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Oululainen Kailatec Oy on täydenpalvelun tavaratalo, joka toimii teollisuuden kun-
nossapidon vähittäis-, tukku- ja maahantuontiliikkeenä omaten yhden Suomen laa-
jimmista tuotevalikoimista. Kailatec Oy on Oulun seudun ParkerStore –lähimyyjänä.

Kailatecin kunnossapitopuolen kasvu on ollut kovaa – viimeisten kah-
den vuoden aikana liikevaihto on kasvanut vuosittain 7-10%.
- Olemme saaneet noin 70 uutta yritystiliasiakasta teollisuus-, kun-
nossapito- ja urakoitsijasektoreilta. Toimintamme perustuu ammatti-
taitoon sekä osaavaan palveluun. On hieno huomata, että yritykset ar-
vostavat osaamistamme, kertoo Kailatec Oy:n yrittäjä Tero Kailasuo. 
Oulussa on menossa vahva infrarakentamisen aika menossa ja pal-
velun pitää pelata.
- Oulu on nyt ja tulevien vuosien aikana yksi suurimmista infrara-
kentamisalueista Suomessa ja näemme sen hienona kasvun mah-
dollisuutena myös meidän osalta. Olemmekin varautuneet tulevaan 
palkkaamalla kaksi uutta henkilöä, jotta pystymme palvelemaan asi-
akkaitamme nopeasti, tehokkaasti ja ammattitaidolla.

Yli 120 000 tuotenimikettä
Kailatec Oy:llä on yksi Suomen laajimmista tuotevalikoimista teollisuuden 
kunnossapitoon.
- Meidän myyntiohjelmassamme on yhteensä yli 120 000 tuotenimikettä 
pääasiassa hydrauliikka-, paineilma- ja voimansiirtotuoteryhmissä. Meillä 
on kattava varasto,  josta löytyy suosituimmat tuotteet heti. Tämä mah-
dollistaa asiakkaiden nopean palvelemisen. Jos tuotetta ei löydy hyllystä, 

Kailatec Oy - 
Kunnossapidon tavaratalo

saamme ne päämiehiltämme nopeasti tänne Ouluun. 
Myös yrityksen oma nettikauppa on kasvattanut suosiotaan.
- Olemme panostaneet vahvasti myös nettikaupan puolelle ja se työllis-
tää tällä hetkellä kaksi henkilöä. Kaikki tuotteemme ovat tilattavissa netin 
kautta ja teemme paljon kauppaa ympäri Suomen. Pyrimme jatkossakin 
panostamaan kivijalkamyymälän lisäksi nettikauppaan, joka on hyvä lisä 
palveluihimme.
ParkerStore –myymälä tarjoaa laajan tuotevalikoiman hydrauliikkapuolel-
le.
- Olemme osa kansainvälistä ParkerStore –ketjua ja meiltä asiakas saa 
laadukkaat Parkerin hydrauliikkatuotteet letkuasennelmista, suodattimiin 
ja pumppuihin, listaa Kailasuo.

Palvelu kaiken perusta
Kaksitoista henkilöä työllistävä Kailatec Oy on tunnettu osaavasta ja am-
mattitaitoisesta henkilökunnastaan.
- Kaikki toiminnassamme lähtee korkeatasoisesta palvelusta. Meillä on 
osaava henkilökunta, jota koulutamme aktiivisesti tarjotaksemme asiak-
kaillemme parasta mahdollista palvelua. Myyntitoiminnan lisäksi asiakas 
saa meiltä huolto- sekä asennus- ja suunnittelupalvelut.
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Vuonna 1993 avattiin USA:ssa ensimmäinen ParkerStore jälleenmyyntipiste. Tarkoitus oli tarjota 
paikallista letkuasennelmapalvelua lähellä asiakasta. Mottona oli: letkuasennelmat odottaessa!

25 vuotta myöhemmin ketju on kasvanut merkittävästi ja nykyään siihen kuuluu 
noin 3600 yksityistä hydrauliikan osaajayritystä ympäri maailmaa. EMEA-alueella 
(Eurooppa, Keksi-Itä ja Afrikka) ParkerStoreja on noin 700, joista noin 100 Poh-
joismaissa. Suomessa ParkerStore-ketjuun kuuluu 32 itsenäistä hydrauliikka-alan 
yritystä. Parkerille ParkerStore on kunnia-asia, hydrauliikan lippulaiva.

Emme halua tarjota palveluita pelkästään myymälöissä! ParkerStore on laajenta-
nut tekemistään myös huoltoautoihin, HoseDoctoreihin sekä siirrettäviin kontteihin, 
OnSite. Asiakkaalle tämä tarkoittaa apua entistä lähempänä ja entistä nopeammin.
Ketjun halutaan kasvavan ei pelkästään maantieteellisesti mutta myös ammattimai-
sen konseptinsa ansiosta. Letkuasennelmien teko on edelleen ydintekemistä, joskin 
loppukäyttäjäasiakkaat odottavat nykyään laajempaa osaamista Parker-Storeilta. Ei 
pelkästään hydrauliikassa vaan kaikilta tekniikan aloilta ja sovelluksista, joihin Par-
kerilta löytyy eväät. Eli kysymyksiä voi tulla niin pneumatiikasta, suodatuksesta kuin 
automaatiostakin.

Viime vuonna Parker Hannifinillä toteutettiin organisaatiomuutos, jonka tarkoituk-
sena on parantaa asiakaspalvelua ja yhdenmukaistaa toimintoja. Euroopan 21 
maaorganisaatiota sulautettiin seitsemäksi alueorganisaatioksi. Näin syntyi Nordic-
organisaatio, johon kuuluvat kaikki neljä Pohjoismaata. Euroopan alueella Nordic-
organisaation on toiseksi suurin ja merkittävin myyntialue ja sen kautta pohjolan ääni 
kuuluu entistä paremmin Parkerin maailmassa. 

Jos sinulla on toimintaa useammassa maassa, pyrimme palvelemaan sinua entistä 
paremmin ja yhdenmukaisemmin kaikissa Pohjoismaissa.  Tutulta ParkerStore-yh-
teistyökumppaniltasi saat palvelua ja tarvittavat Parker-tuotteet nopeasti ja asian-
tuntevasti. Kysy lisää tuotteistamme! Haluan toivottaa yrityksellesi menestystä ja 
yhteistyötä lähimmän ParkerStoresi kanssa.

