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- Olemme toimineet vuosi-
kymmeniä kaukolämmön tuo-
tannossa, ja kertynyt kokemus 
on hyödynnetty laitosten suun-
nittelussa sekä niiden järeissä 
ratkaisuissa. Asiakkaitamme 
ovat sekä energiayhtiöt että 
heille laitoksia toimittavat ko-
nepajat. Toimialueena on koko 
Suomi ja naapurimaat, mutta 
yhtiöllä on kasvupotentiaalia 
laitevalmistuksessa ja projekti-
toimituksissa myös kansainvä-
lisesti. Energiateollisuuden pro-
jektit ovat koulineet yrityksestä 
halutun ja turvallisen kumppa-
nin vaativille asiakkaille, kertoo 
yrittäjä Seppo Sonninen.

Tuometall Oy on myös pit-
kän linjan teräsrakentaja, jolla 
on Pohjois-Savossa sijaitseva 
EN1090-sertifioitu konepa-
ja sekä tarvittava siirto- ja 
asennuskalusto. Tuotantotilaa 
on yhteensä yli 2.000 m2. 
Pintakäsittelyosasto käsittää 
teräsraepuhaltamon ja märkä-
maalauskammion. Yhtiö toi-
mittaa erilaisia teräsrakenteita 
kuten CE-merkittävät kantavat 
ristikkorakenteet ja rakennusten 
teräsrungot asennettuina sekä 
verhoiltuna.

Haluttu kokonaisuus 
paikalle asennettuna 
ja käyttöönotettuna

-Oma suunnittelumme mah-
dollistaa sen, että asiakkaille 
pystytään toteuttamaan myös 
projektikohtaisesti räätälöityjä 
ratkaisuja lyhyellä toimitus-
ajalla. Toimitamme kuljetin-
järjestelmät yleensä ”avaimet 
käteen” -periaatteella. Kus-
tannussäästöjä saadaan myös 
sillä, että asiakas voi ulkois-
taa laitteiden tai -järjestelmän 
suunnittelun ja valmistuksen 
meille ja keskittyä itse laajem-
piin kokonaisuuksiin, Sonninen 
toteaa. 

Yhtiö on tunnettu tuotteiden-
sa laadusta sekä asiantuntevasta 

Haetko luotettavaa ja monipuolista 
yhteistyökumppania? 

palvelustaan ja haluaa edelleen 
kasvattaa palvelujen osuutta 
liikevaihdosta. 

-Tuometall huoltaa, ylläpi-
tää, optimoi ja päivittää sekä 
omia että muiden valmistamia 
prosessilaitteita ja -järjestelmiä. 
Oma suunnittelu- ja konepaja-
toiminta varmistaa joustavan 
ja nopean varaosapalvelun, ja 
haluamme lisätä yhteistyötä 
kumppaneiden kanssa myös 
palvelutuotannossa.

Bioenergian lopullista lä-
pimurtoa on viime aikoina 
hidastanut yleisen taantuman 
lisäksi öljyn ja kivihiilen al-
hainen hinta. Kuluttajat eivät 
välttämättä halua ostaa uu-
siutuvaa energiaa, ellei se ole 
halvempaa. Miljoonia tonneja 
jätepuumassaa jää vuosittain 
käyttämättä Suomessa metsän-
harvennustöiden yhteydessä, 
koska kysyntä ja tarjonta eivät 
kohtaa.

- Yrittäjänä toivon, että maan 
hallitus tekisi lupaustensa mu-
kaisia päätöksiä ja käsittelisi 
tasapuolisesti eri energiamuo-
toja. Yhteiskunnan linjauksia 
odotellessa toimiala ei investoi, 
vaan jatkaa ympäristön kannal-
ta huonompien polttoaineiden 
käyttöä. Ilman metsäbiomas-
san laajaa käyttöä sovituista 
päästötavoitteista on mahdoton 
selvitä, Sonninen arvioi. 

Maailmalla on yhtiön mu-
kaan mielenkiintoisia hankkeita 
mm. erilaisten teollisten jäte- ja 
sivuvirtojen hyödyntämiseksi, 
mutta PK-yritysten rahkeet 
eivät yksin riitä. Yhdessä te-
keminen lisää uskottavuutta ja 
kasvattaa asiakkaiden kiinnos-
tusta. Yhdistämällä eri alojen 
osaajien ja kilpailukykyisen 
valmistusyksikön vahvuudet 
kustannustehokas toiminta on 
mahdollista. 

