E
LAAJENSIMM
PIHATUOTEME
VALIKOIMAAM
!
ENTISESTÄÄN

Kaikki mitä pihasi
tarvitsee!
www.siistipiha.fi

SIISTI PIHA TUO TULLESSAAN
JA VIE MENNESSÄÄN!
Toimitamme suursäkeissä pihaasi mullat, katteet ja kaiken
mitä pihalle tarvitset. Täytä tyhjät säkit pihajätteellä tai
vaikka remonttirojulla. Tilaa nouto verkkokaupasta tai pirauta
meille, noudamme säkit pois! Lue lisää noutopalvelustamme s. 14

TEE KAIKKI
TILAUKSET
KÄTEVÄSTI
VERKKOKAUPASSA
www.siistipiha.fi
TAI 010
PUH.323
0105858
323 5858
TILAUKSET
KÄTEVÄSTI
VERKKOKAUPASSA
www.siistipiha.fi
TAI PUH.
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Kaiken, mitä pihasi tarvitsee
löydät nyt yhdestä osoitteesta.
Suunnitteletpa pihamaallesi tai mökillesi
sitten mitä tahansa kylpytynnyristä, uudesta
ruohonleikkurista tai suuremmasta kompostorista alkaen, sinun kannattaa ottaa yhteyttä
Siisti Pihaan.

Perinteisten multa-, hiekka- tai koristekatetoimitusten lisäksi voit tilata meiltä nyt
kaiken mitä piha-asioissa saattaa mieleen
juolahtaa.
Ja mikä parasta, me viemme
me
samalla pois kaikki pihajätteesi,
Me vietmrojusi
a
h
n
va
remonttirojusi tai vaikka vanhan
pois!
pihagrillisi.
LUE LISÄÄ
NOUTOPALVELUSTA
SIVUILTA
14-15
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Rahti
alkaen

0

€

Siisti Pihalta laajin valikoima

a
Kuori-ajtteet
korist.e1k06 €
alk

Kuori- ja
koristekatteet
www.siistipiha.fi

Multaa!

toimitettuna suoraan pihaasi tutuissa
ja helppokäyttöisissä Siisti Piha
-suursäkeissä.
Suuremmat erät
multaa myös autokuormittain!

KEKKILÄN
LAATUMULLAT

Koristekatteen värisävyt sointuvat kauniisti
yhteen erilaisten kasvien, puupintojen ja luonnonmateriaalien kanssa. Kate sopii pihamaan
koristepinnaksi, peitemateriaaliksi ja katteeksi
kasvien juurelle.

Säästä tyhjentämäsi
säkki (arvo 17 €)!
Täytä se piha- tai
remonttijätteellä,
Siisti Pihan noutopalvelu hoitaa loput!

Kekkilä toimii laatu- ja ympäristösertifikaattien mukaisesti.
KEKKILÄN VILJELYMULTA
660 litraa

Puut, kasvit, kasvituet

13500

Viljelymulta on kuohkea ja multava erikoiskasvualusta, joka soveltuu luonnonmukaiseen viljelyyn
sekä ryhmäkasvi-istutuksille. Tuotteeseen on lisätty
juurtumista ja juurten kasvua edistävää luonnollista
Humistar-humushappovalmistetta.

KEKKILÄN HAVUPUUMULTA
660 litraa, n. 700 kg

11700

Kivennäismaapitoinen, lannoitettu, hapan ja
seulottu multa. Sopii erinomaisesti kasvualustaksi
happamassa maassa viihtyville kasveille.

KEKKILÄN
PERENNAMULTA
660 litraa, n. 700 kg

12500

Perennamulta on hyvin kosteutta pidättävä,
lannoitettu, kalkittu ja seulottu ja sopii normaalien
ja kosteiden kasvupaikkojen perennoille.

4

KEKKILÄN
ISTUTUSMULTA
1000 litraa, n. 950 kg

10700

Tumma yleismulta pihapuutarhojen istutuksille sekä nurmikoille. Hyvin humuspitoinen,
lannoitettu, kalkittu ja seulottu levitysvalmis
istutusmulta.
SUURSÄKKITOIMITUS SÄÄSTÄÄ
VAIVAA JA RAHAA!

