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Kymppi Group Oy er nå Kymsol Oy. Det 
nye navnet vårt er summen av en et reg-
nestykke: Kymppi Group + Solid Vedlike-
hold = Kymsol. Navnet er også et sterkt 
budskap til våre interessegrupper - kun-
der, ansatte og samarbeidspartnere – om 
at selskapet vårt er en enda sterkere og 
mer sammensveiset helhet enn før. 

Kymsol kan tilby enda mer dekkende tje-
nestepakker enn før til kundenes behov. 
Våre tjenester, som skreddersys etter 
behovene til hver enkelte kunde, dekker 
de såkalte ISO-tjenestene, dvs. isolering 
(Insulation), overflatebehandling (Sur-
face treatment) og stillaser (Scaffolding), 
praktisk etter one stop shop-prinsippet, 
både i Finland og Norge.

Vi har et sterkt løfte: Mission to Protect.

I Norge har Solid Vedlikehold over 45 års 
erfaring fra de mest krevende overflate-
behandlingsprosjekter. Vi har fått overført 
kompetansen innen overflatebehandling 
fleksibelt fra Norge til Finland internt i 
Kymsol. I sommer gjennomførte vi våre 
første overflatebehandlingsprosjekter i 
Finland. Kundene våre var svært fornøy-
de både med sikkerheten, kvaliteten på 
arbeidet og produktiviteten. Takket være 
våre gode referanser har vi allerede fått 
nye avtaler om prosjekter for neste som-
mer. 

Overføringen av kompetanse har også 
vært aktiv den andre veien. Vi har over-
ført ekspertise innen isolering og stillaser 
fra Finland til Norge. Vi har kommet oss 
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inn på markedet i Norge som leverandør 
av tjenestepakker, som i tillegg til over-
flatebehandling også inneholder isole-
ring og stillaser. I tillegg til våre sterke 
tradisjonelle kundesektorer – olje- og 
gassindustriens on-shore/off-shore samt 
vannkraft – kan vi nå også betjene de 
forskjellige behovene i industrien i Norge 
enda bedre enn før.

I tillegg til i sikkerhet, ønsker vi også å 
være en pioner i teknologi innenfor våre 
egne virkeområder. Vi har utviklet et 
unikt robotsystem til overflatebehand-
lingen. Ved hjelp av denne har vi forbe-
dret både sikkerheten, produktiviteten 
og kvaliteten. Vi har også forbedret og 
oppdatert driftsprosessene i Kymsol på 
mange måter. Vi ønsker å utvikle virks-
omheten kontinuerlig og være en smart 
og progressiv retningsviser i bransjen.

En annen nyhet er at vi har kommet til-
bake til Sør-Amerika. Datterselskapet 
vårt, som vi har opprettet i Chile, tilbyr 
først og fremst vedlikeholdstjenester til 
våre sydamerikanske kunder. Samtidig 
er vi naturligvis også villige til å betjene 
kundene våre der nede ut over det-
te i forskjellige prosjekter. Dette gir oss 
vekstmuligheter. Samtidig gir de mange 
bioprosjektene, som er under planleg-
ging i Finland og ellers i verden, oss tro 
på framtiden.

I tillegg til navnet, har selskapet også for-
nyet logoen og hele det visuelle preget. 
På det praktiske plan er det viktig å være 
oppmerksom på at e-postadressene våre 
blir endret til formatet fornavn.etter-
navn@kymsol.fi og at hjemmesiden vår 
ligger på adressen www.kymsol.fi.

På de neste sidene forteller vi mer nøy-
aktig om Kymsols nye varemerke, andre 
aktuelle ting samt om tjenestene selska-
pet vårt kan tilby. 

Jeg vil også takke våre kunder, ansatte 
og samarbeidspartnere hjertelig for året 
som snart er omme. Samtidig ønsker jeg 
alle en riktig god jul. 

Jussi Yli-Niemi, CEO

2

4

6

8

10

12

15

16

19

20

Kymppi Group is now Kymsol. Our new name is the result of a simple yet beau-
tiful formula: Kymppi Group + Solid Vedlikehold = Kymsol. The new name also 
sends a clear message to all our stakeholders – customers, staff and partners 
– that our business is stronger than ever and offering a seamless service. 

The recent changes mean that we are now even better placed than before to 
offer a comprehensive package of services to our customers. Our bespoke ISS 
service comprises insulation, surface treatment and scaffolding and is offered 
as a one-stop package across Finland and Norway.

Our commitment to you is unequivocal, we are on a Mission to Protect.
Solid Vedlikehold prides itself on nearly half a century of experience on man-

aging highly sophisticated surface treatment projects in Norway. Their con-
siderable expertise is now also available in Finland through Kymsol, and we 
completed our first surface treatment projects here this summer. Our cus-
tomers were delighted with our impeccable health and safety performance, 
our commitment to quality and our efficient working methods. Thanks to the 
excellent references they’ve provided, I am delighted to report that we have 
already been booked for further projects next summer. 

The knowledge transfer between Finland and Norway is very much a two-
way process, with the Finnish team have contributing their insulation and scaf-
folding expertise to our Norwegian counterparts. We have now successfully 
established ourselves as surface treatment, insulation and scaffolding provid-
ers in Norway too. Alongside the gas and oil, onshore/offshore and hydropower 
sectors we already serve, we are now even better placed to extend our services 
to other industries in Norway.

At Kymsol we are absolutely committed to leading the industry on health 
and safety and technological innovation. We have developed our own robotic 
surface treatment equipment, which has allowed us to continue to improve 
on our already excellent record on workplace safety and productivity and to 
further improve the quality of the service we provide for our customers. We 
have also been hard at work updating and streamlining many of our operational 
processes. Ongoing development is integral to everything that we do and we 
want to build a reputation as a responsive and innovative industry leader.

I am also excited to share with you the news that we have returned to the 
South American market. Our Chile-based subsidiary will be offering a range 
of services for our South American customers. We also have the capacity to 
take on larger and more complex projects. This is an excellent opportunity 
to expand and grow our business. The outlook for the future is generally very 
positive, with many biofuel projects on the go in Finland and around the world.

Alongside our name change, we have also updated our logo and our en-
tire visual identity. Please note that our email addresses too have changed. In 
future, please address your communications to firstname.lastname@kymsol.
com. You can find our website at www.kymsol.com.

In these pages, we will update you on our latest news, reveal more about our 
new brand and tell you about the services that we offer. 

I would like to take this opportunity to thank our customers, staff and part-
ners for a wonderful year. On behalf of the entire Kymsol team, I also wish you 
a very happy Christmas. 

Yours sincerely  
Jussi Yli-Niemi, CEO
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One name, shared future
Following Kymppi Group’s acquisition of Solid Vedlikehold, the company need-
ed a new name and a new brand identity. “The changes we’re making are 
driven by the merger of these two traditional family-run companies. It made 
sense for us to bring our entire service offering and technical expertise under 
a single brand umbrella as this will allow us to further improve the service we 
provide to our customers across the world,” Kymsol Chairman Ari Jokelainen 
explained. “To truly establish ourselves as the leading ISS provider in the Nor-
dic countries, we need to operate as one organisation, under a single brand,” 
Kymsol Norway’s General Manager Anved Aarbakke commented. 

