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Laiho Industries Oy on suomalainen perheyritys ja teollisuusalan 
konserni, johon kuuluvat seuraavat yhtiöt:

Heikki Laiho Oy valmistaa HELA-tuotemerkillä myytäviä vesijoh-
tovarusteita, venttiilejä ja liittimiä. Yhtiö tekee myös teollisuuden 
alihankintaa sekä valu- ja koneistuspalveluita teollisuudelle.

CNCenter Oy valmistaa suurta tarkkuutta ja korkeaa laatutasoa 
vaativia mekatroniikan järjestelmiä ja hienomekaanisia osia sekä 
vaativaa osakokoonpanoa ja eriasteisia järjestelmätoimituksia 
usealle eri toimialalle. Asiakaskuntana on terveysteknologia-, lää-
ketiede-, laboratorio-, biotekniikka- ja elektroniikka-alojen yrityksiä. 

Laiho Industries Oy 
is a group of companies in industrial manufacturing sector. 
Following companies are part of the group:

Heikki Laiho Oy 
Manufacturer of various types of valves, fittings, special parts and 
products for sanitary, heating and related sectors under the brand HELA.  

CNCenter Oy 
Manufacturer of CNC machined components and parts with high presicion and accuracy 
from various metal and plastic materials. Supplier of mechatronic parts and assemblies and 
high precision components for health, medical, laboratory and biotechnical industries.



www.hela.fi

Heikki Laiho Oy on johtavia vesijohtovarustei-
den valmistajia Pohjoismaissa. Vuonna 1967 
perustettu yritys sijaitsee Porissa ja sillä on 
yli 50 vuoden kokemus HELA-tuotemerkillä 
myytävien messinkisten vesijohtovarusteiden, 
venttiilien ja liittimien valmistuksesta sekä so-
pimusvalmistuksesta teollisuuden eri aloille. 
Työntekijämäärämme on noin 45 henkeä ja lii-
kevaihtomme noin 8,5 Meur. Heikki Laiho Oy:n 
ISO 9001:2015 -standardin mukainen laatu- ja 
johtamisjärjestelmä on Det Norske Veritasin 
(DNV) sertifioima.

Suomalaisia 
vesijohto- 
varusteita 
vuodesta 1967



High quality sanitary and heating 
products from Finland since 1967

Heikki Laiho Oy is one of the leading companies in its field 
in Scandinavia. Products made under the brand HELA 
are well known of their high quality and functionality. 
ISO 9001:2015 certified company is located in the city 
of Pori at the west coast of Finland.  Heikki Laiho Oy is a 
growing company and has annual sales of about 8,5M€ 
and 45 employees. Export today is about 30% of the 
turnover and growing. We have customers from all over 
the world.



Standardituotteiden lisäksi valmis-
tamme myös tuotteita ja osia asiak-
kaiden toivomusten ja heidän omien 
piirustustensa mukaan. Asiakkai-
namme ovat useat eri merkittävät 
kotimaiset ja ulkomaiset teollisuusyri-
tykset eri toimialoilta. Täyden palve-
lun alihankkijana voimme tarjota kil-
pailukykyisesti ja luotettavasti koko 
valmistusprosessin alkaen tuotteen 
suunnittelusta ja 3D-mallinnuksesta 
aina loppukokoonpanoon ja testauk-
seen asti.

Erikoistuotteet ja 
sopimusvalmistus

Special products and subcontracting

Among huge variety of standard products Heikki Laiho Oy is 
also making products according to the customer’s drawings 
and requests. As a full service supplier we can offer the 
whole process starting from 3D modeling all the way to the 
final testing and assembly. 



Omassa valimossa tehtävän messingin ja alumiinin 
kokillivalun lisäksi voimme kumppaneidemme kautta 
tarjota myös kuumapuristettuja osia. Suunnittelemme ja 
valmistamme itse kaikki valumuotit sekä muut tarvitta-
vat valmistustyökalut – tämä varmistaa tuotteen hyvän 
valmistettavuuden ja onnistuneen lopputuloksen.

Valimo

Foundry

Heikki Laiho Oy has always had its own brass and aluminum 
foundry, which is the base of the company. Our casting method 
is gravity casting with permanent moulds. Through our extensive 
partner network we can also offer hot-forged parts as well. We 
design and manufacture all the necessary tools and moulds in our 
own tool shop – this ensures the feasibility and perfect final result.



