ensisijainen osaaminen
muu osaaminen

Rakenteet ja käsittely
Koneet, laitteet ja konetilat
LVI- ja putkistotyöt
Sähköjärjestelmät
Sisustusvarustelu ja kalusteet
Turvajärjestelmät ja -laitteet
ICT
Suunnittelu ja konsultointi
Jokin muu

3DTech Oy on teollisiin 3D-tulostusratkaisuihin sekä 3D-teknologian
kehitykseen erikoistunut yritys. Palveluvalikoimaamme kuuluu 3Dtulostus mukaanlukien sopimusvalmistus, 3D-skannaus, 3Dsuunnittelu- ja mallinnus sekä konsultointi. Autamme yrityksiä
kartoittamaan ne kohteet, joissa 3D-teknologiaa hyödyntämällä
voidaan tehostaa liiketoimintaa / valmistus- ja
tuotekehitysprosessia. Vahvuutenamme ovat nopeus ja ketteryys
sekä laaja yhteistyöverkosto, joka takaa, että pystymme tarjoamaan
kuhunkin asiakastarpeeseen juuri siihen parhaiten soveltuvan 3Dratkaisun.

Yrityksen nimi: 3DTech Oy
Osoite: Hyvoninkatu 1
24240 Salo
Verkkosivut: www.3dtech.fi
Perustamisvuosi: 2013
Työntekijöitä: 5
Liikevaihto (2017): 180 000€
Yhteyshenkilöt: Sales & Marketing Manager
Riitta Noponen
+358 40 801 9185
riitta.noponen@3dtech.fi

Ydinosaamisalueet:
• 3D-tulostus
• 3D-suunnittelu
• 3D-mallinnus
• 3D-konsultointi
• Sopimusvalmistus
• 3D-teknologiakehitys
Referenssit:
• Asiakaskunta koostuu laajasta joukosta eri kokoisia yrityksiä eri
teollisuudenaloilta.

Antti Marine kehittää, suunnittelee ja valmistaa B-luokan hytti- ja
sisustusovia. Asiakaslähtöinen toimintatapamme perustuu asiakkaan
vaatimusten ja toiveiden ymmärtämiseen sekä laadukkaaseen
toimintaan ja tuotteisiin. Kaikki B-luokan tuotteemme ovat MED &
USCG sertifioituja. Toimintamme perustuu ISO 9000:2015
laatujärjestelmään, jonka sertifioimme keväällä 2018.

Yrityksen nimi: Antti-Teollisuus Oy
Osoite: Koskentie 89
25340 Kanunki
Verkkosivut: https://antti-teollisuus.fi/en/marine/home
Perustamisvuosi: 1952
Työntekijöitä: 120
Liikevaihto (2017): 18 000 000 €
Yhteyshenkilöt: Kaupallinen johtaja
Markko Takkinen
+358 44 7744 735
markko.takkinen@antti-teollisuus.fi

Ydinosaamisalueet:
Ydintoimintaamme kuuluvat risteily- ja matkustaja-alusten hyvin ääntä
eristävät ovirakenteet sekä vahva kokemus vaativista
projektitoimituksista. Toimitamme myös sisustusovia muihin erilaisiin
laivatyyppeihin sekä offshore-alalle asuntomoduuleihin. Meillä on
tarjota laaja valikoima erilaisia ovityyppejä perusovista hyttien
erikoisoviin.

Referenssit:
• TUI Mein Schiff 3-6 hyttiovet - TUI Mein Schiff 1-2 hyttiovet - RCI
Oasis series hyttiovet - RCI Harmony series suite hyttiovet - AIDA
series hytti- ja sisustusovet - Dream Cruises series hytti- ja sisustusovet
- NCL Breakaway & Breakaway+ series hytti- ja sisustusovet Celebrity Cruises Quantum series hytti- ja sisustusovet