With the name change, both companies are giving up names that for many 
years have been associated with first-rate service provision and genuine in-
dustry expertise. The name change will impact staff as well as the company’s 
customers who have previously been used to dealing with either Kymppi Group 
or Solid Vedlikehold. “The new name was a real stroke of genius, we could tell 
that straightaway,” CEO Jussi Yli-Niemi says. “Ensuring that we respect the 
heritage of both companies is of paramount importance to all of us, and the 
new name now builds on two proud traditions.” The name Kymsol works well 
across the globe and is easy to prounounce in Finnish, Norwegian and English 
alike. 

The company ran an internal name competition last spring. Site Manager 
Janne Mettovaara says he had considered Kymsol himself but in the end went 
with a different suggestion. “I’ve been with the company for a long time so the 
new name did take some getting used to. But the logo is spot on.” 

Launching a new brand is no easy task and calls for careful preparation and 
coordination. Photographs and other images play an integral role in corporate 
communications as they allow businesses to achieve a consistent look and 
tone that perfectly matches their brand identity. Site Manager Tomi Mustonen 
took part in a recent Kymsol photoshoot in Porvoo. He sees the new brand as a 
positive change, and one that will be particularly useful as the company moves 
to expand to international markets. “I’ve heard all sorts of weird and wonderful 
pronouciations of the old name and the new name will definitely make things 
a lot for easier for everyone.” In future, the new marketing materials will be 
used on the Kymsol website and across the company’s other communication 
channels.

Kymppi Groups kjøp av Solid Vedlikehold 
i fjor skapte behov et nytt felles navn og 
varemerke. Styreformann i Kymsol, Ari 
Jokelainen, forklarer grunnene som førte 
til endringen: - Bakgrunnen var en inte-
grering av to tradisjonelle familiebedrif-
ter. Vi har nå en samlet tjenestehelhet 
samt en sterk teknisk kompetanse under 
ett merke, og i framtiden kan vi betjene 
kundene våre globalt mye bedre enn før. 
Ifølge Aki Jokelainen styrker et felles va-
remerke også det interne samarbeidet i 
bedriften. 

Daglig Leder i Norge, Anved Aarbakke, 
kommenterer prosessen slik: - Vi må ha 
ett selskap og ett varemerke for å kunne 
være en ledende ISO-leverandør i Skan-
dinavia. Varemerket må være et bilde på 
kvalitet, men det må også få frem den 
lange historien til bedriften. Ifølge Anved 
har prosessen vært vellykket: - Resulta-
tet var bedre enn jeg kunne forvente, og 
arbeidsmåten har vært effektiv. Anved 
legger muntert til: - Det er jo flott at vi 
har kommet oss framover og fått i stand 
noen konkrete endringer i stedet for å 

bare prate om tingene. Ifølge daglig leder 
i Kymsol, Jussi Yli-Niemi, har prosessen 
også krevd fleksibelhet, men den gjør 
det også mulig å ta hensyn til nye ting og 
synsvinkler. - Vi lærer av hverandre og tar 
i bruk de beste løsningene internt, min-
ner Yli-Niemi om.  

Det var ikke lett å finne et nytt navn til 
selskapet, for gjennom det nye navnet 
måtte vi gi slipp på en lang historie med 
de gamle navnene. Endringen påvirker 
også både de ansatte og kundene, som er 
vant til operere med enten Kymppi Group 
eller Solid Vedlikehold. Det nye navnet 
inneholder en del av begge selskapene, 
slik at vi ikke skal glemme de gamle nav-
nene helt. Kymsol bærer med seg en his-
torie, men har også en fremtid. - Navnet 
var en genialt forslag helt fra begynnel-
sen, forteller daglig leder, Jussi Yli-Niemi, 
og fortsetter: - Vi vil vise respekt for his-
torien til begge bedriftene. Disse tingen 
ligger i det nye navnet, som formidler 
sterke tradisjoner. Kymppi Group og So-
lid Vedlikehold er begge kjente bedrifter 
både i hjemlandet og ellers i verden, og 

derfor måtte det nye navnet minne om 
de gamle navnene og være lett å uttale 
både på finsk, norsk og engelsk. Navnet 
skulle være slik at det ikke virket fornær-
mende på noen språk, og det skulle ikke 
være i bruk i andre bedrifter som finnes 
på internasjonalt plan. Navnet Kymsol 
passer i alle språkområder. 

I vår holdt vi en navnekonkurranse blant 
de ansatte om det nye navnet. En av de 
som deltok i navnekonkurransen var byg-
geplassleder Janne Mettovaara. Han ut-
viklet et navneforslag sammen med en 
kollega. Kymsol var det første de kom på, 
men de forkastet ideen, for de følte ikke 
at Kymsol hadde en god nok klang. Til 
deres overraskelse kom likevel det sam-
me navnet frem i forbindelse med mer-
kefornyelsen. Når vi spør hvordan Kymsol 
klinger nå, svarer Janne Mettovaara rett 
ut: - Som en gammel Kymppi Group-ar-
beider tar det litt tid å venne seg til det 
nye navnet. Men logoen er fin. 

Lanseringen av det nye varemerket krever 
et allsidig bakgrunnsarbeid. Man trenger 

bilder til bedriftens kommunikasjon, for 
at markedsføringsmaterialet skal se likt 
ut og være i samsvar med det nye vare-
merket. Arbeidsleder Tomi Mustonen var 
med på fotograferingen som ble arran-
gert i Porvoo. Når vi spør Tomi om det nye 
navnet, kommenterer han at det er godt 
og sier: - Navnet forandrer seg, men de 
ansatte forandrer seg ikke. Tomi mener 
at det nye varemerket er fint med tanke 
på globalisering: - Det nye navnet er let-
tere for utlendinger, for det gamle navnet 
ble uttalt på mange rare måter av utlen-
dingene. Tomi synes at logoen er tyde-
lig: - Den synes godt på byggeplassen, og 
det er lett å se hvilken bedrift arbeiderne 
kommer fra. Tomi Mustonen synes at fo-
tograferingen knyttet til merkefornyelsen 
var en morsom opplevelse: - Det er all-
tid moro å se hvordan fotograferingen bli 
gjennomført. Opplevelsen ga variasjon i 
hverdagen, og det var morsomt å se bak-
grunnsarbeidet knyttet til markedsførin-
gen. Vi vil få se markedsføringsmaterialet 
som er i samsvar med det nye varemer-
ket på hjemmesiden til Kymsol samt i an-
net kommunikasjonsmateriell.

Ett navn,  
en felles framtid

Tekst Text
Teija Ruokamo

Det nye navnet hedrer historien  
– bygger noe nytt.
Nytt enhetlig arbeidstøy.
The new name honors history 
– builds something new.
New, unified workwear for all.
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INSOLASJON  
INSULATION

TILKOMST & STILLAS
ACCESS & SCAFFOLDING

OVERFLATEBEHANDLING
SURFACE TREATMENT

Termisk Isolering
Thermal Insulation

Kulde Isolering
Cold & cryogenic Insulation

Lyd Isolering
Sound Insulation

TIPCHECK
TIPCHECK

Prefabrikasjon
Pre Fabrication

CUI forebygging
CUI Corrosion preventing

Passiv brannbeskyttelse
Passive Fire Protection

Personell beskyttelse
Personnel protection

Subsea Isolering
Subsea insulation

Mobilt prefabverksted
Mobile workshop

Engineering
Engineering

HVAC
HVAC

Industri Stillas
Industrial scaffold

Infrastruktur Stillas
Infra

Værbeskyttelse
Weather protection

Bygnings Stillas
Construction scaffold

Sky Climber
Sky Climber

Sveise Habitat
Welding Habitat

Tilkomstklatrere
Rope Access

Digital Materiell Administrasjon
Digital Material Management

Engineering
Engineering

Forbehandling
Pre-treatment

UHT Spyling
UHP Cleaning

Maling
Painting

Metallisering
Metallizing

PTFE behandling (Xylan)
PTFE-Coating (Xylan)

Robotløsning
Automated solution

Engineering
Engineering

Passiv brannbeskyttelse
Passive Fire Protection

Pulverlakkering
Powder Coating
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Vår internasjonale prosjektservice sør-
ger for alt av vedlikeholds-, isolerings-, 
stillas- og overflatebehandlingsarbeid i 
industriprosjektene, og dette gjør at le-
veringen til kunden som helhet er bedre 
under kontroll.