Pihaan tuotu multa isossa 1000 litran suursäkissä on lyömätön vaihtoehto jatkuvalle pienten säkkien ostamiselle ja noutamiselle.

Me toimitamme pihaasi myös
erilaiset havupuut, pensaat ja
koristekasvit. Verkkosivuiltamme
löydät Puut ja kasvit -osiosta
koko valikoiman.

TILAUKSET KÄTEVÄSTI VERKKOKAUPASSA www.siistipiha.fi TAI PUH. 010 323 5858
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Hiekat ja
kiviainekset

Pihakivet
www.siistipiha.fi

www.siistipiha.fi

MEILTÄ LÖYDÄT kaikki pihan ja polkujen
rakentamiseen ja ylläpitoon tarvittavat
hiekat sekä erilaiset kiviainekset.
Kivituhkalla muodostat kovan, sileän
ja helppohoitoisen pinnan kulkuväylille.
Se soveltuu myös esim. noppa- tai
mukulakivien saumaukseen.

Meiltä nopeimmat
suursäkkitoimitukset,
jopa 1-2 pv!
• Toimitusalue koko Suomi
• Rahti alkaen 0 euroa
• Tarkista verkkokaupastamme postinumerokohtaiset toimitushinnat
suursäkkituotteille.
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tuotteet www.sii
Vinkki!

HINTAESIMERKKEJÄ:
KIVITUHKA
1000 kg

Sekavärinen, raekoko 0-6 mm............. 107,00

SEPELI

1000 kg

Kalliosta murskattua kiviainesta, läpäisee hyvin
veden. Raekoko 6-16 mm...................... 117,00
(esim. sokkelien reunuksille ja pihan pintauksiin.)

Kaikki erilaisiin kiveyksiin ja pihalaatoituksiin
tarvittavat kivet saat yhdellä tilauksella
Siisti Pihalta. Tutustu kattaviin valikoimiimme!

1000 kg

Lasten toivehiekka niin kakkujen kuin autoratojenkin
tekemiseen. Hiekkalaatikon täydennykseen riittää
useimmiten yksi säkki.
Raekoko 0-4 mm.................................... 114,00

KIVEYS

RAJAUSKIVI

Säästä tyhjentämäsi säkki
(arvo 17 €)!

6

Käytävän leveys on yleensä 80-120 cm.
Muista, että pohjatyöt tehdään aina 20
cm leveämmäksi kuin lopullinen käytävä.
Ohessa esimerkki onnistuneen pohjatyön
materiaaleista ja kerrosten paksuuksista.

HIEKKALAATIKKOHIEKKA

Täytä se piha- tai remonttijätteellä, Siisti Pihan noutopalvelu hoitaa loput!

MITEN LEVEÄKSI KIVETYT
KÄYTÄVÄT KANNATTAA
TEHDÄ?

3-5 cm

ASENNUSHIEKKA, 0-6 mm

15-25 cm

KANTAVA KERROS, MURSKE
0-16/0-32 mm
SUODATINKANGAS

MUURIKIVI

POHJAMAA

TILAUKSET KÄTEVÄSTI VERKKOKAUPASSA www.siistipiha.fi TAI PUH. 010 323 5858
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Luonnonkivet
www.siistipiha.fi

Liuskekivet
Luonnonkivet eivät menetä suosiotaan
suomalaisessa pihasuunnittelussa. Kiviä
voidaan käyttää talojen seinustoille, istutusten ja kulkuväylien reunoihin, luiskien
sitomiseen jne.

www.siistipiha.fi

Liuskekivet ovat perinteinen, monimuotoinen
ja kaunis kivimateriaali pihapoluille ja oleskelualueille. Grafiitinharmaa liuskekivikate on
näyttävä ja moderni kate istutusalueille, seinien
vierustoille ja ruukkuihin.

Rahti
alkaen

8

0

€
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Kasvimaalaatikot
www.siistipiha.fi

Täydellinen
Siisti Piha
-kasvimaapaketti:
Säänkestävä!
Myrkytön!
Suomalainen!
Suodatinkangas
2 m2

Siisti Piha -kasvimaalaatikot on tehty
Suomessa säänkestävästä ja myrkyttömästä
siperianlehtikuusesta. Laatikon saat suoralla tai
ristinurkalla, hinnat alk. 96,-.

