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ONTEC OY

Ontec-tuotteilla on mahdollista käsitellä polttoainetoimitus

jalostamolta aina asiakkaan tankkiin katkeamattomana 

ketjuna. Asiakkaamme ovat etupäässä öljy-, kaasu-, kemian- ja

energiateollisuuden maailmanlaajuisia teknologiajohtajia, joille on

yhteistä tinkimätön suhtautuminen ympäristöturvallisuuteen.

Ontec:lla on myös kansainvälistä lentopolttoaineiden käsittelyä ja

varastointia koskevan JIG-standardin mukaisia erikoistuotteita

ilmailun tarpeisiin. Yhtiömme keskittyy 2020-luvulla yhä enemmän

biopohjaisten polttoaineiden käsittelyyn.
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ATEX- ja MID-

hyväksynnät

valmiina tuotteissa

Miksi Ontec

Asiakasprojektit

ovat nopeampia ja

helpompia -

säästät aikaa ja

rahaa.

Helposti

integroitavat

ohjelmistomoduulit

ja automaatio-

järjestelmät

Tunnemme

asiakkaamme

toimintaympäristöt

Asiantuntijat

palveluksessasi

24/7/365, 

tuotteen kaikkiin

elinkaaren

vaiheisiin

Tuotteiden

skaalautuvuus ja

rajapinnat ovat

suunniteltu pitkän

elinkaaren

ratkaisuiksi.

20 vuoden

kokemuksella.

Ylläpitopalvelu-

sopimuksista vastaa

Ontec:n oma

ammattitaitoinen

henkilöstö.

Ontec

CyberSecurity -

turvallisesta

tuotekehityksestä

turvallisiin

tuotteisiin

OntecDiary
Päiväkirjaohjelmisto

 

OntecReport
Raportointiohjelmisto

 

OntecRTA
Kulunvalvontajärjestelmä

 

OntecFireExt
Palosammutusjärjestelmä

 

OntecOGC 
Prosessikäyttöliittymä

 

Kyberturvallisuus

 

Ontec

CyberSecurity

Saattolämmitysjärjestelmä

ATEX-alueille

 

OnatexHeat

Lastausjärjestelmä-

kokonaisuus

 

OntecMiloX

OntecMilo
Nesteiden

lastausjärjestelmä

 

OntecRTS
Real-Time Service 24/7

 

OntecRTM
Huoltokirjaohjelmisto

 

Prosessikäyttöliittymä

 

OntecAir

Laadunhallintajärjestelmä

 

OntecJetAir

MID- ja ATEX-hyväksytty 

mittausjärjestelmä

 

OnatexMID

Ominaisuuksien lisäksi

tietoturvallinen tuotekehitys

kattaa kehityksen ja

ylläpidon toimet, kuten 

tila-, käytettyjen

järjestelmien turvallisuuden

sekä tuotekehitys-

henkilöstön koulutuksen.



Öljy-, kaasu- ja

kemianteollisuus
Ilmailu Liikkuvat koneet

Voimme rakentaa valmiista moduuleista

valvomo- ja ohjelmistokokonaisuutesi

nopeasti, kustannustehokkaasti ja

rajapintaongelmat välttäen. JIG-

yhteensopivat ohjelmistomme ovat

käytössä lentopolttoaine terminaaleissa

mm. BP:n ja Nesteen kohteissa. 

MID- ja ATEX-sertifioidut ohjelmisto- ja ohjausjärjestelmät

Korkean teknologian tuotteidemme

avulla polttoaineiden käsittely on

mahdollista ympäristöystävällisesti ja

tehokkaasti toimitusketjun jokaisessa

osassa. Ratkaisumme soveltuvat

erinomaisesti myös biotuotteiden

käsittelyyn. 

Sadat öljy-, kaasu- ja

kemianteollisuuden kohteet ympäri

maailmaa luottavat Ontec Oy:n MID-

ja ATEX-sertifioituihin ohjausjärjestelmiin

ja ohjelmistotuotteisiin. Tuotteemme

kattavat koko polttoainelogistiikka-

ketjun jalostamolta asiakkaan tankkiin. 

Ontec on tunnustettu pohjoismainen toimija turvallisuusalalla.
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ONTEC

TUOTESTANDARDIT

Laatu on yksi toimintamme kulmakivistä.

Osoituksena siitä on ISO 9001 -laatujärjestelmä ja

tuotteillemme myönnetyt direktiivien mukaiset

hyväksynnät. Ylläpidämme osaamistamme

säännöllisellä koulutuksella ja kehitämme

jatkuvasti tuotteitamme, jotta ne vastaavat alati

tiukkenevan lainsäädännön ja direktiivien

vaatimuksiin.

