
 

 

KORKEALAATUISIA TERÄKSISIÄ TUOTTEITA JA LAADU-

KASTA ALIHANKINTAA LÄHES 60 VUODEN KOKEMUKSELLA 
 

Katera Steel Oy valmistaa erittäin korkealaatuisia teräsrakenteita, -tuotteita ja  koneita  niin vientiteollisuudelle 

kuin kotimaan teollisuuden käyttöönkin. Ydinosaamistamme ovat vaativat metallityöt (levytyöt, hitsaus, 

koneistus) ja koneiden/teräsrakenteiden valmistus osavalmistuksesta kokoonpanoihin asti sekä asennukset 

sähkö- ja hydrauliikkatöineen. Osavalmistuksemme ja ”avaimet käteen” -toimituksiin pystyvän kokoonpano- ja 

asennusvalmiutemme ansiosta takaamme asiakkaillemme täsmällistä kokonaispalvelua. Meillä on kokemusta 

toimia monenlaisissa työskentely-ympäristöissä. ISO 9001-2015, EN 1090 ja EN17085 sertifikaattimme 

edellyttävät, että teemme laadukasta jälkeä.  

Kuljetin- ja putkisillat, monenlaiset kuljettimet 

ja kuljettimien veto- ja taittotelat  

Olemme valmistaneet ja toimittaneet runsaasti kuljetin- ja 

putkisiltoja ja monenlaisia kuljettimia niin teollisuuden kuin 

kaivosteollisuuden käyttöön. Varsin suuret ja painavatkin 

putkisillat voidaan putkittaa ja eristää meillä sisätiloissa. Katera 

Steel Oy myös suunnittelee ja valmistaa monenlaisia kuljettimia.  

Rakennusten, siltojen ja kuljettimien 

teräsrungot, hoitotasot, syöttösup-
pilot ym. teräsrakenteet 
 
Kaikenlaiset teräsrakenteet kuten rakennusten rungot, 

syöttösuppilot, hoitotasot, kulkusillat, erilaisten konei-
den asennuspetit ym. asiakkaan piirustusten mukaisesti. 
EN 1090 sertifikaatti antaa meille mahdollisuudet myös 
erittäin vaativien rakenteiden hitsaukseen. Suurin osa 
töistämme on normaalien rakenneterästen hitsaamista, 
mutta hitsaamme myös ruostumatonta terästä. 

Tekniset laitetilat ja -kontit 

Valmistamme sekä lämpöeristettyjä, että eristämättömiä 

laitetiloja räätälöityinä asiakkaillemme (mm. lämpö- ym. 

kontteja, laitetiloja sähkö- ja puhelinyhtiöden käyttöön sekä 

moniin muihin tarpeisiin, mm. pumppaamorakennuksiksi). 

Varustelemme laitetilat tarvittaessa sähköillä, lämmityksellä, 

ilmanvaihdolla, ilmastoinnilla jne. juuri asiakkaidemme 

tarpeisiin perustuen.  

 



 

 

Laiturit, pumppaamolautat ja muut kelluvat 

teräsponttonirakenteet 

Olemme valmistaneet vuosikymmenten ajan kelluvia teräpont-

tonirakenteita monenlaisiin tarkoituksiin (esim. laitureita, silto-

ja, nousukalojen ohjausrakenteita ja ym. kelluvia ponttonijoh-

teita mm. metsäteollisuuden tarpeisiin). Yhdistämällä eristetyn 

laitetilan ja teräsponttonista rakennetun laiturin saadaan 

erittäin toimiva kelluva lauttapumppaamo, jossa pumppujen 

imukorkeus on aina vakio. Teemme pumppaamolautat asiak-

kaillemme sopiviksi avaimet käteen periaatteella. Asennamme 

tarvittaessa kaikki pontonituotteemme paikoilleen.  

Sopimusvalmistus, alihankinta ja asennukset 

Tarjoamme kokonaispalvelua, joka käsittää osavalmistuksen lisäksi laitteiden 

loppukokoonpanon toimitusvalmiiksi. Olemme ammattilaisia niin alihankinnassa kuin 

sopimusvalmistuksessakin. Osaamme teräsrakenteiden valmistuksen lisäksi myös 

monipuoliset asennusyöt. Konevalmistajat, tuotantolaitokset, kaivokset, rakennus-

liikkeet, laitetoimittajat ja monet muut yritykset saavat meiltä kokonaisvaltaista 

palvelua, joka sisältää teräsosien valmistuksen lisäksi mekaniikka-, hydrauliikka-, 

pneumatiikka-, automaatio- ja sähköasennukset. Meillä on useita kumppaniyrityksiä, 

joille toimimme tuotanto-osastona. Asiakas säästää aikaa ja rahaa, kun teettää 

pelkkien osien lisäksi myös laitteen kokoonpanon ja asennukset meillä. Meillä on tilaa 

ja mahdollisuudet tehdä myös koeajot. Logistiikkakulut pienenevät ja ylimääräinen työ 

vähenee, kun laitteiden toimivuus voidaan testata valmistuksen yhteydessä ennen 

koneiden ja laitteiden toimittamista niiden asiakkaille, joista suuri osa on Suomen 

ulkopuolella, jopa Kauko-Idässä ja Etelä-Amerikassa. 

Ota yhteyttä: Taisto Suutari, puh +358 40 128 2011, e-mail 

taisto.suutari@katerasteel.fi 

         WHEN YOUR NEED IS STEEL, WE WILL CARRY IT OUT! 
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