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Meriteollisuus työllistää Korikaa
- Koko linjatuotanto omissa tiloissa
10 vuotta sitten perustettu Korika Oy
tunnetaan teollisuuden järeiden teräsrakenteiden toimittajana oikeastaan jo
pidemmältä ajalta: yrityksen korkealaatuinen osaaminen on jatkumoa Tikoma
Oy:sta, jonka entisissä tiloissa Ruskolla
Korika nyt toimii.
- Alkuperäiset osakkaat olivat kaikki Tikoman palkkalistoilla. Korikan
oma tuotanto alkoi varsinaisesti vuonna 2013, kertoo toimitusjohtaja Kalevi Koskinen.
Koskisen lisäksi Korikassa on nykyisin neljä muuta osakasta: Pasi Koivumäki, Mikko Ojalehto, Manne Salo ja
Teppo Koskinen.
- Toimintaperiaatteenamme on, että osakkaat toimivat työnjohtajina itsenäisesti hoidettavissa projekteissa. Esimerkiksi Pernon telakalla meillä on parhaillaan kolme eri projektia, sanoo Koskinen.
Korika Oy valmistaa isoja hitsattuja teräsrakenteita. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita yrityksellä on erityisesti meriteollisuudessa.
- Olemme toimittaneet teräsrakenteita kaikille Varsinais-Suomen telakoille Teijosta Naantaliin ja Raumalle asti.
Uudenkaupungin ja Teijon telakoille Korika on hyväksytty myös tekemään Puolustuslaitoksen kalustoa. Turun telakalle toimitamme suoraan tai telakan kokonaistoimittajille, kertoo Pasi Koivumäki.
Kantavien teräsrakenteiden SFS-EN
1090 standardi sekä Lloyd’sin luokituslaitoksen hyväksynnät mahdollistavat monipuolisen tuotannon.
- Olemme myös Meyer Turun hyväk-

hyvin suuria. Nostokapasiteettia onkin
70 tonniin asti.
- Meillä on mahdollista toteuttaa
koko linjatuotanto. Lähdemme liikkeelle teräslevystä ja koostamme osat valmiiksi täällä omalla verstaallamme, Korikan miehet toteavat.
Tuotteet myös asennetaan Korikan
toimesta tilaajan kohteeseen.
- Isojenkin kappaleiden kuljetus esimerkiksi Pernon telakalle onnistuu hyvin: meitä varten tehty on liikenneympyröihin läpikulkukaistat, Kalevi Koskinen sanoo.
- Kiireelliset tilaukset pystymme
toimittamaan nopeasti. Tarvittaessa
teemme yhteistyötä lähistön muiden
konepajojen kanssa. Autamme puolin
ja toisin.
Korikan 25-35 työntekijän henkilöstö koostuu monista eri kansallisuuksista, joista monet ovat olleet yrityksellä
töissä jo useita vuosia.
- Haluamme pitää kiinni hyvistä
työntekijöistä, Pasi Koivumäki linjaa.

Korikan omissa halleissa pystyy valmistamaan erittäin
suuria rakenteita. Juuri omassa maalaushallissa maalattu hyttimoduulien nostohäkki on kooltaan 13 x 6 metriä.

symä toimittaja. Meyerin runsas tilauskanta on tuonut meille paljon töitä sekä suoraan että alihankintana. On ilo
tehdä töitä yritykselle, joka investoi todella paljon tuotantoon: se antaa uskoa tulevaisuuteen, Kalevi Koskinen toteaa.
Telakan kokonaistoimittajien kautta Korika Oy:llä on sopimuksia useam-

man laivan osatoimituksista, sekä runko- ja lohkotoimittajille että viime vuosina enenevässä määrin myös varustelutoimittajille.

Järeää teräsrakentamista Ruskolla
Korika Oy pyrkii valmistamaan tilauk-

ilmoitus

set mahdollisimman pitkälle valmiiksi omissa 2400 neliön tuotantohalleissaan. Ajanmukainen konekanta mahdollistaa muun muassa CNC-ohjatun
poltto– ja plasmaleikkauksen sekä automaattisen jauhekaarihitsauksen ja
MIG/MAG-hitsauksen. Yrityksellä on
myös oma 622 neliön maalaushalli.
Valmistettavat rakenteet voivat olla
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