Yhteistyöterveisin!
Jimmy Swärd
Sales Manager Distribution
Parker Hannifin - Sales Company Nordic

Maailman ja Pohjoismaiden vahvin 
hydrauliikan jälleenmyyntiketju, 
ParkerStore, täyttää 25 vuotta!
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Kaikille paineille, kaikkiin 
sovelluksiin, yksi ratkaisu – 
GlobalCore 
Tätä ratkaisua ovat ensiasennus- ja loppukäyttäjäasiakkaat odottaneet: hydrauliikka-
letkujen yhtenäinen tuoteperhe, joka vastaa kaikkein vaativimpienkien olosuhteiden 
käyttövaatimuksiin, myös meriteollisuuteen.

Parkerin Hose Products -divisioona tarjoaa nyt 
yhtenäisen GlobalCore-letkuperheen, jotta oi-
kean letkun valinta olisi entistäkin helpompaa. 
ISO 18752 -standardin mukaan valmistetun 
GlobalCore-letkuperheen kehityksessä otettiin 
huomioon asiakkaiden tarpeet, joissa keskeisin 
tieto on työpaine, ei letkun rakenne.
GlobalCore on valmistettu ISO 18752 -stan-
dardin mukaisesti ja testattu täyttämään sen 
vaatimukset kaksinkertaisesti, mikä takaa kor-
kean suorituskyvyn vaativissa ympäristöissä ja 
sovelluksissa, joissa on paljon paineen vaihte-
lua ja/tai paineiskuja.
GlobalCore on markkinoiden ensimmäinen 
suorituskykyinen letku- ja liitinperhe, joka tar-
joaa yksinkertaisen ratkaisun vaikeisiin käyttö-
olosuhteisiin. Parker on laajentanut GlobalCo-
re-tuoteryhmää uudella standardin mukaisella 
7 Mpa:n letkulla, joten sarjassa on saatavilla nyt 
hydrauliikkaletkuja kokoon –48 saakka, paine-
alueelle 7–42 Mpa.  Parkerin GlobalCore-let-

kuja valmistetaan kaikilla päämarkkina-alueilla; 
Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. 
Letkusarjoja myy ParkerStore-jälleenmyyjät 
ympäri maailman!

Valitse kuudesta letkusarjasta, 
kolmesta pinnoitevaihtoehdosta 
ja kahdesta liitinsarjasta!
Jokaisella sovelluksella on omat haasteensa. 
Valitse oikea letku oikeaan sovellukseen!
GlobalCore-tuoteryhmä auttaa asiakkaita vä-
hentämään suunnittelun ja huollon monimut-
kaisuutta. Yhtenäinen tuoteperhe tarjoaa letkut 
kaikille yleisimmin käytetyille paineluokille. Maa-
ilmanlaajuisen ISO-standardin käyttäminen hel-
pottaa asiakkaita, joiden laitteita rakennetaan, 
käytetään ja huolletaan ympäri maailmaa. 
GlobalCore-tuoteperhe sisältää vain kuusi let-
kusarjaa, joten sekä ensiasennus- että jälki-
markkina-asiakkaiden on helppo valita oikea 
letku kuhunkin sovellukseen. GlobalCore-jär-

jestelmä on kilpailijoita edellä korkean suoritus-
kyvyn, yhtenäisyyden ja valinnan helppouden 
sekä suunnittelun suhteen ja tarjoaa yhden rat-
kaisun kaikille paineille ja kaikkiin sovelluksiin. 
Kaikki GlobalCore -letkusarjat on saatavana 
kolmella eri pinnnoitevaihtoehdolla, joten näin 
löydetään aina paras mahdollinen ratkaisu vas-
taamaan kunkin sovelluksen vaatimuksia.
GlobalCore-ratkaisu perustuu käyttöpainee-
seen, letkun sisähalkaisijasta riippumatta. 
Liittimen valinta on yksinkertaista: 43/48- tai 
77-sarja valitaan letkun ja käyttöpaineen mu-
kaan. 

GlobalCore 187-letkusarja laajentaa Parker 
GlobalCore-letkuvalikoimaa matalapaineisiin 
sovelluksiin. Tätä letkusarjaa voidaan käyttää 
paluuletkuna tai sovelluksissa, joissa tarvitaan 
suurihalkaisijaista letkua. 187-letku on markki-
noiden ensimmäinen ja ainoa jatkuvaa 70 barin 
työpainetta kestävä hydrauliikkaletku. Voit valita 
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kolmesta eri pinnoitevaihtoehdosta ja koko-
luokista -16 – 48.

GlobalCore 387-letkusarja on kevyttä ja tai-
puisaa. Se soveltuu kohteisiin, joissa letkulta 
vaaditaan joustavuutta. Letku kestää 210 barin 
työpaineen kaikissa kokoluokissa. 

GlobalCore 487-letkusarja on ominaisuuksil-
taan vastaava kuin edellä esitelty 387-letkusarja 
mutta kestää 280 bar paineen kaikissa koko-
luokissa.

GlobalCore 722-letkusarja kestää korkeita 
paineiskuja mm. maanrakennuksen koneet. 
Tämä letkusarja on rakenteeltaan 4-spiraalilet-
ku. Se kestää 280 bar työpainetta koosta -6 
kokoon -16.

GlobalCore 787-letkusarja on suunniteltu 
helpottamaan letkuasennelmien reititystä ke-
veytensä ja taipuisuutensa ansiosta. Se kestää 
350 barin työpainetta kaikissa kokoluokissa.

GlobalCore 797-letkusarja on testattu 2 000 
000 painesyklillä. Letku takaa erinomaisen 
suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän vaativissa so-
velluksissa, joissa vaaditaan asennuksen help-
poutta ja kompaktia kokoa. Letku kestää 420 
baria kaikissa kokoluokissa. 

Sovelluksia: 
Hyötyajoneuvot
Hydrauliletkujen, erityisesti hyötyajoneuvois-
sa (esim. henkilönostimet, nostimet ja trukit) 
käytettävien, on kestettävä vaativissakin olo-
suhteissa. Jatkuva altistuminen auringolle voi 
aiheuttaa hydrauliletkujen halkeilua ja kuivumis-
ta ajan myötä. Hydrauliletkujen hankautuminen 
on väistämätöntä. Parkerin GlobalCore -letkut 
suunnitellaan ja valmistetaan näitä vaikeita olo-
suhteita varten. Kaikki GlobalCore -letkut ovat 
saatavana usealla eri pinnnoitevaihtoehdolla ja 
näin löydetään paras mahdollinen ratkaisu vas-
taamaan sovelluksen vaatimuksia.

