TURUN REUNAKIVI- JA LAATTA-ASENNUS
OY
“Jos tehdään, tehdään hyvää. Muuten ei tehdä lainkaan.”

Turun Reunakivi- ja Laatta-asennus Oy urakoi
taloyhtiöiden pihat alusta loppuun, mukaan lukien salaoja- ja hulevesijärjestelmät sekä muut
pinnan alaiset työvaiheet. Saatamme pihan
valmiiseen käyttöpintaan asti valmiiksi, viimeistä yksityiskohtaa myöten. Taloyhtiön on helppo
toimia yhden urakoitsijan kanssa, joka hoitaa
kaikki työvaiheet.

Turun Reunakivi- ja Laatta-asennus Oy urakoi taloyhtiöiden pihat alusta loppuun, mukaan lukien
salaoja- ja hulevesijärjestelmät sekä muut pinnan alaiset työvaiheet. Saatamme pihan valmiiseen käyttöpintaan asti valmiiksi, viimeistä yksityiskohtaa myöten. Taloyhtiön on helppo toimia
yhden urakoitsijan kanssa, joka hoitaa kaikki työvaiheet.
Kauttamme taloyhtiö saa kokonaisvaltaisen urakoinnin ja työnjohdon seuraaviin projekteihin:
· Pihalaatoitukset, reunakiveykset ja pengerrakenteet
· Asfaltoinnit pohjatöineen
· Leikkikentät
· Kylvö- ja siirtonurmikot
· Piha-alueen maanrakennustyöt, hulevesijärjestelmät, salaojitukset, rakenteiden kevennykset
yms.
· Piha-aidat, metalliverkkoaidat, puuaidat, alumiiniaidat automaatiportein, yms. aitarakenteet
· Puutarhuripalvelut, istutukset ja vuosittaiset leikkuut
· Insinööri- ja asiantuntijapalvelut maan- ja pihanrakentamiseen liittyen

Pihalaatoitukset
Taloyhtiössä pihasi on myös naapurisi piha. Ruoho on siis kerrankin yhtä vihreää aidan molemmilla puolilla. Piha on paikka, jossa yhteisön ihmiset kohtaavat, tutustuvat ja vaihtavat kokemuksia ja kuulumisia. Jos piha on viihtyisä, naapurikin tuntuu mukavammalta. Jopa ystävältä.
Kokemuksemme mukaan huolitellut ja siistit piha-alueet ”siirtävät” siisteyttä yhtiöissä myös
sisätiloihin.

Maanrakennus
Turun Reunakivi- ja Laatta-asennus Oy toteuttaa erilaiset maanrakennustyöt, oli kyseessä pieni
tai suurempi projekti. Palveluihimme kuuluu kaikenkokoiset salaojitustyöt, hulevesityöt, piha-alueen kevennystyöt, kaivutyöt ja täyttötyöt. Tämän lisäksi erikoisosaamisemme on pintojen
loppuunsaattaminen käyttövalmiiksi saakka. Toteutamme maanrakennustyöt nykyaikaisella ja
kohteeseen sopivan kokoisella kalustolla, ympäristöä säästäen.

Hulevesikorjaustyöt
Hulevesien johtaminen tontilla turvalliseen paikkaan tai poistaminen tontilta kokonaan oikeaoppisesti on äärimmäisen tärkeää tontin ja rakennuksen hyvinvoinnille. Katto- ja pintavedet voi
olla joskus haastavia johtaa pois rakennuksen läheisyydestä, salaojien purkuputkesta puhumattakaan. Mutta kaikkeen on ratkaisu. Turun Reunakivi- ja Laatta-asennus Oy hoitaa taloyhtiöiden
hulevesijärjestelmien peruskorjaukset oikeaoppisesti ja ympäristöä säästävillä työkoneilla ja
-tavoilla.

Kaikkea hulevettä ei aina
kannata johtaa viemäriin
Hulevesien viemäriin johtamisen sijaan, hulevedet voidaan imeyttää maahan hallitusti
erilaisten hulevesikivien ja hulevesijarrusäiliöiden avulla. Näillä hulevedet imeytetään maahan hallitulle alueelle hallitulla nopeudella.
Urakoimme myös hulevesien imeytysratkaisut
alusta loppuun.

