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Kasvimaalaatikoilla
HELPPO KASVIMAA

Osallistu kesäkisaan,
voita festariliput!
SUOMEN SIISTI PIHA OY on Suomen johtava pihatuotetoimittaja,
joka tuo suursäkeissä pihaasi mullasta, hiekasta ja katteista
alkaen kaiken mitä ikinä pihalla tarvitsetkaan. Samalla kuljetuksella
viemme pois kaikki risut, rojut ja pihajätteet.

Tutustu ainutlaatuiseen noutopalveluumme!
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Siisti Piha
julistaa
pihakauden
avatuksi!
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KEVÄÄN TULO on valoisaa riemua, joka täyttää meidät yhtä
pakahduttavalla tunteella joka vuosi. Pihaihmisille maan lämpiäminen
ja kasvien herääminen tarkoittaa vuoden aktiivisinta aikaa.
Me siistipihalaiset haluamme tietenkin olla apuna läpi koko
vuoden.
Vahvoissa suursäkeissä pihaan toimitettavat mullat, katteet, hiekat
ja muut pihatuotteet ovat asia, josta meidät parhaiten tunnetaan.
Teemme jatkuvaa työtä palvelujemme parantamiseksi ja tänä vuonna
tarjoamme uutuutena toimitukset kolmessa säkkikoossa.
1000, 660 ja 300 litran vetoiset säkit helpottavat varmasti pihatöitä entisestään.
Samoin olemme kyenneet neuvottelemaan monien tuotteiden hintoja
alaspäin ja tuoteryhmästä riippuen alennukset vaihtelevat viidestä
jopa kahteenkymmeneen prosenttiin.
Tämä kaikki tietysti teidän pihojenne iloksi ja hyödyksi!
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Kehitämme
palvelujamme
sinun hyväksesi,
ole hyvä!
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Uudet kätevät säkkikoot!
Pihojen tarpeet vaihtelevat. Vain me toimitamme
tuotteet kolmessa säkkikoossa. Multa ja katteet
1000, 660 ja 300 litran sekä kiviainekset 1000,
500 ja 250 kilon säkeissä.

Alennetut hinnat!
Jatkuvan kehityksen tuloksena olemme pystyneet
alentamaan eri tuoteryhmissä hintoja jopa 5-20 %,
mikä kaikki tietysti sataa pihanlaittajan laariin.

Nopeimmat toimitukset
Nopeimmillaan saamme toimitukset pihaan päivässä,
maksimissaan viidessä. Toimitusalueille 2 ja 3 sovimme
toimituksen erikseen, tarkista toimitusalueesi verkkokaupastamme siistipiha.fi.

Säkkien noutopalvelu
Vain Siisti Piha tarjoaa ainutlaatuisen noutopalvelun.
Voit käyttää tyhjentyneet suursäkit risujen, rojujen
tai pihajätteiden poiskuljettamiseen. Lue lisää noutopalvelusta sivulta 35.

Verkkokaupasta kaikki pihan tarvikkeet!
Tässä kuvastossa on vain pieni osa Siisti Pihan tarjonnasta.
Verkkokaupassamme siistipiha.fi voit tutustua tuotteisiin
rauhassa ja tilata kerralla kaiken, mitä pihasi tarvitsee.
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Uutta!
Toimitamme multaa
tutuissa suursäkeissä nyt
1000, 660 tai 300 litran
vetoisissa säkeissä.
Siisti Pihalta löytyy laajin valikoima multaa
suoraan pihaan toimitettuna.

Alensimme hintoja!
KEKKILÄN
ISTUTUSMULTA

Tumma yleismulta pihapuutarhojen istutuksille sekä
nurmikoille. Hyvin humuspitoinen, lannoitettu, kalkittu
ja seulottu levitysvalmis istutusmulta.
300 litran suursäkki, n. 230 kg........................... 54,00
660 litran suursäkki, n. 500 kg........................... 69,00
1000 litran suursäkki, n. 750 kg......................... 89,00

KEKKILÄN
LUOMUVILJELYMULTA

Viljelymulta on kuohkea erikoiskasvualusta, joka soveltuu
luonnonmukaiseen viljelyyn sekä ryhmäkasvi-istutuksille.
Juurtumista edistävää luonnollista Humistar-humushappovalmistetta lisätty.
300 litran suursäkki, n. 210 kg........................... 79,00
660 litran suursäkki, n. 460 kg........................ 109,00
1000 litran suursäkki, n. 700 kg...................... 135,00

KEKKILÄN
HAVUPUUMULTA

Kivennäismaapitoinen, lannoitettu, hapan ja seulottu multa.
Sopii erinomaisesti kasvualustaksi happamassa maassa
viihtyville kasveille.
300 litran suursäkki, n. 300 kg........................... 59,00
660 litran suursäkki, n. 660 kg........................... 89,00
1000 litran suursäkki, n. 1000 kg.................... 117,00

KEKKILÄN
PERENNAMULTA

Perennamulta on hyvin kosteutta pidättävä, lannoitettu,
kalkittu ja seulottu ja sopii normaalien ja kosteiden
kasvupaikkojen perennoille.
300 litran suursäkki, n. 240 kg........................... 69,00
660 litran suursäkki, n. 530 kg........................... 99,00
1000 litran suursäkki, n. 800 kg...................... 125,00

KEKKILÄN
MAKSARUOHOKATTOMULTA

Maksaruohokattomulta PLUS on kompostilannoitettu, kalkittu
ja seulottu kasvualusta viherkatoille. Painon pienentämiseksi
ja rakenteen parantamiseksi siihen on lisätty vaahtolasia sekä
juurtumista edistävää humushappovalmistetta.
300 litran suursäkki, n. 210 kg........................... 69,00
660 litran suursäkki, n. 460 kg........................... 99,00

METSÄPIRTIN
PUUTARHAMULTA

Ravinteikas kompostimulta, joka jalostetaan jätevedestä
erotetusta biolietteestä, turpeesta, hevosen lannasta ja
muista lisäaineista. Huom! Tästä tuotteesta vain yksi säkkikoko.

