Luotettava kumppani
INFRArakentamisEEN
Sepa ei tyydy ainoastaan täyttämään
jo olemassa olevia vaatimuksia,
vaan haluamme luoda koko
ajan uutta ja parempaa.

Sepa Oy on infrarakentajien tärkeä yhteistyökump- ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta monitopani, joka valmistaa meluesteitä, siltapukkeja, sää- roimalla jatkuvasti vaikutuksia ympäristöön, optimoimalla materiaalien ja raaka-aineiden käyttöä ja
suojia ja muita infratuotteita työmaan tarpeisiin.
käyttämällä vain toimittajia, jotka huomioivat ymSepa on joustava tuotantolaitos, joka pystyy rea- päristönäkökohtia hankinnoissa.
goimaan asiakkaiden tarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti. Vuonna 1982 perustetusta perheyrityksestä
on kasvanut yksi Suomen merkittävimpiä toimijoiLaadukas toimintamme kulminoituu oman suunta alalla.
nitteluosaston, nykyaikaisimpien tuotantovälineiden ja osaavan henkilöstön pettämättömään yhLaatua ympäristöystävällisesti
Sepa Oy:n päämääränä on pienentää toiminnan distelmään. Ympäristöystävällinen, toimitusvarma

ja laadukas työmme on huomioitu myös saamissamme merkinnöissä ja sertifikaateissa, jotka
olemme saaneet ainoana Suomessa.
Toimiva logistiikka yhtiön kunnia-asia
Tiivis yhteistyö myynnin, tuotannon ja kuljetuksen kesken varmistaa pitävät toimitusajat. Tämä
takaa oikea-aikaiset toimitukset työmaalle. Ajo
kalustollamme voidaan kuljettaa jopa 30 metrin
pituisia ristikoita. Sepan historian aikana yksikään
toimitus ei ole myöhästynyt. Sepalle se on kunnia-asia.

www.sepa.fi

Melueste valmiina toimitukseen. Sepan meluesteissä päästään jopa 6,5 metrin
jänneväleihin.

sepa meluesteet
Uutta innovaatiota CE-merkin takaamalla turvalla
2015 keväällä markkinoille tuotu SEPAn uutuustuote, melueste,w löytyy kolmessa eri mallissa,
joista jokainen on saanut CE-merkinnän saman
vuoden syksyn aikana. SEPAn tuotteille on tehty
VTT:n toimesta Adrianin menetelmän mukaiset
testit, ja niiden suunnittelussa on etusijalla ekologinen ajattelu ja uudet innovaatiot.

Infrastandardin mukainen 25 desibelin eristävyysvaatimus täyttyy ääntä eteenpäin heijastavalla
meluesteellä. Kehityssuunnitelmissa on myös absorboiva melueste.

Edullisesti ja erottuen
Sepa tarjoaa rakentajille ja arkkitehdeille mahdollisimman monipuolisen tarjonnan, jossa meluesteiSepa yltää pidemmälle kuin muut
den osia voidaan vaihtaa ja niitä voidaan kierrättää.
Sepan käyttämä kuusi on materiaalina ekologi- Pinta on vaihtelevaa ja se tarjoaa arkkitehdeille essempi kuin kestopuu, ja sillä päästään jopa 6,5 teettisiä mahdollisuuksia lyömättömän funktionaametrin jänneväleihin. SEPA-meluesteet täyttävät lisuuden lisäksi. Meluesteiden käyttöikä on pitkä, kiistandardin EN14388 mukaiset vaatimukset, johon tos kestävän rungon ja innovatiivisen suunnittelun.
sisältyy mm. Liikenneviraston asettamat käyttö
ikävaatimukset. SEPA-meluesteille on myös VTT:n Aika on rahaa, ja siksi Sepa tarjoaa kustannus
lausunnot vaadituista lujuuksista omapainon, tehokkaan ratkaisun myös meluesteissä hinta-
tuuli- ja aurauskuormien osalta.
pilarivälin taloudellisella kilpailukyvyllä.

Pinta on vaihtelevaa ja se
tarjoaa arkkitehdeille esteettisiä
mahdollisuuksia lyömättömän
funktionaalisuuden lisäksi.

Melutestaus käynnissä. Materiaalina kaikissa Sepan tuotteissa on kotimainen
kuusi, joka on ekologisempi kuin kestopuu.

