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Palvelut

• Nostokonepalvelu on Suomen johtava 

nostopalveluita, erikoiskuljetuksia, 

elementtiasennuksia ja projektipalveluja tarjoava 

yritysryhmä

– Ajoneuvonosturit (päivittäiset nostot, raskaat nostot)

– Erikoiskuljetukset (tie- ja  merikuljetukset)

– Kokonaisprojektien suunnittelu ja toteutus

– Haalaus ja tunkkaus

– CAD -suunnittelu

– Teräsrunko- ja betonielementtiasennukset
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Visio

• Missio

– Nostokonepalvelu ratkaisee asiakkaiden erilaisten 

kappaleiden siirtoon liittyvät haasteet koko logistinen ketju 

ja yrityksen arvot huomioiden parhaalla mahdollisella 

tavalla

• Visio

Nostokonepalvelu haluaa olla:

– Toiminnallisesti toiminta-alueensa johtava nostopalvelualan 

yritys

– Alan edelläkävijä ja vahva vaikuttaja

– Tunnustettu edelläkävijä turvallisuus- ja ympäristöasioissa

• Arvot

– Turvallisuus, ympäristö, kustannustehokkuus
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Historiaa
• 1944 Perustettiin Kuljetusliike R. Nieminen

• 1964 Toiminta osakeyhtiömuodossa alkoi nimellä Turun Kiitokuljetus Oy

• 1970 Aloitettiin nosturitoiminta

• 1974 Yrityksen nimeksi Nostokonepalvelu Oy

• 1976 Ensimmäinen yritysosto, Kuljetusliike E.J. Niemi Turusta

• 1980 Ensimmäisen ison ristikkopuominosturin, 200 tn American Hoistin osto 

Hustonista. Itse suunnitellun superliftin avulla 300 tn nosturin tehot

• 1987 Nostokonepalvelulle maailman suurin hydraulinosturi, 600 tn Krupp

• 1987 – 1997

Laajentumiset Tampereelle, Kuopioon, Jyväskylään, Helsinkiin

Viroon ja Varkauteen

• 2004 Laajentuminen henkilönostimiin

• 2010 Projektinostojen osalta virallinen sukupolvenvaihdos,

Nostokonepalvelu Projects Oy:n perustaminen

• 2011 Toiminnan laajeneminen Pohjois-Suomeen, Ouluun
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Nostokonepalvelu tänään
• Suomen vanhimpia toiminnassa olevia nostoalan yrityksiä

• Toiminta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa

• Kattava toimipisteverkosto Suomessa

• Laaja asiakaskunta

– Energia

– Teollisuus

– Kaivosteollisuus

- Rakentaminen ja infra

• Kattava ja monipuolinen kalusto nostoihin ja kuljetuksiin

• Kokonaisprojektiosaaminen aina suunnittelusta toteutukseen

• CAD – suunnittelu

• Tunkkaus ja haalaus 

• Oma korjaamotoiminta

• Työturvallisuus- ja ympäristö

• Toiminnanohjausjärjestelmä

• Ammattitaitoinen ja koulutettu henkilöstö

18.3.2015 5www.nostokonepalvelu.fi



Avainlukuja
• Perheyhtiö, avainhenkilöt vahvasti omistamassa

• Operatiivisen toiminnan liikevaihto 2014 25 milj. euroa

• Henkilöstö 150

• Kiinteät toimipisteet 6 paikkakunnalla, lisäksi 

projektitoimipisteitä

• Pääkonttori Turussa

• Kalusto

– 150  nosturia

– 15 raskasta vetoautoa, n. 40 erilaista

erikoiskuljetusperävaunua

– raskaskuljetus ponttooni merikuljetuksiin

– kymmeniä kurottajia, 100 henkilönostinta 

• Nostokapasiteetti  600 tn asti, yht. 11 000 tn

• Kuljetuskapasiteetti   1 000 tn asti
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Työturvallisuus ja ympäristö

• Turvallisuuden huomioiminen kaikessa 

toiminnassa

– Toiminnan suunnittelu

– Nostojen ja kuljetusten 3D –suunnittelu ja 

simulointi

– Apuvälineiden suunnittelu

– Toimintatapojen kirjaus ja palautekanavat

– Henkilöstön jatkuva koulutus
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• Keskitetty tiedonhallinta  on oleellinen osa ryhmän jatkuvasti 

käynnissä olevaa ISO 9001 laatustandardin mukaisten 

toiminnanohjausprosessien ja HSE-järjestelmien ylläpito- ja 

uudistustyötä.

