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    HY-TECH COMP

Hyrles on palvellut suomalaista teollisuutta vuodesta 
1989 lähtien. Ohutlevymekaniikan valmistajana aloit-
taneesta yrityksestä on kehittynyt 30 vuodessa moni-
puolinen osaaja, joka hallitsee elektroniikan, meka-
niikan ja sähkömekaniikan sopimusvalmistuksen. 
Vuonna 2008 Hyrles perusti tytäryhtiö Hyrles OÜ:n ja 
tehtaan Viroon ja samalla syntyi Hyrles Group -kon-
serni. Markkina-alueen muodostavat Pohjoismaat ja 
Baltian maat.

Tänä syksynä Hyrles 
Groupissa puhaltavat 
muutoksen tuulet.
- Haluamme kasvaa ja kehittyä yhdessä asiakkaidem - 
me kanssa ja haluamme olla asiakkaille entistä hel-
pommin lähestyttävä yhteistyökumppani koko mark-
kina-alueella. Brändiuudistuksen jälkeen konsernin 

HY-Tech Comp jatkaa 
Hyrlesin perinteitä 

sopimusvalmistuksen 
markkinoilla

Elektroniikan, mekaniikan ja sähkömekaniikan sopimusvalmistaja 
Hyrles Oy tunnetaan tästä syksystä alkaen nimellä HY-Tech Comp. 
Nimenmuutoksen taustalla on brändiuudistus, jonka tavoitteena 

on nykyaikaistaa ja kansainvälistää yrityksen ilmettä.

www.hytechcomp.com

http://www.hytechcomp.com


HY-TECH COMP    

nimeksi tulee HY-Tech Comp. Uudistuksen taustalla oli 
halu yhdistää yrityksemme vahvuudet osaksi asiakkail-
lemme näkyvää brändiä. Näitä ovat esimerkiksi laatu, 
asiakkaan ymmärtäminen ja korkea tekninen osaami-
nen. Asiakkaat eivät näe enää kahta erillistä yhtiötä, 
vaan saavat palvelua samalta yhtiöltä riippumatta 
siitä, missä tehtaassa heidän tuotteensa valmistetaan, 
Hyrles Oy:n toimitusjohtaja Pekka Väyrynen toteaa.

Nimi vaihtuu, palvelut 
säilyvät
Väyrynen korostaa, että yrityksen palvelutarjonta säilyy 
uudistuksen jälkeen ennallaan. Kansainvälisillä mark-
kinoilla toimivien korkeaan teknologiaan keskittyvien 
organisaatioiden sekä vaativia ratkaisuja käyttävien 
kone- ja laitevalmistajien kanssa tehdään yhteistyötä 
kolmella liiketoiminta-alueella. Yhteistä kaikille liiketoi-
minta-alueille on kokonaispalvelun periaate.

Elektroniikan sopimusvalmistuksessa HY-Tech Comp 
tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua, joka sisältää kaikki 
työvaiheet materiaalihallinnosta loppukokoonpanoon 
ja toimitukseen saakka. Niin pienet kuin suuret sarjat 
valmistuvat joustavasti ja nopeasti.

HY-Tech Compin pitkä kokemus ja kehittyneet tuotan-
tomenetelmät mahdollistavat erilaisten ohutlevyosien 

ja vaativienkin kokoonpanojen valmistuksen laaduk-
kaasti ja kustannustehokkaasti. Yritys voi myös auttaa 
mekaniikan sopimusvalmistusasiakkaitaan tuotteiden 
suunnittelussa ja tuotannollistamisessa.

Sähkömekaniikassa HY-Tech Comp on erikoistunut teol-
lisuuden tuotteiden kokoonpanoon, mutta kokemusta 
on myös esimerkiksi MIL- ja lentokoneteollisuuden 
vaativista toimeksiannoista. Elektroniikka ja mekaniikka 
yhdistetään kokonaisuudeksi, ja asiakas saa tuotteet 
käyttövalmiina, valmiiksi testattuina. Palvelutarjonta 
sisältää myös projekti- ja laadunhallinnan.

- Elekroniikan sopimusvalmistuksen olemme keskittä-
neet Lohjan-tehtaallemme, mutta mekaniikan ja sähkö-
mekaniikan sopimusvalmistusta teemme sekä Lohjalla 
että Viron Lagedissa. Olemme kehittäneet tuotanto-
tiloja ja -laitteistoa ja henkilöstön osaamista jatkuvasti 
molemmissa tehtaissa, ja brändiuudistuksen jälkeen 
kehitystyö jatkuu edelleen, Väyrynen huomauttaa. 
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