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Vientipalkinto Elomatic Oy:lle
Turun kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta on myöntänyt vuoden 2014 Varsinais-Suomen
vientipalkinnon Elomatic Oy:lle. Yritys työllistää yli 700 henkeä kahdeksassa maassa. Sekä
henkilöstömäärä että liikevaihto ovat olleet jo vuosia tasaisesti kasvavia.
Vuonna 1970 perustettu Elomatic Oy tarjoaa konsultointi-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja
projektinhallintapalveluita sekä tuotteita ja kokonaisratkaisuja teollisuusyrityksille ja julkisen
sektorin organisaatioille. Elomaticilla on toimistoja Suomessa, Puolassa, Intiassa, Kiinassa,
Serbiassa, Venäjällä, Italiassa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ja asiakkaita 80 maassa.
Kaksi kolmasosaa Elomaticin projekteista liittyy suoraan tai epäsuorasti vientiin eli joko asiakas tai
tuotteen tai palvelun loppukäyttäjä on ulkomailla. Elomatic on ollut hyvässä kasvussa vaikeasta
maailmantalouden tilasta huolimatta. Vuosina 2012-2014 Elomatic palkkasi yli 100 uutta
työntekijää ja 2010-2014 liikevaihto kasvoi keskimäärin 12,9 % vuosittain. Vuoden 2014 liikevaihto
oli 45,3 M€.
Elomaticin osaamisalueisiin kuuluvat biotekniikka- ja lääketeollisuus, prosessiteollisuus,
energiateollisuus, tärkkelys- ja ruokaperunateknologiat, kone- ja laitevalmistusteollisuus, meri- ja
offshore-teollisuus sekä kaasu- ja öljyteollisuus. Perinteisen suunnittelun ja konsultoinnin rinnalla
Elomatic panostaa vahvasti myös tuotteisiin, konsepteihin ja kokonaistoimituksiin.
Vuosi 2014 oli menestyksekäs mm. uuden savukaasupesuriliiketoiminnan kannalta: kaksi suurta
suomalaista energiayhtiötä päättivät hankkia Elomaticin tytäryhtiön Caligo Industrian kehittämän
päästöjä vähentävän ja energiaa säästävän ratkaisun. Hyvät referenssit kotimaassa antavat
vankan pohjan kansainvälisen markkinoinnin aloittamiselle. Intiassa uusien ydinvoimalaitosten
suunnittelujärjestelmäksi valittiin Elomaticin Cadmatic 3D -sovellus. Sopimus oli päänavaus
ydinvoimateollisuuteen ja myös taloudellisesti merkittävä kauppa. Turkmenistaniin avaimet käteen
-periaatteella toimitettu huippumoderni infuusioliuostehdas käynnistyi moitteettomasti ja uusista
vastaavista tehdastoimituksista neuvotellaan. Merenkulun ympäristöystävällisyyden lisäämiseen
liittyvät hankkeet, mm. rikinpoisto ja painolastiveden käsittely, työllistivät Elomaticia niin Suomessa
kuin maailmallakin.
Seitsemättä kertaa
Turun kauppakamari jakoi Varsinais-Suomen vientipalkinnon nyt seitsemättä kertaa. Aiemmin
palkittuja yrityksiä ovat Bayer Oy, Vahterus Oy, Treston Oy, Trafotek Oy, Ledil Oy sekä Almaco
Group. Vientipalkinnon avulla Turun kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta pyrkii nostamaan
esiin kannustavia esimerkkejä varsinaissuomalaisista kansainvälisesti menestyvistä yrityksistä.
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