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Canorama vahvistuu edelleen it. Hämeenlinnalla  

Folmer Management Oy:n hallinnoiman Folmer Equity Fund I Ky:n omistama Canorama 
Oy laajentaa toiminta-aluettaan ja kehittää palveluvalikoimaansa hankkimalla  
it. Hämeenlinnan tulostus- ja ICT-liiketoiminnan. 

it. Hämeenlinna Oy palvelee laajasti asiakkaitaan Hämeen alueella, yrityksen päätoimipaikka on Hämeenlinna. 
Liiketoimintakaupassa yrittäjä Reima Väyrynen myy it. Hämeenlinna Oy:n tulostus- ja ict-palveluliiketoiminnan 
Canorama Oy:lle. Myös it. Hämeenlinna liikemerkki siirtyy Canoramalle. Hankittujen palveluliiketoimintojen 
työntekijät siirtyvät Canoraman palvelukseen. Yhtiö tarjoaa mm. asennus-, ylläpito-, huolto-, päivystys- ja 
etävalvontapalveluita. Siirtyvien liiketoimintojen liikevaihto vuodelta 2014 oli lähes 3 Meuroa. 

”Valtakunnallisesti toimiva Canorama on luontainen valinta it. Hämeenlinnan työn edelleen kehittämiselle. 
Yhdistämällä voimamme saadaan aikaan entistä laajemmat mahdollisuudet palvella ja vastata erilaisiin 
osaamistarpeisiin Hämeen alueella”, toteaa it. Hämeenlinna Oy:n toimitusjohtaja Reima Väyrynen. 

”On ilo päästä yhdistämään Canoraman ja it. Hämeenlinnan vahva osaaminen sekä jatkaa it. Hämeenlinnan 
ansiokasta työtä Canoraman kokoonpanolla ja hyvällä palvelukokonaisuudella. Asiakkaita palvelee jatkossakin 
erittäin ammattitaitoinen ja palveluun sitoutunut henkilöstö”, sanoo Canoraman toimitusjohtaja Martin Brandt. 

”it. Hämeenlinna vahvistaa alueellisesti Canorama Oy:n kattavaa asiakaspalvelutarjontaa”, toteaa Folmerin 
toimitusjohtaja ja osakas Sami Tuominen. ”Saamme todella ammattitaitoisen henkilöstön osaksi Canorama-tiimiä, 
Canoraman valtakunnallinen huippuosaajien joukko vahvistuu entisestään”, pääomasijoitusjohtaja ja osakas 
Johanna Marin lisää. 

 
Lisätietoja: 
 
Osakas, toimitusjohtaja Sami Tuominen, Folmer Management Oy, puh 040 708 4905, sami.tuominen@folmer.fi 
 
Osakas, pääomasijoitusjohtaja Johanna Marin, Folmer Management Oy, puh 040 533 9115, 
johanna.k.marin@folmer.fi 
 
Toimitusjohtaja Reima Väyrynen, it. Hämeenlinna Oy, puh 044 773 2200, reima.vayrynen@iitee.com 
 
 
it. Hämeenlinna Oy on IT-palveluihin erikoistunut asiakaslähtöinen yritys. Yhtiölle tyypilliset palvelut ovat 
tietotekniikkaratkaisut, pilvilinna-, tietohallintopäällikkö-, tiedonhallinta-, videoneuvottelupalvelut, tulostusratkaisut ja 
mediaratkaisut. www.iitee.com 

Canorama Oy on toimistojen työnkulun, tiedonhallinnan, tiedon säilyttämisen ja jakelun ratkaisuihin erikoistunut 
yritys. Canorama perustaa toimintansa paikalliseen hyvään palveluun ja korkeaan ammattitaitoon, lähellä 
asiakasta. www.canorama.fi 

Folmer Management Oy on kotimaisiin pk-yrityksiin keskittynyt pääomasijoittaja. Folmer Management Oy tukee 
kohdeyritysten kasvua, kehittymistä ja arvonnousua yritysjohdon kumppanuuteen pohjautuvalla toimintatavalla. 
Rahaston suurimmat sijoittajat ovat Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja työeläkeyhteisöjen yhdessä perustama 
Kasvurahastojen Rahasto Ky, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi, VR Eläkesäätiö, Suomen itsenäisyyden 
juhlarahasto Sitra, Ammattiliitto Pro, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ sekä Bankpension. www.folmer.fi 
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