
Yritys Kuvaus Sivusto

1 OOO ”Scan”

Rajavastuuyhtiö ”Scan” on osa venäläistä ”Geoscan”-nimistä yritysryhmää, joka kehittää ja valmistaa miehittämättömiä ilma-aluksia (UAV-alukset eli 
droonit). Tämän lisäksi yhtiö kehittää ohjelmistoja fotogrammetriseen tietojen käsittelyyn ja 3D-visualisointiin.
 ”Scan” valmistaa kahdentyyppisiä kaupallisia UAV-aluksia: lentokoneen kaltaisia lennokkeja ja multikoptereita. UAV-alusten tärkeimpiä ominaisuuksia 
on se, että kaikki kompleksit valmistetaan ”Geoscanin” omilla tuotantolaitoksilla. Tuotantoprosessissa käytetään vain joitakin yksittäisiä muualla 
valmistettuja komponentteja. Omien komponenttien käyttö antaa mahdollisuuden alentaa tuotteiden omakustannusarvoa. 
 Elektroniikkalaitteiden ja miehittämättömien järjestelmien tuotantolaitos, elektroniikkalaitteiden ja UAV-alusten suunnittelutoimisto sekä ohjelmistojen 
kehitysosasto sijaitsevat 5500 neliömetrin kokoisessa tilassa. Yritysryhmällä on filiaaleja Kazakstanissa, Suomessa ja Serbiassa.
 ”Geoscan” toimittaa tällä hetkellä tuotteitaan 35 maahan ympäri maailmaa. ”Geoscan”-tekniikan ainutlaatuisia etuja verrattuna muihin laitteisiin ovat 
ennätysmaiset lennon kesto ja etäisyys. ”Geoscan” yritysryhmän droonien korkean laadun ansiosta yhtiö pystyy kilpailemaan vastaavien ulkomaisten 
laitteiden kanssa sekä olemaan usein muiden edellä.

https://www.geoscan.aero/ru https://www.geoscan.aero/en

2 OOO ”Nautsnyje razvletsenija” / 
”Tieteelliset viihteet”

Venäläinen rajavastuuyhtiö ”Nautsnyje razvletsenija” / ”Tieteelliset viihteet” kehittää ja valmistaa koulutusvälineitä lähi- ja etäopetukseen päiväkodeissa, 
kouluissa ja korkeakouluissa sekä vammaisten lasten ja pitkäaikaisessa sairaalahoidossa olevien lasten koulutukseen. Luomme jatkuvaa koulutuksellista 
STEAM-ympäristöä, joka kattaa lapsen toiminnan päiväkodista korkeakouluun.
 Digitaalisten luonnontieteellisten laboratorioiden ja robottitekniikan yhdistäminen mahdollistaa oppilaiden ja opiskelijoiden oppiainevälisen toiminnan 
oppilaitoksissa.

https://www.nau-ra.ru/

3 OOO ”Ecolight”

Rajavastuuyhtiö ”ECOLIGHT” on erilaisten sähkölaitteiden kehittäjä ja valmistaja. Tuotteita valmistetaan ECOLIGHT-tavaramerkillä. Vuodesta 2015 
lähtien yritys on kehittänyt ja valmistanut valokaarivikasuojia (AFDD tai AFCI), jotka toimivat ainutlaatuisella toiminta-algoritmilla. Tämä tuote 
mahdollistaa sähköverkkojen ja sähkölaitteiden toimintahäiriöiden seurauksena syntyvien tulipalojen määrän vähentämisen yli 2 kertaa.
 TUMOV-valokaarivikasuojalaite on kehitetty Ecolight-suunnitteludokumentaation mukaan ja se on tarkoitettu estämään automaattisesti tulipaloja, jotka 
syntyvät sähköverkon ja sähkölaitteiden kipinöinnistä, kun niitä on kytketty syöttöverkkoon suojalaitteen kautta.