Mikä putki mihin?
Kattovesille, pintavesille ja salaojavesille on
omat putkensa, kaivonsa, pumppunsa ja reittinsä. Konsultoimme taloyhtiötä, mikäli olemassa olevat ratkaisut arveluttavat tai yhtiö
harkitsee niiden uusimista tai parantamista.
Laadimme tarvittavan korjaussuunnitelman ja
toteutamme urakan tehokkaasti.

Aitarakenteet
Olipa kyseessä sitten tontin raja-aita, takapihan näköesteaita, automaattiportein varustettu metalliaita, leikkipihaa ympäröivä turva-aita tai puutarhaa suojaava puuaita, taloyhtiösi saa meiltä
siihen toimivan ja tehokkaan toteutuksen. Hoidamme aitarakentamisen kaikki vaiheet tolppakuoppien kaivamisesta ja ylijäämämaan poisviennistä viimeiseen maalipintaan saakka.akka.

Yksityisyyttä yhteiseen
pihaan
Taloyhtiö sijaitsee usein paikalla, jossa ympäristö on vilkasta ja pihalle astuessa tuntuu, kuin olisi suoraan mukana liikenteessä.
Hyvin suunniteltu ja toteutettu piha-alue luo
taloyhtiöön rauhallisen ja kodikkaan tunnelman, joka parantaa viihtyvyyttä ja käytännöllisyyttä.

Aitaa on moneen
tarkoitukseen
Aidalla voi olla tarve estää kulkua, olla näkösuojana, osoittaa rajaa, ohjata kulkureittejä
tai jotain näiden väliltä. Tarkoitukseen sopivat aidat suunnitellaan kohteessa ja asennetaan ympäristöön sopivasti.

Leikkikentät
Leikkiminen on
lapsen työtä
Leikkipaikoilla meno on joskus hurjaakin, joten leikkikentän tulee olla turvallinen, mutta
riemukas! Turva-alustaksi löytyy nykyään monia eri vaihtoehtoja, joista on helppo valita
muuhun ympäristöön sopiva ratkaisu. Turun
Reunakivi- ja Laatta-asennus Oy rakentaa
uusia leikkialueita, uusii vanhoja leikkipihoja
ja tarvittaessa vaihtaa vain vanhan alueen
turva-alustan hiekat tai päivittää sen muuksi turva-alustaksi. Toteutamme leikkikentät
alusta loppuun.

Puutarhuripalvelut
Kasvit luovat
miellyttävän tunnelman
Kasvit tarvitsevat asiantuntevaa hoitoa, jotkut
enemmän ja jotkut vähemmän. Ammattitaitoinen puutarhurimme perustaa puutarhasi
tai pihapuusi, istuttaa kasvit ja taimet, hoitaa
kasveja niiden vaatimalla tavalla, hoitoleikkaa
puut ja pensaat oikeaoppisesti, ja pitää puutarhastasi huolta, kasveja kunnioittaen.

Insinööri- ja asiantuntijapalvelut
Tarjoamme insinööripalveluita infra-alan töiden valvontaan, konsultointiin ja suunnitteluun.

Insinööripalvelut
Kauttamme saat käyttöösi projektiisi:
· Puolueettoman valvojan
· Vastaavan työnjohtajan
· Puolueetonta konsultointipalvelua esim. riitatilanteissa alamme töihin liittyen

Asiantuntijapalvelut
Tarjoamme asiantuntijapalveluita piha- ja infrarakenteisiin liittyen seuraavasti:
· Salaojien kuntotarkastukset ja korjaussuunnitelmat
· Pihasuunnitelmat rakenne- ja työselostuksineen
· Pihanrakentamisen työmenetelmä- ja materiaalikonsultoinnit
· Neuvontapalvelut paikan päällä työkohteessa
Lisäksi tarjoamme seuraavia suunnittelupalveluita:
· Salaojajärjestelmien korjaussuunnitelmat ja työselostukset
· Piha-alueiden kuivatussuunnitelmat ja työselostukset
· Periaate- ja poikkileikkauskuvat piha- ja salaojarakenteisiin
· Työohjekuvat kiveys-, muuri- ja reunakivitöiden yms. töiden suorittamiseen
· Suullista konsultointipalvelua paikan päällä työkohteessa
· Pihasuunnitelmat rakenne- ja työselostuksineen
· Pihanrakentamisen työmenetelmä- ja materiaalikonsultoinnit
· Neuvontapalvelut paikan päällä työkohteessa
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