja 
Lapualla sekä Saksan Döbelnissä ja Slovakian Lipanyssa. 

Konsernin sopimusvalmistusdivisioona  
tarjoaa kokonaisratkaisuja

MSK	Cabins	Oy,	MSK	Matec	s.r.o.,	MSK	Matec	GmbH	ja	
MSK	Plast	Oy	muodostavat	yhdessä	MSK	Groupin	sopimus-
valmistusdivisioonan. MSK haluaa olla partneri niille, jotka 
kasvavat ja kehittyvät yhdessä kanssamme. Tarjontamme 
kattaa täysin varustellut ohjaamot, vaativat muoviosat ja 
kaikkea siltä väliltä. 

MSK Cabins Oy 
60 vuoden kunnianhimoinen kehitystyö ja tinkimätön teke-
minen on luonut maailmanluokan ohjaamovalmistajan. MSK 
Cabins todella tietää kaiken, mitä turvaohjaamoista tulee 
tietää. Pitkät asiakassuhteet ovat avoimuuden, suoraselkäi-
syyden ja rehdin toiminnan tulos. Pitkä kokemus tuo myös 
mukanaan itsevarmuuden, joka kannustaa haastamaan 
tutut toimintatavat. Kun MSK Cabins hallitsee ja ymmärtää 
kokonaisuuksia, asiantuntijuus säilyy toimittaja-asiakas- 
loppuasiakas -ketjussa koko organisaation läpi. 

MSK Matec GmbH ja MSK Matec s.r.o. 
MSK	Matec	GmbH	valmistaa	kevyet	alumiinirunkoiset	sekä	
vaativat raskaat ohjaamot. MSK Matec s.r.o. on täysin varus-
teltujen ohjaamoiden valmistaja isoimmissa volyymeissa. 
Yhtiöt suunnittelevat ja valmistavat useille kansainvälisille 
liikkuvien työkoneiden valmistajille tinkimättömän laadukkai-
ta ohjaamoja. Toimipaikat sijaitsevat Saksassa ja Slovakiassa. 

          TYTÄRYHTIÖT 
 Juncar Oy	I	Junkkari Oy 
 MSK Cabins Oy
 MSK Plast Oy
 MSK Matec s.r.o. 
	 MSK	Matec	GmbH	

Pohjanmaanväylä	1661,	62375	YLIHÄRMÄ

010 480 2000

msk@msk.fi

msk.fi

Myyntijohtaja	I	sopimusvalmistus		
Jaakko	Lipponen	I	p.	050	570	0929	
jaakko.lipponen@msk.fi
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FARMTOOLS OY 
 
Farmtools Oy on ylihärmäläinen perheyritys, jonka palvelui-
hin kuuluvat polttoöljysäiliöiden valmistus sekä vanhojen far-
marisäiliöiden kunnostaminen. Farmtools Oy:n tuotteita ovat 
FARMEX farmarisäiliöt, PROMEX-kuljetus- ja työmaasäiliöt, 
lisäksi useat muut tuotteet maatiloille, työmaaurakointiin, 
metsäurakointiin sekä kiinteistökäyttöön.  
 

PIKOTEAM OY 
Pikoteam Oy on erikoistunut maa- ja metsätalouskoneiden 
valmistukseen.	Valmistamme	kestävät	kotimaiset	PIKO-	
tuotteet.	PIKO-tuotteista	löytyy	pilkekoneet,	hydraulihalkai-
sijat, juontokourat, puukourat, puhdistusrummut klapeille, 
paalileikkurit pyöröpaaleille ja paalinkantolaitteet kahdelle 
pyöröpaalille. Yrityksemme myös maahantuo laadukkaita 
maa- ja metsätalouskoneita eri puolelta Eurooppaa.  

Leinosentie 16, 62375 Ylihärmä

 06 484 6330

mika.lind@farmtools.fi

www.farmtools.fi

Wattikuja 7, 62200 Kauhava

06 488 1040

vesa.mottonen@pikoteam.fi

www.pikoteam.fi 

 PALVELUT 
  Polttoöljysäiliöiden valmistus, säiliöiden kunnos- 
 tus ja VAK-määräaikaistarkastukset.

 Alihankintatyöt: levyntaivutus/mankelointi, 
 kaksikomponenttimaalaus, hitsaustyöt.

 PERUSTAMISVUOSI  1980

 PALVELUT 
 Maatalouskoneiden valmistus ja tuonti.

 PERUSTAMISVUOSI 1977
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PELLON GROUP OY

Pellon sopimusvalmistus
Härmänmaalla on totuttu siihen, että se pidetään, mitä luva-
taan. Pellon sopimusvalmistuksessa tai alihankinnassa voit 
luottaa siihen että tuotteesi kehittyy valmistettavuuden osalta 
jatkossakin. Lisäksi oma myyntiverkosto ja huolto tukevat 
syvemmän yhteistyön muodostumista.

Tuotanto
Pellon tuotanto sisältää kaikki konepajavalmistuksessa 
tarvittavat prosessit komponenttien valmistuksesta kokonais-
tuotetoimituksiin. Oma osavalmistus, koneistus, robotisoitu 
hitsaamo, pintakäsittely ja kokoonpano mahdollistavat 
tuotteesi valmistumisen saman katon alla ilman ylimääräisiä 
kate- ja logistiikkakuluja. Olemme tehokas ja kilpailukykyinen 
yrityskumppani.

