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CSI Composite Solutions and Innovations Oy ostaa entisen Hallin
Varuskunnan Teknillisen Koulun
Komposiittiteknologiaan erikoistunut CSI Composite Solutions and Innovations Oy
ostaa Jämsän Hallissa sijaitsevan entisen Varuskunnan Teknillisen Koulun ja 5, 6 ha:n
maa-alueen.
Muutostöiden valmistuttua yhtiöllä on käytössä lähes 8000 m2:n
tuotantolaitos ja koko yhtiön toiminta siirtyy Jämsän Halliin. Nykyisin yhtiö toimii
Mänttä-Vilppulassa. Liikevaihto oli kesäkuussa päättyneellä tilikaudella 2,6 m€ ja yhtiö
työllistää 20 henkeä.
”Tarve tuottaa energiatehokkaampia ja matalamman elinkaarikustannuksen ratkaisuja kasvattaa
komposiittimarkkina maailmanlaajuisesti yli 5 mrd euron vuosivauhdilla. Hiilikuidun käyttö kasvaa yli 10%
vuodessa. Olemme panostaneet viime vuosina valmistusteknologioihin, referenssit ovat kunnossa ja me
aiomme ottaa tästä kasvusta oman siivumme!”, toteaa yhtiön osakas ja hallituksen puheenjohtaja Jani
Korpimäki.
”Kesäkuussa päättyneellä tilikaudella liikevaihtomme kasvoi lähes 50% ja teimme neljännen perättäisen
voitollisen tilinpäätöksen. Asiakaskunnassamme on useita, todella vahvoja globaalisti toimivia yrityksiä,
joiden kanssa olemme kehittäneet yhdessä aivan maailman huippua olevia ratkaisuja niin
koneenrakennukseen kuin urheiluvälineisiin. Viime tilikaudella saimme käynnistettyä suoraa vientiä. Meillä
on ihan huippujengiä kehittämässä ja valmistamassa asiakasratkaisuja ja epävakaasta maailman tilanteesta
huolimatta tilauskanta ja näkymät ovat hyvät. Nyt, kun tämä tilaisuus isompien tuotantotilojen hankintaan
näin läheltä nykyistä tehdasta tuli, oli Teknillisen koulun hankinta luonnollinen askel yrityksen
kehityspolulla.”, kertoo yhtiön osakas ja toimitusjohtaja Tapani Huikuri.

CSI Composite Solutions and Innovations Oy on vuonna 2006 perustettu komposiittiteknologiaan erikoistunut
korkean teknologian yritys. Yhtiö kehittää ja valmistaa pääasiassa hiilikuitumateriaaleihin perustuvia
asiakasratkaisuja mm. koneenrakennukseen, kuljetusvälineteollisuudelle, terveydenhuoltoon ja urheiluun.
Yhtiön asiakkaita ovat mm. Valmet Technologies, Skoda Transtech, FinnPower, JOT Automation, Howden,
Millog, Runtech Systems, Planmed, Planmeca ja FinnTack.
Kesäkuussa 2020 päättyneellä tilikaudella yhtiön liikevaihto oli 2,57 m€ (2019: 1,75 m€) ja tulos ennen veroja
217 686 € (2019: 7 199 €). Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat Jani Korpimäki ja Tapani Huikuri, lisäksi
yhtiöllä on 12 pienosakasta.
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