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Yrittäjä,
tervetuloa Lapualle!

Lapua on toi mi vien palveluiden, 
monipuo lisen ur hei lun, kult tuu rin ja 

viihtyisän ym pä ristön kau pun ki, jonka 
henkeen kuu luu menesty vä yrit tä jyys ja 

vahva yhteistyöverkos to.

Tästä osoituksena Lapuan kaupungin 
kasvupotentiaali kuuluu Suomen 

parhaimpaan viidennekseen Kunnallisalan 
kehittämissäätiön 29.4.2019 julkaistussa 

“Yritysdynamiikka kuntien 
elinvoimatekijänä” tutkimuksessa!

Lähteet: www.tilastokeskus.fi ja YKR / SYKE



PTM-Metals Oy

Hyvien kulkuyhteysien varrella sijaitseva 
PTM-Metals Oy tarjoaa koneistus-, ko-
koonpano- ja alihankintapalveluita teol-
lisuuden tarpeisiin. Jo toisen sukupolven 
voimin toimivan yrityksemme asiakkai-
ta ovat eri teollisuuden aloilla vaikutta-
vat yritykset ja asiakaskuntaan kuuluu-
kin toimijoita pienyrityksistä aina isoihin 
pörssiyhtiöihin saakka. Meillä asioivat esi-
merkiksi lämpökattilavalmistajat ja met-
säkoneteollisuuden yritykset.

Konekantamme koostuu monipuolises-
ti CNC-ohjatuista työstökoneista ja ma-
nuaalikoneista. Tuotantotiloissamme on 

erittäin laaja raaka-aine varasto, joka 
omalta osaltaan auttaa meitä vastaa-
maan asiakkaiden tarpeisiin joustavasti ja 
tehokkaasti. Henkilökuntamme muodos-
tuu pitkään toimialalla työskennelleistä 
alansa ammattilaisista. 

Ammattitaidon ohella yrityksemme kul-
makivenä on nopeat ja luotettavat toimi-
tukset, vahvaa asiakaslähtöisyyttä unoh-
tamatta. Haluammekin ensisijaisesti olla 
asiakkaillemme heitä palveleva strategi-
nen kumppani. 

” Kaupungin kautta 
saatiin paljon 
apua sukupolven
vaihdoksen 
suunnittelun 
kanssa. Neuvot 
ja opastus edes
auttoivat prosessissa 
huomattavasti.

Kuusikontie 1, 62100 Lapua
+358 408674983
info@ptm-metals.fi
ptm-metals.fi

KJ-Koneistus Oy

Metallialan alihankintayritys, KJ-Ko-
neistus Oy, toimii sorvattavien ja jyr-
sittävien kappaleiden koneistuksen 
parissa. Asiakkaitamme ovat pää-
osin tuulivoima-, metsä-, hydrauliik-
ka- ja paineakkuteollisuus.

Nykyaikainen konekantamme mah-
dollistaa niin yksittäisten kappalei-
den kuin isojen sarjojen tuotannon. 
Toimitamme metallikomponentteja 
mittatilauksena ja aina asiakkaiden 
tarpeet toteuttavalla tavalla. Vaikka 
olemmekin pieni toimija, takaamme 
toimitusvarmuuden palveluissamme. 
Pyrimme aina myös korkeaan kom-
ponenttien laatuun ja joustavuuteen 
kaikessa toiminnassamme.

” Lapua on hyvä 
paikka yrittää.

Työpajantie 4, 62100 Lapua
050 521 3093
kari@kj-koneistus.fi
kj-koneistus.fi

ALI
HANKINTA
KONEISTUS



METALLIN 
ALI

HANKINTA

Ravaltsu Oy

Ravaltsu Oy:lla on kokemusta hydrau-
lisylintereistä yli 35 vuoden ajalta. Toi-
mintaamme kuuluu hydraulisylinterien 
valmistus, huolto ja myynti. Tarjoam-
me valmistusta myös asiakkaan tilauk-
sen mukaan tehtävänä mittatilaustyönä. 
Laitevalmistajat ja yksityiset toimijat ovat 
pääasiallista asiakaskuntaamme. 

Hydraulisylinterien valmistuksessa käy-
tämme viimeisintä tekniikkaa. Käytös-
sämme ovat CNC-koneet, sorvit, työs-
tökeskukset, sahat, hitsausrobotti ja 
manuaaliset koneet, joilla valmistamme 
tuotteita korkeatasoisista materiaaleista. 

