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Erikoispinnoitusta VR:n junankahvoille 
 

Keltainen väri varoittaa ja kehottaa hidastamaan. Huomioväriä tarvitaan erityisesti tehtaissa, 

teollisuushalleissa ja raskaan kaluston liikennöinnissä. VR tilasi FSP:ltä tavarajunissa 

käytettävien käsikahvojen ja -johtimien erikoispintakäsittelyn Plascoat -jauhemaalauksena. 

Pohjoismaiden johtava teollisuuden pintakäsittelypalveluja tarjoava yritys FSP Finnish Steel Painting 

Oy:n Kangasniemen tuotantolaitoksella on pintakäsitelty noin 2500 turvakahvaa. Koko tilaus käsittää 

yhteensä 15 000 käsiteltävää tuotetta, joiden joukossa on 20 erilaista kahvatyyppiä.  

Ympäristöystävällinen, antibakteerinen, värinpitävä, säänkestävä 

Plascoat -jauhemaalit ovat ympäristöystävällisiä, antibakteerisia, värinpitäviä sekä korroosionkestäviä. 

Iso-Britanniassa niiden käyttö on valtion virastojen turvamaalauksissa lakisääteistä. Plascoat -tuotteita 

käytetään mm. öljy- ja kaasuputkistojen pintakäsittelyssä. 

Työn tehostamiseksi FSP on rakentanut tuotantolaitokselle erikoistelineitä, joiden avulla kahvojen 

pintakäsittely sujuu hyvinkin nopeasti. 

FSP on yksi harvoista Plascoat -jauhemaalausta tarjoavista yrityksistä Suomessa. Plascoat-

pintakäsittely on hiukan kalliimpaa kuin tavallinen märkä- tai jauhemaalaus, mutta maksaa itsensä 

takaisin kestävyytensä ansiosta. Kestävyytensä ansiosta se on hyvin kustannustehokas vaihtoehto ns. 

tavalliselle pulveri- ja märkämaalaukselle. Menetelmän avulla teräs pysyy vaurioitumattomana jopa -70 

asteen lämpötilassa.  

Yhteistyö on sujunut mainiosti 

”Teemme nyt ensimmäistä kertaa yhteistyötä FSP:n kanssa. Saimme kumppaniltamme vinkin, että 

yritys olisi hyvä yhteistyötaho kahvojen jatkokäsittelyyn”, kertoo Metalli Hänniset Ky:n Seppo 

Hänninen. 

Seppo Hänninen sanoo, että yhteistyö on sujunut mainiosti. ”FSP:n kanssa on helppo tehdä töitä. 

Meille on tärkeää, että kumppani on aktiivinen ja oma-aloitteinen viestinnän suhteen. Arvostamme 

sitä, että kun asiaa tulee, niin puhelimeen vastataan ja ratkaisu löytyy, olipa kyseessä pieni tai iso 

selviteltävä.” 

Kahvojen lisäksi muita mainittavia Plascoat -pinnoitteen käyttökohteita voivat olla esimerkiksi 

teollisuus- ja tuotantolaitosten käsijohteiden, turva-aitojen sekä hoitotasojen ja -siltojen kaiteet. 

 

Tule tutustumaan Plascoat -pinnoitettuihin kappaleisiin ja muihin palveluihimme osastolle C1019.  

 

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Pentti Virtanen, FSP Finnish Steel Painting Oy, puh. 0400 811 674 

 

 

FSP Finnish Steel Painting Oy 
FSP Finnish Steel Painting Oy on yksi Pohjois-Euroopan johtavimmista pintakäsittelyalan yrityksistä. Pintakäsittelykohteita ovat 

muun muassa koneet, laitteet, teräsrakenteet, laivat, sillat, varastosäiliöt, ja porauslautat avaimet käteen -periaatteella. Yhtiö 

noudattaa tiukasti laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja terveysstandardeja. Yhtiössä työskentelee noin 200 alan ammattilaista, 

ja sen liikevaihto oli noin 23 miljoonaa euroa vuonna 2015. Yrityksellä on lähes 30 toimipaikkaa sekä projektitoimintaa kattavasti 

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Virossa. www.fspcorp.com 

http://www.fspcorp.com/