https://узис.рф
 https://ecolight.ru/uzis/

4 OOO ”Laset-export”

Metallien kemiallisen koostumuksen laseranalysaattoreiden (kidelaserit diodipumppauksella / DPSS) kehittäminen, tuotanto ja myynti ”Elanik” nimellä. 
 ”Laser-export” on osa LASER-COMPACT-konsernia, joka on tunnettu omista pienikokoisista lasereista. Vuodesta 1992 lähtien konserni on kehittänyt ja 
toimittanut yli 48 tuhatta laseria 42 maahan, joista suurin osa oli toimitettu Yhdysvaltoihin, Saksaan, Ranskaan ja Japaniin.
 ELANIK "on käsikäyttöinen terästen ja metalliseosten alkuainelaseranalysaattori, joka pystyy mittaamaan terästen hiilipitoisuuden suoraan ilmassa 
samanaikaisesti muiden elementtien kanssa. Tuote on merkitty Venäjän federaation, Valkovenäjän ja Kasakstanin mittausvälineiden rekisteriin.
 "ELANIK "perustuu laserindusoidun emissiospektroskopian menetelmään (LIBS), jolla voidaan mitata kaikkien alkuaineiden pitoisuudet, mukaan lukien 
kevyet alkuaineet (C, Be, Li jne.).
 TECHNOLOGY-sarjan kompaktit laserit korkealla pulssienergialla (säteilyn aaltopituus 1053 nm, 527 nm), ultraviolettilaserit (355 nm).

www.elanik.com www.laser-export.com

5 OOO ”Thermo-glass” Uuden sukupolven infrapunalämmittimet pää- tai paikallislämmitykseen. thermo-glass.ru
6 OOO ”Mind Technology” Teknologiakehitys- ja tuotantoyritykset, jotka kehittävät ja valmistavat rentoutumiseen ja virkistykseen liittyviä tuotteita. www.reyou.tech

7 OOO ”OSM Consulting”

Dipa (digital personnel assistant) – on yrityksille tarkoitettu monikielinen digitaalinen keskusteleva alusta, joka perustuu neuroverkkoihin ja tekoälyyn.
 1. Yksinkertaistaa käyttäjien ja IT-järjestelmän (SAP, Oracle, 1C, CRM, SRM, muut IT-järjestelmät) välistä vuorovaikutusta, suorittaa toimintoja 
käyttäjän puolesta (mm. ostot, myynti, HR, laitekorjaus, datahallinta, tilojen ja raporttien lähettäminen jne.).
 2. "Yksi ikkuna" käyttäjille. Interaktiivisen rajapinnan ansiosta se kouluttaa käyttäjiä suorittamaan työtehtäviään, vastaa kysymyksiin ja tarjoaa viitetietoja.
 3. Korvaa ensimmäisen asiakastukitason. Integroituu ITSM-järjestelmiin (esim. Service Now, HPSM, Jira).
 4. Kerää analyyttista tietoa liiketoimintaprosesseista, tunnistaa pullonkaulat ja auttaa tekemään johtamispäätöksiä.
 5. Analyyttisten tietojen perusteella se tarjoaa henkilökohtaisia palveluita työntekijöille.

https://dipa.tech/eng.html

8 OOO ”Elektroniset alustat” / 
OOO ”Elektronnyje platformy”

Examus on innovatiivinen EdTech-yritys, joka tarjoaa tekoälypohjaisia ratkaisuja verkkokoulutukseen. Käytämme tekoälyä ja tietokonenäköä, joiden 
avulla seuraamme ja analysoimme ihmisten käyttäytymistä ja vuorovaikutusta reaaliajassa. Yritys on kehittänyt ainutlaatuisen tuotteen, jossa käytetään 
kasvojentunnistusteknologiaa. Ratkaisu toimii Moodlen, OpenEdxin ja MicrosoftTeamsin kanssa.
 ”Examus” on online-proktoroinnin järjestelmä eli teknologia, jonka avulla tunnistetaan henkilöitä ja seurataan opiskelijoiden käyttäytymistä verkko-
opintojen ja verkkotentin aikana. 
 Verkkotenttivalvontajärjestelmä ”Examus” mahdollistaa opiskelijoiden valvonnan verkkotenttien aikana. Tavoitteena on huijausyritysten minimointi ja 
rehellisen toiminnan edistäminen.

https://examus.com/

https://www.nau-ra.ru/
http://thermo-glass.ru
http://www.reyou.tech/
https://dipa.tech/eng.html
https://examus.com/


