Vahva ja luotettava sopimusvalmistaja
Strong and reliable contract manufacturer
www.steka.fi

Kilpailukykyä ja luotettavuutta
arvoketjuihin

Competitiveness and reliability
in value chains

STEKA Oy on kustannustehokas sopimusvalmistaja ja pitkäaikainen kumppani, jolla on vahva
kokemus globaaleista toimitusprojekteista.

STEKA is a cost-effective contract manufacturer
and a long-term partner with years of strong
experience in global project management.

Suurimmat liiketoimintasegmentit ovat voimalaitosteknologia, masto- ja pylväsrakenteet, liikennerakenteet ja ydinvoimateknologia.

The largest business segments are power and
process plant technology, mast and column
structures, traffic structures and nuclear power
technology.

Varmaa teknistä
osaamista
Technical expertise
guaranteed

Miksi STEKA?

Why STEKA?

SUUNNITTELU

ENGINEERING

Asiakassuunnitelmien
optimointi tuotantolaadun
ja -kustannusten kannalta.

Optimization of customer
plans in terms of production
quality and cost effectiveness.

UUDEN TUOTTEEN
VALMISTUKSEN OHJAUS

NEW PRODUCT
MANUFACTURING CONTROL

Optimoidun laadun varmistus
asiakasvaatimusten mukaan.

Optimized quality assurance
according to customer
requirements.

TUOTANTO

Monipuoliset valmistusmahdollisuudet aina pintakäsittelyyn asti – yksittäisistä
tuotteista sarjavalmistukseen.
TUOTEKEHITYS

Asiakastuotteiden kokonaisvaltainen ja kustannustehokas
elinkaariajattelu.
PROJEKTIOSAAMINEN

Vuosikymmenien vahva
kokemus kansainvälisistä
projekteista.

PRODUCTION

Versatile manufacturing
options up to surface
treatment – from individual
products to serial production.
PRODUCT DEVELOPMENT

Comprehensive and costeffective life cycle approach
in customer products.
PROJECT EXPERTISE

Decades of strong experience
in international projects.

Yli 11 000 neliön tilat käsittävät osavalmistus- ja tuotantosolut sekä kokoonpanohallin. Tehokas konekanta
mahdollistaa jopa 200 tonnia painavien kappaleiden
valmistuksen. Omassa 2 640 neliön teollisuusmaalaamossa onnistuu jopa 40 metriä pitkien ja 60 tonnia
painavien kappaleiden pintakäsittely.

Facilities of more than 11,000 square meters comprise
component manufacturing, production cells and assembly hall. Efficient machinery enables the production
of work pieces weighing up to 200 tons. In the company’s
own 2640-square-foot industrial paint shop can surface
-treat parts up to 40 meters long and weigh 60 tons.

One stop shop
STEKA on hitsaava konepaja, jonka tuotantotilat
sijaitsevat Lievestuoreella hyvien liikenneyhteyksien varrella keskellä Suomea. Koko tuotanto
suunnittelusta osavalmistukseen, kokoonpanoon
ja pintakäsittelyyn asti tapahtuu saman katon alla.
Ammattitaitoinen henkilöstö pitää huolta tuotannon tehokkuudesta ja siitä, että asiakkaan kanssa
sovittu laatutaso toteutuu. Sinkittyjen tuotteiden
valmistuksessa STEKA hyödyntää lähellä toimivan kuumasinkityslaitoksen osaamista.
The company is a welding workshop and located
in Lievestuore, Finland. All production from
engineering to partial production, assembly and
surface treatment takes place under one roof.
Professional workforce takes care of production
efficiency and ensures that the agreed quality
level is met. In the manufacture of galvanized
products, the company utilizes the expertise of
a nearby hot-dip galvanizing plant.







      



STEKA lyhyesti

STEKA OY

• .Kymmenien vuosien kokemus vaativien teräsrakenteiden valmistuksesta.

Liepeentie 57
41400 Lievestuore

• .Korkeaan laatuun ja toimitusvarmuuteen pystyvä sopimusvalmistaja.

+358 (0)20 769 1400

• .Perheyhtiö tunnettiin vuoteen 2019 saakka nimellä HögforsSteka.

www.steka.fi

• Toimittaa masto- ja pylväsrakenteet sekä liikennerakentamisen tuotteet
voimalaitoksiin ja teollisuudelle kansainvälisesti.

www.linkedin.com/company/steka

STEKA in summary
• A contract manufacturer capable of high quality and security of supply.
• The family company was known until 2019 as HögforsSteka.
• Supply power and process plant products, mast and column structures
and transport constructions internationally.

TEHOKAS
KOKONAIS
TURVALLISUUS

OTA YHTEYTTÄ, TEEMME OLOSI TURVALLISEKSI

CE
ISO 9001
ISO 3834-2
EN 1090 EXC1–4

Valvontakamerat,
rikosilmoittimet ja
kulunvalvonta takaavat
nopean reagoinnin.
Maaherrankatu 27, 70100 Kuopio
Puh. 050 400 9632

www.kuopionvartiointipalvelu.fi

• www.jssuomi.fi

• Decades of experience in the manufacture of demanding steel structures.