Jätteenkäsittely
Jätteenkäsittelyajoneuvot vaativat entistä 
enemmän kestäviä ja kompakteja järjestelmiä, 
joiden on kestettävä korkeita paineita ja lämpö-
tiloja. Parkerin ainutlaatuinen valikoima hydrau-
liletkuja ja -liittimiä takaa korkean suorituskyvyn, 
pitkän käyttöiän ja maksimaalisen kulutuksen-
kestävyyden. 

Metsäteollisuus
Metsäteollisuuden sovelluksissa lyhytkin letku-
rikon aiheuttaman seisokkiaika keskellä metsää 
voi aiheuttaa tuhansien eurojen tappiot. Alalla, 
jolla käyttöaika ja laadukkaat laitteet ovat elin-
tärkeitä, yritykset etsivät kaikkein luotettavimpia 
osia koneisiinsa. GlobalCore -letkut on suun-
niteltu kestämään vaikeissakin olosuhteissa ja 
suurissa lämpötilavaihteluissa.

Kaivosteollisuus
Työskenteletpä sitten avolouhoksissa tai maan-
päällisissä kaivoksissa, tavanomaisessa maan-
alaisessa kaivoksessa tai hiilikaivostunnelissa, 
Parkerin kaivosteollisuuteen tarkoitetuissa 
hydrauliikkatuotteissa yhdistyvät kansainväliset 
hyväksynnät ja kokonaisvaltaiset ratkaisut sekä 

pitkä käyttöikä - nämä ominaisuudet takaavat 
laitteiston turvallisuuden ja tehokkuuden ran-
koissakin käyttöolosuhteissa.

Maanrakennus
Parkerin hydrauliikkaletkut ovat käytössä maail-
manlaajuisesti raskaissa ajoneuvoissa ja maan-
siirtokoneissa, kuten kaivinkoneissa ja pusku-
traktoreissa. Letkut on valmistettu vastaamaan 
tiukkoihin laatuvaatimuksiin ja ne takaavat ta-
saisen suorituskyvyn rankoissakin työolosuh-
teissa.

GlobalCore-ratkaisu soveltuu mm. kaivostoi-
minnan, maanrakennuksen, maatalouden ja 
materiaalinkäsittelyn sovelluksiin. Jokaisella 
sovelluksella on omat haasteensa vaativis-
sa käyttöolosuhteissa. GlobalCore -letkut on 
suunniteltu, valmistettu ja testattu vastaamaan 
laitevalmistajien ja loppukäyttäjien sovellusten 
vaatimuksiin, huolimatta siitä, missä työmaa on.

Yksinkertainen standardisointi, helpompi asen-
nus, pitkä käyttöikä ja maailmanlaajuinen saa-
tavuus ovat tekijöitä, joita suoristuskykyiseltä 
letkulta vaaditaan. Yhdistettynä pieneen taivu-
tussäteeseen, kevyeen painoon ja vähentynee-
seen varastoinnin tarpeeseen nämä ominai-
suudet auttavat reitityksessä, budjetoinnissa ja 
suunnittelun tarpeessa kaikilla sovellusalueilla.
Parkerin GlobalCore-letkut ovat ennennäke-
mättömän tehokkaita ja tarjoavat vakiotyöpai-
neen letkuratkaisun vaativiin sovelluksiin ran-
koissa olosuhteissa.



6  ParkerStore - Lähimyyjien Uutislehti 2018

Haluamme olla valmiina tulevaisuuden haas-
teisiin mahdollisimman hyvin. ParkerStore-
ketjun kehittäminen hydrauliikan kuin myös 
muiden Parker-tuotteiden kirkkaimpana 
osaajana tähtää juuri näihin tavoitteisiin.

ParkerStore-ketju on maailmanlaajuinen ja 
tärkeä osa Parker Hannifinin toimintaa myös 
Pohjoismaissa.

Paikallisuus on tärkeää, mutta loppukäyttä-
jäasiakkaat ja heidän valmistamansa tuotteet 
sekä niihin tarvittava huolto eivät ole enää 
paikallisia. 

Vaikka ParkerStore-ketju koostuu itsenäisis-
tä, paikallisista yrittäjistä, ajatus maailmanlaa-
juisesta ketjusta tulee pitää mielessä. Parke-
rin tahtotila on, että kaikilta Parker-Storeilta 
löytyy yhtäläinen toimintamalli eli avatessasi 
ParkerStore- oven tiedät saavasi yhtäläistä 
palvelua ja tuotteita paikkakunnasta riippu-
matta. Kuitenkin paikallisuus, oma äidinkieli ja 
tuttu lupsakka palvelu ovat toiminnan a ja o.

Jatkossa ParkerStoret lähellä asiakasta pys-
tyvät palvelemaan loppukäyttäjäasiakkaita 
entistä paremmin. Me Parkerilla tiedostam-
me, että eri teknologioiden nivouttaminen toi-
siinsa ja ParkerStorejen verkostoituminen, on 
ensi arvoisen tärkeää. Uskomme ettei tarve 

Heinäkuussa 2017 aloitettu Parkerin organisaatiomuutos tähtää parempaan asiakaspalveluun 
jälleenmyynnin kautta.

Tavoitteena parempi asiakaspalvelu!

ole välttämättä yksittäisistä komponenteista 
vaan kokonaisista ratkaisuista ja niiden to-
teuttamisesta. Pitäytyminen pelkästään hyd-
rauliikassa ei riitä, tarvitaan osaamista monel-
ta eri osa-alueelta. Ja Parkerin teknologioista 
ja tuotteistosta löytyy ratkaisuja moniin ongel-
miin ja tarpeisiin!

Muutos ei tapahdu silmän räpäyksessä mutta 
se on jo käynnissä. Panostamme ParkerSto-
re-ketjun vahvistamiseen niin osaamisen kuin 

palveluiden kehittämisen kautta. Toivom-
me loppuasiakkaiden hyötyvän paikallisesta 
osaamisesta!

