VAATIVIEN
METALLITÖIDEN
ERIKOISOSAAJA
SPECIALIST
IN DEMANDING
METAL SOLUTIONS

OSAAMISTA
JA LAADUKASTA
TYÖNJÄLKEÄ

COMPETENCE
AND QUALITY
WORKMANSHIP

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaistoimitukset
suunnittelukuvista aina valmiisiin tuotteisiin ja
asennuksiin asti yli 40 vuoden vankalla kokemuksella.

We offer our customers complete deliveries, from
design images to finished products and installations
with over 40 years of experience.

Sataprosenttisena perheyrityksenä panostamme
jatkuvuuteen ja kehittymiseen. Haluamme olla jatkuvasti kehityksen kärjessä, joten panostamme tuotannossamme uusimpiin järjestelmiin ja automatisointiin.
Pystymme niiden avulla toimittamaan tilaajille yhä
laajempia ja kattavampia kokonaisuuksia – kaiken
saman katon alta. Palvelutarjontaamme täydentää
alan parhaista osaajista koostuva yhteistyökumppaniverkostomme.

As a 100% family business, we invest in continuity
and development. We want to be constantly at the
forefront of development, so we invest in the latest
systems and automation in our production. With their
help, we are able to deliver even more comprehensive
packages to our customers – all under one roof.
Our service offering is complemented by our partner
network of the best experts in the field.

Olemme vastuullinen toimija, ja tuotantoketjumme
on tarkasti dokumentoitu ja jäljitettävissä. Bureau
Veritas on myöntänyt meille ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 ja ISO 3834-2 -sertifikaatit.

We are a responsible operator and our production
chain is accurately documented and traceable.
Bureau Veritas has awarded us ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 and ISO 3834-2 certifications.
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Tapio Kohtala perustaa
Vaasan Osatyö Ky:n.

UH-Koneistus Oy
perustaminen, Työstöosa Ky:n ostaminen.

UH-Koneistus uusiin
tiloihin Koivulahteen.

Koivulahden tehtaan
laajennus.

Isojen tuotteiden
tehdas Vöyrille.

UH-Koneistus moves
to new premises in
Koivulahti.

Extension of the
Koivulahti factory.

Large products
factory in Vöyri.

Tapio Kohtala founds
Vaasan Osatyö Ky.

UH-Koneistus Oy was
founded, acquisition of
Työstö-osa Ky.

PALVELUMME

OUR SERVICES

HITSAUS

WELDING

Hitsaamomme työntekijät ovat IWS, IWE ja IWI-C
-pätevöityneitä ammattilaisia, ja hitsausprosessimme
on hyväksytty menetelmäkokein. Teemme MIG/MAG- ,
TIG- ja puikkohitsaukset sekä juotokset. Meille on
myönnetty ISO 3834-2 -hitsaussertifikaatti.

The employees of our welding plant are IWS, IWE and
IWI-C qualified professionals, and our welding processes
has been approved by welding procedure qualification
tests. We perform MIG/MAG, TIG and metal arc welding
as well as brazed joints. We have been awarded the
ISO 3834-2 welding certificate.

KOKOONPANO
Valmistamme asennus- ja käyttövalmiit tuotteet
asiakkaan toiveiden mukaisesti. Palveluumme sisältyy
osa- ja loppukokoonpano, testaus sekä valmiiden tuotteiden pakkaus ja kuljetus.

KONEISTUS
Tuotantomme pääpaino on keskiraskaassa ja
raskaassa tuotannossa. Suurin mahdollinen
kappalekoko koneistuksessa on 12 x 4 m.

PINTAKÄSITTELY
Meidän kauttamme onnistuu kaikki muutkin
pintakäsittelyt oman märkämaalaamomme lisäksi.

LEIKKAUSPALVELU
Meiltä saat kaikki vaadittavat leikkausprosessit
osana muita valmistusprosesseja

NOSTOAPUVÄLINEET JA ERIKOISTYÖKALUT

ASSEMBLY
We manufacture ready-to-install and ready-to-use
products according to the customer’s wishes. Our
service includes partial and final assembly, testing,
packaging and transportation of finished products.

MACHINING
The main focus of our production is on heavy and
medium-heavy production. The maximum possible
work piece size in machining is 12 x 4 m.

SURFACE TREATMENT
We also offer all other surface treatments in addition
to our own wet paint shop.

CUTTING SERVICES
We offer all required cutting prosesses as part of the
other manufacturing processes.

Valmistamme erilaiset nostoapuvälineet ja erikoistyökalut asiakkaan piirustusten mukaan. Valmistamiemme nostovälineiden nostokapasiteetti on
ollut 20–400 000kg.

LIFTING AND SPECIAL TOOLS

KONEISTETUT KOMPONENTIT

MACHINED COMPONENTS

Meiltä löytyy laaja konekanta useiden erilaisten
komponenttien valmistukseen, jolla pystymme
vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

We have an extensive fleet of machines for the manufacture of several different components, and with which
we are able to meet the needs of our customers.

TEOLLISUUSASENNUKSET

INDUSTRIAL INSTALLATIONS

Teemme putkisto- ja laiteasennukset sekä teräsrakenteet ja hoitotasot teollisuuden tarpeisiin.

We perform piping and equipment installations as
well as steel structures and maintenance platforms
for industrial needs.

We manufacture various lifting and special tools
according to customer’s drawings. Lifting tools manufactured, has been with 20-400 000 kg lifting capacity.
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Komas Oy:n Seinäjoen
yksikön ostaminen.

Vaasan Teräs- ja putkityön
ostaminen ja asennusurakointien aloittaminen.

