Ubitec Oy nivoutuu osaksi Päähöyry-konsernia
Tamperelainen Ubitec Oy on teollisuuden kunnossapitoon, automaatio- ja sähköistysprojekteihin erikoistunut
palveluyritys. Vuonna 2012 perustetun Ubitecin perustajaosakkaat ovat vieneet yrityksen toimintaa eteenpäin
pitkäjänteisesti, vahvasti oman työpanoksensa antaen.
-

Yrityksemme syntyi asiakastarpeen ja oman osaamisemme yhdistämisestä. Olemme halunneet rakentaa
Ubitecista yrityksen, joka on sen asiakkaille ja työntekijöille paras mahdollinen kumppani kaikilta osin,
yrityksen perustajaosakkaat Leo ja Jukka Nokelainen kertovat.

Tulevaisuudessa yrityksen toimintaa on jatkossa turvaamassa myös vakavaraisen konsernin antama selkänoja.
Tänään 3.5.2021 solmittavan yrityskaupan myötä Ubitec siirtyy 60 % omistusosuudella osaksi keravalaislähtöistä
Päähöyry Oy:n koko Suomen kattavaa monialaista konsernia.
-

On hienoa, että Ubitec pääsee osaksi elinvoimaista kotimaista yrityskonsernia. Uskomme vakaasti tämän
olevan meille yrityksenä mahtava tilaisuus, Ubitecin kunnossapitopuolesta vastaava Jukka Nokelainen kertoo
tyytyväisenä.

Ubitec Oy tulee toimimaan itsenäisesti Päähöyry Oy:n tytäryhtiönä, ja yrityksen kaikki toiminnot pysyvät entisellään
omistajapohjan muutoksesta huolimatta. Ubitec jatkaa toimintaa tutuissa toimitiloissaan Tampereella ja henkilökunta
säilyy entisellään. Leo Nokelainen jatkaa yrityksen toimitusjohtajana, vastaten myös yrityksen sähkö- ja
automaatiourakoinnin puolesta.
-

Mikään ei muutu asiakkaiden tai henkilökuntamme näkökulmasta. Voimme luottavaisin mielin katsoa
eteenpäin, sillä yrityksen ja työntekijöiden tulevaisuus on varmoissa käsissä, Leo Nokelainen kertoo
tyytyväisenä.

Yrityskaupan myötä Päähöyry-konsernin osaamis- ja palvelualueet Pirkanmaalla laajentuvat entisestään.
-

-

Kaupan myötä pystymme vahvistamaan kattavaa palvelutasoamme Pirkanmaan ja Satakunnan
asiakaskunnassa. Kauppa tarjoaa myös molemmille yrityksille lukuisia synergiaetuja ja väyliä kasvaa
toistemme avulla, Päähöyry Oy:n toimitusjohtaja Harto Viiala kertoo.
Konsernimme on viime vuosina kasvanut eri alojen laadukkaalla osaamisella. Olemmekin iloisia, että Ubitecin
osaaminen on nyt osa Päähöyry-konsernia, Harto Viiala jatkaa.
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-------------------Päähöyry Oy toimii konserniin kuuluvien yritysten, HyXo Oy, Höyrytys Oy, Ekomuovi Oy, KMV-tuotteet Oy ja Saku-Tek
Oy, hallinnollisten palveluiden tuottajana. Päähöyry konsernissa työskentelee 150 henkilöä, kahdeksassa eri
toimipisteessä. Konserni on kasvanut viime vuosina tasaisesti, ja vuoden 2021 konserniyhtiöiden budjetoitu liikevaihto
on yhteensä 36 miljoonaa euroa.
Ubitec Oy on teollisuuden kunnossapitoon sekä automaatio-, instrumentointi- ja sähköistysprojekteihin erikoistunut
palveluyritys. Urakoimme laajasti teollisuudessa, energiantuotannossa ja -jakelussa Suomessa sekä ulkomailla.
Teollisuuden kunnossapito- ja teollisuussähköpalvelumme kattavat sähkö- ja automaatiolaitteiden vianhaun sekä
korjaus-, määräaikaishuolto- ja muutostyöt. Tukikohtamme sijaitsee keskeisesti Tampereella, mutta jatkuvaluontoinen
huoltopalvelumme on teollisuuden saatavilla valtakunnallisesti.

