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Toimintamme ytimenä on ainutlaatuinen valikoima valaisin-, liikennevalo- 
ja opastepylväitä sekä niihin täydellisesti soveltuvia korkealaatuisia beto-
nijalustoja. Tarjontamme kattaa betoniperustukset kaikille markkinoilla 
oleville pylväille ja putkille. Pylväiden ja jalustojen saumaton yhteensopi-
vuus kuvastaa tiivistä kumppanuutta, joka on toimiva ja hyödyllinen liitto 
myös asiakkaan kannalta ajatellen.

Työllistämme 
kokopäiväisesti 
yli 20 osaavaa ja 
vastuuntuntoista 

alan ammattilaista

Määränpäänä yhteensopivuus

Uskomme, että menestyvät tuotteet tehdään tuntemalla hyvin materiaa-
lit, tuotantomenetelmät ja asiakkaan tarpeet. Valmistamme kaikki tuot-
teemme omassa tuotantolaitoksessamme Satakunnan Noormarkussa. 
Automatisoitu tuotantolinjamme ja tehokkaat tuotantotapamme takaa-
vat tasalaatuiset ja mittatarkat tuotteet.

Käytössämme on ISO 9001:2008 -laatujärjestelmä. Lisäksi kaikki pylvääm- 
me ovat oikeutettu käyttämään CE-merkintää, joka takaa tuotteille ase-
tettujen laatuvaatimusten täyttymisen. Tuotteillamme ja tuotantomene-
telmillämme on myös useita patentteja.

Suomalaista laatutyötä
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Tielläliikkujan turvallisuuden parantaminen on aina ollut tärkein pyr-
kimyksemme. Uraauurtava tuotesuunnittelu ja uusimman tekniikan 
hyödyntäminen ovat tehneet meistä alamme edelläkävijän. Laatu, kes-
tävyys ja asentajaystävällisyys ovat suunnittelumme kulmakiviä.

Toimintaamme ohjaa asiakaslähtöisyys, eli pyrimme vastaamaan pal-
velullamme mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeisiin.  Saavutamme 
tämän tavoitteen vankalla ammattitaidolla ja kattavalla valikoimalla 
huippulaadukkaita tuotteita.  

Ammattitaidolla asiakkaalle
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Perusta laatuun 

Sähkö-Jokisen valikoimasta löytyvät 
laadukkaat betoniperustukset kaikille 
markkinoilla oleville pylväille ja putkille, 
myös puupylväille.

Juuret Noormarkussa 

Yrityksemme on sijainnut Satakunnan 
Noormarkussa toiminnan perusta-
misesta lähtien. Olemme etsineet 
raaka-ainetoimittajat ja alihankkijat 
mahdollisimman läheltä, mikä pienen-
tää hiilijalanjälkeämme.

Pylväidemme turvallisuus 
Perustuu innovatiiviseen, patentoituun 
rakenteeseen. Kun ajoneuvo osuu 
pylvääseen, rungon lohkot repeytyvät 
irti toisistaan ja ajoneuvo pysähtyy 
hallitusti.
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Pylväät kartalla 

KAPU-turvapylväitä nousee Euroopan 
eri valtioihin vuosittain tuhansia. Kun 
tuote on ainutlaatuinen, kysynnällä ei 
ole rajoja.

Kysy asiantuntijalta 

Ole hyvä ja ota yhteyttä, niin kerrom-
me toiminnastamme lisää!

Katso
pylväämme

kartalla
SAHKOJOKINEN.FI

Testaus takaa turvallisuuden 

Helsingin Teknillinen Korkeakoulu 
on tehnyt laajamittaiset törmäys-
testaukset kattavan KAPU® -tuote- 
perheen useille erikokoisille tuotteille.
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Olemme kehittäneet pylväämme parantamaan liikenneturvallisuutta. 
KAPU®-pylvään turvallisuus törmäystilanteessa perustuu patentoituun 
rakenteeseen. Ajoneuvon osuessa pylvääseen pylväsrungon lohkot re-
peytyvät irti toisistaan ja ajoneuvo pysähtyy tai jatkaa matkaansa hitaasti.

