TEOLLISUUDEN LAAJA-ALAISTA PALVELUA

HALUATTEKO PARANTAA

KOKONAISVALTAISTA KUNNOSSAPITOA?

Näin me hoidamme

TEOLLISUUDEN KUNNOSSAPIDON
Me Satagroupilla huolehdimme kokonaisvaltaisesti
teollisuusasiakkaidemme kiinteistöhuollosta ja tuotannon
kunnossapidosta. Kokonaisuuden hallinnalla tuomme
toimintaan ennakoitavuutta ja kustannustehokkuutta.
Anna meidän auttaa teidän yritystänne.

Tarkastuspalvelut

Projektit

Kiinteistöjen
kunnossapito

• kone- ja laitetarkastukset
• turvallisuustarkastukset
• määräaikaistarkastukset
• lämpökamerakuvaukset
• nosturien tarkastukset
• nosto-ovien ja palo-ovien
tarkastukset

• kokonaisvaltaiset
LVISA-projektit
• kone- ja
laitesiirtotyöt
• nosto- ja haalustyöt
• layout -muutokset

Vastaamme asiakkaidemme kiinteistöjen
huolto- ja kunnossapitopalveluista
energiatehokkuutta unohtamatta.
Kiinteistönhuoltopalveluilla ylläpidetään
ja nostetaan kiinteistöjen arvoa,
tehostetaan ja kehitetään niiden
toimintaa sekä lisätään työntekijöiden
työturvallisuutta.
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LVI | automaatio | rakennustekniset työt

sähkö | luokkahitsaukset | suunnittelu | mekaniikka | sähkökonekorjaamo
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...ongelmanratkaisukyvyllä

Ydintavoitteemme on varmistaa
asiakkaidemme tuotannon sujuvuus,
turvallisuus ja kustannustehokkuus
tarpeenmukaisen ja suunnitelmallisen
huollon keinoin.

Korjaamopalvelut
• sähkölaitekorjaamo
• hitsauskonekorjaamo
• valtuutettu ESAB
huoltoliike
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Tuotannon
kunnossapito
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...vuorovaikutteisella
kunnossapidolla
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2.
KUSTANNUSTEHOKKUUTTA
3.
ENNAKOITAVUUTTA
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WTM TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄMME KUNNOSSAPITOON

Case: Riga Wood Finland Oy
Satagroup Oy on toimittanut Riga Wood Finland Oy:n Sastamalan
tehtaalle kiinteähintaisia projektikokonaisuuksia ja hoitanut
viikonlopputuotannon vikapäivystyksen sekä korjaustyöt tehokkaasti
erittäin pienellä vasteajalla. Lisäksi yksi Satagroup Oy:n
kunnossapitoasentaja on vahvistanut tuotantomme omaa
kunnossapitotiimiä.

Jaakko Aarniveräjä, tehtaanjohtaja
Riga Wood Finland Oy, Sastamala

>

huoltomääräimet > huoltojen aikataulutus >

resurssointi > toimenpidehistoria > kustannusten raportointi > laite ja konekortit >

Case: Patria Finance Oyj
Satagroup Oy:llä ja Patria Finance Oyj:llä on ollut monivuotinen koko
konsernin kattava sopimus nosto-ovien ja -laitteiden tarkastuksista ja
huolloista. Toiminta on ollut täsmällistä ja raportointi selkeää. Lisäksi
Satagroup Oy:n ja Patria Land Services Oy:n välillä on ollut useiden
vuosien ajan sopimus ulkoaluehuollosta sisältäen sekä talvi- että
kesäkunnossapidon. Myös näiltä osin toiminta on ollut joustavaa ja
osallistuminen tehdasalueen kunnossapidon kustannusmuutoksiin
aktiivista.

Petri Rantanen, Patria Finance Oyj

huoltoraportit

Case: Nammo Lapua Oy
Satagroup Oy toimittaa Namma Lapua Oy:n Sastamalan toimipisteeseen
erilaisia tuotanto- ja kiinteistöteknisiä palveluita ja ratkaisuja. Tällaisia
ovat olleet mm. tuotantoa tukevat palvelut, kone- ja laitehuollot,
kiinteistötekniikka- ja automaatio sekä erilaiset projektitoimitukset.
Olemme olleet tyytyväisiä WTM-toiminnanohjausjärjestelmän
raportointiin, joita olemme hyödyntäneet myös omissa
raportointivelvollisuuksissamme. Toimittaja on esittänyt aktiivisesti
erilaisia kustannussäästöratkaisuja sekä toiminnallisia parannuksia
toimintoihimme.

Lasse Uusi-Seppä, Nammo Lapua Oy

Etenemisen askeleet

1.

2.

3.

Nykytilan kartoitus

Uuden toimintamallin esittely

Käytännön toteutus

* kustannukset
* ennakoiva / korvaava
kunnossapito
* varaosat
* henkilöstö
* osaamisprofiilit

* parantavat toimenpiteet
* mittaava kunnossapito / menetelmät
* henkilöstön kehityssuunnitelma
* kustannusraportointi kp-kohtaisesti
* huoltojen generointi / toimenpiteet

* seurantapalaverit
* tuotannon haastattelut
* kehityksen seuranta
* henkilöstön tyytyväisyys

MONIOSAAJA

monen mieleen

Satagroup Oy
Vammaksentie 1
38210 SASTAMALA
Vaihde: 020 752 8540
info@satagroup.fi
etunimi.sukunimi@satagroup.fi
Y-tunnus: 2094884-3
Ari Kiviniemi
0400 123 500
ari.kiviniemi@satagroup.fi

WWW.SATAGROUP.FI

SATAGROUP OY ON VUONNA 2007 PERUSTETTU
TEOLLISUUDEN KIINTEISTÖ- JA
TUOTANTOHUOLTOON SEKÄ ERILAISIIN
KOKONAISVALTAISIIN PROJEKTEIHIN
ERIKOISTUNUT YRITYS.
Toimintamme kulmakiviä ovat henkilöstön vahva,
monipuolinen ammattitaito sekä käytännön
osaaminen. Meiltä saat yhdellä soitolla
kustannustehokkaan ja laadukkaan kokonaisuuden
sisältäen ympärivuorokautisen tavoitettavuuden.
Vahvuuksiimme kuuluvat haastavat
kokonaistoimitukset, joissa vaaditaan LVI-, sähkö-,
automaatio- ja rakennusteknisten osa-alueiden
vankan osaamisen yhdistämistä. Palvelemme
asiakaslähtöisesti, tinkimättömällä asenteella ja
ammattitaidolla.