Palveluihimme kuuluu myös vahingoittu-
neiden hydraulisylinterien perusteellinen 
korjaus. 

Toimintamme keskiössä ovat toimivuus ja 
varmuus. Tuotteemme ovat kotimaisena 
laatutyönä tehtyjä ja yrityksellämme on 
parhaan luottoluokan AAA-luokitus. Täs-
mällisyys toimii ajurinamme, jonka takia 
sovittujen aikamääreiden mukainen no-
pea valmistus ja toimitus on aina taattu. 
Tavoittelemme tasaista kasvua kotimai-
silla markkinoilla.

Rantalassilantie 2, 62100 Lapua
050 465 2370
raimo@ravaltsu.com
ravaltsu.com

” Lapua on 
yrittäjä ystävällinen 
kaupunki.

Inducing Oy

Inducing Oy tekee ohutlevyn osia ja 
toteuttaa niihin liittyvien kokonai-
suuksien valmistusta kokoonpanoon 
asti. Asiakaskuntaamme kuuluu toi-
mijoita aina lasinvalmistuskoneiden 
tuottajista sähköpöytien kompo-
nenttien valmistajiin. Tuotamme osia, 
kuten karkaisu-uunin kuljettimia ja 
peräkärryjen osia, asiakkaille omalla 
ammattitaidollamme. 

Henkilökunnan vahva sitoutuminen 
työhön varmistaa toiminnan jous-
tavuuden aina tarvittaessa. Vahva 
sopeutumiskyky ja samanaikainen 
jämäkkyys yhdistyneenä kaikessa te-
kemisessä takaavat laadukkaan lop-
putuloksen. 

Tuomaantie 1, 62100 Lapua
050 567 2311
ari.ikola@inducing.fi
inducing.fi



Lapua-ketjut Oy

Lapua-ketjut Oy valmistaa kuljetinket-
juja teollisuuden kuljettimiin ja materi-
aalinkäsittelyjärjestelmiin. Jo lähes 70 
vuoden monialaisen kokemuksen siivit-
tämänä valmistetut ketjut ylittävät stan-
dardien asettamat vaatimukset mo-
ninkertaisesti. Yrityksemme suurimmat 
asiakasryhmät ovat metsä- ja lämpövoi-
mateollisuuden laitokset ja laiterakenta-
jat.

Tarjoamamme ketjutuotteet valmiste-
taan alusta loppuun asti kotimaisesti, 
joka mahdollistaa pitkällekin räätälöityjen 
tuotteiden lyhyet valmistusajat. Ammat-

titaitoinen osaaminen ja ensiluokkaiset 
valmistusmenetelmät takaavat laaduk-
kaat ja kestävät tuotteet. Kestävyys saa-
vutetaan pitkälle kehitetyllä yhdistelmällä 
oikeita raaka-aineita ja niiden lämpökä-
sittelyä. Ylivoimainen kulutuskestävyys 
tekee tuotteistamme pitkällä aikavälil-
lä kannattavia vähentämällä ketjurikkoja 
ja mahdollistamalla asiakkaan tuotannon 
sujuvuuden. 

Tarjoamme erittäin ammattitaitoisen 
asiakaspalvelun ketjun valintaan, mitoi-
tukseen ja kartoitukseen asiakkaan kun-
nossapidon ja hankintojen tueksi. Teem-
me myös vaurioanalyysejä rikkoutuneille 
ketjuille. Helppo asiointi ja asiakkaan tar-
peen ymmärtäminen luovat hyvän alus-
tan asiakkaalle sopivien ketjuratkaisuiden 
laadintaan. ” Kaupunki sijaitsee 

EteläPohjanmaan 
keskeisimmällä 
paikalla, 
valtaväylän 
äärellä. Tänne on 
lyhyt matka joka 
paikasta. Työvoiman 
saatavuus on hyvä.

Patruunatehtaantie 13, 62101 Lapua
06 435 1200
posti@lapua-ketjut.fi
lapua-ketjut.fi



Veljekset Ala-Talkkari Oy

Veljekset Ala-Talkkari Oy:n alihankin-
takoneistamo on kasvava ja kehitty-
vä yksikkö, joka on erikoistunut varsin-
kin NC-koneistukseen. Palvelumme on 
suunnattu erityisesti teollisuuden tar-
peisiin ja asiakkaitamme ovat kone- ja 
laitevalmistajat, sekä liikkuvien työko-
neiden valmistajat. 
 
