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E. Helaak
Tarjoamme monipuolisia nostopalveluja suunnittelusta toteutukseen
turvallisesti, korkealaatuisesti ja ammattitaitoisesti.

E. Helaakoski Oy on yksi Suomen suurimmista nostopalveluyrityksistä. Kapasiteettimme
riittää merkittävienkin nostohankkeiden
tehokkaaseen toteutukseen. Silti olemme
ketterä kumppani, mikä näkyy asiakkaillemme henkilökohtaisena, joustavana ja ripeänä
palveluna. Asiointi kanssamme on sujuvaa
ja meidät on helppoa tavoittaa – tarvittaessa
myös virka-ajan ulkopuolella.
Olemme toimineet nostoalalla vuodesta 1958.
Vuosikymmenten kokemus on tehnyt meistä
monipuolisen palveluyrityksen, jonka ammattitaitoon voi luottaa. Nostotöiden turvallisuus
ja korkea laatu ovat toimintamme kulmakiviä.
Operoimme huippukalustolla ja noudatamme
turvallisuus- ja laatujärjestelmää.

Kuljettajamme
ovat koulutettuja
ammattilaisia, joiden
ammattitaitoa kehitetään jatkuvasti.
Olemme käytettävissä teollisuuden, rakennusalan ja yksityisen
sektorin nostoihin Suomessa, muissa
Pohjoismaissa sekä Baltiassa. Pysymme
nostoalan kehityksen kärjessä voidaksemme palvella asiakkaitamme yhä paremmin.
TERVETULOA TUTUSTUMAAN PALVELUIHIMME!
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koski Oy
We offer a wide range of comprehensive, high-quality hoisting services
from planning to implementation, safely and professionally.

E. Helaakoski Oy is one of the major hoisting
service companies in Finland. We have the
capacity for efficiently executing major
hoisting projects. We are an agile partner with the ability to offer personalised, flexible and fast services.
Doing business with us is
smooth, and we are easy to
reach – also outside office
hours.
We have operated
in the hoisting
industry
since
1958.

With decades of experience, we have grown
into a versatile service company whose
expertise you can count on. Safety and high
quality are the cornerstones of our hoisting
operations. We operate using first-class
equipment, following quality and safety
standards.
Our professional personnel are committed to
continuously developing their expertise.
We offer hoisting services for industry and
private customers in Finland as well as in other
Nordic countries and in the Baltic countries.
We stay at the cutting edge of technology in
order to serve our customers even better.

WELCOME TO LEARN MORE ABOUT OUR SERVICES!
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Kilpailukykyä huippukalustolla
Monipuolinen kalustomme koostuu alan nykyaikaisimmista nostureista.

Kalustoomme kuuluu noin sata nosturia, jotka edustavat lähes kolmeakymmentä
erilaista tyyppiä. Niinpä kapasiteettimme riittää kookkaisiin hankkeisiin, ja
meillä on tarjota tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas ratkaisu myös
pienempiin kohteisiin. Lisäksi useimmissa kuorma-autoissamme on tehokas
kappaletavaranosturi, minkä ansiosta erilaiset asennusnostot sekä
kuorman lastaaminen ja purkaminen sujuvat helposti.
Nostoista huolehtivat aina kokeneet ja perusteellisesti koulutetut
työntekijämme, joiden asiantuntemuksen ansiosta meidät voit
tilata kuinka haastavaan nostotehtävään tahansa. Toimipisteemme sijaitsevat ympäri Suomea. Niinpä asiakas saa
usein työmaalleen paikallisen kuljettajan, joka tuntee
paitsi nostomenetelmät, myös paikalliset olosuhteet
ja verkostot.
Kalustomme on aina nykyaikaista, mikä tekee
toiminnastamme turvallista sekä kustannusja energiatehokasta.

Tutustu kalustoomme!
www.helaakoski.com/kalusto
• Ajoneuvonosturit
• Tela-alustaiset nosturit
• Henkilönostimet
• Kurottajat
• Kuorma-autot
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Competitive edge
with a first-class fleet
Our versatile fleet consists of the most modern cranes in the industry.