Ensimmäisen kerran toteutamme Parker-
Store-lehden tekijänsä näköisenä. Lukiessasi 
oman alueesi lehteä, huomaat, että tutulla 
kumppanillasi on jo erikoisosaamista. Tule-
vaisuudessa tietotaito Parkerin tuotteista tu-
lee entisestään kasvamaan. 
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Oulun Kärpät on yksi suomalaisista ja eurooppalaisista jääkiekon suurseuroista.  Viime keväänä 
mestaruutta juhlineen oululaisseuran yksi menestyksen salaisuuksista on vahva ja laaja kannat-
taja- sekä yhteistyökumppanipohja – Kärpät on sananmukaisesti puolen Suomen joukkue.

Kärpät - Puolen Suomen joukkue 

Oulun Kärpät ja Kailatec Oy on tehnyt yhteistyötä jo yli kahdeksan vuoden ajan. Kuvassa Liigan mestaruuspokaalia pitämässä Oulun Kärpät Oy:n toimitusjohtaja Tommi 

Virkkunen (vas.), Kailatec Oy:n Terhi Vauhkonen ja Tero Kailasuo.
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Seuran nousu 90-luvun lopun divarijoukku-
eesta takaisin useiden mestaruuksien kes-
tomenestyjäksi vaati kovaa työtä ja tiivistä 
yhteistyötä kannattajien sekä yhteistyökump-
paneiden kanssa koko Pohjois-Suomen alu-
eella.
- Kärpät on iso juttu pohjoissuomalaisille erit-
täin laajalla säteellä. Vaikeudet ovat omalta 
osaltaan aikanaan tiivistäneet yhteenkuulu-
vuuden tunnetta ja tehneet Kärpistä sen mitä 
se tänä päivänä on – puolen Suomen joukku-
een, kertoo Oulun Kärpät Oy:n toimitusjohta-
ja Tommi Virkkunen.
Yhteistyökumppani- ja kannattajapohja on 
laaja. 
- Kärpät yhdistää tehokkaasti pohjoisen ih-
miset. Meillä käy peleissä kannattajia ja yh-
teistyökumppaneita asiakkaineen satojenkin 

kilometrien päästä. Pyrimme myös vahvasti 
näkymään koko alueella, meillä on esimerkik-
si 45 LED-näyttöä tienvarsilla Kalajoki-Ivalo 
akselilla. Laaja kannattajapohja on meille erit-
täin tärkeä asia ja haluamme pitää siitä kiinni. 
Viime kausi Oulussa päättyi mestaruusjuhliin 
kun Tappara kaatui finaaleissa voitoin 4-2. 
Kausi oli Virkkusen mukaan kaikin puolin on-
nistunut.
- Edellinen kausi meni meiltä hieman penkin 
alle ja lähdimme uuteen kauteen uuden val-
mentajan Mikko Mannerin johdolla. Manner 
sai joukkueen toimimaan erinomaisesti ja jo 
muutaman harjoituspelin jälkeen näki, että 
tästä voi tulla todella hienoa kausi – ja tulikin. 
Joukkue sitoutui erinomaisesti ja tuloksena oli 
loistavan runkosarjavoiton jälkeen mestaruu-
den tuominen takaisin Ouluun. Koko Kärp-

päyhteisö eli hienosti mukana koko kauden 
ajan.
Kuluvalle kaudelle Kärpät lähtee puolusta-
maan mestaruutta tutuin asein.
- Meillä on oma identiteetti ja arvot, jotka nä-
kyy jokapäiväisessä toiminnassamme. Jouk-
kue uudistui jonkin verran ja lähdemme puo-
lustamaan mestaruutta pohjoisen ylpeydellä.

Yhteistyökumppanit isossa roolissa
Kärppien yksi toiminnan tiiliskivistä on laajat 
yhteistyökumppaniverkostot. Mukana on hui-
ma määrä yrityksiä – isoja ja pieniä.
- Meillä on mukana vuosittain yhteistyökump-
panina yli 600 yritystä ja muut mainoskanavat 
kuten digimainonta mukaan lukien yritysten 
määrä nousee 1200:aan, laskeskelee Virk-

Oulun Kärpät ja Kailatec Oy on tehnyt yhteistyötä jo yli kahdeksan vuoden ajan. Kuvassa Liigan mestaruuspokaalia pitämässä Oulun Kärpät Oy:n toimitusjohtaja Tommi 

Virkkunen (vas.), Kailatec Oy:n Terhi Vauhkonen ja Tero Kailasuo.

Kailatec Oy:n keltamusta mainos näkyy erinomaisesti Kärppien peliasussa. Mainos on kaikkien maalivahtien paidassa yläselässä. Kuvassa kaksi Liigan tähtimaalivahtia Kärppien 

Veini Vehviläinen ja HPK:n Emil Larmi valmistatumassa kohtaamaan toisensa pelissä. Kuva: Ville Honkonen.
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kunen.
Tarjolla on useita eri yhteistyömuotoja ja –pa-
ketteja.
- Perinteiset pelipaita-, jää- ja kaukalomai-
nokset ovat saaneet rinnalle paljon uusia 
vaihtoehtoja varsinkin digipuolen vahvan 
eteenpäinmenon aikana. Hallissa erilaiset 
näytöt ja LED-ratkaisut luovat uusia tapo-
ja tuoda yrityksiä sekä tuotteita esille. Myös 
internetin puolella sosiaalinen media on kas-
vanut yhdeksi isoksi näkyvyyskanavaksi. Ha-
luamme myös yhteisyökumppaneiden osalta 
olla kaikkien joukkue eli meillä löytyy pakette-
ja kaikenkokoisten yritysten tarpeisiin isoista 
pieniin. Meille kaikki yritysasiakkaat ovat yhtä 
tärkeitä.
Yhteisöllisyys näkyy myös yhteistyökumppa-
neille järjestettävissä tilaisuuksissa.
- Pidämme vuosittain pari tapahtumaa yh-
teistyökumppaneillemme. Kutsumme niihin 

aina kaikki kumppanimme ja osanottajamää-
rät ovat niissä olleet hyviä. Ne ovat otteluta-
pahtumien lisäksi erittäin hyviä tilaisuuksia 
yrittäjien väliselle verkostoitumiselle.