Siisti Piha -kasvimaalaatikko
(suora- tai ristinurkkainen)

Kasvimaamulta, luomu
660 litraa

Yhteensä

Hallaharso 8 m2

22900

Reunalistat
Metallisten Everedge-reunalistojen avulla erotat
käytävät nurmialueista, reunustat puut ja pensaat,
rakennat kukille kohopenkit. Listat ovat galvanoitua, pulverimaalattua metallia.

1

Kasvimaalaatikossa voit
kasvattaa vihanneksia
helposti. Kasvimaalaatikot
ja lavat sopivat parvekkeelle, takapihan nurmikolle ja kallion päälle.
Saat vaivattomasti omaa satoa, vaikka et omistaisi muruakaan maata.

2

Valitse aurinkoinen, tuuleton ja lämmin kasvupaikka.
Monet kasvit tuottavat satoa
myös varjoisammassa paikassa ja tuulensuojaa saat lisäämällä kasvimaalaatikon korkeutta ja säästät samalla
selkääsi turhalta kyykkimiseltä. Laatikon ja lavan päälle saat helposti levitettyä taimia suojaavan harson tai muovin.

Asennusvinkki!
EVEREDGE -REUNALISTAN
ASENNUS KÄYTÄVÄN
REUNAAN
Englantilaiset Everedge-reunalistat
kestävät taivutuksen ja talven.
Listat asennetaan linjaan maan
kanssa. Katso lisää vaihtoehtoja
verkkokaupastamme.

10

Viisi vinkkiä kotipuutarhan
perustamiseen!

Suvi Lehtonen on Hirvihaaran kartanon puutarhuri
ja erityisesti keittiöpuutarha
on hänen silmäteränsä.

3

Kasvimaan salaojitus on tarpeen,
jos perustat sen paikkaan, josta vesi ei pääse virtaamaan. Parvekkeella käytetään kevyempää kevytsoraa,
joka toimii salaojana hyvin myös laatoituksen ja asvaltin päälle
perustettavassa kasvimaalaatikossa. Eristä salaojasora mullasta
suodatinkankaalla.

4
5

Tarpeeksi tilaa syväjuurisille kasveille, kuten porkkanoille, palsternakalle ja perunoille saat rakentamalla vähintään 50 cm korkean kasvimaalaatikon, jossa multatilaa
on vähintään 35-40 cm.

Satoisat kasvikset viihtyvät eloperäisessä mullassa,
jossa happamuus on lähellä neutraalia eli pH n. 6-7.
Lisäravinteita ja suojan kuivumiselle saat lisäämällä
mullan pinnalle katetta. Näin torjut myös rikkaruohoja ja ruokit
pieneliöstöä, puutarhurin parhaita apulaisia.

TILAUKSET KÄTEVÄSTI VERKKOKAUPASSA www.siistipiha.fi TAI PUH. 010 323 5858
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Tekonurmikot
Kaikki puutarhanhoitoon
liittyvät työkalut, suuret ja
pienet, kannattaa liittää
samaan tilaukseen muiden
pihatarvikkeiden kanssa.

PYYDÄ TARJOUS!
Katso lisää ideoita
siistipiha.fi

Ruohonleikkurit
ja puutarhatyökalut
www.siistipiha.fi

Helppo hoitaa!
Sano hyvästit mudalle,
voikukkien kitkemiselle,
sammaloitumiselle,
kastelulle ja ruohonleikkuulle. Täydellinen
myös lapsille ja
lemmikeille.

Aidon näköinen tekonurmi
kustannustehokkaaseen hintaan.
PUTTIGRIINI, TEKONURMIKKOA

TEKONURMIKKO SUPREME

Siirtonurmikot

Valmis siirtonurmikko on kulutusta kestävä,
hyvännäköinen valmisnurmikko. Toimitamme
valmiit siirtonurmikot neliöittäin joka tarpeeseen.

12

Siirtonurmikot2
alk. 4,90 €/m

TILAUKSET KÄTEVÄSTI VERKKOKAUPASSA www.siistipiha.fi TAI PUH. 010 323 5858
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Joko tunnet

Siisti Pihan noutosäkit?
Siisti Pihan noutopalvelu on kätevä tapa päästä
eroon erilaisista rakennus- ja pihajätteistä sekä
sekalaisesta romusta. Säkit kestävät jopa
1000 kg painon.

