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Paikallinen ja osaava. Yrittäjinä Ilkka ja Harri Ojanperä. 



UUTUUS!
SFS-EN 13242 standardisoitu märkäpesty turvasora 3-8 mm.  
Tuotetta käytetään myös hiekoitukseen. 

EDUT normaaliin hiekoitussepeliin verrattuna:
• Ei niin suurta pölyhaittaa keväällä siivottaessa.
• Ei kamiinnu niin helposti pakkasella.
• Ei niin suurta sulamista jään sisään, kun tummalla rikotulla kivellä.
• Ei ole niin terävä pyörien renkaisiin.
• Sopii myös leikkialueiden turvasoraksi. 
• Toimitukset suursäkeissä ja irtona.

MAA-AINEKSET 640 LITRAN SUURSÄKEISSÄ
17:sta eri maa-ainesta on saatavana myös siisteissä ja kätevissä 640 litran suursäkeissä. Säkit painavat noin 850 kiloa , 
mäntykuorike noin 350 kiloa.  Säkit toimitetaan asiakkaalle koura-autolla, jonka nosturi voi nostaa säkit noin kahdeksan metrin 
etäisyydelle autosta,  useampaan eri kohtaan. Tarvittaessa hiekkalaatikkohiekat voidaan purkaa suoraan hiekkalaatikkoon 
ja hiekoitussepelit sepelilaatikkoon. Kouran avulla säkit on helppo nostaa myös esimerkiksi rinteisiin, jolloin asiakkaalla 
kottikärrytyöt jäävät vähemmälle.

TUOTTEET: Täytesora, Salaojasora, Turva/Hiekoitussora 3-8 mm, Asennushiekka, Hiekkalaatikkohiekka, Kivituhka 0-3 mm ja 
0-8 mm, Kalliomurske 3-8, 0-16 ja 8-16, Singeli 8-16, Puutarhamulta, Mäntykuorike sekä Lajitellut luonnonkivet 3-5 cm, 5-10 cm, 
10-15 cm ja 15-23 cm.

TOIMITUS: Suursäkit toimitetaan yhteiskuljetuksella keskiviikkoisin.

Noutopiha on suljettu 1.10.-15.4.2020 välisen ajan. 
Talviaikaan hiekoitussepeliä voi noutaa omalla peräkärryllä.

DRIVE IN NOUTOPIHA 24/7
Voit noutaa itsepalveluna omalla peräkärryllä 12 eri pihanrakennusainetta 24/7 
Koura-autovarikolta Palokasta Antinniityntie 10:stä. Tuotteet myydään itse lastattuna 
omaan peräkärryyn 600 kg erissä, jonka normaali peräkärry kantaa. Multa 600 kg on 
90 lapiollista ja muut tuotteet 75 lapiollista. Mäntykuorike ostetaan 1 kuution erässä, 
joka mitataan kahdella puolen kuution kehikolla.

Jos itsepalveluvarikolla on henkilökuntaa paikalla, lastaamme ostamasi tuotteen 
tarvittaessa koneella kyytiin.

Maksu tapahtuu hallin oikealla laidalla olevaan itsepalvelupisteeseen. Täytä 
itsepalvelupisteessä oleva lähete ja tiputa se seinällä olevaan postilaatikkoon. 
Lähetämme laskun sähköpostilla.

TUOTTEET: Täytesora, Salaojasora, Turva/Hiekoitussora 3-8 mm, Asennushiekka, 
Hiekkalaatikkohiekka, Kivituhka 0-3 mm ja 0-8 mm, Kalliomurskeet 3-8, 0-16 ja 8-16, 
Singeli 8-16, Puutarhamulta sekä Mäntykuorike.

Koura pystyy nostamaan säkit noin kahdeksan metrin etäisyydelle 
autosta esim. suoraan hiekkalaatikkoon.



