KOKONAISVALTAISTA ASIANTUNTIJAPALVELUA
TEOLLISUUDEN TARPEISIIN
Teollisuuspalvelu Tenkanen Oy on satakuntalainen
insinööritoimisto, joka tarjoaa mekaanista suunnittelua,
projektinhoitoa ja asennusvalvontaa.
Yritys on erikoistunut tehdassuunnitteluun, joka pitää sisällään
muun muassa teollisuusputkistojen, teräsrakenteiden ja layoutien
suunnittelun. Tarjoamme mielellämme myös kone- ja laitesuunnittelua.
Teollisuuspalvelu Tenkanen on teollisuusyritysten kokonaisvaltainen
yhteistyökumppani. Suunnittelun lisäksi palveluihin kuuluvat
erilaiset esiselvitykset, kustannusarviot, tarjouskyselyt ja hankinnat.
Teollisuuspalvelu voi olla yhteistyökumppani myös pienissä
osakokonaisuuksissa.
Yrityksen palveluksessa työskentelee jo useampia asiantuntijoita.
Insinööritoimistomme välittää asiakkailleen ammattilaisia
kilpailukykyiseen hintaan alan isoihin toimijoihin nähden.
Yrityksen toimialueena on koko Suomi. Palvelut tuotetaan joko
yrityksen omissa tai asiakkaan tiloissa.

OTA YHTEYTTÄ JA
PYYDÄ TARJOUS!

MIKSI TEOLLISUUSPALVELU TENKANEN
YHTEISTYÖKUMPPANIKSI?
Teollisuuspalvelu Tenkanen Oy:n
henkilöstöllä on yrityksen nuoresta iästä
huolimatta runsaasti alan kokemusta.
Yrityksen palveluksessa työskentelee jo
useita asiantuntijoita. Valitsemalla meidät
yhteistyökumppaniksi saat:
• Laadukasta suunnittelua,
projektinhoitoa ja asennusvalvontaa
kilpailukykyiseen hintaan
• Kokonaisvaltaista palvelua projektin
suunnittelusta aina käyttöönottoon asti
• Projektisi tarpeiden mukaan
lisäresursseja yrityksen pystyessä
nopeasti rekrytoimaan lisää alan
asiantuntijoita.

AKI TENKANEN
n 040 680 6950
E aki.tenkanen@teollisuuspalvelutenkanen.fi
H Friitalantie 13 B, 3. krs, 28400 Ulvila
www.teollisuuspalvelutenkanen.fi

PALVELUT
MEKAANINEN SUUNNITTELU

ASENNUSVALVONTA:

Teollisuuspalvelu Tenkanen on
insinööritoimisto, joka on erikoistunut
mekaanisen puolen tehdassuunnitteluun.
Suunnittelun palveluihin kuuluvat:

Yritys tarjoaa teollisuuden laite-, putkistoja teräsasennuksiin asennusvalvontaja käyttöönottopalveluja. Tässä ote
palvelusisällöstä:

• virtauskaaviot

• kulkulupa-asioiden ja alueperehdytysten
järjestäminen

• layoutit
• kone- ja laitesuunnittelu
• teollisuusputkistojen (kesto- ja lujitemuovi sekä
teräs) suunnittelu
• teräsrakenteiden suunnittelu

• vaaditun suojainmatriisin noudattamisen
seuranta
• työlupien hakemisen varmistaminen ja
tulityölupien esitäyttö
• työkohteen aluerajauksista ja siisteydestä
huolehtiminen

• rakennustehtäväpiirustukset
• as-built kuvat

• palovartioinnin järjestäminen

• kuljetusten lastaussuunnittelu

• käytettävien työkalujen, telineiden ym. laitteiden
viranomaisvaatimusten mukaisuuden valvonta

• säiliöiden valmistuskuvat

• työmaan riskitarkastelujen laadinta yhteistyössä
urakoitsijan kanssa

PROJEKTINHOITO
Teollisuuspalvelu on yhteistyökumppani koko
projektissa tai sen osakokonaisuuksissa.
Projektinhoidon palveluita ovat:
• mekaanisen puolen esiselvitykset ja
kustannusarviot

• työturvallisuuspuutteiden havainnointi ja
raportointi asiakkaalle
• työn laadun ja suunnitelmien mukaisen
toteutuksen noudattamisen seuranta
• tarvittavien laitteiden ym. materiaalien
vastaanotto ja tarkastus työmaalla sekä
toimittaminen urakoitsijalle

• koneiden ja laitteiden, putkistojen,
teräsrakenteiden sekä asennustöiden
tarjouskyselyt ja hankinnat

• asennusaikataulun seuranta ja työn edistymisen
raportointi asiakkaalle

• projektien aikataulutus
• teknisen dokumentaation kasaaminen ja
arkistointi

• tuntiraporttien hyväksyntä ja
tarkastuspöytäkirjojen laadinta sekä
mahdollisten lisätöiden hyväksyttäminen
asiakkaalla
• käyttöönottotarkastuksien mittauksien valvonta
ja tarkistus sekä pöytäkirjojen arkistointi

TEOLLISUUSPALVELUUN LUOTTAVAT MUUN MUASSA:
Outotec (Finland) Oy

Valmet Technologies Oy

Teollisuuden Voima Oy

Clyde Bergemann Scandinavia Oy

Baltic Tank Oy

Rauma Marine Constructions Oy

