


Terässaari Oy on sertifioitu alihankintakonepaja, joka tuottaa 
koneita ja laitteita monipuolisesti teollisuuden eri tarpeisiin. 
Valmistamme korkealaatuisia osia, osakokonaisuuksia sekä 
kokonaisia laitteita asiakkaamme tarpeiden mukaan vuosi-
kymmenien kokemuksella. Valmistamme tuotteet asiakkaamme 
toivomaan jalostusasteeseen tai täysin valmiina, pintakäsitel-
tyinä osakokoonpanoina. Olemme tunnettuja korkealuokkaisista, 
viimeistellyistä tuotteistamme, toimitusvarmuudestamme ja 
pitkistä asiakassuhteistamme.

Harjavallassa ja Jämsänkoskella sijaitsevat 3000 neliömetrin
konepajamme ja tuotantotilamme ovat huippuluokkaa. Teräs-
saaren kahdessa toimipisteessä työskentelee yhteensä neljä-
kymmentä teräksen vahvaa asiantuntijaa.

Sertifioitu tuotantomme takaa palvelujemme korkean tason. 
Terässaaren laadukas toimintajärjestelmä on saanut sertifi-
kaatin ISO 9001:2008. Lisäksi hitsauksen osalta laatujärjes-
telmämme on sertifikaatin SFS-EN ISO 3834-2 mukainen. 
Tarjoamamme tasainen, korkea laatu on kannattava sijoitus.

Olemme palvelleet 
asiakkaitamme 
Osaavana ja luOtettavana 
yhteistyökumppanina jO 
vuOdesta 1976.
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Projektin alussa asetamme 
asiakkaamme kanssa tavoitteet ja 
selvitämme tekniset vaatimukset.

haRjavallan 
tehdas
tilat
3 000 m²

Koneistamo
Levytyö- ja hitsaus
Kokoonpano
Erillinen märkämaalaamo 
teräsraepuhaltamolla. 

nOstOkapasiteetti
KONEISTUS 30 000 KG
HITSAUS 30 000 KG
KOKOONPANO  42 000 KG

yhteydenotto

Kartoitamme tarvittaessa 
erityisvaatimukset ja suunnittelemme 
toteutuksen vaatimusten mukaisesti.

kartoitus
Koulutetut ammattilaisemme, modernit 
tuotantotilamme sekä sertifioitu laatu-
järjestelmämme tuottavat ensiluokkaisia 
tuotteita haastaviinkin kohteisiin. 

tuotanto

vaihe 01 vaihe 02 vaihe 03 vaihe 04 vaihe 05

Ratkaisemme asiakkaidemme kohtaamat 
haasteet teräksen vahvalla asiantuntijuudella 
ja toteutamme projektit yhteistyössä 
asiakkaamme kanssa.

toteutus

Olemme luotettu kumppani pitkän 
kokemuksemme sekä varmojen ja 
nopeiden toimitusaikojemme ansiosta. 
Tuotantotilamme sijaitsevat keskeisellä 
paikalla Suomessa.

toimitus

tOimintavaRma
tuOtantOketju

jÄmsÄnkOsken 
tehdas
tilat
3 000 m²
 
Koneistamo
Levytyö- ja hitsaus
Kokoonpano
Märkämaalaamo
Hiekkapuhallus erillisissä tiloissa.

nOstOkapasiteetti
KONEISTUS 10 000 KG + 8 000 KG
HITSAUS 10 000 KG + 4 000 KG
KOKOONPANO  10 000 KG + 4 000 KG



kÄRkisORvaus
SU – 125  Ø johteilla = 1250 Ø kelkalla = 950 X = 6200
POREBA TPK Ø johteilla = 800 Ø kelkalla = 430 X = 2100
GEMINIS 1500 Ø johteilla = 660 Ø kelkalla = 390 X = 1000
SARO SPA 7X  Ø johteilla = 720  Ø kelkalla = 400  X = 5000 

kiilauRanvetO
FRÖMAG 

pOlttOleikkaus
ECOFLAMECUT  2200 x 6500    

sÄRmÄys
JAROMET 60 – 300  300 ton  leveys 3000  

mankelOinti
MUOTORAUTAMANKELI AKYAPAK APK-100
LEVYMANKELI   TELA = Ø280  L = 3000  
 
sahaus
FRIGGIO  Ø 420
PEHAKA  Ø 550
THOMAS   Ø 350 

hitsaus
MIG / MAG  8 KPL

jÄmsÄnkOsken tehdas 
KONELUETTELO 

jOustavaa
palvelua 
nykyaikaisella 
kOnekannalla

CnC-avaRRus
TOS WHN 13 CNC X = 3500 Y = 3000 Z = 1500 W = 800
TOS WHN 13 C  X = 3500  Y = 2200  Z = 1250  W = 800  

CnC-pitkÄjyRsintÄ
ZAYER 7000 MFU   X = 5250 Y = 1000 Z = 1500
CORREA CF 17 D  X = 2000  Y = 800  Z = 800  