PIIROINEN on suomalainen vuonna 1949 perustettu Salolainen
perheyritys, joka työllistää n. 100 ammattilaista. Toimimme useilla toisiaan
tukevalla liiketoiminta-alueella: metallikomponenttien valmistus, metallin
pintakäsittely, muotopuristaminen ja verhoilupalvelut. Lisäksi PIIROISELLA
on pitkäaikainen kokemus julkitilakalusteiden, auditorioiden ja
katsomoiden valmistuksesta sekä suunnittelusta. Saumattomasti toimivien
eri liiketoiminta-alueidemme ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme
kokonaispalvelua avaimet käteen -periaatteella.
Noudatamme toiminnassamme ISO 9001:2000 -standardin mukaisia
laatuvaatimuksia.
PIIROINEN toimii vastuullisesti myös ympäristön kannalta: Kierrätämme
tuotannon prosessivedet omassa vedenpuhdistamossamme ja
lämmitysenergian tuotamme omassa, suomalaista puupellettiä käyttävällä
biolämpölaitoksessa. Tuotantomme ympäristökuormitusta vähentävät myös
nanokeramiikkaan perustuva fosfaattivapaa esikäsittelyprosessi
pulverimaalauksessa sekä kirkas kromaus kolmiarvoisella kromilla.

Ydinosaamisalueet:
•
•
•
•

Yrityksen nimi: Arvo Piiroinen Oy
Osoite: Tehdaskatu 28
24100 Salo
Verkkosivut: www.piiroinen.com
Perustamisvuosi: 1949
Työntekijöitä: 100
Liikevaihto (2017): 10 000 000€
Yhteyshenkilöt: Sales Manager; Furniture&Special Projects
Johanna Mattila
+358 44 770 6114
johanna.mattila@piiroinen.com

Putkimaisten metallikomponenttien työstö
Monipuolinen pintakäsittelyosaaminen ja pinnoitteiden testausmahdollisuudet
Puuviilun muotopuristaminen(myös 3d-viilun työstö)
Julkitilakalusteet, joita voidaan joustavasti varioida asiakkaan tarpeisiin erilaisilla
materiaali -ja pintakäsittely vaihtoehdoilla
• Auditorio -ja teatterikalusteet (istuimet ja pöydät)
• Erikoiskalusteiden ja sisustusrakenteiden tuotekehitys ja valmistus
• Laajan ja osaava kumppaniverkostomme hyödyntäminen

Referenssit:
• Julkitilakalusteet: Bolshoi Ice Dome, Århusin musiikkitalon katsomoistuimet, Domus
Media juhlasalin auditorion modernisointi, Oslon yliopisto.
• Irtokalusteita eri huippubrändien omiin tiloihin: Nike, Hilton Hotels, Disneyworld,
L’Oréal, Nokia, Fazer, Cambridge University, Hosei University, Viron Kansallismuseo,
Kiasma
• Alihankinta ja sopimusvalmistus: Useita kansainvälisiä sairaala-, lääkintä- ja
laboratorioinstrumenttivalmistajia (metallikomponenttivalmistus, metallien
pintakäsittelyt); Lukuisia mittalaitteiden ja varusteiden valmistajia (metallin
pintakäsittelyt); Sopimusvalmistuksen asiakkaat ympäri maailman (tuotesuunnittelu,
valmistus, kokoonpano ja toimitus suoraan loppuasiakkaalle)

Työnohjauksen avulla ihmisen toimijuus kasvaa, joka on yhtä
menestyksen ja tuottavuuden kanssa.

Yrityksen nimi: DeToK Tmi Maarit Vihiniemi
Osoite: Lapinkyläntie 51,
25500, Aijala
Verkkosivut: http://detok.fi
Perustamisvuosi: 2017
Työntekijöitä: 1
Liikevaihto (2017): €
Yhteyshenkilöt: Yrittäjä
Maarit Vihiniemi
+358 44 383 8695
maarit.vihiniemi@detok.fi

Ydinosaamisalueet:
• Mielenterveyteen liittyvät asiat, erityisesti depressio
• Kriisit
• Voimavarakeskeinen työnohjaus
Referenssit:

Högfors on pitkän linjan suomalainen metalliteollisuuden yritys,
jonka liiketoiminta on alkanut jo vuonna 1927. Ensimmäiset Salossa
valmistetut venttiilit tulivat markkinoille vuonna 1935. Högfors on
kasvanut vuosikymmenten saatossa moderniksi, lähes 35 alan
ammattilaista työllistäväksi yritykseksi. Högfors keskittyy venttiilien
suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin. Kotimaan
markkinoilla tunnustettu ammatti-taito, tuotteiden korkea laatu ja
asiakastyytyväisyys ovat rakentaneet vahvan pohjan ulkomailla
menestymiselle.
Tällä hetkellä Högfors on merkittävä toimija Skandinaviassa,
Baltiassa ja muualla Euroopassa, Venäjällä sekä Kaukoidässä.
Högforsin tuotannosta noin 80 % menee vientiin. Pitkä
yrityshistoria, tekninen erikoisosaaminen, laadun jatkuva tarkkailu ja
kehitys sekä sitoutunut henkilökunta tekevät Högforsista luotettavan
yhteistyökumppanin. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin
yksilöllisellä ja asiantuntevalla toiminnalla, tavoitteellisella ja
tuotekehityksellä.
Yrityksen nimi: Högfors Oy
Osoite: Örninkatu 15
24100 Salo
Verkkosivut: https://hogfors.com/
Perustamisvuosi: 1927
Työntekijöitä: 35
Liikevaihto (2016): 16 200 000 €
Yhteyshenkilöt: Customer Service Coordinator
Petteri Heiskanen
+358 44 727 7215
petteri.heiskanen@hogfors.com

Ydinosaamisalueet:
• kaukolämpöventtiilit
• kaukokylmäventtiilit
• teollisuusventtiilit
• lianerottimet
• alihankinta
Referenssit:

Eloquense supports global customers to make 'Eloquent Sense' by
helping to communicate information in better, nicer & clearer
ways. Eloquense solves its customer’s marking challenges, be it for
those in need of a single product or for those that require 30 000
pieces.
At Eloquense we continuously push ourselves to be able to solve
complex and challenging problems by spending a large portion
of our time on R&D. In this manner we continuously develop new
ways to use our machines, offer new possibilities that were not
feasible before and thereby delight our customers. This way of
working is embedded in our core values as we (1) aim to be
better today than we were the day before & (2) strive to make
people smile with our work!"

Yrityksen nimi: Laser Marking Eloquense Finland Oy
Osoite: Piisitie 4
24910 Halikko AS.
Verkkosivut: www.eloquense.com
Perustamisvuosi: 2016
Työntekijöitä: 4
Liikevaihto (2017): 50 000€
Yhteyshenkilöt: CEO
Ron Broens
+358 50 501 63 29
ron.broens@eloquense.com

Ydinosaamisalueet:
• Color laser marking of stainless steel & titanium
• Marking of plastics (PMMA, PC, POM, PC/ABS, etc)
• Custom-made signs, shields and business cards (plastic, aluminium,
stainless steel)
• Color laser marking of art (original & reproductions)
• Cutting of plastic parts (<= 10 mm), wooden parts (<= ±7 mm) and
metal gaskets / mesh (<= 0.3 mm)

Referenssit:
• Laukamo, Gravity Nordic, Ellego, Easy LED, Raiha, Northern Light
Scuba, SEW Automation, VTT, Pinetta, Muurla Design

LED Tailor Innova7ion on salolainen LED-teknologiaan perustuvia
desinfiointiratkaisuja toimittava yritys. Yrityksen perustajilla on
vuosikymmenien kokemus valosta. Yrityksen innovaatiot LED-valon
käyttömahdollisuuksista monilla eri aloilla ovat keränneet
tunnustusta viimeisen kahden vuoden aikana niin Suomessa kuin
kansainvälisilläkin markkinoilla.

Yrityksen nimi: LED Tailor Innova7ion
Osoite: Lairolantie 11
24910 Halikko as
Verkkosivut: www.ledtailor.fi
Perustamisvuosi: 2014
Työntekijöitä: 18
Liikevaihto (2016): 450 000€
Yhteyshenkilö:
Myyntipäällikkö
Jarno Koivula
044 7669023
jarno.koivula@ledtailor.fi

Ydinosaamisalueet:
• Kemikaalittomat desinfiointijärjestelmät
• Kokonaisten huoneiden desinfiointi
• Irtotavaroiden desinfiointi (myös herkät materiaalit)
• Sisäilmaongelmien poistaminen
• VOC-yhdisteet
• Hajut
• Mikrobit
Referenssit:
• Elintarviketeollisuus
• Sisäilmaongelmaiset koulut
• TYKS
• Sale Hermanni, Salo
• Salofa Oy
• Eläinklinikka EHYT Oy

MicroAtmos provides interdisciplinary solutions in the areas of
cleantech and biotechnology in our Preproduction laboratory in
Salo, Finland. Sustainable development is important part of our
business. We capitalize industrial sideproducts utilizing them as raw
materials and revealing their profit in proper end-product
development. As an practical example in our recent research project
we challenge plastic products in application where high temperature
endurance is needed (over 1000 °C) as well as changing climate
condition. We have developed different technical ceramic masses
for injection molding and casting from mining industry’s side
currents.

