
TEOLLISUUDEN  
KUNNOSSAPITO-  
JA TERÄSTYÖT 

25 vuoden  
kokemuksella



Teollisuuden kunnossapitopalvelu  
turvaa liiketoimintasi sujuvuuden

Tehtaalla pienikin katkos tuotannossa maksaa paljon. Teollisuuden 
kunnossapitopalvelulla voit varmistaa, että tuotantosi tehokkuus säilyy 
tasaisena ja suunnitelmallisena kuukaudesta toiseen. 

Ammattitaitoisen teollisuuden kunnossapidon kumppanin kanssa 
toimiminen voi tehostaa liiketoimintaasi monella tavalla:

  YLLÄTYSTEN MINIMOINTI

Liiketoimintasi ei kärsi yllättävistä konehäiriöistä ja 
niiden aiheuttamista tuotannon katkoista. 

  TURVALLISUUDEN TAKAAMINEN

Säännöllisellä kunnossapidolla ja huollolla taataan 
työntekijöillesi sujuva, turvallinen työnteko. 

  PIENEMMÄT KULUT

Tehokas ja ammattitaitoinen ulkoistettu kunnossapi-
topalvelu pienentää henkilöstökulujasi, samoin kuin 
kiinteitä kuluja.


Kokonaisuus aina hallinnassa

Teollisuuden kunnossapidon tarkoitus on pitää kaikki tuotannon pyörät keskeytyk-
settä pyörimässä. Kokonaisuus sisältää esimerkiksi säännölliset huollot, korjaukset, 

kunnossapidon asennustyöt ja erilaiset siirto- ja haalaustyöt. 

  MAKSAT VAIN TARPEESI MUKAAN

Kunnossapitopalvelu räätälöidään tarpeesi mu-
kaan, jolloin et myöskään maksa mistään ylimää-
räisestä. 

  LAAJA OSAAMINEN JA TIETÄMYS

Teollisuuden kunnossapitoon erikoistuneilla yrityk-
sillä on eri teollisuuden aloilta laaja kokemus, jota 
yrityksesi voi hyödyntää.



Terästyö JK & JK Oy  
– moderni metalliteollisuuden moniosaaja

Olemme palvelleet asiakkaitamme teollisuuden kunnossapidon, 
teräsrakenteiden valmistuksen ja huollon töissä jo vuodesta 1991. 
Pitkä kokemus, laaja-alainen osaaminen terästöistä sekä monipuolinen 
konekantamme tekevät meistä kilpailukykyisen toteuttajan monenlaisiin 
kohteisiin.

Nopea reagointi 
Kevyt organisaatiomme mahdollistaa kustannustehokkaan ja 
nopean palvelun. Olemme aina asiakkaidemme tavoitettavissa ja 
pystymme reagoimaan nopeasti yllättäviinkin tilanteisiin. Päivys-
tämme 24 h vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.

Vankka kokemus ja osaaminen
Yrityksellämme on 25 vuoden kokemus teollisuuden eri alojen 
asiakkaiden palvelemisesta sekä kunnossapidossa ja huollos-
sa että teräsrakenteiden valmistuksessa. Työntekijämme ovat 
pitkään talossa olleita, osaavia tekijöitä, ja päivitämme osaamis-
tamme jatkuvasti.  

Oma paja ja konekanta
Käytössämme on oma, nykyaikainen paja, jossa valmistam-
me teräsrakenteet mahdollisimman valmiiksi ennen asiakkaan 
tiloihin siirtämistä. Konekantamme mahdollistaa monenlaisten 
terästöiden tekemisen kustannustehokkaasti. 





25 v.



Hoidamme ammattitaidolla haastavatkin kohteet
Teemme erilaiset teollisuuden kunnossapitotyöt ja koneasen-
nukset jo 25 vuoden kokemuksella. Monipuolinen osaamisem-
me ja konekantamme mahdollistavat haastavienkin kohteiden 
hoitamisen. Säännöllisen, ammattitaitoisen kunnossapidon 
ansiosta tuotantolaitteet pysyvät toimintavarmoina pitkään.

Varmistamme tuotantosi sujuvuuden
Haluamme varmistaa sen, että asiakkaamme liiketoiminta ei 
kärsi kunnossapitotöistä. Suunnittelemme töiden ajoituksen 
yhdessä asiakkaan kanssa niin, että siitä on mahdollisimman 
vähän haittaa tuotannolle. Voimme ajoittaa työt esimerkiksi lo-
ma-aikoihin, pyhäpäiviin ja viikonloppuihin.

Kanssamme on helppo tehdä yhteistyötä
Pikapäivystyksemme ansiosta asiakkaamme tavoittavat meidät 
24 h vuorokaudessa ympäri vuoden. Kevyen organisaatioraken-
teemme ansiosta pystymme reagoimaan nopeasti yllättäviinkin 
tilanteisiin. 

Osaava kumppani 
teollisuuden kunnossapitoon

Toimimme luotettavana kumppanina teollisuuden kunnossapidossa. 
Hoidamme kunnossapitotyöt ja koneasennukset nopeasti, joustavasti ja 
vuosikymmenien kokemuksen tuomalla varmuudella. 