Jatkuvaa kehitystyötä
Kärpissä ei levätä menestyksenkään aikaan 
laakereilla. Ottelutapahtumaa kehitetään ja 
uusia tapoja tuoda yhteistyökumppaneita 
esille ideoidaan koko ajan.
- Tälle kaudelle olemme investoineet yli 300 
000 euroa uusiin LED-ratkaisuihin hallilla. 
Meille tuli uutta LED-valoseinää 84 metriä ja 
uusinta uutta on jään alle upotettavat LED-
mainokset, joihin pystyy ajamaan useita eri 
vaihtuvia mainoksia sekä videokuvaa. Tule-
vaisuuden tavoitteena on lisätä LED-tekniik-
kaa varsinkin jään alle kuten esimerkiksi kes-
kiympyrään. 
Myös asiakkaiden viihtyvyyteen satsataan.

- Kehitämme koko ajan ravintolapalveluitam-
me ja niiden oheistoimintaa tuomaan lisää 
elämyksiä vieraillemme. Viihtyvyys peleissä 
on meille tärkeä asia.

Kailatec Oy mukana 
yli kahdeksan vuotta 
Oululainen hydrauliikka-alan erikoisliike Kaila-
tec Oy on ollut mukana Kärppien matkassa jo 
yli kahdeksan vuotta. Paikallisena ParkerSto-
re –lähimyyjänä toimiva Kailatec näkyy maali-
vahtien peliasuissa.
- Olimme olleet jo pitkään Kärppien kanssa 
yhteistyössä lähinnä kausikorttien muodos-
sa ja sanoin heille, että otamme maalivah-
tien yläselän mainoksen kun se vapautuu. 
Kahdeksan vuotta sitten he ilmoittivat että 
paikka on vapaa ja siitä saakka olemme ol-
leet isommin näkyvissä Kärppien peliasussa. 
Keltamustat värimme sopivat erittäin hyvin 
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paidan väreihin, joten mainos näkyy ja on 
saanut hyvää huomiota ympäri Suomen. Esi-
merkiksi keväällä mestaruuden ratkettua sain 
onnitteluviestejä yhteistyökumppaneiltamme 
ympäri Suomen, kertoo Kailatec Oy:n yrittäjä 
Tero Kailasuo. 
Kailasuo arvostaa Kärpiltä saamaansa huo-
miota korkealle.
- Kärpät on aktiivinen yhteistyökumppanien 
suuntaan muulloinkin kun mainosta myydes-
sä. Saamme heiltä apua erilaisissa tapah-
tumissamme, meillä on ollut muun muassa 
pelaajia käymässä asiakaspäivillämme ja 
messuosastoillamme. Yhteistyö toimii hie-
nosti.
Ottelutapahtuma on myös hyvä paikka asiak-
kaiden tapaamiseen.
- Kärpät yhdistää tehokkaasti alueen ihmi-
set ja ottelutapahtumissa tapaa paljon omia 
yhteistyökumppaneitaan eri aloilta. Tuomme 
myös välillä omia päämiehiämme ja kumppa-
neitamme peleihin – jääkiekko on erinomai-
nen tapa hoitaa myös omia asiakassuhteita. 
Näemme, että tämä yhteistyö on ollut meille 
oikea ratkaisu, kertoo Kailatec Oy:n markki-
noinnista vastaava Terhi Vauhkonen.
Pelipaitamainoksen lisäksi Kailatec käyttää 
myös muita Kärppien tarjoamia mainoskana-
via.
- Heidän LED-taulumainonta on tehokasta 
ja taulut ovat strategisesti hyvillä paikoilla. 
Olemme niissä näkyneet ja palaute on ollut 
positiivista. Varsinkin erilaisia kampanjoita 
tai tapahtumia on helppo mainostaa niissä, 
päättää Vauhkonen.

Kärppien päävalmentaja Mikko Manner antoi paljon vastuuta nuorelle Veini Vehviläiselle kevään kovissakin peleissä ja Veini lunasti paikkansa hienosti pelaten mm. 

ratkaisupelissä Tampereella nollapelin. Kuva: Mikko Pylkkö

Kärppien maalivahdin Jussi Rynnäksen pelipaita oli aitiopaikalla Kailatecin osastolla keväällä järjestetyissä Pohjoinen 

Teollisuus -messuilla Oulussa. 
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John Deere Forestry Oy
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ParkerStoret 

Sertifioidut Lähimyyjät

Parker Lähimyyjät palvelevat Sinua yli 40 paikkakunnalla Suomessa. 

www.parkerretail.fi       www.parkerstore.fi
Katso lisää:

Meillä palvelu pelaa.

Seinäjoki
Esan Paja Oy
Vaihdetie 5, 60120 Seinäjoki
+358 20 765 9550

Suolahti
John Deere Forestry Oy
Aatulantie 38, 44200 Suolahti
+358 20 584 6621

Taavetti
John Deere Forestry Oy
Puukyläntie 44, 54500 Taavetti
+358 20 584 6631

Tampere
Hydrosystem Oy
Aunankorvenkatu 7, 33840 Tampere
+358 10 836 0800

Turku
Unimet Turku Oy
Orikedonkatu 6, 20380 Turku
+358 2 276 8989

Vaasa
Fintos Oy
Meijerikatu 7, 65100 Vaasa
+358 29 007 4949

Vantaa
Meka-Laite Oy
Koivukummuntie 16, 01510 Vantaa
+358 9 774 5880

Iisalmi
LH-Osa Oy
Teräskatu 3, 74100 Iisalmi
+358 20 743 9943

Karkkila
Euro-Hydro Oy
Metallimiehenkatu 3, 03600 Karkkila
+358 20 765 3500

Kotka
B&B TOOLS Finland Oy
Tikankatu 9, 48600 Kotka
+358 10 5850 000

Kotka
Ekspera Oy
Loitsutie 2 B 14, 48350 Kotka
+358 46 811 1875

Nastola
Nastolan Forest Huolto Oy
Asetie 1, 15560 Nastola
+358 20 746 6790

Riihimäki
Riihimäen Teollisuuspalvelu Oy
Karoliinankatu 2 11100 Riihimäki
+358 10 320 5690

Salo
Isera Oy
Tehdaskatu 14, 24100 SALO
+358 40 5844 713

Tampere
IP-Produkter Oy
Hyllilänkatu 2, 33730 Tampere
+358 10 2192 100

Tornio
ETRA Oy Megacenter Tornio
Teollisuuskatu 22, 95420 Tornio
+358 20 765 3765