Tuotamme osia ja osakokonaisuuksia 
teollisuuden tarpeisiin 18 työstökoneen 
ja yli 20 ammattilaisen voimin. Koneis-
tettavat tuotteet valmistamme pääosin 
sarjoina, mutta myös yksittäiskappalei-
na. Työstämme lukuisia materiaaleja 
aina muovista erikoisteräksiin. Moderni 
ja pitkälle automatisoitu konekantam-
me vastaa tuotteiden tehokkaasta ja 
joustavasta valmistuksesta. Valmistus-
prosessit hoidamme asiakkaiden tilaus-
ten mukaisesti materiaalin hankinnasta 
lähtien pintakäsittelyyn, hitsaukseen ja 
lämpökäsittelyyn asti.
 
Korkean laadun ja toimitusvarmuuden 
palveluissamme takaavat pitkä alan 
kokemus, ammattitaitoinen henkilökun-
ta ja monipuolinen konekanta. Jatku-
vat investoinnit ja toiminnan kehittämi-
nen toimivat kilpailukykymme ajureina.

” Lapualla on hyvät 
verkostoitumis
mahdollisuudet 
teollisuuden 
saralla. Kaupungin 
palvelut auttavat 
meitä jalostamaan 
tuotteitamme 
pidemmälle ja 
toimittamaan 
entistä laajempia 
kokonaisuuksia 
asiakkaillemme.

Hellanmaantie 619, 62130 Hellanmaa
06 433 6333
asiakaspalvelu@ala-talkkari.fi
ala-talkkari.fi



Lapuan valuMever Oy 

Jo neljännen sukupolven ammattitaidol-
la toimiva Lapuan valu on raudan valuun 
erikoistunut yritys. Toimitamme asiak-
kaille tuotteita heidän tilauksensa mukai-
sesti aina pienistä sarjoista keskisuuriin 
asti. Valmistamme muun muassa konei-
den osia ja arinoita asiakkaidemme ha-
luamilla mitoilla. Toimintamme perustan 
ja vahvuuden muodostavat kilpailukykyi-
set hinnat ja toimitusajat. 

Alihankinnan ohella Mever Oy tuottaa ko-
din, kaupan ja julkisten tilojen kierrätys- 
ja säilytysjärjestelmiä. Tuotteidemme 
muoviosat valmistamme kierrätetystä 
muovista ja muut tuotteet metallilangas-
ta, ohutlevystä ja alumiinista. Tuotteem-
me menevät pääosin kauppaketjuille, 
tukkureille sekä keittiö- ja huonekaluval-
mistajille, jotka myyvät tuotteet loppu-
käyttäjille sellaisenaan tai osana omia 
tuotteitaan. Koko tuotantomme on koti-
maista.

Toimintamme perustana on osaava ja 
ammattitaitoinen henkilöstö, unohta-
matta tehokkaita työkoneita ja tuotanto-
linjoja. Nämä omalta osaltaan vastaavat 
koko yrityksen kattavasta korkeasta laa-
dusta, joustavuudesta ja kilpailukykyisis-
tä hinnoista. 

Tulevaisuudessakin meille on tärkeää 
pitää asiakkaamme, työntekijämme 
ja muut sidosryhmämme tyytyväisi-
nä. Myös tuotekehittelyssä kiinnitämme 
erikoishuomiota asiakkaiden tarpeiden 
täyttämiseen ja jokapäiväisen elämän 
helpottamiseen. Pitkä kokemus alalta ta-
kaa innovatiiviset ratkaisut ja kehitystyön.

” Kaupungista 
löytyy hyvin 
perustavaraa 
yritysten 
tarpeisiin.

” Lapuan 
kaupungissa on 
mukava yrittää 
muiden reilujen 
ja kannustavien 
yritysten rinnalla.

Kiviristintie 20, 62100 Lapua
050 379 0034
lapuan.valu@netikka.fi

Tuomaantie 19, 62100 Lapua
06 433 5600
martti.makitalo@mever.fi
mever.fi



Jusmara Oy MA-Tech Oy

Jusmara Oy toimii konepajateollisuudes-
sa. Toimitamme monipuolisesti erilaisia 
osia ja osakokonaisuuksia, jotka valmis-
tamme asiakkaan piirustusten ja toivei-
den mukaan. Asiakkaitamme ovat sekä 
suuret kansainvälisillä markkinoilla toimi-
vat metalliteollisuuden yritykset että pie-
nemmät lähialueen toimijat.

