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Osasto C221 edustaa raahelaista kansainvälisesti merkittävää konepajateollisuutta 
 

Finnblast Oy - Finnspecilasteel Oy - Miilumachine Oy - Miilux Oy - Miilucast Oy - R-Taso Oy - 
Tevo Oy -  Tevo Lokomo Oy 

 
 

Finnblast Oy suunnittelee ja valmistaa asiakaskohtaisia ratkaisuja raepuhallukseen. Tarjoamme 
asiakkaillemme varmatoimiset laitteet käsipuhalluskaapeista suurin puhallushuoneisiin sekä sinkokoneisiin 
ja pintakäsittelylinjoihin. 

 Luotettavat laitteet käsipuhalluskaapeista täysautomaattisiin raepuhalluskoneisiin 

 Kestävät, asiakaskohtaiset raepuhallushuoneet, joissa on hyvä näkyvyys ja tehokas ääneneristys 

 Korkealaatuiset ja tehokkaat sinkokoneet kilpailukykyiseen hintaan 

 Muut tuotteet: suodattimet ja syklonit, raeimuri, jäysteenpoistorumpu 
Seppo Koivuniemi, toimitusjohtaja ja myynti +358 40 5128 741/ seppo.koivuniemi@finnblast.fi. 
www.finnblast.fi 

 

 
 
FinnSpecialSteel  Oy- Termisen leikkauksen ammattilainen 
Mittatarkat poltto-, plasma- ja laserleikkeet nopeasti – kilpailukykyiseen hintaan 
Tarvittaessa myös täysin asennusvalmiit osat yhteistyössä Miilukangas -yhtiöiden kanssa 
Spartan UK -kuumavalssatut teräslevyt suorina tehdastoimituksina tai Raahen varastosta. 
 
Arto Vilenius, myynti, asiakaspalvelu, poltto-, plasma- ja laserleikkeet, +358 50 552 9911  
Sari Kyllönen,  levytuotteet: +358 40-579 9499. www.finnspecialsteel.fi 
 

 
 

Miilumachine Oy on Suomen suurimpia tilauskonepajoja. Konepajamme vahvaa aluetta ovat vaativat 
koneistukset ja teräsrakennetyöt sekä suuret ja painavat rakenteet. Pintakäsittelemme kaikki tuotteet 
nykyaikaisessa pintakäsittelylaitoksessamme. Teemme tuotteet asiakkaan tarpeiden mukaisesti 
kokoonpantuihin ja asennusvalmiisiin kokonaisuuksiin, jotka koeajetaan konepajallamme. Suurin 
nostokorkeus siltanostureillamme on 10 metriä ja nostokyky 100 tonnia.  
Olli Roukala, sales manager +358 50 417 7599 / olli.roukala@miilukangas.fi. www.miilukangas.fi 

 

Miilux Oy - Kulutus- ja Suojausteräskeskus 

Suomalainen kulutus- ja suojausteräs vaativiin käyttökohteisiin jatkojalostettuna asiakkaan tarpeiden 

mukaan. Käyttökohteet: Metalli-, kaivos- ja kiviteollisuuden sekä maanrakentamisen ja 

koneenrakennuksen yritykset Suomessa ja ulkomailla. 

Olli Mattia, kulutusteräkset kotimaa +358 44 7713693/olli.mattila@miilux.fi. www.miilux.fi 

Veikko Kyllönen, suojausteräkset ja kulutusteräkset vienti +35840 7738562/veikko.kyllonen@miilux.fi.  

http://www.finnblast.fi/
http://www.finnspecialsteel.fi/
http://www.miilukangas.fi/
http://www.finnblast.fi/
http://www.finnspecialsteel.fi/


 

Miilucast Oy on perinteikäs raahelainen teräsvalimo ja toimittaa valmiiksi koneistettujakin valukappaleita 

kokoluokassa 1-5000 kg sarjakoon ollessa yhdestä kappaleesta tuhansiin. Toimimme ns. tilausvalimo 

periaatteella eli valamme kappaleita asiakkaan kuvien ja tarpeiden mukaan.  Erityisosaamistamme ovat 

korkean laatuvaatimustason tuotteet. Materiaalivalikoima kattaa yleisimmät valuteräslaadut mukaan 

lukien ruostumattomat, haponkestävät, duplex ja muut korkeaseosteiset teräkset. 

Ville Haataja, valimonjohtaja +358 40 712 0263 / ville.haataja (@) miilucast.fi.  

 

 

Teollisuuden hoitotasojen ja kulkutieratkaisujen 3D-suunnittelu ja valmistus 

R-taso Oy on erikoistunut teollisuuden hoitotasojen sekä kulkuteiden 3D-suunnitteluun sekä valmistukseen.  

