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Onninen Oy:n Infra-yksikön vt. johtaja, myyntijohtaja Timo Nikulainen on nimitetty Infra-
yksikön johtajaksi 1.12.2021 alkaen. Hänestä tulee Onninen Suomen johtoryhmän jäsen
ja hän raportoi uudessa tehtävässään toimitusjohtaja Martti Forssille.

Timo Nikulaisella on pitkä kokemus tietoliikenne- ja infraliiketoiminnasta. Onnisen palvelukseen
hän on tullut vuonna 2007. Ennen Onnista Timo työskenteli muun muassa Nokia Networks
Oy:ssä ja Laatuantenni Oy:ssä. Koulutukseltaan hän on sähkö- ja tietoliikennetekniikan
insinööri (AMK) ja eMBA.

”Infra-alan toimijat kehittävät ja rakentavat nykyaikaista ja toimivaa yhteiskuntaa. Infra-
yksikkömme auttaa infrarakentajia kokonaisuuden hallinnassa hyvänä kumppanina, jolla on
monipuoliset palvelut, laajat ja kattavat hankintaverkostot sekä toimiva logistiikka”, Nikulainen
kiteyttää uutta työkenttäänsä.

”Infra-yksikkö on jo merkittävä osa liiketoimintaamme. Siihen on vahvasti panostettu viime
vuosina, ja Timon johdolla sitä kehitetään edelleen vastaamaan tulevaisuudenkin
asiakastarpeita”, Martti Forss sanoo.

Onninen palvelee infra-alan toimijoita kautta maan turvaamalla materiaalitarpeet maa- ja
vesirakentamiseen sekä sähkö- ja tietoliikenneverkkoihin. Lisäksi Onnisella on Helsingin
Pasilassa laaja infra-asiakkaiden toimitusvarasto. Toimitusvarastosta on saatavissa keskeisiä
maanrakennus- ja vesihuoltotuotteita, kuten viemäri-, sadevesi- ja valurautapaineputkia sekä
niihin liittyviä tuotteita. Toimitusvarastosta asiakkaat voivat noutaa tilaamansa tuotteet tai tilata
ne toimitettavaksi nopein toimitusajoin pääkaupunkiseudun kohteisiin.

Infran laajaan asiakaskuntaan kuuluvat muuan muassa vesilaitokset, energiayhtiöt,
tietoliikenneyhtiöt, julkiset laitokset, kaupungit ja kunnat, sähköverkkourakoitsijat, maa- ja
vesirakennusurakoitsijat, vesiosuuskunnat, kaukolämpöurakoitsijat ja tuulivoimayhtiöt.
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Onninen 
Onninen tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita ja palvelukokonaisuuksia urakoitsijoille,
teollisuudelle, infra-alan toimijoille ja jälleenmyyntiasiakkaille. Olemme vahva kumppani
yritysasiakkaille ja tavarantoimittajille koko maan kattavan myyntiverkoston, tehokkaan
logistiikan ja monikanavaisen asiakaskokemuksen kautta. Olemme toimineet alalla vuodesta
1913. Työllistämme Suomessa noin 1 200 henkilöä ja toimipaikkaverkostomme käsittää 55
Onninen Express -myymälää.

Onninen ja K-Rauta ovat osa K-ryhmän kansainvälistä rakentamisen ja talotekniikan kaupan
toimialaa. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa toimii seitsemässä maassa ja se työllistää
yhdessä K-kauppiaiden kanssa kansainvälisesti noin 11 000 alan ammattilaista. Toimialan
vähittäismyynti oli 5,4 miljardia euroa vuonna 2020.
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