Yrityksemme juuret ulottuvat 1960-lu-
vulle, jolloin tuotanto piti sisällään erilai-
sia maataloustuotteita. Vuonna 1988 ta-
pahtui sukupolven vaihdos ja varsinkin 
viime vuosina toimintamme on painot-
tunut yhä enemmän alihankintaan. Sen 
saralla tarjoamme koneistusta, laserleik-
kausta, särmäystä, sorvausta, poraus-

Materiaalinkäsittelyyn ja tuotannon te-
hostamiseen erikoistunut MA-Tech Oy 
valmistaa teollisuuden kuljettimia mit-
tatilaustyönä. Asiakkaihimme lukeutuvat 
monet eri teollisuuden toimijat suurim-
pana yksittäisenä segmenttinä metallite-
ollisuus.

Kustannustehokkaat tuotteemme tuovat 
asiakkaillemme mahdollisimman paljon 
hyötyä tehokkaasti ja nopeasti. Suunnit-
telu ja valmistus tapahtuu alusta loppuun 
toimitiloissamme Lapualla, joka varmis-
taa tuotteillemme hyvän laadun ja järke-
vät hinnat. Teemme kuitenkin mitoitus- ja 
määrityskäyntejä ympäri Suomen. 

Varsinkin 2014 tapahtuneen omistaja-
vaihdoksen jälkeen MA-Tech on kasvanut 
voimakkaasti ja sitä on johdettu kasvu-
hakuisesti. Riippuen teollisuuden alasta, 
olemmekin varmasti markkinoiden dy-
naamisin toimija palveluiden ja asianhoi-
don näkökulmasta. Toimitamme uus- tai 
korvausinvestointina tuotteen asiakkaalle 
avaimet käteen periaatteella esimäärit-
telystä alkaen.

ta, sahausta, putkentaivutusta, kokoon-
panoa, hiekkapuhallusta, maalausta ja 
suunnittelua. 

Joustavuus on läsnä kaikessa toimin-
nassamme. Se näkyy palveluissam-
me nopeana reagointikykynä ja tuotan-
nossamme sarjakokojen vaihteluina aina 
muutamista kappaleista tuhansiin. Lisäk-
si laatu ja toimitusvarmuus ovat meil-
le tärkeitä tekijöitä. Niiden toteutuminen 
varmistetaan monipuolisten, saman ka-
ton alla tapahtuvien, tuotantotekniikoiden 
ja ammattitaitoisen henkilökunnan voi-
min. Omaa tuotantoamme täydentävät 
myös useat alihankkijat. 

Raamatuntie 461, 62130 Hellanmaa
050 016 3144
simo.ala-rantala@jusmara.fi
jusmara.fi

Lohkarekuja 2, 62100 Lapua
010 505 7902
info@ma-tech.fi 
ma-tech.fi

” Lapualla on 
yrittäjämyönteinen 
ilmapiiri.



METALLIN 
JÄRJESTELMÄ

TOIMITTAJA

HelaSteel Oy

HelaSteel Oy on hitsaukseen ja kokonais-
toimituksiin erikoistunut konepaja. Tarjo-
amme vaativia toimituksia Suomeen ja 
ulkomaille. Meiltä onnistuvat niin sarja-
tuotanto kuin projektityöt. Asiakkainam-
me ovat energia- ja prosessiteollisuuden 
toimijat. 

Mittava toimittajaverkosto ja moder-
ni teknologia takaavat tilausten nopean 
läpimenon. Pystymme myös mukau-
tumaan muuttuviin tilanteisiin nopealla 
tempolla aina tarpeen vaatiessa serti-
fioitujen ja standardien mukaisten toimin-
tajärjestelmiemme ansiosta. 

Emme tingi laadusta, tehokkuudesta ja 
luotettavuudesta. Nämä arvot näkyvät 
kaikessa toiminnassamme avoimen yh-
teistyön ja pitkien asiakassuhteiden ohel-
la. Meille laadukas hitsaus on kunnia-asia 
ja yrityksestämme löytyvät alan parhaat 
tekijät. Vankka osaaminen ja ammattitai-
to tuovatkin omalta osaltaan ensiluokkai-
suuden palveluihimme. Tavoitteenamme 
on kasvaa asiakkaidemme mukana yhä 
vahvemmaksi alan toimijaksi.