Vi tilbyr vedlikeholdstjenester innen 
isolerings-, stillas- og overflatebehand-
lingsbransjen som samarbeidsavtaler 
til industrien, og slik støtter vi opp om 
driften og livssyklusadministrasjonen av 
kundenes produksjonsanlegg mens de er 
i gang.

Vi er en av Nordens mest erfarne be-
drifter i overflatebehandlings- og kor- 
rosjonsbransjen, og når det gjelder over-

flatebehandling under krevende forhold, 
har vi en bred og allsidig erfaring i alt fra 
oljeboringsplattformer til brobyggeplas-
ser og industribygg. 

Vi disponerer planleggings- og admi- 
nistrasjonsprogrammer som benytter 
moderne teknologi samt stillassystemer 
på over 300 000 m3 som oppfyller alle 
nåtidens krav og er sikre og raske å mon-
tere til de forskjellige behovene både i 
industrien og byggebransjen. Når værfor-
holdene krever det, kan vi også tilby allsi-
dige løsninger for værbeskyttelse.

Våre medarbeidere er de beste fagfolke-
ne i bransjen med over 40 års erfaring fra 
utfordrende prosjekter. Konsernet vårt 

har omtrent 1 000 av de beste fagfolkene 
fra forskjellige fagområder i sin tjenes-
te. Vi tilbyr også planleggingstjenester til 
kundene våre. 

Ansvar, gjennomsiktighet, sikkerhet, mil-
jøvern og respekt for hverandre er viktige 
verdier for oss. Vi følger lokale lover og 
instruksjoner samt kundenes egne drift-
smodeller.

KYMSOL ISO KONSEPT

KYMSOL ISS CONCEPT
Our international project management 
team provides a complete package of 
maintenance, insulation, scaffolding and 
surface treatment services, allowing us 
to optimise the customer experience for 
you. 

We offer industrial insulation, scaffold-
ing and surface treatment services on 
a partnership agreement basis, which 
means that we are on hand to help en-
sure the smooth running of your opera-
tions and allow you to better manage the 
life cycle of your assets.

We are one of the most experienced sur-
face treatment and corrosion specialists 
in the Nordics and specialise in extreme 
and challenging environments. We have 
a stellar track record of working on pro-
jects ranging from oil rigs to bridges and 
industrial installations. 

With state-of-the-art scaffolding design 
and management software and more 
than 300,000 m3 of premium scaffold-
ing at our disposal, we are ideally placed 
to deliver fast and safe installation for 
a wide variety of industrial and con-
struction settings and sites. To ensure 
that you can keep working whatever the 
weather, we also have a range of weather 
protection solutions available.

Our staff are some of the most experi-
enced operators in the field with a 40-
year track record of completing chal-
lenging projects. We employ around 1,000 
staff representing a variety of profession-
al specialisms, including designers. 

At Kymsol, we take our corporate social 
responsibility seriously and value the 
principles of transparency, sustainability, 
safety and respect.  We are committed 

to full compliance with all local laws and 
regulations and operate in accordance 
with our customers’  operational prior-
ities.
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Kymsol har samlet seg høy erfaring i gjennom-
føring av komplette prosjektpakker i Norge. Det 
beste eksempelet på dette er oljeproduksjonss-
kipet Petrojarl Knarr, som selskapet har jobbet på 
med hele sitt utvalg av tjenester i godt over et år.  
I dette prosjektet har Kymsol levert både overfla-
tebehandling, isolering og stillastjenester. 

Det norske markedet 
får komplette tjenester 
fra Kymsol

Kymsol’s Norwegian customers 
benefit from full range of services 
Kymsol already has significant experience of delivering complex projects in 
Norway. Perhaps the best example of the company’s track record is the Petro-
jarl Knarr FPSO, where Kymsol has been working for more than a year. The 
project involves Kymsol’s full range of services from insulation to scaffolding. 

Petrojarl Knarr is currently based in the North Sea, some 120 km from the 
coast of Norway.

Norway’s General Manager Anved Aarbakke says this is one of the first op-
portunities for Kymsol to showcase the full range of their expertise to Norwe-
gian customers.

“Kymsol’s Norwegian and Finnish staff have pulled out all the stops and 
worked together seamlessly to really demonstrate what we’re capable of to-
gether.”

The feedback from Petrojarl Knarr owner Teekay and operator Shell has been 
excellent, and both companies are very pleased with both the quality and effi-
ciency delivered by the Kymsol team. 

Long-standing experience

Kymsol has been providing surface treatment services for nearly half a century 
in Norway, which makes the company the oldest industry operator of its kind in 
the country. Kymsol has a wealth of experience of different surface treatment 
methods and systems. 

“Our customers know that they can rely 100% on our experience and exper-
tise,” says Mr Aarbakke, who could justifiably change his name to Mr Surface 
Treatment Specialist on account of his extensive experience in the field.

Over the summer, several of Kymsol’s Norwegian surface treatment special-
ists worked on a number of projects in Finland. Anved Aarbakke says it’s clear 
that the company has a real role and plenty to contribute here.

The Norwegian team are responsible for developing a surface treatment ro-
bot that’s used in internal pipe blasting. The innovation was driven by the 
team’s determination to improve safety for everyone involved. When carried 
out in an enclosed space, sandblasting generates high levels of both noise and 
dust. The robot is now responsible for carrying out the work, while a member 
of staff controls it remotely using a computer and joystick.

“We’ve also used the robot for pipe painting. It’s responsible for applying the 
paint but also checking the results,” Anved Aarbakke says.

Petrojarl Knarr opererer i Nordsjøen, om-
trent 120 kilometer fra Norskekysten.

Ifølge Daglig Leder Anved Aarbakke er 
dette et av de første prosjektene hvor 
Kymsol også får vise hele spekteret av sin 
faglige kompetanse til en kunde i Norge.

- Her har våre finske og norske medar-
beidere jobbet sammen på en eneståen-
de måte og virkelig vist hva vi kan få til, 
sier han.

Selskapet Teekay, som eier oljeproduk-
sjonsskipet, samt Shell, som er opera-
tor, har gitt positive tilbakemeldinger om 
kvaliteten og effektiviteten på arbeidet til 
Kymsol.

prosjekter i Finland. Aarbakke sier at han 
har oppdaget at selskapet absolutt har 
noe å gi i Finland.

- Vi har fått mange positive tilbakemel-
dinger på den høye kvaliteten på arbei-
det. Vi blir enda mer konkurransedyktige 
når vi tilbyr kundene våre komplette tje-
nestepakker, sier han.

Hjelp av en robot

I Norge har Kymsol utviklet en robot til 
overflatebehandlingen, som brukes til 
sandblåsing av innsiden på rør. Bakgrun-
nen til dette var først og fremst forbe-
dring av sikkerheten. Sandblåsing i et 
lukket rom medfører mye støy og støv. 
Roboten utfører blåsingen fjernstyrt med 
datamaskin og joystick.