• Yritysryhmällä on käytössä yhteinen Autokal II –

toiminnanohjausjärjestelmä resurssien hallintaan

• Mobiililaajennuksen käyttöönotto aloitettu kesällä 2014

• Mahdollisuus rakentaa asiakkaalle oma näkymä

• Lähes rajaton raportointimahdollisuus

• Laadun, dokumenttien ja prosessien hallintaan oma järjestelmä
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Toiminnanohjausjärjestelmä
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3D -suunnittelu

• Yrityksen isot nosturit ja osat on mallinnettu, mikä mahdollistaa 

nopeat ja tarkat suunnittelukuvat sekä nostoja että kuljetuksia 

varten. Mallinnus tehdään asiakkaan lähettämään dwg –

pohjaan.
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3D -suunnittelu
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Nosturit

Raskaat 
ristikkopuominosturit

Nosturit 100 t ja yli

Nosturit alle 100 t

Kurottajat ja 
henkilönostimet

• Ajoneuvonostureita on yhteensä noin 150 kpl. Nosturien 

yhteenlaskettu nostokyky on n. 11 000 tonnia.

• Lisäksi käytössämme on runsas valikoima erikoisnostokalustoa 

kuten hydraulisia vaijeritunkkeja nostomastoja ym. noston 

apuvälineitä. 
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Raskaat ristikkopuominosturit

Demag PC 2800, nostokyky 600 tn

Demag TC 2800

Demag CC 2500-1
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Nosturit 100 tn ja yli
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Nosturit alle 100 tn
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Kurottajat ja henkilönostimet

• Henkilönostimet vuokraa N Rent Oy

• Kuunkulkijat

• Kurottajat

• Mininosturit

• Kuormausnosturit
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Nostokonepalvelu Projects Oy 

Erikoiskuljetukset  ja projektit 

• Raskaat, korkeat, leveät 

erikoiskuljetukset ja projektit 

hoitaa Nostokonepalvelu 

Projects Oy. Yritys on 

erikoistunut vaativiin projekteihin, 

niiden suunnitteluun ja hallintaan.

• Lupien ja tarvittavien asiakirjojen 

hankinta, tarkastukset sekä 

oikeanlaisen kaluston ja reitin 

valinta 

• Vaativatkin kuljetustuet sekä 

kaluston muutostyöt nopeasti 

omalta verstaalta
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Kuljetukset
• Hoidamme kuljetuksia monipuolisella kalustolla. Käytössämme

on puoliperävaunuja, täysperävaunuja, lavetteja ja useita

erilaisia erikoiskuljetusyhdistelmiä yli 50 kpl.

• Luotettavaa kuljetuspalvelua Suomessa, Pohjoismaissa ja

Baltian maissa.

Kappaletavarakuljetukset

Erikoiskuljetukset

Maalla Merellä
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• Hoidamme päivittäin maantiekuljetuksia lähelle ja kauas.

• Hoidamme erikoiskuljetukset myös merellä.

• Erityisosaamisemme pääsee parhaiten esille projekteissa, joissa

yhdistyy kuljetus- ja nostotoiminta
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Maantiekuljetus

Kuljetuskalustomme sisältää:

• hydraulilavetit

• itsevetävät lavetit

• jatkettavat perävaunut

• konekuljetuslavetit

• kuormausnosturit

• moduuliyhdistelmät

• peräjuoksijat

• puoliperävaunuyhdistelmät ja täysperävaunuyhdistelmät
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Merikuljetus

• Nostokonepalvelun Big Partner 2500 dwt ponttoni on 

suunniteltu teollisuuden raskaita merikuljetuksia varten. 

Maksimi kantavuus on yli 2 000 tn.

• Big Partner liikkuu hinaajan avulla. Ponttoonin suunnittelussa 

on huomioitu mahdollisimman nopea ja turvallinen lastaus ja 

purkaus. Lastausta helpottavat ajoliuskat molemmissa päissä 

ja 12 metriä leveä ramppi. Big Partnerissa on ohjailupotkuri, 

jonka avulla rantautuminen voidaan suorittaa turvallisesti ja 

tasaisesti.