Tuotteet koneistetaan nykyaikaisessa ja pitkälle automatisoidussa ko-
neistamossa. Omassa valimossa valettujen tuotteiden lisäksi sorvaam-
me ja koneistamme erilaisia osia ja komponentteja myös messinki-, 
alumiini-, teräs- ja HST-materiaaleista. Monipuolinen konekantamme 
mahdollistaa monimutkaistenkin kappaleiden nopean ja kustannuste-
hokkaan valmistuksen.

Käytössämme on yli 20 erilaista konenäöllä varustettua robotisoitua 
tuotantosolua, joita voidaan käyttää myös miehittämättöminä. Käytös-
sämme on useita 6kg, 20kg, 50kg ja 165kg käsittelykyvyn omaavia ro-
botteja. Konevalikoimassamme on useita erilaisia suurille sarjoille tarkoi-
tettuja tahtiautomaatteja (transfer machine) sekä monitoimisia 3-, 4- ja 
5-akselisia CNC-ohjattuja työstökeskuksia ja monitoimisorveja. Tanko- 
ja putkimateriaaleja varten on useita erilaisia tangonsyöttömakasiineilla 
varustettuja CNC-sorveja.

Koneistamo

Machining department

Casted products are machined in our very modern and sophisticated machining 
shop. Among the casted parts we also machine products from bars and tubes 
with various types of CNC automatic lathes. Apart from brass alloys we also 
machine copper, aluminum, steels and stainless steel alloys.

Highly automated machining shop contains more than 20 different types of 
production cells with robot aided loading and unloading. We have robots with 6kg, 
20kg, 50kg and 165kg payloads and all of them are equipped with vision system. 
We have a large number of transfer machines of different types, 3, 4 and 5-axes 
machining centers and multitasking lathes. We can cope with volume parts as well 
as simple and complex parts.



Ideasta 
laadukkaaseen 
toteutukseen jo 
vuodesta 1989
CNCenter on erikoistunut valmistamaan mekatroniikan jär-
jestelmiä ja hienomekaanisia osia, jotka vaativat suurta tark-
kuutta ja erittäin korkeaa laatutasoa. CNCenter tekee myös 
vaativaa osakokoonpanoa sekä eriasteisia järjestelmätoimi-
tuksia. Osien käyttökohteisiin kuuluvat mm. hammasröntge-
nit, erilaiset analysaattorit, mittalaitteet ja teollisuusventtiilien 
ohjauslaitteet. Asiakaskuntamme koostuu terveysteknologia-, 
lääketiede-, laboratorio-, biotekniikka- ja elektroniikka-alojen 
yrityksistä. Asiakkaamme arvostavat laatua, toimitusvarmuutta 
sekä pitkäjänteistä yhteistyötä. 

www.cncenter.fi

High accuracy precision products since 1989

CNCenter is specialized to produce very high quality and complex 
parts and assemblies for demanding customers. Mechatronic 
parts and assemblies combined with electronics and outsourced 
components are our daily business. CNCenter does not have its own 
products and all the products are made according to the customers’ 
drawings and requests. Our clients are typically global high-tech 
companies in research, medical, health and laboratory sector and our 
professional employees are highly motivated to deliver only the best 
possible quality.

CNCenter has two factories – the main operations are located in 
Helsinki and second factory in Järvenpää is just a 30 min drive away. 



Tuotanto
Helsingin ja Järvenpään yksiköt työllistävät yh-
teensä noin 40 koneistusalan ammattilaista ja 
tuotanto on kahdessa vuorossa. Järvenpään 
tehtaalla voimme hienomekaanisten osien lisäksi 
valmistaa myös kookkaampia ja järeämpiä osia 
kuten esim. paperikoneen ja muiden koneiden 
osia. Järvenpäässä valmistamme myös osako-
konaisuuksia, joihin liittyy hitsaamista. 

Järjestelmätoimittajana meillä on laaja alihankin-
taverkosto sekä Suomessa että muualla Euroo-
passa ja työmme laadunvarmistus on auditoitu 
kolmannen osapuolen toimesta. Osana laatujär-
jestelmää on myös jatkuvuussuunnitelma (Busi-
ness Continuity Plan, BCP).



Koneistuspalvelut
Hienomekaaniset osat valmistetaan koneistamalla erilai-
silla CNC-koneistuskeskuksilla ja monitoimisorveilla.

Konekantamme soveltuu erinomaisesti keveiden ja kes-
kiraskaiden tuotteiden ja tuotekokonaisuuksien valmis-
tamiseen. Voimme valmistaa joustavasti proto-, 0-sarjat 
ja sarjatuotteetkin. Materiaaleina alumiinit, kuparit, 
messinki, titaani, HST ja muut teräslaadut sekä erilai-
set muovit. Monipuolinen ja nykyaikainen konekantam-
me koostuu erikokoisista ja -tyyppisistä CNC-työstö- 
keskuksista ja sorveista. Käytössämme on useita 3-, 4- 
ja 5-akselisia työstökeskuksia sekä monitoimisorveja, 
joilla onnistuvat myös erittäin vaativat kappaleet.