- Vi har også brukt roboten til maling av 
rør. Den både maler og kontrollerer re-
sultatet, forteller Anved Aarbakke.

Lang erfaring

Kymsol har jobbet med overflatebehand-
ling i Norge i snart et halvt århundre, og 
de er landets eldste bedrift i bransjen. 
Kymsol har samlet seg en solid erfaring i 
bruk av forskjellige metoder og systemer 
i overflatebehandlingen. 

- Vi har med oss denne kompetansen og 
erfaringen i alle prosjektene vi gjennom-
fører. Kundene våre vet at de kan stole på 
vår faglige kompetanse og erfaring, sier 
Aarbakke, som med god grunn kan kalles 
for Norges Mr. Overflatebehandling.

I løpet av sommeren var det norske spe-
sialister i overflatebehandling med i flere 

Tekst Text
Kari Arokylä

 Store moduler i Subsea industrien.
 Grand painting targets of the    

 Subsea industry. 

 Sprøytemaler i aksjon.
 Painter doing painting work. 

 Bygging av stillas og inndekking 
 på arbeidsstedet.
 Building of scaffolds and 
 weatherprotection at the site.

 Robot som sandblåser innvendig 
 i rørgate.
 Robot used for internal pipe blasting.
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Kymsol tilbyr nå kundene mer altomfat-
tende tjenester med en høyere kvalitet 
– om de befinner seg i Finland, ellers i 
Norden og Europa, eller for eksempel i 
Sør-Amerika. Nå for tiden består den 
dekkende pakken av industriisolering, 
overflatebehandling samt stillaser med 
værbeskyttelse. 

Økonomidirektør i Kymsol, Janne Koske-
lainen, poengterer at å knytte sammen 
stillaser og isolering i høyden eller over-
flatebehandling, gir betydelige fordeler 
for kundene. 

- Kundene får alle tjenestene de trenger 
fra ett sted. Dette gir effektive prosjekter, 
et førsteklasses resultat og lavere kost-
nader, forklarer han.

Stillaser og isolasjon til Norge

Tjenestepakken styrker Kymsols stilling 
på markedet betydelig. Et godt eksempel 
på dette er Norge.

Altomfattende  
tjenester på det  
internasjonale markedet  

- Vi har lenge vært kjent i Norge som ek-
sperter på overflatebehandling, men nå 
får kundene også stillaser fra oss. I tillegg 
kan vi tilby kundene industriisoleringstje-
nester i høy kvalitet, sier Daglig Leder 
Anved Aarbakke fornøyd. 

Ifølge Aarbakke kan man nå helt fra be-
gynnelsen av planlegge stillasene slik, at 
alle tjenesteleverandørene som er med i 
et bestemt prosjekt kan bruke den sam-
me stillasrammen.

- Med videre konsoller til stillasene byg-
ger man så den riktige monteringsav-
standen til alle i hver enkelte del av pro-
sjektet. Man trenger ikke å demontere 
og montere stillasene flere ganger. Dette 
gjør at man sparer både tid, arbeid og 
penger, sier han.

I Kymsol kommer kompetansen innen in-
dustriisolering og arbeidsstillaser fra Fin-
land; mens overflatebehandlingen kom-
mer fra Norge. I løpet av det siste året har 
de overført kompetanse frem og tilbake 
på en effektiv måte. 

Stillasvirksomheten i utvikling

I løpet av det siste året har Kymsol ef-
fektivisert og fornyet stillasvirksomhe-
ten på mange måter. Ifølge økonomi- 
direktør Janne Koskelainen har selska-
pet blant annet tatt i bruk program for 
administrering og planlegging av stillas-
beholdningen på en dekkende måte.

- Ved hjelp av administreringsprogram-
met holder vi oss nøye oppdatert om 
hvilke stillaser som er i bruk og hvor; og 
samtidig vet vi hvilke stillaser som er le-
dige. Ved hjelp av planleggingsprogram-
met kan vi planlegge stillasene både til 
bygge- og industriformål på en effektiv 
måte, forteller han.

Ifølge Koskelainen kan Kymsol også tilby 
kundene sine muligheten til å selv følge 
med på tidsplanen for bygging og de-
montering av stillasene de bruker samt 
leiekostnader og de ukentlige sikkerhets-
kontrollene av disse.

Kymsol offering full range  
of services for the international 
market 
Kymsol is now well-placed to offer a more comprehensive and even higher 
quality range of services for customers across Finland, the Nordic countries, 
Europe and South America. The company’s service offering covers industrial 
insulation, surface treatments and scaffolding including weather protection. 

Kymsol Sales Director Janne Koskelainen says that when the scaffolding, 
insulation and surface treatment services are provided by a single supplier, it’s 
the customer that ultimately reaps the benefits. 

“We’re delighted that we’re now in a position to provide our services on a 
one-stop-shop basis for our customers. They will see smooth and efficient 
project management, high quality results and lower costs, every time,” he says. 

Scaffolding and insulation services for Norway

The comprehensive new service package will be a significant boost for Kym-
sol’s market position, as demonstrated by the developments in Norway.

“We already have a great reputation across Norway as surface treatment 
specialists, but we’ll now be in a position to supply scaffolding services for our 
customers too, along with high-quality industrial insulation solutions,” Anved 
Aarbakke, General Manager Norway, said. 

At Kymsol, scaffolding and industrial insulation expertise comes from Fin-
land while the Norwegian team are the surface treatment specialists. Over the 
past few years, the teams have worked well together, pooling their expertise. 
Kymsol has recently taken steps to streamline and update its scaffolding ser-
vices, including adopting new project management and design software.

The latest developments involving Kymsol’s scaffolding services have been 
prompted by a new partnership between Kymsol and German scaffolding man-
ufacturer Alfix. Kymsol now acts as a distributor for Alfix in Northern Finland, 
at Neste’s Kulloo refinery, in Chile and across the South American Mercosur 
trade bloc.

Samarbeid med Alfix

Samarbeidet Kymsol har knyttet med 
den tyske stillasprodusenten Alfix er 
også en del av utviklingen av stillasvirks-
omheten. Gjennom dette samarbeidet 
opererer Kymsol som Alfix-forhandler i 
Nord-Finland og Neste-området i Kulloo 
i Finland samt i Chile og Mercosur-områ-
det i Sør-Amerika.

Janne Koskelainen mener at samarbeids-
avtalen blant annet er viktig fordi den gir 
Kymsol en direkte forbindelse med pro-
dusenten av stillasene. For Kymsol, som 
sikter seg sterkt inn på det sydamerikan-
ske markedet, er samarbeidet med det 
tyske selskapet også viktig fordi de på 
denne måten kan forsikre seg om at stil-
lasene passer til de sydamerikanske kun-
dene og behovene og tidsplanene deres.

Tekst Text
Kari Arokylä

Kymsol tilbyr omfattende 
ISO-tjenester.
Kymsol offers comprehensive  
ISS services.
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Inntaksluken  
på Merikoski vannkraft-
verk fikk ny overflate
Overflatebehandling Kymsols 
nye forretningsgren  

En av de tre inntakslukene på Merikoski 
vannkraftverk i Oulu fikk ny overflatebe-
handling i sommer. Det var stort behov 
for renovering, for kraftverket, som eies 
av energiselskapet Oulun Energia, ble 
bygd allerede på 1940-tallet. Inntakslu-
ken var original og laget i 1948. 

