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Perel Oy on isäni Pertti Rantalan vuonna 1970 perustama 100 % kotimainen perheyritys, olen itse toiminut 
meillä toimitusjohtajana kohta 23 vuotta. Isäni on nyt jäänyt kokonaan eläkkeelle toukokuussa 2022, ja 
minä toimin nykyään myös sisaryhtiöidemme hallituksen puheenjohtajana. Seuraava sukupolvikin on 
jo saapunut taloon, kun sisareni poika DI Aleksi Haverila aloitti tuotepäällikkönä mittalai-
teosastollamme. Aksu teki DI-työnsä aiheesta ”Keskijännitemaakaapeleille suoritet-
tavien jaksottaisten osittaispurkausmittausten kannattavuuden arviointi”, mikä 
tukee hyvin hänen työtään suurimman päämiehemme Meggerin myynnissä.

Pitkät koronavuodet etätöineen ja Teams-palavereineen olivat hieman 
rasittavia, kun emme päässeet tapaamaan asiakkaitamme kasvok-
kain. Nyt tilanne on sen osalta parempi, joten soitellaan ja tapaillaan 
taas kuten ennenkin. Juuri kun koronasta päästiin, alkoikin inhi-
millinen katastrofi itärintamalla, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. 
Perel-konsernin kannalta tilanne oli mykistävä, sillä olimme toi-
mineet Pietarissa kahden sisaryhtiön voimin jo 25 vuoden ajan. 
Kaikki toimituksemme Venäjälle loppuivat 24.2.2022 eikä mitään 
tavaraa tai valuuttaa ole sen jälkeen siirtynyt Suomesta Venäjälle 
tai Venäjältä Suomeen. Perel Group on tehnyt jo maaliskuussa 
päätöksen irtautua kaikista toiminnoistamme Venäjällä, mutta 
Venäjän poukkoileva lainsäädäntö pistää jatkuvasti kapuloita rat-
taisiin. Odotamme tällä hetkellä päätöksiä Venäjän viranomaisilta, 
ja asioita tapahtuu välittömästi sen jälkeen.

Meillä on tänään Hyvinkäällä 19 teknisesti osaavaa tuotepäällikköä, 
8 ammattilaista osto- ja myyntisihteeriä sekä 4 moniosaavaa huol-
tomekaanikkoa palvelemassa asiakkaitamme. Soitellaan ja jutellaan 
lisää!

Toivotan kaikille asiakkaillemme voimia ja menestystä tässä monin tavoin 
haastavassa ajassa, jota elämme. Asioilla on tapana järjestyä, pitkän linjan 
toiminta auttaa aina.

 

Jari Rantala 
toimitusjohtaja

Pitkän linjan tervehdys Hyvinkäältä,

Komponentit  s. 3-5 Mittalaitteet  s. 6-7

Teollisuustuotteet  s. 8-9 Perel Service  s. 11Factory Automation  s. 10
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Komponentit ja valaistustuotteet

Toimitamme yli 50 vuoden kokemuksella ammatti- 
elektroniikan ja automaatioteollisuuden komponentteja 
elektroniikka-, automaatio- ja muulle teollisuudelle. 

Tuotevalikoimaamme kuuluu mm. sähkömekaaniset ja 
valosähköiset komponentit, teholähteet, anturit sekä muut 
automaatiokomponentit.

Luotettava kotimainen  
toimittaja ja yhteistyökumppani
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Lamput, lamppu- 
kalusteet, ledit ja  
led-kalusteet

Ledit, led-lamput,  
led-tuotteet ja -moduulit

Automaatiokomponentit ja valaistustuotteet

Jari Korhonen
osastopäällikkö

automaatiokomponentit
puhelin 019 8711 523
jari.korhonen@perel.fi
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Led-teholähteet

Teholähteet
CHINFA Akkuvarmennus, teholähteet

Liittimet

Syöksyvirtasuojat, teholähteet

Teholähteet, moottorit

Teholähteet, akkulaturitNiko Karttunen
tuotepäällikkö

puhelin 019 8711 517
niko.karttunen@perel.fi

Hanna Vuorinen
tekninen myynti, komponentit
tilausten käsittely ja toimitukset
puhelin 019 8711 507
hanna.vuorinen@perel.fi

