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GASEK Oy, CCM-Power Oy ja Asmacon Oy yhdistävät liiketoimintansa 
  
Tuoreesta puusta höyryä, lämpöä ja sähköä, kilpailukykyisiä tuotteita hakkeen kaasutuk-
seen. Yhdistyminen luo perustan myös suomalaisen puhtaan energian 
teknologiaosaamisen vientiin. 
 
Uusiutuvaan energiaan erikoistuneet GASEK Oy, CCM-Power Oy ja voimalaitosautomaatioon eri-
koistunut Asmacon Oy yhdistävät liiketoimintansa. Näin alalle syntyy merkittävä uusi yritys, jolla on 
erinomaiset kasvumahdollisuudet. Kasvua vauhdittaa eurooppalaisten yritysten tarve löytää sellai-
sia uusia energiaratkaisuja, jotka pohjautuvat uusiutuviin lähteisiin ja tarjoavat samalla huomattavia 
kustannussäästöjä.  
 
Muodostuva uusi yritys yhdistää puun kaasutus- ja kuivausteknologiat sekä voimalaitos- ja auto-
maatio-osaamisen. Yhdistämällä osaamiset yritys pystyy tarjoamaan tuotteita, joiden avulla 
voidaan tehokkaasti hyödyntää Suomen ja Pohjois-Euroopan omia uusiutuvia energiavarantoja. 
Mahdollisuudet teknologiatuotteiden vientiin ovat merkittävät. Alkuvaiheessa yritys keskittyy höyry- 
ja lämpölaitoksiin, joissa hakkeen kaasutuksella voidaan korvata öljyn käyttöä olemassa olevissa 
teollisuuden öljykattiloissa. Siten Retrofit –tuote tarjoaa hyvin nopean takaisinmaksuajan investoin-
nille. Avaintuotteet myös CHP laitoksiin ovat yrityksen ohjelmassa. 
 
GASEKin toimitusjohtaja Kauko Väinämö korostaa uuden yrityksen kasvunäkymiä. ”Kasvustrate-
giamme on tullut uuteen vaiheeseen. Olemme tehneet CCM-Power Oy:n kanssa yhteistyötä jo 
aiemmin ja tunnemme toisemme hyvin. Olemme valmiita kohtaamaan markkinoiden haasteet ja 
toimimme jatkossakin erittäin asiakaslähtöisesti. Kasvumme perustuu laadukkaisiin ja asiakkaille 
lisäarvoa tuoviin tuotteisiin ja teknologioihin sekä niiden tuomiseen markkinoille nopeaan tahtiin”, 
hän painottaa. Väinämö on myös uuden yrityksen toimitusjohtaja. 
 
CCM Power Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ahvensalmi kertoo kaasutintoimittajien olleen aina luon-
nollinen asiakaskunta yrityksen hakekuivureille. ”Nyt voimme yhdessä toimittaa tuotteita, joiden 
avulla pystymme muuttamaan tuoretta puuta sähköksi, höyryksi ja lämmöksi. Kuivuripatenttien li-
säksi meillä on myös kaasutukseen liittyviä patentoituja innovaatioita, joita voimme nyt hyödyntää 
uusissa asiakasryhmissä”, hän kertoo 
 
”Jos missä niin Suomessa on luonnollista kehittää teknologiaa ja tuotteita bioenergiamarkkinoille. 
Kaiken kaikkiaan uusiutuvan energian globaali teknologiamarkkina on mittava ja se on kasvussa. 
Uusiutuvan metsäenergian jalostaminen vaatii luotettavia ja tehokkaita teknologioita ollakseen kus-
tannustehokas vaihtoehto perinteisille energiantuotantomenetelmille. Uskomme että pystymme 
olemaan asiakkaillemme tärkeä kumppani energiantuotantohaasteiden ratkaisemisessa ja toimin-
nan kannattavuuden kehittämisessä”, toteaa uuden yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja VNT:n 
partneri Sadeharju. 
 
Samassa yhteydessä VNT Management Oy: Power Fund -rahasto ja Aloitusrahasto Vera tekevät 
sijoitukset yhtiöön liiketoiminnan kasvattamisen tukemiseksi. 
 
Lisätietoja: 
 
Kauko Väinämö, toimitusjohtaja, 040 1575159, kauko.vainamo@gasek.fi 
Pekka Ahvensalmi, toimitusjohtaja, 040 7598792, pekka.ahvensalmi@ccm-power.fi 
Vesa Sadeharju, hallituksen puheenjohtaja, 040 5073370, vesa.sadeharju@vntm.com 
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GASEK Oy on perustettu vuonna 2008 ja CCM -Power Oy vuonna 2007. Molemmat yritykset ovat 
kehittäneet uusiutuvan energian teknologiaa puuhakkeen käyttöön perustuen. Yhdistyvässä IPR-
salkussa on kolme vahvistettua patenttia ja yli kymmenen uutta hakemusta. Yhdistyvän yrityksen 
toimitilat sijaitsevat Oulussa (hallinto, myynti) sekä Reisjärvellä (tutkimus, kehitys ja tuotanto). Lisä-
tietoja www.gasek.fi sekä www.ccm-power.fi 
Asmacon Oy on oululainen automaatioalan yritys, joka suunnittelee, kehittää ja toteuttaa auto-
maatio- ja prosessitekniikkaan liittyviä projekteja. Lisätietoja www.asmacon.fi 
 
 


