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ventoniemensora.fi

Työntekijät tekevät Ventoniemen.
Koulutetut ja ammattitaitoiset työntekijämme ovat sitoutuneita työhönsä
ja ymmärtävät, kuinka asiakkaamme
toimivat. Yhdessä tarjoamme laadukasta
palvelua, johon asiakkaamme voivat
luottaa aina uudelleen.

Ota yhteyttä.
Palvelemme mielellämme!

Monipuolista maarakennusosaamista
Puh. 0400 658 120
vesa@vehto.fi
vehto.fi
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PERINTEIKÄS PERHEYHTIÖ
Ventoniemen Sora Oy on suomalainen vuonna
1969 perustettu perheyritys. Yhtiön juuret
juontavat jo vuoteen 1928 saakka, jolloin
yhtiömme perustaja Väinö Ventoniemi aloitti
autoilun. Niistä ajoista on kuljettu melkoinen
matka, ja nykyään toimimme jo neljännessä
sukupolvessa.
Jalostamme, myymme ja kuljetamme kiviaineksia maanrakennus- ja tietyömaille EteläSuomen alueella. Ylimääräiset kaivuumaat
kuljetamme pois työmailta. Autoissamme
kulkevat niin suuret kuin pienetkin määrät
maa-ainesta ja kiviaineksia. Meille tärkeitä
asiakkaita ovat sekä kuluttajat että yritykset, ja

monien kanssa teemme säännöllistä yhteistyötä. Usein tarjoamme asiakkaillemme palveluratkaisua, jossa toimitamme kiviainekset työmaalle
ja samalla noudamme kaivuumaat työmaalta
pois – joustavasti, tehokkaasti ja mahdollisuuksien mukaan paluukuormina.
Palveluksessamme työskentelee kolmisenkymmentä kiviainesten ja kuljettamisen ammattilaista. Pienen porukan kesken tieto kulkee hyvin
ja päätöksenteko on ketterää, mikä näkyy
asiakkaillemme täsmällisinä toimituksina,
sopuhintaisina palveluina ja kykynä ottaa
asiakkaan tarpeet huomioon.

KATSO
VIDEOMME

Kuljetusjeesarit Oy
040 9616 330
Maansiirto Jeesarit Oy
045 111 69 82
Kuljetus- ja maanrakentamisen palvelut
Maa-ainekset sekä polttopuut suursäkeissä, noutona ja toimitettuna

KIVIAINESMYYNTI
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PALVELEMME TYÖMAAN
ALUSTA LOPPUUN
Toimitamme Uudenmaan alueella kallio- ja
sorapohjaisia kiviainestuotteita rakennuksille,
tienrakentamiseen ja tienhoitoon sekä pihoille
ja muille työmaille. Lisäksi toimitamme multaa
ja kuorikatetta.
Omat kiviainesyksikkömme sijaitsevat Hyvinkään Ridasjärvellä, Lopen Patojalla ja Hausjärven Lavinnossa.

Kiviaineksia toimitamme omilta kuopiltamme
ja myös kumppaneidemme kuopilta silloin,
kun se on asiakkaalle nopein ja edullisin
vaihtoehto.
Tehokkaan logistiikan avulla pidämme tuotteiden toimitusmatkat mahdollisimman lyhyinä,
autot liikkuvat kustannustehokkaasti ja hinta
säilyy asiakkaillemme kilpailukykyisenä.

Tilaa kiviainekset, mullat
ja katetuotteet helposti
verkkokaupastamme
ventoniemensora.fi.

TOIMITAMME ESIMERKIKSI:
•
•
•
•
•

sorat, hiekat
kallio- ja soramurskeet
sepelit ja kivituhkat
salaojakiviainekset
pihasorat

•
•
•
•
•

hiekoitushiekat ja -sepelit
asennushiekat
betonisorat
betonimurskeet
leikki- ja turvahiekka

skus Oy

ske
Kuljetu

Maansiirto- ja pilaantuneiden maiden
kuljetuksiin erikoistunut KTK-yritys.

Ajotilaukset: 050 329 5626
tarjouspyynnot@riihimaenkuljetuskeskus.com

•
•
•
•

maanparannushiekat
koriste- ja maisemointikivet
multatuotteet
katetuotteet

KULJETTAMISEN AMMATTILAINEN
YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA

Sorankuljetus | Maankuljetus | Tienhöyläys | Soralajikkeiden ja
murskeiden myynti | Maanrakennusurakointi
www.salomaansora.fi | salomaansoraoy@gmail.com
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Kauttamme
CE-merkityt
kiviainekset
rakentamiseen.

