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Lions Club Riihimäki ry:n vierailu Kumeran pääkonttorilla 
 

LC-Riihimäellä oli mahdollisuus ja kunnia vierailla Kumeran pääkonttorilla Riihimäellä 

21.8.2020. Vallinneesta Korona-tilanteesta johtuen paikalle uskaltautui 12 Leijonaveljeä 

Meitä vastaanottamassa olivat Kumeran konsernijohtaja Jukka Kyttälä ja Kumera Drivesistä 

Jari Lilja sekä Niko Piispanen. 

Vierailu aloitettiin yritysesittelyllä, jonka Jukka Kyttälä veti sujuvasti kokemuksellaan esitellen 

yritystä, sen historiaa unohtamatta. 

Kumerasta yrityksenä tiivistetysti:  

Kumera-konserni on kansainvälisesti toimiva suomalainen perheyritys. Kumera tuottaa ja 
markkinoi korkealaatuisia meri- ja teollisuusvaihteita sekä prosessilaitteita ja kokonaisuuksia 
energia- ja metallurgiselle teollisuudelle. 

Kumera-konsernin Voimansiirtoryhmällä on yli 70 vuoden perinteet teollisuusvaihteiden 
valmistuksessa. Yhtiön pääkonttori ja tehtaat sijaitsevat Riihimäellä. Voimansiirtoryhmän 
muut tuotantolaitokset sijaitsevat Itävallassa sekä Kiinassa. Voimansiirtoryhmään kuuluu 
myös merivaihteiden valmistukseen erikoistunut, Norjassa toimiva, Kumera AS. 

Valimoyksikkö, Peiron Oy, toimii nykyaikaisissa tiloissa Kokemäellä. Peiron Oy valmistaa 
korkeatasoisia rauta- ja teräsvaluja sekä kotimaisen että kansainvälisen teollisuuden 
tarpeisiin. Erityisesti yhtiön tarjoamat ruostumattoman teräksen käyttöön liittyvät 
erityisvalut muodostavat merkittävän osan Peiron Oy:n liiketoiminnasta. 

Teknologiakeskus, Kumera Technology Center, tarjoaa erityisesti prosessi-, ympäristö- ja 
perusmetallien tuotantoon ja jalostukseen liittyviä laitekokonaisuuksia. Toiminnan pääpaino 
on kansainvälisillä markkinoilla. 

Kumera Machinery Oy palvelee teollisuuden alihankkijana tarjoten vaativia koneistukseen, 
lämpökäsittelyyn, hitsaukseen ja pinnoitukseen liittyviä palveluita. Vahvuutemme on 
erityisesti kyky käsitellä raskaita ja suurikokoisia komponentteja. Palveluihimme kuuluu myös 
suurten rumpukäyttöjen kokoonpano- ja asennustehtävät sekä uudelleenasemointiin 
liittyvät työt. 

Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 100 M€ ja konsernissa työskentelee noin 660 
henkilöä. 
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Kuvassa LC-Riihimäen Presidentti Ilkka Juonela sekä Kumeran konsernijohtaja Jukka Kyttälä  

Yritysesittelyn jälkeen saimme mahdollisuuden tehdaskierrokselle. Tehdaskierroksella 
paljastui kuinka monipuolista metallityöstöön liittyvää kehitystyötä sekä itse koneistustyötä 
Riihimäellä tehdään. Perinteitä ei olla unohdettu, vanhimmat metallityöstökoneet ovat jopa 
40-vuotta vanhoja, mutta uusimmat ja hienoimmat viimeisintä teknologiaa. Vaihdelaatikoita 
erilaisiin teollisuuden tarpeisiin räätälöityinä ratkaisuna suunnitellaan ja toteutetaan 
Riihimäellä. 

Tehdaskierroksen jälkeen loppukeskusteluissa tuli esille esimerkiksi uusien työntekijöiden 
rekrytointeihin liittyvät haasteet ja tehtäviin perehdyttämisten pitkät kestot. Kumeralla on 
kuitenkin hyvä maine ja työilmapiiri, joten työurat ovat usein pitkiä ja henkilöstölle tarjotaan 
työkiertomahdollisuuksia ja jatkokouluttautumismahdollisuuksia. Rekrytointi tehdään 
kansainvälisesti ja HYRIA-yhteistyö helpottaa omalta osaltaan uusien työntekijöiden 
kouluttamisessa. 

LC-Riihimäki haluaa kiittää Kumeraa mahdollisuudestaan vierailla yrityksessä ja toivottaa 
onnea tulevaisuuden haasteisiin. 

 Lions-slogan "We serve" sopii myös Kumeraan. Kumera palvelee riihimäkeläistä yrityselämää 
ja haluaa säilyä riihimäkeläisenä yrityksenä. 
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Kuvassa LC-Riihimäen vierailijat isäntineen yhteiskuvassa 

 

Aki Tauriainen, jutun kirjoittaja on LC-Riihimäen tiedotussihteeri 


