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JANNE MÄRKÄLÄSTÄ METSÄKONEPALVELU OY:N UUSI TOIMITUSJOHTAJA.
Metsäkonepalvelu Oy:n hallitus on kutsunut KTM Janne Märkälän yhtiön
uudeksi toimitusjohtajaksi 1.8.2020 alkaen. Hän seuraa tehtävässä
eläköityvää nykyistä toimitusjohtajaa Timo Tolppaa. Timo Tolppa jatkaa
yhtiön hallituksen jäsenenä.
Aiemmalla työurallaan Märkälä on toiminut paperi- ja metsäkoneiden
myynnin parissa, useissa eri tehtävissä. Metsäkonepalveluun hän siirtyy
John Deere Forestry Oy:n myyntijohtajan tehtävistä. Toimitusjohtajan
tehtävässään hän toimii koko Metsäkonepalvelu-konsernin johtajana ja
raportoi yhtiön hallitukselle. Hänen toimipaikkansa on Hämeenlinna.
- Toivotamme Jannen tervetulleeksi yhtiöön. Hänellä on vahvaa kokemusta
liike-elämästä ja laaja-alaista näkemystä toimialastamme. Hän sopii hyvin
johtamaan strategiaamme ja kehittämään liiketoimintaamme sekä Suomessa,
että Ruotsissa, kertoo Mkp:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Itkonen.
- Tarjous tuli yllättäen mutta innostuin välittömästi vastuullisesta
tehtävästä oman alansa johtavassa ja erittäin hyvämaineisessa yhtiössä.
MKP on puunkorjuualalla monella tapaa edelläkävijä ja odotan suurella
mielenkiinnolla yhteistyötä MKP:n asiakkaiden ja uusien työtovereiden
kanssa, Janne Märkälä kertoo.
Metsäkonepalvelu tiedottaa myöhemmin asiakkaitaan ja
yhteistyökumppaneitaan tarkemmin toimitusjohtajan vaihdoksesta sekä
mahdollisista muista organisaatiomuutoksista.
Lisätietoja:
Timo Tolppa
toimitusjohtaja (1.8 saakka)
Metsäkonepalvelu Oy

0400 574 779
timo.tolppa@mkpd.fi
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Janne Märkälästä Metsäkonepalvelu Oy:n uusi toimitusjohtaja.
METSÄKONEPALVELU-konserni
Konsernin muodostavat emoyhtiön Metsäkonepalvelu Oy sekä tytäryhtiöt MKP
Sverige (Swe) ja Kone-Yijälä Oy (Fin).
Konsernin toiminta-ajatus on vahvistaa asiakkaidensa puunhankintaketjua
tarjoamalla vahvaa kumppanuutta ja laadukkaita puunkorjuupalveluita.
Palvelun takeena ovat osaava henkilöstö ja alan viimeisin teknologia.
Emoyhtiö on perustettu vuonna 1970. Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna.
Yhtiön toimiala on puunkorjuu.
Konsernin liikevaihto on n. 30 milj. euroa. Konserni työllistää 170
metsäalan ammattilaista Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on yli 100
metsätyökonetta Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin asiakkaina on metsä- ja
sahateollisuuden puunhankintayhtiöitä, muita puunhankintayhtiöitä,
metsäpalveluyrityksiä ja metsänomistajayhteisöjä.
Hallituksen puheenjohtaja Vesa Itkonen.
Toimitusjohtaja 1.8 saakka Timo Tolppa.
Toimitusjohtaja 1.8 alkaen Janne Märkälä.
MKP Sverige Ab on Metsäkonepalvelu Oy:n täysin omistama tytäryhtiö.
Yrityksen kotipaikka on Eksjö, Swe. Yritys vastaa konsernin Ruotsin
liiketoiminnasta. Yrityksen toimitusjohtaja on Mattias Ringström.
Kone-Yijälä Oy on Metsäkonepalvelu Oy:n täysin omistama tytäryhtiö.
Yrityksen kotipaikka on Jämsä, Fin. Yritys vastaa konsernin
liiketoiminnasta Keski-Suomessa. Yrityksen toimitusjohtaja on Teemu
Tolppa.

