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Historia

Telatek -yhtiöt perusti Jaakko Tenkula Raaheen vuonna 1977. Alkutaipaleestaan asti yritys on hyödyntänyt 

edistyksellisiä tekniikoita kunnossapidossa ja korjaamisessa. Kehittyneet tekniset ratkaisut, nykyaikainen 

asiantuntijuus ja projektihallinnan osaaminen varmistavat asiakkaiden tehokkaan, turvallisen ja 

luotettavan toiminnan. 

Tänä päivänä Telatek -yhtiöihin kuuluvat Taivalkoskella toimiva raskas konepaja Telatek Oy, joka työllistää 

130 ihmistä  ja on liikevaihdoltaan 15 MEUR. 

Telatek Service Oy:n palveluksessa on 100 ammattilaista, joka on Porvoosta, Nokialta, Raahesta ja Kittilästä 

käsin toimiva teollisen kunnossapidon ja On-Site-koneistuksen erikoisosaaja. Liikevaihtoa 13 MEUR.



• jakotasot

• pystytiivistepinnat

• johtosiipikiekot

• venttiilit

HÖYRYTURBIINIEN KUNNOSTETTAVAT ALUEET

• laakerit

• roottorit

• peruslevyt

• sisäpinnat

Öljy- ja 
kaasuteollisuus

Olemme öljy- ja tuotantolaitosten 

kunnossapidon erikoisosaaja. Käytössämme 

ovat esimerkiksi On-Site-koneistuslaitteet 

hitsattujen tiivistepintojen aukaisuun ja 

Grayloc-tiivistepintojen koneistukseen.

OSAAMISEMME KATTAA MUUN MUASSA 

• reaktorin leikkautuneiden pulttien  

 poiskoneistuksen kierteitä vaurioittamatta

• kovahitsatut putkistot katalyyttikiertoihin

• termiset pinnoitukset

• moottoripetien oikaisut,  

 valmistuksen ja asennuksen

• koneistukset

Energia

Meillä on yli 25 vuoden kokemus voimalaitoksista. 

Toimintamme aikana olemme toteuttaneet yli 

sadan turbiinin kunnossapito- ja huoltotyöt, jotka 

sisältävät On-Site-koneistukset, pinnoitukset ja 

korjaushitsaukset. Asiantuntevan huollon ansiosta 

turbiinit kestävät pitempään, niistä saadaan irti 

parempi teho ja niiden vuodot vähenevät. Myös 

huoltovälit ovat pitemmät ja huoltoihin kuluu 

vähemmän aikaa, jolloin seisokkiajat lyhenevät.

Turbiinin jakotason korjauskoneistuksen tarkastus.

Vaativaa turbiinien On-Site-kunnossapitoa.

Voimalaitoksen lämpökattilan pinnoitusta.
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www.miilumachine.fi • olli.roukala@miilumachine.fi



Kaivosteollisuus

Voimme huolehtia yksittäisten laitteiden ja 

niiden osien huollosta ja kunnossapidosta tai 

vastata huoltotoimista kokonaisvaltaisesti 

huoltosopimuksen mukaan. Asiakkaiden luona 

tehtävää kunnossapitotoimintaa tukevat omat 

huoltoverstaamme sekä konepajamme, joka 

pystyy valmistamaan myös myllyn päätyjä 

ja korjaamaan murskaimien akseleita ja 

runkoja. Osa palveluamme ovat suunnittelu ja 

NDT-tutkimukset.

Metalliteollisuus

Olemme johtava suomalainen eroosio- ja 

korroosiopinnoitteiden toimittaja. Tarjoamme 

asiakkaille heidän tarpeidensa mukaiset 

laadukkaat koneistus-, pinnoitus-, hitsaus- ja 

suunnittelupalvelut. Monipuolinen osaamisemme 

ulottuu öljynporauslautan aluminisoinnista 

ja valtamerellä toimivan kalastusaluksen 

sinkityksestä voimalaitosten polttokattiloiden 

kulutuspinnoitteisiin saakka.

Myllyn päädyn koneistus.

Karamurskaimen pääakselin kunnostus.

PTA –hitsaus.

Valkometallilaakerin valmistus pinnoittamalla.
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Korkein luottoluokitus
©Soliditet 2012

LVI-ASENNUS ja  
TEOLLISUUSPUTKIHITSAUKSET, 
TARVIKEMYYNTI

Pro Pipe Team Oy 
Malimäentie 2, Leppävirta, p. 040 565 3824, www.propipeteam.fi

- Metallialan alihankintatyöt ja -tekijät

- Hitsauskoordinointi

- Valvonta

East West Assembly
Kartanontie 50, 28430 Pori 
p. 0400 790 598 • www.ewa.fi

EWA – Teräksen lujaa osaamista

• Corthal-kovahitsaustäytelangat
• Kennametal-stelliittijauhekaarilangat
• Selectarc-hitsauslisäaineet
• Coroplate-panssarilevyt

Tototie 2, 70420 Kuopio  |  Puh. 020 7969 240  |  somotec@somotec.fi | www.somotec.fi

Somotec – Luotettava asiantuntija laadukkaille hitsaustuotteille

Maahantuomme vaativiin asiakastarpeisiin soveltuvia hitsauslisäaineita 

sekä kulumisen- ja korroosioneston pinnoitteita. Materiaalihankinnat 

teemme suoraan edustamiltamme valmistajilta, jolloin takaamme 

kilpailukykyisen hintatason. Vahvuutemme on asiantuntemus ja 

joustava palvelu sekä laadukkaisiin tuotteisiin tarjottava tekninen tuki.