KEKKILÄN LAATUMULLAT

660 litran suursäkki, n. 660 kg........................... 79,00

Kekkilä toimii laatu- ja ympäristösertifikaattien mukaisesti.
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Suursäkit
kolmessa koossa!

Hiekat ja
kiviainekset

KIVITUHKA
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Kivituhkalla voi muodostaa kovan, sileän ja helppohoitoisen pinnan
esim. kulkuväylille. Soveltuu myös mukula- ja noppakivien
saumaukseen. Kolme säkkikokoa.
250 kg 500 kg 1000 kg
Sekavärinen, raekoko 0-6 mm............ 54,00
Harmaa, raekoko 0-6 mm..................... 64,00
Tummanharmaa, raekoko 0-6 mm......... 64,00
Punertava, raekoko 0-6 mm.............. 64,00

69,00
78,00
78,00
78,00

89,00
99,00
99,00
99,00

Kalliosta murskattua kiviainesta, läpäisee hyvin veden.
250 kg 500 kg

1000 kg

Harmahtava, raekoko 6-16 mm.......... 54,00 69,00
Harmahtava, raekoko 16-32 mm........... 54,00 69,00
Punertava, raekoko 6-16 mm............. 64,00 78,00

89,00
89,00
99,00

SEPELI

SINGELI
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HIEKKALAATIKKOHIEKKA

N HELPPOKIVITUHKA O KESTÄVÄÄ.
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Uusi alue kannat
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suuksien mukaa
että tuote ei
nnan. Huomaa,
saat kestävän pi
nnaksi, jos kivisitoudu tiiviiksi pi
an paksu.
tuhkakerros on lii
suus on noin
Sopiva kerrospak
kivituhka3-5 cm. Kuvassa
EverEdgekäytävä on rajattu
reunuksella.

Singeli on luonnon pyöristämää pienikokoista kiviainesta. Soveltuu
pihaan esim. polkujen ja sokkelien reunustoille. Ei sovellu kulkuväylille,
koska ei asetu paikoilleen pyöreähkön muotonsa takia.
250 kg 500 kg 1000 kg
Raekoko 6-16 mm......................... 64,00 78,00
Raekoko 16-32 mm.............................. 64,00 78,00

KIVITUHKA, TUMMANHARMAA

99,00
99,00

ASENNUSHIEKKA

Asennushiekka levitetään kantavan maa-aineksen päälle ennen
kivien ja laattojen asennusta.
250 kg 500 kg 1000 kg
Raekoko 0-4 mm........................... 54,00 69,00

89,00

KALLIOMURSKE
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Kalliosta murskattua kiviainesta. Rakennekerroksiin parantamaan
kantavuutta.
250 kg 500 kg 1000 kg
Raekoko 0-16 mm......................... 54,00 69,00
Raekoko 0-32 mm................................ 54,00 69,00

89,00
89,00

HIEKKALAATIKKOHIEKKA
Lasten toivehiekka niin kakkujen kuin autoratojenkin tekemiseen.
Voidaan käyttää myös pihalaattojen asennukseen. Valitse säkkikoko
hiekkalaatikkoosi koon mukaan.
250 kg 500 kg 1000 kg
Raekoko 0-4 mm........................... 54,00 69,00

SEPELI
SINGELI 16-32 MM

89,00

TURVAHIEKKA

Märkäseulottua, puhdasta luonnonhiekkaa, lasten leikkialueille keinujen
ja kiipeilytelineiden alle pehmentämään putoamisia. Turvahiekka on
pyöreänmuotoista, tiivistymätöntä soraa, joka pehmentää ja vaimentaa
törmäystä.
250 kg 500 kg 1000 kg
Raekoko 1-5 mm........................... 59,00 84,00 109,00

HIEKKALAATIKKOHIEKKA
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Luonnonkivet

MUKULAKIVET

Talojen seinustoille, istutusten ja kulkuväylien reunoihin, luiskien
sitomiseen jne. Väri pääosin harmahtava. Kolme kokoa.
Riittoisuus (10-15 cm) n. 4 m2/900 kg.
225 kg 450 kg
900 kg

Kiven koko 5-10 cm........................ 59,00 89,00 117,00
Kiven koko 10-15 cm............................ 59,00 89,00 117,00
Kiven koko 15-22 cm............................ 59,00 89,00 117,00

Suomalaista kiveä 5, 10 ja 15 m2 erissä, paksuus 2-5 cm, 4-9 kiveä/m2
5 m2
10 m2
15 m2

VUONO-REUNAKIVI

Liuskekivi L............................ 195,00 375,00 555,00

NUPUKIVET
Harmaa graniitti, säkissä n. 90 kpl, riittoisuus n. 3,2 m2.
		