Tarvitessasi lisää tyhjiä
suursäkkejä löydät niitä
rautakaupoista omista
Siisti Piha -myyntitelineistään. Jälleenmyyjät voit
tarkistaa sivuiltamme.

NÄIN SE TOIMII:

1

KÄYTÄ TYHJENTYNYTTÄ
PIHATUOTESÄKKIÄ TAI
OSTA TYHJÄ SÄKKI
HYVIN VARUSTELLUSTA
RAUTAKAUPASTA.

TILAA NOUTO NETISTÄ
TAI NUMEROSTA
010 323 5858.

4

SIISTI PIHA NOUTAA
SÄKIT PIHASTASI.

Täytä tyhjentynyt
suursäkki risuilla ja
rojulla, me noudamme
sen pois, säästät 17 €
(= tyhjän säkin hinta).

Tilaamalla Siisti Piha -noutopalvelun saat yhdellä soitolla
turhat romut pois nurkista.

Säästä suursäkit, joissa
pihatuotteet sinulle
toimitetaan.
Kun täytät tyhjät säkit risuilla,
ruohonleikkujätteellä, maaaineksilla tai vaikka keittiöremontissa syntyvällä purkutavaralla, pääset tästä kaikesta sujuvasti eroon tilaamalla
poiskuljetuksen verkkokaupastamme tai puhelimitse.

Noutopalveluhinnat 2018

Suursäkki L (1000 litraa)

Suursäkki XL (2000 litraa)

160-litrainen säkki on helppo kiinnittää
nokkakärryihin ja kärrätä jätteet sopivaan
paikkaan. Samalla säästät selkääsi!

L-suursäkki on suosituin säkkikokomme ja se sopii
melkein hommaan kuin hommaan. Suursäkkiä voi
käyttää kaikille vastaanotettaville jätteille. Painavia
maa-aineksia sekä betoni- ja kivijätettä saa säkkiin
laittaa vain 2/3 tilavuudesta.

Suurin säkkimme sopii parhaiten pitkälle ja kevyehkölle
tavaralle, kuten laudoille ja levyille. XL-suursäkkiä ei saa
käyttää maa-ainekselle tai betonille niiden korkean painon
takia.

PAINOTUOTE
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TÄYTÄ SÄKKI ROMULLA
TAI JÄTTEELLÄ JA SULJE
SÄKIN SUU NAUHOILLA.

3

Suursäkki S (160 litraa)

Tyhjän säkin hinta 11,00 €
Tilavuus: 0,16 m3
Mitat: 45 x 45 x 80 cm
Painoraja: 250 kg

441

2

Säästä säkki,
säästät rahaa!

Tyhjän säkin hinta 17,00 €
Tilavuus: 1 m3 Mitat: 100 x 100 x 100 cm
Painoraja: 1000 kg

Tyhjän säkin hinta 19,00 €
Tilavuus: 2 m3 Mitat: 250 x 80 x 100 cm
Painoraja: 1000 kg

TARJOUS! Kokeile nyt noutopalveluamme 29 €/osoite
(norm. 45 €)!
•Jätelajikohtainen jätemaksu alk. 25 €. Täydellisen
noutopalveluhinnaston voit
tarkistaa verkkosivuiltamme.

aat
Noutopalvelun slta!
vain Siisti Piha

428
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Valaisimet

Piharakennukset
ja -tarvikkeet

Siisti Pihalta löydät runsaasti valaisimia
ulko- ja sisäkäyttöön, seinälle asennettavia
tai pihalla seisovia malleja.

Toimitamme kaikenlaiset
piharakennukset, puutarhavajat
ja erilaiset aidat. Katso lisää
verkkokaupastamme!

Kompostorit
ja käymälät
Jora-kompostorit

Lasten piha
Siisti Pihan hiekkalaatikot on
valmistettu Suomessa siperianlehtikuusesta, jolla on erinomaiset
luonnolliset kestopuuominaisuudet
– ilman, että sitä tarvitsee lainkaan
käsitellä kemiallisilla aineilla.

