
TERÄSRAKENTEET 
TOIVEIDESI MUKAAN



Beam-Net on teräsrakenteiden projektitoimituksiin erikoistunut 

konepaja, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2013 lähtien. 

Tarjoamme erilaisia teräsrunkorakentamisen komponentteja 

sekä kone- ja laitevalmistuskomponentteja moninaisiin käyttö-

tarkoituksiin. Tuotantotilamme sijaitsevat Kurikassa, Etelä-Poh-

janmaalla, mutta toiminta-alueenamme on koko Suomi. 

Valmistamme ja pintakäsittelemme kaikki tuotteemme omalla 

tehtaallamme ja kuljetukset hoidamme sovitusti suoraan 

asiakkaan työmaalle luotettavan yhteistyökumppanimme avulla. 

Osallistumme mielellämme myös projektien suunnitteluun ja 

asennustyöhön, jolloin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme 

yhä kokonaisvaltaisemman asiantuntijapalvelun. 

Palvelemme 30 henkilön tiimin voimin kattavasti koko rakennus- 

teollisuutta ja olemme vakiinnuttaneet asemamme erityisesti 

suurien kohteiden toteuttajana. Tutustu referensseihimme 

tarkemmin sivulla 6.

Beam-Net Oy – 
teräsrakentamisen 
ammattilainen

Laatu

Varmistamme koko toimitusketjun laadun valmistamalla, pinta-

käsittelemällä ja pakkaamalla tuotteet rautaisella ammattitai-

dolla. Näin takaamme asiakkaidemme tyytyväisyyden, mikä on 

yksi toimintamme perusarvoista.

Luotettavuus

Teemme sen, minkä lupaamme. Pidämme sovituista aikatau-

luista kiinni, jottei asiakkaamme projekti viivästyisi. Ammatti-

laistemme työnjälki on erinomaista, ja he ovat aidosti sitoutu-

neita jokaisen projektin onnistumiseen.

Myös yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme ovat luotet-

tavia ja tarkkaan valikoituja tahoja, joiden kanssa olemme 

tehneet onnistunutta yhteistyötä jo pitkään.

Joustavuus

Olemme asiakaslähtöinen toimija, joka on aina valmis neuvot-

telemaan muutoksista ja toimitusajoista. Oman valmistuksen 

ja joustavan henkilöstön ansiosta pystymme tarvittaessa 

hyvinkin nopeisiin toimituksiin.

Yhteistyökyky

Asiakkaidemme tyytyväisyys on meille äärimmäisen tärkeää, ja 

olemmekin saaneet toiminnastamme runsaasti hyvää palau-

tetta. Meillä on paljon pitkäaikaisia vakiasiakkaita, joiden 

kanssa olemme päässeet toteuttamaan useita projekteja.

Toimintamme perusta



Projektitoimitukset

Olemme erikoistuneet teräsrakenteiden projektitoimituksiin. 

Meidän kauttamme asiakas saa teräsrunkorakentamisen 

kokonaistoimitukset vaivattomasti aina suunnittelusta 

asennukseen saakka.

Projektit toteutetaan aina joustavasti asiakkaan toiveet 

huomioiden yhdessä luotettavien suunnittelu- ja 

asennusyhteistyökumppaneidemme kanssa. Kokonaisuudet 

hinnoittelemme selkeästi ja läpinäkyvästi asiakkaan edun 

mukaisesti.

Ammattitaitoisella tiimillämme on runsaasti kokemusta isojen ja 

vaativien projektitoimitusten menestyksekkäästä läpiviennistä. 

Asiakkailtamme olemmekin saaneet positiivista palautetta 

erityisesti toimintamme joustavuudesta ja sujuvuudesta.

Alihankintavalmistus

Valmistamme teräskomponentit alihankintana asiakaan 

piirustusten ja toiveiden perusteella, sertifioidun 

3834-2:2005-hitsausstandardin mukaisesti.

