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QMG lyhyesti

QMG eli Quattro Mikenti Group on talotekniikkakonserni, joka 

toteuttaa talotekniikkaurakointia ja taloteknisiä palveluita asuin-, 

liike-, teollisuus- ja julkisiin rakennuksiin sekä uudis-, että 

korjausrakentamisessa. 

Konserni koostuu noin 40 paikallisesta urakointi- ja 

huoltoyrityksestä Suomen laajuisesti ja se työllistää 1300 

talotekniikan ammattilaista. QMG:n liikevaihto vuonna 2022 oli noin 

240 miljoonaa euroa. 

QMG Suomessa, Sandbäckens Ruotsissa ja Konstel Norjassa 

muodostavat yhdessä pohjoismaisen Nimlas-konsernin, jonka 

pääomistaja on pääomasijoittaja KLAR Partners ja lisäksi 500 

henkilöstöomistajaa. Nimlas-konserni työllistää Pohjoismaissa 3500 

henkilöä ja sen liikevaihto on noin 600 miljoonaa euroa. 
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Talotekniikkaurakointia ja -palveluita rakennusten elinkaarten 
kaikkiin vaiheisiin

• Uudisrakentamisen 

talotekniikkaurakointi

• Korjausrakentamisen 

talotekniikkaurakointi 

QMG3

• Talotekniikkapalvelut

• Energiatehokkuus

• Kestävät energiaratkaisut
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Kattava tarjooma talotekniikkaurakointia ja teknisiä palveluja 
–paikallisesti ja koko maassa
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QMG kasvaa sekä yritysostoilla että orgaanisesti

QMG jatkaa kasvuaan sekä yritysostoin että 

orgaanisesti.

Tavoitteenamme koko Suomen kattava 

alueellisesti vahvojen tytäryhtiöiden verkosto, joka 

tarjoaa kaikki talotekniikan keskeiset osaamiset ja 

teknologiat.

Uusimpina yrityksinä konserniin liittyivät 30.12. 

tehdyillä kaupoilla Espit Oy Puumalassa ja KT 

Paloturvapalvelut Tuusulassa.
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QMG:n tekemät yritysostot ja liiketoimintakaupat
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QMG –paikalliset yhtiöt osana pohjoismaista konsernia                     
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Talotekniikan terävin kärki
Houkuttelevin työpaikka ja alan ykkösosaaja > Haluamme tarjota erinomaisen asiakaskokemuksen

> Talotekniikka-alan parhaat prosessit > Hyvä kannattavuus takaa investoinnit tulevaisuuteen
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Strategiset tavoitteet

Kasvu

yritysostoilla

Hyvä kannattavuus

ja järkevät hankevalinnat

Vahva paikallisuus ja

osaava henkilökunta

Korkea

asiakastyytyväisyys

Digiteknologian

nopea soveltaminen

TALOTEKNIIKKAURAKOINTI TEKNISET PALVELUT

LÄMPÖ | VESI | ILMA | SÄHKÖ | KYLMÄ | AUTOMAATIO | JÄÄHDYTYS | TELE

QMG on valtakunnallinen täyden palvelun talotekniikkayritys. Alueellinen itsenäisyys ja tulosvastuu on leimallista toiminnallamme.

Meidät tunnetaan nopeasta toimintatavastamme sekä korkeasta asiakastyytyväisyydestämme.

Strategia 2020–2024

VISIO 2024
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Talotekniikan terävin kärki syntyy 
ammattiosaamisesta ja paikallisuudesta
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Modernia talotekniikkaa suurprojekteista pieniin korjauksiin
ja kunnossapitoon
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QMG:n johtoryhmä
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Kimmo Liukkonen

Konsernin 

toimitusjohtaja

Heikki Kiiskilä

Aluejohtaja

Pohjois-Suomi, 

Toimitusjohtaja,

Kokkolan

LVIS-Palvelu

Tuula Haataja

Talous- ja 

rahoitusjohtaja

Kimmo Lehtonen

Aluejohtaja

Pk-seutu, 

Projektit,

Toimitusjohtaja,

Quattroservices

Johan Löfgren

Aluejohtaja

Länsi-Suomi,

Toimitusjohtaja, 

Calto

Matti Ranne

Johtaja, Vastuullisuus 

ja hankinta

Mikko Sahikallio

Aluejohtaja

Väli-Suomi,

Toimitusjohtaja,

Mikenti Jypro

Pekka Pöykkö

Aluejohtaja

Pk-seutu,  

Palvelut ja 

korjausrakentaminen

Toimitusjohtaja,

QMG Partners

• Strateginen johto

• Aluejohtajat välittävät päätökset paikallisten yhtiöiden 
toimitusjohtajille 

• Toimitusjohtajat käyvät päätökset läpi yhtiöissään

• Operatiivinen johtaminen

• Aluejohtajat osallistuvat paikallisiin seurantakokouksiin

• Konsernin toiminnan jatkuva kehittäminen
• Pekka Pöykkö vastaa palveluiden kehittämisestä

• Kimmo Lehtonen vastaa suurten projektien tarjousten 
laadinnasta, projektiosaamisen kehittämisestä ja 
koulutuksesta

• Heikki Kiiskilä vastaa työturvallisuudesta ja 
työterveyshuollosta

• Mikko Sahikallio vastaa esivalmistuksesta ja operatiivisen 
tehokkuuden kehittämisestä

• Johan Löfgren vastaa sairaala-, puhdastila- ja 
kaasujärjestelmäprojekteista 

• Matti Ranne vastaa hankinnasta, vastuullisuudesta sekä 
osaajaverkostosta
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Yhteystiedot

QMG (QUATTRO MIKENTI GROUP)

Piispantilankuja 2 A

02240 ESPOO

Puh. 029 150 100

www.qmg.fi
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