Kelohongantie 6, 62100 Lapua
010 5835 800
etunimi.sukunimi@helasteel.fi
helasteel.fi” Lapua on logistisesti 

hyvässä paikassa, 
joten tavaravirran 
oikeaaikainen kulku 
on helppo toteuttaa. 
Lisäksi koulutettua 
työvoimaa on 
tarjolla.



Plate Power Oy

Plate Power Oy tarjoaa metallialan ali-
hankintapalveluita ja on erikoistunut la-
serleikkaukseen, levyntyöstöön, sär-
mäykseen ja hitsaukseen. Yritys toimii 
vankan kokemuksen tuomalla varmuu-
della, jota on ehtinyt kartuttamaan vuo-
desta 2002 asti. Verkostoitumisen ja 
sopimusrahtien avulla pystymme palve-
lemaan asiakkaita ympäri Suomen. Pää-
asiassa asiakkaamme koostuvat kone- 
ja laitevalmistajista traktori-, juna-, laiva 
ja rakennusteollisuuden sekä terveyden-
huollon työympäristön kehittämisen sa-
ralta. 

Tavoitteemme on tuoda lisäarvoa asi-
akkaalle kustannustehokkaasti. Jatkuva 
tuotannon kehittäminen, osaava henki-
lökunta ja nykyaikainen tehokas konekan-
ta takaavat parhaan mahdollisen laadun. 
Työt toteutetaan yksittäisistä komponen-
teista aina pitkälle suunniteltuihin kompo-
nenttien kokoonpanoihin ja pintakäsitte-
lyihin saakka. Nopea reagointikykymme 
varmistaa asiakkaiden intressien täytty-
misen parhaalla mahdollisella ja tehok-
kaalla tavalla. Mukautuvat ja nykyaikaiset 
prosessimme ovat kilpailukykymme yti-
messä. 

Suutalantie 5, 62100 Lapua
050 555 0918
paavo.hyyppa@platepower.fi
platepower.fi” Lapua on järkevä 

paikka yrittää. 
Kaupungin 
keskeinen sijainti 
hyvien tieyhteyksien 
varrella tuo etua.



TEOLLISUUTTA 
PALVELEVA 

LIIKETOIMINTA

JSA-Group Oy

JSA-Group Oy toimii energian tuotan-
tolaitosten mekaanisten asennustöi-
den, huoltojen ja modernisoinnin paris-
sa. Asennamme kiinteän biopolttoaineen 
käsittelyjärjestelmät energialaitoksille, 
kuljetinjärjestelmät paperiteollisuudel-
le, sahateollisuuden kuljetinjärjestelmät, 
kappaletavaran siirto- ja käsittelyjärjes-
telmät sekä elintarviketeollisuuden kuljet-
timet ja laitteet. Asiakkaitamme ovat lai-
tevalmistajat, jotka myyvät tuotteitaan 
maailmanlaajuisesti. 

Yrityksessämme keskeisessä roolissa 
ovat päivittäin toteutuva korkean laadun 
tuotto ja ammattitaitoisen osaamisen 
hyödyntäminen. Toimintamme perustuu 
pitkäaikaisiin kiinteisiin asiakassuhteisiin ja 
luottamukseen. Myös asiakaslähtöisyys 
on toimintamme ydin, joka vankan koke-
muksemme ohella takaa onnistuneet ja 
sujuvat prjektit. Asennukset tapahtuvat 
rehellisesti ja tehokkaasti. 

” Pienessä 
kaupungissa on 
helppo toimia.

Lohkarekuja 1, 62100 Lapua
040 7340 713
henri.alahuhta@jsa-group.fi
jsa-group.fi



Santala Print OyMaint Way Oy

Santala Print Oy valmistaa suurkuvatu-
losteita, mainostelineitä ja merkintätar-
roja 50 vuoden kokemuksella. Jo toisen 
sukupolven ammattilaismainen ote ja ke-
hittyneet tuotantotilat varmistavat ensi-
luokkaisen lopputuloksen mittatilaustöil-
le. Asiakkaita yrityksellämme on kaikilta 
aloilta, niin kotimaisella kuin kansainväli-
sellä mittakaavalla. Osana yrityksen toi-
mikuvaa on myös alihankinta graafisen 
alan asiakkaille. 