Overflatebehandlingen av inntaksluken 
samt byggingen av stillasene man treng-
te til arbeidet ble utført av Kymsol – som 
lyktes suverent med prosjektet. 

- Arbeidet ble utført i utfordrende om-
givelser og på alle måter som avtalt og 
med høy kvalitet, sier vedlikeholdsinge-
niør i Oulun Energia, Samuli Korpela.

Ny kompetanse fra Norge

Kymsol utvidet virksomheten og kompe-
tansen til overflatebehandling sommeren 
2017, da de gikk inn som eiere av norske 
Solid Vedlikehold AS. Det norske sel-
skapet har spesialisert seg på krevende 
overflatebehandling i industrien, i ener-
giproduksjon, i infrastrukturutbygging 
samt i olje- og gassindustrien.

Etter at Kymsol kjøpte selskapet, har de 
rukket å utføre flere overflatebehand-

lingsprosjekter også i Finland. Bygge-
plassleder Pasi Lehtinen har drevet sel-
skapets virksomhet i bransjen i Finland 
fra juni sist sommer. Han forteller at inn-
taksluken på Merikoski vannkraftverk er 
et typisk overflatebehandlingsprosjekt 
for dem. 

- Formålet er fremfor alt å beskytte for-
skjellige objekter, som demningsluker, 
bruer og tanker mot korrosjon samt å 
forlenge levetiden til disse. I Norge er 
også objekter knytter til oljeindustrien – 
og spesielt off shore-virksomhet viktige, 
forteller han.

Krevende oppdrag

Overflatebehandlingen av en inntaksluke 
på et vannkraftverk er en overraskende 
krevende oppgave. Inntaksluken befinner 
seg inne i kraftverket, og for å komme 
fram til luken, må man bygge en arbeids-
demning som holder vannmassene unna 
foran den. Inntaksluken er heller ikke 
noen liten sak. På Merikoski vannkraft-
verk er luken tolv meter høy og har et 
areal på 1 040 kvadratmeter.

En annen krevende oppgave var byggin-
gen av stillasene på den trange plassen 
inne i kraftverket og rundt inntaksluken, 
som hadde en lett konveks fasong. 

Jan Toivonen, som jobber som arbeids-
leder for overflatebehandlingen, forteller 
at overflatebehandlingen vanligvis inne-
holder blåserensing – eller sandblåsing 
på hverdagsspråk – samt maling. Ma-
lingen man bruker avhenger av objektet 
man skal beskytte. 

- Som oftest bruker vi epoxy- eller po-
lyuretanmaling, forklarer han.

Kymsol gjennomfører overflatebehand-
lingen på en svært miljøvennlig måte. De 
tar vare på blåsesanden så nøyaktig de 
kan, bruker prosesser og utstyr som er til 
liten belastning for miljøet og legger vekt 
på gjenvinning.

Omfattende one stop-tjenester

Pasi Lehtinen synes at tilføyelsen av 
overflatebehandling i tjenestetilbudet, 
som skjedde via bedriftskjøpet somme-
ren 2017, er helt enestående. Det har gitt 
selskapet, som har spesialisert seg på 
isolering og stillastjenester, en helt ny 
støttepilar. Samtidig har selskapets evner 
til å betjene kundene blitt bedre.

- Isolering og overflatebehandling krever 
ofte bygging av arbeidsstillaser. Nå kan 
vi tilby omfattende og komplette pakker 
med stillaser både til isolering og over-

flatebehandling til kundene – etter one 
stop-prinsippet. Dette gjør at kunden 
sparer masse tid og arbeid, forklarer han.
Den norske kompetansen har vært en 
viktig hjelp i oppstarten av Kymsols virks-
omhet innen overflatebehandling. Solid 
Vedlikehold har førti års erfaring i bran-
sjen, som de har samlet opp under svært 
krevende forhold. Nordmennene har nå 
overført sine fagkunnskaper til Finland i 
litt over ett års tid, og de har vært med 
på prosjektene som er gjennomført der.

Et stort marked

Byggeplassleder Lehtinen er overbevist 
om at Finland har et stort marked. Vi 
har for eksempel hundrevis av bruer som 
trenger overflatebehandling. Det er også 
nok å gjøre når det gjelder andre infra-
strukturkonstruksjoner og for eksempel 
vannkraftverk. Og man trenger slett ikke 
å begrense markedet til dette landet – 
for eksport av overflatebehandling er 
også fullt mulig. 

- Vi har gode vekstmuligheter. Kundene 
setter pris på at de samtidig kan få både 
overflatebehandling og stillastjenester 
fra Kymsol. I tillegg kan vi helt sikkert 
tilby kundene våre konkurransedyktige 
tjenester, både når det gjelder pris og 
kvalitet, sier han.

New surface for intake gate  
at Merikoski hydroelectric power 
station
Kymsol launches new surface treatment service 

Kymsol completed a surface treatment on one of the three intake gates at 
Merikoski power plant in Oulu, Finland last summer. The intake gate was very 
much due for refurbishment as it is an original dating back to when the plant 
was first built in the 1940s. 

Kymsol carried out the surface treatment and supplied the scaffolding for 
the project, with excellent results. 

“The project took place in a very challenging environment but everything 
went perfectly according to plan, and we’re very happy with the outcome,” 
Samuli Korpela, Maintenance Engineer at Oulun Energia, said.

Norwegian expertise on board

In summer 2017, Kymsol underwent an expansion gaining significant new ex-
pertise in surface treatment services along the way. The Norwegian company 
specialises in complex surface treatment services for the manufacturing, en-
ergy, infrastructure development and oil and gas industries.

Following the purchase, Kymsol has already carried out a number of surface 
treatment projects in Finland, where the surface treatment operation is run by 
site manager Pasi Lehtinen. 

“The purpose of these treatments is to provide protection to a whole range 
of parts, including spillway gates, bridges and containers, and to extend their 
life span. Our Norwegian counterparts specialise in oil industry projects, par-
ticularly offshore environments,” he explains.

The ultimate one-stop service provider

Pasi Lehtinen is pleased that Kymsol is now offering surface treatments along-
side industrial insulation and scaffolding services as it puts the business on a 
stronger footing and allows it to provide an even better service to customers.

“When you’re doing insulation and surface treatment work, more often than 
not you need scaffolding as well. It’s great that we’re now able to offer a com-
prehensive one-stop package of services for our insulation and surface treat-
ment customers. It saves them both time and effort,” he says.

Kymsol’s surface treatment services have got off to an excellent start in 
Finland thanks to the expertise and four-decade-long track record in Norway. 
For the past year, the Norwegian team have been contributing their expertise 
to projects in Finland.

Tekst Text
Kari Arokylä

Luftkompressor og avfukter for å kontrollere  
klimaforholdene på arbeidsstedet.
Air compressor and air heater for administration 
of the moisture conditions on the site.

 Vannkraftverkets flomluke er 12 m høy 
 og det var 1 200 m2 med overflate som  
 skulle males.
 The floodgate of the hydroelectric   
 power plant is 12 m high and there was  
 1 000 m2 surface to be painted over. 

