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Folmer Equity Fund II -rahaston kohdeyhtiö Finnsiirto Oy 
osti Simeri Oy:n ja Suomen Telakone Oy:n  
 
Nopeasti kasvava trukkipalveluyhtiö Finnsiirto Oy on ostanut Simeri Oy:n sekä Suomen 
Telakone Oy:n muodostaen siten markkinoille uuden, valtakunnallisesti merkittävän 
osaamis- ja palvelukokonaisuuden, jolla on liiketoimintaa myös Baltiassa. Simeri Oy ja 
Suomen Telakone Oy jatkavat toimintaa yrityskokonaisuuden itsenäisinä tytäryhtiöinä. 
Muodostetun konsernin kuluvan tilikauden liikevaihtoennuste on lähes 60 MEUR. 
Yrityskokonaisuus työllistää yhteensä noin 120 henkilöä.  
 

 
Finnsiirto on vuonna 1989 perustettu trukkimyynnin ja logistisen alan yritys. Yhtiö myy ja vuokraa mm. 
maahantuomiaan Hyundai-trukkeja, muita varastolaitteita sekä käytettyjä koneita. Lisäksi yhtiö huoltaa ja ylläpitää 
koneita sekä myy niihin varaosia ja lisävarusteita. Yhtiön asiakaskunta koostuu pääosin suomalaisista 
teollisuusyrityksistä sekä logistiikka-alan palveluyhtiöistä. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Liedossa ja Tampereella. 
 
Simeri on vuonna 1995 perustettu henkilönostimiin keskittyvä yritys. Yhtiö on erikoistunut teollisuuden 
kunnossapitoon nostolaitepuolella. Yritys toimii kymmenellä paikkakunnalla Suomessa ja Baltiassa. Simeri Oy:n 
omistajat Pekka ja Tommi Kolehmainen siirtyvät emoyhtiö Finnsiirron omistajiksi takaisinsijoituksen myötä ja jatkavat 
Simeri Oy:n johdossa.  
 
Suomen Telakone on vuonna 1989 perustettu uusien ja käytettyjen mm. Hyundai-maansiirtokoneiden myyntiin 
huoltoon ja varaosiin keskittyvä yritys. Yhtiön päätoimipiste on Humppilassa ja sillä on maanlaajuinen myynti- ja 
huoltoverkosto. Suomen Telakone Oy:n koko osakekanta myydään emoyhtiölle, mutta sen suurin omistaja ja 
toimitusjohtaja Matti Rautionmaa jatkaa Suomen Telakoneen johdossa.  
 
 
Lisätietoja: 
 
Toimitusjohtaja, partner Sami Tuominen, Folmer Management Oy, puh 040 708 4905, sami.tuominen@folmer.fi 
 
Kaupallinen johtaja, Kalle Dahlman, Finnsiirto Oy, puh 040 538 4344, kalle.dahlman@finnsiirto.fi 
 
Toimitusjohtaja Pekka Kolehmainen, Simeri Oy, puh 0400 440 431, pekka.kolehmainen@simeri.fi 
 
Toimitusjohtaja Matti Rautionmaa, Suomen Telakone Oy, puh 0500 474 339, matti.rautionmaa@telakone.com 

 

Finnsiirto Oy on ammattitason trukkimyynnin ja logistisen alan palvelutalo. www.finnsiirto.fi 

Simeri Oy on henkilönostimiin erikoistunut teollisuudenalan kunnossapidon osaaja. www.simeri.fi 

Suomen Telakone Oy on maansiirtokoneisiin erikoistunut palveluyritys. www.telakone.com.  

Folmer Management Oy on kotimaisiin pk-yrityksiin keskittynyt pääomasijoittaja. Folmer tukee kohdeyritysten 
kasvua, kehittymistä ja arvonnousua yritysjohdon kumppanuuteen pohjautuvalla toimintatavalla. www.folmer.fi  
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