Our fleet consists of
around one hundred cranes
representing almost 30 different
types. This means we have the
capacity for large projects, and we can
offer a suitable and cost-efficient solution
also for smaller spaces. Our trucks are mostly
equipped with an efficient Truck Mounted
Articulating Loader Crane, allowing for easy lifting
of construction units for assembly as well as onloading and off-loading of material.
Lifting operations are always performed by our personnel with
expertise and comprehensive education, so you can count on our
expertise with your most demanding lifting projects. Our operations
are located throughout Finland. This enables us to have a local staff
on-site with expertise in hoisting operations as well as familiarity with
local circumstances and networks.
Our fleet is always up to date and modern to ensure safe and cost-efficient
operations.

Learn more about our fleet!
www.helaakoski.com/en/fleet
Katso video Uudenkaarlepyyn Kirkkosillan vaativasta nostosta,
joka 3D-mallinnettiin etukäteen ja suunniteltiin 3D-CAD-piirroksena.
Sillan lohkot nostettiin kolmena kappaleena.
Watch our video on the demanding lifting of the Kirkkosilta bridge in
Uusikaarlepyy, which was 3D modeled in advance and designed as a 3D
CAD drawing. The bridge blocks were raised in three pieces.

• Mobile cranes
• Telescopic crawler cranes
• Access platforms
• Telehandlers
• Trucks
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Monipuolista nostopalvelua
Olemme mukana muutoksessa, kunnostuksessa ja
rakentamassa uutta. Kokonaisvaltainen palvelumme
huomioi asiakkaan yksilölliset toiveet.
•
•
•
•
•
•

Työsuoritukset
Projektinsuunnittelu
ja hallinta
Nostotyön valvonta
Nostosuunnittelu
Vaativat nostot
Henkilönostot

•
•
•
•

Teollisuusnostot
Muottien, säiliöiden ja
elementtien nostot
Teräsasennusnostot
Kattolohkojen ja
-tuolien nostot

•
•
•
•
•

Talopakettien
elementtinostot
Onnettomuuspaikan
pelastusnostot
Raskaan kaluston nostotyöt
Kuljetukset
Isot ja pienet nostot

Onnistunut nosto alkaa hyvästä suunnittelusta.
Minkälaisella menetelmällä kukin nosto on järkevää
toteuttaa? Me tiedämme. Projektinostoissa teemme
aina huolellisen nostosuunnitelman, jolla varmistetaan turvallinen ja tehokas toteutus.
Olemme huolehtineet kymmenistä tuhansista
nostoista tuhansissa projekteissa ja
tuhansilla työmailla.
Miten voimme palvella teitä?
0424 9821

Katso video Valkon satamassa toteutetusta
staattoreiden yhteisnostosta.
Watch a video of the stator tandem lifting
at the Port of Valko.
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Comprehensive lifting services
We are constantly following change and working in renovation and
construction operations. Our comprehensive services are tailored to
meet the customer’s individual needs.
•
•
•
•
•
•

Contract work
Project planning and
management
Lift supervision
Lift planning
Demanding lifting
Personnel lifting

•
•
•
•

Industrial lifting
Mould, container, and precast
element lifting
Steel assembly lifting
Roof section and roof truss
lifting

•
•
•
•
•

Prefabricated element lifting
for modular house projects
On-site emergency lifting
Lifting of heavy machinery
Transport
Big and small lifting

Successful lifting operations begin with careful
planning. What method is the most suitable for each
purpose? We have the solution. For all project hoisting
operations, a lifting plan is prepared carefully to
ensure safe and efficient execution.
We have taken care of
tens of thousands of hoisting operations
in thousands of projects on thousands of sites.
How can we serve you?
+358 (0)424 9821

Tutustu
referensseihimme!
www.helaakoski.com/
referenssit

See our references!
www.helaakoski.com/
en/references

E. Helaakoski Oy
Kirkkokatu 43 A 6
FI-92100 Raahe
FINLAND

• www.jssuomi.fi

Tel. +358 (0)42 49821

www.helaakoski.com
ISO 9001

