soraa

Ventoniemen Sora Oy
Kiviainesmyynnin ja -kuljetusten ammattilainen

Kotimaista osaamista
Ventoniemen Sora Oy on suomalainen perheyritys, jonka
juuret juontavat vuoteen 1928. Tuolloin Väinö Ventoniemi
aloitti autoilun. Vuodesta 1969 Ventoniemen Sora Oy on
toiminut omalla toiminimellään, ja nyt toiminta jatkuu kolmannessa, osin jo neljännessä polvessa. Ventoniemiyhtiöihin
kuuluu myös Ventoniemi Oy linja-autoyhtiö, joka liikennöi
linja- ja tilausajoliikennettä noin 60 autolla.

Yksi suurimmista ylpeydenaiheistamme ovat koulutetut,
ammattitaitoiset ja äärimmäisen sitoutuneet työntekijämme.
Yhdessä me ventoniemeläiset tarjoamme joustavaa, monipuolista ja laadukasta palvelua, johon asiakkaamme luottavat uudelleen ja uudelleen.

Omat sorakuoppamme ja laadukas 16 kasettiauton kalustomme tekevät meistä omavaraisen toimijan. Myymme
myös muiden toimijoiden kiviaineksia mikäli se kuljetusmatkoista johtuen on asiakkaillemme edullisempaa. Luotettavuutemme ja kilpailukykyisen hinta–laatusuhteemme
myötä olemme erinomainen kumppani niin yrityksille kuin
kuluttaja-asiakkaillekin.

Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti.

Liikuteltavalla Lokotrack-murskauskalustollamme murskaus onnistuu myös asiakkaan haluamassa kohteessa.

Kallio- ja soratuotteiden
myynti
Monipuoliseen, CE-normit täyttävään kiviainesvalikoimaamme kuuluvat luonnonsorasta ja -kalliosta jalostettavat tuotteet. Meillä on omat jalostuspaikat/noutopisteet
Ridasjärvellä, Hausjärvellä ja Patojalla, mutta tarvittaessa
toimitamme ainesta myös muualta – aina asiakkaalle edullisimman vaihtoehdon mukaan. Voit joko noutaa kuorman itse
tai tilata kuljetuksen kätevästi meiltä. Kaikenlaiset määrät
onnistuvat – kuutiosta kasetteihin!
Toimimme myös Kekkilän multatuotteiden ja kuorikatteiden
jälleenmyyjänä.
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Sorat, hiekat
Kallio- ja soramurskeet
Sepelit ja kivituhkat
Salaojakiviainekset
Pihasorat
Jakavat
Hiekoitushiekat ja -sepelit
Asennushiekat
Betonisorat
Leikki- ja turvahiekka
Maanparannushiekat
Koriste- ja maisemointikivet
Multatuotteet
(myös Kekkilän mullat)
›› Katetuotteet
(mm. männyn kuorikate)

METALPRODUCT J&J OY
Kaikenlaiset

kuljetukset
nostot
kappaletavarat
maa-ainekset
vaihtolavat
vesisäiliö toimitukset
kastelut/pesut

p. 0400 847 971
www.metalproduct.fi

Kokeile QR-koodin käyttöä!
Hitsauspalvelu
liikkuvalla
kalustolla,
erikoishitsaukset.

Tutustu soralaatuihimme
ja niiden käyttökohteisiin
tarkemmin sivuillamme
www.ventoniemi.fi

Kuljetuspalvelut
Nykyaikaisella ja monipuolisella kalustollamme kuljetamme
kaikkea, mikä kasetti- ja nuppiautoilla kuljetettavissa on.
Kiviaines, betoni, maa, lumi – tai mitä ikinä tarvitset. Pätevät kuljettajamme ovat valmiita kaikenlaisiin haasteisiin.
Kuulumme jätehuoltorekisteriin ja meillä on asianmukaiset
luvat myös saastuneiden maiden kuljetukseen. Kuljetuskalustomme keski-ikä on neljä vuotta, ja kaikissa autoissamme
on hyvät maastoajo-ominaisuudet, teliveto, lämpölavat ja
kuormatilapeitteet. Myös Kekkilä ja NCC ovat valinneet
meidät kuljetuskumppanikseen.
Tarjoamme myös konevuokraus- ja koukkuautopalveluja
sekä talvisin aurausta ja lumenajoa.
Ammattitaitoinen ajojärjestelytoimistomme palvelee asiakkaita joustavilla aukioloajoilla. Käytössämme on sähköinen
ja reaaliaikainen toiminnanohjausjärjestelmä.

Olemme yksi Suomen suurimpia kasettiautopalvelujen
tuottajia.
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AC Panther -ajoneuvotietokoneet
ammattikäyttöön
PANTHER

AC-Sähköautot Oy • www.acev.fi

Rengas-Vekka Oy • 24h • 0400 711 799

Maan vastaanotto
Maan vastaanottopisteemme sijaitsee Hyvinkään Kaidanpäässä, jossa maa-aines hyödynnetään ampumaradan
meluvalleissa. Kohteessa on viranomaislupa kaikkiaan 1,3
miljoonan kuution vastaanottamiseen vuoteen 2030 asti.
Pisteeseen voi tuoda puhtaita kantavia maa-aineksia, kuten
hiekkaa, soraa, louhetta ja betoni- ja tiilimurskaa. Louheet ja
soramaat otamme vastaan veloituksetta. Voit tuoda aineksen
itse tai käyttää kätevää noutopalveluamme. Sovithan kuitenkin
tulostasi aina etukäteen myyntipalvelumme kanssa.
Paluumatkalla kannattaa vierailla Ridasjärven myyntipisteellä hakemassa kalliomurskeita ja sepeleitä!

www.elg.fi

Vuodesta 1971
osaamista eri toimialoilla
Sisutie 7, 01900 Nurmijärvi • Puh. 0207 413 540 • Myynti, puh. 0400 450 338

Myynti ja ajojärjestelyt (019) 460 0040
arkisin klo 7–16, päivystys klo 16–20

Toimisto (019) 460 000

soraa

Monnin sora-asema
Hikiäntie 1460, Hausjärvi

Ridasjärven kalliokiviainesasema
Ventoniemen Sora Oy

Uudenkyläntie 100, Hyvinkää

Verkatehtaankatu 2
05830 Hyvinkää

Kaidanpään vastaanottopiste

www.ventoniemi.fi/sora

sora@ventoniemi.fi

Kaidanpääntie 235, Hyvinkää