KOURA-AUTOTOIMITUKSET
Perjantaisin toimitamme puutarhamultaa ja mäntykuoriketta yhteiskuljetuksella. Pienin toimituserä on 2 m3. 
Pystymme raaka-levittämään tuotteen pihaan ja rinteisiin kahdeksaan metriin yltävän kouran avulla. Näin 
toimittaessa asiakkaalla kottikärryjen ja lapioiden käyttö jää huomattavasti vähemmälle. Yhdessä kuutiossa 
on noin 28 kottikärryllistä ja 187 lapiollista maa-aineista. Tämän levitystyön koura-auto tekee puolestasi 
kahdeksan metrin ulottuvuudella autosta.

Toimitamme myös muita tuotteitamme koura-autotoimituksina (ei lajiteltuja luonnonkiviä). 

RISUT, KANNOT, 
PUUTARHAJÄTTEET JA 
PUUNKULJETUKSET
Maanantaisin noudamme risuja. Koura ylettyy nostamaan risut noin kahdeksan 
metrin etäisyydeltä auton kyytiin. Risujen joukossa ei saa olla puutarhajätettä.

Otamme vastaan myös kantoja. Vinkiksi maanrakennusurakoitsijalle kannattaa 
antaa, että halkaisee tai ravistelee maasta poistetut kannot, jolloin ylimääräinen 
maa-aines putoaa pois ja asiakas ei maksa maa-aineksesta vastaanottomaksua.

Puutarhajätteet haemme tuntityönä ja toimitamme ne jätteenkäsittelylaitokselle, 
josta tulee lisäksi jätteen vastaanottomaksu painon ja laadun mukaan. Kuljetamme 
myös pyöreää puuta.

KOURA-AUTOTYÖT
Kuljetamme myös pontteja, palkkeja, heinäpaaleja, muovia. Koura-automme on ollut avustamassa tulipaloissa 
ja liikenneonnettomuuksissa. Olipa tarpeesi mikä tahansa, kysy miten voimme olla avuksi.

Kahdeksaan metriin yltävä koura levittää maa-ainekset 
kustannustehokkaasti. Katso videot koura-autot.fi-sivustolta.

Vinkiksi, risut ja puutarhajätteet kannattaa laittaa eri kasalle, jolloin 
asiakas saattaa säästää vastaanottomaksussa. 

LUMEN POISTO!
Talvella keräämme lunta kuution kouralla ja kuljetamme sen pois 
kustannustehokkaasti.  (lastaus ja kuljetus samalla autolla) 
Läjitämme pihoissa lunta  myös korkeisiin kasoihin, mihin 
pyöräkone ei yllä.



www.metsola.info

PIHAPUUNKAADOT JA KANNONJYRSINTÄ
Soita ja pyydä tarjous!

Jouni Toppi
p. 050  534 9672

jouni.toppi@metsola.info
www.metsola.info

Asfaltti ei vaadi jatkuvaa huoltoa tai rikkaruohojen kitkentää.
 

Katutekno palvelee kokemuksella ja näkemyksellä erilaisissa asfaltointitarpeissa. 
Paikkaamme ja pinnoitamme roudan syömät tiet, viimeistelemme kotipihat ja yri-
tyskiinteistöt paraatikuntoon sekä varmistamme kaikille esteettömän pääsyn rak-
ennuksiin aikaa kestävillä luiskilla. Urakoitsijoita palvelemme laajoissakin asfaltoin-
tiprojekteissa kovalla osaamisella, nykyaikaisella kalustolla ja riittävin resurssein.

 
Katuteknolla on käytössä sertifioitu ISO9001 laatujärjestelmä, kuulumme 

Tilaajavastuu.fi palveluun sekä meillä on toimialamme RALA-pätevyys.

Katutekno Oy
toimisto@katutekno.com

www.katutekno.com

ASFALTOITU PIHA ON HELPPOHOITOINEN JA 
PITKÄIKÄINEN JÄRKIVALINTA – KIINTEISTÖN 

ARVON NOSTAJA.


