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Flowplus Oy vahvistaa asemaansa pumppuhuolloissa ostamalla Pumtek Oy:n 
liiketoiminnan 
 

Flowplus Oy:n on ostanut kolmella paikkakunnalla toimivan pumppuhuoltoihin erikoistuneen seinäjokisen Pumtek Oy:n 

liiketoiminnan. Pumtek palvelee laajaa asiakaskuntaa teollisuuden, kunnallistekniikan ja rakennustekniikan pumppujen ja 

pumppaamoiden huolloissa.  Vuonna 2012 toimintansa aloittanut Flowplus on kasvanut Suomen merkittävimpien 

virtaustekniikan kunnossapitoyhtiöiden joukkoon toiminnan jakautuessa sekä mekaaniseen että sähkötekniseen 

kunnossapitoon.  

Pumtek liiketoiminnan liikevaihto on 2018 2,5 M€ ja henkilöstön määrä 13. Vuodelle 2019 Flowplus konsernissa 

tavoitellaan yhteensä noin 20 M€ liikevaihtoa henkilöstövahvuuden ollessa noin 130. Kasvun moottoreina on sekä 

orgaaninen että yrityskauppoihin perustuva kasvu. Paikallisen läsnäolon kehittäminen on yksi Flowplus Oy:n keskeisistä 

tavoitteista. Pumtek kaupan myötä vahvistamme merkittävästi liiketoimintaosaamistamme Seinäjoen, Tampereen ja 

Vaasan alueella. Lisäksi puhdasvesipumppujen huoltoliiketoiminnalle avautuu uusia mahdollisuuksia. 

”Flowplus Oy:n tarjosi ammatillisesti mielenkiintoisen mahdollisuuden Pumtek liiketoiminnan edelleen kehittämiselle. 

Yrityksemme liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävä kotimainen alan toimija oli luonteva valinta uudeksi 

omistajaksi miettiessämme liiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtoja. Pumtek-nimen siirtyessä Flowplus Oy:lle 

liiketoimintakaupan yhteydessä yrityksemme nimi muuttuu, kertoo Keska Oy:n (ent. Pumtek Oy) toimitusjohtaja Pekka 

Mäkynen.” 

”Odotamme innolla, että pääsemme yhdessä alan johtavan kunnossapitoyhtiön, Flowplus Oy:n, kanssa kehittämään 

maantieteellistä laajentumista jo suunnitelmissamme oleville uusille paikkakunnille, kertoo Infra liiketoiminnan 

operatiivisena päällikkönä jatkava Markus Paukkunen.” 

”Olemme iloisia saadessamme Pumtek liiketoiminnan nykyiset operatiiviset ja kehityshakuiset henkilöstöresurssit 

yhdessä oman organisaatiomme henkilökunnan kanssa tuottamaan lisäarvoa koko asiakaskunnallemme. 

Panostuksemme pumppu- ja pumppaamohuolloissa ennakoivan ja parantavan kunnossapidon osalta liittyen digitaalisiin 

prosesseihin ja toimintamahdollisuuksiin on vaiheessa, jossa voimme lanseerata uusia palvelukokonaisuuksia, kertoo 

toimitusjohtaja Jarmo Piippo Flowplus Oy:stä.” 

Järjestelyllä ei ole vaikutusta henkilöstön asemaan ja yhteistyötä vakiintuneiden kumppaneidemme kanssa jatketaan 

totuttuun tapaan yhteinen etu ensisijalla. 

Lisätiedot: 

Flowplus Oy, toimitusjohtaja Jarmo Piippo, Flowplus Oy, puh. 0500 407 594, email. jarmo.piippo@flowplus.fi 

Keska Oy, ent. Pumtek Oy, toimitusjohtaja Pekka Mäkynen, puh. 050 5585 370, email. pekka.makynen@flowplus.fi 

Flowplus Oy, liiketoimintapäällikkö Markus Paukkunen, puh.  044 5004 060, email. markus.paukkunen@flowplus.fi  
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