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Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki ovat nyt kasvun ja tekemisen 
keskipisteessä 

  

– osasto C449 edustaa hienomekaniikkaa, teollisuuden kunnossapitopalveluita sekä 
alueelle sijoittumista ja tilaratkaisuja.  
 
  
 

Teknocomp Oy  
 
TeknoComp on hienomekaniikan sopimusvalmistaja, jonka erityisalaa ovat jyrsittävät ja sorvattavat alihankintakom-
ponentit ja kokoonpanot. Yritys valmistaa kokemuksella ja ammattitaidolla koneistettuja osia eri tuotannonalojen 
käyttöön. TeknoComp toimittaa komponentteja mm. verkkolaitteiden, sairaalateknologioiden, paperiteollisuuden 
kone- ja automaatioratkaisujen sekä elektroniikan testauslaitteiden valmistajille. Suuri kapasiteetti mahdollistaa 
nopeat ja joustavat toimitukset, varmistaen näin asiakkaidemme sujuvan liiketoiminnan. 
  
TeknoComp Oy, Ahlströmintie 1 J, 92400 RUUKKI, +358 20 766 9040, hannu.voltti@teknocomp.fi  

 
  
 
  

 
Arttim Oy  
 
Arttim Oy tarjoaa monipuolista ja ammattitaitoista teollisuuden kunnossapitopalvelua, jossa yhdistyy toimitusketjun 
mielekkyys, laadukas työ ja kilpailukykyinen hinta. Konepajapalvelut, kone- ja teräsrakenteiden suunnittelu, työn-
johto, työnsuunnittelu, projektijohto, asennukset, huollot, mittaukset, hitsaus - ja luokkahitsauspalvelut, levy- ja 
putkityöt sekä koneistukset.  
Arttim offers a wide range of professional maintenance services, the company provide its customers with services in 
which the suitability of the delivery chain is combined with high-quality work and a competitive price, machine shop 
services, design of machinery and steel structures, work supervision, work planning, project management, 
installations, maintenance, measurements, welding and class welding services, plate and plumbing works and 
machining.  
Arttim Oy, Tuomiojantie 870, 92470 TUOMIOJA, Tel +358 (0) 41 549 8324, e-mail: tuomas.parttimaa@arttim.fi  
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Meripohjolan uudistuva  
metalli- ja konepajateollisuus 
 
Metalli- ja konepajateollisuus on yksi Meripohjolan alueen avaintoimialoista, kun vaikutusta mitataan työpaikkojen 
määrällä tai yritysten liikevaihdolla ja kansainvälistymisellä. Siksi metalli- ja konepajateollisuuden yritysten kilpailu-
kyvyn ylläpito ja kehittäminen on erittäin tärkeää koko Meripohjolan alueen työllisyyden kannalta.  
Meripohjolan alueen metalli- ja konepajateollisuuden yrityksiä palveleva kehitysyhteisö on yhdistänyt voimansa 
käynnistyneessä Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus -hankkeessa. Hanketta toteutetaan vuosina 
2015–2017 ja toteuttajina ovat Oulun yliopisto, alueen ammattikorkeakoulut sekä elinkeinotoiminnan kehittäjät.  
Hankkeen päätavoitteena on edistää metalli- ja konepajateollisuuden ja siihen kytkeytyvien pk-yritysten 
uudistumista, kilpailukyvyn kasvua ja kansainvälistymistä Meripohjolan alueella.  
Hanke saa osarahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta ja rahoittajaviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto.  
 
Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus -hanke, Ohjelmapäällikkö Markku Kemppainen, 040 135 
6975, markku.kemppainen@raahe.fi www.rsyp.fi  
 
 
 

 

 
 
Raahen seudun yrityspalvelut  
 
Raahen kaupungin, Pyhäjoen ja Siikajoen muodostama Raahen seutukunta on aktiivinen liiketoiminnan ja 
yrittäjyyden keskus. Raahen seutu on edelläkävijä tietotaidossa ja innovaatioissa. Alue on tunnettu pitkistä 
perinteistä me-talli-, teräs- ja konepajateollisuudessa sekä vaativasta teräsrakennetuotannostaan. Raahen sijainti on 
erinomainen logistiikan ja liikenneyhteyksiensä kannalta.  
Raahen seudun yrityspalvelut palvelee alueen yrityksiä ja yrityksen perustamista suunnittelevia tarjoamalla moni-
puolista tietoa ja apua. Yrityspalveluista saa neuvoja muun muassa yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen, 
rahoitukseen ja omistajavaihdoksiin. Se antaa myös tietoa tarjolla olevista toimitilavaihtoehdoista Raahen seudulla.  
The municipalities of Raahe, Pyhäjoki and Siikajoki make up the Raahe District, which is an active hub of business and 
entrepreneurship. The Raahe region is a place of advanced know-how in techniques and innovation. The region is 
strong in metal industry, especially in demanding steel constructions with excellent logistics services and commu-
nications.  
Raahe District Business Services serves regional businesses and those planning to start a business in the region by 
offering a wide range of information and assistance. Business Services provides advice on such things as starting, 
developing and financing a business as well as transferring ownership. We also provide information on available 
commercial space in the Raahe region. 
 
 Raahe District Business Services, P.O. Box 62, FI-92101 RAAHE, Tel. +358 44 439 3288, yrityspalvelut@raahe.fi  
www.rsyp.fi  
 
Toimitiloja Raahen seutukunnassa www.rsyp.fi/toimitilaporssi sekä www.raahepolis.fi  

 


