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LUOTETTAVA MAANRAKENNUSOSAAJA

LAADUKASTA MAANRAKENNUSTA
JO TOISESSA POLVESSA
Isoniitun Kone on maarakennustöiden ammattilainen. Tarjoamme myös kiinteistönhoitopalveluita. Yrityksen perustivat vuonna 2001 veljekset Olavi ja Viljo Riitamo, ja
tammikuussa 2019 ohjakset otti seuraava sukupolvi. Toimimme Turun talousalueella.
Olemme paikallinen, tunnettu ja joustava toimija, ja panostamme kaikissa
töissämme laadukkaaseen lopputulokseen. Työllistämme noin 20 alan osaajaa,
ja myös työnjohtomme on aina aktiivisesti mukana töiden toteutuksessa.
Toimintamme tukena on laaja ja luotettava yhteistyökumppaniverkostomme.

Ota yhteyttä, kun tarvitset monipuolista
maanrakennusosaajaa! www.isoniitunkone.fi
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Haluatko pienentää CO2-päästöjä?

Valitse NCC Green Asphalt.
ncc.fi/greenasphalt

Kuulumme Vastuu Groupin
Luotettava Kumppani -ohjelmaan,
jonka kautta saat veloituksetta
tilaajavastuuraporttimme.

Ota yhteyttä:
040 521 5907

KATTAVAA JA VIIMEISTELTYÄ TYÖTÄ
KOHTEESSA KUIN KOHTEESSA
Olemme joustava toimija ja reagoimme myös kesken urakan ilmaantuviin uusiin toiveisiin ripeästi.
Mikään työ ei ole meille liian pieni tai suuri – kaikki järjestyy!

SANEERAUS
Teemme kattavat salaojaremontit, sekä tonttiviemärien ja vesijohtojen uusimistyöt kaiken kokoisiin kiinteistöihin omakotitaloista
suuriin taloyhtiöihin. Teemme myös kaikkien maan alle asennettavan
tekniikan, kuten sähkökaapelien tai erilaisten lämpöjohtojen
kaivutyöt. Olemme tarvittaessa mukana jo kohteen suunnitteluvaiheessa.

PIHATYÖT
Palveluumme kuuluu myös pihojen ennallistaminen tai rakentaminen uudelleen tilaajan toiveiden mukaan. Toteutamme
osaavan yhteistyökumppaniverkostomme kanssa muun
muassa betonilaatoitukset, asfaltoinnit, istutustyöt ja leikkikentät kalusteineen. Teemme kaiken käyttövalmiiksi.

UUDISRAKENTAMINEN
Teemme uudiskohteiden maanrakennustyöt niin omakoti- ja
kerrostaloille kuin teollisuusrakennuksillekin. Tarvittaessa
vastaamme myös työmaiden paalutus-, louhinta- ja teräsponttiseinätöistä sekä muista pohjarakentamiseen liittyvistä töistä.

Turun
Maisemointi

PIHAT
KUNTOON

multaa | kuorikatetta | haketta | koristekatetta (mustaa, punaista)
maanparannuskompostia | hiekkaa | turvetta jne.
NOPEA TOIMITUS – pienemmät erät myös itse noutaen!

Turun noutopiste
Topinojalla.

Kysy lisää 0500

121 040

ENSILUOKKAINEN HENKILÖKUNTA
JA KONEKANTA LAADUN TAKANA
Kaivinkoneen kanssa työmaalle tulevat aina ammattitaitoiset kaivinkoneen kuljettaja ja apumies. Lisäksi aktiivinen työnjohtomme on aina
tarvittaessa paikalla työmaalla takaamassa töiden sujumisen ja
laadukkaan lopputuloksen.
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Esimerkkejä kalustostamme:
•
•
•
•
•

kaivinkoneet työpainoilla 5-25 t
kuorma-autot
pyöräkuormaaja 12 t
traktorit
3D-koneohjauslaitteet

Tutustu meihin lisää! www.isoniitunkone.fi

• www.jssuomi.fi

Työmme laadun takaavat toimiva ja monipuolinen kalustomme sekä
motivoituneet ja pitkäaikaiset työntekijämme.

ISONIITUN KONE OY
TOIMITUSJOHTAJA, TARJOUSPYYNNÖT
Miikka Riitamo
miikka.riitamo@isoniitunkone.fi /puh. 045 231 8881
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, TYÖNJOHTO
Olli Toivonen
olli.toivonen@isoniitunkone.fi / puh. 0400 535 076
LASKUTUS
Marika Toivonen
marika.toivonen@isoniitunkone.fi / puh. 040 716 1489

PIDÄMME KIRJAA JA SINUN PUOLTASI.