Vantaa
IP-Produkter Oy
Muuntotie 3, 01510 Vantaa
+358 10 2192 100

Vantaa
Arannatek Oy
Martinkyläntie 39A, 01720 Vantaa
+358 9 849 2810

Vantaa
TECA Oy 
Tiilitie 6 A, 01720 Vantaa
+358 29 006 270

Varkaus
Hydro-Set Oy
Kiertotie 3, 78210 Varkaus
+358 17 555 4811

Vilppula
Koneosapalvelu Oy
Teollisuustie 5, 35700 Vilppula
+358 20 755 1240

Katso lähin Parker -jälleenmyyjäsi: 
www.parkerstore.com/fi

Paikalliselta 
Parkerin 
lähimyyjältä 
teollisuuden ja 
raskaan kaluston 
hydrauliikka-apu 
asiantuntemuksella 
ja nopeasti yli 
30 paikkakunnalta!
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Vahva satavuotias Parker 
Parker juhlii viime vuonna 100-vuotista historiaansa. Parkerin tuotteet ja osaaminen 
ovat olleet mukana monessa merkittävässä tapahtumassa aina ensimmäisestä yksin 
tehdystä Atlantin ylilennosta ensimmäiseen kuulentoon. 

Arthur Parker ja Carl Klamm perustivat 
pneumaattisia jarrujärjestelmiä kuorma-autoi-
hin, juniin, linja-autoihin ja juniin valmistavan 
Parker Appliance Companyn Clevelandiin 
vuonna 1917. Sadassa vuodessa kahden mie-
hen ja yhden tuotteen yrityksestä on kasvanut 
globaali yhtiö, jolla on noin 50 000 työntekijää, 
400 000 asiakasta, 800 000 tuotetta ja noin 12 
miljardin dollarin vuosimyynti.

- Parkerilla on kova halu ja tahto kehittyä 
koko ajan paremmaksi ja vahvemmaksi toi-
mijaksi. Yritys haastaa ja mittaa itseään mm. 
valitsemalla 20 hyvin menestyvää globaalia 
teknologiapörssiyritystä vertailuun tavoittee-
naan päästä heidän joukossaan parhaaseen 
neljännekseen. Seura on äärimmäisen kova ja 
pitkäjänteisellä työllä olemme nousseet jo pa-

remmalle puolikkaalle listalla. Asetettu tavoite 
on vahvasti tähtäimessä ja saavutettavissa, 
kertoo Parker Hannifinin Sales Company Nor-
dicin Sales General Manager Tapio Lehti. 

Pitkäjänteisestä työstä kertoo myös tasainen 
ja jatkuva kasvu. 

- Meillä parkerilaisilla on suuri kunnia saada 
toimia yhteistyössä hienojen ja menestyvien 
asiakasyritysten sekä kumppanien kanssa niin 
paikallisella kuin globaalillakin tasolla. Ilman laa-
dukasta yhteistyöverkostoa ei tasainen kasvu 
olisi mahdollista.

Suomalainen osaaminen 
korkeassa arvossa
Suomessa monilla Parkerin yksiköillä on taka-
naan 50 vuotta teollista toimintaa ja suomalais-

ta osaamista on hyödynnetty monissa merkit-
tävissä hankkeissa.

- Nykyinen Tampereen tehtaamme, silloinen 
Lokomec, oli vahvasti vuonna 1987 mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa venäläisiä 
Mir –syvänmeren sukelluspalloja. Hydraulisen 
puolen avainkomponentit kehitettiin Lokome-
cin toimesta Tampereella, jossa sukelluspallot 
myös rakennettiin. Mirit olivat 1980-luvun lo-
pussa ainutlaatuisia ja edustivat oman aikansa 
vedenalaista huipputekniikkaa. Niillä sukellettiin 
jopa 6 kilometrin syvyyteen, joka oli mullistava 
syvyys siihen aikaan ja on sitä vielä nykypäi-
vänäkin. 

Suomalainen tuotekehitysosaaminen on kor-
keassa arvossa myös tämän päivän Parkerilla. 

- Meillä on Suomessa monta yksikköä, jotka 

- Parkerilla on kova halu ja tahto kehittyä koko ajan paremmaksi sekä vahvemmaksi toimijaksi, 

kertoo Parker Hannifinin Sales Company Nordicin Sales General Manager, Tapio Lehti.
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tekevät jatkuvaa tuotekehitystyötä sekä omi-
na projekteinaan että yhteistyössä eri OEM-
valmistajien kanssa. Tuotekehitystä löytyy niin 
Tampereen, Forssan ja Urjalan tehtailta ja lisäksi 
myyntiyhtiömme Vantaalla tekee sovelluskehi-
tystä. Ylöjärvellä meillä on letkuasennelmateh-
das ja Joensuuhun on avattu oma palvelukes-
kus, kertoo Lehti.

Jälleenmyyjäverkosto 
iso osa kokonaisuutta
Globaalin yrityksen vahvuuksiin kuuluu myös 
paikallisuus ja Parkerilla jälleenmyyjäverkosto 
näyttelee isoa roolia.

- ParkerStore –jälleenmyyjäketjumme on tär-
keässä osassa pyrkiessämme palvelemaan yh-
teistyökumppaneitamme ja loppuasiakkaitam-
me ammattitaidolla ja laadukkaasti. Suomessa 
myymälöitä on yli 30 paikkakunnalla ja olemme 
saaneet mukaan hyvät kumppanit, joista jokai-
sella on oma kenttänsä, millä toimia ja keskittyä 
omiin kohdeasiakkaisiinsa. Paikallisosaaminen 
ja –tuntemus yhdistettynä ammattitaitoiseen 
palveluun takaavat parhaan lopputuloksen.

Parkerilla arvostetaan jälleenmyyjien panosta.
- Koulutamme jälleenmyyjiämme jatkuvasti 

korkeatasoisen asiakaspalvelun ylläpitämiseksi 
ja pyrimme luomaan heille parhaat mahdolliset 
työkalut ja edellytykset toimia. Kun jälleenmyy-
jällä menee hyvin, näkyy se positiivisesti myös 
meidän toiminnassamme, sanoo Lehti.

