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– Tavoitteemme on, että asiakas saa 
meiltä kokonaispalvelua. Toimimme hei-
dän yhteistyökumppaninaan ja jos talon 
sisältä ei löydy tarvittavaa osaamista, 
etsimme sopivat alihankkijat, Rejlersin 
toimistopäällikkö Timo Holmberg kertoo.

Rokkalassa Rejlersin suunnitteluun 
kuuluivat projektijohdon ja prosessi-
suunnittelun lisäksi muun muassa put-
kisto- ja teräsrakennesuunnittelu. Läm-
pökeskuksen kattilalaitos mallinnettiin 
3D-muotoon Vertexin laitossuunnittelu-
järjestelmällä. Lisäksi Rejlers huolehti 
projektin prosessisähkö- ja paikallisauto-
maatiosuunnittelusta sekä rakennuksen 
taloteknisestä suunnittelusta.

 
Konetekniikka merkittävin 
toiminta-alue
Rejlers aloitti Suomessa vuonna 1980 
konetekniikan suunnitteluun erikoistu-
neena insinööritoimistona. 25 vuodessa 
monialaiseksi laajentuneen yhtiön mer-
kittävin toiminta-alue ja suurin työllistäjä 
on yhä konetekniikka. 80 konepuolen 
suunnittelijan lisäksi Rejlers työllistää 
nykyään noin 80 tehdas-, talo- ja ympä-
ristötekniikan suunnittelijaa kahdeksas-
sa toimipisteessä ympäri Suomen. Eri-
koispalveluna yhtiö tekee myös täyden 
palvelun projektitoimituksia.

Rejlers on laajentanut viime vuosien 
aikana liiketoimintaansa uusille paikka-
kunnille.

– Olemme ostaneet kolme yritystä 
melko lyhyellä aikavälillä. Viimeksi laa-
jensimme toimintaamme Kurikkaan, 
Timo Holmberg sanoo.

Muut yhtiön toimipisteet sijaitsevat 

Monialaisuus Rejlersin kilpailuvalttina

Anjalankoskella, Hyvinkäällä, Hämeen-
linnassa, Kauhajoella, Kotkassa, Por-
voossa ja Mikkelissä.

Vuokrattavuus Vertexin 
vahvuutena 
Rejlers on yksi Vertexin vanhimmista 
asiakkaista. Se otti ensimmäisen Vertex-
ohjelmiston käyttöönsä jo 1980-luvun 

puolivälissä ensimmäisenä CAD-ohjel-
manaan. Nykyään Rejlersillä on käytös-
sään useita Vertexin ohjelmistoja muun 
muassa konetekniikassa ja laitossuun-
nittelussa.

– Kurikan toimipisteessä käytetään 
johtosarja-Vertexiä ja Hyvinkäällä G4:llä 
suunnitellaan malleja KCI:tä ja Konetta 
varten. Kotkassa tehdään paperikonepii-

Rokkalan lämpövoimala 

■ Tietojärjestelmä-
päällikkö Timo Korhola ja 

toimistopäällikkö
Timo Holmberg (oik.).

Etelä-Savon Energia Oy:n vara- ja huippulämpökeskus otettiin 

käyttöön Mikkelin Rokkalassa viime marraskuussa vain 

kahdeksan kuukauden kuluttua suunnitteluprojektin 

aloittamisesta. Vastuu lämpökeskuksen kokonais-

suunnittelusta oli mikkeliläisellä 

insinööritoimistolla, Rejlers Oy:llä.
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rustuksia Vertexillä ja Mikkelissä pää-
asiassa mekaanisen puunjalostuksen 
eli sahojen laitteita, tietojärjestelmä-
päällikkö Timo Korhola luettelee.

Hänen mukaansa Vertexin vahvuus 
on sen vuokrattavuudessa ja nopeassa 
toimituksessa.

– Parasta Vertexissä on ollut se, 
että ohjelmistoja on voinut vuokrata eri 
projektien ajaksi. Välillä on ollut tar-
vetta kahdeksi kuukaudeksi 10 miehen 
lisensseille, mutta sen jälkeen niille ei 
olisi välttämättä löytynyt 100-prosent-
tista käyttöä, Korhola korostaa.

Yhteistyöllä 
ulkomaille
Yhtiön liikevaihto on kasvanut tasaises-
ti viime vuosien ajan. Myös yhtiön tule-
vaisuus näyttää valoisalta.

– Kaikilla meillä on kädet täynnä 
töitä. Vaikuttaa siltä, että teollisuus 
on taas lähdössä tekemään investoin-
teja ja suunnittelua halutaan ulkoistaa 
entistä enemmän, Holmberg sanoo.

Yhtiön suunnitelmissa on yhteis-
työn kehittäminen Ruotsin Rejlersin 
kanssa. Rejlers Ab:lla on Ruotsissa 
450 työntekijää ja liiketoimintaa myös 
Virossa ja Tanskassa.

– Ajatuksenamme on, että pys-
tyisimme laajentamaan toimintaamme 
yhdessä Baltiaan ja Pohjoismaihin. 
Tavoitteena on myös kehittää entistä 
enemmän kumppanuusajattelua pitkä-
aikaisten asiakkaiden kanssa ja suun-
nitella asioita yhdessä heidän kans-
saan, Holmberg linjaa.

Rejlersin merkittävimpiä asiakkaita 
ovat KCI Konecranes, Fortum, Rata-
hallintokeskus, Metso Paper ja Kone. 
Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2004 
8,1 miljoonaa euroa.

mallinnettiin Vertexillä


