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Casemet Oü ostaa Fimeca Estonia Oü:n 
mekaniikkaliiketoiminnan 

 
Pärnussa toimivat Casemet Oü ja Fimeca Estonia Oü ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen, jonka mukaan Casemet Oü ostaa Fimeca Estonia Oü:n 
mekaniikkaliiketoiminnan sekä Fimeca brändin 1.4.2021. Myyjän 
hydrauliikkaliiketoiminta jatkaa toimintaa Finn-Rotor Estonia Oü nimellä. 
 
Casemet-konserniin kuuluvat mikkeliläinen Casemet Oy sekä Pärnussa 
sijaitseva Casemet Oü. Fimeca on Virossa toimiva, suomalaisessa omistuksessa 
oleva mekaniikkaliiketoimintaan ja hydrauliikkatuotteiden valmistukseen 
keskittyvä perheyritys. Sopimus astuu voimaan 1.4.2021 alkaen ja 
liiketoiminta luovutetaan Casemet-konsernille 1.4.2021.  
 
Liiketoimintakaupan myötä Casemet-konserni pystyy jatkossa kehittämään 
liiketoimintaansa voimakkaammin entistä laajempien resurssien myötä. 
Liiketoimintakauppa vahvistaa Casemet-konsernin markkina-asemaa, 
asiakaspohjaa, kilpailukykyä sekä osaamista. 

  
Siirtyvä liiketoiminta sulautetaan Casemet Oü:n alle. Siirtyvään liiketoimintaan 
kuuluva henkilöstö siirtyy kaupan myötä Casemetin palvelukseen 1.4.2021 niin 
sanottuina vanhoina työntekijöinä.  Casemet Oü:llä on jatkossa Pärnussa 
kolme toimipistettä osoitteissa Turba 17, Turba 19 ja Raba 19a. 
 
Liiketoimintakaupalla Casemet-konserni toteuttaa kasvustrategiaansa ja 
laajentaa Casemet Pärnun resursseja sekä valmistusprosesseja mm. 
hitsauksen, maalauksen ja painatuksen työvaiheilla. Järjestelyn myötä 
Casemet-konsernin vuoden 2021 arvioitu liikevaihto on yli 20 M€. Casemet-
konserni työllistää yli 200 henkilöä kahdessa maassa. Casemetin omistajat 
jatkavat yhtiön strategista kehittämistä. 
 
Casemet-konsernin toimitusjohtaja Jukka Kokkonen iloitsee 
liiketoimintakaupasta sekä sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista: ”Olen 
erittäin ylpeä, että olemme yrityksenä, yhdessä koko henkilökuntamme 
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kanssa pystyneet toteuttamaan kasvustrategiaamme. Olemme yhdessä 
saavuttaneet asetettuja tavoitteita, mikä mahdollistaa kasvun ja kehityksen 
myös tulevaisuudessa.” 

 
Casemet lyhyesti 

   
Casemet-konserni on suomalainen vuonna 2016 perustettu metallikotelointiin sekä 
ohutlevyrakenteiden ja sähkömekaniikan sopimusvalmistukseen erikoistunut 
perheyhtiö. Konserniin kuuluvat Mikkelissä toimiva Casemet Oy sekä Pärnussa toimiva 
Casemet Oü.  Casemetin vahvuutena on asiakaskohtaisten kotelointiratkaisujen 
suunnittelu ja valmistus vaativiin teollisuuden käyttöolosuhteisiin ja -ympäristöihin. 
Casemet on arvojensa ja strategiansa mukaisesti sitoutunut kumppanuuteen, 
erinomaisuuteen sekä kasvuun. 

 
Toiminta sai alkunsa metallikoteloliiketoiminnan kaupasta, jossa Casemet Oy osti 
Ensto-konsernilta vuonna 1974 perustetun Mikkelin tehtaan. Casemet Oy palkittiin 
Mikkelin kaupungin vuoden 2020 yrityspalkinnolla tunnustuksena ansiokkaasta ja 
esimerkillisestä yrittämisestä. Casemet on jatkanut kasvuaan vuosien aikana 
yrityskaupoilla ja laajentanut toimintaansa Viron Pärnuun. Pärnussa Casemet Oü on 
viime vuosina investoinut voimakkaasti mm. rakennuttamalla aivan uudet toimitilat, 
rekrytoimalla yli 10 uutta henkilöä, laajentamalla tuotantolinjoja sekä kasvattamalla 
konekantaa. 
 
