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Kotkan-Haminan seudun teknologia-alan  
yritykset ja Cursor yhdessä mukana  
Alihankinta 2017 -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 Digitaalinen tuotannon uudistaminen -hanketta, jonka tarkoituksena 
on teknologiateollisuusyritysten tuotannon joustavuuden ja tehokkuuden lisääminen tuotevalmistuk-
sessa osana toimitusketjua. Kärkenä on kunnossapidon varaosaliiketoiminta. Käytännössä tämä tar-
koittaa prosessien nopeutumista, muutosten nopeaa suorittamista ja kokonaishallinnan parantamista 
digitalisaation ja älylogistiikan avulla. Hanke rakentaa palveluketjuja sekä kiihdyttää yritysten sujuvaa 
siirtymistä digitaaliseen tuotantoon. Hankkeen keskeinen hyöty yrityksille on konkreettisesti vahvennet-
tu käsitys digitalisaation mahdollisuuksista oman yrityksen tuottavuuden parantamisessa. 
 
 
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 tuke-
miseksi 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 

Juhani Haavisto Oy 

Karhulan Valimo Oy 

Kotkan Levytyö Oy 

Novela 3D Oy 

Suptek Oy 

 
   

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. +358 44 281 1903 
 

 

 
 
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. +358 500 959 336 

 

 
 
KARHULAN VALIMO OY on valimo- ja konepaja-
ammattilaisten Pekka Kemppaisen, Ilkka Hakalan ja Jyrki 
Laitisen perustama uusi yhtiö. Yritys keskittyy vaativiin kes-
kisuuriin ja suuriin erikoisteräs- ja rautavaluihin kansainväli-
sillä markkinoilla. Karhulan Valimolla pääperiaatteena on 
tarjota vaativille asiakkaille entistä kilpailukykyisempiä tuote- 
ja palveluratkaisuja, jotka perustuvat uusiin teknologioihin ja 
toimintatapoihin.    
    
Karhulan Valimo Oy 
Pajatie 91, FI-48600 Kotka, FINLAND 
www.karhulafoundry.com  
Pekka Kemppainen, Puh. +358 50 5951870  
 

 

 
 
KOTKAN LEVYTYÖ OY on 1951 perustettu alihankintako-
nepaja, 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. +358 400 555 418 
 
 

 

 
 
 
NOVELA 3D OY on 3D-tulostusta ja sen palveluita tuottava 
yritys. Pääasialliset tuotteemme ovat 3D-suunnittelu varsin-
kin 3D-tulostuksen vaatimuksiin, yrityskohtaiset tuotekehi-
tysprojektit, koulutukset sekä 3D-tulostus. Tuotamme kaik-
kea prototyyppituotteista aina valmiiseen koneenosaan 
saakka. Yrityksemme toiminnassa korostuu Suomen vahvin 
metallien 3D-tulostusosaaminen. 
 
 
Novela 3D Oy 
Pajatie 69 
48600 KOTKA, FINLAND 
Puh. +358 50 5225 016 
www.novela.fi 
Markku Lindqvist, puh. +358 50 5225 016 
 
 
 
 
 

 
 
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 sijait-
sevat Kotkassa ja Tampereella, toiminta-alueena on koko 
Suomi. 
 
Suptek Oy 
Suomen Pumpputekniikka 
Kiilatie 6, 48400 Kotka, Finland 
Puh +358 10 2819 620 
www.suptek.fi 
Jussi Suomalainen +358 10 2819 620 
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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  Sauli Kivikunnas, puh. +358 40 190 2515 
48601 KOTKA, FINLAND  Jouko Luode, puh. +358 40 190 2551 
Tel +358 40 190 2500   
www.cursor.fi 
 
 
 
 
 
 
 

         