Muut palvelumme

RST- ja haponkestävät putkistot
Teemme RST- ja haponkestävien putkistojen asennukset ja 
korjaushitsaukset teollisuuden ja kiinteistöjen tarpeisiin. Am-
mattitaitoiset luokkahitsaajamme ja asentajamme hallitsevat 
suuremmatkin teollisuuden tarpeisiin sopivat kokonaisuudet.

Teollisuuden teräsrakenteet
Toteutamme tuotantotilojen teräsrakenteet aina hallin teräs-
palkeista koneiden ja putkien ripustuksiin. Hallitsemme tuo-
tantotilojen varustamisen suurista rakenteista yksityiskohtiin 
asti, ja tarjoamme kokemuksen tuomaa ammattitaitoa myös 
suunnitteluvaiheeseen. 

Korjaushitsaukset
Ammattitaitoiset hitsarimme ja asentajamme tekevät teolli-
suuden ja kiinteistöjen korjaushitsaukset nopeasti ja huolella. 
Meillä on kokemusta monentyyppisistä hitsaustöistä, esimer-
kiksi nostolaitteiden, kurottajien ja maansiirtokoneiden raken-
teiden korjauksista.

Kiinteistöjen teräsrakenteiden korjaustyöt
Palvelemme kiinteistönhuoltoyrityksiä ja rakennusten omis-
tajia joustavasti erilaisissa teräsrakenteiden korjaustöissä. 
Hoidamme huoltokorjaukset pienistä metallitöistä kuten ovien 
ja saranoiden vaihdoista aina suurempiin rakenteellisiin muok-
kauksiin asti.

Konelinjasiirrot
Autamme teollisuusyrityksiä konelinjasiirroissa suunnittelusta 
lähtien. Kokemuksemme avulla löydetään järkevä ja kustan-
nustehokas tapa siirtää koneet ja tuotantolinjat paikasta toi-
seen edullisesti mahdollisimman suurina kokonaisuuksina.

Pikapäivystys 24 h    0400 848 503



Sopimukset  
ja hinnoittelu

Tarjoamme pitkäaikaisille yhteistyö- 
kumppaneillemme vuosisopimuksia 
kunnossapidosta. Lisäksi solmimme 
projektikohtaisia sopimuksia, joista annamme 
tarjouksen asiakkaan tarpeisiin perustuen.  
Mikäli urakkahintaa ei ole erikseen sovittu,  
teemme huolto- ja kunnossapitotyöt 
tuntiveloituksella. 

Teräsrakenteiden valmistuksen hinnoittelussa 
pohjana on teräksen kilohinta. Hinnoittelussa 
otetaan huomioon myös teollisuuden alan 
työehtosopimuksen mukaiset kulut.

Kysy lisää:    0400 848 503



Referenssejämme

Pitkäaikaiset asiakkaamme luottavat terästyön erikois- 
osaamiseemme ja ovat olleet erityisen tyytyväisiä nopeaan 
reagointiimme ja sujuvaan yhteistyöhön.

Mustankorkea Oy
”Yhteistyö Terästyö JK & JK:n kanssa on ollut moni-
puolista. Olemme tilanneet heiltä erilaisia metallituot-
teita räätälöitynä tarpeisiimme, ja heidän asentajansa 
ovat käyneet tekemässä meille monenlaisia huoltotöi-
tä koneisiimme ja prosessilaitteisiimme. Apua olem-
me saaneet myös hyvin lyhyellä varoitusajalla.”

Timo Nissinen, Mustankorkea Oy

Lujabetoni Oy
"Terästyö JK & JK on hyvä, luotettava yhteistyökump-
pani. He tekevät betonitehtaallamme säännöllisesti mo-
nenlaista huoltoa ja remonttia: laitehuoltoja, kuljettimen 
hihnanvaihtoja, rasvauksia ja erilaisia terästöitä. Miehet 
tuntevat tehtaan eikä heitä tarvitse erikseen opastaa. 
He käyvät paikan päällä lähes viikoittain, tuntevat paikat 
yksityiskohtaisesti ja osaavat siksi hyvin ennakoida 
huoltokohteita ja suunnitella tulevia remontteja. Työnjäl-
ki on ollut hyvää ja kaikki on mennyt niin kuin on sovittu."

Jukka Saramäki, Lujabetoni

Jyväs-Parkki Oy
”Se, että olemme olleet Terästyö JK & JK:n asiakkaana 
jo vuosia, kertoo siitä, että yhteistyö on sujunut hyvin. 
Terästyö JK & JK on tehnyt meille monenlaisia töitä; 
muun muassa kaiteita ja katoksia. Monesti työt ovat 
olleet sellaisia, että apua tarvitaan nopeasti, ja hommat 
ovat aina sujuneet ripeästi. Sekä aikataulut että kustan-
nukset ovat aina pitäneet.”

Petri Maaniemi, Jyväs-Parkki Oy



PYYDÄ TARJOUS 
KUNNOSSAPIDOSTA! 

Jouko Kangasoja
toimitusjohtaja

  0400 848 503
  jouko.kangasoja@terastyo.fi

Timo Kangasoja
markkinointipäällikkö/taloushallinto

  040 737 7128
  timo.kangasoja@terastyo.fi

Matti Wiik
urakkalaskenta/työnjohto

  040 771 0063
  matti.wiik@terastyo.fi

 

Kysy myös muista palveluistamme.

Terästyö JK & JK Oy
   0207 280 330  

  Lehmäportintie 2–4, 40640 Jyväskylä

www.terastyo.fi


