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Sabina ja Tapani Hollmén jatkavat perheyritys Oy Telva Ab:n johdossa ja omistajina jo neljännessä sukupolvessa; Sabinan iso-isoisä Walter 
Berger perusti yrityksen vuonna 1936. 

Y li 80 vuotias 
helsinkiläinen 
perheyritys, Walter  

Bergerin vuonna 1936 pe-
rustama Oy Telva Ab, jatkaa 
toimintaansa jo neljännen 

sukupolven johtamana ke-
hittyen jatkuvasti vastatak-
seen tulevaisuuden haas-
teisiin.

Alkuaikoina toiminta keskit-

tyi moottoreiden ja veneiden 
maahantuontiin, valmistukseen 
ja myyntiin. 1950-luvulta lähtien 
meridieselit ja teollisuusmootto-
rit ovat olleet tärkeä osa Telvan 
toimintaa. Nykyään Telva onkin 

arvostettu laitetoimittaja erityi-
sesti juuri moottoreissa ja niiden 
tarvikkeissa. 

Moottorit isossa roolissa
Korkealaatuiseen tuotevali-

koimaan kuuluu Mercedes-Benz, 
MTU, Detroit Diesel ja VM 
Motori -dieselmoottorit sekä 
erilaiset koneisiin ja ajoneuvoi-
hin tarkoitetut OEM- varusteet 
kuten kaasupolkimet, siivikot ja 
viskokytkimet, ahtoilmaletkut, 
moottoreiden kumityynyt ja 
värinänvaimennus, voiteluöljy-
pumput, hybridikäytöt sekä ge-
neraattorit ja aggregaatit. Telvan 
toiminnan toisen tukijalan muo-
dostaa turvallisuus- ja puolustus-
liiketoiminta, missä projektit 
ovat aikajänteeltään pitkiä; se 
sopii perheyritykselle mikä kat-
soo tulevaisuutta pitkälle tule-
vaisuuteen - ei kvartaaleittain.

- Telva on tehnyt aina pitkä-
jänteistä työtä sekä asiakkaiden 
että päämiestensä kanssa, joista 
monet ovat olleet mukana jo 
vuosikymmeniä. Esimerkiksi 
Mercedes-Benzin teollisuus-
moottoreiden myynti aloitettiin 
vuonna 1952, joten Telva on 
maailman pisimpään yhtäjaksoi-
sesti M-B teollisuusmoottoreita 
myynyt yritys. Yhteistyö lähti 
käyntiin VR:n kiskokalustosta 
sekä viranomaistahojen kuten 
Merivomien ja Rajavartiolaitok-
sen tarpeesta saada käyttöön 
kevyitä ja nopeakäyntisiä meri-
moottoreita, kertoo toimitusjoh-
taja Tapani Hollmén. 

Vuosikymmenten 
yhteistyötä työkone-
valmistajien kanssa

Työkonevalmistajille mootto-

Tehoa ja turvallisuutta
Perheyritys Oy Telva Ab kehittää toimintaansa jo 4. sukupolven johtamana

Telvan toiminnan kulmakivi on aina ollut vahva panostus varastotuotteisiin mikä takaa nopeat asiakastoimitukset; kuvassa esitellään Mercedes-Benz ja MTU -varastomoottoreita pää-
toimipaikassa Helsingin Arentitiellä. Tekninen osaava henkilökunta tarjoaa vankan kokemuksensa asiakkaiden käyttöön haastavimmissakin moottori- ja komponenttiprojekteissa. 
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Telva on tehnyt vuodesta 1952 lähtien hyvää yhteistyötä Mercedes-Benzin kanssa teollisuusmoottoreissa, 
ollen maailman pisimpään yhtäjaksoisesti M-B teollisuusmoottoreita myynyt yritys. Kuvassa tutkitaan uu-
simpia MTU -moottorimalleja tehtaan edustajien kanssa. 

Telvan maahantuontiohjelmaan kuuluu Mercedes-Benz, MTU, Detroit 
Diesel ja VM Motori -dieselmoottorit.

reita alettiin toimittaa 1970-lu-
vulla.

- 1990-luvulla Mercedes-Benz 
ja Detroit Diesel -moottoreihin 
Suomessa siirtyivät kaivoskone-
valmistajat Sandvik ja Normet. 
Vuosituhannen vaihteen kova 
juttu oli kovassa kasvussa olleen 
metsäkonevalmistaja Ponssen 
siirtyminen Mercedes-Benzin 
moottoreihin vuonna 2000; siinä 
projektissa Telva oli merkittä-
vässä roolissa. Tänä päivänä 
nämä isot OEM-asiakkaat ovat 
Mercedes-Benzin tehtaan suo-
raan hoitamia mutta Telva toi-
mittaa heille edelleen mm. vara- 
osia jäkimarkkinoiden tarpeisiin 
sekä erilaisia komponentteja 

suoraan tuotantolinjoille - niinpä 
moottoreiden ympärillä tapahtu-
va liiketoimintamme onkin ollut 
koko ajan tasaisessa kasvussa. 
Moottoreita toimitamme suoraan 
toki volyymiltaan pienemmille 
konevalmistajille, ja Telvaan 
kannattaa ehdottomasti olla yh-
teydessä uusia konemalleja 
suunnitellessa. Meillä on tarjota 
huippumoottoreiden lisäksi erit-
täin vankkaa teknistäosaamista 
projekteihin, ilmoittaa Hollmén.

Vahvaa panostusta
varasto- ja logistiikka-
palveluihin

Yksi Telvan vahvuus on aina 

ollut panostus varastotuotteisiin 
sekä luotettaviin nopeisiin toi-
mituksiin.

- Olemme edelleen kasvatta-
neet varastomääriä taataksemme 
hyvän asiakaspalvelun, mikä on 
arvossaan varsinkin tällä hetkel-
lä kun komponenttien tehdastoi-
mitusajat ovat yleisellä tasolla 
venyneet pitkiksi. Teemme myös 

asiakastarpeiden mukaan räätä-
löityjä varastointipalveluita, 
mistä sitten toimitamme kompo-
nentit asiakkaiden tuotantoihin 
tai jälkimarkkinoiden tarpeisiin. 
Logistiikkaa hiotaan koko ajan 
toimivammaksi ja varastoinnit 
hoidetaan keskusvarastomme 
ohella mahdollisimman lähellä 
asiakasta. Telvalta saa nykyään 

Tehoa ja turvallisuutta

myös hankintapalvelut eli hoi-
damme asiakkaalle heidän tar-
vitsemat tuotteet; muutkin kuin 
omaan maahantuontiohjel-
maamme kuuluvat, kokonaispal-
veluna rahoituksesta ostoon ja 
varastointiin sekä toimitukseen, 
kertoo hallintojohtaja Sabina 
Hollmén.   
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