Niko Kekki
tilausten käsittely ja 
toimitukset
puhelin 019 8711 508
niko.kekki@perel.fi

Jesse Halonen
tuotepäällikkö

puhelin 019 8711 512
jesse.halonen@perel.fi

Ohjauskalusteet (myös M12-liitän- 
nöillä), kytkinkotelot, kytkimet kent-
täväyläliitynnöin, jalka- ja rajakytki-
met, summerit, potentiometrit, RFID- 
kalusteet, USB-, HDMI- ja RJ45-liitti-
met, langattomat kytkinkalusteet  
16-30,5 mm asennusaukkoihin

Vipu- , keinu-, liuku-, avain- ja 
painokytkimet; valo-, OLED- ja 
ohjelmoitavat painikkeet,  
kosketusnäytöt

Ohjauskalusteet, turva-, raja-, mikro- 
ja jalkakytkimet, riippuohjaimet, 
kytkin- ja asennuskotelot teollisuus- 
automaatioon, hissi- ja nostolaittei-
siin sekä EX-tiloihin

Turva-, moottorinsuoja-, nokka-
kytkimet, virranjakokeskukset, 
testilaitteistot, CEE-pistokkeet ja 
pistorasiat

Metallipainikkeet (myös 
Piezo-elektroniset, vandaalin-
kestävät, sekä kapasitiiviset) 
16-30 mm asennusaukkoihin

Valokennot/-verhot; kuituoptiset, induktiiviset ja laseranturit; liiketunnistimet,  
servomoottorit ja -ohjaimet, kytkimet
Aktiiviset ja passiiviset infrapunailmaisimet, sekä muut tuotteet automaatioon

Karl Keldrima
tuotepäällikkö

puhelin 019 8711 527
karl.keldrima@perel.fi

Käyttötunti- ja pulssilaskurit

Indikaattorit, 
asennonosoittimet

Tilausten käsittely ja toimitukset

Maavuotoreleet, isoloidut DIN-relemoduulit, ajastimet, 
protokolla- ja signaalimuuntimet

Riviliittimet

https://www.signcomplex.com/
https://www.bailey.nl/en
https://oshino-lamps.de/?lang=en
mailto:jari.korhonen@perel.fi
http://www.chinfa.com/01home/chinfa.html
https://www.meanwell.com/
https://www.adelsystem.com/it/
https://www.camtec-powersupplies.com/
https://www.powermec.se/en/
mailto:niko.karttunen@perel.fi
https://www.degson.com/index.html?lang=en
https://mascot.no/home/
https://www.snappy.cn/
mailto:hanna.vuorinen@perel.fi
mailto:niko.kekki@perel.fi
https://www.bailey.nl/en
https://www.salecom.com/
mailto:jesse.halonen@perel.fi
https://www.schlegel.biz/web/en/index.php
https://www.giovenzana.com/
https://www.elektra-tailfingen.de/en/
https://www.schurter.com/en/Home
mailto:karl.keldrima@perel.fi
https://industry.panasonic.eu/
http://www.solitronics.com/
https://www.bauser-control.de/en/products
https://www.gicindia.com/
https://www.schlegel.biz/web/en/index.php


Tero Turunen
osastopäällikkö
elektroniikkakomponentit
puhelin 019 8711 518
tero.turunen@perel.fi

Super- ja hybridikondensaattorit, 
vetypolttokennoteknologia

Hakkurikelat, yhteismuotoiset kuris-
timet, muuntajat, toroidit, SMD- ja 
kaapeliferriitit, RF-kelat, RJ-liittimet

Resonaattorit, kiteet, kidesuotimet, 
oskillaattorit, SAW-filtterit

SMD-sulakkeet, sulakkeet, 
lämpösuojat, PTC

Sulakkeet, EMC-suotimet, 
kojeliittimet ja kojeliitinjohdot, 
Audio-, Data-, DIN- ja DC-liittimet

Palautuvat sulakkeet PTC, varistorit

Kahva- ja puolijohdesulakkeet;  
hydrauli-magneettiset katkaisijat

Sulakepitimet, lattaliittimet, 
holkit, niitit, läpiviennit, kaapeli-
kengät ja johdonpäähylsyt

Ylijännitesuojat

IoT-moduulit ja antenniratkaisut
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ELECTRICAL

