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Kotkan-Haminan seudun teknologia-alan  
yritykset ja Cursor yhdessä mukana  
Alihankinta 2016 -messuilla osastolla C549 
 
 
C-hallissa sijaitsevalla yhteisosastolla C549 tuodaan näkyvästi esille seudun vahvaa metallialan ja teol-
listen palvelujen osaamista ja kartoitetaan alan uusia kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia sekä 
tarjotaan tietoa Kotkan-Haminan seudusta. 
 
Yhteisosallistuminen on myös osa International Business in Kymenlaakso - IBiK, -hanketta, jonka tar-
koituksena on edistää Kymenlaaksolaisten yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille ja niihin ver-
kostoihin, jotka operoivat yritysten ja yritysverkostojen osaamiseen parhaiten soveltuvilla alueilla tai 
kokonaan uusilla liiketoiminta-alueilla. Projektin tavoite /Tarkoitus: Yritysten kv-osaamisen kehittäminen 
kestävä kehitys ja ympäristön vaatimukset huomioon ottaen mm. liikevaihdon ja tuottavuuden kasvu, 
uusille markkinoille pääsy, uusien tuotteiden ja palveluiden synnyttäminen sekä niihin liittyvä t&k- ja 
soveltava tutkimus. 
 
3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä, 3D Navetta palvelee Kotkan-Haminan seudun alueen sekä 
koko Suomen lisäävän valmistuksen tarpeita. 3D Navetta tarjoaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneil-
leen valmistuspalveluita käytössä olevista materiaaleista, mm. metallista, muovista ja kipsistä. Tarjon-
tana on olennaisesti myös koulutus sekä asiantuntija- ja konsultointipalvelut. Teemme tiivistä yhteistyö-
tä Aalto-yliopiston, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
kanssa, joiden lisäävän valmistuksen osaaminen yhdistetään näin alueella jo olevaan vahvaan teolli-
seen osaamiseen. Tällä tavoin luodaan yritysten tuotevalikoimasta valituille tuotteille parempia ratkai-
sumalleja, sekä tuetaan mm. tuotekehitystä. 
 
CURSOR OY on Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö, joka opastaa yrittäjyyteen ja yritystoimin-
taan liittyvissä asioissa. Cursor Oy kehittää seudun osaamisaloja ja rakentaa uusia mahdollisuuksia 
menestyä yhdessä yritysten kanssa. Cursor ylläpitää rekisteriä seudun yrityksistä sekä vapaista toimiti-
loista ja teollisuustonteista. Cursor toimii seudun hyvinvoinnin ja yritystoiminnan kilpailukyvyn tukemi-
seksi ja vahvistamiseksi. 
 
Osastolla ovat Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n kanssa mukana seuraavat metal-
lialan alihankintaan, tilaustöihin ja teollisuuden palveluihin erikoistuneet yritykset: 
 
HNR-Konepaja Oy 
Jalotakka Oy 
Juhani Haavisto Oy 
Karhulan Valimo Oy 
Kotkan Konepaja Oy 
Kotkan Levytyö Oy 
Suptek Oy 
Työkaluhiomo H. Sunila Ky   

Joista lisää seuraavalla sivulla; 
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HNR-KONEPAJA OY on vuonna 1983 perustettu tilaus- ja 
alihankintakonepaja. Yrityksen päätuotteita ovat keskiraskaat 
hitsatut teräsrakenteet, levytyöt, koneistukset ja niiden yhdis-
telmät nykyaikaisella CNC-konekannalla sekä laiteasennuk-
set ja teollisuuden kunnossapito  
 
 
HNR-Konepaja Oy 
Valajantie 8  
48230 KOTKA, FINLAND  
Puh. +358 5 230 8000 
www.hnr-konepaja.fi 
Joni Rinne, puh. 044 281 1903 
 

 

 
 
