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Luotettavaa
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ja projektointi-
palvelua
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Olemme tekninen asiantun-
tijapalveluyritys ja keskitty-

neet tarjoamaan teollisuudelle 
ja PK-sektorille ammattitaitoisesti 

ja tehokkaasti suunnittelu- ja projek-
tointipalveluita sekä Suomeen että ul-

komaille. Toimimme hyvin kiinteässä ja 
luottamuksellisessa yhteistyössä asiakkai-

demme kanssa ns. kumppanuussuhteessa. 
Toimintamme perustuu ISO 9001 mukaiseen 
laatujärjestelmäämme. Asiakkaanamme voit 
luottaa siihen että projekti etenee alusta 
loppuun valvotusti ja suunnitelmien mu-
kaan, jolloin sinä säästät aikaa ja voit kes-
kittyä omaan työhösi täysipainoisesti.

Valitse osaava kumppani
Tuloksellista projektointia
Tarjoamme projektointia eri kokoisten investointien to-
teuttamisessa aina uudistamisprojekteista uudispro-
jekteihin saakka. Tarjoamamme palvelu voi kattaa pro-
jektin kaikki osa-alueet tai vain osan siitä. Suuremmat 
projektit toteutamme yhdessä yhteistyöverkostomme 
kanssa. Tarjoamme myös vahvistusta asiakkaidemme 
omiin projektiorganisaatioihin lisäresurssin muodossa.
 Hyödynnämme internet-pohjaisen projektinhallin-
taohjelmiston tuomia mahdollisuuksia. Tuloksellinen 
yhteistyö asiakkaidemme kanssa perustuu toimivaan 
tekniikkaan sekä tehokkaaseen työn organisointiin ja 
hallinnointiin. Etäyhteistyön pohjana ovat nykyaikaiset 
tietojärjestelmät ja virtuaaliset työtilat, jolloin työssä 
tarvittava vuorovaikutus on siellä, missä sitä kulloinkin 
tarvitaan.

Laadukasta suunnittelua alusta loppuun
Tarjoamme korkealaatuista ja asiantuntevaa osaamis-
ta kone- ja laitesuunnitteluun, putkistosuunnitteluun, 

lay-out -suunnitteluun sekä kokonaisvaltaisiin projektin-
hoito- ja asennusvalvonta- sekä käyttöönottotehtäviin. 
Suunnittelukohteinamme ovat tuotantolaitosten inves-
tointiprojektit sekä niissä tarvittavien tuotantokoneiden 
ja -linjojen tuotekehitys- ja toimitusprojektit. Yhdessä 
yhteistyöverkostomme kanssa tarjoamme myös koko-
naispaketteja sähkö- ja automaatiosuunnitteluun, ra-
kenne- ja rakennussuunnitteluun sekä arkkitehtisuun-
nitteluun. 
 Asiantuntijapalvelumme kattavat kaikki kunkin pro-
jektin vaatimat selvitys- ja suunnitteluvaiheet aina esi-
selvityksestä toteutuksessa tarvittaviin suunnittelu- 
ja projektihallinnan resursseihin, asennusvalvontaan, 
käyttöönottoon, koulutukseen ja loppudokumentointiin 
saakka.
 Kehitämme jatkuvasti henkilökuntamme asiantun-
temusta. Suunnitteluryhmämme työskentelevät lähei-
sessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, jolloin omak-
summe hyvin asiakkaan tarpeet ja tavoitteet. Näin 
voimme palvella asiakkaitamme yhä paremmin.
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Ota yhteyttä, kun
tarvitset laadukasta
yhteistyökumppania. 

Palvelemme
joustavasti ja
kustannus-
tehokkaasti.
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