Tuottamamme laadukkaat mainokset 
tuovat asiakkaalle näkyvyyttä ja realisoi-
vat heidän visuaalisen ilmeensä. Olem-
me investoineet voimakkaasti uusiin lait-
teisiin ja koneisiin, jotka omalta osaltaan 
tekevät yrityksestämme Euroopankin 

Maint Way Oy on konepajateollisuuden 
huoltopalveluihin erikoistunut yhtiö, joka 
keskittyy CNC-metallintyöstökoneiden 
ongelmatilanteiden ratkaisuihin ja enna-
kointiin. Yritys huoltaa myös epäkesko- 
särmäys ym. puristimet, laser-, poltto- ja 
plasmaleikkauskoneet, sahat, Fanuc-ro-
botit, hitsauskoneet sekä kaikkiin näihin 
liittyvät oheislaitteet. Tyypillisin asiakas-
kuntamme koostuu alihankintakonepa-
joista ja muista omaa valmistusta har-
joittavista yrityksistä niin Pohjanmaalta 
kuin kauempaakin. 

Yrityksemme kehittämä MW-Maint kun-
nossapidon toiminnanohjausjärjestelmä 
vastaa kaikkien huoltamiemme laitteiden 
toiminnan monitoroinnista. Palveluillam-
me tuomme varmuutta ja jatkuvuutta 
asiakkaidemme tuotantoon samalla nos-
tamalla koneiden käyttöastetta. 

Tarkka resurssien hallinta takaa nopean 
reagointikyvyn asiakkaiden laitteiden kii-
reellisten virhetilanteiden sattuessa. Toi-
mintamme perusta onkin vahva asia-
kaslähtöisyys ja laaja-alainen vankka 
kokemus. Tarjoamme luotettavaa ja pal-
velukeskeistä osaamista asiakkaillemme. 

laajuisesti hyvin kehittyneen. Kaikki tuot-
teet valmistetaan saman katon alla, joka 
mahdollistaa täsmällisen tuotannon ja 
tarkan laadunvalvonnan. Toteutamme 
asiakkaidemme toiveet ja tarpeet uu-
sien innovaatioiden ja pitkän kokemuk-
sen siivittämänä. Meille tärkeää on tuoda 
monipuoliset ja asiakaslähtöiset palve-
lut markkinoille. Toimintamme avainase-
massa on jatkuva kehitys ja luotettavuus. 

Louhekuja 4, 62100 Lapua
050 555 2911
turo@santala.net
santala.fi

Kotakuja 8, 62100 Lapua
010 322 5450
info@maintway.fi
maintway.fi

” Lapua on 
yrittäjämyönteinen 
ja keskeinen 
kaupunki.



Simeko Oy

Simeko Oy toimii rakennusalalla teräs-
rakentamisen sektorilla ja palvelutarjon-
tamme koostuu tuotannon valmistus-
töistä, teräsrakenteiden kokoonpanojen 
asennuksista ja nostopalveluista. Asia-
kaskuntamme rakentuu pääosin maata-
louden viljanviljelijöistä sekä rakennusliik-
keiden alihankintatöistä. 

Maatalouden palvelumme keskittyvät 
maatalousrakentamiseen, erityisesti vil-
jakuivaamoihin ja niihin liittyvien raken-
teiden valmistukseen, asennukseen ja 
huoltotehtäviin. Valmistamme myös ali-
hankintana teräsrakennekokonaisuuksia. 
Asennus- ja nostopalvelumme palvele-
vat pääasiassa maatalous- ja teräsra-
kennesektoreitamme. 

Hellanmaantie 305, 62130 Hellanmaa
040 595 0609
posti@simeko.fi
simeko.fi

Arvolupauksemme asiakkaillemme on: 
Sen minkä lupaamme, sen myös teem-
me. Peräänantamattomuus onkin kan-
tava arvomme ja toimintamallimme on 
ratkaisukeskeinen. Kuuntelemme asiak-
kaidemme tarpeen, esitämme ratkaisu-
vaihtoehtoja ja tarvittaessa annamme 
suosituksen vankan kokemuksen ja osaa-
misen nojalla. Joustavuus, ammattitaitoi-
nen henkilökunta ja nopea reagointi- sekä 
ongelmanratkaisukyky ovat toimintamme 
keskiössä vastaamassa asiakkaidemme 
tarpeisiin parhaalla mahdollisella taval-
la. Haluamme tulevaisuudessakin tarjota 
laadukasta teräsrakentamista ja asiak-
kaalle vaivatonta asennuspalvelua. 