1000 kg

Kiven koko n. 14 x 14 x 22 cm. .................................... 375,00

ORIVEDEN MUSTA LIUSKEKIVI XL

Suomalaista kiveä, 10 m2 erä, paksuus 2-5 cm. .................. 475,00

LIUSKEKIVIKATE

NOPPAKIVET
Kestävä ratkaisu viimeistellyille piha-alueille ja kulkuväylille.
Kiven koko n. 90 x 90 x 90 mm. Säkissä n. 5 m2.
		

Grafiitinharmaa liuskekivikate (10-70 mm) on näyttävä ja
moderni kate istutusalueille, seinien vierustoille ja ruukkuihin.
1000 kg

Harmaa graniitti....................................................... 350,00
Punertava graniitti .................................................... 425,00

KEKKILÄ KORISTEKIVI PASTELLI KVARTSIITTI, 25 KG

MUKULAKIVI 10-15 CM

ORIVEDEN MUSTA LIUSKEKIVI L

Kauniita vaaleita sävyjä sisältävä kvartsiitti sopii koristekivipinnaksi istutusalueille sekä kiveysalueiden huolitteluun. Mainio pari isommille luonnonkiville, pihakiville tai puurakenteille. Koristekiven väri sopii yhteen kasvien
kanssa. 25 kg säkki.................................................... 18,50

250 kg

500 kg

1000 kg

10-40 mm ............................ 79,00 110,00 169,00
40-70 mm ............................. 75,00 105,00 169,00

DECO WHITE -KORISTEKIVI
Deco White on pyöreähköä luonnonkoristekiveä. Sopii pihan istutusten
ja kulkuväylien somistuksiin. 		
20 kg pikkusäkki

DECO WHITE -KORISTEKIVI

4-8 cm................................................................................... 18,90
8-13 cm................................................................................. 18,90

ORIVESI VUONO -REUNAKIVI

NOPPAKIVI

Leveys 10-12 cm, pituus 8-40 cm, vahvuus 4-8 cm.
Hinta/juoksumetri...................................................................16,00

NUPUKIVIREUNUS

ORIVEDEN MUSTA LIUSKEKIVI
(Koot L ja XL sekoitettuna)

KEKKILÄN PASTELLI KORISTEKIVI

iviä
Koristekissä!
eri väre

10

TEE KAIKKI TILAUKSET VERKKOKAUPASSA www.siistipiha.fi TAI PUH. 010 323 5858

Vinkki!

KIVEYS
PIHAPOLULLE TAI
OLESKELUALUEELLE

Ei ajoneuvoliikennettä.
Alusta: Routimaton, kantav
a
Kiven paksuus: min. 3 cm
Liuskekivet asennetaan rou
timattomalle,
kantavalle ja tiivistetylle alu
stalle. Kivet
ladotaan kivituhkan päälle
.
Kivet saumataan kivituhka
lla, nurmikolla
tai sammaleella. Multa/ki
vituhkaseokseen
1:1 lisätään nurmikonsiem
entä. Rodomulta/
kivituhkaseokseensuhtee
ssa 1:2 lisätään
sammalsilppua ja hapatet
ta (piimä/vesiseosta).

LIUSKEKIVIKATE

SIISTI PIHALTA NOPEIMMAT TOIMITUKSET!
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Betonikivet
Ruduksen -betonikivistä löytyy kestäviä ja
tyylikkäitä ratkaisuja pihan eri alueille.
Kivetykset, muurit ja portaat on kätevä
rakentaa oikeanlaisilla kivillä.

RIIMUKIVI
ONNIKIVI
LOUHIKIVI, HARMAA

kertaa sa
l
l
a
m
a
Tilaa s ekset perustu
n
maa-aiten tekoon!

RUSTIKKO

Mustanharmaa........................................................... 480,00/lava
Hehku......................................................................... 480,00/lava

ONNIKIVI

Harmaa....................................................................... 189,00/lava
Musta.......................................................................... 199,00/lava

LUOTOKIVI

Hiili.............................................................................. 230,00/lava
Mustanharmaa........................................................... 230,00/lava
Hehku......................................................................... 230,00/lava
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KSI KIVET
MITEN LEVEÄNNATTAA
KÄYTÄVÄT KA
TEHDÄ?
cm.

20
on yleensä 80-1
Käytävän leveys
na 20 cm
ai
atyöt tehdään
Muista, että pohj
ä.
yt
lopullinen kä äv
leveämmäksi kuin
hjatyön
i onnistuneen po
Ohessa esimerkk
ksista.
kerrosten paksuu
materiaaleista ja

Yhteistyössä

TORINO, MUSTA
VERONA, MUSTA

VALLIKKO JA ROOMALAISET KIVET
TOSCA-LAATTA

kiviä
ä
ä
s
i
l
Paljon iistipiha.fi!
www.s

KEHÄKIVI

KIVEYS
3-5 cm
15-25 cm

A, 0-6 mm
ASENNUSHIEKK
, MURSKE
KANTAVA KERROS
0-16/0-32 mm
AS
SUODATINKANG
POHJAMAA
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LUOTOKIVI
RUSTIKKO HEHKU

VALOKIVI
RUSTIKKO

ALENSIMME SUURSÄKKIEN HINTOJA!
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Koriste- ja
kuorikatteet
Suursäkit
kolmessa koossa!

