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YRITYS 

T&G Nordic Oy on suomalainen yritys, jonka juuret 

juontavat vuoteen 1967. Yrityksemme on 

saavuttanut nykyisen muotonsa vuonna 2017 

kahden teknologia-alan toimijan yhdistäessä 

voimansa. Sijaitsemme Nummelassa, 

Uudellamaalla ja työllistämme 30 henkilöä. 

 

 

Nykyään olemme osa kansainvälistä yritysryhmää, 

johon kuuluu lisäksemme kuusi yritystä ulkomailla; 

T&G Elektro AS (Norja), RSG Connection AB 

(Ruotsi), Technokontakt (Puola), T&G Lanka Ltd. 

(Sri Lanka) sekä BGH Inc, (USA). 

Kansainvälisen verkostomme myötä meillä on 

mahdollisuus tarjota asiakkaillemme monipuolisesti 

korkealaatuisia tuotteita. 

 

 

 

Olemme Puolustus- ja ilmailuteollisuuden PIA ry:n 

sekä Elektroniikan Komponenttien ja Mittalaitteiden 

maahantuojien ELKOMIT ry:n jäsenyritys. 

 

PÄÄTOIMIALAT 

Päätoimialamme ovat puolustus- ja turvallisuus, 

teollisuusautomaatio ja komponentit. 

 

 

 

VISIOMME 

Tavoitteemme on olla luotettava ja hyvästä laadusta 

tunnettu yhteistyökumppani, niin pienille kuin 

suurille asiakkaille. Ratkaisemme asiakkaan 

ongelmia luovasti ja ennakkoluulottomasti. 

Haluamme toimia, menestyä ja kasvaa 

asiakkaidemme rinnalla. Olemme asiakkaidemme 

rinnalla myös vaikeina aikoina. 
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TUOTTEET JA PALVELUT 

 

Alihankintana tehtävä tuotanto 

Teemme automaatio- ja kytkentäjärjestelmien 

kokoonpanotöitä, mukaan lukien rajoitettu SW-tuki. 

Tarjoamme suunnittelun tuen, komponenttien 

hankinnat, kokoonpanon ja testauksen. 

 

 

 

Käytössämme on oma 1400m2 tuotanto- ja 

varastointitila. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaapelit ja kaapelisarjat 

Valmistamme kaapelisarjoja ja kytkentäjärjestelmiä. 

Tuotteet valmistetaan asiakkaan laatuvaatimusten 

ja teknisten erittelyiden mukaan kestämään 

tarvittaessa vaativimpiakin olosuhteita. Tuotteet 

valmistetaan asiakkaan tarpeen mukaan joko 

kuparista, kuidusta tai hybridiversiona. Tuotteisiin 

on valittavana laaja valikoima erilaisia liittimiä. 

Kaapelit testataan, varustetaan merkinnöillä ja 

pakataan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Tarvittaessa myös suunnittelemme kaapelisarjat ja 

kytkentäjärjestelmät asiakkaalle. 

 

 

 

Laite- ja elektroniikkakaapit 

Myymme ja tuomme maahan NVent-Schroffin 

korkeatasoisia, MIL-luokiteltuja laite- ja 

elektroniikkakaappeja sekä kehikoita, jotka 

tarjoavat luotettavaa suojaa kriittisille järjestelmille 

maalla, merellä, ilmassa ja avaruudessa. 
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Liittimet ja sovittimet 

Kauttamme saatavana lähes kaikkien alkuperäisten 

valmistajien MIL- ja teolliset liittimet ja sovittimet 

sekä niiden lisäosat kuten suojakorkit. Kupari-, 

kuitu- ja hybridiversiot. Tarvittaessa myös 

asiakkaan tarpeen mukaan suunnitellut ja 

valmistetut liittimet. 

 

 

Erikoistyökalut 

Myymme ja tuomme maahan Yhdysvaltalaisen 

Daniels Manufacturing Corporationin (DMC) 

laadukkaita erikoistyökaluja. 

 

 

Komponentit 

Tuomme maahan useiden valmistajien 

sähkömekaniikan ja elektroniikan komponentteja. 

 

 

Suunnittelun tuki 

Tarvittaessa tuemme asiakasta tuotteiden 

suunnittelussa. Hänen apunaan ovat mekaniikka-, 

sähkö-, elektroniikka- ja 

logistiikkasuunnittelijamme. Asiakaan halutessa 

voimme tarjota hänelle valmiin kokonaispaketin; 

tuotteen suunnittelu, asiakkaan tarpeisiin sopivien 

komponenttien valinta ja hankinta, tuotteen 

valmistus, testaus ja dokumentointi sekä toimitus 

haluttuun toimipisteeseen. 

 

 

LAATU 

Toiminnan ja tuotteiden korkea laatu ja luotettavuus 

on meille tärkeää. Sen takia noudatamme 

yleisimpiä kotimaisia ja kansainvälisiä 

laatustandardeja. Yrityksistämme löytyvät 

seuraavat laatusertifikaatit ja noudatettavat 

standardit 

Meillä Suomessa 

▪ Yritysturvallisuusselvitystodistus 2019 
KATAKRI 2015 mukaisesti, tasot III-IV, FSCC 
(Facility Security Clearance Certificate) 

▪ ISO 9001:2015 sertifikaatti 
▪ Kaapelinvalmistuksessa noudatamme 

IPC/WHMA-A-610 ja 620 standardeja 
▪ Keskuskokoonpanossa noudatamme 

IEC61439 standardia 
 

Sisaryrityksissämme   

▪ QPL MIL-C-38999 (MIL-STD-790) 
▪ ARINC  
▪ 851 (MIL-C-26482 ser. 1) 
▪ AS 9100D (EN 9100:2018 / JISQ 9100:2016) 
▪ ECSS-Q-70-51A (European Cooperation for 

Space Standardization, Space Product 
Assurance – Termination of Optical Fibers) 
Draft 
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Terveys, turvallisuus ja ympäristö 

▪ Global Compact / Corporate Social 
Responsibility UN (2013 qualification) 

▪ Vastuullinen materiaalin kierrätys 
▪ Uusiutuva aurinkoenergia käytössä useissa 

tehtaissamme, myös Nummelassa 
▪ Noudatamme tuotannossa ja toiminnassamme 

kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja 
määräyksiä kuten ympäristölainsäädäntö, 
palomääräykset ja räjähteiden käsittely, 
työolosuhteet, RoHS, WEEE ja niin edelleen. 

 

YHTEYSTIEDOT 

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Kerromme mielellämme 

lisää itsestämme ja tuotteistamme. 

 

T&G Nordic Oy 
Veikkointie 2, 03100 NUMMELA 

+358 20 793 9750 
sales@tgnordic.fi 

tgnordic.fi 
 

 


