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Kotkan-Haminan seudun teknologia-alan  
yritykset ja Cursor yhdessä mukana  
Alihankinta 2018 -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 digitalisaation 
avulla. Hanke rakentaa palveluketjuja sekä kiihdyttää yritysten sujuvaa siirtymistä digitaaliseen tuotan-
toon. Hankkeen keskeinen hyöty yrityksille on konkreettisesti vahvennettu käsitys digitalisaation mah-
dollisuuksista oman yrityksen tuottavuuden parantamisessa. 
 
Cursorin koordinoima BusinessMooring työ keskittyy seudulliseen yhteistyöhön. Haemme sataman 
vahvuuksilla seudulle sijoittuvia merkittäviä teollisia toimijoita kasvavilta toimialoilta, joilla on synergia-
etuja satamassa toimimiseksi ja jotka rakentuvat seudun vahvuuksiin. HaminaKotkan Satama on Suo-
men suurin yleissatama, jonka logistinen ja teollinen ympäristö tarjoaa yhdessä koko seudun yritysten 
kanssa erinomaisia mahdollisuuksia sijoittua ja laajentaa liiketoimintaa. 
 
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 

Suptek Oy 

Jalotakka Oy  

Valoremontti Oy                                             Joista lisää seuraavalla sivulla:  

 



ALIHANKINTAMESSUT 2018  LEHDISTÖTIEDOTE       C549 

  

  

   

 
 
 
 
 
 
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  
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 
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 
48600 Kotka 
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 
Puh. +358 5 2110 300 
www.kotkanlevytyö.fi 
Markku Virtanen, puh. +358 400 555 418 
 

 
 
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, Fluimac. Suptekin 
tilat sijaitsevat Kouvolassa ja Tampereella, toiminta-alueena 
on koko Suomi. 
 
Suptek Oy 
Suomen Pumpputekniikka 
Varastoympyrä 5, 46860 Keltakangas (Kouvola) 
Puh +358 10 2819 620 
www.suptek.fi 
Jussi Suomalainen, puh +358 10 2819 620 
 

 

 
 
 
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. teräshormit, takat, grillit, piharakennukset sekä metal-
lien laserleikkaus materiaaleina musta ja ruostumaton teräs, 
alumiini, messinki, kupari, putkien pituustighitsaus, sekä 
metallituotteiden alihankintatyöt. 
 
 
 
Jalotakka Oy 
Kangaskatu 1 
48600 Kotka 
Puh. 010 2394 775 
www.jalotakka.fi 
Mikko Muurinen, puh. 040 553 8574 
 

http://www.hnr-konepaja.fi/
http://www.juhanihaavisto.fi/
http://www.karhulafoundry.com/
http://www.kotkanlevytyö.fi/
http://www.suptek.fi/
http://www.jalotakka.fi/
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Valoremontti Oy on kiinteistöjen valaistuksen uudistamiseen 
erikoistunut palveluyritys. Toteutamme yrityksille ja julkiselle 
sektorille innovatiivisia, älykkäitä ja energiatehokkaita LED-
valaisinratkaisuja.  
Kokonaisvaltainen palvelumme kattaa valaistussuunnittelus-
ta asennukseen, avaimet käteen -toimituksina. Philipsin 
partnerina ja sertifioituna valaistusjärjestelmätoimittajana 
Suomessa. Toimitamme valaistusjärjestelmiä koko Suomen 
alueelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoremontti Oy 
Kyminlinnantie 6 
48600 Kotka 
Puh. +358 10 5677 031 
www.valoremontti.fi 
asiakaspalvelu@valoremontti.fi 
 

 
 
 

Kotkan-Haminan seutu 
 
Paperin ja sellun tuotanto alkoi seudullamme jo 1800-luvulla. 
Tuo historiatausta toimi takuuna erittäin luotettavan sähkö-
verkon ja korkeatasoisen logistisen infrastruktuurin kehitty-
miselle. Näistä syistä Kaakkois-Suomesta tuli maailman 
suurin uusiutuvan metsäteollisuuden keskittymä.  
Juuri nyt elämme inspiroivan teollisen murroksen aikaa. Se 
ilmenee mm. datakeskusinvestointeina, bioenergia-alan 
ekosysteemin laajenemisena, kestävää kehitystä tukevina 
paperiteollisuuden tuotteina, uusina matkailupalveluina, 
vihreän logistiikan ratkaisuina, robotiikan, teollisen internetin 
ja 3D-sovellusten hyödyntämisenä jne. 
Seutumme vetovoima perustuu kansainvälisesti kilpailuky-
kyisiin yrityksiin, mutta myös pehmeisiin arvoihin. Luotamme 
korkeatasoiseen koulutukseen, houkutteleviin asumisratkai-
suihin, monipuolisiin kulttuuripalveluihin ja luonnonkauniisiin 
ympäristöihin Suomenlahden ja Kymijoen rannoilla. Meiltä 
löydät palkittuja kaupunkipuistoja, jotka luovat upeita koh-
taamispaikkoja seudun asukkaille ja vierailijoille. 
Helsinki, sen palvelut ja Helsinki-Vantaan kansainvälinen 
lentokenttä sijaitsevat vain hieman päälle tunnin ajomatkan 
päässä. 
Kotkan-Haminan seudulla on 88 000 asukasta, ja se koostuu 
viidestä kunnasta (Kotka, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä ja 
Virolahti):  https://www.visitkotkahamina.fi/ 
 
 
Cursor Oy 
PL 14 
Kyminlinnantie 6, 48601 Kotka 
www.cursor.fi 
Puh. +358 40 1902 500 
info@cursor.fi 

 

 
 
 

Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö    
 
PL 14, Kyminlinnantie 6  Hannes Kokkonen, puh. +358 40 190 2576 
48601 KOTKA  Harri Eela, puh. +358 40 190 2508 
Tel +358 40 190 2500   
www.cursor.fi 
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