KORISTEKATE, HIILENMUSTA

Siisti Piha toimittaa pihaasi myös erilaiset
havupuut, pensaat ja koristekasvit.
PIONITUKI ”ESTELLE”

PIONITUKI ”VICTORIA”

Ylärenkaan halkaisija 60 cm, koko korkeus 82 cm..................... 98,00

KARTIO-OBELISKI

KARTIO-OBELISKI

MÄNNYN KUORIKATE

Kahteen kertaan murskattua männyn kuorikatetta. Soveltuu rikkaruohojen torjuntaan ja istutusalueiden viimeistelyyn. Kuorikate parantaa myös
sadeveden imeytymistä kasvien juuriston käyttöön ja suojaa mullan pintaa
kuivumiselta. Esimerkki: 1000 litran suursäkistä riittää katetta noin
20 m2:lle, kun katekerroksen paksuus on max. 5 cm.
250 l
500 l
1000 l

78,00

Ylärenkaan halkaisija 45 cm, koko korkeus 65 cm..................... 85,00

KORISTEKATE, PÄHKINÄNRUSKEA

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

Kuorikate.................................. 64,00

Puut, kasvit ja
kasvituet

99,00

PYÖREÄ OBELISKI
(korkeus 244 cm)

PIONITUET ESTELLE JA VICTORIA

Koko M Kork. 150 cm, max. leveys 30 cm......................... 118,00
Koko L Kork. 210 cm, max. leveys 40 cm.......................... 189,00

PYÖREÄ OBELISKI
Koko M Kork. 180 cm, halkaisija 45 cm........................... 118,00
Koko L Kork. 244 cm, halkaisija 55 cm............................ 189,00

MARJAPENSASTUKI

KORISTEKATE, ANTIIKINPUNAINEN

Marjapensastuki on helppo koota ilman työkaluja ja se sopii myös tueksi
pihan isoille perennoille, kuten pioneille tai korkeille liljoille. Pystytolppien
ja poikkipuolien pituus 86 cm................................................. 39,90

KORISTEKATE

PALJON
OMENALAJIK
KEITA
KEVÄTTARJO
UKSESSA,
KATSO siistip
iha.fi!

Värit: hiilenmusta, pähkinänruskea, antiikinpunainen. Palakoko 7-50 mm.
250 l
500 l
1000 l
Hiilenmusta............................... 70,00 110,00 176,00
Pähkinänruskea.......................... 70,00 110,00 176,00
Antiikinpunainen......................... 70,00 110,00 176,00

Omenapuu on nä
yttävä kukkiessaa
n
toukokuussa. Sa
tokausi jatkuu la
jikkeesta riippuen el
okuusta lokakuul
le.
Talviomenat poim
itaan lokakuun
alussa varastoita
vaksi. Istuta omen
apuu valoisalle, sy
vämultaiselle ja
ravinteikkaalle ka
svupaikalle. Leik
kaa
latvus ilmavaksi
keväällä ennen le
ht
ien puhkeamista.

KEKKILÄN KORISTEKATE, 45 L SÄKEISSÄ
Hiilenmusta............................... 15,90
Pähkinänruskea.......................... 15,90
Antiikinpunainen......................... 15,90

MÄNNYN KUORIKATE

pasta ja
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a
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laaja toimitettun
kotiin

MARJAPENSASTUKI
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Kasvimaa
i!
Säästä tyhjä säkk
ursäkki
Täytä tyhjentynyt su jätteellä.
ha
risuilla, rojulla tai pi emme ja
Tilaa nouto, me ha
kierrätämme!

Siisti Pihan suomalaiset kasvimaalaatikot
on tehty siperianlehtikuusesta, jolla on erinomaiset luonnolliset kestopuuominaisuudet.
Puu on myrkytöntä eikä sisällä kyllästeaineita.

EASYBED -KOHOPENKKI

Värit ruskea ja musta. Englantilainen, galvanoitu ja pulverimaalattu metallireunus. Korkeus 20 cm. Paketissa on 4 metrin
mittaista reunuskappaletta, jotka liitetään yhteen neliön muotoiseksi penkiksi. Paksuus 2 mm. Kestää äidiltä tyttärelle.
Erittäin helppo koota ilman työkaluja.......................... 84,00

EASYBED -LAAJENNUSOSA

a

Suomalaist
työtä!

KASVIMAALAATIKKO, SUORA NURKKA, TUPLAKORKEA

Värit ruskea ja musta. Paketissa 2 metrin mittaista reunus
kappaletta, joilla EasyBed -kohopenkin pinta-ala laajenee
1 neliömetrin. .......................................................... 42,00

MAISEMOINTIKANGAS

Väri ruskea, leveys 2 m. Estää rikkaruohojen kasvua
istutus- ja kiveysalueella sekä maa-ainesten sekoittumista.
...................................................................................... 3,50/m2

KEKKILÄN VILJELYMULTA (LUOMU)

KASVIMAALAATIKKO,
RISTINURKKA

EASYBEDLAAJENNUSOSA

KASVIMAAVINKIT ANTAA
HIRVIHAARAN KARTANON PUUTARHURI
SUVI PIHLAJAMÄKI
1. KOROTA KASVUALUSTA
Maan pinnasta korotettu kasvualusta antaa
kotipuutarhurille satoa huomattavasti aikaisemmin kuin avomaalla. Kasvimaalaatikoilla
saadaan helposti nostettua kasvualustan
pintaa helpottamaan sekä puutarhurin työskentelyä että aikaistamaan sadonkorjuuta.

