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Sertifikaatin voimassaolo edellyttää sertifiointisopimuksen ehtojen täyttämistä. 

 
 
 
 

Sertifikaatin numero: 

206597-2016-AHSO-FIN-FINAS 

Alkuperäinen sertifikaatti myönnetty: 

25. marraskuuta 2016 

 

Voimassaoloaika: 

26. marraskuuta 2019 - 12. maaliskuuta 

2021 

 
Täten todistetaan, että  

Algol Oy 
Karapellontie 6, 02610 Espoo, Suomi 

 

Algol Chemicals Oy, Algol Diagnostics Oy,  

Algol Technics Oy, Algol Trehab Oy 
(toimipisteet mainittu sertifikaatin liitteessä) 

 
 

täyttää seuraavan johtamisjärjestelmästandardin vaatimukset: 

OHSAS 18001:2007 
 
 
Tämä sertifikaatti on voimassa seuraavassa laajuudessa: 
Teollisuuden- ja terveydenhuoltoalan tuotteiden ja palveluiden osto-, 

myynti-, markkinointi-, varastointi-, jakelu- ja huoltotoiminta. Kemikaalien 
ja raaka-aineiden tuotanto-, tukku- ja jakelutoiminta. Vakio- ja 
erikoisnosturien ja kuljentinjärjestelmien myynti, suunnittelu, valmistus ja 

huoltopalvelut. Metallien ja nostovälineiden hankinta, myynti, varastointi ja 
esivalmistus. Teknisten materiaalien, järjestelmien ja tuotteiden hankinta, 

myynti, varastointi, esivalmistus ja projektinhoito teollisuuden ja liikenteen 
sovellutuksiin. 
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Sertifikaatin liite 
 
Algol Oy 
Sertifikaatin laajuuteen kuuluvat toimipaikat: 

Toimipaikka Toimipaikan osoite Toimipaikan sertifioinnin laajuus 

Algol Chemicals Oy Karapellontie 6, 02610 Espoo, 
Suomi 

Kemikaalien ja raaka-aineiden tukku- ja 
jakelutoiminta. 

Algol Chemicals Oy  Länsilaituri 8, 20200 Turku, Suomi Kemikaalien ja raaka-aineiden  
tuotanto-, tukku- ja jakelutoiminta. 

Algol Chemicals AB Grynbodgatan 3, SE-21133 Malmö, 
Ruotsi 

Kemikaalien ja raaka-aineiden tukku- ja 
jakelutoiminta. 

Algol Chemicals AB Ljungströmsvägen 8, SE-69275 
Kumla, Ruotsi 

Kemikaalien ja raaka-aineiden  
tuotanto-, tukku- ja jakelutoiminta. 

Algol Chemicals AB Knut Påls väg 8, SE-25669 
Helsingborg, Ruotsi 

Kemikaalien ja raaka-aineiden tukku- ja 
jakelutoiminta. 

Algol Chemicals ApS C/O Algol Chemicals AB, SE-211 33 
Malmö, Ruotsi 

Kemikaalien ja raaka-aineiden tukku- ja 
jakelutoiminta. 

Algol Chemicals AS Lysaker Torg 12, NO-1326 Lysaker, 
Norja 

Kemikaalien ja raaka-aineiden tukku- ja 
jakelutoiminta. 

Algol Chemicals OÜ Väike-Paala 1, EE-11415 Tallinna, 
Viro 

Kemikaalien ja raaka-aineiden tukku- ja 
jakelutoiminta. 

Algol Chemicals SIA Asarisi 3, Marupe district, Riika, LV-
2167, Latvia 

Kemikaalien ja raaka-aineiden tukku- ja 
jakelutoiminta. 

UAB Algol Chemicals Europos pr. 32-3, LT-46326 Kaunas, 
Liettua 

Kemikaalien ja raaka-aineiden tukku- ja 
jakelutoiminta. 

Algol Diagnostics Oy Karapellontie 6, 02610 Espoo, 
Suomi 

Terveydenhoitoalan tuotteiden ja 
palveluiden osto-, myynti-, 
markkinolinti-, varastointi-, jakelu- ja 
huoltotoiminta. 

Algol Technics Oy Karapellontie 6, 02610 Espoo, 
Suomi 

Vakio- ja erikoisnosturien ja 
kuljetinjärjestelmien myynti, 
suunnittelu, valmistus ja huoltopalvelut. 
Metallien ja nostovälineiden hankinta, 
myynti, varastointi ja esivalmistus. 
Teknisten materiaalien, järjestelmien ja 
tuotteiden hankinta, myynti, 
varastointi, esivalmistus ja 
projektinhoito teollisuuden ja liikenteen 
sovellutuksiin. 

Algol Technics Oy, Myynti ja 
huolto 

Jarru 3, 40320 Jyväskylä, Suomi Vakio- ja erikoisnosturien ja 
kuljetinjärjestelmien myynti, 
suunnittelu, valmistus ja huoltopalvelut. 
Metallien ja nostovälineiden hankinta, 
myynti, varastointi ja esivalmistus. 
Teknisten materiaalien, järjestelmien ja 
tuotteiden hankinta, myynti, 
varastointi, esivalmistus ja 

projektinhoito teollisuuden ja liikenteen 
sovellutuksiin. 
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Algol Technics Oy, Myynti ja 
huolto 

Tehtaantie 10, 60100 Seinäjoki, 
Suomi 

Vakio- ja erikoisnosturien ja 
kuljetinjärjestelmien myynti, 
suunnittelu, valmistus ja huoltopalvelut. 
Metallien ja nostovälineiden hankinta, 
myynti, varastointi ja esivalmistus. 
Teknisten materiaalien, järjestelmien ja 
tuotteiden hankinta, myynti, 
varastointi, esivalmistus ja 
projektinhoito teollisuuden ja liikenteen 
sovellutuksiin. 