Luottavaisin mielin eteenpäin
Jatkuva kehitystyö sekä tuotesuunnittelussa 
että palvelupuolella vievät Parkeria tasaisesti 
eteenpäin. 

- Palvelukokonaisuus toimii joka osa-alueella 
hyvin ja korkean tason ylläpitämiseksi teemme 
joka päivä töitä. Yhdessä hienojen yhteistyö-
kumppaneidemme kanssa voimme luottavaisi-
na käydä kohti seuraavaa vuosisataa, päättää 
Lehti.

-Nykyinen Parkerin Tampereen tehdas, silloinen 

Lokomec, oli vahvasti vuonna 1987 mukana 

suunnittelemassa ja toteuttamassa venäläisiä 

Mir –syvänmeren sukelluspalloja.

1987

1917 1918

1927 1969

1970 2017
Apollo 13

1917
Arthur Parker ja Carl Klamm perustavat Parker 

Appliance Companyn Clevelandiin. Yritys valmistaa 
pneumaattisia jarrujärjestelmiä kuorma-autoihin, 

juniin, linja-autoihin ja uusiimpaan keksintöön, 
lentokoneisiin.

1918
Autojen ohjausjärjestelmä, yksi yli 8000 patentista, 

rekisteröidään. Tämän innovaation avulla paineilmaa 
voidaan käyttää moottorin käynnistykseen, 

kytkimen ohjaukseen, vaihteiden vaihtamiseen sekä 
jarrutuksen ja auton ohjaamiseen.

1927
Spirit of St. Louis tekee ensimmäisen 

välilaskuttoman yksinlennon Atlantin yli. Parker 
toimittaa Charles Lindberghin lentämään koneeseen 

polttoainejärjestelmän.

1969
Apollo 11 laskeutuu miehistöineen kuun 

pinnalle. Parkerin ohjausjärjestelmää käytetään 
laskeutumismodulin moottorien ohjaamiseen.

1970
Parkerin insinöörit työskentelevät yötä päivää 

pelastaakseen Apollo 13 lentäjät. Insinöörit kehittävät 
menetelmän saada happea kuualuksen miehistölle, 

jotta he kykenevät hengittämään ja palaamaan 
turvallisesti maahan.

2017
Parker jatkaa vallankumoksellisten innovaatioiden 
kehittämistä. Olemme kasvaneet 100 vuodessa 

kahden miehen ja yhden tuotteen yrityksestä 
globaaliksi yhtiöksi, jolla on noin 50 000 työntekijää, 

400 000 asiakasta, 800 000 tuotetta ja noin 11 
miljardin dollarin vuosimyynti (2016).
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Tapahtumia ja toimintaa… 
ParkerHannifin panostaa yrityksenä kahteen merkittävään messutapahtumaan, Tek-
nologia- ja Metko-messuihin. Messuilla halutaan esitellä tekniikan viimeisimpiä uu-
tuuksia mutta myös tavata tuttuja ja uusia tuttavuuksia, niin asiakkaita kuin yhteistyö-
kumppaneita.

Teknologia-messut järjestetään joka toinen 
vuosi Helsingin messukeskuksessa. Vuoden 
2017 teemana oli tuoda esille ParkerHannifinin 
eri teknologiat. 
Hydrauliikasta ParkerHannifin tunnettaneen 
parhaiten mutta myös pneumatiikka, sähkö-
mekaniikka, suodatus, tiivisteet sekä suojaus, 
nesteiden sekä kaasunkäsittely ja prosessinoh-
jaus ovat Parkerille tuttuja aloja.
FinnMetko-messut järjestetään niin ikään joka 
toinen vuosi Jämsän metsämaisemissa. Elo-
syyskuun vaihteessa, 30.8. – 1.9.2018, tapaat 
parkerilaiset osastolla 272. Esittelemme uu-
tuustuotteita ja ratkaisuja, joita käytetään met-
säkoneissa ja raskaassakalustossa. Myös Par-
kerStore-konsepti esittäytyy messuosastolla.

Mukana ParkerStorejen toiminnassa 
Elokuun 10. -11. päivä pidetään Kauhavan 

Alahärmässä kuljetusalan suurtapahtuma, Po-
werTruck-show. Tapahtumassa on nähtävää 
ja koettavaa koko perheelle. PP-Hydraulics on 
ollut mukana tapahtumassa useamman kerran.  
Tärkeä vetonaula PP-hydraulicsin osastolla on 
”voimamittelö”, sylinteri, jota lyödään letkulla ja 
iskun voima mitataan SencoControlilla. Sekä 
naisten- että miestensarjan paras palkitaan! 
PP-Hydaraulicsin teltta on sisääntuloalueen nä-
köetäisyydellä. PP-Hydraulicsin teltasta löydät 
myös Parkerin henkiöitä.

Pohjoinen Teollisuus-tapahtuma järjestet-
tiin Oulu-hallissa toukokuun lopussa. Kailatecil-
lä on näyttävä osasto pääsisäänkäynnin lähellä. 
Kävijöitä kahdenpäivän aikana oli runsaasti. 
Kailatec oli tyytyväinen messupäiviin. Osastolla 
kävi niin monia nykyisiä kuin paljon potentiaali-
sia uusia asiakkaita. Parker oli mukana tapah-
tumassa. 

Rauman Akku juhli 60-vuotismerkkipäiviä 
toukokuun lopussa. Rauman Akun Parker-
Store koki samalla muodonmuutoksen. Uu-
distuneesta ParkerStoresta löytyy sekä kau-

situotteet mutta myös hyvä läpileikkaus eri 
Parker-tuotteita. Rauman Akussa on hyllymet-
reittäin Parkerin tuotteita vaikkei kaikki Parker-
Storeen mahdukaan! 

Alkukesän aikana halukkaat parkerstorelai-
set tekivät koulutusmatkan Ruotsin Boråsiin ja 
Trollhättaniin Parkerin tehtaille. Oppia haettiin 
Mobileventtiileistä ja -pumpuista.

Lisätietoa tulevista tapahtumista löydät koti-
sivuiltamme www.parkerstore.com/fi
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Letkuasennelmat ja huoltopalvelut 
nopeasti ammattitaidolla
Kailatec Oy tarjoaa tuotemyynnin lisäksi paljon erilaisia lisäpalveluita asiakkailleen. 
Laadukkaat letkuasennelmat asiakas saa odottaessaan ja tarjolla on myös asennus-, 
huolto- ja suunnittelupalvelut.