Käytössämme ovat myös asianmukaiset mittakoneet ja 
laitteet laadunvarmistukseen sekä CAD/CAM-ohjelmis-
tot, joilla pystymme käsittelemään piirustuksia ja malleja. 
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstömme pystyy 
vastaamaan kaikkiin koneistukseen liittyviin haasteisiin. 
Terveysteknologian korkean laatutason tuotteiden lisäk-
si teemme myös vaativia koneistettavia osia muille teol-
lisuuden aloille ja mm. aseteollisuudelle. 

Machining operations

High precision parts are done by machining with various types of 
CNC machining centers and multitasking lathes.

Typically parts are machined out from solid billets, plates or bars 
and tubes. We have accurate saw lines in both factories for billet 
cutting. CNCenter can make prototypes, zero series and final 
production batches with short lead times. Typical materials are 
aluminum, copper, brass, titanium, stainless steel and various 
grades of plastics. We can handle drawings and models in 
different formats. High quality measuring instruments together 
with skillful and experienced staff ensures the final quality. 



Hitsattavat 
tuotteet
Järvenpäässä teemme myös hitsattuja 
kokoonpanoja ja kokonaisia tuotteita, joi-
hin sisältyy hitsausta, koneistettuja osia 
sekä pintakäsittelyä. Hitsaamme pää-
asiassa ruostumattomia ja haponkestäviä 
teräksiä, mutta myös muita teräslaatuja.

Otamme mielellämme kokonaisvastuun 
tuotteesta materiaalihankintoineen ja pin-
takäsittelyineen. Osallistumalla suunnit-
teluvaiheeseen pystymme optimoimaan 
tuotteen valmistusprosessia ja tuomaan 
säästöjä tuotteen lopulliseen hintaan. 
Toteutamme niin yksittäiskappaleet kuin 
sarjatuotteetkin.

Welded products

We can provide products that 
contain welded and machined 
structures. We can offer various 
surface treatments and coatings. 
We mainly weld stainless steel 
and carbon steel alloys.   



Pintakäsittelyt
Valmistamillemme tuotteille suoritetaan erilaisia pintakäsittelyjä mm. korroosion- ja 
kulutuskestävyyden, visuaalisuuden ja sähkönjohtavuuden parantamiseksi. Osat 
voidaan lasikuulapuhaltaa, maalata, eloksoida tai lämpökäsitellä. CNCenter Oy on 
kokonaisvaltainen järjestelmätoimittaja – niinpä haluttaessasi myös pintakäsittelyt 
sisältyvät sovittuun toimitukseen.

Yrityksellämme on useita pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita eri pintakäsittelyn aloilta. 
Kunkin toimijan asiantuntemus takaa haluamanne lopputuloksen tuotteellenne.

Mekatroniikkayksikkömme palveluita käyttävät mm. 
terveysteknologian pienet ja suuret huipputekijät. 
Kokoonpanotyön lisäksi heidän käytössään on myös 
laaja asiantuntijaverkostomme. Voimme hoitaa myös 
kokoonpanoissa tarvittavien ostokomponenttien 
hankintaa ja varastointipalvelua. Käytössämme on ERP-
järjestelmä kokoonpanojen ja varastojen hallintaan. 

Valmistus voi kohdistua jonkin laitteen yksittäiseen osaan, 
osakokonaisuuksiin tai koko laitteen valmistukseen. 
Valmistuksen laadun varmistaa Inspectan auditoima 
laatukäsikirja ja välineet, joiden avulla koneistamme 
ja kokoonpanemme mekatroniikan komponentteja ja 
-järjestelmiä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kokoonpano ja 
mekatroniikka

Mechatronics and assembly

In addition to the plain component making we can provide different 
levels of assembled products. We can make the outsourcing of 
needed components and offer storage and logistics services. Typical 
assembled products are mechatronic products for health technology 
industry and various types of gas or particle analyzing devices.

Surface treatments and coating

Manufactured metal parts are typically surface treated for aesthetic, corrosion resistance, for 
better electric conductive or wear resistance reasons. Parts can be shot blasted by glass or 
other grains, painted, heat treated or anodized in different ways and colors.



www.laihoindustries.fi    |    www.hela.fi    |    www.cncenter.fi


