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www.finnmet.fi - Pohjanmaan  
metalliyritykset yhdessä osoitteessa

www.finnmet.fi esittää:

Pohjanmaan 
metalliklusteri Ostro-

bothnia Metal pyrkii vahvis-
tamaan pohjanmaalaista metalli-

teollisuutta. Tällä finnmet-portaalin 
artikkelisarjaan sisältyvällä artikkelilla 

metalliklusteri haluaa esitellä esimerk-
kejä monipuolisesta ja laajasta alan 
osaamisesta.

– teroituksen ja työkaluvalmistuksen asiantuntija

Pohjanmaan Terähuolto – Österbottens Slip-
service perustettiin jo vuonna 1983. Kyse 
oli aluksi Pertti Hautakosken yhden miehen 
yrityksestä. Toiminta-ajatus oli tuolloin, kuten 
nytkin, tarjota metallialalle työkalujen käyttö-
ikää pidentävää huoltoa. Hyvässä kunnossa 
olevat erikoistyökalut säästävät aikaa ja rahaa, 
ja auttavat osaltaan saavuttamaan paremman 
lopputuloksen, mistä on hyötyä sekä käyttä-
jälle että loppuasiakkaalle.  

Stig Broo ja hänen poikansa Johan ostivat 
yhtiön vuonna 1998, minkä jälkeen Hauta-
koski jatkoi vielä vuoden konsulttina välit-
tääkseen teroitus- ja hiontataidon eteenpäin. 
Stig huolehtii osin hallinnosta ja Johan, josta 
tuli itsenäinen yrittäjä 22 vuoden iässä, on 
käytännöllisesti suuntautunut ja työskentelee 
mielellään käsillään.    

Vakaata kasvua

Kasvu on ollut vakaata, ja konekantaa kuten 
myös tiloja on uusittu ja laajennettu. Vuonna 
2000 hankittiin ensimmäinen CNC-hiomako-
ne ja palkattiin kaksi työntekijää. Seuraavana 
vuonna konekantaa lisättiin vielä yhdellä 
hiomakoneella ja niin edelleen. Nykyisin yri-

Pohjanmaan Terähuolto Oy 

Metallialan erikoisala

Pohjanmaan Terähuolto Oy 
toimii Vöyrin Perttilän kylässä 
Johan Broon johdolla.  

– Olemme erikoistuneet 
metalliteollisuuden työkalujen 
teroitukseen ja muutoksiin ja 
erilaisten muototerien val-
mistukseen. Kyse saattaa olla 
porista, sorvinterästä, jyrsimis-
tä ja erilaisista kalvimista ja 
aventimista, kertoo Broo.

tyksessä työskentelee kuusi henkilöä Johanin 
lisäksi.   

Tuotantohallissa on CNC-hiomakoneita, 
poranteroituskoneita, sahanterien teroitus-
koneita ja joukko manuaalisia työkalujen 
hiomakoneita. Tilat ovat modernit ja siistit.

– Tällä hetkellä meillä on kaikki mitä tar-
vitsemme, toteaa Johan, mutta aikomus ei 
suinkaan ole jarruttaa kasvua. Tavoitteena on 
kasvaa hitaasti mutta varmasti.    

Hän kertoo henkilökunnan työskentelevän 
tällä hetkellä yhdessä vuorossa ja että kaik-
ki uudet työntekijät koulutetaan työhönsä 
työpaikalla.   

– Edellytyksenä on tietenkin, että palkkaamme 
henkilöitä, joilla on kokemusta metallitöistä.

Broo kehuu henkilökuntaansa, joka kä-
sittelee taitavasti niin manuaalisia koneita 
kuin huippumoderneja 5–7 akselisia CNC-
hiomakoneita.

Omaa tuotantoa

Teollisuuden leikkaavien työkalujen teroitta-
misen lisäksi yritys valmistaa standardityöka-
luja ja erikoistyökaluja asiakkaiden piirustus-
ten mukaan.   

Työkaluja hiottaessa ja teroitettaessa 
on kyse millimetrin sadasosista, jotta ne 
toimisivat optimaalisesti. Johan Broo 
ryhtyi yrittäjäksi 22-vuotiaana.  
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– Noin 50 prosenttia nykyisestä tuotan-
nostamme on uustuotantoa ja 50 prosenttia 
teroitusta.  

Käytännössä työ sujuu siten, että asiakkaat 
lähettävät työkaluja teroitettavaksi Perttilään 
postitse, Matkahuollon kyydissä tai lähetin toi-
mittamana. Käsittelyn ja mahdollisen uuden 
pinnoituksen jälkeen työkalut palautetaan 
asiakkaille.  

– Noin 95 prosenttia asiakkaistamme on 
suomenkielisiä ja muutama prosentti ruotsin-
kielisiä. Yrityksellä on satoja asiakkaita ympäri 
Suomea ja myös ulkomailla. 

Laatu ja hinta

Pohjanmaan Terähuolto on Dormer Toolsin ja 
Sandvikin sertifioima.  

– Perusajatuksena on, että metalliteollisuu-
den tulee huoltaa/kierrättää työkaluja uusien 
ostamisen sijasta. Tylsistä työkaluista ei ole 
hyötyä kenellekään.  

Työn laatu, toimitusaika ja hinta ovat rat-
kaisevia tekijöitä, kun on kyse luottamuksen 
saavuttamisesta markkinoilla, ja Johan Broo 

pitää tärkeänä, että yritys on kilpailukykyinen 
näillä osa-alueilla.  

– Pienen yrityksen pyörittäminen voi joskus 
olla hyvin stressaavaa, sanoo Johan. Mutta 

muuten yrittäjyys on innostavaa ja hyvin 
opettavaista, hän hymyilee.  

Teksti ja kuva: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab

Lue lisää: www.terahuolto.com

Yksi työntekijöistä hiomakoneen ääressä.

Pohjanmaan Terähuolto teroittaa mm. jyrsimiä, kierretappeja, poria, sahanteriä ja 
kärkiupottimia. Myös pinnoitus on osa palveluamme, jossa yhteistyökumppanim-
me on Tampereella toimiva Oerlikon Balzers Sandvik Coating Oy.


