Kuljetusta ja maanrakennusta
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Tarjoamme asiakkaillemme joustavaa ja
kokonaisvaltaista palvelua.

Kuusamon KTK

Palvelumme

Olemme luotettava ja osaava kumppani
kaikenlaisiin kuljetus- ja maansiirtotöihin.
Meiltä löydät sopivat maanrakennuskoneet,
kuljetuskaluston ja laadukkaat kiviainekset
kaikkiin tarpeisiin.

■■ Teiden korjaus- ja rakennustyöt
■■ Maa-aineksen lastaus ja kuljetus
■■ Maanrakennustyöt
■■ Lumityöt
■■ Konevuokraus
■■ Alueiden hoito- ja

Olemme yksityisten kuljetus- ja maansiirtoyrittäjien omistama
yritys, minkä vuoksi käytettävissä oleva kalusto ja eri alojen
tuntemus ovat vertaansa vailla. Toimialueemme kattaa koko
Koillismaan keskittyen Kuusamon ja Rukan seuduille.

Laatu on meille erittäin tärkeää, ja pyrimme kaikessa tekemisessämme korkeaan asiakastyytyväisyyteen. Toimintamme pohjautuu kestävän kehityksen periaatteisiin, ja
teemme työt ympäristöarvot huomioiden.
Meiltä onnistuvat niin pienet kuin suuretkin maansiirtoon
tai kuljettamiseen liittyvät työt tai urakat. Ota yhteyttä ja
pyydä tarjous!

■■
■■

kunnossapitourakat
Maa- ja kiviainesten jalostus ja
myynti
Poltto- ja voiteluainekauppa

www.kuusamonktk.fi

Laadukkaat
kiviainekset
Huolto-, maanrakennus-, lastaus- ja kuljetustöiden
lisäksi jalostamme ja myymme kivi- ja maa-aineksia
ympäri vuoden. Tuotevalikoimaamme kuuluvat sorat,
hiekat, murskeet, sepelit, kivituhkat, täytemaa ja
ruokamulta. Kuljetamme omilta ottoalueiltamme
vuosittain yli 200 tonnia maa- ja kiviainesta asiakkaidemme käyttöön.
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Kuusamon KTK
Perustettu 1977
Yli 30 osakasta
Yli 40 kuljetusyksikköä
Yli 20 maanrakennuskonetta
Laaja-alainen asiantuntemus

Tavoitteenamme on täydellinen
asiakastyytyväisyys.

KTK = Kuljetuskeskus

Asiakkaalle KTK:n käyttäminen tuo helppoutta, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta. KTK:n henkilökunta
varmistaa, että juuri oikeanlainen kalusto on asiakkaan käytettävissä nopeallakin aikataululla.

Kuusamon KTK Oy
Revontulentie 6
93600 Kuusamo
Puh. 08 853460
info@kuusamonktk.fi
www.kuusamonktk.fi

Rakennus
Kyllönen

Uudisrakentaminen ja
remonttityöt
Puh. 044 018 0984
info@rakennuskyllonen.fi
rakennuskyllonen.fi

RAUTA

Huoparintie 10, 93600 KUUSAMO

Monipuolinen rauta- ja sisustuskauppa
Rakennustarvike- ja Ossi Törmänen 040 012 6766
Esa Ronkainen 040 541 5675
yritysmyynti
Arto Jumisko

MAANRAKENNUSTA
VANKALLA
KOKEMUKSELLA.

• www.jssuomi.fi

040 586 1077
kaivinkonetyoviitala.com

044 486 0251

KONEURAKOINTIA KOLMANNESSA POLVESSA
MAANRAKENNUSPALVELUT • KONEURAKOINTI
LUMITYÖT • KIINTEISTÖNHUOLTO
europinta.fi

0400 595 584 • info@tyokonemaatta.fi • www.tyokonemaatta.fi