Tuotekehitys
Pellon tuotekehityksen 3D- ja ohjelmistosuunnittelu jalostaa 
tuotteesi valmistusprosessia entistäkin kustannustehokkaam-
maksi. Pellon oma protovalmistus toteuttaa myös uusien 
tuotteiden suunnittelun, nollasarjat ja protokappaleet.

Asennus- ja huoltopalvelut
Kymmenet Pellon sopimushuoltajat takaavat luotettavat 
kokonaistoimitukset ja huoltopalvelut. Koko maan kattavalla 
sopimushuoltajien verkostolla on päivystys vuoden jokaisena 
päivänä kellon ympäri. 

Yrittäjäntie 10, 62375 Ylihärmä

06 4837 555

pellon@pellon.fi

www.pellon.fi

 

 PALVELUT

 koneistus, robotisoitu hitsaamo, 
 pintakäsittely, kokoonpano,
 suunnittelu, asennus ja huolto

 PERUSTAMISVUOSI  1966
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KÄTEVÄ-TUOTE OY 
Kätevä-Tuote Oy on valmistanut maatalouteen liittyviä koneita 
ja välineitä jo yli 60 vuoden ajan. Ensimmäisiä tuotteitamme 
olivat muun muassa maitokärryt sekä erilaiset pihapiirin 
laitteet, kuten keinut ja mattotelineet. Pikkuhiljaa toimintamme 
lähti kehittymään ja nykyään valmistammekin erilaisia maa- 
talouteen ja metsänhoitoon liittyviä koneita.

 PALVELUT 
 Maatalouskoneiden valmistus
 alihankinta, hitsaus

 PERUSTAMISVUOSI  1983

HAPPOWA OY
Erikoisalaamme ovat rehun säilöntään, nestepeittaukseen 
ja starttilannoitukseen liittyvät annosteluratkaisut, jotka 
valmistamme vuosien kokemuksella. Päätuotteitamme ovat 
hapottimet, joihin tarjoamme asiakkaillemme myös kattavat 
asennus-, huolto- ja varaosapalvelut. Valmistamme alihankin-
tana myös teollisuuden johdinsarjoja ja testauskaapeleita, ja 
lisäksi suoritamme päivityksiä ja korjauksia johdinsarjoihin.

 

 PALVELUT 
 Hapottimien valmistus sekä asennukset,
 huollot ja korjaukset

 PERUSTAMISVUOSI  1996

Peltohaantie 1, 62375 Ylihärmä

040 749 1886

mikko.lehtinen@katevatuote.fi

www.katevatuote.fi

Kankaantie 563, 62150 Ylihärmä

040 0863 514

johannes.holkkola@happowa.fi 

www.happowa.fi 
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OY NORD MILLS LTD
Oy Nord Mills Ltd on konepaja, joka valmistaa etupäässä 
viljankäsittelylaitteita – myllyjä, spiraalikuljettimia, viljalietsoja 
sekä niihin liittyviä oheistuotteita sekä automatisointeja. 
Monet tuotteistamme soveltuvat räätälöitynä myös teolli-
suuden tarpeisiin. Kotimaisen energian hyödyntämiseen 
valmistamme pellettipolttimia, hallilämmittimiä sekä näihin 
liittyviä tarvikkeita, kuten puskurisiiloja sekä siirtoruuveja. 
Maahantuontimme kattaa esimerkiksi piensiemenille tarkoi-
tetut APV kylvölaitteet. 

Kotimaan markkinoiden lisäksi tuotteitamme viedään myös 
muualle Eurooppaan, kuten Ruotsiin, Norjaan, Viroon ja 
Bulgariaan. Myös vientimarkkinoille räätälöimme tuotteita 
tarpeen mukaan. 

Innovatiivisuus,	tarkka	perehtyminen	valmistusmenetelmiin,	
tiivis asiakasyhteistyö sekä läheinen kosketus alkutuo-
tantoon on luonut meille mahdollisuuden tehdä tuotteita, 
jotka palvelevat loppukäyttäjäänsä mahdollisimman hyvin. 
Suunnittelu, hitsaus, sorvaus, särmäys ja pulverimaalaus 
onnistuvat kaikki saman katon alla ja verkostoituminen vain 
vahvistaa kilpailukykyämme. 

Pirttisentie 224, 52435 Pirttinen

06 488 7029 

info@nordmills.fi

www.nordmills.fi

 PALVELUT 
 Maatalouskoneiden, kuljettimien sekä 
 lämmityslaitteiden valmistus ja kylvölaitteiden  
 maahantuonti. 

 PERUSTAMISVUOSI  1987
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Ota yhteyttä!
Juha-Martti	Kuoppala	I	kehitysjohtaja

040	553	0354	I	juha-martti.kuoppala@kauhava.fi

 

Kauhavan 
kaupungin Kehityskeskus
tarjoaa elinkeinotoimen palveluita ja yritystoiminnan neuvontaa. 

Avustamme yrityksiä toimitila- ja tonttiasioissa sekä 
kehittämishankkeiden toteutuksessa.

Vapaat toimitilat 
ja yritystontit

investkauhava.fi							@investkauhava