9 OOO ”Fingo-complex”

Rajavastuuyhtiö FINGO (Suomalais-venäläisen kauppakamarin jäsen vuodesta 2019) on johtava venäläinen teollisuuskäyttöisten 
kaasunpuhdistussuodattimien valmistaja. Sen tuotteita käytetään yli 30 teollisuuden alalla. Venäjän ainoassa täyden valmistussyklin tehtaassa valmistamme 
sähköisiä kuiva- ja märkäsuodattimia, säkkisuodattimia ja pesureita. FINGO-yhtiön ratkaisut ovat tarjonneet taloudellista ja erittäin tehokasta puhdistusta 
jopa 99,97 %-tasolla jo 77 vuoden ajan. Tämä puhdistustaso vastaa ympäristönormeja ja eurooppalaisia BAT-standardeja.
 FINGO on Venäjän ainoa kaasunpuhdistuslaitteiden valmistaja, jolla on TÜV Rheinland -sertifikaatteja tuotannon valvonnasta (EN 1090) ja 
hitsaustuotannosta (EN ISO 3834-2:2005), jotka vahvistavat, että valmistettavat metallituotteet vastaavat Euroopan unionin vaatimuksia sekä antavat 
mahdollisuuden osallistua EU:n tarjouskilpailuihin ja laittaa tuotteisiin CE-merkinnän.
 FINGO:n missio on tarjota ympäristöhaasteisiin vastaavia maailmanluokan laitteita ja palveluita Venäjän tason hinnoilla.
 FINGO:lla on hyviä kokemuksia kaasunpuhdistuslaitteiden toimittamisesta Suomeen. Vuosina 1989-2013 yhtiö oli toimittanut 34 kappaletta 
sähkösuodattimia (pääasiassa suuriin voimalaitoksiin). Nämä suodattimet toimivat edelleenkin ja niillä on teollisten päästöjen huipputaso (vastaa täysin 
eurooppalaisia BAT-standardeja). Viime vuosina Suomeen oli vain pieniä varaosatoimituksia.
 Tiimissämme toimii suomalainen konsultti-insinööri Martti Kaukonen, joka asuu Suomessa ja on ollut palveluksessamme vuodesta 1986.
 Aiomme tiivistää liikesuhteita suomalaisten yritysten kanssa ympäristöhankkeiden toteuttamiseksi. Kyseessä voisi olla olemassa olevien teollisuuslaitosten 
modernisointi tai uusien laitosten rakentaminen (kiinteällä polttoaineella toimivat sähkövoimalaitokset, metallurgia- ja sementtitehtaat jne.). Pystymme 
tarjoamaan asiakkaille maailman huipputason ratkaisuja venäläisillä hinnoilla. 
 Olemme valmiit valmistamaan sopimuksen perusteella kokonaisia sähkösuodattimia, säkkisuodattimia ja varaosia Suomen markkinoille sekä alueille, 
missä suomalaiset yritykset toimivat, mm. Venäjällä ja IVY-maissa. Ehdotamme teknologista yhteistyötä tehtaallamme ja tuotannon lokalisointia eli 
paikallistamista. 
 Teolliset pöly- ja kaasupuhdistuslaitteet: kuiva- ja märkäsähkösuodattimet, säkkisuodattimet, syklonit, pesurit ja niiden varaosat. Integroidut insinööri-, 
suunnittelu-, tutkimus-, modernisointi- ja huoltoratkaisut.
 FINGO:n valmistamat pöly- ja kaasupuhdistuslaitteet:
 1. Kuivat ja märät sähkösuodattimet – ЭГА, ЭГБМ, ЭГБ1М, УГТ, ЭГТ, ОГП, ЭГА, СРК, С-7, 2 Э, ПГ-8, УГТМ 
 2. Säkkisuodattimet – ФРИ, ФР, ФРО 
 3. Syklonit – ЦКТ 
 4. Kiinnitettävät pesurit – СНАН-Ц 
 5. Nesteenerottimet – КЦТ, КЦТ-К 
 6. Venturiputket – ГВПВ-К, ГВПВ
 7. Rikkiä ja typpeä poistavat laitteet 
 8. Varaosat 
 9. Kaasunpuhdistukseen liittyvät insinööripalvelut 
 10. Henkilöstön kouluttaminen 
 11. Pöly- ja kaasupuhdistusjärjestelmien jälkihuolto

