
Perustietoja yrityksestä

• Sataraudoitus Oy on perustettu vuonna 2007

• Tuotantomme toimii omissa tiloissa Porin Uusiniityn 
teollisuusalueella hyvien kulkuyhteyksien päässä Valtatie 2:n 
varrella

• 2600+m2 tuotanto-/toimitilat

• Aidattu ja asfaltoitu piha-alue

• Joustava yrittäjävetoinen toimintamalli ja nopea reagointikyky 
takaavat hyvän pohjan haastaviinkin tilanteisiin

• Kattava teräsvarasto takaa nopeatkin toimitukset

• Toimialueenamme on koko Suomi
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Päätavoitteemme

• Päätavoitteemme on tehdä raudoitusurakointi kohteessa 
mahdollisimman helpoksi ja kustannustehokkaaksi 
pääurakoitsijalle / tilaajalle

• Selkeä hinnoittelu ja oman toiminnan tehokkuus

• Pidämme kiinni sovituista aikatauluista

• Osaava ja sitoutunut henkilöstö

• Tyytyväiset asiakkaat ja jatkuva yhteistyö
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Tuotteet ja palvelut

• Palvelumme kattavat koko rakentamisen kirjon

• Talo, teollisuus, infra

• Hoidamme raudoittamisen koko ketjun tuotannosta 
asennukseen.

• Raudoitteet asennettuna

• Terästen laskenta piirustuksista sekä mattoraudoite 
suunnittelu

• Katkaisu ja taivutuspalvelu

• Satra-Roll mattoraudoitteet 10-32mm

• Hitsaus ja sidontapalvelu - valmiskomponentit

• Asennus

• Kuljetukset
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Ammattimaisuus ja osaaminen 

• Kohteen vaatiessa teemme kokonaiskattavan 
raudoitustyösuunnitelman tilaajalle

• Käytämme vakioitua raudoituksen tarkastus- ja 
mittauspöytäkirjaa

• Työntekijöidemme osaaminen ja ammattitaito on tunnettu 
kautta maan

• Koulutamme uudet työntekijät oman yrityskulttuurimme 
mukaisesti

• Luottamus ja avoin kulttuuri, vähäinen hierarkia

• Hyvä työviihtyvyys ja pysyvyys
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Asiakkaiden kiittämät asennusryhmät 

• Toimimme hyväksi koetulla ja asiakkaiden kiittämällä 
toimintamallilla asennuksessa

• Asennustyönjohdon ja työmaan kokeneiden ”nokkamiesten” 
sujuva yhteydenpito ja oman tuotannon tuki ongelma- tai 
muutostilanteissa

• Asennusryhmät räätälöidään aina kohteen mukaisesti 
sopivaksi

• Kokeneet asennusryhmät ja toimivat tiimit

• Perehdytämme aina henkilöstön uusien laitteiden käyttöön
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Laitekanta ja tuotantomenetelmät

• Tuotantomme on pitkälle automatisoitu

• Automaattikoneemme pystyvät käsittelemään 
teräsvahvuuksia 6-32mm 

• Kelaraudoitteet 6-16mm

• Tankoraudoitteet 6-32mm aina 18 metrin pituuteen asti

• Satra-Roll mattoraudoitteet 10-32mm 12 metrin pituuteen 
asti

• Automaattikoneemme ovat joko uusia (v.2018) tai 
modernisoituja

• Tehtaassa käytössä radio-ohjattavat siltanosturit

• Tuotantomme on tällä hetkellä kahdessa vuorossa
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Toimintatapamme ja laatu

• Toimimme SFS 1267:2008 mukaisesti

• Inspecta Sertifiointi Oy:n sertifioima 
toiminta

• Käytämme vain Suomen markkinoille 
hyväksyttyjä teräslaatuja

• Edellytämme toimittajiltamme 
sulatustodistukset (toimitus- ja 
sulatuserittäin)

• Jokainen saapuva materiaalierä 
tarkastetaan

• Kaikki toimittamamme teräkset ovat 
jäljitettävissä

• Jokaisesta tuotantoerästä ajetaan mallit, 
jotka tarkennemitataan
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Referenssejä

• Suuret infrakohteet, kuten sillat ja paalulaatat

• Esim. Kymmeniä siltoja, kuten Harjakosken silta, Friitalan 
silta, Haminan moottoritien pohjan paalulaatat, 
Satamalaiturihankkeet, sekä lukuisat muut infrakohteet 
koko Suomessa

• Teollisuuskohteet kuten voimalaitokset

• Esim. TVO Olkiluoto, Posiva, Wärtsilä HUB Vaasa, BASF 
Akkutehdas, Harjavallan voimalaitos

• Julkisrakentaminen

• Turku toriparkki

• Esim. TYKSin Medisiinan laajennus, Syvälahden 
koulukeskus

• Suuret asuntorakentamiskohteet

• Materiaaliasiakkaat mm. lukuisat elementtitehtaat, 
rakennusliikkeet
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Ympäristöasiat

• Kierrätämme puu-, metalli-, pahvi-, paperi- ja 
polttokelpoisen jätteen

• Toimitilojen lämmityksessä on lisätty energiatehokkaita 
lämmitysmuotoja

• Koko valaistus on toteutettu LED-tekniikalla

• Uudet koneet ovat energiatehokkaita paineilma-
sähkötoimisia laitteistoja

• Suunnitelmissa ottaa aurinkoenergia varaavalla 
akkujärjestelmällä käyttöön tehtaassa 2022 vuoteen 
mennessä
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Tietojärjestelmät

• Käytämme Graphico-järjestelmää työn suunnittelussa, 
määrälaskennassa ja tuotannon ohjauksessa

• Terästen määrälaskennassa ja suunnittelussa käytössä 
CAD-ohjelmisto sekä tietomalliohjelmistot

• Hallinnon taustaohjelmistot

• Graphico Shipping Bar tuotannon- ja 
logistiikanhallintaohjelmisto 

10



Tulevaisuuden suuntaviivoja

• Tahtotilamme on kehittää jatkuvasti toimintaamme

• Olemme edelläkävijä toiminnan automatisoinnissa ja 
valmiskomponenttien käytössä nyt ja tulevaisuudessa

• Jatkamme investointeja automaatioon ja tuotannon 
prosessien kehittämiseen

• Haluamme edelleen kasvaa suurten ja vaativien kohteiden 
raudoituksen kokonaistoimittajana koko Suomessa

• Toimintaa tukevien tietojärjestelmien ja ohjauksen 
kehityshankkeet
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Yhteystiedot

• www.sataraudoitus.fi

• https://www.youtube.com/watch?v=SmqEb_k3Nlk

• Maalaiskunnantie 24, 28760 Pori
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