- Biolämpölaitosten kysyn-
nän laskun myötä kotimaisia 
alihankintaketjuja ruokkivia 

veturiyrityksiä on entistä vä-
hemmän. Sirpaloituneen ener-
gia-alan yritysten olisi opittava 
toimimaan yhdessä vahvoina 
klustereina, jotta myös vien-
timarkkinoille voidaan tarjota 
luotettavaa kotimaista tekno-
logiaa ja samalla työllistää suo-
malaisia uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävien laitosten kehit-
tämisessä, valmistamisessa ja 
kunnossapidossa, Sonninen 
toteaa.

Hyviä kontakteja 
ympäri maailman 

Yhtiöllä on hyviä kontakteja 
ympäri maailman, ja verkos-
tossa syntyy uusia tuoteideoita. 
Markkinoillepääsyn pullon-
kaulana on usein luottamuksen 
puute uuden ratkaisun suoritus-
kykyä tai toimivuutta kohtaan. 
Hankinnat kohdistuvat valitet-
tavan usein koeteltuun tekno-
logiaan, joka ei edistä uusien 
ratkaisujen kaupallistumista. 

- Yhteiskunnan tuet pitäi-
si suunnata investointitukina 

Tuometall Oy suunnittelee, valmistaa ja toi-
mittaa luotettavia ja kustannuksiltaan tehok-
kaita materiaalinkäsittelyratkaisuja biomas-
san hyödyntämiseen, energian tuotantoon ja 
puunjalostusteollisuuteen. 

uuteen teknologiaan silloin 
kun se on elinkaarikustan-
nuksiltaan kilpailukykyistä ja 
taloudellisesti järkevästi toteu-
tettavissa. Julkiset hankinnat 
voitaisiin valjastaa viennin ja 
talouskasvun vauhdittamiseen. 
Parhaimmillaan ne parantavat 
julkisen sektorin tuottavuutta 

ja luovat uutta liiketoimintaa, 
tukevat alueellista hyvinvointia 
ja työllisyyttä sekä tarjoavat 
kotimarkkinareferenssejä kas-
vuyrityksille, Sonninen linjaa.

Paperitehtailla on myös 
tarpeita parantaa tuotteiden 
laatua, automatisoida toimin-
toja ja lisätä työturvallisuutta, 
mutta pienellä budjetilla, il-
man massiivisia rakennus- ja 
muutostöitä. SmartWell Oy 
toimittaa yhteistyössä Tuome-
tallin kanssa metsäteollisuuden 
sisälogistiikan ratkaisuja, jotka 
parantavat tuotantotehokkuutta, 
suojaavat arvokkaita tuotteita 
ja vähentävät sormenjälkiä 
automaation avulla. 

-Meillä on paperintuotannon 
tehostamiseksi myös uusia tuo-
tekonsepteja, joita haluamme 
edistää kumppaniemme kuten 
MoveRoll’in ja Taprotek’in 
kanssa. Esimerkkeinä tarjon-
nastamme voidaan mainita 
yksinkertainen ja turvallinen 
tapa käsitellä paperirullia sekä 

kustannustehokas menetelmä 
paperikoneen telapuhdistuksiin. 
Online-puhdistusmenetelmä 
sopii kaikille telapinnoille ja 
puhdistaa telan ajon aikana tur-
vallisesti ja tuotantoprosessin 
häiriintymättä. Innovatiiviset 
ratkaisut voidaan helposti in-
tegroida nykyisiin laitoksiin 
ja tiloihin. 

-Ratkaisemme asiakkaan 
materiaalinkäsittelyongelmat 
isoissa ja pienissä toimeksian-
noissa. Käytössäsi on kokenut 
tiimi, joka ymmärtää projek-
tiliiketoiminnan vaatimukset, 
tuntee bioenergiatuotannon 
sekä puunjalostuksen prosessit 
ja omaa vahvan taustan kehittää 
ja toteuttaa ratkaisuja tämän 
päivän teollisuuteen, Seppo 
Sonninen luonnehtii yrityksen-
sä toimintaa.

Lisätietoja tuotteistamme 
saat kotisivuiltamme: 
www.tuometall.fi
www.smartwell.fi
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