fingo.ru

10 OOO ”Fintella”

Pohjoismaisen FINNTELLA® yhtiön tuotteet kuuluvat maalien ja lakkojen valioluokkaan.
 Kaikkia tuotantoreseptejä on kehitetty Skandinavian, Iso-Britannian ja Kanadan tutkimuslaitoksissa. Niissä on hyödynnetty maailman johtavimpien maali- 
ja lakkavalmistajien kansainvälistä kokemusta. Teknologimme kehittävät valmistusreseptejä päivittäin ottaen huomioon alan uusimmat standardit ja trendit. 
Nykyaikaiset tuotantomenetelmät takaavat, että asiakkaamme saavat laadukkaat, kestävät ja turvalliset tuotteet. Panostamme osaamiseen, kestävään 
kehitykseen ja luotettavuuteen.
 Tuotevalikoimassamme on mm. sellaisia ainutlaatuisia tuotteita:
 • laadukkaat pestävät ja kosteudenkestävät supervalkoiset ja sävytettävät sisämaalit kylpyhuoneisiin, keittiöihin, lastenhuoneisiin, elintarviketeollisuuden 
tiloihin.
 • sisätilojen pinnoitemateriaalit: egghell ja absulutmatte
 • ensimmäisen kestävyysluokan pinnoitteet sisätiloihin
 • Julkisivujen itsepuhdistuvia ratkaisuja lootusefektillä
 • Syvän mattapintaiset hyvin peittävät katot
 • puuta suojaava öljymaali
 • Tiksotrooppiset valumattomat maalit, joilla on parempi peittokyky
 • Itsepuhdistuvat julkisivumaalit vettä hylkivällä pliolite-polymeerisellä pinnoitteella
 • laatoitusta korvaavat maalit sairaaloille yms. hoitolaitoksille
 • parempaa tarttuvuutta omaavat pohjamaalit ja pohjamaalitiivisteet
 • maalit metalli-, kattoliuske- ja sinkityille pinnoille (vesikatot, kourut, sokkelit)
 • ainutlaatuiset teollisuusmaalit ja palonestoaineet metallille, puulle ja betonille, tuuletuskanaviin ja kaapeliläpivienneille
 • paloa hidastavat voiteluaineet
 • taidebetoni
 • mikrosementti
 • maalit erityisellä peittokyvyllä
 • kovaa vahaa sisältävät öljyt puumateriaaleille
 • vandaalisuojamaalit, poistumisteillä käytettävät maalit
 • pestävät homeelta suojaavat maalit kosteisiin tiloihin
 • erittäin ympäristöystävälliset, kulutuksenkestävät polyuretaania sisältävät lakat
 • bioaktiiviset puuvahat

www.finntella.com

http://fingo.ru
http://www.finntella.com/


11 OOO ”CID Group”
CID Group (Creative Idea Decisions Group) oli perustettu vuonna 2013. Tällä hetkellä yritys on tunnettujen USA:n, Iso-Britannian ja Australian 
tavaramerkkien (Blistex, CoLab jne.) jälleenmyyjä. Vuonna 2018 CID Group -yhtiö lanseerasi oman KLATZ -suunhoitobrändin. Tällä hetkellä KLATZ-
tuotteitä myydään kaikissa myyntikanavissa Venäjän federaatiossa, mm. koko maan ketjuissa - LENTA, Metro Cash and Carry, Aushan, OK.

https://klatz.pro/en/

12 OOO ”Global Dent” Johtava tuotantoyhtiö, joka tarjoaa ammattimaisia tuotteita   hammaskiilteen valkaisuun ja mineralisoimiseen kotioloissa sekä suuhygieniaan. Tuotteet ovat 
turvallisia, sopivat hampaiden valkaisuun, hammaskiilteen vahvistamiseen ja suuhygieniaan sekä päivittäiseen käyttöön.