 Kontroll over klimaforholdene er 
 ekstremt viktig for å oppnå det beste  
 sluttresultatet.
 The control of surrounding conditions   
 on the site is extremely important to   
 reach the high-quality final result. 
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Effective Dispute Resolution
– on and off the site

Lindfors & Co Attorneys at Law Ltd.
tel. +358 20 762 2510
Aleksanterinkatu 17

00100 Helsinki
Finland

www.lindforsco.com Overflatebehandlingsprosjekt  
etter one stop shop-prinsippet
Kymsol bygde stillaser og utførte overflatebehandlingen  
av jernbanebru over Kaakamojoki-elven

Kymsol delivers joined-up one-
stop surface treatment service
Kymsol provided scaffolding and surface treatment service  
for railway bridge refurbishment at Kaakamojoki

Kymsol’s joined-up one-stop approach again proved effective last summer 
when the company provided scaffolding and surface treatment services as 
part of a project to refurbish the Kaakamojoki railway bridge in Tornio. Site 
Manager Pasi Lehtinen says Kymsol’s ability to provide both services offers a 
host of benefits to everyone involved.

“On a project like this, we have the ability to come in and assume full re-
sponsibility for everything. It means you have better information sharing, in-
creased flexibility and improved workplace safety. Our customers benefit from 
high-quality finishes, competitive pricing and on-time delivery,” he explains. 

Built post-war, the Kaakamojoki railway bridge was already beginning to suf-
fer from corrosion, but thanks to Kymsol’s intervention it’s now stronger than 
ever. The team included staff from Kymsol’s Norwegian office, who have a 
proven track record of complex projects of this kind.

One stop shop-prinsippet, som Kymsol 
benytter, viste seg fra sine beste sider 
når selskapet utførte overflatebehand-
lingen av jernbanebrua over Kaakamo-
joki i Tornio samt stillasarbeidet knyttet 
til oppdraget i sommer. Byggeplassleder 
Pasi Lehtinen fra Kymsol forteller at sel-
skapets evne til å tilby begge arbeidsfa-
sene bringer med seg mange fordeler.

- Vi tar hele ansvaret for prosjektet. Det-
te betyr bedre informasjonsflyt, en mer 
fleksibel gjennomføring av arbeidet samt 
høyere sikkerhet. For kunden kommer 
dette frem i form av god kvalitet på over-
flatebehandlingen, konkurransedyktige 
priser samt overhold av tidsplanen, kon-
kluderer han.

I prosjektet, som startet i juni og var 
ferdig i august, fikk jernbanebrua over 
Kaakamojoki en helt ny overflate. Pasi 
Lehtinen forteller at brua, som er bygd 
etter krigen, hadde fått store korrosjons-
skader. Konstruksjonen er en såkalt na-
glet bru.

Hovedfasene i overflatebehandlingen 
som Kymsol gjennomførte, var vask av 
brua, spyling, dvs. sandblåsing, tolags 
grunnmaling og tolags overflatemaling. 

Dessuten bestod prosjektet blant annet 
av å legge kitt i åpninger samt maling av 
hver enkelt nagle med pensel.

- Før selve overflatebehandlingen byg-
de vi arbeidsstillaser og værbeskyttelser 
rundt brua. Vi bygde også stillaser under 

brua, for dette trengte vi til oppsamling 
av sand fra sandblåsingen.

Det var også norske ansatte i Kymsol med 
i arbeidet med Kaakamojoki jernbanebru, 
som hadde lang erfaring innen krevende 
overflatebehandling. 

Tekst Text
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Thinking  
the way forward

WORLDWIDE PROJECTS

• Cost Calculation
• Mode of Transport Planning
• Route Planning
• Cargo Surveys
• Heavy Lift Transport
• Oversize Cargo Transport
• Worldwide Destinations
• Sea, Air, Rail, and Road Transportations

For more information visit  
www.hacklinlogistics.com

Or contact
Mr. Tomas Malmström
By phone: +358 40 746 2460
Ny E-mail: Tomas.Malmström@hacklin.fi 
Oy Hacklin Logistics Ltd
Lars Socnkin Kaari 14, 02600 Espoo, Finland
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Veldedighet på sykkel

Paris er et fint reisemål, men det er ikke 
mange som sykler godt over to hundre 
mil for å komme dit. Det gjorde prosjek-
tingeniør Mia Mäläskä, som jobber med 
tilbudsberegning i Kumppi Group i Oulu, 
sist sommer. 

Mäläskä syklet ikke alene, men hun del-
tok i veldedighetsrittet Team Rynkeby 
– God Morgon, som er arrangert flere 
ganger, hvor målet er Prairie du Cercle 
Sud-plassen i Paris.

Når hun kom i mål, vakte dette flere for-
skjellige følelser.

- På den ene siden var jeg lettet - jobben 
var jo gjort. Men på den andre siden var 
det litt trist. Vi var en fin gjeng, reisen var 
fantastisk og den gikk til syvende og sist 
fort, forteller hun.

Men den var jo også krevende. Reisen til 
den finske gruppen, som startet i Helsin-
ki den 29. juni og sluttet den 7. juli, var 

ikke fri for overraskelser, muskelsmerter 
og gnagsår. Likevel gikk det hele lettere 
enn Mäläskä hadde forestilt seg.

Veldedighet

Team Rynkeby er et europeisk veldedig-
hetsprosjekt og sykkelarrangement, hvor 
det danske selskapet Rynkeby Foods A/S 
er hovedsponsor. Sykkellag fra forskjelli-
ge land sykler til Paris, og i tillegg sam-
ler de inn penger til alvorlig syke barn fra 
sponsorene. Mäläskä hadde tre sponso-
rer - og en av dem var Kymppi Group.

Sist sommer hadde Team Rynkeby-ar-
rangementet alt i alt 48 lag, hvor til sam-
men 1 900 deltakere syklet fra Finland, 
Danmark, Sverige, Norge, Island og Fær-
øyene. 

- Finland hadde sju lag fra forskjellige 
byer. Hvert lag hadde 30-40 syklister, 
forteller Mia Mäläskä.

Sist sommer samlet hele det interna-
sjonale Team Rynkeby-laget inn omtrent 
8,84 millioner euro fra sine sponsorer. 
Andelen til finnene var på nesten 890 
000 euro, som gikk til barnekreftforen-
ingen Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö 
og kreftforeningen for barn og unge, Syl-
via ry. 

Mia Mäläskä har en god personlig grunn 
til til å delta i arbeidet mot kreft, for be-
stefaren hennes døde av sykdommen. 

Mye trening

Den lange sykkelturen krever masse for-
beredelser. Sist vinter og vår trente Mia 
Mäläskä spinning sammen med Team 
Rynkeby-gruppen i Oulu to ganger i uken 
og deltok i tre timers turer med stavgåing 
hver søndag. Hun spilte også innebandy 
to ganger i uken og danset tre timer i 
uken. Mäläskä var også med i Syöte-rittet 
i juni, som bestod av to dager med 200 
km sykling.

Mia Mäläskä deltok i Team Rynkeby-arrangementet sist sommer  
– og syklet fra Helsinki til Paris

Nå er Mäläskä allerede med i teamet som 
forbereder seg til Team Rynkeby-racet 
neste sommer. Det gode formålet samt 
samholdet i teamet er inspirerende. For 
Mäläskä er den felles treningen til opp-
draget er like viktig som selve sykkeltu-
ren til Paris – selv om det av og til kan 
være litt tøft.  De positive virkningene av 
idretten veier likevel mye mer i vektskå-
len.

- Idretten gir masse energi både på jobb 
og hjemme. Og så er det gøy. Så får man 
også bedre matlyst, sier hun muntert.
Etter en tur til Paris er Mia Mäläskä blitt 
klokere, og hun vet hva hun må satse på 
i treningen: - Jeg må bli sterkere i lårene, 
så jeg klarer meg bedre i de europeiske 
bakkene. 