SEPA -siltamuottijärjestelmä on
kehitetty edulliseksi, nopeaksi ja
ehdottoman mittatarkaksi tukirakenteeksi paikalla valettavien
siltojen ja alikulkutunneleiden
betonivaluihin.

sepa siltamuottijärjestelmät
kokonaisvaltaisesti taloudellisempi ja nopeampi tapa rakentaa siltoja.
Sepan siltamuottijärjestelmä on kehitetty paikalla pienemmiksi kuin perinteisillä työmaalla naulatvalettavien siltojen ja alikulkutunnelien betoni tavilla rakenteilla.
valujen tukirakenteeksi, kokonaisvaltaisen taloudellisesti, nopeasti ja ehdottoman mittatarkasti.
Sepan valmistamia siltapukkeja käytetään betoni
palkki- ja laattasiltojen rakentamisessa Suomessa ja ulkomailla, ja Sepalla on vankka kokemus
siltapukkien valmistajana. Siltapukit toimitetaan
oikea-aikaisesti ja valmiina urakoitsijan asennettavaksi, ja niiden käyttö nopeuttaa työtä huomattavasti. Huomattavien säästöjen lisäksi siltapukit Naulalevyrakenteissa käytetään huomattavasti
ovat ekologisia, sillä työmaat pysyvät siisteinä eikä vähemmän puuta kuin työmaalla tehdyissä tuki
hukkasahatavaraa synny.
rakenteissa. Kun tähän yhdistetään vielä oleellisesti lyhyempi asennusaika, muodostuu SEPA
Naulalevyrakenteisina tukirakenteet saadaan -siltamuotin käyttö edullisemmaksi verrattuna
staattisesti jäykemmiksi ja ulokkeiden taipumat työmaalla valmistettuihin tukirakenteisiin.

Surte, Ruotsi.

Strömman silta.

referenssejä
Silta

Paikkakunta	pituus

Ahvenkosken sillat E-18 2 kpl 	Ahvenkoski

136 m

Huitinjoen silta 	Kiikala

2 x 500 m

Kettumäen silta	Hämeenlinna

120 m

Koivukylän ratasilta SR 33 	Kehärata, Vantaa

450 m

Kytömaan ratasilta	Tuusula

543 m

Piilolanniemen silta	Äänekoski

71 m

Rantatunneli S1	Tampere

110 m

Rantatunneli S6	Tampere
Sillat BW 10 +11 FA

75 m

Brunak, Saksa

425 m

Piilolanniemen silta.

Huitinjoen silta.

Koskenkorvan silta.

www.sepa.fi

sepa sääsuojat
Suojaa rakennuskohteesi sääolosuhteilta helposti, turvallisesti ja edullisesti.
Modernia sillanrakennusta silmällä pitäen Sepa
on kehittänyt sääsuojamallin, joka valmistetaan
ennalta ja asetetaan rakennuspaikalla paikalleen
vaivatta. Sääsuoja suunnitellaan aina asiakkaiden
tarpeiden mukaan.
Muokattavissa jokaisen
kohteen tarpeisiin
Sepa tarjoaa vaihtoehtoisina sääsuojina perinteistä kattoristikko-sääsuojaa tai kiskoihin liittyvää pressumallia. Lisäksi valikoimassa on vahvoja
ja helposti pystytettäviä vanerisia työmaa-aitoja.
Helppous säästää rahaa, sillä se säästää aikaa.

Sääsuoja Kehä III / VT7 liittymä, Helsinki.

Sepan sääsuojat tarjotaan helposti asennettavina, rakenteen vaatimuksien mukaan laskettuna
ja edulliseen hintaan.
> Kysy lisää myyjiltämme!

Sääsuoja suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen kohteen vaatimusten mukaisesti.

Sääsuoja VT5, Mikkeli

SEN VARAAN VOI LASKEA YHTÄ ja toista
Suomen johtava ristikkovalmistaja
Sepa Oy on toimittanut vuodesta 1982 lähtien jo
yli 3 miljoonaa kattoristikkoa, eikä yksikään toimitus ole myöhästynyt. Sepa Oy:n tehtaat sijaitsevat
Keiteleellä ja Porvoossa ja markkinaosuutemme
on n. 35%. Suuri kapasiteetti takaa nopeat ja edulliset toimitukset joka puolelle Suomea. Laadukkaan
tuotannon takeena on oma suunnittelu, nyky
aikaisimmat tuotantovälineet ja Sepa Oy:lle ai
noana ristikkovalmistajana Inspecta-Sertifiointi Oy:n
myöntämät ISO 9001- ja ISO 14001-sertifikaatit sekä
ensimmäisenä suomalaisena ristikkovalmistajana
myönnetty CE-merkin käyttöoikeus.

Sepa OY
Keitele
Vesannontie, 72600 KEITELE
Puhelin 020 762 8700
Faksi 020 762 8750
sepa@sepa.fi
Porvoo
Yrittäjäntie 12, 06450 Porvoo
Puhelin 020 762 8770
Faksi 020 762 8771
sepa.porvoo@sepa.fi

www.sepa.fi