Kailatecin toimipaikassa Liitintiellä käy mukava 
kuhina. Toimialaskaala on laaja teollisuuden 
asiakkaista koneurakoitsijoihin ja kuljetusyrittä-
jiin. Yksi palveluista on letkuasennelmien teko.
- Meillä on ParkerStore-konseptin mukaisesti 
letkuasennelmien valmistuspiste, josta asiakas 
saa asennelmat heti mukaansa. Teemme vuo-
sittain noin 15 000 erilaista letkuasennelmaa 
teollisuuteen, LVI-alalle sekä koneurakoitsijoille. 
Letkut ja liittimet löytyvät suoraan hyllystä, joten 
turhia seisokkeja ei laitteille tule letkujen hajo-
tessa, kertoo yrittäjä Tero Kailasuo.
Huolto- ja asennuspuolella Kailatec Oy on 
myös vahva tekijä.
- Tarjoamme asiakkaillemme hydrauliikka- ja 
automaatiohuoltoja erilaisiin tarpeisiin. Teem-
me myös teollisuuden sähköasennuksia sekä 
huoltoja – Meidän kauttamme huolletaan pai-
kallisesti myös  hitsauskoneet ja painepesurit.
Kun hätä on suurin, löytyy apu Kailatecilta.
- Meillä on 24/7 päivystys eli asiakas saa apua 
meiltä kellon ympäri, myös yöaikaan. Varsinkin 
teollisuudessa jossa laitteet ovat käytössä ym-
päri vuorokauden, täytyy olla varmuus siitä että 
apu on lähellä.

Myös suunnittelupuolella Kailatec Oy tarjoaa 
osaamistaan.
- Suunnittelemme niin tuotantolaitosten uusi-
miset kuin yksittäisten laitteiden, kuten mm. 
maansiirtokoneiden, lisälaitteiden asennukset. 
Tehtaille ja teollisuuslaitoksille päivitämme ja 
automatisoimme vanhentunutta tekniikkaa 
pyrkien tehostamaan niiden toimintaa. Saam-
me kokonaisuudet toimimaan kustannuste-
hokkaasti ja luotettavasti –oli kyseessä sitten 
yksittäinen laite tai kokonainen tuotantolaitos. 
Suunnittelu- ja asennuspuolella toteutamme 
kohteita ympäri Suomen, sanoo Kailasuo.

Kailatec Oy;n ParkerStoresta asiakas saa laadukkaat letkuasennelmat odottaessa.

Kailatec Oy:n tuote- ja varastovalikoima on yksi 

Suomen suurimmista alallaan.
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Oulu
Kailatec Oy
Liitintie 11, 90630 Oulu
+358 8 557 2700

Pietarsaari
Wikro Systems Ab Oy
Teolisuustie 2, 68660 Pietarsaari
+358 44 518 9145

Pori
Unimet Pori Oy
Ojantie 11, 28130 Pori
+358 2 6317650

Rauma
Rauman Akku Oy
Hakunintie 7, 26100 Rauma
+358 2 555 211

Rovaniemi
John Deere Forestry Oy
Ahjotie 7, 96320 Rovaniemi
+358 20 584 6641

ParkerStoret 

Sertifioidut Lähimyyjät

Parker Lähimyyjät palvelevat Sinua yli 40 paikkakunnalla Suomessa. 

www.parkerretail.fi       www.parkerstore.fi
Katso lisää:

Meillä palvelu pelaa.

Seinäjoki
Esan Paja Oy
Vaihdetie 5, 60120 Seinäjoki
+358 20 765 9550

Suolahti
John Deere Forestry Oy
Aatulantie 38, 44200 Suolahti
+358 20 584 6621

Taavetti
John Deere Forestry Oy
Puukyläntie 44, 54500 Taavetti
+358 20 584 6631

Tampere
Hydrosystem Oy
Aunankorvenkatu 7, 33840 Tampere
+358 10 836 0800

Turku
Unimet Turku Oy
Orikedonkatu 6, 20380 Turku
+358 2 276 8989

Vaasa
Fintos Oy
Meijerikatu 7, 65100 Vaasa
+358 29 007 4949

Vantaa
Meka-Laite Oy
Koivukummuntie 16, 01510 Vantaa
+358 9 774 5880

Iisalmi
LH-Osa Oy
Teräskatu 3, 74100 Iisalmi
+358 20 743 9943

Karkkila
Euro-Hydro Oy
Metallimiehenkatu 3, 03600 Karkkila
+358 20 765 3500

Kotka
B&B TOOLS Finland Oy
Tikankatu 9, 48600 Kotka
+358 10 5850 000

Kotka
Ekspera Oy
Loitsutie 2 B 14, 48350 Kotka
+358 46 811 1875

Nastola
Nastolan Forest Huolto Oy
Asetie 1, 15560 Nastola
+358 20 746 6790

Riihimäki
Riihimäen Teollisuuspalvelu Oy
Karoliinankatu 2 11100 Riihimäki
+358 10 320 5690

Salo
Isera Oy
Tehdaskatu 14, 24100 SALO
+358 40 5844 713

Tampere
IP-Produkter Oy
Hyllilänkatu 2, 33730 Tampere
+358 10 2192 100

Tornio
ETRA Oy Megacenter Tornio
Teollisuuskatu 22, 95420 Tornio
+358 20 765 3765

Vantaa
IP-Produkter Oy
Muuntotie 3, 01510 Vantaa
+358 10 2192 100

Vantaa
Arannatek Oy
Martinkyläntie 39A, 01720 Vantaa
+358 9 849 2810

Vantaa
TECA Oy 
Tiilitie 6 A, 01720 Vantaa
+358 29 006 270

Varkaus
Hydro-Set Oy
Kiertotie 3, 78210 Varkaus
+358 17 555 4811

Vilppula
Koneosapalvelu Oy
Teollisuustie 5, 35700 Vilppula
+358 20 755 1240
 

 

        

OULU

LIITINTIE 11, 90620 OULU

Puhelin: 08 557 2700
Päivystys 24h: 044 557 2701

Aukioloajat: 
Ma - Pe 7:45 - 17:00

MEILLÄ PALVELU PELAA.

www.kailatec.fi
Verkkokauppa: kauppa.kailatec.fi