Cycling for charity
Last summer, Mia Mäläskä completed a cycle ride from Helsinki to Paris as 
part of the Team Rynkeby charity bikeathon

Paris might be the city of love but not many people are so enamoured with the 
French capital that they’d be prepared to cycle thousands of kilometres just to 
get there. That, however, is precisely what Mia Mäläskä, Kymsol´s Project Engi-
neer working as part of the tendering team in the Oulu office, did last summer. 

Fortunately, Mia didn’t have to complete this feat of endurance on her own 
as she did it as part of the Team Rynkeby – God Morgon charity bikeathon that 
finished at the Prairie du Cercle Sud in Paris. Crossing the finishing line brought 
mixed emotions for Mia.

“In some ways I was happy and relieved because I knew we’d achieved this 
amazing thing, but I also felt a bit sad at the same time. Our team was great 
and, all in all, the journey went really well.”

The Finnish team set off from Helsinki on 29 June, arriving in Paris on 7 July. 

Pedalling for a good cause

Team Rynkeby is a European charity initiative sponsored by Danish food man-
ufacturer Rynkeby Foods A/S. The Rynkeby bikeathon sees teams from many 
different countries riding all the way to Paris while raising funds for children 
with serious illnesses. Last summer’s event attracted 48 teams and 1,900 cy-
clists from Finland, Denmark, Sweden, Norway, Iceland and the Faroe Islands.

In total, the teams succeeded in raising EUR 8.84 million for charity. 
“I was very fortunate to have the support of three sponsors, including Kym-

sol,” Mia says.
She was motivated to raise funds for the fight against cancer as her beloved 

grandad died of the disease. 
Because of the distance involved, it was important for Mia to make sure she 

was well prepared for the challenge. She did her training both on her own and 
with her local Team Rynkeby group using a programme that involved everything 
from dance and spinning classes to Nordic walking and floorball. She has now 
joined a team that’s already in training for next summer’s challenge. Mia loves 
the Rynkeby cycle challenge because of the camaraderie and the chance to 
make a difference.

Tekst Text
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Mia Mäläskä syklet 1 200 km fra 
Helsinki, Finland til Paris, Frankrike.
Mia Mäläskä pedalled 1 200 km  
from Helsinki, Finland to Paris, 
France.
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Avdelingssekretær Gro Ellen Johansen 
er en av de ansatte i Kymsol Norge. Hun 
forteller om seg selv nedenfor:

Jeg bor i et gammelt hus sammen med 
min svenske kjæreste Mattis. Jeg har 
ingen barn, bortsett fra Karlsson, som 
er en ett år gammel cockerspaniel. Jeg 
elsker hunden min, friluftsliv og reising, 
og jeg liker å kose meg med god mat og 
vin sammen med kjæresten min. Jeg har 
sterke politiske meninger og elsker å dis-
kutere. Selv om de fleste arbeidskamera-
tene mine skulle ønske jeg kunne holde 
munn når jeg setter skikkelig i gang!

Jeg har finske røtter på farssiden. Tipp-
tipptippoldefaren min flyttet fra Ala-Rau-

Gro Ellen Johansen:   
‘Jeg elsker å være utendørs 
og å lytte til god musikk’

Gro Ellen Johansen:  
“I love the outdoors and  
good music”
Gro Ellen Johansen works at Kymsol Norway as a Department Ad-
ministrator. Here, she introduces herself:

I live in a really old house with my Swedish boyfriend Mattis. We 
have no kids except for our fur baby Karlsson, a one-year-old cock-
erspaniel. My favourite things in the world are my dog, spending 
time in the great outdoors and travelling. My boyfriend and I also 
like to dine in style and enjoy delicious food and wine. I have very 
strong political opinions, and I love a good debate. My colleagues 
would probably prefer it if I didn’t spend quite so much time on my 
soapbox!

I’m part Finnish on my father’s side. My great-great-great-great-
grandfather was from Ala-Raumo but emigrated to Sweden before 
settling in Finnmark in Norway. 

I joined Kymsol (former Solid Vedlikehold) in 2007. I really love my 
job, and it is a big part of my life. When Karlsson was still a puppy, 
I could bring him to the office. The great thing about working here 
is that you are given a lot of freedom to manage your own time. 
My colleagues are great, too. Obviously, things are busy as well and 
every day brings new challenges.

Most days I go for a walk by the sea or up a hill or even just treat 
myself to a little stroll around our neighborhood – I love getting out and about. 
You can follow what Karlsson and I get up to on Instagram (https://www.ins-
tagram.com/karlssonthecockerspaniel). I live in the historic village of Telavåg. 
There’s lots to see and do here.

Music is really important to me. I listen to anything from Beethoven and 
pop to Finnish goth rockers Entwine. Spotify is fantastic! Before Spotify came 
along, you just couldn’t access music like this. You can even find Sotra Brass, 
the orchestra I play in, on Spotify.

Sotra Brass is a wind orchestra, we play all kinds of music. I play the tenor 
horn. I first started playing it back in 2013. My boyfriend and Karlsson are both 
very patient, I practice at home a lot and they never complain!

mo til Sverige og derfra videre til Finn-
mark. 

Jeg har jobbet i Kymsol (Solid Vedlike-
hold) fra 2007. Jeg liker jobben min, og 
den er en stor del av livet mitt. Når Karls-
son var valp, kunne jeg av og til ta ham 
med meg på jobb. En annen positiv ting 
er at her kan man styre dagen sin selv. 
Arbeidskameratene er også helt topp. 
Det er ofte travelt, og det kommer stadig 
nye utfordringer.

Daglige turer langs sjøen, på åsene el-
ler bare i nabolaget er viktige for meg. 
Livet mitt med Karlsson kan man følge 
på Instagram (karlssonthecocerspaniel). 

Hjembygda mi, Telavåg, er et historisk 
sted. Her er det mye å se på.

Musikk har også en viktig plass i livet 
mitt. Jeg hører like gjerne på Beethoven 
som på pop-musikk og til og med finsk 
gothrock, som for eksempel Entwine. 
Spotify er fantastisk! Aldri før har det 
vært så mye musikk tilgjengelig. Også 
Sotra Brass – hvor jeg selv spiller – er 
på Spotify.

Sotra Brass er et blåseorkester, som spil-
ler all slags musikk. Instrumentet mitt er 
althorn. Jeg begynte å spille i 2013. Mattis 
og Karlsson kan bli litt lei, for jeg øver 
også mye hjemme.
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ALFIX is renowned throughout Europe as an innovative 
and well-established manufacturer of façade and 
modular scaffolding systems, mobile scaffolding tower 
systems and roofing systems. 

By supporting our customers with the financing and the 
technical planning of their scaffoldings, we are particu-
larly committed to our customers. 

We have committed ourselves to “made in Germany“ 
– guaranteeing you a long life cycle, safe and reliable 
functioning and easy handling. 