Fimeca lyhyesti 
 

Fimeca Estonia Oü on Pärnussa sijaitseva vuonna 2005 perustettu Finn-Rotor Oy -
konsernin tytäryhtiö, joka on keskittynyt mekaniikan sekä hydrauliikkamoottoreiden ja 
-venttiileiden sopimusvalmistukseen. Finn-Rotor keskittyy jatkossa ainoastaan omien 
hydrauliikkatuotteiden valmistamiseen Pärnussa. Siirtyvä liiketoiminta on työllistänyt 
Pärnussa noin 25 henkilöä. Finn-Rotor on tyytyväinen, että lähes 30 vuotta jatkunut 
ura mekaniikka liiketoiminnassa on löytänyt Casemetin myötä hyvän kodin ja että 
Casemet mahdollistaa liiketoiminnan positiivisen kehittymisen myös tulevaisuudessa. 

 
 

Hyyryläisen omistajaperheen toimesta osittainen sukupolvenvaihdos 
 

Casemet-konsernin toisen omistajaperheen, Hyyryläisen perheen toimesta on 
tehty osittainen sukupolvenvaihdos. Omistajuusmuutosten myötä Aki 
Hyyryläinen siirtyy omistaja-asemaan. Aki Hyyryläinen on nimetty Casemet-
konsernin hallituksen jäseneksi. 
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Casemet Oü acquires Fimeca Estonia Oü's  
mechanics business 
 

Casemet Oü and Fimeca Estonia Oü, operating in Pärnu, have signed an 
agreement according to which Casemet Oü will acquire Fimeca Estonia Oü's 
mechanics business and the Fimeca brand on 1 April 2021. The seller's 
hydraulic business will continue to operate under the name Finn-Rotor Estonia 
Oü. 

 
Casemet Group includes Casemet Oy from Mikkeli, Finland and Casemet Oü in 
Pärnu, Estonia. Fimeca is a Finnish-owned family company focused on 
mechanics and the manufacture of hydraulic products in Estonia. The 
agreement will enter into force on 1 April 2021 and the business will be 
transferred to Casemet on 1 April 2021. 
 
With the business acquisition, the Casemet Group will be able to develop its 
business more strongly in the future with even more extensive resources. The 
acquisition strengthens Casemet Group´s market position, competitiveness 
and expertise.  
 
The transferring business will be merged under Casemet Oü. The personnel of 
the transferring business will be transferred to Casemet's service on April 1, 
2021 as so-called old employees. Casemet Oü's operations in Pärnu will focus 
on locations in Turba 17, Turba 19 and Raba 19a. 

 
Through the business acquisition, Casemet Group implements its growth 
strategy and expands Casemet Pärnu's resources and manufacturing 
processes with stages of welding, painting and printing. As a result of the 
arrangement, Casemet Group's estimated turnover in 2021 is more than 20 M 
€. Casemet Group employs more than 200 people in two countries. The 
owners of Casemet continue to develop the company strategically. 
 
Jukka Kokkonen, CEO of Casemet Group, is delighted with the business 
transaction and the opportunities it brings: "I am very proud that we have 
been able to implement our growth strategy as a company, together with all 
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our staff. Together, we have achieved the goals set, which will enable us to 
grow and develop in the future as well." 
 
Casemet in brief 
 
Casemet Group is a Finnish family company founded in 2016 that specializes in metal 
enclosures and contract manufacturing of sheet metal structures and 
electromechanics. The Group includes Casemet Oy in Mikkeli, Finland and Casemet Oü 
in Pärnu, Estonia. Casemet's strength is the design and manufacture of customer-
specific enclosure solutions for demanding industrial operating conditions and 
environments. In line with its values and strategy, Casemet is committed to 
partnership, excellence and growth. 

 
Casemet´s operations originated from the acquisition of the metal enclosure business 
in which Casemet Oy bought the Mikkeli plant, established by the Ensto Group in 1974. 
Casemet has continued to grow over the years through acquisitions and expanded its 
operations to Pärnu, Estonia. In Pärnu, Casemet Oü has invested strongly in recent 
years, e.g. by building completely new production premises, recruiting more than 10 
new people, expanding production lines and increasing the machinery. 
 
Fimeca in brief 
 

Fimeca Estonia Oü is a subsidiary of Finn-Rotor Oy Group, founded in Pärnu in 2005, 
which is focused on contract manufacturing of mechanics and hydraulic motors and 
valves. In the future, Finn-Rotor will focus only on manufacturing its own hydraulic 
products in Pärnu. The transferring business has employed 25 people in Pärnu. Finn-
Rotor is pleased that the work in the mechanics business that has lasted for almost 30 
years has found a good home with Casemet and that Casemet will enable the positive 
development of the business also in the future. 

 
 

Partial generational change by the owner family Hyyryläinen 
 
A partial generational change has been made by Casemet Group´s other 
owner family, the Hyyryläinen family. With the changes in ownership, Aki 
Hyyryläinen will move to the ownership position. Aki Hyyryläinen has been 
appointed a member of the Board of Casemet Group. 
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