 
JALOTAKKA OY perustettiin vuonna 1984. Liikeideana on 
valmistaa tuotteita, jotka on tehty laadukkaista raaka-aineista 
suomalaisiin oloihin. Tuotesuunnittelun lähtökohtana on 
valmistaa tuotteita, jotka ovat ennen kaikkea turvallisia, mu-
kautuvia ja helppoja käyttää ja asentaa. Tuotteisiin kuuluu 
mm. huvimajat, grillikodat ja –katokset, takat, hormit,  pihaki-
vet  ja –tuotteet, laatat ja sisustuskivet ja laiturit sekä uu-
tuutena metallien laserleikkaus materiaaleina musta ja ruos-
tumaton teräs, alumiini, messinki, kupari, sekä putken pituus-
tighitsaus. 
 
Jalotakka Oy 
Kangaskatu 1 
48600 KOTKA, FINLAND 
Puh. 010 2394 770 
www.jalotakka.fi 
Mikko Muurinen, puh. 040 553 8574 
 

 
 
 
 
 
 
JUHANI HAAVISTO OY on alihankintaan erikoistunut tilaus-
konepaja. Toiminta-ajatus on tarjota erityisesti teollisuuden 
tarpeisiin korkealaatuisia ja asennusvalmiita koneita, ko-
neenosia ja laitekokonaisuuksia. Erikoisosaamista ovat kes-
kiraskaat, hitsatut ja koneistetut HST-levyrakenteet, koneen-
rakennus avaimet käteen - periaatteella sekä CNC-
koneistus. 
 
   
Juhani Haavisto Oy 
Puolanlaituri 1 
48200 KOTKA, FINLAND 
Puh. +358 5 210 9100 
www.juhanihaavisto.fi 
Jarkko Haavisto, puh. 0500 959 336 
 

 
 
 
 
 
 
KARHULAN VALIMO OY on valimo- ja konepaja-
ammattilaisten Pekka Kemppaisen, Ilkka Hakalan ja Jyrki 
Laitisen perustama uusi yhtiö. Karhulan Valimo Oy jatkaa 
valimotoimintaa Karhulan teollisuuspuistossa Sulzer Pumps 
Finland Oy:ltä ostamissaan valimotiloissa.  
Uusi Karhulan Valimo Oy suuntautuu vaativien keskikokois-
ten ja isojen erikoisvalujen markkinoille sekä kotimaisille että 
ulkomaisille asiakkaille. Karhulan Valimon keskeisenä peri-
aatteena on tarjota vaativille asiakkaille uusiin teknologioihin 
ja toimintatapoihin perustuvia tuote- ja palveluratkaisuja 
entistä kilpailukykyisemmin.    
    
KARHULAN VALIMO OY 
Pajatie 91, FI-48600 Kotka, FINLAND 
www.karhulafoundry.com  
Pekka Kemppainen, Puh. +358 50 5951870  
 

 
 
 
 
 
 
KOTKAN KONEPAJA OY on nykyaikainen tilauskonepaja, 
joka tuottaa joustavasti asiakkaiden tarpeisiin metalliraken-
teisia kokonaistoimituksia aina suunnittelusta toimituksiin 
saakka. Erikoisosaamisena ovat suurten kappaleiden levy-
työt, koneistukset, kokoonpanot ja pintakäsittelyt, painesäili-
öiden valmistus, PED (Luokka 4, moduuli G), titaani- ja 
SMO-valmisteet, MAG-, TIG – ja jauhekaarihitsaukset, hitsa-
uksen mekanisointi pyörityslaitteilla sekä kuljettimilla, Tuo-
tantoa tukee oma suunnittelu. 
 
Kotkan Konepaja Oy 
PL 147, Kotolahdentie 3 
48301 KOTKA, FINLAND 
Puh. +358 10 234 6580 
www.kotkankonepaja.fi 
Jari Hämäläinen, puh. 040 025 7379 
 

 

 
 
KOTKAN LEVYTYÖ OY on 1951 perustettu alihankinta-
konepaja, joka tarjoaa monipuolista ja joustavaa alihankinta-
toimintaa erilaisissa teräsrakenne-, ohut- ja paksulevytöissä 
ja koneistuksissa. Lisäksi palveluihin kuuluvat erilaiset ko-
koonpanotyöt ja asennustyöt. 
 
