
Stén & Co Oy Ab
Suomen nopein, kattavin ja luotettavin terästoimittaja

Stén & Co Oy Ab:n asiakas-
kuntaan kuuluvat konepa-
jat, koneenrakentajat, lai-
terakentajat, työvälineval-

mistajat, tuotekehityspajat sekä 
erilaiset tuotekehityshankkeet. 

Vesileikkausta sekä 
lämpökäsittelypalveluita

– Tarjoamme asiakkaillemme
myös vesileikkausta sekä kuljetus-
palveluita. Etelä-Suomen alueella 
kuljetuspalvelut hoituvat jousta-
vasti omalla kalustolla. Muura-
messa sijaitseva karkaisimo palve-
lee lämpökäsittelyä tarvitsevia asi-
akkaitamme. Lämpökäsittelemme 
osavalmisteita, valmiiksi koneistet-
tuina, karkaisussa, nitrauksessa tai 
suolakylvyssä. Voimme käsitellä 
esimerkiksi  traktorin voimansiir-
ron osia tai työkalun osien muot-
titeräksiä. Käsittelemme myös ko-
neenrakennukseen liittyviä erikois-
osia sekä palvelemme mm. aseteol-
lisuutta, osastopäällikkö Sami Rei-
jonen listaa.  

Asiantuntevaa apua 
materiaalivalintoihin

Stén & Co on Reijosen mukaan 
Suomen johtava talo materiaaliva-
lintojen asiantuntemuksessa. 

– Meillä on hyvin kattavat tie-
dot ja valmius auttaa asiakkaitam-
me materiaalivalinnoissa sekä kar-
kaisuun liittyvissä kysymyksissä. 
Talostamme löytyy osaamista me-
tallurgista lähtien ja itsekin olen pit-
kän linjan kulkija materiaaliteknii-
kan puolella. Tässä mielessä olem-
me hyvin vahva asiantuntijatalo. 

Varastointia kotiin 
kutsu -palvelulla

– Tarjoamme asiakkaillemme
mm. asiakaskohtaista varastoin-

tia, jolloin asiakas kotiin kutsuu 
tuotteita aina tarpeen mukaan. 
Tuotteita kannattaa ottaa kerralla 
isompi määrä maahan, joita me sit-
ten toimitamme Nurmijärven va-
rastolta kotiin kutsu -periaatteel-
la asiakkaalle. Kyseessä on koh-
talaisen laaja kokonaisuus. Toisen 
palvelumallin muodostavat suo-
rat tehdaskaupat, jolloin liikutel-
laan yleensä suuria määriä terästä. 
Näissä tilanteissa olemme mukana 
agentuurilla. Palvelemme asiakasta 
yhteyshenkilönä ja tulkkina, suo-
men kielellä, vaikka toimitus tulisi-
kin italialaisilta tai espanjalaisilta 
tehtailta. Tässäkin korostuu asian-
tuntemuksemme, koska asiakkaal-
la on monesti toteutukseen liittyviä 
kysymyksiä. Olemme parhaamme 
mukaan opastamassa myös valmis-
tusteknisten ratkaisuiden suhteen, 
Reijonen lupaa. 

Varastokauppaa pieniin ja 
suuriin tarpeisiin

Stén & Co tekee myös paljon 
varastokauppaa, jolloin yhtiön va-
rastosta toimitetaan ns. perustuot-
teita eri puolille Suomea. 

– Meillä on yli 2000 asiakas-
ta, joille toimitetaan pienempiä-
kin määriä. Meiltä saa ostettua 
pieniäkin eriä, joten meiltä ei tar-
vitse välttämättä ostaa koko sula-
tetta. Palvelemme kaiken kokoisia 
asiakkaita, pienistä pajoista suuriin 
konserneihin. 

Osaamista ja materiaaleja 
kaivannaisteollisuuden 
tarpeisiin

Myös kaivannaisteollisuuden 
puolelle yhtiö tarjoaa lämpökäsit-
tely- ja materiaalinvalintapalvelui-
taan, mikäli jokin tietty tuote halu-
taan esimerkiksi tehdä paremmin 

tai kestävämmäksi. 
– Meihin kannattaa olla yhtey-

dessä kaikenlaisissa kysymyksis-
sä myös kaivannaispuolelta. Lapin 
kaivokset ovat jo välillisesti mei-
dän asiakkaitamme, sillä toimitam-
me terästä mm. Kittilän kaivokselle 
ja lukuisille alihankintayrityksille.

Tiivistä yhteistyötä
Kimet Oy:n kanssa

Kimet Oy on Sténin täysin omis-
tama tytäryhtiö. 