Toteutamme esimerkiksi:

• Kone- ja laitekomponentit

• Putkisillat

• Kuljetinsillat

• Hoitotasot

• Teräsrunkorakenteet

• Pintakäsittelyt

• Esikasaus- ja kokoonpanotyöt

Teräsrakenteet

Toimitamme erilaiset teräsrunkorakentamisen sekä kone- ja 

laitevalmistuksen komponentit toiveiden perusteella. Valmis-

tamme terästuotteet tarvittaessa myös asiakkaan tilaamista 

materiaaleista suunnitelmien mukaisesti ja selkeästi hinnoi-

teltuna.

Teräskomponentit valmistetaan konepajallamme sertifioidun 

hitsausstandardin 3834-2:2005 mukaisesti. Tuotteet CE-mer-

kitään EN 1090-1:n mukaisesti EXC3-luokkaan asti.

 

 

Pintakäsittely

Palveluihimme kuuluvat erilaisten teräskokoonpanojen raepu-

hallus ja märkämaalaus. Kokeneilla työntekijöillämme on TRY:n 

myöntämä palosuojamaalarin pätevyys. Teemme projektituot-

teiden lisäksi myös alihankintamaalaustyötä. Hinnoittelumme 

on aina selkeästi eriteltyä, joten yllättäviä kustannuksia ei pääse 

syntymään.

Pintakäsittely suoritetaan asiakkaan suunnitelmien ja ohjeis-

tuksien sekä SFS-EN ISO 12944 -standardin mukaisesti. Laajat 

tuotantotilat mahdollistavat useiden kookkaidenkin rakenteiden 

käsittelyn samanaikaisesti, minkä ansiosta pystymme tarvit-

taessa reagoimaan myös nopeisiin tarpeisiin.

 

Tarjoamamme palvelut



Vaasan Sähkö Areena

Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan omistama Vaasanseudun 

Areenat Kuntayhtymä teki mittavat muutostyöt Suvilahdessa sijait-

sevaan jäähalliinsa. Alun perin vuonna 1971 valmistunut halli sai 

uusien kattorakenteiden lisäksi mittavan laajennuksen.

Beam-Net Oy toteutti ja suunnitteli kohteen teräsrunkorakenteet. 

Uudistettuun areenaan toimitettiin ja asennettiin mm. 57-metrinen 

kattoristikko ja 450 ontelolaattaa.

Maarianhaminan Satama

Maarianhaminan satama sai uuden, upean Kaj3-kulkusillan vuoden 

2020 alussa. Matkustajaliikenteeseen tarkoitetun siltaprojektin 

teräsrunkorakenteet suunniteltiin, valmistettiin ja pintakäsiteltiin 

konepajallamme Kurikassa.

Näyttävän projektin erikoisuus oli massiivisten kappalekokonai-

suuksien toimitus laivarahtauksineen Maarianhaminaan. Siitä huoli-

matta projekti pystyttiin toteuttamaan saumattomasti aikataulun 

puitteissa.

PostNord-terminaali

Pirkkalaan rakennetut PostNordin tilat koostuvat 4 000 m²:n 

terminaalista ja 400 m²:n toimistotiloista. Beam-Net Oy oli mukana 

hankkeessa kokonaisvaltaisella projektitoimituksella: hoidimme 

teräsrakenteiden suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen.

Massiivinen projekti toteutettiin nopealla aikataululla, mutta onnis-

tuimme tavoitteiden saavuttamisessa työmme laadusta tinkimättä.

Teräsrakenteet toiveidesi mukaan
Yhteistyökumppanina haluamme olla joustava ja monipuolinen. Meille on tärkeää, että 

asiakkaamme saavat kattavan palvelun mahdollisimman pienellä vaivannäöllä. Siksi tarjo-

ammekin kokonaisvaltaista osaamista suunnittelusta aina asennukseen saakka. Otamme 

huomioon asiakkaamme toiveet ja räätälöidyt yksityiskohdat yhteistyöprojektien jokai-

sessa vaiheessa.

Näin yhteistyö kanssamme etenee:

Ota meihin yhteyttä

Toteutamme valmistus-

suunnitelmat

Suunnitellaan yhdessä 

sopiva ratkaisu

Valmistamme tuotteet 

tehtaallamme

Teemme selkeän ratkai-

suehdotuksen

Toimitamme ja 

asennamme
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Tutustu näihin ja useisiin muihin referensseihimme 
tarkemmin verkkosivuillamme.
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