Vinkkejä
kotipuutarhurille!
2. SUOJAA HARSOILLA
Jo kolmekymmentä senttiä maan pinnan yläpuolella mahdollistaa aikaisemmat kylvöt ja
istutukset keväällä. Kun kasvualustan pinnan
vielä kylvöjen jälkeen suojaa harsoilla, jotka
läpäisevät vettä ja valoa, eristäen kuitenkin
kylmän ilman, saadaan helposti satoa aikaisista kasvimaan herkuista. Retiisit, ruohosipulit ja parsat lähtevät näin vauhdikkaaseen
kasvuun jo huhtikuunkin puolella.

19400
16

..................................................... 79,00

EASYBED-KOHOPENKKI
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109,00 135,00

Suodatinkangas

Väri vaalea, leveys 2 m. Sopii pihakäytäville ja puutarhaan
rikkaruohojen estoon.................................................. 1,50/m2

SIISTI PIHA -KASVIMAALAATIKKO
Suoralla nurkalla.................................... 106,00

3. ANNA LÄMPÖÄ KASVUALUSTALLE
Helposti kasattavien kasvimaalaatikoiden
päälle voidaan lämpöpyydyksiksi asentaa
esimerkiksi vanhoja ikkunoita ja kennolevyjä
varastoimaan lämpöä kasvualustaan. Kun
mullan lämpötila pysyy plussan puolella,
riittää se takaamaan monen hyöty- ja koristekasvinkin itämisen.

Täydellinen
Siisti Piha
-kasvimaatoimitus, nyt

Viljelymulta on hyvin multava ja siten hyvin kosteutta ja
ravinteita pidättävä, mutta vähäsavinen, kuten viljelymullan
kuuluukin olla. Seulottu, kalkittu ja lannoitettu kasvimaan
erikoislannoitteilla: paljon kaliumia ja maltillisesti typpeä.
300 l
660 l 1000 l

Koko 2 x 1 m, korkeus 28 cm, tilavuus 0,56 m3
Helppo kasata. Sis. ruuvit, työkaluiksi tarvitset
vain ristipääruuvimeisselin ja vasaran.

Ristinurkalla.............................................. 106,00
Koko 2 m x 1 m, korkeus 28 cm, tilavuus 0,56 m3
Helppo kasata, et tarvitse työkaluja.

Tuplakorkeana.......................................... 202,00
Korkeus 56 cm. Sekä suora- että ristinurkkainen.

Toimitus suoraan pihaan!
Kestävä laatikko + Luomumulta + Suodatinkangas ja hallaharsot

Siisti Piha -kasvimaalaatikko

Kasvimaamulta, luomu
660 litraa

Suodatinkangas 2 m2

NYT SUURSÄKIT KOLMESSA ERI KOOSSA!

Hallaharso 8 m2

17

Martti Suosalo:

”Olimme vaimoni Virpin kanssa pihajuhlissa, kun saimme
ajatuksen hankkia oma talo. Paikalla ollut arkkitehti Hannu
Korhonen sanoi tietävänsä myytävän tontin. Näin päädyimme
asumaan Tapanilaan suojellun hiekkatien varteen. Rahat
tonttiin saimme myymällä Käpylän Olympia-kylässä sijainneen
asuntomme”, muistelee näyttelijä Martti Suosalo vajaan
20 vuoden takaisia tapahtumia.

Nautin pihatöistä!

V

Te k s t i : E r p o H e i n o l a i n e n K u v a t : V i r p i S u u t a r i j a L e h t i k u v a

arta vasten omalle perheelle suunniteltu talo ja
sitä ympäröivä piha muodostavat näyttämön, jossa on
näyttelijä Martti Suosalon päärooli: olla oma itsensä.

Vinkkimiehenä toiminut arkkitehti Korhonen suunnitteli
tontille sopivan talon, joka sopi hyvin ympäristön perinteiseen tunnelmaan ja vastasi Suosalon perheen tarpeita.

Piha on
näyttämö, jolla
saa olla oma
itsensä.

Ensimmäisenä tontilta vietiin turvaan syreenit ja muut
tarpeellisiksi katsotut kasvit sekä purettiin vanha pikkumökki. Sitten olikin rakennustöiden vuoro.
Paavo-setä, ammattikirvesmies, toi avolava-autollaan tontin
nurkalle pyörättömän asuntovaunun ja Martin perheelle ja
vanhemmille löytyi läheltä autiotalo. Sauna kellarissa ja
asuintilat yläkerrassa otettiin käyttöön, kunhan katto oli
nostettu tunkilla ylös ja tehty muutamia pienempiä korjaustoimia.

Talo on täynnä kierrätettyjä osia ja yksityiskohtia, jotka on
tehty yksilöllisesti juuri tuota taloa varten. Esimerkkinä
yläkerran portaiden kaide, jonka inkerinsuomalainen metallimies Dimka teki hänelle annetun mallin mukaan.
Koko Suosalon perhe on viihtynyt talossa todella hyvin.
”Tuntuu siltä, etteivät lapsetkaan halua muuttaa kotoaan”,
naurahtaa Martti Suosalo viihtyisän kotitalon varjopuolta.