” Lapuan kaupunki 
on tuonut viime 
vuosina vahvasti 
julki haluaan 
kuulla yrittäjiä ja 
toimia yhteistyössä 
yrittäjien kanssa. 
Uskomme, että 
yhteistyön ja 
kumppanuuden 
kynnys on 
madaltunut 
kumpaankin 
suuntaan 
positiivisesti. 
Yhteistyössä 
on voimaa, joka 
tunnetusti tunnetaan 
laajalti läpi koko 
Pohjanmaan.



Tooltek M. Alakojola 
Service

PP-Hydraulics Oy

Vuonna 1991 perustettu Tooltek maahantuo, 
valmistaa ja huoltaa teollisuudelle tarpeel-
lisia lastuavia ja leikkaavia teriä. Asiakkai-
himme lukeutuvat puu-, metalli- ja elintarvi-
keteollisuus, kuntien ja yksityisten toimijoiden 
ohella.
 
Valmistamme lastuavia teriä niin vakiomalli-
sina kuin erikoismittaisina. Mittatilaukset to-
teutetaan aina asiakkaan tarpeen mukaan. 
Erikoismittaisten terien suunnittelu tapahtuu 
3D-simuloinnin avulla ja valmistuksessa käy-
tetään 5-akselista CNC-hiomakonetta. Asi-
akkaan halutessa tarjoamme myös metal-
liteollisuuden jyrsinten ja porien pinnoitusta 
valitulla pinnoitteella. 

M. Alakojola Service toimii teol-
lisuuden kunnossapidon saralla 
tarjoamalla asiakkailleen henkilös-
tö- ja konevuokrausta. Palvelum-
me on suunnattu suurille teolli-
suuden kunnossapidon toimijoille, 
laitosten valmistajayrityksille, muil-
le konevuokrausyrityksille ja yksityi-
sille ihmisille. 

Kaiken toimintamme peruspilari on 
onnistunut työn korkean laadun 
ja pitävien aikataulujen yhteenso-
vittaminen. Teollisuudessa töiden 
valmistuminen sovituissa aikara-
joissa on ensiarvoisen tärkeää, jon-
ka vuoksi emme tingi aikatauluissa 
pysymisestä. Tämä takaa toimin-
nan sujuvan jatkuvuuden. Vankan 
30 vuoden alan kokemuksen an-
siosta olemme oppineet toimi-
maan asiakkaan toiveet täyttäväl-
lä tavalla.

PP-Hydarulics Oy toimii hydraulisten ko-
neiden ja laitteiden asennus- korjaus- ja 
suunnittelutöiden toimialalla, joiden sa-
ralta tarjoamme palveluita. Maailmanlaa-
juiseen ParkerStore-verkostoon kuuluva 
tarvikemyyntimme koostuu hydrauliikka-
letkuista ja -liittimistä, putkistotarvikkeis-
ta, erilaisista venttiileistä, pumpuista ja 
moottoreista sekä suodattimista ja voi-
teluaineista. Asiakkainamme ovat suo-
malaiset koneenrakentajat, teollisuus ja 
urakoitsijat. 

Suunnittelemme kokonaisia hydrauliikka-
järjestelmiä dokumentointeineen. Lisäk-
si suoritamme huoltoja, korjauksia sekä 
järjestelmien muutoksia ja modifiointeja, 
joko yrityksemme korjaamotiloissa tai asi-
akkaan luona. Meillä on myös laaja-alais-

ta kokemusta mekaanisen ja kemiallisen 
puunjalostusteollisuuden putkistoasen-
nuksista, öljynjalostamoilta, vesi- ja tuuli-
voimalaitoksilta, elintarviketeollisuudesta 
sekä metalli- ja konepajateollisuudesta. 

Asiakaslähtöisyys on toimintamme kes-
kiössä. Pyrimme pitämään reagointiky-
kymme korkealla varastoimalla asiakkai-
den jatkuvassa käytössä olevia tuotteita 
ja pitämällä muiden tuotteiden toimitus-
ajat kilpailukykyisinä. Käytämme johta-
vien valmistajien ensiluokkaisia tuotteita 
korkean laadun takaamiseksi.