Yrityksen nimi: MicroAtmos Oy
Osoite: Örninkatu 15 B
24100 Salo
Verkkosivut: www.microatmos.fi
Perustamisvuosi: 2013
Työntekijöitä: 2
Liikevaihto (2017): €
Yhteyshenkilöt: Toimitusjohtaja
Eeva Salminen
+358 40 577 5086
eeva.salminen@microatmos.fi

Ydinosaamisalueet:
• MicroAtmos competences are research and development work.
We have many years working experience in material knowledge,
process development and innovated technology employment.

Referenssit:
• 2 patent pending in cleantech research. 3 patent pending in
biotechnology research (research equipment).

Konepaja. Yritys on hankkinut helmikuussa 2018 uuden
amerikkalaisen HYPOTERM-hienosädeplasman metallien
leikkaukseen.

Yrityksen nimi: PE-Markkinointi Oy
Osoite: Terttiläntie 24
31 400 Somero
Verkkosivut: www.pe-markkinonti.fi
Perustamisvuosi: 2004
Työntekijöitä: 3
Liikevaihto (2017): 600 000€
Yhteyshenkilöt: Yrittäjä
Petteri Pomppu
+358 50 555 8609
petteri@pomppu.com

Ydinosaamisalueet:
• Plasmaleikkaus, hienosäde, XPR 300
• niukkahiilinen teräs 80 mm
• ruostumaton teräs 75 mm -alumiini 50 mm

Referenssit:
• Kone on aivan uusi. Referenssileikkaukset omaan tuotantoon maaliskuussa
2018

Sopimusvalmistaja Pohjoismainen Solumuovi Oy valmistaa ja
toimittaa asiakkaalle räätälöityjä EPP, EPS ja EPE
solumuovituotteita. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen innovaatiota niin
kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla sekä laajan valikoiman
raaka-aineita ja tehokkaita ratkaisuja asiakkaan tarpeen
mukaisesti. Pohjoismainen Solumuovi on osa Jackon -konsernia.
Yhtiöllä on ISO 9001 sekä ISO 14001 laatusertifikaattien lisäksi
autoteollisuuden ISO/TS 16949 laatusertifikaatti.

Yrityksen nimi: Pohjoismainen Solumuovi Oy
Osoite: Muurlantie 438
25130 Muurla
Verkkosivut: www.solumuovi.com
Perustamisvuosi: 2001
Työntekijöitä: 40
Liikevaihto (2017): 7 000 000 €
Yhteyshenkilöt: Myyntipäällikkö
Esko Yrjölä
+358 40 679 0969
esko.yrjola@solumuovi.com

Ydinosaamisalueet:
• Kevyitä ja kestäviä solumuovisia komponentteja
• 3D-suunnittelu - Prototyyppien avulla
• Tuote ja työkalut suunnitellaan sekä käytön että valitun materiaalin
vaatimusten mukaisesti.
• Pehmeitä ja joustavia pakkausratkaisuja
Referenssit:
• Ericsson, Nokia, ABB, Danfoss, Vacon, SAAB, AGA, Planmeca, GE,
Vaisala, Kavo Kerr (Palodex Group), Valeo Thermal Commercial
Vehicles Finland Ltd

PPT Dure Oy on pohjoismainen, korkealuokkaisten maaliratkaisujen
tarjoaja. Keskitymme b-t-b asiakkaisiin ja maalijärjestelmiin, jotka
on kehitetty pohjoisen vaativiin olosuhteisiin. Tuotesektoreitamme
ovat laiva- ja venemaalit, teollisuusmaalit ja rakennusmaalit.
Valmistamme 2-komponenttisia polyuretaanimaaleja tuotenimellä
Poradur.