Meiltä myös erilaisia puutarha-, lämpöja maisemakompostoreita sekä kompostointitarvikkeita vaikka mökkikäyttöön.
Valikoimaamme kuuluvat myös mm.
kuivike- ja kompostikäymälät.

Täydellinen
hiekkalaatikkopaketti
Kuljetus kotipihaan

+

1,8 x 1,8 m
kotimainen
hiekkalaatikko

+

1000 kg
hiekkalaatikkohiekkaa

+

4 m² laatikon
suodatinkangas

16

Yhteensä

28500
TILAUKSET KÄTEVÄSTI VERKKOKAUPASSA www.siistipiha.fi TAI PUH. 010 323 5858
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Kylpytynnyrit

Laiturit
www.siistipiha.fi

Laiturityypin ja koon valintaan vaikuttaa
mm. rannan kaltevuus ja laiturin käyttötarkoitus. Katso erilaisia laituri- ja porrastikasvaihtoehtoja verkkokaupastamme!

Paljuvalikoimastamme löytyy jokaiseen tarpeeseen
sopiva. Kylpytynnyreitä on runsaasti erilaisia kokoja materiaalivaihtoehtoja, jotka sopivat niin perinteiseen kuin modernimpaankin ympäristöön.

Viinitynnyrit

Kestävää, lämpö
!
käsiteltyä puuta

Suihkulähteet

Pienikin suihkulähde tuo pihaan
ja puutarhaan aivan uutta ilmettä
ja eloa. Erilaiset altaat, pumput,
valaisimet ja muut tarvikkeet
kuuluvat valikoimaamme.

ISTUTUSTYNNYRIPAKETTI

168 €

NYT TARJOUKSESSA!
FIRESTONE ALLASKUMI

TYNNYREITÄ SAAT
KOKONAISINA TAI
PUOLIKKAINA, HANALLA
TAI ILMAN.

Vahvarakenteisissa käytetyissä
tammitynnyreissä on aiemmin
kypsytetty joko viiniä tai viskiä.
Oksatonta 3 cm paksua puuta.

18

Firestonen allaskumi sopii erityisesti suuriin altaisiin
ja allaskokonaisuuksiin. Myydään tasametrein
rullaleveyksistä 6,1/9,15/12,2 ja 15,25 m.
Vahvuus 1,0 mm.

Kestävä viinitynnyri sopii monenlaisten
kasvien ja pensaiden kasvatukseen,
puutarhassa tai kasvimaalla. Tai vaikka
tyylikkääksi sadevesitynnyriksi.
NIKLATTU HANA

MESSINKIHANA

7490

ALK.

/m

TILAUKSET KÄTEVÄSTI VERKKOKAUPASSA www.siistipiha.fi TAI PUH. 010 323 5858
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Ulkoruoanlaitto

Juhlateltat

www.siistipiha.fi

www.siistipiha.fi

Parasta suomalaisessa kesässä on ruoanlaitto ulkona. Uutta grilliä, kesäkeittiötä
tai savustinta tilatessa kannattaa muistaa
myös noutopalvelumme, joka vie tarvitessa vanhat rojut pois.

Kesän pihajuhlien onnistumisen takaa juhlateltta tai -katos. Koko- ja materiaalivaihtoehtoja kannattaa pohtia juhlien koon ja
myöhemmänkin käytön varalta.

Kadai-tulipadat
Englantilainen Kadai valmistaa kestävät tulipadat käsityönä Intiassa perinteisin menetelmin. Paksupohjaiset nuotiopannut sopivat
kaikkeen ruoanlaittoon ja tunnelmanluojaksi.
Saatavilla myös hyödyllisiä lisäosia.
Kadai-pakkaus sisältää tulipadan,
18 cm korkean jalustan, grilliverkon,
pihdit ja harjan.
padat
Kadai-tuliiisti
vain S !
Pihalta
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Kasvihuoneet
Kolmijalka
ja nuotiopannusetti

Kasvihuone voi olla kasvimaan jatke,
jossa kasvatetaan tomaatteja, kurkkuja tai vaikka eksoottisia kasveja, joita
muuten lyhyessä kasvukaudessa ei
voitaisi kasvattaa. Pienikin kasvihuone
tuottaa aina takuuvarmasti iloa.

