TEOLLISUUSPUTKISTOT,
LAITEASENNUKSET, PAINELAITTEET
JA TERÄSRAKENTEET
AMMATTITAIDOLLA.

TEOLLISUUDEN AMMATTILAINEN
PALVELUKSESSASI

Ukitig Oy:llä on sertifioitu SFS-EN ISO 9001 -laatujärjestelmä, SFS-EN ISO 38342:n mukainen hitsauksen laadunhallintajärjestelmä sekä SFS-EN 1090-1 mukainen
rakenteellisten hitsattujen teräsrakenteiden valmistuksen sertifikaatti. Kaikki hitsaajat
pätevöidään standardin SFS-EN ISO 9606-1 ja hitsausoperaattorit standardin
SFS-EN ISO 14732 mukaisesti. Henkilö- ja hitsausmenetelmäpätevöinti kattaa
painelaitedirektiivin (2014/68/EU) mukaisen putkisto- ja painelaitevalmistuksen.
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Ukitig Oy on erikoistunut vaativiin teollisuusputkistoihin ja teollisuuden
kunnossapitoon. Vuonna 1982 perustettu yritys on saanut markkinoilla
vahvan aseman. Metsä-, elintarvike-, kemian-, lääke- ja energiateollisuuden sekä vedenkäsittelyn ammattilaiset luottavat yrityksen tuotteisiin ja
palveluihin kaikkialla maailmassa.
Asiakkaat odottavat teollisuusputkituksilta ehdottoman korkeaa laatua ja
urakoitsijalta työssään turvallisuuden huomioimista. Ukitig vastaa haasteeseen pitkän kokemuksen tuomalla ammattitaidolla ja asiakaslähtöisellä
joustavuudella. Sertifioidut hitsaajat hallitsevat vaativimmatkin hitsaukset
tehokkaasti ja turvallisesti – tiiviissä yhteistyössä asiakkaan työturvallisuusorganisaation kanssa. Laatua valvotaan tiukan, asiakkaalle läpinäkyvän
järjestelmän avulla. Dokumentoimme toimittamamme projektit voimassa
olevien standardien, asetusten sekä asiakkaan vaatimusten mukaisesti.
Ukitig on ketteränkokoinen yritys, joka kykenee joustamaan asiakkaan
tarpeiden mukaan. Usein työmaalla viimeisten joukossa toimiva Ukitig on
tottunut aikataulujen muutoksiin. Myös mittaviin kiiretarpeisiin on helppoa
vastata, sillä asiantuntevan alihankintaverkoston ansiosta Ukitig pystyy
kasvattamaan kapasiteettia huomattavasti lyhyelläkin varoitusajalla.
Ukitig myös rekrytoi jatkuvasti alan parhaita tekijöitä.

YHTEISTYÖSSÄ

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

ERISTÄMME
TEOLLISUUDEN
KASVUA
EUPART.FI

Cinemagraafi

Snapvideo

Kuvake
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TEOLLISUUSPUTKITUKSET
MITTATILAUSTYÖNÄ

Höyryputkistoilta ja elintarviketeollisuuden putkistoilta edellytetään erilaisia ominaisuuksia. Ukitig
hallitsee kattavasti erilaisten toimintaympäristöjen
edellyttämät vaatimukset.
Valtaosa putkistoasennuksen työvaiheista tapahtuu
asiakkaan tiloissa sekä valmistamme tarvittaessa
putkiston osat, esivalmisteet ja teräsrakenteet
omissa tuotantotiloissamme Uudessakaupungissa.
Ukitig voi asiakkaan niin halutessa huolehtia kustannustehokkaasti myös materiaalihankinnoista
sekä aliurakoida projektiin liittyviä muita toimintoja,
jolloin asiakas saa ’avaimet käteen’ -periaatteella
suurempiakin kokonaisuuksia.
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• prosessiputkistot
• pienputkistot
• prosessilaiteasennukset
• höyry-, korkea- ja matalapaineputkistot
• elintarviketeollisuuden putkistot
• kemianteollisuuden putkistot
• teräsrakenteet
• putkistot duplex- ja
kuumalujateräksistä