RIDASJÄRVEN MONTULLA NOUTO MYYNTIMME PALVELEE SEKÄ YKSITYIS ASIAKKAITA ETTÄ AMMATTIRAKENTAJIA.
MONTULTA VOI NOUTAA MURSKEITA,
SEPELIÄ, KIVITUHKAA SEKÄ MULTAA JA
KUORIKATETTA. NOUDOT ONNISTUU
MYÖS PERÄKÄRRYLLÄ JA PAKETTI AUTOLLA.

Vuodesta 1971
osaamista eri toimialoilla

Sisutie 7, 01900 Nurmijärvi • Puh. 0207 413 540 • Myynti, puh. 0400 450 338

www.elg.fi

KULJETUSPALVELUT
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OIKEAAN AIKAAN JA
OIKEAAN PAIKKAAN
Tiheä kuljetusverkostomme yhdistettynä
ajantasaiseen kuljetusten seurantaan mahdollistaa pitävät aikataulut ja oikea-aikaiset
toimitukset. Kuljetamme kuorma-autoillamme
maa-aineksia, louhetta, pulveroitua betonia,
betonimursketta, tuhkaa sekä muita rakentamisen ja teollisuuden materiaaleja – siis lähes
kaikkea maanrakentamisessa tarvittavaa.
Käyttökelpoiset puhtaat kaivuumaat ja louheet
kuljetamme hyötykäyttöön toisille käynnissä
oleville työmaille tai vaihtoehtoisesti lähim-

mälle luvanvaraiselle vastaanottopaikalle.
Pulveroitua betonia ja vallirakenteisiin sopivia
kaivuumaita sijoitamme myös Kaidanpään
vastaanottopisteellemme Hyvinkäälle. Murskattua betonia kuljetamme MARA-asetuksen
mukaisesti maanrakennustyömailla hyödynnettäväksi.
Meillä on myös lupa kuljettaa saastuneita
maita, jotka toimitamme käsiteltäväksi asianmukaisille käsittelylaitoksille, tarvittaessa
kuormat peittäen.

VAHVAA LOGISTIIKAN HALLINTAA
Osaavat kuljettajat ja tehokas ajojärjestelymme
mahdollistavat oikea-aikaiset ja kustannuksia säästävät
kuljetukset – aina asiakkaan tarpeiden mukaan.
Ajojärjestelymme organisoi kuljetukset sujuvaksi
ketjuksi, mikä takaa palvelumme nopeuden ja kustannustehokkuuden.
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MODERNI KALUSTO JA OSAAVAT KULJETTAJAT
Hoidamme kuljetukset nykyaikaisella täysperävaunukalustolla. Sen etuja ovat vähäiset liikennöinnin päästöt, polttoainetaloudellisuus ja toiminnallinen luotettavuus.
Päivittäisessä liikenteessä meillä on 19 omaa kasettiautoa, joista useimpien kokonaispaino on 76 tn ja nettokantavuus 49 tn. Tarvittaessa hyödynnämme kumppaneidemme kuljetuskalustoa, joten voimme kasvattaa kasettiautojen määrää merkittävästi.
Maansiirtoautoissamme on teliveto, lämpölavat, kuormapeitteet sekä asianmukaiset
työaika- ja ajoseurantalaitteet. Autojamme kuljettavat kokeneet ammattilaiset, joita
koulutamme säännöllisesti. Verkostomme kautta käytössämme myös puoliperävaunukalustoa, nostureita sekä vaihtolava- ja koura-autoja.

Kuljetus Häkkilä Oy
Kuljetus

Peter Salin Oy

 Maa-aineskuljetukset  Konesiirrot
 0400 873 386  petesalin@hotmail.com

Toimitamme kiviainekset nopeasti ja
luotettavasti, myös lavettikuljetukset ja
maanrakennuspalvelut.
 045 803 4947

| www.kuljetushakkila.fi

Ventoniemen Sora Oy
ventoniemensora.fi
Verkatehtaankatu 2
05830 Hyvinkää
myynti@ventoniemensora.fi

Laadukkaat kuljetinhihnat
nopealla toimituksella ja
asennettuna
Päivystysnumero 24H: 050 432 0714
Teollisuustie 1, 04300 Tuusula | Telakkakatu 4,15140 Lahti
www.helsinginhihna.fi

• www.jssuomi.fi

Myynti ja ajojärjestely
019 460 0040
ma–pe klo 7–16