Tarkkuusteho- ja mittavastukset, 
shuntit

Marko Korhonen
tuotepäällikkö 
puhelin 019 8711 219 
marko.korhonen@perel.fi

Teho-, signaali-, ajoneuvo-, teol-
lisuus-, taajuus- sekä suurjänni-
tereleet - piirikortille, kantaan, 
paneeliin ja DIN-kiskoon; relekan-
nat, kontaktorit, AC-moottorin-
käynnistyskondensaattorit

Solenoidit, magneettiventtiilit, 
nesteannostelijat

Teho-, signaali-, ajoneuvo-, teolli-
suusreleet - piirikortille, kantaan 
ja DIN-kiskoon; relekannat

DIP-, koodi-, liuku-, mikro-  
ja monitoimikytkimet;
painonapit

Elektroniikkakomponentit

Laura Snellman
tilausten käsittely ja 
toimitukset
puhelin 019 8711 514
laura.snellman@perel.fi

Jaana Kaila
tilausten käsittely ja 
toimitukset
puhelin 019 8711 506
jaana.kaila@perel.fi

Tilausten käsittely ja toimitukset

Puolijohdereleet, moottorin 
vaiheenkääntömoduulit

Teho-, signaali-, ajoneuvo-, 
turva-, suurtaajuusreleet,
puolijohde- ja PhotoMosreleet

Lasse Rautjärvi
tuotepäällikkö
puhelin 019 8711 516
lasse.rautjarvi@perel.fi

Arto Viinikka
tuotepäällikkö
puhelin 019 8711 520
arto.viinikka@perel.fi

DC/DC-muuntimet piirikortille Diodit ja diodisillat

Mikropiirien, PLCC- ja PGA-kannat, 
piikki- ja holkkirimat, jousikontaktit

Testineulat, testiliittimet, 
testifixturet

Teollisuusnäytöt Summerit, sireenit

Bi-metallitermostaatit
DIN-normin taulumittarit,  
virtamuuntajat, mittamuuntimet 
ja sivuvirtavastukset

SACI

LCD-, TFT-, OLED-, 
ja kosketusnäytöt

Teollisuus- ja sotilaskäyttöön 
soveltuvat ohjainratkaisut

Ajoneuvo-, mikro-, raja-, keinu-, 
paino- ja jalkakytkimet

mailto:tero.turunen@perel.fi
https://www.vinatech.com/eng/
https://www.coilmaster.com.tw/
https://www.schurter.com/en/Home
https://www.hollylandgroup.com/eng/index.htm
https://www.isabellenhuette.de/en/
https://www.eaton.com/us/en-us.html?wtredirect=www.eaton.com/Eaton/ProductsServices/Electrical/index.htm
https://www.osterrath.de/en/
http://www.fuzetec.com/index.php
https://www.sankosha.co.jp/
mailto:marko.korhonen@perel.fi
https://www.hongfa.com/
https://www.goodsky.com.tw/en/
https://www.tai-shing.com.tw/
http://www.dip.com.tw/en/
http://www.dip.com.tw/en/
mailto:laura.snellman@perel.fi
mailto:teija.pietila@perel.fi
http://www.keysolu.com/
https://industry.panasonic.eu/
mailto:lasse.rautjarvi@perel.fi
mailto:arto.viinikka@perel.fi
http://www.gulfsemi.com/
https://www.precidip.com/
https://www.mornsun-power.com/
https://www.columbia.se/
https://www.pduke.com/
https://www.rectron.com/
https://www.feinmetall.com/
https://rishabh.co.in/
https://www.sonitron.be/
https://www.siebert-group.com/en/index.php
http://www.asahikeiki.co.jp/en/
https://www.comepa.com/thermostat-division
https://saci.es/en/
http://www.ctielectronics.com/
http://www.db.com.hk/dbcomhk/en/index.php
https://www.marquardt.com/us/
https://www.marquardt.com/us/
https://www.bolymin.com.tw/?lang_code=0


Joni Järvenpää
puhelin 019 8711 414
joni.jarvenpaa@perel.fi

Heidi Vaalanti
puhelin 019 8711 412
heidi.vaalanti@perel.fi

Mittalaiteosastomme toimittaa mittalaitteita ja testauslait-
teita pien-, keski- ja suurjänniteverkkojen käyttöönottoihin, 
kunnossapitoon ja tarkastuksiin, teollisuuteen, tuotekehityk-
seen, kouluihin, labora to rioihin sekä sähköasentajien tarpei-
siin.