KAPU®-HE on voimakkaasti törmäysenergiaa sitova, joustava valaisinpyl-
väs. Pylväs suojelee sekä matkustajia että muita tielläliikkujia. KAPU®-NE 
valaisinpylväs ei sido törmäysenergiaa, vaan väistyy ajoneuvon tieltä hi-
dastaen sen vauhtia.

Pylväsvalikoimamme on täydentynyt edullisella SJK-teräskartiopylväällä, 
joka soveltuu niin puisto-, katu-, tie- kuin aluevalaistukseenkin. Törmäys-
turvalliset liikennevalopylväämme tuovat lisää turvaa autoilijoille ja jalan-
kulkijoille.  

Tuotteemme tielläliikkujan turvaksi
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Vanhan tievalaistuksen vaihtaminen törmäysturvallisiin pylväisiimme tuo 
säästöä monin tavoin. Uuden valaistuksen hoitokustannukset alenevat yli 
30 % ja törmäyksistä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset yli 80 %. Ra-
hassa mitattuna investointi maksaa itsensä takaisin jo neljässä vuodessa. 
Lisäksi törmäysturvallisilla pylväillämme on mittaamaton arvo liikennekuo-
lemien ja vakavien loukkaantumisten ehkäisemisessä. 

Turvapylväillä monenlaista säästöä
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Sähkö-Jokinen on Suomen johtava ulkovalaistustuotteiden kehittäjä 
ja valmistaja. Liiketoimintamme ytimenä on ainutlaatuinen valikoima 
valaisin-, liikennevalo- ja opastepylväitä sekä niihin täydellisesti soveltuvia 
korkealaatuisia betonijalustoja. Innovatiivinen tuotesuunnittelu ja modernin 
tekniikan hyödyntäminen ovat tehneet meistä alan edelläkävijän.

Yli miljoona huolella valmistamaamme betonijalustaa kannattaa erilaisia 
pylväitä kautta Euroopan.

Pääkonttori ja tuotantolaitoksemme sijaitsevat Satakunnan Noormarkussa.

Kysy asiantuntijalta

Sähkö-Jokinen Oy
Rauhalammintie 13
FI-29600 Noormarkku
Tel: +358 2 550 5500
Fax: +358 2 550 5511
www.sahkojokinen.fi

Turvallista tiennäyttöä vuodesta 1968

Simo Jokinen
Pylväsmyynti ja vienti
+358 2 550 5505
simo.jokinen@

sahkojokinen.fi

Lasse Jokinen
Toimitusjohtaja, Myynti
+358 2 550 5501
lasse.jokinen@
sahkojokinen.fi

Marko Aittamäki 
Myynti-insinööri
+358 50 432 2834 
marko.aittamaki@
sahkojokinen.fi

Tiina Jokinen
Myynti, reskontrat
+358 2 550 5502
tiina.jokinen@

sahkojokinen.fi

Kaikki alkoi Antista 
Perheyrityksemme tarina sai alkunsa vuonna 1968 sähköteknikko Antti 
Jokisen aloitettua sähköurakoinnin. Yhden miehen yritys lähti lupaavaan 
kasvuun ja toiminta laajeni tievalourakointiin. Asennustöissään Antti 
kohtasi haasteita pylväiden ja jalustojen yhteensovittamisessa ja päätti 
löytää ratkaisun ongelmaan. Hän suunnitteli valaisinpylväälle sopivan 
jalustan, jossa oli ainutlaatuinen kiinnitystekniikka. Kehitystyön seuraukse-
na Noormarkussa aloitettiin oma jalustatuotanto vuonna 1982.
 
Antin lapset siirtyivät yrityksen vetovastuuseen 20 kasvun vuoden jälkeen. 
Seuraava merkittävä innovaatio tuotekehityksen saralla oli törmäysturval-
listen valaisinpylväiden kehitystyö vuonna 1992.  Ensimmäinen kappale 
valmistettiin omalla tehtaalla vuonna 1992 ja ulkomaille näitä ainutlaatui-
sia pylväitä vietiin jo muutamaa vuotta myöhemmin. 
 
Tänä päivänä Antin perinnön ja perheyrityksen vahvan työn seurauksena 
jo kymmenet tuhannet Sähkö-Jokisen pylväät valaisevat teitä ja lisäävät 
turvallisuutta ympäri Eurooppaa.


