Patria
Patria on puolustus-, turvallisuus ja ilmailualan
luotettu elinkaaripalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja, jonka monipuoliset tehtävät
työllistävät keskimäärin 2 600 osaajaa. Patrian
omistavat Suomen valtio (50.1 %) ja norjalainen
Kongsberg Defence & Aerospace AS (49.9%).
Konserni toimii Suomen lisäksi muun muassa
Ruotsissa,
Norjassa,
Virossa,
Puolassa,
Yhdistyneissä Arabiemiraateissa ja Etelä-Afrikassa. Konsernissa toimii 2 900 ammattilaista.
Yhtiön liiketoimintayksiköistä Aviation ja Aerostructures sijaitsevat Hallissa ja ne työllistävät
yhteensä n. 800 henkilöä.

Patria Aviation
Tarjoaa lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukipalveluita pääasiassa viranomais- ja
sotilasasiakkaille Pohjois-Euroopassa.
Elinkaaren tukipalvelut kattavat rungon, moottorin ja laitteiden huolto-, korjaus- ja modifiointipalvelut sekä lentokoulutuksen.

Patria Aerostructures
Suunnittelee ja valmistaa vaativia, komposiittisia
lentokone- ja avaruusrakenteita ja on aktiivisesti
mukana uusien komposiittiteknologioiden kehittämisohjelmissa.
Ydinosaamista
ovat
vahva
komposiittirakenteiden suunnitteluosaaminen ja
tehokkaat tuotantoprosessit.
Patria allekirjoitti loppuvuodesta 2016 sopimuksen
osavalmistuksesta
Airbusin
A320-koneohjelmaan. Airbus valmistaa A320-lentokoneita tällä
hetkellä noin 600 vuodessa, ja toimitusmäärä
kohoaa yli 700:ään vuoden 2018 aikana.

”Sopimukseen pääseminen yli vuoden neuvotteluiden jälkeen on osoitus Patrian uskottavuudesta
ja kilpailukyvystä toimittajana jatkuvasti kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa”.
Liiketoimintajohtaja Petri Hepola, Patria
Aerostructures
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Nisula Forest

Patricomp Aerospace Industry

www.nisulaforest.fi

www.patricomp.fi

Nisula Forest Oy on Jämsän Hallissa sijaitseva
harvennushakkuukoneiden,
hakkuupäiden,
energiakourien, sekä muiden metsävarusteiden
ja -laitteiden suunnitteluun, tuotekehitykseen ja
valmistukseen erikoistunut yritys.

Patricomp on aiemmin Patrian omistama, mutta
vuonna 2015 Espanjalaisen Aerometallic yhtiön
omistukseen siirtynyt alihankintayritys, jonka päämarkkinat ovat ulkomailla. Se tekee edelleen
alihankintatyötä myös Patrialle.

Yrityksen
merkittävimpinä
kehitysyhteistyökumppaneita ovat mm. Komatsu Forest Oy,
aiemmin Partek Forest Oy Ab, Valtra Oy Ab ja
Ponsse Oy.
Muita yhteistyökumppaneita/asiakkaita ovat mm.
Metsätyö Oy, Sampo-Rosenlew Oy ja John Deere
Forestry Oy.

Patricompin erikoisala on ohutlevykomponenttien
valmistus lentokoneteollisuuteen. Lisäksi se tekee
lentokoneteollisuuteen liittyvää kokoonpanotyötä.
Yhtiö työllistää 42 henkilöä. Yhtiön tuotantotilat
sijaitsevat Hallissa Patrian alueella.
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Lentokenttä.
Logistinen yhteys maailmalle
• Lentoasemaa ylläpitää Finavia
• Kentällä on harjoitettu Ilmavoimien
lentotoimintaa vuodesta 1939 lähtien. Kenttää
käyttää myös Patria, joka hyödyntää sitä
koelentotoimintaan.
• Hallin lentokenttä tarjoaa mahdollisuuksia
lentorahtiliikenteen harjoittamiseen, esim.
erikoiskuljetusten toteuttamiseen
• Kentältä löytyy lentotoiminnan kannalta
tärkeimmät palvelut
• Kentällä voidaan ottaa vastaan suoria lentoja
ulkomailta. Tulli ja muut viranomaisoperaatiot
voidaan toteuttaa ns. tilaustyönä
• Kentän kantavuus mahdollistaa kantokyvyltään
suurtenkin koneiden laskeutumisen (esim. Airbus
321, Boeing 737)
• Kiitotien pituus on 2 601 metriä ja leveys 60
metriä

15.8.2017 Page 3

