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Laatua ja toimitusvarmuutta

Sepa Oy

• Liikevaihto n. 20 milj. euroa
• Henkilöstöä n. 150
• Vuosittainen valmistusmäärä on

n. 200 000 ristikkoa

Sepa Oy on vuonna 1982 perustettu perheyritys, joka
on kasvanut Suomen merkittävimmäksi ja nykyaikaisim-
maksi kattoristikoiden valmistajaksi ja yhdeksi alan
suurimmaksi koko Euroopassa. Yrityksen tehtaat sijait-
sevat Keiteleellä ja Porvoossa. Olemme valmistaneet
jo yhteensä yli 2 miljoonaa kattoristikkoa.

Tuotevalikoimaan kuuluvat kattoristikoiden lisäksi
siltamuotit, puubetoniliitto- ja kevytlaatat, mansardi-
katot, PI-palkit, runkokehät ja paloristikot.

Tuotteita käyttävät rakentajat, talotehtaat ja raken-
nusliikkeet. Myös Suomen suurimmat tukkuliikkeet
välittävät ja myyvät Sepa Oy:n tuotteita.

Referenssit

Asuntoalue, Venäjä

ISO 9001- ja 14001-laatua

Toiminnan korkean laadun osoituksena
Sepa Oy:lle on myönnetty Suomen ainoana
kattoristikkovalmistajana seuraavat serfikaatit:

• ISO 9001:2000-laatusertifikaatti
• ISO 14001:1996-ympäristösertifikaatti
• Saksalainen iBMB/MPA-sertifikaatti
• Venäläinen Gost-R vastaavuussertifikaatti

Ympäristöpolitiikka

Sepa Oy:n päämääränä on pienentää toiminnan
ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.

Päämäärän toteuttamiseksi yritys pyrkii:
• Seuraamaan jatkuvasti toiminnan vaikutuksia

ympäristöön
• Optimoimaan materiaalien, raaka-aineiden ja

energian käyttöä sekä kuljetuksia
• Käyttämään hankinnoissa ympäristönäkö-

kohdat huomioivia toimittajia

Maatilarakennus, Suomi

Omakotitalo, SuomiLiikerakennus, Suomi

• CE-merkintä



Ammattitaitoa ja huipputekniikkaa

Sepa-laatua

Sepa Oy:n suunnitteluosasto tekee lopullisen
ristikkosuunnittelun rakennesuunnittelijan
antamien lähtötietojen perusteella käyttäen
Inspecta-Sertifiointi Oy:n hyväksymää suunnit-
teluohjelmaa ja alan uusinta tekniikkaa.

Kaikki tuotannossa käytettävä puutavara
mitallistetaan, höylätään ja lujuuslajitellaan
sekä leimataan koneellisesti tehtaan omilla
laitteilla.

Sepa-kattoristikkotyypit

Sepa-kattoristikot valmistetaan kohteen
päärakennesuunnittelijan piirtämän ristikko-
kaavion perusteella.

Kehäristikko

Pulpettiristikko Vinosauvainen ullakkoristikko Suorasauvainen ullakkoristikko

T-saksiristikkoPalkkiristikkoSaksiristikko

Harjaristikko Mansardiristikko

Sepa-varmuutta

Tehtaiden suuri kapasiteetti sekä tiivis yhteistyö
myynnin, tuotannon ja kuljetuksen kesken var-
mistavat pitävät toimitusajat.

Tämän ansiosta yksikään toimitus ei ole
vuosien varrella myöhästynyt.

Sepa-tekniikkaa

Ristikoiden osien valmistuksessa hyödynnetään
uusinta tietokoneohjattua sahaustekniikkaa.
Osien mittatiedot tulevat reaaliaikaisina tuo-
tantoon työnumeron perusteella suoraan suun-
nittelun tietojärjestelmästä.

Laserohjatuissa valmistuslinjoissa ristikoi-
den kuvat siirtyvät suoraan suunnittelijan
pöydältä tuotantoon. Asetteiden teko katto-
ristikoiden kokoonpanoa varten tapahtuu
nykyaikaisen lasertekniikan avulla.
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Porvoo

Keitele

Helsinki

Runkokehät

SEPA-runkokehä on edullinen ratkaisu asuin-
talojen, loma- ja ulkorakennusten kantavaksi
runkorakenteeksi. Mittatarkka runkokehä, joka
käsittää niin lattian, seinän kuin yläpohjankin,
on helppo ja nopea pystyttää.

Kevytlaatta

Tyyppihyväksytty SEPA-kevytlaatta on kehitetty
omakotitalojen ala- ja yläpohjarakenteeksi.

Puubetoniliittolaatta

Tyyppihyväksytty SEPA 2000-puubetoniliitto-
laatta on kehitetty puukerrostalojen ääntä
eristäväksi ja osastoivaksi välipohjaksi. Se sovel-
tuu myös rivi- ja kerrostalojen ala- ja yläpohja-
rakenteeksi.

Muut SEPA-tuotteet

Sepa Oy
• Vesannontie, 72600 Keitele
Puh. 020 762 8700, fax 020 762 8750
• Yrittäjäntie 12, 06450 Porvoo
Puh. 020 762 8770, fax 020 762 8771
sepa@sepa.fi ja sepa.porvoo@sepa.fi
www.sepa.fi

Siltamuottijärjestelmä

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

Paloristikot

SEPA R30-paloristikko on naulalevyristikko-
kokonaisuus, joka täyttää suojaamattomana
30 min. palonkestovaatimuksen rakenteen kan-
tavuuden suhteen eli vaatimuksen R30 (VTT:n
lausunto NRO RTE 585/04).

PI-palkit

PI-palkkien pääasiallisia käyttökohteita ovat
hallirakennusten kattojen orsirakenteet.
Palkeilla päästään yläpohjarakenteissa yli 6,5 m
jänneväleihin. Valittavana on kahdeksan eri
poikkileikkausta, joista löytyy oikea palkki
monenlaisiin tarpeisiin.
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