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Kutepa Groupin työtilanne jatkuu
hyvässä vireessä
Kesän jälkeen investoinnit ovat lisääntyneet huomattavasti
ja tämä näkyy myös Kutepan tilauskannassa. Säiliötilauksia
meillä on tällä hetkellä kesälle 2022 saakka, mutta toki vapaatakin kapasiteettia vielä löytyy.

Kuulumme vuodesta toiseen Suomen Vahvimpiin
Kuortaneen Teollisuuspalvelulle on myönnetty Asiakastietojen Suomen Vahvimmat
-sertifikaatti jo 15. kerran peräkkäin. Suomen Vahvimmat -sertifikaatti on merkki
yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Suomen Vahvimpiin kuuluvan yrityksen kanssa yhteistyö
on kestävällä pohjalla. Sertifikaatti perustuu Suomen Asiakastiedon Rating Alfa -luottoluokitukseen.

Toimitusajat säilyneet normaaleina
Tähän mennessä olemme välttyneet viivästyksiltä ja toimituskatkoilta materiaalin hankalasta saatavuudesta
huolimatta. Asiakkaamme ovat tiedostaneet tilanteen ja
ostoprosessit on hoidettu nopeasti, joten materiaalien varaukset on saatu tehtyä, ja projektit käyntiin hyvissä ajoin.
Harjavallan akkumetallien kierrätyslaitos on tilannut Kutepalta säiliö- ja sekoitintoimitukset.

Rekrytoinnit jatkuvat
Kari Pekkanen on aloittanut projektipäällikkönä Kutepalla
ja olemme rekrytoineet myös konepajalle lisää henkilös-

töä. Myös Site on saanut tiimiinsä vahvistusta; Laura Ojala
suunnitteluun, ja Henry Rosendahl on aloittanut työt kartoittamalla Ruotsin ja Norjan markkinatilannetta. Toimitusajat kuljetuskalustojenkin osalta ovat säilyneet normaaleina varastotilanteen ennakoinnin avulla.
Kutepa Industrial Service Oy:llä rekrytoinnit jatkuvat; asennus, putkistohitsaus ja työnjohto odottavat lisävahvistusta.
Teemme teollisuuden asennus- ja rakennustyöt teräksisistä
tukirakenteista prosessien tarvitsemiin laitteisiin, materiaalinkäsittely- ja varastointijärjestelmiin sekä putkistoihin.
Hoidamme asennukset valmiiden suunnitelmien perusteella, tai tarjoamme myös suunnittelun. Meillä on LNG-putkistojen valmistukseen tarvittava erityisosaaminen ja asennustyöt teemme myös haastaviin tiloihin.

Rengaspinnoitusten ja -korjausten
kysyntä kasvaa
Maansiirtokonerenkaita olemme korjanneet vuoden mittaan 27R49-kokoisiin asti. Suurin autoklaavimme on halkaisijaltaan 4 metriä, joten korjaus- ja pinnoituskapasiteettiä
riittää suurempiinkin kokoihin. Talvipinnoilla on pinnoitettu maansiirtokoneiden, pyöräkuormaajien, traktoreiden
ja trukkien renkaita kasvavissa määrin. Traktorinrenkaiden
pinnoitusmäärät ovat huomattavasti kasvaneet hyvien kokemuksien siivittämänä. Olemme toteuttaneet myös omavalmisteisia pintakuvioita asiakkaidemme toiveiden mukaisesti.
Kuluvan vuoden pinnoitettujen renkaiden viennin osuus
tulee olemaan arviolta 15 % rengastoiminnan liikevaihdos-
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ta. Toiminnan kasvaessa ja pinnoituskapasiteetin kasvattamiseksi olemme rekrytoineet lisää henkilöstöä.
Korona-ajasta olemme selvinneet kohtuullisesti ja vuoden 2022 odotuksemme ovat positiiviset rengaspinnoitusten ja teknisten kumiointien osalta.

Koronalta vältytty
Kutepan henkilöstö on säästynyt koronatartunnoilta, toimenpiteemme tartuntoja vastaan ovat toimineet ja olleet
hyvällä tasolla. Asiakastapaamiset hoidetaan edelleen
ensisijaisesti etänä, tapaamiset tiloissamme sovitaan aina
erikseen. Suosittelemme vahvasti kasvomaskin käyttöä
sekä käsihygieniasta huolehtimisesta tapaamisissa.