Tuotteet perustuvat R-taso Modular System® -rakenteeseen. Modulaarisen rakenteen ansiosta ratkaisut voidaan 

suunnitella aina tarkasti kohteen vaatimusten mukaisiksi. Tuotteita ovat mm. hoitotasot, portaat, porrastornit, 

säiliöportaat, tikkaat, kaiteet, portit, nostoaukon portti, valotolppa ja siirrettävä huoltotaso. Käytämme 

pääasiallisesti kuumasinkittyä sekä ruostumatonta terästä. 

3D-suunnittelutyökalumme, asiantuntijapalvelumme ja modulaarinen tuoterakenne varmistavat tuotteidemme sekä 

palveluidemme korkean laadun.  Suunnittelupalvelu kattaa kaikki vaiheet esisuunnittelusta 3D-malleineen aina 

valmiiseen tuotteeseen asennuskuvineen. Suunnittelun aloittamiseksi riittävät kohteen päämitat. 

Yritykselle on myönnetty EN 1090:n mukainen teräsrakenteiden CE-merkintäoikeus sekä ISO 9001, ISO 14001 sekä 

ISO 3834 sertifikaatit. Tuotteet täyttävät standardin EN-ISO 14122 vaatimukset. 

3D design and manufacture of industrial maintenance platforms and walkway solutions 

R-taso Oy is specialized in 3D design and manufacture of industrial maintenance platforms and walkway solutions. 

We are specialists in 3D design and in industrial safety. Our products are based on R-taso Modular System®. Due to 

modular construction, the solutions can be planned and manufactured perfectly tailored to the target´s specific 

requirements. Product range consists of e.g. platforms, stairs, stair towers, tank stairs, safety gates, railings, ladders 

and movable working platforms.  Our main materials are galvanized and stainless steel. 

Our state-of-the-art 3D planning tools, expert services and modular product structure guarantee the high quality of 

our services and products. Our experts are at your disposal in all planning phases, from layout phase with 3D models 

to finished products with installation drawings. Main measurements are enough to start the planning.  

The company is certified according to ISO 9001, ISO 14001 and 3834-2 and we have the right to use CE-marking 

according to EN 1090 in our products. All our products are according to ISO 14122. 

Ville Törmänen, Toimitusjohtaja / Managing Director +358 50 336 7889 / ville.tormanen@r-taso.fi 

Outi Törmänen, Asiakkuuspäällikkö / Account Manager +358 50 303 0877 / outi.tormanen@r-taso.fi 



 

 

TEVO Oy on erikoistunut toimittamaan vaativia hitsattuja rakenteita ja laitekokoonpanoja mm. teräs-, 

paperi-, offshore- ja meriteollisuuteen. Tevon vahvuutena ovat hitsattujen ja koneistettujen rakenteiden 

valmistus, kuten laitteiden rungot ja erilaiset pyörähdyskappaleet, ja materiaaliasiantuntemus. Tevon 

laitekanta mahdollistaa mm. jopa 10 metrin halkaisijalla olevia kappaleiden koneistuksen. Pystymme 

toimittamaan laitteet valmiiksi pintakäsiteltyinä, kokoonpantuna ja asennettuna asiakkaiden toiveiden 

mukaisesti.  

Pekka Launonen, konepajajohtaja +358 50 406 8810 / pekka.launonen@tevo.fi  
Jari Torvinen, tarjouskyselyt +358 50 420 4549 / jari.torvinen@tevo.fi  
Jari Holappa, telatiedustelut +358 400 617 870 / jari.holappa@tevo.fi 

Tevo Turengin potkuritehdas on yksi johtavista pronssipotkureiden ja potkurilaitekomponenttien 

valmistajista, joka pystyy tarjoamaan asiakkailleen myös potkureiden tuotekehitys- ja suunnittelupalveluja.  

Ari Viinikkala, tiedustelut vt. johtaja +358 400 127 664 / ari.viinikkala@tevo.fi  

 

 

 

Tevo Lokomo Oy on pohjoismaiden suurin teräsvalimo, joka on erikoistunut toimittamaan mm. offshore-, 

vesivoima,- sellu-, paperi- ja laivateollisuuden sovelluksiin vaativia teräsvaluja joiden massa voi olla jopa 

30-35 tonnia. Tevo Lokomon VODC-tyhjökonverterilla käsitellyt teräslaadut takaavat valmistetuille 

komponenteille erinomaiset materiaaliominaisuudet.   

Tevo Lokomo pystyy toimittamaan myös erilaisia materiaaliteknisiä ratkaisuja, kuten PM HIP 

komponentteja ja pinnoitteita asiakkailleen öljy/kaasu-, sellu/paperi- ja energiateollisuudessa. 

Timo Norvasto, tarjouskyselyt +358 400 730 433 / timo.norvasto@tevolokomo.fi 

Jarmo Lehtonen, materiaalitekniikka +358 40 590 4854 / jarmo.lehtonen@tevolokomo.fi 

Teuvo Joensuu, konsernin toimitusjohtaja +358 40 504 7655 / teuvo.joensuu@tevo.fi 
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