Yrityksen nimi: PPT Dure Oy
Osoite: Satamakatu 26
24100 Salo
Verkkosivut: www.pptdure.fi
Perustamisvuosi: 2014
Työntekijöitä: 7
Liikevaihto (2017): 700 000€
Yhteyshenkilöt:
Toimitusjohtaja
Petri Rautanen
+358 40 480 3584
petri.rautanen@pptdure.fi

Myyntijohtaja
Mikko Mensonen
+358 40 522 6005
mikko.mensonen@pptdure.fi

Ydinosaamisalueet:
• 2K polyuretaanimaalit
• Pohjamaalit, pintamaalit, yksikerrosmaalit ja lakat
• Maalit kylmiin olosuhteisiin
• Nopeasti kuivuvat maalit
• Korroosio- ja UV-suojamaalit
• Maalit alusten ulko-osiin, mukaan lukien vedenalaiset osat
• Maalit kaikille pintamateriaaleille, mukaan lukien haastavat
materiaalit kuten alumiini, sinkityt metallit ja kaakelit
Referenssit:

RCP Software Oy toimii Turussa, Salossa ja pääkaupunkiseudulla
tarjoten korkealaatuisia palveluita laitesuunnittelussa. Voimme
suunnitella laitteesi ohjelmiston, elektroniikan ja piirilevyt ja
tarvittaessa toimittaa laitteen avaimet käteen- ratkaisuna sisältäen
myös mekaniikkasuunnittelun. Vahvuutenamme on vankka kokemus
tuotteistuksesta ja erittäin osaava ja sitoutunut henkilökunta.
Vahvoihin osaamisalueisiimme kuuluu mm. langaton tiedonsiirto,
anturiteknologia, IoT- ratkaisut ja nykyisin myös mm. PLC ohjelmointi.
Työkalumme ja toimintatapamme perustuvat laatujärjestelmien
vaatimuksiin. Jos tarvitset älyä ja ohjausta laitteeseesi tai
järjestelmääsi, ota yhteyttä meihin.

Yrityksen nimi: RCP Software Oy
Osoite: Läntinen Pitkäkatu 21-23 D
20100 Turku
Verkkosivut: www.rcpsw.com
Perustamisvuosi: 2015
Työntekijöitä: 19
Liikevaihto (2017): 1 230 000€
Yhteyshenkilöt: Sales Manager
Janne Seittenranta
+358 40 779 9539
janne.seittenranta@rcpsw.com

Ydinosaamisalueet:
• Sulautetut ohjelmistot
• Elektroniikkasuunnittelu
• Piirilevysuunnittelu
• Testauspalvelut
• Laitesuunnittelu ja tuotteistus
• Moottoriohjauksien ohjelmistot ja elektroniikka
• Protosuunnittelu
• PLC ohjelmointi
• Konenäkö ja robotiikka
• Langaton tiedonsiirto
Referenssit:
• Aavi Technologies - LabMaster - Defour Oy - Ouman - Satel Huawei - Neolitics - NordicID

Salomaan Konepaja on luotettava metallialan sopimusvalmistaja,
joka tarjoaa asiakkaalle kokonaispalvelukonseptin avaimet käteen
periaatteella. Ydinosaamistamme on teräskomponenttien ja
teräsrakenteiden valmistus. Valmistusta tukee suunnittelupalvelumme,
jossa kehitämme tuotteita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Pitkä
kokemuksemme yhdistettynä moderneihin valmistusprosesseihin
takaa laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen.
Salomaan Konepajan toiminta on sertifioitu ISO 9001:2015
mukaan ja ISO 14001:2015 mukaan. Lisäksi tuotanto on
sertifioitu EN 1090-1:2009 +A1:2011 mukaan, mikä oikeuttaa
valmistamaan CE merkittyjä kantavia teräsrakenteita.

Yrityksen nimi: Salomaan Konepaja Oy
Osoite: Lairolantie 1
24910 Halikko as
Verkkosivut: www.salomaankonepaja.fi
Perustamisvuosi: 1930
Työntekijöitä: 25
Liikevaihto (2017): 3,2 M€
Yhteyshenkilöt: Myyntijohtaja
Lauri Salomaa
+358 40 5743711
lauri.salomaa@salomaankonepaja.fi

Ydinosaamisalueet:
• Salomaan Konepajan ydinosaamista on asennusvalmiiden
sarjavalmisteisten komponenttien ja teräsrakenteiden valmistus.
Tärkeimmät valmistusprosessimme ovat:
•
•
•
•

Robottihitsaus
Kierteen valssaus
Koneistus
Kylmä- ja kuumataivutus

Referenssit:
• ABB Marine and Ports, Inha Works Ltd., Fingrid Oyj, Eltel
Networks Oy, Onninen Oy, SLO Oy