www.globalwhite.com
 www.waterdent.com

13 OOO ”Word Group” Ammattimaisten kauko-ohjattujen LED-valojen valmistus. 
 Sovellusala: valokuva- ja videotuotanto, sisustus ja valaistus, sosiaali- ja kulttuurikohteiden valaistus, valaistus osana arkkitehtonista kokonaisuutta

14 AO ”MKF”

Olemme venäläinen valokuitukaapeleiden valmistaja - MOSKABEL-FUJIKURA (MKF) -yhtiö. Perustajinamme ovat Fujikura (Japani, maailman johtava 
valokuituteknologian yhtiö) ja Moskabelmet (on valmistanut virtakaapeleita Venäjällä 125 vuotta).
 Olemme yksi johtavista valokaapelin valmistajista Venäjällä ja IVY-maissa. Asiakkainamme ovat kaikki Venäjän teleoperaattorit, monet yritykset, hallitus 
ja sotilasyksiköt.
 Miksi suomalaiset yritykset kiinnostuvat tuotteistamme? Siksi että meiltä he saavat eurooppalaista/amerikkalaista laatua parhailla hinnoilla (ruplan kurssi 
suhteessa USA:n dollariin on erittäin matala).
 Meillä on Euroopassa valmistettuja tuotantolaitteita (parhaat sveitsiläiset, saksalaiset ja etävaltalaiset merkit). Voimme toimittaa teille luettelon 
käyttämistämme laitteista. 
 Käytämme laadukasta raaka-ainetta (suomalaista ja itävaltalaista) sekä maailman parasta Fujikura Ltd yhtiön valmistamaa valokuitua. Voimme toimittaa 
teille luettelon käyttämistämme materiaaleista.
 Kaikki insinöörimme ja tekninen henkilöstömme on käynyt koulutuksessa Japanissa. Voitte vierailla tehtaallamme minä päivänä tahansa ja nähdä kaiken 
omin silmin.
 Kaikki kaapelit valmistetaan tiukasti IEC (International Electrotechnical Commission) standardien mukaisesti ja ISO 9001 ja ISO 14001 järjestelmien 
mukaan. Kaapelit valmistetaan kansainvälisten standardien mukaisesti. Voimme myös ottaa valmistuksessa huomioon kaikki muut standardit, kuten IEEE 
ja jopa TIA / EIA (USA).
 Ketkä ovat kanta-asiakkaitamme? Teleoperaattorit, järjestelmäintegraattorit, tietoliikenneurakoitsijat sekä kaikki, jotka ovat mukana tietoliikennelinjojen 
suunnittelussa ja rakentamisessa. Viime vuonna läpäisimme loistavasti ExxonMobil-laatuauditoinnin.
 Moskovan metro on kanta-asiakkaamme ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Valmistamme sille halogeenittomia, savuttomia ja vähän myrkyllisiä 
kaapeleita. 
 Venäjän puolustusministeriö on kanta-asiakkaamme. Olemme ainoa kaapelivalmistaja, joka on valittu puolustusministeriön projekteihin. 
 Rosatom, Gazprom ja Lukoil ovat kanta-asiakkaitamme.
 Kuten näette, kanta-asiakkaamme ovat niitä, jotka arvostavat laatua. Siksi kaapelimme on kalliimpi kuin kiinalainen. Mutta meihin voi luottaa.
 Tämän lisäksi käytämme vain omaa omaisuutta. Ei leasingia, ei velkoja. Pystymme toimittamaan asiakkaillemme IFRS:n mukaiset tilinpäätökset. Olemme 
valmiit osallistumaan suuriin infrastruktuurihankkeisiin ja eri komissioiden suorittamiin tarkastuksiin. Yhtiömme on täysin läpinäkyvä niin tuotannossa 
kuin talousasioissakin.