COVID-19
Kutepa Group toimii tällä hetkellä normaalisti.
Tämän päivän tiedon mukaan kaikkien
toimittajiemme tavarantoimitukset toimivat
normaalisti ja henkilöstössämme ei ole
todettu tuotantoon vaikuttavia sairaustapauksia.
Tilanne on tietenkin poikkeuksellinen ja
meidän kaikkien on hyvä tiedostaa, että
toimituksiimme voi kuitenkin tulla
viivästyksiä erilaisista syistä johtuen.
Mahdolliset materiaalien
ja komponenttien viivästykset sekä
sairauspoissaolojen vaikutukset
pyrimme minimoimaan.
Noudatamme
toiminnassamme THL:n
ohjeita ja suosituksia.

Ota yhteyttä:
Juha Kattelus,
puh. +358 40 766 2424, juha.kattelus@kutepa.fi
LUE LISÄÄ KOTISVUILTAMME – KAIKKI YHTEYSTIEDOT JA PALVELUT www.kutepa.fi
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Work situation remains good at Kutepa

Investments have increased significantly since the summer,
which is also reflected in Kutepa’s order book. We currently
have container orders until the summer of 2022, but of
course, some capacity remains.

We are the Strongest in Finland year after year
Kutepa Group was awarded with a Suomen Vahvimmat (Strongest in Finland)
certification by Suomen Asiakastieto Oy
for the 15th time in a row. Suomen Vahvimmat certification is an indication of
the company’s positive financial statistics,
credit status, background data and good
payment behaviour. Cooperation with a company that has
been awarded with the Suomen Vahvimmat certification is
on a sustainable basis. The certificate is based on Suomen
Asiakastieto Oy’s Rating Alfa credit rating.

Delivery times remain normal
So far, we have been able to avoid delays and supply disruptions despite the challenges in the availability of material. Our customers have been aware of the situation, and
the purchasing processes have been handled quickly, so
material reservations have been made, and projects started well in advance.
The battery metal recycling plant in Harjavalta has ordered container and mixer deliveries from Kutepa.

Recruitment continues
Kari Pekkanen has started as a project manager at Kutepa,
and we have also recruited more personnel for the manu-

facturing workshop. SITE’s team has also gained reinforcements: Laura Ojala for design, and Henry Rosendahl started working on the market situation in Sweden and Norway.
Transport equipment delivery times have also remained
normal thanks to stock level forecasting.
Kutepa Industrial Service Oy continues its recruitment process, and installation, pipeline welding and management
are looking for new people. We carry out industrial installation and construction work from steel support structures
to the equipment needed for the processes, material handling, and storage systems and pipelines. We carry out installations in accordance with ready-made designs, or we
can also carry out the design stage. We possess the special
expertise needed to manufacture LNG pipelines, and we
can also carry out installations in challenging spaces.

Demand for tyre retreads and
repairs is increasing
Throughout the year, we have repaired tyres for earthmoving machines up to the 27R49 size. Our largest autoclave
is four metres in diameter, so we also have enough repair
and retreading capacity for even larger sizes. We have
increasingly retreaded tyres of earthmoving machines,
wheel loaders, tractors and forklifts in preparation for winter. The retreading volumes of tractor tyres have increased
considerably as a result of good customer experience. We
have also created tread patterns according to our customers’ wishes.
Exports of retreaded tyres for the current year will account for an estimated 15 % of the tyre operation’s turn-

KUTEPA GROUP
NEWS 2/2021

Factory Production
Control
EN 1090-1
www.dekra-seal.com

KUORTANEEN TEOLLISUUSPALVELU – STRONGEST IN FINLAND YEAR AFTER YEAR

Work situation remains good at Kutepa

over. As the operation grows and to increase our retreading capacity, we have recruited more personnel.
We have survived the coronavirus period reasonably
well, and our expectations for 2022 are positive for tyre
retreading and technical rubber coating.

Coronavirus-free
Kutepa’s personnel have fortunately been spared from
coronavirus infections, and our measures against infections have been effective and have remained at a good
level. Customer meetings are still primarily handled remotely, and meetings at our premises are always agreed
separately. We strongly recommend everyone to wear face
masks and to take care of hand hygiene at our meetings.

CORONAVIRUS
Currently, Kutepa Group is operating normally.
According to the most recent information,
deliveries by all our suppliers are carried out
normally, and no infections affecting production
have been identified among our personnel.
The situation is exceptional and
we should all acknowledge that
there may be delays in our
deliveries for various reasons.
We aim to minimise any delays
in materials and components,
and the impact of
any sick leave.
We follow the instructions
and recommendations of
the Finnish Institute for
Health and Welfare in
our operations.

Contact us:
Juha Kattelus,
tel. +358 40 766 2424, juha.kattelus@kutepa.fi
READ MORE ON OUR WEBSITE – ALL CONTACT DETAILS AND SERVICES www.kutepa.fi/en/
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