Saloteam Oy on konepaja-alan alihankintayritys, joka valmistaa
koneistettuja osia alumiinista, muista metalleista sekä erilaisista
muoveista. Valmistamme pääasiassa alle 10 kg painoisia kappaleita.
Toteutamme niin piensarjat kuin suuremmatkin erät laadukkaasti ja
nopeasti. Kokenut suunnittelutiimimme avustaa tarvittaessa
viimeistelemään osien ja tuotteen yksityiskohdat massatuotantoon
sopivaksi.
Koneistuspalvelujen ohella suunnittelemme ja valmistamme laitteita
asiakkaan omien tuotteiden kokoonpanon ja testauksen tehostamiseen.
Toimimme järjestelmällisesti ERP-ohjatussa ympäristössä, joka
kattaa kaikki tilaus-valmistus-toimitusprosessimme vaiheet.

Yrityksen nimi: Saloteam Oy
Osoite: Ratakatu 10
24100 Salo
Verkkosivut: www.saloteam.fi , www.koneistusta.fi
Perustamisvuosi: 1991
Työntekijöitä: 23
Liikevaihto (2017): 2 M€
Yhteyshenkilöt: Myyntipäällikkö
Visa Niinimäki
(02) 721 5500
visa.niinimaki@saloteam.fi

Ydinosaamisalueet:
• Alihankintakoneistus
• Metallien ja muovien koneistus
• CNC-jyrsintä ja sorvaus
• Levymäiset kappaleet jopa kokoon 1500 x 1000 x 15 mm
saakka
• Tuotannon apulaitteiden (kokoonpanoon ja testaukseen) suunnittelu
ja valmistus
Referenssit:
• Ajantasainen listaus löydettävissä sivustoltamme:
https://www.saloteam.fi/asiakkaistamme

SATEL on yksi maailman johtavista radioverkkoteknologian
asiantuntijoista. Kehitämme ja valmistamme korkealaatuisia
yksityiseen radioverkkoteknologiaan liittyviä ratkaisuja, jotka
mahdollistavat toimintakriittisyyden vaatimuksiin vastaavat varmat
yhteydet.
Radioteknologiamme etuja ovat korkea saatavuus, luotettavuus,
turvallisuus, alhaiset elinkaarikulut, helppo käyttöönotto ja
integroitavuus rinnakkaisiin teknologioihin. Ratkaisuillamme on
lukemattomia sovellusmahdollisuuksia.
Meidät tunnetaan erinomaisesta asiantuntijapalvelusta. Tarjoamme
korkeatasoista verkonsuunnittelupalvelua sekä nopeasti reagoivan
teknisen tuen. Lisäksi maailmanlaajuinen jakelijaverkostomme
palvelee asiakkaita paikallisesti.

Yrityksen nimi: SATEL Oy
Osoite: Meriniitynkatu 17
24100 Salo
Verkkosivut: www.satel.fi
Perustamisvuosi: 1986
Työntekijöitä: 74
Liikevaihto (2017): 13 500 000€
Yhteyshenkilöt: Myynti- ja tapahtumakoordinaattori
Arja Vainio
+358 2 777 7882
arja.vainio@satel.com

Ydinosaamisalueet:
• Satamatoiminnot ja telakoituminen
• Sään ja ympäristön monitorointi
• Mittaus- ja hälytysjärjestelmät
• Telemetria
Referenssit:
• Englanninkielisiin referensseihimme voit tutustua verkkopalvelussamme:
https://www.satel.com/references/outer-port-coruna/
https://www.satel.com/references/viking-grace/
https://www.satel.com/references/

Stara Consulting on uudistumisen ja kasvun kumppani. Rakennamme
ja valmennamme työelämän joukkueita menestymään. Autamme
asiakkaitamme kirkastamaan menestystekijät, luomaan innostavan
kasvusuunnitelman, rekrytoimaan oikeat ihmiset ja ottamaan
käyttöön voittavia toimintatapoja.