TALO VUODESSA, PIHA KAHDESSA
Kun talo vuoden rakentamisen jälkeen oli valmis, alkoi
pihan kunnostaminen. Ensimmäisenä pihaan palautettiin
turvaan viedyt pihamullat ja kasvit. Varsinainen pihasuunnittelu ostettiin ammattitekijöiltä: ”Ammattilaiset tietävät eri
kasvien tarvitsemat valo- ja maaperävaatimukset. He osaavat myös valita kasvit niin, etteivät ne peitä toisiaan, vaan
ovat kukin vuorollaan loistossaan.”

muutettu kivipihaksi, osittain nurmikon sammaloitumisen
vuoksi osin siksi, etteivät valaistusolosuhteet talon takana
olleet nurmikolle suotuisat.
Kun Martti Suosalo löysi Siisti Pihan tuotteet, on pihan
kehittäminen ollut entistä helpompaa. Viimeksi perennapenkin suurremontti alkoi vanhan mullan poisviennillä. ”Oli
kätevää, kun riitti se, että mätti maa-ainekset suursäkkeihin
ja ne haettiin sovittuna aikana pois. Mielestäni noutosäkki
on edullinen apumies”, summaa Martti kokemuksiaan.
”Ja onhan se kätevää, ettei tarvitse ajaa hakemassa tarvikkeita ympäriinsä, vaan ne toimitetaan suursäkeissä suoraan
pihaan ja itse voi keskittyä siihen olennaisimpaan eli pihan
ja puutarhan hoitoon”, sanoo ilmiselvästi puutarhapuuhissa
viihtyvä Martti Suosalo.

20 vuotta sitten...

”Äitini piti huolta lapsistamme ja muonitti koko porukan.
Vaimoni suunnitteli ja oli rakennuksella itseasiassa enemmän kuin minä. Paavo-setä ja isäni keskittyivät suunnitelmien toteuttamiseen. Minä tein paljon rooleja saadakseni
rahoitettua projektia”, kertoo Martti työnjaosta rakennusprojektissa.

NÄYTTELE BETONIRAUDOITTAJAA
Rakennustöissä kaikki tehtiin alusta loppuun paikan
päällä. Rakennuksella Martin päätehtävä oli huolehtia
tavaroiden hausta juuri oikeaan aikaan, sillä pienelle tontille
ei olisi mahtunut suuria tavaramääriä odottamaan
käyttöä joskus tulevaisuudessa.
Mutta kyllä hän teki myös rakennustöitä. Kun Paavo-setä
ehdotti Martille raudoitusten tekoa valuja varten, hän yritti
kieltäytyä, koska ei osaa. Paavon vastaus ei jättänyt pakotietä: Näyttele betoniraudoittajaa!
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Tapanilan perinteikkääseen puutaloympäristöön
varta vasten suunniteltu talo on perinteikkään
tunnelmallinen ulkoa ja sisältä.
Saatua suunnitelmaa toteutettiin rauhassa ja siihen tehtiin
omien mieltymysten mukaisia viilauksia. ”En halunnut puutarhaliikkeistä normaalisti myytäviä pieniä omenapuuntaimia. Valkeakoskelta löytyi puutarha, joka myi isoja omenapuita ja niinpä puut haettiin sieltä.”

KESÄMÖKILLÄ EI OLE MULTAA
Viisi vuotta sitten Turunmaan saaristosta hankittu kesämökki ei kilpaile puutarhan hoidossa huomiosta kotipihan kanssa. Kymmenen minuutin venematkan päässä sijaitsevalla
kalliosaarella kasvaa käkkärämäntyjä, jotka
ovat kuin bonsaipuita, paitsi että ruukun
sijaan kasvavat vapaana luonnossa.

Mielestäni noutosäkki on edullinen
apumies.

Pihaan tuli paitsi nurmikoita ja kukkapenkkejä, myös kiviosuuksia. Ja pihallakin on kierrätysmateriaalia käytettyjen katukivien muodossa. ”Varsinkin
pimeinä syysiltoina oli terapeuttista
naputella kiviä paikoilleen ilman sen suurempia ajatuksia,
vain tehdä ja nähdä työn vähitellen edistyvän”, muistelee
Martti piharakentamista.

NOUTOSÄKKI, EDULLINEN APUMIES
Liki joka vuosi on pihassa meneillään pienempää tai suurempaa uudistusta. Osa alkuperäisestä nurmikosta on

”Kuukausi tai reilu mökillä keskellä kesää
on totaalinen irrottautuminen arjen kiireistä.
Mutta muun ajan vuodesta talossa ja sen
pihassa puuhastelu auttaa jaksamaan koviakin työputkia,
siis sellaisia että on useita viikkoja peräkkäin joka päivälle
joku esitys”, sanoo jatkuvasti täysiä katsomoita useissa eri
teattereissa vetävä pitkän linjan suosikkinäyttelijä Martti
Suosalo.

