
Yksilölliset ratkaisut ympäristösi viihtyvyyden parantamiseen

- Suomalaista osaamista yli 75 vuotta -

URAKOINTIPALVELUT
BETONI- JA LUONNONKIVET



2       

YKSILÖLLISET RATKAISUT YMPÄRISTÖSI  
VIIHTYVYYDEN PARANTAMISEEN

Betonilaatta Oy tarjoaa teille laadukasta ympäristö- ja infrarakentamista. Asennamme betoni- ja luonnonki-
vet vuosikymmenten kokemuksella. Betonilaatta Oy on suomalainen perheyritys ja sen kokenut henkilökun-
ta tarjoaa asiakkailleen hyvää palvelua nopeasti ja joustavasti. Valmistamme betonituotteet Turussa kahdel-
la tehtaallamme. Tuotteemme ovat SFS-EN standardien mukaisia ja CE-merkittyjä.

Halikon Prisma, ISS Proko Oy

Porin Puuvilla, Skanska Talonrakennus Oy

AS Oy Kupittaan Haikara, NCC Rakennus Oy
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Toteutamme kohteet kustannustehokkaasti ja sovitusti avaimet käteen toimituksena. Meillä on pitkä kokemus 
mittavistakin kiviurakoista keskeisillä ja haastavilla paikoilla. 

Betonikiveykset
Betonilaatoitukset 
Luonnonkivityöt
Tukimuurit
Reunakivet
Portaat
Suunnittelu
Pohjatyöt
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Espoon Saunalahden koulun piha-alue on palkittu vuoden 2013 ympäristörakenteena. Rakennusteollisuus RTT:n ja 
Puutarhaliiton järjestämän vuoden ympäristörakentajan palkinto jaettiin 23. kerran. Kohteen toteuttaja oli YIT Ra-
kennus Oy Infrapalvelut. Tuomariston mukaan piha on näyttävä ja tilallisesti mielenkiintoinen sekä korkeatasoisesti 
toteutettu. 

Voittajaksi nousi Saunalahden koulun piha-alue  toteutuksen, erinomaisen laadun sekä jo suunnittelussa huomioidun 
kunnossapidon ansiosta. Alue on toteutettu ammattitaidolla ja työn jälki on erinomaista. Materiaali- ja kasvivalin-
nat ovat paikkaan sopivia ja onnistuneita. Kilpailun tuomaristossa olivat edustettuina Rakennustuoteteollisuus RTT:n. 
Puutarhaliiton, Kiviteollisuusliiton, Viherympäristöliiton, Suomen Maisema-arkkitehtiliiton, Suomen Arkkitehtiliiton, Suo-
men Kuntaliiton, Ympäristöministeriön ja lehdistön edustajat.

 

BETONILAATTA OY TOIMITTI PIHAKIVIÄ  
VUODEN 2013 YMPÄRISTÖRAKENTEESEEN

Saunalahden koulu, YIT Infrapalvelut Oy
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KIVET,  ASENNUS JA KULJETUS -  
SAMAN KATON ALTA

Betonilaatasta saat tuotteet pihalle, torille tai puutarhaan valmiiksi asennettuna. Kuljetamme kivet työkohteeseen 
nosturiautoilla nopeasti ja joustavasti. 

Raaka-aineet: kiviaines, sementit ja vesiliukoiset väripigmentit valitaan luontoa ja energiaa säästävistä vaihtoehdoista. 
Betonilaatta Oy huolehtii markkinoille toimittamiensa pakkausten hyötykäytöstä ja kuuluu Pakkausalan Ympäristöre-
kisteriin (PYR Oy).

Tuotteiden laatu ja toimitusten täsmällisyys luovat vahvan perustan asiakaslähtöiselle työlle. Koulutetun henkilökunnan 
avulla kehitämme toimintaamme jatkuvasti. 

Saunalahden koulu, YIT Infrapalvelut Oy

TVT Asunnot Oy, YIT Rakennus Oy

Porin Uimahalli, Skanska Talonrakennus Oy
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Port Center, Hartela Oy YIT:n konttori, YIT Rakennus Oy

TYKS, YIT Rakennus Oy HYVON Salo, NCC Rakennus Oy



      7

ABC asema Raisio, Skanska Talonrakennus Oy

Porin Puuvilla, Skanska Talonrakennus OyMannerheimintie 166, Viherpiha OyHYVON Salo, NCC Rakennus Oy
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ASENNUS-, KULJETUS- JA SUUNNITTELUPALVELU

Betonilaatasta saat tuotteet pihalle, torille, kadulle tai puutarhaan valmiiksi asennettuna. Kuljetamme ja 
asennamme kivet työkohteeseen nopeasti ja joustavasti. Pihakiveystöistä on mahdollista saada myös kotita-
lousvähennystä. 