Valikoimaamme kuuluvat yleismittarit ja pihdit, sähkö-
asentajien perusmittarit, moottori-, muuntaja-, katkaisija- ja 
reletesterit, ensiövirtalähteet, laboratorioiden ja huoltojen 
perusmittalaitteet, video- ja RF-tekniikka, tiedonkeruulait-
teet, kemian mittalaitteet, opetuslaitteet sekä mittalaite- ja 
teholähdepöydät.

Vahvaa teknistä osaamista

Tilausten käsittely ja toimitukset

Osastopäällikkö
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Mittalaitteet

Janne Niittynen
huoltopäällikkö
puhelin 019 8711 723 
janne.niittynen@perel.fi

Mika Laaksonen
huoltoteknikko
puhelin 019 8711 724 
mika.laaksonen@perel.fi

Mittalaitehuolto

mailto:joni.jarvenpaa@perel.fi
mailto:heidi.vaalanti@perel.fi
mailto:janne.niittynen@perel.fi
mailto:mika.laaksonen@perel.fi
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Juha Lae
tuotepäällikkö
puhelin 019 8711 521
juha.lae@perel.fi

Solar-mittalaitteet
Auringon säteilyenergiamittarit

Sähkövoimatekniikka, 
elektroniikka

Jarno Turtiainen
tuotepäällikkö
puhelin 019 8711 420
jarno.turtiainen@perel.fi

Eristysvastusmittarit 
Reletesterit
Katkaisijatesterit
Akkutesterit
Ensiö- ja toisiotesterit
mΩ-mittarit
Verkkohäiriöanalysaattorit 
(EN 50160)
Moottoritesterit

Oskilloskoopit
Teholähteet
Funktiogeneraattorit
LCR-mittarit
Kalibraattorit
Dekadit
Spektrianalysaattori

Vesihuollon mittalaitteet
Vesivuotojen paikannus

Sähkövoimatekniikka, 
ympäristön mittaus, tiedonkeruu

Joni Järvenpää
osastopäällikkö
puhelin 019 8711 414
joni.jarvenpaa@perel.fi

Aleksi Haverila
tuotepäällikkö
puhelin 019 8711 440
aleksi.haverila@perel.fi

Asennustesterit
Oikosulkuvirtatesterit
Vikavirtasuojatesterit
Läpilyöntitesterit
(AC ja AC/DC)
Öljytesterit
Muuntaja-, moottoritesterit
HV-testerit, max 160 kV

Ympäristön mittaus 
(lämpötila, vesianalyysi, 
kosteus, dB, RH)
Sääasemat

Dataloggerit
- langattomat
- nettiliitäntäiset
- GSM-liitäntäiset

Energiamittarit

Energia-analysaattoritLämpökamerat

Kaapelin testaus,  
diagnosointi ja vianhaku
Osittaispurkausmittalaitteet SACI

Auringon säteilyenergian mittaus

Konetesterit, EN 60204
Turvallisuustesterit MULTI

kaise

Yleismittarit
Pihtimittarit 
Jännitekoettimet
Fluke-perusmittalaitteet
Lähiverkkotesterit
Maavastusmittarit
IR-lämpömittarit
Lux-mittarit

Jarmo Korpilahti
tekninen myyjä
puhelin 019 8711 733
jarmo.korpilahti@perel.fi

Jännitteiden ja virtojen mittaus, 
kone- ja turvallisuustesterit

Digi-TV -mittalaitteet

https://megger.com/
mailto:juha.lae@perel.fi
mailto:jarno.turtiainen@perel.fi
https://www.metrel.si/en/
https://www.metrel.si/en/
https://www.gwinstek.com/en-global
https://megger.com/
https://delta-t.co.uk/
https://megger.com/products/motor-and-generator-testing
https://www.kippzonen.com/
https://www.bkprecision.com/
https://www.megger-sebakmt.de/home.html
https://www.ahlborn.com/en_UK/
https://www.metrel.si/en/
https://www.megger-sebakmt.de/home.html
mailto:joni.jarvenpaa@perel.fi
https://www.onsetcomp.com/
https://tandd.com/
https://hikmicrotech.com/en/
https://rishabh.co.in/
https://saci.es/en/
https://megger.com/
https://www.metrel.si/en/
http://www.multimic.com/e
https://www.kaise.com/NewEnglish.htm
mailto:jarmo.korpilahti@perel.fi
https://www.gwinstek.com/en-global
https://www.sefram.com/en/
http://www.tenmars.com/m/
https://megger.com/
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Teollisuustuotteet