Metsäteollisuus

Kunnossapitopalvelumme mahdollistavat 

käyttövarmuuden metsä- ja paperiteollisuuteen,

joissa ennakoimattomat seisakit aiheuttavat 

suuria kustannuksia, mm.

• perälaatikkotyöt

• telojen ja laakerien vaihdot

• kuljetinhuollot

• mittaukset

Meriteollisuus

Palvelemme meriteollisuuden toimijoita eri 

puolilla maailmaa. Palvelutarjontaamme kuuluvat 

esimerkiksi maalla ja merellä tehtävät, mm.

• On-Site-koneistukset

• akselilinjaukset

• generaattorirunkojen korjaushitsaukset

• termiset pinnoitukset

• modifiointityö

Paperikoneiden huoltotyöt.

Sahojen kuljettimien ja lajittelijoiden huollot.

Korjaushitsaukset.
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KULJETUKSET & NOSTOT VAIHTOLAVA-AUTOLLA

Kuljetusliike A. Rantaeskola Oy • 044 3201 759
Rantalankuja 30, 92140 Pattijoki

ROSKALAVAT • KONEENKULJETUSLAVA • SORALAVA

Teollisuuspalveluiden rautainen ammattilainen

- Teollisuuden kunnossapito
- Asennustyöt

Merikarviantie 652, 29900 Merikarvia  |  puh. 040 7554712  | posti@westcoastwelding.fi

- Hitsaus- ja levytyöt
- IWS-palvelut



Asiantuntijapalvelut

NDT-tarkastukset ovat tärkeä osa kone- ja 

teräsrakentamista sekä prosessilaitteiden 

mekaanista kunnossapitoa ja huoltoa. 

NDT-toimintamme on FINASin akkreditoimaa. 

Lisäksi kaikki luokituslaitokset ovat antaneet 

hyväksynnän NDT-laboratoriollemme.

ASIANTUNTEMUS SAMAN KATON ALTA 

• projektijohtaminen

• asennusvalvonta

• valvonta, tarkastus, asiantuntijapalvelut

• mittauspalvelu

• NDT-tarkastukset

• suunnittelu

• projektinjohto

• asennusvalvonta

• on-site-kunnossapitopalvelut

• asennuspalvelut

• mittauspalvelut

• laadunvalvonta

• NDT-tarkastukset

• raportointi

PROJEKTIEN KOKONAISHOITO

ISO 9001

ISO 14001 

OHSAS 18001  

ISO 3834-2

EN ISO/IEC 17025

KONEISTUS JA
KUNNOSTUS

-RATKAISUISSAMME 
YHDISTYVÄTTINKIMÄTÖN TEHOKKUUS, LUOTETTAVUUS JA TURVALLISUUS.

SERTIFIKAATIT
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Mittaus- ja kalibrointipalvelua teollisuuden tarpeisiin
TMK Teollisuuden Mittaus- ja Kalibrointipalvelu Oy  
on nimensä mukaisesti erikoistunut teollisuu-
den mittauspalveluihin sekä mittauslaitteiden ja  
-järjestelmien kalibrointiin. 

Tämän lisäksi tarjoamme mittausteknistä neuvontaa 
ja mittausalan koulutusta. Toimimme laajasti eri teol-
lisuusaloilla aina pienistä konepajoista ydinvoimaloi-
hin ja tuotantolaitoksista avaruustekniikkaan asti. 

www.mittausjakalibrointipalvelu.fi

PRO-lämpö Oy on osaava 
ja luotettava metallialan kumppani  

PRO-lämpö Oy on vuonna 1999 perustettu kokenut 
ja ammattitaitoinen metallialan palveluyritys, joka 
toimii energia-, kone- ja metallialan kotimaisille 

ja kansainvälisille asiakkaille.

Erikoisosaamistamme ovat painelaitteiden (PED) 
hitsaus- ja asennustyöt sekä prosessiteollisuuden 
kunnossapitotyöt. Meiltä saat asiantuntijapalvelut, 
asennusvalvojat sekä pätevöitetyt hitsaajat äkillisiin 

ja pitempiaikaisiin töihin. 

Pro-lämpö Oy, Vanha Vaasantie 14, 33470 Ylöjärvi
Markku Terävä 0400 733 369, markku.terava@prolampo.fi

Ville Terävä 040 549 6054, ville.terava@prolampo.fi
www.prolampo.fi



TELATEK-YHTIÖT
www.telatek.fi

etunimi.sukunimi@telatek.fi

TELATEK OY

Taivalkosken konepaja

Markku Kujansuu

MYYNTI

Pasi Hakkarainen 
myyntijohtaja

Jouko Tikkala 
koneistuspalvelut

Heikki Kurki 
kaivosteollisuuden 
kunnossapitopalvelut

Heikki Soronen 
pinnoitus- ja hitsauspalvelut

Mikko Heikkilä
asennuspalvelut

Juha Rintala
tarkastuspalvelut

MYYNTI

TELATEK SERVICE OY

Kokonaisosaamista teollisuuden 

kunnossapitopalveluihin ja

On-Site koneistuksiin.
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