Yrityksen nimi: Stara Consulting Group Oy
Osoite: Örninkatu 15 B
24100 Salo
Verkkosivut: www.staraconsulting.fi
Perustamisvuosi: 2000
Työntekijöitä: 8
Liikevaihto (2017): 751 000€
Yhteyshenkilöt: Toimitusjohtaja
Patrick Stara
+358 44 778 2126
patrick.stara@staraconsulting.fi

Ydinosaamisalueet:
• Organisaatioiden ja johtamisen kehittäminen
• Esimiesvalmennukset
• Myynnin, asiakkuuksien ja asiakaskokemuksen kehittäminen
• Rekrytoinnit
• Rekrykoulutukset
• Tutkintokoulutukset
Referenssit:
• Ursuk Oy - Scandinavian Outdoor - Turun Tilikeskus Oy - Lundalogik Oy
- Chipsters Food Oy - Elematic Oy - Tietokeskus-yhtiöt

Wallius Hitsauskoneet on perinteikäs perheyritys jo
vuodesta 1949. Valmistamamme Wallius hitsauskoneet ovat
tunnettuja laadustaan ja kestävyydestään niin kevyen kuin
raskaankin teollisuuden käytössä. Korkean laadun
varmistamme valmistamalla kaikki koneet Muurlan
tehtaallamme standardien EN60974-1 ja EN50199
mukaisesti. Tuotteemme ovat Avainlipputuotteita.

Yrityksen nimi: Wallius Hitsauskoneet Oy
Osoite: Muurlantie 510
25130 Muurla
Verkkosivut: www.wallius.fi
Perustamisvuosi: 1949
Työntekijöitä: 10
Liikevaihto (2016): n. 1M€
Yhteyshenkilöt: Aluemyyntipäällikkö
Jyrki Haapala
+358 50 4647149
jyrki.haapala@wallius.com

Ydinosaamisalueet:
• Hitsauskoneiden valmistus
• Mahdollista tehdä myös räätälöityjä erikoismalleja
• Joustava tuotanto
Referenssit:
• Raumaster Oy, Helkama Velox Oy, Scania SOE Busproduction
Finland Oy, Ketjurauma Oy, Rolls-Royce Oy Ab Rauma, Suomen
Varastokontti Oy, Pumppulohja Oy, Lännen Tractors Oy

ValueSource on osto- ja hankintatoimen palveluyritys, joka tarjoaa
asiakkaille oston, hankinnan ja logistiikan ammattilaiset joustavasti
palveluna. ValueSource on erikoistunut tekniseen hankintaan ja
erityisesti projekti- ja investointihankintoihin mm. koneet, laitteet,
järjestelmät, suunnittelupalvelut, urakoinnit, materiaalit ja komponentit.
ValueSource ratkaisee ostotoimen resurssihaasteet, osaamishaasteet ja
tarjoaa myös koko ostotiimin joustava skaalautuvana palveluna.
Palvelu tarjoaa osto- ja hankintatoimen 50 ammattilaisen tiimin
käyttöösi ja osaksi liiketoimintaasi. Palvelun tulokset näkyvät suoraan
viivan alla. Saat tuloksia kustannustehokkuuteen, riskienhallintaan ja
projektin aikataulun pitävyyteen.

Ydinosaamisalueet:

Yrityksen nimi: ValueSource Partners Oy
Osoite: Joensuunkatu 7
24100 Salo
Verkkosivut: www.values.fi
Perustamisvuosi: 2009
Työntekijöitä: 48
Liikevaihto (2017): 3 000 000 €
Yhteyshenkilöt: Partner
Timo Nieminen
+358 50 325 2606
timo.nieminen@values.fi

•
•
•
•
•
•
•

Tekninen hankinta ja operatiivinen ostotoimi
Projektihankintojen ammattilaiset palveluna
Projektilogistiikan ammattilaiset
Investointihankintojen ammattilaiset
50 ammattilaisen hankintatiimi operatiivisesta ostajasta aina hankintajohtajaan
Laaja verkosto ja yli 100 ammattilaisen osaajapankki
ICT-hankintojen asiantuntijat digitalisaatioprojekteihin ja IT-investointeihin

Referenssit:
•
•
•
•
•
•
•

Valmet Automotive: Investointihankinnat ja sarjamateriaalit autoteollisuuteen
Outotec: Projektihankinnat ja projektilogistiikan koordinointi
FinFerries: Konsultointi ja ostopäällikköpalvelu
Maioff: MRO kustannusten säästöt
Maillefer: Rekrytointi ja resurssointipalvelut
OP Financial Group: ICT-projektit ja palveluhankinnat
Enics: Rekrytointi ja resurssointipalvelut