19

Siirto- ja tekonurmikot

EverEdge
-rajausreunat

SIIRTONURMIKKO
ENGLANTILAISET EVEREDGE
-METALLIREUNALISTAT
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Galvanoitu, pulverimaalattu metallilista. Kestää taivutuksen ja talven.
Ei irrallisia piikkejä eikä muita asennusosia. Pakkauskoko 5 x 1 m.

CLASSIC – REUNALISTA

Paksuus 1,6 mm. Värit ruskea, musta, grafiitinharmaa, cor-ten
75 mm.......................................................................74,00/pkt (5 m)
100 mm.....................................................................79,00/pkt (5 m)
125 mm.....................................................................87,00/pkt (5 m)

TEKONURMIKKO PARVEKKEELLA

HEAVY DUTY– REUNALISTA

Myös ajoväylille. Paksuus 2,5 mm. Väri ruskea.
75 mm.......................................................................84,00/pkt (5 m)
100 mm.....................................................................93,00/pkt (5 m)
125 mm.....................................................................99,00/pkt (5 m)

Siirtonurmikko on tasaista ja kestävää
nurmikkoa ja sillä saa pihaan samettisen
vihreyden, myös vanhan ja huonokuntoisen
nurmen tilalle.

GARDEN RING – RAJAUSREUNA

Kätevä metallinen reunus puiden ja pensaiden ympärille. Korkeus 75 mm.
Koko ilmoitettu halkaisijana. Väri ruskea ja grafiitinharmaa.
600 mm..................................................................................... 36,00
900 mm..................................................................................... 49,00
1200 mm................................................................................... 59,00
1500 mm................................................................................... 75,00

EASYBED – KOHOPENKKI

Englantilainen, galvanoitu ja pulverimaalattu metallireunus. Korkeus
20 cm, paksuus 2 mm. Paketissa 4 metrin mittaista reunuskappaletta,
jotka liitetään yhteen. Väri ruskea. Erittäin helppo koota ilman työkaluja.
.................................................................................................. 84,00

EVEREDGE GARDEN RING

KORKEA REUNALISTA

Pidempi ja korkeampi reunalista ammattikäyttöön. Yhden listan pituus
2,5 m, korkeus 200/300 mm ja paksuus 2,5 mm. Tyylikäs, ruostunut
pinta. Hinta sisältää kiinnikkeet.
200 mm, Cor-Ten............................................................. 115,00/lista
300 mm, Cor-Ten............................................................. 125,00/lista

TEKONURMIKKO

Kuntta
Kuntta 2
-/m
alk. 17,

EVEREDGE KOHOPENKKI

KUNTTA
20
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SIISTI PIHALTA NOPEIMMAT TOIMITUKSET!
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Lasten piha

Polkupyörä-, mattoja pyykkitelineet
HIEKKALAATIKKO

Siperianlehtikuusi on Suomen oloihin ainutlaatuinen puumateriaali,
koska sillä on erinomaiset luonnolliset kestopuuominaisuudet
– ilman, että sitä tarvitsee lainkaan käsitellä kemiallisilla aineilla.
Helposti koottava ilman työkaluja.
Mitat 1,8 m x 1,8 m, korkeus 30 cm. .................................. 175,00

Siisti Piha -hiekkalaatikot on tehty
Suomessa säänkestävästä ja myrkyttömästä siperianlehtikuusesta.

Pyydä
tarjous vaikka
HIEKKALAATIKKOHIEKKA
Lasten toivehiekka niin kakkujen kuin autoratojenkin tekemiseen.
koko lasten leikkiVoidaan käyttää myös pihalaattojen asennukseen. 			
250 kg 500 kg 1000 kg
pihasta!

Meiltä saat
kaiken, mitä pihasi
tarvitsee!

Raekoko 0-4 mm......................... 54,00 69,00

89,00

TURVAHIEKKA

Märkäseulottua, puhdasta luonnonhiekkaa, lasten leikkialueille
keinujen ja kiipeilytelineiden alle pehmentämään putoamisia.
250 kg 500 kg 1000 kg

TUULETUS- JA KUIVAUSTELINE
112 VARAX, HARMAA

Raekoko 1-5 mm......................... 59,00 84,00 109,00

Tuuletus- ja kuivaustelineellä hoituu niin pyykkien kuivaaminen
kuin mattojen tuulettaminen. Telineessä on 390 cm pitkät sivutangot,
joiden ansiosta teline on tukeva ja esim. pyykeille ja matoille on
enemmän tilaa..................................................................... 399,00

HIEKKALAATIKON TÄYTTÖPALVELU

Hiekkalaatikkohiekan ostajalle. Täyttöpalvelu mahdollista, kun
kuorma-autolla pääsee 5 m päähän laatikosta...................... 35,00

TUULETUSTELINE 144 VARAX, HARMAA

LAATIKON SUODATINKANGAS, 4 M2.................. 6,00

Tuuletusteline on kotimainen ja valmistettu pulverimaalatusta
teräsputkesta. 144 -mallin tuuletustelineessä on kääntyvä kippilaite.
Kippilaite helpottaa raskaiden mattojen käsittelyä............. 199,00

KEKKILÄN TURVAKATE

Lehtipuusta valmistettu turvakate sopii leikkivälineiden alle
vaimentamaan putoamisesta aiheutuvia tärähdyksiä.
1000 l suursäkki, palakoko 5–30 mm...................................... 125,00

TERASSITAMPPARI................................................. 109,00
POLKUPYÖRÄTELINE 155...................................... 99,00

TUULETUS- JA KUIVAUSTELINE 112 VARAX
TUULETUSTELINE 144 VARAX,
HARMAA

TERASSITAMPPARI

PYÖRÄTELINE

Muistathan ajoittain
vaihtaa hiekkalaatikkoon
uudet ja puhtaat hiekat!
Meiltä sopiva määrä
hiekkaa joka laatikkoon,
kolme eri säkkikokoa.
TURVAKATE

Täydellinen
Siisti Piha
-hiekkalaatikkopaketti, yht.