Kuortaneentie 353, 
62100 Lapua
040 056 4723
markku.alakojola@gmail.com

Honkimetsäntie 24, 62100 Lapua
010 666 6020
myynti@pphydraulics.fi
pphydraulics.fi

Ritakulma 2 b, 62100 Lapua
0500 350 834
kari.kallioniemi@tooltek.net
tooltek.net

” Lapua on mainio 
kaupunki yrittää: 
hyvä saavutettavuus 
ja hyvät liikenne
yhteydet.



Tehotec Oy

Tehotec Oy tarjoaa teollisen inter-
netin palveluja. Yrityksen tuotan-
non kehitys ja uusien innovatiivisten 
ratkaisuiden kehittäminen perus-
tuu vankkaan kokemukseen useilta 
eri toimialoilta. Tehokas tuotanto ta-
kaa kilpailukykyiset tuotteet ja pal-
velut kannattavuutta unohtamatta. 
Asiakkaamme ovat tuotannollista 
toimintaa harjoittavat kotimaiset ja 
kansainvälisesti toimivat vientiyri-
tykset. 

Työkaluna tuotannon kehittämiseen 
tarjoamme HitScan-pilvipalvelun, 
joka tuo tehokkaan, turvallisen ja 
joustavan ratkaisun teollisuuden ko-
neiden käyttöaikaseurantaan. Tark-
ka reaaliaikainen ymmärrys tuo-
tantoprosessin tehokkuudesta ja 
pullonkauloista mahdollistaa korjaa-
vien toimenpiteiden optimaalisen 
kohdentamisen sekä seurannan. 
HitScan-palvelu vaikuttaa nopeas-
ti yrityksen operatiiviseen tehokkuu-
teen ja kannattavuuteen nostamal-
la tuotantoprosessin läpivirtausta.

Palvelun kulmakivinä ovat helppous, 
nopeus ja turvallisuus. Tuomme yri-

Lassilantie 12, 62100 Lapua
050 446 0030
juha.lemponen@tehotec.fi
juuso.mannikko@tehotec.fi 
tehotec.fi” Lapualla on hyvä 

asua, elää ja yrittää.

TUOTANNON 
KEHITYS

non tehostamiseksi. Innovatiiviset ratkai-
sut ja jatkuva kehitys ovat olennaisia toi-
mintamme osia.

tysten käyttöön visuaalisen datan nykyi-
sestä käyttöasteesta, joka mahdollistaa 
tarvittavien askelten ottamisen tuotan-

mailto:juha.lemponen@tehotec.fi
mailto:juuso.mannikko@tehotec.fi


Jucat Oy 

Tarjoamme palveluita tuotannon tehos-
tamiseen ja kehittämiseen kotimaan ja 
kansainvälisen valmistavan teknologia-
teollisuuden yrityksille. Olemme erikois-
tuneet tuotannon automatisointiin ja to-
teutamme räätälöityjä robottiratkaisuja 
hitsaukseen ja kokoonpanoon. Hyödyn-
nämme mm. laserseurantaa ja -hakua, 
konenäköä sekä laserhybridi-hitsausta. 
Olemme ABB Robotics Oy:n partneri.

Valmistamme myös hitsaustorneja sekä 
tarpeen mukaan räätälöityjä palkkien 
hit sausasemia. Hitsaus menetelmiämme 
ovat jauhekaari, laserhybridi, plasma sekä 
mig/mag.

Honkimetsän alueella olisi tilausta yrityk-
sille, joiden tarjontaan kuuluu isojen kap-
paleiden koneistus, pintakäsittely, levy-
osat ja hitsauskokoonpano.

Louhekuja 2, 62100 Lapua
010 326 3300
info@jucat.fi
jucat.fi

Erinomaiset logistiset 
yhteydet autolla, rekalla, 
junalla. Kansainvälinen 

lentokenttä ja satama tunnin 
ajomatkan päästä.

Päätöksenteko 
yrityslähtöistä ja nopeaa.
Tontti- ja toimitilatarjonta 

sekä ammattitaitoinen 
yritysneuvonta 

– parasta yrittäjille.



Lue lisää yrittämisen 
mahdollisuuksista 

ja yrittämisestä Lapualla:

www.investlapua.fi

#PARASTAYRITTÄJILLE
#PARASTAYRITYKSILLE

#LAPUA


