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Comatec Group

Olemme suomalainen suunnittelu-, 
projektinhallinta- ja asiantuntijapalveluita 
tuottava ja kehittävä insinööritoimisto.

Meidät tunnetaan erityisesti kyvystä toteuttaa 
teknologiateollisuuden ja koneenrakennuksen 
haastavia toimeksiantoja. Ratkaisumme 
perustuvat aina koeteltuun, ajanmukaiseen 
teknologiaan.

800+
projektia ja 

toimeksiantoa 
vuodessa

10
konserniyhtiötä

1
Missio:

Auttaa asiakasta

38,3 M€
Liikevaihto 

(2020)

osaajaa

600
asiakkuutta

300+ 50+
suunnittelu-
ohjelmistoa

35 v.
kokemusta

20
toimipaikkaa

Yli

Lähes

Yli



Mistä meidät löytää

Meillä on toimipisteet yli 20 paikkakunnalla 
Suomessa, Virossa, Puolassa ja Romaniassa.



Palvelemme sinua näillä toimialoilla
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Hyötyajoneuvot
Nosturit ja 

kuormankäsittely
Sähkölaitteet ja 

-järjestelmät
Energia ja 

voimalaitokset
Meriteollisuus

Materiaalinkäsittely 
ja kuljettimet

Työkoneet Prosessiteollisuus Teollisuusautomaatio Raideliikennekalusto



• Comatec Industrial and Marine Oy:n osaamisalueisiin kuuluu:
• Sähkölaitteet ja –järjestelmät
• Meriteollisuuden komponentit ja järjestelmät
• Laivanrakennusteollisuudessa tuotetut erilaiset alukset

• Palveluihimme kuuluvat mekaniikka-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu, 
sähkölaitetestaus, tekninen dokumentointi ja projektinhallinta sekä 
lujuuslaskenta

• Palvelutarjonta ja referenssit löytyvät osoitteesta www.comatec.fi
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Benefits of Nearshore
Three main drivers: Decreasing costs, more/flexibility capacity & guaranteed quality
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MORE CAPACITY

Yearly graduates in 
engineering

Poland: 50 000+
Romania: 25 000+

(Finland: 7 500)

QUALITY

Tools according to 
customers needs
(e.g. same CAD-system)

Guaranteed 
competence

Guaranteed same 
quality than in 

Onshore

€

DECREASE COSTS
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Easily to get hundreds of 
thousands euros yearly cost 

savings, depending of 
volumes at Nearshore.



Nearshore setup
Fast setup from analyse to execute
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Analyse / 
Preparation

• Analysis of 
customers current 
needs

• Identify drivers for 
the Nearshore use

• What can be 
transferred to 
Nearshore

• Agreements 
between Comatec
and customer

• Customer’s audit

Solution / 
Transfer

• Identify Nearshore 
center to be used

• Identify team in 
Nearshore center

• Training OS – NS *

• Mode of operation

• Communication 
tools and data 
management 
infrastructure  
(e.g. VDI, Teams)

• Connections and 
security

Ramp-up

• Test of tools and 
infrastructure

• Supervising and 
quality control

• Comatec’s internal 
processes 
(communication, 
validation, 
management      
OS - NS, etc.)

• Set KPI’s

• Test project

Execute

• All reviews done 
and test project 
approved -> 
Approval from 
customer to start 
execution at 
Nearshore center

• KPI’s follow up

• Regular audit by 
customer

• Improving and 
optimization of 
Nearshore process 

Phase 1 Phase 2 Phase 3

* OS = Onshore
NS = Nearshore
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