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Polygon Finland Oy:n ydinliiketoimintaan kuuluu veden,
tulen ja ilmaston aiheuttamien kiinteistövahinkojen hal-
linta ja korjaus sekä sisäilmatutkimukset ja korjaukset. 
Yritys työllistää Suomessa noin 300 ihmistä 30 toimipis-
teessä, IT-ympäristöstä vastaa kaksi työntekijää. Glo-
baalisti Polygonilla on toimintaa kolmessatoista maassa.

Inmicsin ja Polygonin yhteistyö alkoi kesällä 2015. En-
simmäinen Inmicsin Polygonille tarjoama palvelu oli In-
Support-palvelu, jolla Inmics tuottaa reagointipalvelua 
vikatilanteiden korjaamiseksi. Sovitut tehtävät hoide-
taan vasteaikojen ja toimintatapojen puitteissa ympäri  
Suomea.

Nykyisin Inmics auttaa Polygonia myös muun muassa
IT-ympäristön ylläpidossa, muutostilanteiden hallinnas-
sa sekä tekee ympäristön kehityssuunnitelmia. InSup-

Kun Polygon Finland Oy:n omat 
resurssit eivät riittäneet sekä 
kehitystyöhön että IT-ympäristön 
pyörittämiseen, Inmics astui 
kuvaan auttamaan päivittäisten 
askareiden hoidossa. 

LISÄRESURSSEJA 
PIENELLE 
IT-OSASTOLLE

POLYGON FINLAND LYHYESTI

Polygon Finland Oy on kokenut kiinteistövahinkojen korjaaja, sisäilmaon-
gelmien selvittäjä ja olosuhdehallinnan osaaja. 

Polygonilla on Suomessa kokemusta kiinteistövahinkojen hoidosta ja 
kosteudenhallinnasta 40 vuoden ajalta. Yritys on erikoistunut myös si-
säilmatutkimuksiin ja korjauksiin. Alan kattavimman toimipaikkaverkoston 
ansiosta palvelut ovat saatavana koko maassa. Polygon Finland Oy:n pal-
veluksessa on noin 300 ammattilaista. Asiakkaita on yksittäisistä kotitalo-
uksista suuriin yritysasiakkaisiin.



port-palvelun lisäksi muista Inmicsin UpCare-palveluista 
Polygonilla on käytössä InSpecialist-asiantuntijapalvelut 
sekä INdatacenter-konesalipalvelut. Laitteiden ja tarvik-
keiden hankinta sujuu ongelmitta Polygonille räätälöidyl-
lä verkkokaupalla.

”Vahva ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta ja sen tar-
peista auttaa IT-kumppania palvelemaan asiakasta ja 
tuottamaan heille suoraa liiketoimintahyötyä”, sanoo In-
micsin avainasiakaspäällikkö Jukka Loukia.

”Mielestämme olemme onnistuneet tässä erinomaisesti
Polygon Group Oy:n kanssa. Uskon, että pystymme tu-
levaisuudessa palvelemaan vieläkin laajemmin Polygo-
nia niin Suomessa kuin ulkomaillakin.”

Polygon on saanut Inmicsin palveluista sitä, mitä on 
haettukin, eli laajaa asiantuntijaosaamista, joustavuutta 
ja skaalautuvuutta esimerkiksi kiiretilanteisiin.

”Pystymme molemmin puolin olemaan nopeasti yhtey-
dessä ja saamaan apua. Keskustelemme säännöllises-
ti ja suunnittelemme yhdessä, mitä on tulossa. Sovitut 
tehtävät ja projektit viedään ammattimaisesti maaliin 
sovittujen aikataulujen mukaisesti”, kertoo Polygon Fin-
landin IT-päällikkö Marko Alakoski.

”Inmicsin joustava yrityskulttuuri takaa myös sen, että
vaikka meillä olisi erikoisiakin toiveita IT-ympäristöllem-
me, Inmics tarttuu asiaan, kartoittaa idean, ja jos se toi-
mii, myös toteuttaa sen. Inmics tuottaa myös mielenkiin-
toisia seminaareja ja koulutustilaisuuksia, joista saamme 
paljon ideoita.”

Tällä hetkellä Polygonilla on meneillään toiminnanoh-
jausjärjestelmän päivitys, joka jatkuu kevättä kohti. Pro-

jekti työllistää paljon yrityksen omia resursseja, ja sen 
aikana onkin tukeuduttu Inmicsin apuun useissa IT-puo-
len asioissa. Inmicsin asiantuntija käy Polygonin toimiti-
loissa auttamassa ja käymässä läpi avoimia asioita ker-
ran viikossa.
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Vuonna 1989 perustettu kokonaisvaltaisia IT-
ratkaisuja tarjoava Inmics Oy liittyi joulukuussa 
2017 yrityskaupan myötä Telia-perheeseen. 
Yrityskaupan jälkeen pilvipalveluyritys Nebula 
ja Inmics käynnistivät heti tiiviin yhteystyön, 

joka huipentui yritysten yhdistymiseen syksyllä 
2018. Yhteisvoimin Telia Inmics-Nebula pystyy 
nostamaan palveluvalikoimansa ja kykynsä 
palvella asiakkaitaan uudelle tasolle – koko 
Suomen laajuisesti.
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