
 
Kometos yritysesittely 
FME 
 
2019  

 



• Kometos perustettu 1991, +25 vuoden kokemus 
• Kometos Oy:n liikevaihto 7.500.000 EUR 
• Yksityisomistuksessa oleva perheyhtiö, jolla on elintarviketeollisuuteen        

keskittynyt pitkä perspektiivi ja strategia  
• Liikevaihdosta yli 90 % koostuu viennistä  
• Tehdas sijaitsee Kauhajoella, Länsi-Suomessa 
• Yrityksellä on myyntikonttorit Suomessa ja Venäjällä, lisäksi jälleenmyyjiä ja   

agentteja yli 30 maassa.  
• Toimituksia on tehty mm. seuraaviin maihin: Venäjä, Skandinavia, Balttian                                                          

maat, Saksa, Sveitsi, Itävalta, Puola, Espanja, Saudi Arabia, Thaimaa, Filippiinit, 
Iso-Britannia, Romania, Unkari, Tsekki, Belgia, Uusi Seelanti 
• Strategiset uudet alueet Ruanda, Uganda, Tansania, Kenia ja Etelä-Afrikka, sekä 

Taiwan ja Kiina 
 
 

 
 

Pitkä kokemus elintarviketeollisuudesta 



Tuoteryhmät 

Elintarviketeollisuuden 
tuotantolaitokset 

Pakkaus- ja materiaalin-
käsittelyjärjestelmät 

Sulatus-, pakastus- ja 
kohmetusjärjestelmät sekä 
pakastevarastot 
 



Laatu 
•Tuotteet täyttävät EU-standardien mukaiset laatuvaatimukset 
•Kometos Oy noudattaa sertifioitua ISO 9001:2015 laatujärjestelmää 
 
Elintarvikehygienia 
•Tärkeimmät elintarvikehygieniaa koskevat säännöt ovat: 
•Elintarvikelaki 23 / 2006 ( Maa- ja metsätalousministeriö, Suomi) 
•Asetus (EU) 852/2004, yleinen hygienia-asetus 
•Asetus (EU) 853/2004, eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva hygienia-
asetus 
•Asetus (EU) 854/2004, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus 
 
 

Laatu- ja hygieniastandardit 



Erilaiset ratkaisut eri prosesseille 

Naudat & lampaat 
& vuohet 
 
 

Siat & porot 

Kalat & ravut 

Marjat & vihannekset 



Modulirakenteisten tuotantolaitosten edut 

• Elintarvikealan EU-standardien tuntemus ja niiden huomioon ottaminen 
valmistuksessa  

• Rakenteet on suunniteltu ja materiaalit valittu hygieniastandardien mukaisesti 
asianmukaiseen käyttöön => vettymättömät eristysmateriaalit ja antibaktee-
riset pinnat 

• Modulien valmistus ja kokoonpano tehdasolosuhteissa => laadukas tuote 
• Testiajot tehtaalla ennen toimitusta 

 
 

Nopean asennuksen 
valmistelu  Kokoonpano 

tehtaalla 



Modulirakenteisten tuotantolaitosten edut 

• Valmiiksi varustettujen modulien kuljetus asiakkaalle 
    (maantierahti, meritse, junalla) 
• Nopea asennus asiakkaan tiloissa, nopea tuotannon aloitus 
 



Modulirakenteisten tuotantolaitosten edut 

• Kometos toimittaa piirustukset perustuksia varten => 
helppo prosessi asiakkaalle 

• Perustuksella yksinkertainen rakenne 



Modulirakenteisten tuotantolaitosten edut 

• Asennus sisältyy toimitukseen 
• Erittäin nopea asennus asiakkaan tiloissa 
 



Modulirakenteisten tuotantolaitosten edut 

• Kaikki tarvittavat prosessilaitteet sisältyvät toimitukseen 
• Ehdotus prosessilaitteista tarjouksen erittelynä 
 



Modulirakenteisten tuotantolaitosten edut 

• Kaikki tarvittavat prosessin jäähdytys- ja lämmityslaitteet 
sisältyvät toimitukseen 



Modulirakenteisten tuotantolaitosten edut 

• Kaikki tarvittavat  tekniikat sisältyvät toimitukseen: jäteveden 
viemäröinti, ilmastointi, kondenssiveden poistaminen, ilman 
puhdistus, jäähdytys ja pakastus, veden lämmitys, paineilman ja 
sähkön tuottaminen (optio).  

 



Modulirakenteisten tuotantolaitosten edut 

• Kaikki tarvittavat prosessilaitteet valmiiksi asennettuna 
• Kaikki pesu- ja hygienialaitteet sisältyvät  
• Matalapaine –pesulaitteet sisältyvät 
 
 



Modulirakenteisten tuotantolaitosten edut 

• Käyttökoulutus sisältyy toimitukseen 
• Huolto ja huoltokoulutus sisältyvät  
• Tuotantotuki on saatavilla tarvittaessa 
 



• Kapasiteetti 6 – 8 nautaa / päivä (8 h) 

• Elopaino 700 kg 

• Jäähdytys ½ -ruhoina 

Thomcont, nauta (1001021010) 



Nautateurastamo SINA-N5.3 (1001020503) 

• Kapasiteetti 16 – 20 nautaa / päivä (8 h) 
• Elopaino 700 kg  
• Jäähdytys ¼ -ruhoina 
 



Nautateurastamo SINA-N5.4 (1001020504) 

• Kapasiteetti 16 – 20 nautaa / päivä (8 h) 
• Elopaino 700 kg 
• Jäähdytys ¼ -ruhoina 
 



Kometos Oy 
PL 97, Keskustie 23, 61801 KAUHAJOKI 

Puh. +358 20 757 1400 
/kometos-oy 

www.kometos.com 
 

      KIITOS! 