Hyvin suunniteltu ja toteutettu piha nostaa kiinteistön arvoa. Yhteistyökumppanimme tarjoavat laadukasta 
apua pihan ja puutarhan suunnitteluun. Tarkassa pohjakartassa tulee olla merkittynä kohteen rakennukset 
sekä muut pysyvät rakenteet. 

AS OY Puutarhakatu, PEAB Oy

Saaristomeren Aukio, Forum Marinum säätiö

AS OY Puuvilla, YIT Rakennus Oy

Omakotipiha, Turku
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ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA JA VAHVAA 
OSAAMISTA

Hyvin toteutetut pihat, kadut, puistot, urheilu- ja vapaa-ajanalueet, aukiot sekä torit lisäävät ympäristön monimuotoi-
suutta. 

Luomme ja ylläpidämme pitkäaikaisia asiakassuhteita etsimällä jatkuvasti asiakkaita parhaiten palvelevia vaihtoeh-
toja sekä ratkaisuja. Toimivalla yhteistyöllä ja luottamuksella luomme parhaat edellytykset onnistumisille. Kilpailuky-
kymme perustana on halu kehittää ja parantaa yrityksen toimintaa joka päivä - yhdessä jokaisen asiakkaan kanssa. 

Työtä tehdään pitkäjänteisesti ja asiakkaiden tyytyväisyys on koko toiminnan perusta. Betonilaatan kokenut henkilökunta 
tarjoaa asiakkailleen hyvää palvelua nopeasti ja joustavasti. Suomalainen Betonilaatta Oy on perustettu jo vuonna 1939. 

Omakotipiha, Turku Keskusautohalli, NCC Rakennus Oy

Itäinen Rautakatu, Turun kaupunki

Omakotipiha, Turku
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KORKEA LAATU

Tarkka ja jatkuva laadunvalvonta takaa korkean laadun. Tuotteemme ovat SFS-EN-standardien mukaisia. Myös Inspec-
tan FI-merkki kertoo puolueettoman osapuolen myöntämästä arvostetusta tuotesertifikaatista.

Yrityksellemme on myönnetty pakkausalan ympäristörekisteri PYR:n todistus, joka todistaa että yrityksemme huoleh-
tii markkinoille toimittamiensa pakkausten hyötykäytöstä EU:n direktiivien, jätelain ja valtioneuvoston päätösten ja 
asetusten mukaisesti.

Betonilaatta Oy on Viher- ja ympäristörakentajat ry VYRA:n jäsenyritys.

JJ Kaivin ja Kallio Oy, kiertoliittymä, Turku
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LÄMMITYS- JA SULATUSMENETELMÄ,  
joka mahdollistaa kivetyksen ja laatoituksen jopa  
kovassa pakkasessa!

Lämpöä johtava neste (VTV) kiertää suljetussa järjestelmässä ja johtaa lämmön suoraan maahan. Neste sääde-
tään haluttuun lämpötilaan (0 - 82 °C) . 

Letkut peitetään lämpöä heijastavilla eristepeitteillä lämmönjohdon tehostamiseksi ja lämpöhukan välttämiseksi.

Kosteus massojen sisällä lämmitetään ja sulatetaan nopeasti sekä tehokkaasti alas maaperään, 30 - 40 cm 
vuorokaudessa, olosuhteista riippuen.

Kone toimii miehittämättä. Laatoitus tai kiveys voidaan aloittaa heti sulatuksen jälkeen.

Joustavat lämpöletkut levitetään sulatettavalle, kovetettavalle tai pakkaselta suojattavalle alueelle. Levitys ja purka-
minen kestää noin tunnin 200 m2 suuruisella pinta-alalla. 

Kone on varustettu huippuluokan pannu- ja poltintekniikalla. Pannut jopa 105 kW, polttimet jopa 119 kW.   

 

VUOKRAA MEILTÄ! HeatWork sulatuspalvelun hinnoittelu: 
perusmaksu / vrk + polttoaine- ja matkakustannukset



URAKOINTI
Rami Lahti 040 847 5690
rami.lahti@betonilaatta.fi

ALAKYLÄNTIEN TEHDAS / TOIMISTO
Alakyläntie 1
20250 Turku
Puh. 02 511 8800

 
SORVARINKADUN TEHDAS
Sorvarinkatu 3
20360 Turku
Puh. 02 511 8800

betonilaatta@betonilaatta.fi
www.betonilaatta.fi

Betonilaatta Oy julkaisuja 2015
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Taitto: KMG Turku
Paino: Newprint Oy

Kauppakeskus PORIN PUUVILLA valmistui vuonna 2014. Betonilaatta Oy on toimittanut ja asentanut kohteessa piha-
kivet.
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