Vöyrin tehtaan laajennus,
pintakäsittelypalvelut ja
suurten kappaleiden hitsaus.

Kalibrointi Sundelin Ky:n
ostaminen, mittavälineiden
kalibroinnin aloittaminen.

Acquisition of Vaasan
Teräs- ja putkityö and the
start of installation work.

Vöyri expansion, surface
treatment services and
welding of large parts.

Acquisition of Kalibrointi
Sundelin Ky, commencement
of calibration of measuring
instruments.

Acquisition of Komas
Oy’s Seinäjoki unit.

KOLME ISOA KONEPAJAA
KOLMELLA PAIKKAKUNNALLA
Meillä on kalibrointilaboratorio ja kolme tehdasta, joissa kaikissa
teemme sekä hitsausta että koneistusta. Lisäksi jokaisella
tehtaalla on omat erikoisalansa.

ORAVAINEN
Oravaisten tehtaalla Vöyrillä
valmistamme suuret komponentit
sekä suoritamme märkämaalaukset.
Tuotantotilaa on yhteensä 3 000 m².
At the Oravainen factory in Vöyri,
we manufacture large components
and perform wet painting. The total
production space is 3000 m².

THREE LARGE MACHINE SHOPS
IN THREE LOCATIONS
We have a calibration laboratory and three factories,
all of which perform both welding and machining.
In addition, each factory has its own areas of expertise.

SEINÄJOKI
Seinäjoen tehtaamme on erikoistunut
sarjatuotantoon ja kokoonpanoon.
Tuotantotilojen pinta-ala on 4 500 m².
Our factory in Seinäjoki specialises in
serial production and assembly. The area
of the production facilities is 4,500 m².

KOIVULAHTI
Vaasan läheisyydessä Koivulahden 3 800 m²:n
tuotantotiloissamme valmistuvat erikoistyökalut ja kokoonpanot. Lisäksi kalibrointilaboratoriomme tekee mittausvälinekalibrointia muille alan yrityksille.
In the vicinity of Vaasa, special tools and
assemblies will be completed at our 3,800 m²
production facilities in Koivulahti. In addition,
our calibration laboratory performs measuring
device calibration for other companies in the
field.
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MONIPUOLINEN
JA NYKYAIKAINEN
KONEKANTA
Suuren kapasiteettimme ja laajan konekantamme
ansiosta olemme itsenäinen, toimittajista riippumaton
yritys ja pystymme tarjoamaan laajatkin kokonaisuudet
avaimet käteen -toimituksina. Pystymme valmistamaan sekä suuria eriä että kappaleita laadukkaasti
ja nopeasti.
Käytössämme on moderni ja kattava valikoima
koneistuskeskuksia, sorveja, leikkureita, sahoja ja
muita koneita. Ammattitaitoisen henkilökuntamme
kokemus ja näkemys takaavat onnistuneen lopputuloksen.

VERSATILE
AND MODERN
MACHINERY
Thanks to our large capacity and extensive machinery,
we are an independent, supplier-independent
company and we are able to offer even large entities
as turn-key deliveries. We are able to produce both
large batches and pieces quickly and with high quality.
We have a modern and comprehensive range of
machining centres, lathes, cutters, saws and other
machines. The experience and vision of our
professional staff guarantee a successful end
result.

Tutustu konekantaamme
nettisivuillamme!

Check out our machinery
on our website!

MAALAUSKAMMIO

12 m x 4 m x 4 m

PAINTING CHAMBER

12 m x 4 m x 4 m

KONEISTUSALUE

12 m x 4 m

MACHINING AREA

12 m x 4 m

NOSTOKAPASITEETTI

25 tn

LIFTING CAPACITY

25 tn

NOSTOKORKEUS

11 m

LIFTING HEIGHT

11 m

OVEN KOKO

7x7m

DOOR SIZE

7x7m

Asiakaskuntamme koostuu kone- ja laitevalmistajista,
offshore-yrityksistä, metsäkoneiden valmistajista sekä
kaivosteollisuuden ja muiden teollisuudenalojen toimijoista.
Our customer base consists of machine and equipment
manufacturers, offshore companies, forest machine
manufacturers and operators in the mining and other industries.

Työturvallisuus näkyy kaikissa toiminnoissamme
ja panostamme siihen jatkuvasti.
Occupational safety is reflected in all our operations
and it’s an area in which we constantly invest.

Kuljetuspalvelut
rautaisella
kokemuksella
harmankuriiri.fi

Tutustu!
KOKKOLA | SEINÄJOKI | VAASA

Lisätiedot ja myynti / Information and sales:
myynti@uh-koneistus.fi

Tarkemmat yhteystiedot löydät
nettisivuiltamme: www.uh-koneistus.fi
You can check detailed contact information
on our website: www.uh-koneistus.fi

TYÖSTÖKONEHUOLTO
Konepajateollisuuden huoltopalveluihin erikoistunut yhtiö

Suoritamme mm.
Ennakkohuollot ja vikakorjaukset
Vaaitukset, geometria- ja lasermittaukset
Kara- ja kulmapääkorjaukset, tasapainotukset
sekä laakerien kunnonvalvontamittaukset
Peruskunnostukset, johdetyöt ja
modernisoinnit
Konesiirrot

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!
Maint Way Oy
puh. 010 322 5450
info@maintway.fi
www.maintway.fi

The Productive Way

• www.jssuomi.fi

Ydinosaamistamme on
CNC-työstökoneiden huolto
vuosikymmenien kokemuksella
valmistajasta ja ohjauksesta
riippumatta!