mk-f.ru/en

15 AO ”Mikrovolnovyje sistemy” / ”
Mikroaaltojärjestelmät”

Osakeyhtiö ”Mikroaaltojärjestelmät” suunnittelee ja valmistaa sarjatuotantona laajakaistaisia, tehokkaita ja vähäkohinaisia vahvistimia ja 
mikroaaltolaitteita, mikroaaltopiirejä ja transistoreita. 
 JSC Microwave Systems develops various types of broadband high-power microwave amplifiers including powerful pulse amplifiers, transceiver modules, 
low-noise amplifiers, pulse signal amplifiers, multifunctional modules, GaAs and GaN MMICs & HMICs, micorowave transistors.
 Yhtiön valmistamia tuotteita ovat mm.:
 - kiinteän aineen laajakaistaiset mikroaaltovahvistimet, taajuusalue 0,3 GHz-22 GHz; 
 - pulssivahvistimien lähetin-vastaanotinyhteet; 
 - monitoimilaitteet;
 - mikroaaltomikropiirit ja transistorit.

https://www.mwsystems.ru/en

16 OOO ”Ostec-electro”

OOO ”Ostec-Electro” on Ostec Group yritysryhmän yksikkö, joka erikoistuu seuraaviin aloihin: sähköinen testaus ja kokoonpanovirheiden varhainen 
havaitseminen; tulovalvonta ja väärennösten torjunta; toiminnallinen valvonta; kaiuttomat huoneet ja akustiset kammiot; radio- ja elektroniikkalaitteiden 
säätö. 
 Yksikön työntekijöillä on paljon kokemusta radioelektroniikkatuotteiden ja laitteiden testaamiseen liittyvien monimutkaisten ongelmien ratkaisemisesta. 
Teknologiaratkaisujen portfolio sisältää valmiita tarjouksia elektroniikkakomponenttien ja laitteiden valmistajille sekä sähkö-, lento- ja autoteollisuudelle 
sekä muille liitännäisaloille.
 Determipal on universaalinen alusta, joka on suunniteltu mittaamaan elektroniikkalaitteiden ominaisuuksia lämpötila-alueella -60 ... + 125 oC astetta. 
Siihen kuuluu laite, joka vastaa komponentin jäähdyttämisestä ja lämmittämisestä määrättyyn lämpötilaan, sekä mittausvälineet, jotka mittaavat 
komponenttien sähköisiä ominaisuuksia. Mittausvälineinä voivat olla sekä Determinal-hankkeen puitteissa kehitetyt laitteet että jo olemassa olevat eri 
valmistajien testaus- ja mittauslaitteet.

https://ostec-electro.ru/

17 OOO ”4BLIND” Innovatiivinen suunnitteluyritys, joka tutkii, kehittää ja tuottaa innovatiivisia teknologioita, joita käytetään näkö- ja kuulovammaisten ihmisten 
kuntoutukseen ja elämänlaadun parantamiseen. https://4blind.com/ru

18 OOO ”STN” Sähkölämmitysjärjestelmien, sähkötuotteiden ja infrastruktuuriratkaisujen valmistus.
 Lämmin nauhalattia, lämmitysmatto, lämmityselementti, sähkölämmittimet, kaapelituotteet ja johtimet https://www.stnmoscow.ru

https://klatz.pro/en/
http://mk-f.ru/en
https://www.mwsystems.ru/en
https://ostec-electro.ru/
https://4blind.com/ru
https://www.stnmoscow.ru/


19 AO ”Aktiv-soft” Ratkaisut ohjelmistojen suojaamiseen ja kaupallistamiseen; Laitteet tietojen koodaussuojaukseen, kaksivaiheiseen todentamiseen ja sähköiseen 
allekirjoittamiseen.

https://www.aktiv-company.ru
 https://www.guardant.ru/
 https://www.rutoken.ru
 
 https://www.aktiv-company.com
 https://www.guardant.com/

20 OOO ”Uudet 
insinööriteknologiat”

Yhtiön toiminta liittyy parhaiden teknologioiden käyttöönottaminen teolliseen tuotantoon. Keskeisenä toimialana on metallilevyjen liittämiseen 
tarkoitettujen puristustyökalujen (klinssaustyökalujen) kehittäminen ja valmistus. Uniikki patentoitu tekniikka eliminoi liitettävien pinnoitteiden 
vaurioitumisen ja takaa työn korkean laadun. Nykyään Venäjällä ei ole yhtään vastaavaa tuotetta. Kansainvälisillä markkinoilla työkaluillamme on useita 
teknisiä etuja muihin nähden.

http://in-new.ru/

http://in-new.ru/