Algol Technics Oy, Myynti ja 
huolto 

Vehnämyllynkatu 25, 33560 
Tampere, Suomi 

Vakio- ja erikoisnosturien ja 
kuljetinjärjestelmien myynti, 
suunnittelu, valmistus ja huoltopalvelut. 

Metallien ja nostovälineiden hankinta, 
myynti, varastointi ja esivalmistus. 
Teknisten materiaalien, järjestelmien ja 
tuotteiden hankinta, myynti, 
varastointi, esivalmistus ja 
projektinhoito teollisuuden ja liikenteen 
sovellutuksiin. 

Algol Technics Oy, Myynti ja 
huolto 

Orikedonkatu 22 A, 20380 Turku, 
Suomi 

Vakio- ja erikoisnosturien ja 
kuljetinjärjestelmien myynti, 
suunnittelu, valmistus ja huoltopalvelut. 
Metallien ja nostovälineiden hankinta, 
myynti, varastointi ja esivalmistus. 
Teknisten materiaalien, järjestelmien ja 
tuotteiden hankinta, myynti, 
varastointi, esivalmistus ja 
projektinhoito teollisuuden ja liikenteen 
sovellutuksiin. 

Algol Technics Oy, Myynti ja 
huolto 

Tiilitehtaankatu 49, 65100 Vaasa, 
Suomi 

Vakio- ja erikoisnosturien ja 
kuljetinjärjestelmien myynti, 
suunnittelu, valmistus ja huoltopalvelut. 
Metallien ja nostovälineiden hankinta, 
myynti, varastointi ja esivalmistus. 
Teknisten materiaalien, järjestelmien ja 
tuotteiden hankinta, myynti, 
varastointi, esivalmistus ja 
projektinhoito teollisuuden ja liikenteen 
sovellutuksiin. 

Algol Technics Oy, Myynti ja 
huolto 

Ahjotie 16, 67800 Kokkola, Suomi Vakio- ja erikoisnosturien ja 
kuljetinjärjestelmien myynti, 
suunnittelu, valmistus ja huoltopalvelut. 
Metallien ja nostovälineiden hankinta, 
myynti, varastointi ja esivalmistus. 
Teknisten materiaalien, järjestelmien ja 
tuotteiden hankinta, myynti, 
varastointi, esivalmistus ja 
projektinhoito teollisuuden ja liikenteen 
sovellutuksiin. 

Algol Technics Oy Mäntysuonkatu 14, 53550 
Lappeenranta, Suomi 

Vakio- ja erikoisnosturien ja 
kuljetinjärjestelmien myynti, 
suunnittelu, valmistus ja huoltopalvelut. 
Metallien ja nostovälineiden hankinta, 
myynti, varastointi ja esivalmistus. 
Teknisten materiaalien, järjestelmien ja 
tuotteiden hankinta, myynti, 
varastointi, esivalmistus ja 
projektinhoito teollisuuden ja liikenteen 
sovellutuksiin. 
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Algol Technics Oy Kasaajankatu 13, 15520 Lahti, 
Suomi 

Vakio- ja erikoisnosturien ja 
kuljetinjärjestelmien myynti, 
suunnittelu, valmistus ja huoltopalvelut. 
Metallien ja nostovälineiden hankinta, 
myynti, varastointi ja esivalmistus. 
Teknisten materiaalien, järjestelmien ja 
tuotteiden hankinta, myynti, 
varastointi, esivalmistus ja 
projektinhoito teollisuuden ja liikenteen 
sovellutuksiin. 

Algol Technics Oy Hakintie 6, 01380 Vantaa, Suomi Vakio- ja erikoisnosturien ja 
kuljetinjärjestelmien myynti, 
suunnittelu, valmistus ja huoltopalvelut. 

Metallien ja nostovälineiden hankinta, 
myynti, varastointi ja esivalmistus. 
Teknisten materiaalien, järjestelmien ja 
tuotteiden hankinta, myynti, 
varastointi, esivalmistus ja 
projektinhoito teollisuuden ja liikenteen 
sovellutuksiin. 

Algol Technics Oy Väinö Tannerin tie 1, 01510 Vantaa, 
Suomi 

Vakio- ja erikoisnosturien ja 
kuljetinjärjestelmien myynti, 
suunnittelu, valmistus ja huoltopalvelut. 
Metallien ja nostovälineiden hankinta, 
myynti, varastointi ja esivalmistus. 
Teknisten materiaalien, järjestelmien ja 
tuotteiden hankinta, myynti, 
varastointi, esivalmistus ja 
projektinhoito teollisuuden ja liikenteen 
sovellutuksiin. 

Algol Technics Oy Koivupuistontie 26, 01510 Vantaa, 
Suomi 

Vakio- ja erikoisnosturien ja 
kuljetinjärjestelmien myynti, 
suunnittelu, valmistus ja huoltopalvelut. 
Metallien ja nostovälineiden hankinta, 
myynti, varastointi ja esivalmistus. 
Teknisten materiaalien, järjestelmien ja 
tuotteiden hankinta, myynti, 
varastointi, esivalmistus ja 
projektinhoito teollisuuden ja liikenteen 
sovellutuksiin. 

Algol Trehab Oy Karapellontie 6, 02610 Espoo, 
Suomi 

Terveydenhoitoalan tuotteiden ja 
palveluiden osto-, myynti-, 
markkinolinti-, varastointi-, jakelu- ja 
huoltotoiminta. 

 

 
 

 
 

 