Teollisuustuotteet-osasto toimittaa tuotteita teollisuuteen, 
sairaaloihin, laitetiloihin, IT-yrityksille, valvomoihin, jne. 
Kokonaisvaltaiseen palveluumme kuuluu myös tuotteiden 
modifiointi-, asennus- ja sähköistystyöt.

Staattisen sähkön hallintaan liittyvä erikoisosaamisemme 
kattaa niin elektroniikka- kuin prosessiteollisuudenkin. 

Puhdastilatuotteiden valikoimasta löytyvät ratkaisut elekt-
roniikka-, lääke- sekä muoviteollisuuden eri tasoisiin puhtaut-
ta vaativiin kohteisiin. 

Valikoimistamme myös ergonomiset valvomokalusteet  
(pöydät, tuolit ja monitoritelineet) sekä laitekaappeja ja  
koteloita tarvikkeineen.

Auditointi-, mittaus- ja koulutuspalvelut täydentävät koko-
naispalveluamme.

Riitta Lintunen
ESD-suojaustuotteet
puhelin 019 8711 419
riitta.lintunen@perel.fi

Tilausten käsittely ja toimitukset

Katja Lylykangas
puhdastila-, varastointi- ja logistiikkatuotteet
puhelin 019 8711 217
katja.lylykangas@perel.fi

Kokonaisvaltaista palvelua

Kimmo  Saarelainen
puhelin 019 8711 417
kimmo.saarelainen@perel.fi

Osastopäällikkö

Tarja Pursiainen
mekaniikka
puhelin 019 8711 413
tarja.pursiainen@perel.fi

mailto:riitta.lintunen@perel.fi
mailto:katja.lylykangas@perel.fi
mailto:kimmo.saarelainen@perel.fi
mailto:suvi.kostiainen@perel.fi


Kimmo  Saarelainen
osastopäällikkö
puhelin 019 8711 417
kimmo.saarelainen@perel.fi

Mika Röppänen
tuotepäällikkö
puhelin 019 8711 411
mika.roppanen@perel.fi

Juha Lae
tuotepäällikkö
puhelin 019 8711 521
juha.lae@perel.fi

Sami Hautala
tuotepäällikkö
puhelin 019 8711 422
sami.hautala@perel.fi

Aki Laaksonen
tuotepäällikkö
puhelin 019 8711 416
aki.laaksonen@perel.fi

Kari Kukkonen
tuotepäällikkö
puhelin 019 8711 410
kari.kukkonen@perel.fi

Puhdastilatuotteet

Varastojärjestelmät

Valvomokalusteet, laitekaapit ja kotelot
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Lattia-
pinnoitteet

