HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Tarvasjoen Teräsovella juhlavuosi
Lokakuussa tulee kuluneeksi viisikymmentä vuotta siitä, kun
Harri Mustamäki otti kuulakärkikynän käteensä ja allekirjoitti
elämänsä ensimmäisen, ovitoimitusta koskeneen urakkasopimuksen.
Nyt Tarvasjoen Teräsovi on
Suomen vanhimpia alumiinista
valmistettavien julkisivurakenteiden tekijöitä.
Vuonna 2012 Saloon uusiin toimitiloihin muuttanut yritys tunnetaan alumiini- sekä teräsrunkoisten ikkunoiden, ovien,
julkisivutuotteiden sekä lasipalorakenteiden ja erilaisten turvatuotteiden toimittajana.
Yrityksen tuotteet valmistetaan Junnaronkadulla sijaitsevassa nykyaikaisessa tehtaassa, jossa on myös oma pulverimaalaamo. Asiakkaina ovat pääasiassa rakennusliikkeet.
- Olimme Suomen ensimmäisiä alumiinirakenteiden valmistajia, yrityksen toimitusjohtaja Henri Mustamäki kertoo.
Lasipalorakenteet ja muut
turvatuotteet, esimerkiksi murtoluokitellut ovet ja ikkunat, ovat
kasvava ryhmä. Näitä hankitaan
eniten julkisiin tiloihin kuten erilaisiin virastoihin.
- Olemme toimittaneet RC4
murtoluokitetut ovet ja ikkunat
muun muassa Helsingin Telakkarantaan. Teemme myös nostoliukuovia, joiden avulla saadaan isoja lasipintoja avattua,
mm terassi- ja parvekekäyttöä
ajatellen. Nostoliukuovien kohderyhmänä ovat pääasiassa
asuntoyhtiöt ja omakotitalorakentajat.

Vasemmalla:
Toimitusjohtaja Henri Mustamäen taustalla on kuva vuodelta 1970. Siinä
hän on isänsä Harri Mustamäen
kanssa yrityksen messuosaston
edessä Turun Messuilla Artukaisissa. Yllä: Tarvasjoen Teräsoven
tuotantotilat.
Materiaalina alumiini on lähes ikuista ja huoltovapaata sekä täysin kierrätettävää.
Tarvasjoen Teräsovi työllistää
23 pitkiä työuria tehnyttä työntekijää: yli 30-vuotisia on lähemmäs kymmenen ja yli 40-vuotisia kolme.

Tulevaa merkkipäivää juhlitaan oman väen kesken.
- Meillä on todella ammattitaitoista ja kokenutta väkeä. Tähän työhön ei ole kuitenkaan
varsinaista koulutusta ja se pääosin opitaankin vain tekemällä.
Työvoiman saaminen tälle alal-

le ei ole nykyään helppoa, johtuen osaltaan metalliteollisuuden voimakkaasta kasvusta Varsinais-Suomessa.
Työtilanne on Mustamäen
mukaan hyvä ja vakiintunut. Tähän asti pääasiassa maapuolella
toiminut yritys on kuitenkin laa-

jentamassa toimintaansa meriteollisuuden pariin.
- Meillä on valmiudet tehdä yhteistyötä meriteollisuudessa toimivien yritysten kanssa ja neuvotteluja tästä on jo

käyty. Kilpailu joka alalla on kovaa, mutta uskon, että pystymme laajentamaan toimintaamme. Meidät tunnetaan hyvästä
työn jäljestä ja siitä, että meiltä
toimitukset tulevat aina ajallaan.
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