TILAUKSET KÄTEVÄSTI VERKKOKAUPASSA www.siistipiha.fi TAI PUH. 010 323 5858
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Piha- ja parvekekalusteet
Sisustamalla ja kalustamalla parvekkeen,
terassin tai muita kodin ulkotiloja voit nauttia niistä entistä enemmän ja jatkaa kesää.

Siisti Piha
tuo tullessaan ja
vie mennessään!

Meillä on erinomainen valikoima parvekeja terassituotteita aina huonekaluja myöten. Kokeile parvekkeelle vaikka huoletonta
tekonurmikkoa.

Suomen Siisti Piha Oy on toimittanut multaa,
hiekkaa ja muita tarvikkeita vahvoissa ja riittoisissa suursäkeissä suomalaisille pihoille jo
vuodesta 2001.
Tuotevalikoiman laajentuessa on myös noutopalvelumme lisännyt jatkuvasti suosiotaan. Tyhjentyneisiin säkkeihin voit pakata risut, romut, rakennusjätteet ja vaikka ylimääräiset maa-ainekset. Soitto
meille ja noudamme ne pois. Tutustu tarkemmin
sivuilla 14-15.
Lisää erikokoisia tyhjiä säkkejä saat tarvitessasi
rautakaupoista, Tokmanneista ja Hobby Hallista.
Kaikki säkkien jälleenmyyjät löydät nettisivuiltamme
www.siistipiha.fi.

Näin tilaat:
Miten tilaaminen tapahtuu?
Tee tilaus osoitteessa www.siistipiha.fi tai tilaa
puhelimitse numerosta 010 323 5858.

Tekonurmikko on
parvekkeella mukava jalan alla.

Olemme myös Facebookissa.
Klikkaa nettisivuillamme olevaa -merkkiä. Mitään
rekisteröitymistä ei tarvita, kun käyt tutustumassa siellä
oleviin ideoihin ja tietoihin. Facebook-sivullamme pääset
myös osallistumaan hauskoihin arvontoihin ja voittamaan
hyödyllisiä palkintoja.
Aurinkoista pihakautta toivottaen!
SUOMEN SIISTI PIHA OY
Puhelin:
010 323 5858
Sähköposti: asiakaspalvelu@siistipiha.fi
Facebook: www.facebook.com/SiistiPiha
www.siistipiha.fi
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Säästä
tyhjä säkki!
Sen arvo on
17 euroa.
Kun Siisti Piha toimittaa pihaasi
maa-aineksia suursäkeissä, sinulle
jää 17 euron arvoinen säkki, jonka
voit hyödyntää tarvitessasi.
Vain Siisti Pihalta saat säkeille
noutopalvelun. Täytä tyhjentyneet
säkit piha- tai remonttijätteellä,
sekalaisella rojulla, millä hyvänsä.
Tilaa nouto verkkokaupastamme
tai puhelimitse 010 323 5858,
niin haemme säkit pois. Helppoa!
Lue lisää s. 14-15

saat
Noutopalvelunalta!
vain Siisti Pih

Säästä siis
tyhjentämäsi säkki!
Siivoa pihat ja nurkat,
täytä säkit ja Siisti Pihan
noutopalvelu hoitaa
loput!

TILAUKSET KÄTEVÄSTI VERKKOKAUPASSA www.siistipiha.fi TAI PUH. 010 323 5858
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Koe satavuotiaan
kartanon juhlatunnelma!
Tervetuloa Hirvihaaran Kartanon juhlapöytään!
Katamme kartanon juhlavuoden kunniaksi torstaisin runsaan
juhlabuffetlounaan, ravintolassamme on tarjolla myös
ylellinen Hirvihaaran Kartano 100 -illallismenu.
Hirvihaaran Kartano on myös kokous- ja juhlapaikkana
kokemus, jota on vaikea unohtaa. Meillä on yhdeksän
erilaista kokoustilaa ja tilaa jopa 300 hengelle. Erillinen
Lasipaviljonki on avoinna kaikkina vuodenaikoina ja
sinne on kulku kartanolta myös maanalaisen yhdyskäytävän kautta. Kartanolla löydät myös kuntosalin,
DaySpan ja rentouttavan aidon savusaunan.
Astu juhlatunnelmaan!
Tutustu myös
Siisti Pihan tuotteilla
rakennettuun
keittiöpuutarhaamme!
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