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SKS Control Oy, SKS Mekaniikka Oy ja SKS Tehnika OÜ muodostavat SKSGroup-kokonai-

suuden, joka on osa Axel Johnson International konsernia. Yhtiöiden liikevaihto on yhteen-

sä noin 40 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on 130 henkilöä.

SKSGroup tarjoaa sovellusosaamista ja ammatillista kokemusta tiiviissä yhteistyössä asiak-

kaidemme kanssa. Meillä on pitkäaikaiset ja hyvät toimittajayhteydet. Huipputuotteiden 

lisäksi konserni tarjoaa parasta palvelua asiakkaiden avuksi teknisten ratkaisujen kaikissa 

kehitysvaiheissa.

SKSGroup kuuluu Axel Johnson International yhtiöön

Axel Johnson International on yksityinen, ruotsalainen perheyhtiö. Yhtiö on keskittynyt 

tekniseen osaamiseen perustuviin tuote- ja palveluratkaisuihin kone- ja laitevalmistajille.  

 

Toiminta jakaantuu viiteen liiketoiminta-alueeseen: nesteenkäsittelyratkaisut, teolliset  

ratkaisut, nostoratkaisut, voimasiirtoratkaisut ja kuljetusratkaisut. Konserniin kuuluu yli 

110 yhtiötä, joissa työskentelee noin 4 100 työntekijää 27 maassa. Konsernin liikevaihto 

oli noin 960 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Kokonaispalvelua koneenrakentajille

Kuuntelemme asiakkaitamme ja kehitämme jatku-
vasti omaa toimintaamme ja osaamistamme. Näin 
hyödynnämme yhtiöissä olevan laajan tiedon ja 
taidon asiakkaan parhaaksi.

Kokemus syntyy tekemisestä ja luottamus syntyy 
onnistumisista. SKSGroup tarjoaa parasta palve-
lua asiakkaillemme. Alan parhaat tuotteet, toimiva 
logistiikka, vahva tekninen osaaminen, luotettavuus 
ja asiantunteva henkilöstö ovat asioita, joista emme 
tingi. 



Sähkökäytöt

Ohjauslaitteet

Moottorit

Järjestelmätoimitukset ja projektit

Palvelut suunnittelusta huoltoon 

Esitystekniikan modernisointipalvelut

Näyttämötekniikan komponentit 
sekä turvallisuutta lisäävät ratkaisut

SKS CONTROL OY on sähkökäyttöjen ja ohjausjärjestelmien am-
mattilainen. Yhtiö palvelee konesuunnittelijoita, koneenrakentajia ja 
loppukäyttäjiä. Palvelun lähtökohtana ovat aina asiakkaan yksilölliset 
tarpeet. Korkealaatuiset tuotteet, syvällinen tekninen osaaminen ja 
vankka kokemus takaavat laadun.
SKS Control on nyt myös Suomen johtava elämystekniikan ratkaisu-
jen toimittaja. Yhtiön tuotteiden käyttökohteita ovat muun muassa 
loistoristeilijät, kulttuurikeskukset sekä teatterit. Toiminnan vahvuuk-
sia ovat alan ehdoton huippuosaaminen, vankka kokemus, asiakas-
lähtöinen toimintatapa ja edistykselliset näyttämöratkaisut. 

Ketju-ja hihnakäytöt

Vaihteet ja moottorit

Kytkimet ja kiinnitysholkit

Laakerit ja lineaarikäytöt

Mekaaniset rakenneosat

SKS MEKANIIKKA OY :n tuotevalikoima kattaa koneen-
rakennuksen mekaanisten rakenneosien, käyttölaitteiden ja 
voimansiirron tarpeet. Kokemuksen, syvällisen tuoteosaami-
sen ja asiakaskohtaisten palveluratkaisujen ansiosta laatu on 
korkea myös kokonaistoimituksissa.

SKS TEHNIKA OÜ  palvelee asiakkai-
ta Baltian maissa. Yhtiö tarjoaa erilaisia 
koneenrakennuksen komponentteja ja 
sähkökäyttöjä.

Koneenrakennuksen komponentit

Sähkökäytöt
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Liikevaihto
(EUR milj.) Henkilöstö

39,0 130 

SKS Control Oy 7,17 26 
SKS Mekaniikka Oy 27,2 83 



www.sks.fi
sksgroup@sks.fi
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SKSGroup 
Vantaa, Tampere, Turku, Tallinna

SKS Control Oy 
Vantaa, Tampere

SKS Mekaniikka Oy 
Vantaa, Tampere, Turku

Vantaa, Päätoimipaikka 
Varasto- ja palvelukeskus 
Martinkyläntie 50, PL 122 
FI-01721 Vantaa 
p. +358 20 764 5000 
sksgroup@sks.fi

Tampere, Keski-Suomen aluetoimisto 
Tammelan puistokatu 21 
FI-33500 Tampere 

Turku, Länsi-Suomen aluetoimisto 
Postikatu 2, 
FI-20250 Turku 

SKS Tehnika OÜ 
Liimi 1, EE-10621 Tallinna,  
Viro 


