
YHDESSÄ 
PAREMPI JA 
TURVALLINEN 
TULEVAISUUS



Millog-yhtiöt tarjoaa ensiluokkaista toimitus-, logistiikka- ja 
huoltovarmuutta niin maalla, merellä kuin digitaalisessa maailmassa. 
Valtakunnallinen palveluverkostomme tekee palvelusta nopeaa ja 
luotettavaa kaikkialla Suomessa. 

Vakavaraisena suomalaisena yhtiönä perustamme toimintamme pysyviin 
ja kehittyviin kumppanuuksiin. Avaintoimialojamme ovat teollisuus, infra 
ja liikenne sekä maanpuolustus ja viranomaistoiminta.

Kaikki työntekijämme ovat 
turvallisuus selvitettyjä ja 
toimimme korkeiden tietoturva-
vaatimusten mukaisesti. Myös 
kriisiaikojen toiminnan suunnittelu 
ja harjoittelu ovat tärkeä osa 
jokaisen milloglaisen arkea.

TURVALLISUUS ON MEIHIN 

SISÄÄN RAKENNETTUNA

TURVAAMME TOIMINTAVARMUUTESI 
KAIKISSA TILANTEISSA JA OLOSUHTEISSA

Laaja valta
kunnallinen 
palveluv erkosto

Vakavarainen 
suomalainen yhtiö

Kokonaisvaltaiset 
palvelut yhdestä 
paikasta

Vahva kokemus 
vaativista toiminta
ympäristöistä



Teollisuus

Kattavat palvelut kunnossapitoon 
ja logistiikkaan, luotettavaan 
ammattilaisviestintään sekä 
henkilö- ja yritysturvallisuuteen.

Infra ja liikenne

Korkean turvallisuustason 
ratkaisut yhteiskuntakriittisten 
toimintojen turvaamiseen 
kaikissa tilanteissa.

Maanpuolustus

Strategista kumppanuutta 
pitkäjänteiseen valmiuden, 
suorituskyvyn ja tehokkuuden 
parantamiseen.

Viranomaiset

Toimiva kalusto, logistiikka ja 
varustelu sekä tietoturvalliset 
viestintäyhteydet eri 
viranomaisten tarpeisiin.



Tarjoamme ensiluokkaista huoltovarmuutta koko elinkaarelle.  
Käytössämme ovat sertifioidut ja huippuunsa hiotut toimintamallit,  
jotka on suunniteltu kestämään myös mahdollisia poikkeusoloja.

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Älykästä elinkaarenhallintaa ja 
varautumissuunnittelua yrityksille  
ja viranomaisille.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
Täyden palvelun huolto- ja 
kunnossapitopalveluja maalla  
ja merellä.

VARASTOINTI JA LOGISTIIKKA

Ensiluokkaista toimitus-,  
logistiikka ja huoltovarmuutta lähellä 
asiakasta.

VALMISTUS JA JÄLLEENMYYNTI

Huippuluokan optroniikkaa ja 
tietoturvallisia viestintäratkaisuja 
vaativiin olosuhteisiin.

KUINKA VOIMME PALVELLA?



MILLOG.FI

”Millogilla on kyky ymmärtää 
asiakkaan näkökulma ja tarjota 
ratkaisuja nopeasti.”

Ilari Laakso 
HANKINNAN JA OSTON RYHMÄPÄÄLLIKKÖ

”Lämpökameroilla on ollut iso 
merkitys tuotantolukuihin, sillä työ 
ei enää keskeydy sumun takia.”

Pekka Vornanen
VASTAAVA OSASTOPÄÄLLIKKÖ

”Pystymme luottamaan Millogin 
kyvykkyyteen ja siihen, että asiat 
tapahtuvat sovitusti.”

Juha Humalajoki
INSINÖÖRIMAJURI

”Voimme luottaa siihen,  
että turvalaitteemme toimivat,  
jos tulee tiukkoja tilanteita.” 

Timo Kapulainen
KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI

”Millogin vahvuus on kokonais-
valtainen palvelu, pitkä kokemus 
ja monipuolinen asiantuntemus.” 

Jukka Maunu
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ

”Arvostan sitä, että he kehittävät 
osaamistaan ja pysyvät kartalla 
teknologian muutoksista.” 

Thomas Doepel
VARATOIMITUSJOHTAJA

Kun kyseessä on asiakkaidemme toiminnan  
turvaaminen, mikään tehtävä ei ole meille mahdoton. 

LUOTTAMUS ANSAITTU



100 %
suomalaisessa 
omistuksessa oleva 
yhtiö

92 %
henkilöstötyytyväisyys

AAA
korkein luottoluokitus

239 M€
liikevaihto

1200
turvallisuusselvitettyä 
asiantuntijaa

Yhdessä parempi 
ja turvallinen 
tulevaisuus

MILLOG.FI

MUTKATONTA KUMPPANUUTTA  
KAIKKIALLA SUOMESSA