HUOLTO JA
KUNNOSSAPITO

Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotyöt ovat
kasvava ja kehittyvä osa toimintaamme.
Kunnossapito henkilöstöä voi tilata paikalle
tarvittaessa, mutta joissain asiakaskohteissa
Ukitigin ammattilaiset ovat aina paikalla.
Turvallisuus näyttelee merkittävää osaa myös
kunnossapitotyössä. Ukitigin henkilökunta
toimii aina turvallisuusmääräysten mukaisesti
ja heillä on käytössään tarkastetut työkalut ja
henkilösuojaimet.
Pystymme vastaamaan erilaisiin tarpeisiin
joustavasti, oli kyseessä vuosisopimus,
muutaman päivän työ tai suuren resurssin
vaatima seisakkityö.

YHTEISTYÖSSÄ

Putkisto- ja laiteasennukset
teollisuuteen. Varustelutyöt laivoihin.
Putki esivalmistus.

Telakka- ja rakennustyöt Tejara Oy | Finland | Puh. 0400 740 205 | www.tejara.fi
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Tutustu referensseihimme! ukitig.fi/referenssit/
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Lahden Energia Oy, Lahti (2018–2019)

Fermion Oy, Hanko (2016–2017)

Lahden Energian Kymijärvi III -voimalaitoksen rakentamisessa Ukitig:lle kuuluvaan urakkaan kuului
matalapaineputkiston, putki-/kävelysiltojen sekä
purku-urakan toimitus ja asennus. Kyseisessä
projektissa asennus/toimitus sisälsi 210 tkg hiiliteräs sekä ruostumatonta putkistoa, 45 tkg primääri-/
sekundäärikannakkeita sekä 120 tkg teräsrakenteita
ja putkisiltoja. Asiakas- ja viranomaisvaatimuksiin
päästiin Ukitigin korkeatasoisella projektiosaamisella sekä laatu-/turvallisuusasioiden dokumentoinnin
hallinnalla.

Fermion Oy laajensi Hangon lääketehdastaan, ja
Ukitig oli mukana toteuttamassa lääketehtaan putkistoasennukset sekä kannakkeiden esivalmistuksen ja asennuksen. Lääketeollisuuden vaatimusten
mukaista putkistoa asennettiin yhteensä 24 km.
Pääsääntöisesti asennettu putkisto oli haponkestävää materiaalia. Lisäksi putkistoon kuului sekä hastelloy- että pinnoitettuja putkia. Urakka käsitti myös
muoviputkien asennustyön ja putkien eristyksen,
jotka toteutettiin yhteistyökumppaniemme kautta.
Venttiilejä kohteeseen asennettiin noin 3 500 kpl.

Asiakastyytyväisyys on meille ykkösasia.

Katso video Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan asiakaskokemuksista.
YHTEISTYÖSSÄ
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Ukitig Oy
Pienteollisuustie 1
23500 Uusikaupunki
Puh. 02 4611 611
ukitig@ukitig.fi

ukitig.fi

Hyvä luottokelpoisuus
©Bisnode
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Raision Valmisasennus Oy
Pansiontie 56
20240 Turku
Puh. 02 272 1210

Rautaista teräsrakenneosaamista
Teräsrungot - Kattoristikot - Teräsrunkoiset seinä- ja kattoelementit - Tukipilarit - Muut teräksiset kantorakenteet

Factory Production
Control
EN 1090-1
www.dekra-seal.com

EXC1
EXC2
EXC3

www.raisionvalmisasennus.fi

• www.jssuomi.fi

Suunnittelu | Valmistus | Asennus | Kunnossapito- ja huoltopalvelut