Convince yourself of o

HIGH-QUALITY SCAFFOLDING FOR CUSTOMERS WITH HIGH EXPECTATIONS

www.alfix-systems.com

ALFIX MODUL MULTI 

Suitable for: 

· any kind of façade scaffolding

· complex solutions for industrial scaffolding 

· heavy-duty and support scaffolding structures

· shipyards and offshore applications

ALFIX VARIO WEATHER PROTECTION ROOF

The benefits at a glance:

· fully compatible with all other scaffolding systems
· saves up to 50% assembly time thanks to modular design 
· low dead weight
· double-track keder profile 

www.temporary-roof.com 

ALFIX FAÇADE

The benefits of the ALFIX Façade Scaffold System:

· highly economic use 
· high level of security
· quick-assembly scaffolding system
· high accuracy of fit
· exceptionally durable
· dead weight optimisation

Langhennersdorfer Straße 15 . D – 09603 Großschirma . Phone: +49 (0) 37328 800 100 . Fax: +49 (0) 37328 800 199 . Mail: order@alfix-systems.com
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Datterselskapet arbei-
der allerede i Chile  
– prøver fremfor alt å 
få kunder blant verdens 
største papirmassepro-
dusenter
Telefonen ringer i fjerne Chile. Det er 
langt på ettermiddagen i Finland, men i 
Chile er det tidlig om morgenen. Forret-
ningsdirektør Jukka Heikkinen, som har 
startet arbeidsdagen sin tidlig i dag, sva-
rer på telefonen. Sami Mäntynen, opera-
tiv leder i Kymsols datterselskap i Chile, 
er også til stede på selskapets kontor i 
Concepción.

Heikkinen og Mäntynen har en krevende 
oppgave i Chile.

- Vi skal skaffe Kymsol et varig og stabilt 
fotfeste på det søramerikanske marke-
det i bransjen, lover de.

Kymsol satser  
på en sterk posisjon  
i Sør-Amerika

I tillegg til Chile, prøver Kymsols nyopp-
rettede datterskap Kymsol SpA Chile – 
Kymsol Service Center South America, 
først og fremst å skaffe seg kunder i Uru-
guay og Argentina 

Kick off-mannen fra Oulu

Jukka Heikkinen har nettopp kommet 
fra Oulu til Chile, for være der i ett års 
tid og støtte det ferske datterselskapet i 
startfasen. Han beskriver seg selv som en 
kick off-mann. Mäntynen blir for sin del 
værende for å jobbe i Chile, som allerede 
har vært hjemlandet hans i over ti år.

Kymsol SpA Chile tilbyr hele Kymsols tje-
nestesortiment til sine søramerikanske 
kunder: forberedelser, vedlikehold, iso-
leringskompetanse i isoleringsbransjen, 
overflatebehandling samt salg og utleie 
av stillaser. Målet er at samarbeidsavta-
lene med kundene danner så omfattende 
tjenestepakker som mulig. Da får også 
kundene mest utbytte av samarbeidet. 

Ifølge Sami Mäntynen er målet også å 
knytte langvarige tjenesteavtaler – og 
ikke bare tidsbegrensede fabrikkprosjek-
ter. Det er stor interesse for tjenestene 
det finske selskapet kan tilby i Sør-Ame-
rika. 

- Her setter man pris på den europeiske 
tenkemåten: effektivitet, sikkerhet og ny 
teknologi. Alt dette kan vi tilby Sør-Ame-
rika, konkluderer Mäntynen.

Papirmassefabrikkenes verdensdel

Ifølge Jukka Heikkinen prøver Kymsol 
først og fremst å få kunder blant de sør-
amerikanske papirmassefabrikkene, som 
det er mange av.

- Bare i Chile er det bortimot tjue av 
dem. Her finner du blant annet Arauco 
og CMPC, som hører med til de største 
produsentene av markedspapirmasse i 
verden. Arauco har fem papirmassefa-
brikker i Chile og én i Argentina. Nå byg-
ger de en kjempe på 1,56 millioner tonn 
i Chile. I tillegg eier Arauco halvparten av 

papirmassefabrikken Montes del Plata 
sammen med Stora Enso. Fabrikken har 
en kapasitet på 1,4 millioner tonn papir-
masse i året, forteller han.

Kymsol har ikke gått inn i den nye ver-
densdelen helt uten forberedelser. Tan-
ken på å starte opp i Chile har modnet 
seg fram helt fra 2014. I tillegg har sel-
skapet erfaring fra to større sørameri-
kanske papirmasseprosjekter i tidlige år. 
I 2006–2008 var Kymsol (tidl. Kymppi 
Group) med på byggingen av en papir-
massefabrikk i Fray Bentos i Uruguay; og 
i 2012-2014 i Montes del Plata. Den først-
nevnte tilhører nå UPM, og den andre 
eies felles av Stora Enso og Arauco. 

Når det gjelder stillasløsningene, opere-
rer den tyske stillasfabrikken Alfix som 
Kymsols samarbeidspartner i Sør-Ameri-
ka. Oulu-selskapet har eneretten på salg 
av Alfix-stillasene i hele Mercosur-områ-
det.
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Kymsol seeks top spot  
in South American market
Kymsol’s new subsidiary has hit the ground running in Chile and is 
already reaching out to the world’s largest pulp producers.

A telephone rings an ocean and a continent away in Chile. It’s picked up by 
Jukka Heikkinen, Business Director at Kymsol. He is joined at the company’s 
base in Concepción by Sami Mäntynen, Operative Director at Kymsol SpA Chile 
– Kymsol Service Center South America, Kymsol’s Chilean subsidiary. 

Together, the pair face a not inconsiderable yet exciting challenge.
“We’re here to secure a strong foothold on the South American market for 

Kymsol,” they both say.
Kymsol’s newly founded subsidiary has its sights set on new customers in 

Chile, Argentinia and Uruguay. Juha Heikkinen, newly arrived from the compa-
ny’s Oulu office, will be in Chile for a year to oversee the launch, while Mänty-
nen will remain permanently in Chile, his adopted home for the past decade.

Full range of services on offer

Kymsol SpA Chile’s customers will be able to avail themselves of Kymsol’s 
entire service portfolio comprising prefabrication, maintenance, specialist ser-
vices, surface treatments and scaffolding sales and rental.

“Our aim is to secure contracts comprising as comprehensive a range of ser-
vices as possible, as that represents a definite win-win for all parties,” Jukka 
Heikkinen says. 

According to Sami Mäntynen, Kymsol is looking for long-term partnerships 
in South America, not just fixed-term projects. So far, the Finnish newcomer is 
attracting plenty of interest. 

“There’s huge demand here for the European way of doing things: high pro-
ductivity, excellent workplace safety and real commitment to technological 
innovation,” Mäntynen points out.

The primary focus for Kymsol, Heikkinen says, is on the large South American 
pulp producers. The company already has prior experience of two large mill 
projects in Uruguay.

In South America, they’re working in partnership with German scaffolding 
specialists Alfix, with whom they have signed an exclusive distribution deal for 
the entire Mercosur trading bloc.

 Neonskilt klart for montering.
 Neon sign ready for assembly. 

 Produksjonslokalene i Conception 
 klare til å betjene kundene.
 Productionfacilities in Conceptión 
 ready to serve customers. 

 Jukka Heikkinen på jobb.
 Jukka Heikkinen working.
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MER INFORMASJON
PAROC.NO

Paroc er din profesjonelle partner for 
isolasjonsløsninger til prosessindustrien. Med over 
80 års erfaring, kan du stole på vår kunnskap og 
service til dine industrielle isolasjonsprosjekter. 

Metsä Group konsernets neste generasjons 
bioproduktfabrikk i Äänekoski, Finland, 
er den største investeringen i den finske 
skogindustriens historie. Paroc er den viktigste 
isolasjonsleverandøren til dette prosjektet. 

 ENERGIEFFEKTIVE  
ISOLASJONS- 

LØSNINGER
FOR DE MEST KREVENDE 

APPLIKASJONENE  
I INDUSTRIEN
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kymsol.com
info@kymsol.com

Phone Finland +358 201 881 100 
Phone Norway +47 56 314 300 