pitkÄjyRsintÄ
ELGAMILL  X = 5000  Y = 1000  Z = 1500 
 
kaRusellisORvaus
STANKO 1A532  Ø 3200   Z = 1600  
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CnC-avaRRus
TOS WHN 13 X = 3500    Y = 2000    Z = 1250    W = 850

CnC-sORvit
Haas TL 3 halk. 550 x 2000
TOS SUA  halk. 1250 x 3200
TOS SUA  halk. 1250 x 6000

CnC-työstö
JOHNFORD 3000  X = 3000 Y = 800  Z = 600 

manuaalisORvit
MK 65 halk. 1000 x 5000
MK 55  halk. 550 x 3000

levyntyöstökOneet
SÄRMÄYSPURISTIN ALIKO 300t/4000
LEVYLEIKKURI ALIKO 16 x 4000
LEVYMANKELI MG 16 x 2000
MUOTORAUTAMANKELI  Akyapak APK-100

pyöRitysRullastOt
ESAB 2 kpl 20t
TALTOR 4 kpl  10t

hitsaus
HITSAUSKONEITA 20 kpl 400-500 AMP
PYÖRITYSPÖYTIÄ 3 kpl  250-2000 kg

pORaus
SÄTEISPORAKONEITA  2 kpl

sahaus
AUTOMAATTINEN VANNESAHA  halk. 350

VAHVUUTENAMME 
ON KYKYMME 
RATKAISTA HAASTEITA 
vaativissakin 
kÄyttökOhteissa.

haRjavallan tehdas KONELUETTELO 

Terässaari palvelee asiakkaitaan tarjoamalla joustavaa ja 
pitkäjänteistä yhteistyötä muuttuvien tarpeiden mukaan. 
Modernit koneistus-, hitsaus-, kokoonpano- ja levytyö-
laitteemme mahdollistavat korkealaatuisten kokonaisuuk-
sien tai osakokonaisuuksien toteutukset. 

Olemme erikoistuneet tarkkuutta vaativien laiteosien 
valmistamiseen ja kokoonpanoon. Omaamme pitkän koke-
muksen energia- ja puunkäsittelyteollisuuden ratkaisuista, 
kuten paperi- ja sellukoneiden sekä metsä- ja sahateollisuu-
den koneiden osien valmistuksesta. Olemme toteuttaneet 
myös työkoneita vaativiin olosuhteisiin, kuten betoni-, 
murskain- ja kaivosteollisuudelle.

Kartoitamme projektin alussa kunkin tilauksen erityisvaati-
mukset, konekannan soveltuvuuden ja muut siihen vaikuttavat 
tekijät. Ensiluokkaisissa märkämaalaus- ja hiekkapuhallus-
tiloissamme pystymme viimeistelemään isojakin valmiita 
laitteita tai niiden osia. 

Pitkät kumppanuudet ovat meille tärkeitä. Pyrimme 
asiakkuuksissamme pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jonka 
tulokset näkyvät ensiluokkaisina lopputuotteina.  

Pystymme tukemaan asiakkaitamme haasteellistenkin 
laiteosien ja kokoonpanojen toteutuksissa ja pyrimme 
ratkaisemaan mahdolliset ongelmat yhdessä asiakkaamme 
kanssa kehittämällä erilaisia tuotannon toteutustapoja. 
Kymmenien vuosien kokemuksemme sekä jatkuvan 
kehitystyömme ansiosta olemme alan huipputasoa.

Kehittyneet tuotantotilamme mahdollistavat joustavat ja 
monipuoliset palvelut asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin. 
Panostamme asiakastyytyväisyyteen kehittämällä omaa 
toimintaamme esimerkiksi koneinvestoinneilla, näin pys-
tymme aina vastaamaan asiakkaan muuttuviin tarpeisiin.

OnGelmanRatkaisua 
yhdessÄ asiakkaan
kanssa



harjavallan tehdas | sievarinkatu 10, Fi-29200 haRjavalta  |  +358 50 421 0866 
jämsänkosken tehdas  |  myllyharjuntie 26, Fi-42300 jÄmsÄnkOski  |  +358 50 593 2009

teRÄssaaRi Oy