– Meillä on eri tilit ja tulot, mutta 
yhteistyötä tehdään mm. asiakkail-
le tehtävien materiaalitoimitusten 
osalta. Asiakas tilaa ensin Sténil-
tä ja sitten Kimetiltä, jolloin rah-
dit voidaan mahdollisuuksien mu-
kaan yhdistää, vaikka tilaukset me-
nevätkin eri taloihin. Tämä etu ko-
rostuu varsinkin pohjoisen pitkillä 
matkoilla. Toimimme Kimet Oy:n 
kanssa samalla pihalla, mutta meil-
lä on fyysisesti kaksi eri varastoa, 
Reijonen kertoo. 

Konsernin liikevaihto pyörii täl-
lä hetkellä noin 40 miljoonan eu-
ron paikkeilla. 

– Olemme tänä päivänä keski-
suuri tukkuri Suomessa. Suomessa 
toimii toki muutama meitä suurem-
pi sekä lukuisa joukko pienempiä 
tukkureita. Konsernissamme työs-

kentelee tällä hetkellä noin 95 hen-
kilöä, johon luetaan Muuramessa ja 
Tallinnassa olevat toiminnot sekä 
Nurmijärven pääkonttori. Myynti-
konttoreita meillä on Tampereella, 
Joensuussa, Muuramessa ja Nur-
mijärvellä, Reijonen mainitsee lop-
puun.  

Vahvojen perinteiden yritys
Stén & Co Oy Ab on täysin suo-

malaisessa omistuksessa oleva per-
heyritys, jonka taustalta löytyy se-
päntaitoja ja miilunpolttoperinteitä 
usean sukupolven ajalta. 1930-lu-
vun alussa yhtiön perustajalle DI 
Artur Stènille tarjoutui tilaisuus ai-
kaisempien suhteidensa avulla saa-
da itävaltalaisen jaloterästehtaan 
Gebr. Böhler & Co AG:n edustus. 
Niinpä vuonna 1932 alkoi jo kah-
deksan vuosikymmentä kestänyt 
liikesuhde. Maailman johtava työ-
kaluterästen valmistaja, itävaltalai-
nen Böhler on edelleenkin Stén & 
Co:n tärkein materiaalitoimittaja.

Aluksi yhtiön toimintaan liittyi-
vät erikoisterästen lisäksi työstö-
koneet, työkalut sekä hitsauslisä-
aineet. 1980-luvun alussa yhtiön 
toiminta keskittyi yhä selvemmin 
työkaluteräksiin ja muihin erikois-
teräksiin, sekä näiden sahauspal-
veluihin.

Vuonna 1981 toiminta laajeni 
uudelle alueelle, kun Muuramen 
karkaisimon toiminta käynnistet-
tiin. Lämpökäsittelypalvelut olivat 
Suomessa ennen 1980-lukua har-
vojen käsissä ja Muuramen karkai-
simo tuli tarjoamaan vaihtoehtoa 
karkaisumarkkinoille.

Osana tulevaisuuden kasvustra-
tegiaa, yritys muutti nykyisiin toi-
mitiloihin Nurmijärven Ilvesvuo-
reen vuonna 2011. Yrityksen ta-
voitteena on olla Suomen nopein, 
kattavin ja luotettavin terästoimit-
taja.

Viron tytäryhtiö Stén & Co OÜ 
on palvellut Baltian maissa toimi-
via asiakkaita Tallinnasta käsin jo 
kahdenkymmenen vuoden ajan. 
Toimintayksikkö on perustettu tu-
kemaan Stén & Co Oy Ab:n tulevai-
suuden visiota, joka on olla johta-
va työkaluteräksen toimittaja koko 
Suomenlahden alueella.

Toisena tytäryhtiönä konserniin 
kuuluu Kimet Oy, joka on erikois-
tunut ruostumattomien ja hapon-
kestävien terästen ja teräsosien 
maahantuontiin sekä tukkukaup-
paan.

www.sten.fi

Stén & Co Oy Ab:n karkaisimon 
modernit vakuumikarkaisu-uunit.

Sténin ja Kimetin Nurmijärven logistiikkakeskus palvelee asiakkaita nykyaikaisilla 
ja nopeilla sahaus- ja vesileikkaus laitteilla, aina D805mm halkaisijaluokkaan asti. 

Poikkeusoloista huolimatta Stén & Co Oy Ab:lla on 
hyvät toimitusvalmiudet,  kattavan ja aiempaa mo-
nipuolisemman teräsvaraston ansiosta. Tavaran saa-
tavuuden heikentymisestä ei ole tällä hetkellä kui-
tenkaan suuria merkkejä. Stén & Co on terästukku-
ri, joka toimittaa asiakkailleen rakenne- ja työkalu-
teräksiä sekä erikoisempiakin teräslaatuja. Toimituk-
sia täydentää tytäryhtiö Kimet, joka toimittaa katta-
vasti ruostumattomat sekä haponkestävät teräkset. 