ESD-mitta-
laitteet

ESD-asut ja
käsineet

Tuotanto-
tarvikkeet

Asennus-
palvelut

Koulutus ja 
auditointi

Työpisteiden
suojaus

Pakkaus ja 
varastointi

Tuolit

Valvomo-
pöydät

Näytön-
kiinnitys-
ratkaisut

Ulkokaapit

Valvomo- ja
työtuolit

IT-kaapit, 
konesalit,
19” laiteräkit

Laitekotelot,
muovikotelot

Puhdistus-
aineet ja ke-
mikaalit

Puhdistus- 
puikot ja
-liinat

ESD- 
kalusteet

Puhdastilat Pyyhkeet ja 
tarvikkeet

Pakkaus- 
tuotteet

Hiukkas-
mittarit ja
mittaus- 
palvelu

Kalusteet

Laser-
merkintä

Ionisaattorit Kärynpoisto-
laitteet

Käsineet,
maskit ja
vaatteet

ESD-suojaus, elektroniikkatuotannon materiaalit ja laitteet

LaitevaunutTarramatotVarasto-
kalusteet

mailto:kimmo.saarelainen@perel.fi
mailto:mika.roppanen@perel.fi
mailto:juha.lae@perel.fi
mailto:sami.hautala@perel.fi
mailto:aki.laaksonen@perel.fi
mailto:kari.kukkonen@perel.fi
https://www.texwipe.com/
https://www.connect2cleanrooms.com/
https://www.kimtech.eu/
https://www.warmbier.com/?lang=en
https://www.wez.ch/en/home
https://www.techspray.com/
https://www.eurostatgroup.com/nordeurope/en/
https://www.nora.com/global/en
https://www.bjz.de/
https://www.descoeurope.com/
https://www.simco-ion.com/
https://industry.panasonic.eu/
https://www.purex.co.uk/
https://dycem.com/
https://metro.com/
https://www.dataflex-int.com/en
https://www.vertiv.com/en-emea/products-catalog/facilities-enclosures-and-racks/racks-and-containment/#/
https://www.legrandav.com/products/chief
https://www.throna.com/en/
https://particlesplus.com/


Factory Automation tekninen tuki

Jari Kohonen
osastopäällikkö
puhelin 019 8711 511
jari.kohonen@perel.fi

HelpDesk   puhelin: 019 8711 222 / e-mail: fa-support@perel.fi

Kari Tarvainen
asiakastuki
puhelin 019 8711 218 
kari.tarvainen@perel.fi

Kari Tarvainen
myynti ja asiakastuki
puhelin 019 8711 218 
kari.tarvainen@perel.fi

Jari Honkonen
osastopäällikkö
puhelin 019 8711 509
jari.honkonen@perel.fi

Myynti

Elektroniikkatuotannon  
koneet, ohjelmistot ja materiaalit
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fa-sales@perel.fi

Factory Automation -osastomme toimittaa koneita, ohjel-
mistoja ja materiaaleja elektroniikkateollisuudelle. Olemme 
vahva osaaja uusien tuotteiden prototyyppien valmistuksessa 
ja tuotannon ylösajossa, jotka ovat tärkeitä tuotantovaiheita 
kaikille elektroniikan laitetoimittajille.

Asiakkaan viime hetken toiveita? Yhä monimutkaisempia 
tuotteita? Varaston tarkkuus- ja inventaariokysymyksiä? 
Enemmän ja enemmän tuotteen vaihtoja – pienellä eräkoolla, 
suurella eräkoolla? Jos vastasit ”kyllä”, me autamme sinua 
ratkaisemaan nämä ongelmat.

Onnistuakseen nykypäivän SMT-liiketoiminnassa, täytyy pys-
tyä käsittelemään yhä pienempiä eräkokoja ja haastavampia 
tuotteita monimutkaisine komponenttivalikoimineen. Menes-
tys vaatii täysin integroitua lähestymistapaa – sellaista, jossa 
ohjelmisto ja logistiikka ovat yhtenäisiä. 

Tekninen tukemme takaa jokaiseen asentamaamme konee-
seen asiantuntevan huollon ja koulutuksen.

Factory Automation

Tilausten käsittely  
ja toimitukset

Tarja Pursiainen
puhelin 019 8711 413
tarja.pursiainen@perel.fi

mailto:jari.kohonen@perel.fi
mailto:fa-support@perel.fi
mailto:kari.tarvainen@perel.fi
mailto:kari.tarvainen@perel.fi
mailto:jari.honkonen@perel.fi
mailto:fa-sales@perel.fi
https://www.mycronic.com/
https://www.mycronic.com/en/products/pcb-assembly/automated-optical-inspection/
https://www.mycronic.com/en/products/pcb-assembly/automated-optical-inspection/
https://electrodesign.eu/Pages/contact.php
https://www.asscon.de/
https://www.fritsch-smt.de/en/manual-pick-place/
http://ese-smt.com/pub_en/main/main.asp
mailto:suvi.kostiainen@perel.fi


Perel Service

Perel Service hoitaa tuotteiden koko elinkaaren ylläpidon 
alusta loppuun. Vastaamme kaikkien Perel Oy:n myymien 
tuotteiden asennuksesta, jälkimarkkinoinnista ja huollosta.