 

on mittauslaitedirektiivin

MID 2014/32/EU

mukainen, MID-sertifioitu

mittausjärjestelmä

MID

OnatexMID

lastausjärjestelmä on EU

Moduuli B-

tyyppihyväksytty

järjestelmäkokonaisuus

erilaisten nesteiden

lastaukseen

MODUULI B

OntecMiloX

JIG

 on ilmailualan JIG-

standardiin yhteensopiva

laadunhallintajärjestelmä

OntecJetAir

 saattolämmityksellä on

direktiivin 2014/34/EU

mukainen räjähdysvaarallisten

alueiden ohjausjärjestelmän

hyväksyntä

ATEX

OnatexHeat
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 sertifioitu

laatujärjestelmä

 jo vuodesta 2012

ISO 9001

Räjähdysvaarallisten

alueiden

laatujärjestelmä

(direktiivi 2014/34/EU)

ATEX
Ontec Oy:n tilat,

toimintatavat ja

sähköisen tiedon-

käsittelyn laitteet 

ovat Katakri 2020 -

hyväksyttyjä

KATAKRI

T10

Turvallisuus-kymppi

työtuvallisuus arviointi 

on osa Neste Oyj:n

auditoinneista

alihankkijoilleen

TUNNETTU

TOIMITTAJA

Lentoasema-

tarvikkeiden tunnettu

toimittaja

LAATUJÄRJESTELMÄT JA

SERTIFIKAATIT
Ontec:n vahvuuksia ovat:

kokonaisuuksien hallinta, tunnemme

asiakkaan tuotantoprosessin,

kykenemme tarjoamaan asiakkaille

kokonaisratkaisuja, osaaminen,

ketteryys ja vasteaika.



Yritys

perustetaan

2002

Muutto uusiin

toimitiloihin

2009

MID

2004

ATEX-sertifiointi

2005

Onatex saa

MID-

hyväksynnän

2013

ISO9001-

sertifikaati

2012

Ontec 10 v.

Lentoasema-

tarvikkeiden

Tunnettu

Toimittaja -

status

2017

Yhteistyö

Huoltovarmuus-

keskuksen

kanssa alkaa

2014

Katakri 2020-

auditointi

2021

Milox saa

Moduuli B

tyyppi-

hyväksynnän

2021

2022

Ontec 20 v.

PV-toimitukset

alkavat

2019 Neste Porvoon

lähettämön

toimitus

2020

2019

T10-sertifikaatti

100. asiakas!

2018

Räjähdysvaarallisten

alueiden

laatujärjestelmä.

Direktiivi 2014/34/EU

ONTEC MATKALLA 

Mittauslaitedirektiivi-

kehityshanke 

alkaa.

Direktiivi 2014/32/EU



REFERENSSIMME 
Pitkäkestoiset kumppanuudet puhuvat puolestaan.

Meillä on yli 100 tyytyväistä globaalisti toimivaa

asiakasta. 

 

Ontec:n asiakassuhteet ovat muodostuneet

pitkäkestoisiksi kumppanuuksiksi. Tiivis

yhteistyö ensimmäisen asiakkaamme

Oiltankingin kanssa jatkuu edelleen.

Projektitoimituksistamme noin 80% tehdään

kansainvälisille pörssiyhtiöille.

Ontec toimii pohjoismaisen markkinan lisäksi

kansainvälisesti Euroopassa, Aasiassa, Lähi-

Idässä sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa.

Toimituksemme onnistuvat takuuvarmasti

pitkän kansainvälisen kokemuksen ja

pohjoismaisen tiukkojen

ympäristövaatimusten tuntemuksen pohjalta.

 



3 tärkeintä asiaa  

by Ontec  

Kokonaistoimitukset CyberSecurity

1 2 3
MID ja ATEX

kokonaistoimittaja,

ohjelmisto- ja ohjaus-

järjestelmämoduulit

ovat syntyneet

johdonmukaisen

tuotekehityksen

tuloksena.

 

OntecCyberSecurity

huomioi kaikki

yritysturvallisuuden osa-

alueet. Rakenna yrityksesi

turvallisuutta sisältä

ulospäin monitasoisesti ja

toisiaan tukevien

ratkaisujen avulla.

kokonaisuuksien hallinta,

tunnemme asiakkaan

tuotantoprosessin,

kykenemme tarjoamaan

asiakkaille

kokonaisratkaisuja,

osaaminen, ketteryys ja

vasteaika.

Vahvuuksiamme ovat



OTA

YHTEYTTÄ
ONTEC OY

Sutelantie 277

48400 KOTKA

+358 5 229 6300

info@ontec.fi
PROJEKTIT

Esa Käyhty

+358 440 668 322

esa.kayhty@ontec.fi

MYYNTI JA

MARKKINOINTI

Kare Kupiainen

+358 440 668 321

kare.kupiainen@ontec.fi

MARKKINOINTI JA 

LAATUJÄRJESTELMÄT

Tanja Karpale

+358 451 177 701 

tanja.karpale@ontec.fi

ONTEC.FI

https://www.linkedin.com/company/10978046
https://www.ontec.fi/

