FinnSonic Oy:n tarina alkoi vuonna 1979. Tuolloin lahtelaiset
Tolkin veljekset ja saksalaissyntyinen Peter Wagner perustivat
Oy Ultrasonic Finland Ab:n. Yrityksen liikeideana oli valmistaa
ja myydä ultraäänipesureita Suomen markkinoille ja vientiin.
Yritys toimi Lahdessa Vipusenkadulla.

Pieni oranssi ultraäänipesuri
markkinoille suurin toivein
Wagner oli aikaisemmin työskennellyt saksalaisessa
KLN Ultraschall GmbH:ssa, jossa hän oli tutustunut
ultraääniteknologiaan. Näitä oppeja hyödyntäen

kehitettiin yhtiön ensimmäinen tuote. Se oli pieni
oranssi muovikuorinen ultraäänipesuri, joka oli

tarkoitettu korujen sekä huopa- ja mustekynien

terien puhdistukseen. Tuotteelle oli selvästi kysyntää
ja myynti lähti käyntiin ripeästi. Kauppaa saatiin
kotimarkkinoiden lisäksi Saksaan ja jopa

Australiaan. Tuotteen laatu osoittautui kuitenkin

pettymykseksi. Pesurit saattoivat lakata toimimasta
kuukauden, viikon tai jopa tunnin käytön jälkeen.

Joten tuotekehitystä jatkettiin ja uusia tuotteita tuli
valikoimaan.

Clearing-kauppaa Neuvostoliittoon
Suomi ja Neuvostoliitto solmivat clearing-

kauppasopimuksen vuonna 1950. Sopimuksen

johdosta Suomen vienti Neuvostoliittoon kasvoi

merkittävästi. 70-luvulla myös Tamro Oy kiinnostui
clearing-kaupasta mutta sillä ei ollut valikoimassa

sopivia tuotteita. Ongelma ratkesi kun Tamro osti

Ultrasonic Finlandin ja ultraäänipesureita alettiin
myydä itänaapuriin. Kauppa kävi vilkkaasti ja

ajatuksena olikin myydä Neuvostoliitto täyteen

ultraäänipesulaitteita.
Voimakasta
tuotekehitystä

Voimakasta tuotekehitystä
80-luvulla panostettiin voimakkaasti tuotekehitykseen. Silloin lanseerattiin mm.
oma generaattori ja uusi mm. M-sarja. Ensimmäisiä täysin automatisoituja
pesulinjoja oli Aspo Electronicille toimitettu linja hybridipiirien pesuun.

Yrityksen nimeksi tuli FinnSonic Oy vuonna 1989. Toiminta kasvoi ripeästi ja

tilaa tarvittiin lisää. Uudet tuotantotilat otettiin käyttöön Parikankadulla vuoden
1990 alussa.

90-luvun alussa liikevaihdosta

puolet tuli Suomesta, toinen puoli
Ruotsista. Ennen vuosikymmenen
vaihdetta markkina-alue laajeni
Englantiin, Benelux-maihin ja
Saksaan.

Omistuspohja muuttui jälleen kun

toimiva johto osti yrityksen Tamrolta.

Asiakasräätälöidyt linjat kilpailuetuna
2000-luvulla tuotekehityksen
painopiste on ollut sekä modulaarisissa
että asiakasräätälöidyissä

ultraäänipesulinjoissa. Nykyisin yritys
kehittää teollisuuden

ultraäänipesuratkaisujen lisäksi myös
särötarkastuslinjoja pääasiassa

ilmailuteollisuudelle. Referenssilistalle
on saatu kansainvälisesti merkittäviä,
oman alansa huippuyrityksiä.

FinnSonic – cleaner, safer, smarter
Vuonna 2013 palattiin jälleen kasvolliseen

omistajuuteen kun Vesa Nurminen osti
yrityksen Sentica Partners Oy:ltä, joka

omisti yrityksen seitsemän vuoden ajan.
”Olen ylpeä FinnSonicista ja sen

henkilöstöstä. Olemme kasvaneet pienestä

pajasta merkittäväksi globaaliksi toimijaksi.
Liikevaihdostamme menee vientiin noin

80 %. Olemme saaneet vankan aseman sekä
teollisen ultraäänipesun että

särötarkastuksen puolella”, toteaa

4/2019

hallituksen puheenjohtaja Nurminen.
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