Myös mekaniikan asiakaskohtaiset modifioinnit ovat vahvaa 
osaamistamme.  Suoritamme kaikki ESD-suojaukseen liittyvät 
työt ja mittaukset. Meiltä saat koulutuksen sekä laitteiden 
huoltosopimukset ja mittarien kalibroinnit edullisesti.  Olem-
me harvoja huoltoja Suomessa, joka vielä kalibroi mittareita 
(kalibroimme myös muita kuin Meggerin mittareita).

Factory Automationin tekninen tuki on ollut mukana käyn-
nistämässä monen asiakkaamme elektroniikkatuotantoa; 
koneiden asennuksesta ja koulutuksesta ensimmäiseen piiri-
korttiin sekä myöhempiin laitteen päivityksiin ja huoltoihin.

Perel Service on Meggerin ja Metrelin valtuuttama huoltopis-
te Suomessa.

Huoltopalvelut

Factory Automation tekninen tuki

Jari Kohonen
osastopäällikkö
puhelin 019 8711 511
jari.kohonen@perel.fi

Jari Kohonen
osastopäällikkö
puhelin 019 8711 511
jari.kohonen@perel.fi

Kari Tarvainen
asiakastuki
puhelin 019 8711 218 
kari.tarvainen@perel.fi

Asennus- ja 
mittauspalvelut

Janne Niittynen
huoltopäällikkö
puhelin 019 8711 723 
janne.niittynen@perel.fi

Mika Laaksonen
huoltoteknikko
puhelin 019 8711 724 
mika.laaksonen@perel.fi

Mittalaitehuolto
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Authorized  
Service Centre

Tarja Pursiainen
puhelin 019 8711 413
tarja.pursiainen@perel.fi

mailto:jari.kohonen@perel.fi
mailto:jari.kohonen@perel.fi
mailto:kari.tarvainen@perel.fi
mailto:janne.niittynen@perel.fi
mailto:mika.laaksonen@perel.fi
https://megger.com
https://www.metrel.si/en/
mailto:suvi.kostiainen@perel.fi


PEREL OY 
Torpankatu 28   PL 230  05801 Hyvinkää

puh. 019 87 111 / info@perel.fi 

www.perel.fi

PEREL EESTI AS
Tallinn ESTONIA
Tel. +372 699 8840
info@perel.ee
www.perel.ee

PEREL OY
Hyvinkää FINLAND
Tel. +358 19 87 111
info@perel.fi
www.perel.fi

Perel Companies 

Perel Group Concern 
Perel Oy belongs to 100 % family-owned Perel Group Concern. 
In 2021 Perel Group concern employed 130 people and turnover 
was 25,5 MEUR.
Perel Group has four daughter companies in Finland and  
Estonia. Perel Group is a legal holding company, but it also  
offers many services like IT, warehouse & logistics, marketing 
and accounting to it´s daughter companies.

• suomalainen perheyritys
• perustettu vuonna 1970
• oma 4000 m2:n toimitalo Hyvinkäällä
• 31 työntekijää 
• liikevaihto 14,8 M Eur (vuonna 2021)
• edustuksia yli 100
• varaston arvo Suomessa noin kolme miljoonaa euroa
• ISO-9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä 

Perel Group -konserni

Perel Oy on osa suomalaista Perel Group -konsernia, jonka  
liikevaihto on 25,5 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa 130.  
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Perel Group Oy ja sen neljä  
tytäryhtiötä Suomessa ja Baltiassa.
Konserni maahantuo, markkinoi ja myy ammattielektroniikkaa, 
komponentteja, mittalaitteita, teollisuustuotteita ja tuotannon 
koneita sekä RFID- ja viivakoodiratkaisuja.
Emoyhtiö toimii holdingyhtiönä, mutta tarjoaa myös monia 
palveluja tytäryhtiöilleen: talous- ja tietohallinnon palvelut 
sekä mainonnan ja markkinoinnin suunnittelupalvelut. Se tekee 
myös maahantuontiin, kuljetuksiin ja huolintaan liittyvät  
toimet ja tuottaa Hyvinkään keskusvaraston palvelut.
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Perel Oy:
Komponentit, mittalaitteet,  
teollisuustuotteet, tuotannon  
koneet ja huoltopalvelut

PEREL OY

PEREL EESTI AS

mailto:info@perel.fi
http://www.perel.fi
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