
 
 
 
Pressmeddelande 1 oktober 2021 
 
 
Rejlers Finland förvärvar JETS Consulting Oy  
 
Rejlers Finland har idag ingått avtal om att förvärva JETS Consulting Oy, som är specialiserade 
på tjänster inom processindustrin. Förvärvet stärker Rejlers erbjudande inom divisionen 
Industry, med kompetens inom EPCM-projekt (Engineering, Procurement and Construction 
Management).   
 
Divisionen Industry inom Rejlers Finland har vuxit kraftigt de senaste två åren och är för närvarande 
Rejlers största division. Divisionen har mer än 500 anställda och stärks nu ytterligare genom förvärvet 
av JETS Consulting Oy, som är specialiserade på process- och anläggningsdesign. JETS Consulting 
Oy grundades 2011, har 16 medarbetare och är verksamt i Esbo. Med förvärvet erbjuder Rejlers ett 
mer komplett tjänsteutbud till kunder inom industrisektorn.  
 
- Vi är på god väg att bli en av Nordens största design- och teknikkonsulter och sammanslagningen 
med JETS Consulting är ett viktigt steg i den riktningen, säger Aki Hakkarainen, VP Engineering, 
Industry, Rejlers Finland. 
 
- JETS Consulting och Rejlers har samarbetat i flera år och har nöjda kunder och leveranser som håller 
hög kvalitet, vilket så småningom resulterade i idén att gå samman, säger Esa Eklund, VD, JETS 
Consulting Oy. 
 
Utvecklingen inom industrisektorn är att kunderna väljer att köpa helhetslösningar, där till exempel 
tjänster som bedömer genomförbarheten i investeringar ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv ingår. 
De största industriinvesteringarna genomförs i allmänhet som EPCM-leveranser (Engineering, 
Procurement and Construction Management). 
 
- Både JETS Consulting och Rejlers är respekterade projektleverantörer. Jag ser fram emot att arbeta 
tillsammans i allt mer utmanande projekt, säger Jussi Likitalo, VP Projects, Industry, Rejlers Finland Oy. 
 
- Sammanslagningen med Rejlers kommer att stärka oss och möjliggör leverans av allt mer omfattande 
projekt samt olika karriärmöjligheter för vår personal, säger Taisto Jaatinen, JETS Consulting Oy. 
 
Konsolidering äger rum per 1 oktober 2021.  
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Mikko Vaahersalo, vd, Rejlers Finland, + 358 (0) 44 42 53 143, mikko.vaahersalo@rejlers.fi 
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, +46 (0) 70 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Rejlers 
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en 
plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och 
medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur 
och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 
omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com 
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