• Big Partnerilla on myös pikkusisko; Partner,  jonka maksimi 

kantavuus on 1 500 tn 

• Molemmat ponttonit ovat käytettävissä ympäri vuoden
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Merikuljetus,

Big Partner

Siemens 
Generaattorin 
kuljetus 550 T 
OL3, 2009
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Tunkkaus ja haalaus

• Suoritamme 
teollisuuden laitteistojen 
siirtotyöt suunnittelusta 
toteutukseen

• Prässit, työstökoneet 
generaattorit, muuntajat

• Monipuolinen kalusto:
– haalausmastot

– vaijeritunkit

– vaakahaalausradat

– työntö- / vetoyksiköt

– pystytunkit

– teollisuusnosturit

– siirtorullat / panssarit
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Asennuspalvelut

• Asennuspalvelumme kattavat betonielementtien, 

teräsrunkojen, Paroc-elementtien ja kantavien rakenteiden 

asennustyöt.

• Suunnittelemme ja toteutamme haasteellisimmatkin 

projektiasennukset ammattitaidolla.

• Työntekijämme ovat ammattitaitoisia asennustyön osaajia.

• Olemme pitkään olleet mukana suunnittelemassa 

elementtiasennustyön ohjeita ja standardeja, taataksemme 

työn turvallisen suorittamisen.
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• Energia
– Olkiluoto 3

– Ruotsin tuulivoimapuistot

– Merijärven tuulivoimapuisto

– Jyväskylän Energia

• Teollisuus
– Yara Oy, Siilinjärvi

– ABB Oy, Helsinki

– UPM Oyj, Jämsänkoski

– Metsä Fibre Oy, Äänekoski

– STX Finland, Turku

– Sandvik, Turku 
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• Kaivokset

– Kittilä

– Kevitsa

• Rakentaminen ja infra

– Useimmat rakennusliikkeet

eri puolilla Suomea

• Asennukset

– Technopolis Oyj, useita toimitiloja

– Kuopion Yliopistollinen sairaala

– På Gränsen – kauppakeskus, Tornio

– Ikano – Kauppakeskus, Kuopio 

Referenssejä
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• Teollisuus

– Yara, Siilinjärvi, rikkihappotehtaan ja pasuton seisokit 2011 

– 2013

Referenssejä



• Energia

– OL3 ydinvoimala. Raskaat kuljetukset vv. 2005 - 2010
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Referenssejä
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Referenssejä

• Muita projekteja

– Siirrettävän kerrostalon kuljetus ja siirto Big Partner -
ponttoonilla STX:n telakalta Turun Hirvensaloon.



Tulevaisuus

Uskomme, että nostopalveluala voi kehittyä parhaiten vahvojen 

kumppanuussuhteiden kautta. 

Haluamme olla mukana suunnittelemassa ja kehittämässä 

asiakkaidemme nostoihin ja kuljetuksiin liittyviä prosesseja ja 

alan uusia standardeja. Tavoitteenamme on, että se mitä me 

teemme tänään on alan standardi huomenna.

Pidämme organisaation kevyenä ja yrittäjälähtöisenä. 

Kevyt organisaatio mahdollistaa ketterän toiminnan ja nopean 

mukautumisen asiakkaan kulloisiinkin tarpeisiin.
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Tulevaisuus

HSE ja toimintajärjestelmä tuotetaan yritysryhmän yhteisenä 

palveluna. Soveltaminen alueellisen yrittäjän / johtajan 

vastuulla.

Henkilökunta on vahvasti mukana toimintajärjestelmän 

ylläpitämisessä. 

Pyrkimyksenä pitää yritys helposti lähestyttävänä sekä sisältä 

ja ulkoa.

Taloudellinen riippumattomuus, helposti skaalattava 

toimintajärjestelmä ja hyvä taloudellinen seurantajärjestelmä 

mahdollistavat toiminta-alueen laajentamisen kulloisenkin 

tarpeen mukaan nopeasti.

”Impossible was before us”
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Kiitos 

mielenkiinnosta!