 
Kotkan Levytyö Oy 
Seppolantie 5 
48230 KOTKA, FINLAND 
Puh. +358 5 2110 300 
www.kotkanlevytyö.fi 
Markku Virtanen, puh. 0400 555 418 

http://www.hnr-konepaja.fi/
http://www.jalotakka.fi/
http://www.juhanihaavisto.fi/
http://www.karhulafoundry.com/
http://www.kotkankonepaja.fi/
http://www.kotkanlevytyö.fi/
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SUPTEK OY SUOMEN PUMPPUTEKNIIKKA on teollisuu-
den pumppujen asiantuntija. Suptek Oy on erikoistunut up-
po-, annostelu- ja ruuvipumppujen huoltoihin, testaukseen, 
asennukseen sekä varaosiin. Asiantunteva ja ammattitaitoi-
nen huoltotiimimme vahvistettuna sähkö- & automaatio-
osaamisella hoitaa tarvittaessa myös muiden teollisuuden 
laitteiden huollot ja asennukset ammattitaidolla, laser-
linjausta unohtamatta. Huollamme myös sekoittajat ja ilmas-
timet. Edustamiamme merkkejä Suomessa ovat mm. Grund-
fos, Allweiler, Flygt, Lowara, ProMinent. 
Suptekin tilat sijaitsevat Kotkassa ja Tampereella, toiminta-
alueena on koko Suomi. 
 
Suptek Oy 
Suomen Pumpputekniikka 
Kiilatie 6 
48400 Kotka, Finland 
Puh +358 10 2819620 
www.suptek.fi 
Jussi Suomalainen 010 2819 620 
 

 
 
 
 
 
 
Työkaluhiomo H. Sunila tarjoaa kunnossapidon teroitus- ja 
hiontapalveluja. Monipuolinen hiomakonekanta sekä henki-
löstön ammattitaito tarjoavat asiakasyrityksille laadukasta 
työkaluhiontaa sekä teroituspalvelua. 
Cnc -koneet mahdollistavat lastuavien terien valmistuksen ja 
teroituksen. Hiontatarkkuuden ansiosta yritykset voivat hyö-
dyntää koneitaan tehokkaammin ja näin lisätä tuotantoaan. 
Terien uudelleenkäyttö ja modifiointi on ympäristönsuojelun 
ja etenkin taloudellisen kestävän kehityksen mukaista toimin-
taa yrityksissä. Tarjotut pinnoituspalvelut antavat mittavia 
hyötyjä sekä lisäävät menestystekijöitä terien uusiokäytössä. 
       
Työkaluhiomo H. Sunila Ky  
Poratie 16 
48400 KOTKA, FINLAND 
Puh. +358 5 264 214 
www.tyokaluhiomo.fi  
Harri Sunila, puh. 050 559 7468 
 

 
 
 
 
CURSOR OY on Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö, joka opastaa yrittäjyyteen ja yritystoimintaan liittyvissä 
asioissa. Cursor Oy kehittää seudun osaamisaloja ja rakentaa uusia mahdollisuuksia menestyä yhdessä yritysten 
kanssa. Cursor ylläpitää rekisteriä seudun yrityksistä sekä vapaista toimitiloista ja teollisuustonteista. Cursor toi-
mii seudun hyvinvoinnin ja yritystoiminnan kilpailukyvyn tukemiseksi ja vahvistamiseksi. 
 
 
 
 
Cursor Oy    
 
PL 14, Kyminlinnantie 6  Ilmo Larvi, puh. 040 190 2519 (IBiK) 
48601 KOTKA, FINLAND  Markku Lindqvist, puh. 040 190 2554 (3D) 
Tel +358 40 190 2500  Jouko Luode, puh. 040 190 2551 (IBiK ja 3D) 
www.cursor.fi 
 
 

http://www.suptek.fi/
http://www.tyokaluhiomo.fi/
http://www.cursor.fi/

