
Havator on Pohjoismaiden johtava nostopalveluiden toimittaja, 
joka pystyy laajan kalustonsa turvin vastaamaan kaikenkokoisiin 
nostotarpeisiin. Luotettava ja kokenut Havator on vahvasti läsnä 

laajan paikallisvarikkoverkostonsa ansiosta. 
Kansainvälistyneen yrityksen juuret ovat Pohjois-Suomessa, ja 

kotipaikka edelleen Torniossa.

Havator Oy

Skandinavian monipuolisin 
nosturikalusto

M eiltä löytyy sopivaa kalustoa läheltä, jolloin 
asiakkaita pystytään palvelemaan nopeasti ja 
kustannustehokkaasti. Toimintamme sydän 

on reilut 30 paikallista toimipistettä, joiden ansiosta 
olemme aina lähellä asiakasta, Pohjois-Suomen 
aluepäällikkö Jukka Heininen mainitsee. Havatorin 
pohjoisen toimipisteet löytyvät Tornion ohella Sodan-
kylästä, Rovaniemeltä, Keminmaalta, Raahesta sekä 
Sotkamosta. Pohjoisen alueella Havatorin palveluksessa 
työskentelee noin 50 henkilöä.

– Koko konsernia ajatellen, hoidamme monipuoli-
sesti rakennus-, teräs-, kaivos- paperi- ja puuteollisuuden 
kohteita ja olemme aika paljon mukana tuulivoimateol-
lisuuden kunnossapidossa kuljetusten ja nostojen osalta. 
Olemme siis hyvin vahvasti mukana kaikilla perusteol-
lisuuden aloilla Suomessa ja Skandinaviassa, Heininen 
kertoo.

Havatorin toiminta kulminoituu Heinisen mukaan 
vahvasti teollisuuden tarpeisiin vastaamiseen. Nostotöitä 
täydentävät suunnittelu-, erikoiskuljetus- sekä raskassiir-
topalvelut – Havator voi hoitaa minkä tahansa nosto-/
raskassiirtoprojektin avaimet käteen -ratkaisuna. Havator 
työllistää yli 450 ammattilaista neljässä eri maassa, ja 
kalustoon kuuluu yli 250 nosturia. 

Monipuolinen nosturikalusto
– Pohjois-Suomessa meillä on mobiilihydraulista 

nosturikalustoa kuudesta tonnista 500 tonniin, ja tarvit-
taessa saatavilla on myös telaristikkonostureita, joilla 
voidaan nostaa raskaampia taakkoja pidemmällä ulottu-
vuudella. 

Heininen kertoo, että Havatorin toiminta on vahvasti 
asiakas- ja ratkaisulähtöistä. Esimerkiksi joissakin teol-
lisuuslaitosten kanssa tehdyissä sopimuksissa on määri-
telty nostureiden kokoluokka, saatavuus sekä aikataulu, 
millä nostokalusto on saatava paikalle. 

– Joihinkin kohteisiin menemme aina tarpeen mukaan 
suunnittelemaan nostoa. Nosturikalustomme on Skandi-
navian monipuolisin, joten kauttamme löytyy jokaiseen 
nostoon sopiva laite.

Jukka Heininen 
Pohjois-Suomen aluepäällikkö 

Kappaletavaranostimia 
pienempiin nostotarpeisiin

– Meillä on valmius huolehtia myös haastavimmista 
nostoista, joihin teemme hyvän suunnittelun. Luotet-
tavuus, proaktiivisuus ja monipuolinen, monenlaisiin 
nostoihin soveltuva kalusto ovat suurimpia valttejamme. 
Meillä on herkkyys tunnistaa ja vastata asiakkaan tarpei-
siin. 

Heininen kertoo, että Havator on investoimassa 
isoihin kappaletavaranostimiin, samalla kun pienet 
hydraulinostimet ovat osittain poistumassa.

– Meille on tulossa moderneja, kuorma-autoalus-
taisia kappaletavaranostimia, joilla pystytään siirtä-
mään mm. taakkoja. Olemme käyttäneet näitä jo yli 20 
vuotta, mutta nyt olemme panostamassa siihen puoleen 
vähän vahvemmin. Meillä on siten erittäin monipuo-
lista kalustoa myös pienempiin nostotarpeisiin.  

Kappaletavaranostimet ovat monenlaiseen nosto-
työhön soveltuvia, niitä voidaan käyttää esimerkiksi 
asennustoimintaan, tavaroiden siirtelyyn, miehistökori-
tukseen sekä taakkojen nosteluun ahtaisiin paikkoihin.

Kappaletavaranostimella 
pystytään vähän 
teleskooppaamaan, joten 
se on hyvin monipuolinen 
laite.

Havator pähkinänkuoressa 
 
 • Havator palvelee monipuolisesti eri 

teollisuudenaloja kuten rakennus-, 
energia- ja paperiteollisuutta mm. 
rakennustyömailla ja tuotantolaitoksilla 
tarvittavissa nostotöissä. 

 • Nostotöitä täydentävät suunnittelu-, 
erikoiskuljetus- sekä raskassiirtopalvelut: 
Havator voi hoitaa minkä tahansa nosto-/
raskassiirtoprojektin avaimet käteen 
-ratkaisuna.  

 • Havatorilla turvallisuus on kaiken 
tekemisen tinkimätön periaate. Havatorin 
toimintajärjestelmä on laadittu ja sertifioitu 
tunnetuimpien johtamisstandardien ISO 
9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 mukaisesti. 

 • Havator työllistää yli 450 ammattilaista 4 eri 
maassa, ja sillä on yli 250 nosturia sen yli 30 
paikallisvarikolla. 

Lue lisää Havatorin pohjoisista 
toiminnoista osoitteessa 
www.havator.fi/pohjoinen

Havator Oy 
puh. 010 4425 500 
www.havator.fi