24500
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Sisältää:
• kuljetus kotipihaan
• 1,8 x 1,8 m kotimainen
neliskanttinen hiekkalaatikko
• 1000 kg hiekkalaatikkohiekkaa
• 4 m2 laatikon suodatinkangas

ALENSIMME SUURSÄKKIEN HINTOJA!
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Kasvihuoneet

Kompostorit
JORA-KOMPOSTORI 270 L

kasviTutustu kkokaupassa
iin ver
huoneis w.siistipiha.fi
ww

Jora 270-litrainen kompostori on mahtava keksintö. Käyttö
ei vaadi kuin biojätteen lappaamista sisään ja säännöllistä
pyörittelyä. Multa valmistuu kuin itsestään.........................545,00

BIOLAN PIKAKOMPOSTORI 220 ECO

Biolan Pikakompostori 220 eco on kehitetty keittiöjätteen
ympärivuotiseen kompostointiin.........................................479,00

KEKKILÄN KOTIKOMPOSTORI 225 L

Kotikompostori soveltuu keittiön ja puutarhan biojätteiden ympärivuotiseen kompostointiin. Käyttömukavuuteen on kiinnitetty erityistä
huomiota: täyttökorkeus on ihanteellinen ja valmiin kompostin
tyhjentäminen on helppoa suuren luukun ansiosta............415,00

JORA-KOMPOSTORI

BIOLAN PIKAKOMPOSTORI

Nyt
Mashilla
kulutonta ja
korotonta
maksuaikaa.

KEKKILÄN KOTIKOMPOSTORI

mash.com

Piharakennukset
Uutta piharakennusta mietittäessä kannattaa
ottaa yhteyttä meihin. Toimitamme erikokoiset
vajat, aitat ja vierasrakennukset sekä niiden perustuksiin tarvittavat materiaalit ja maa-ainekset.

24

Ja kun pihasiivouksen aika koittaa, noutopalvelumme vie ja kierrättää asianmukaisesti kaikki
rojut ja ylijääneet tavarat pois.
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NYT MASHILLA KOROTONTA JA KULUTONTA MAKSUAIKAA
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Kadai-tulipadat
Englantilainen Kadai valmistaa kestävät
tulipadat käsityönä Intiassa perinteisin
menetelmin. Paksupohjaiset nuotiopannut sopivat kaikkeen ruoanlaittoon
ja tunnelmanluojaksi.
Kadai-pakkaus sisältää tulipadan,
18 cm korkean jalustan, grilliverkon,
pihdit ja harjan. Saatavilla myös
hyödyllisiä lisäosia.

Ulkoruoanlaitto

KADAI-TULIPATA
Sisältää padan, matalan telineen (korkeus 18 cm), grilliverkon,
pihdit ja harjan.
Halkaisija 60 cm..................................................................... 280,00
Halkaisija 80 cm..................................................................... 360,00

HIILENTEKIJÄ

Siisti Pihan valikoimassa nyt laadukkaita ja
hinnoiltaan sekä ominaisuuksiltaan erittäin
kilpailukykyisiä Rebel-grillejä ja -savustimia.
Tutustu ja tilaa heti omasi!

Tee itse hiilet!............................................................................. 58,00

KOLMIJALKA JA NUOTIOPANNU

Istuu suoraan Kadai-padan päälle, alkaen.................................. 98,00

KOLMEN NUOTIOPANNUN SETTI........................... 64,00
VARRASTIKUT JA TELINE............................................ 78,00
Sisältää 8 kpl varrastikkuja, joiden pituus 36 cm.
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NYT SUURSÄKIT KOLMESSA ERI KOOSSA!
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Pihan sisustus

Viinitynnyrit

Pienikin allas ja suihkulähde tuovat pihaan
ja puutarhaan aivan uutta ilmettä ja eloa.
Erilaiset altaat, pumput, valaisimet ja muut
tarvikkeet kuuluvat valikoimaamme.
KÄYTETTY TAMMINEN 1/2 VIINITYNNYRI

Korkeus 44 cm, halk. 69 cm, tilavuus 112 l. Perusta tähän oma
kesäkukkaistutus tai yrttiviljelmä. Mikäli haluat, voit maalata
tynnyrin esim. pellavaöljymaalilla tai Osmo Color -talomaalilla.
TARJOUS! ............................................99,00 (norm. 149,00)

ISTUTUSTYNNYRIPAKETTI

Sisältää 1/2 viinitynnyrin, Leca-soran (50 l), Kekkilän Erikoismullan
koko puutarhaan (40 l) sekä suodatinkankaan.
TARJOUS!..........................................119,00 (norm. 168,00)

KÄYTETTY TAMMINEN VIINITYNNYRI KANNELLA
225 litraa, korkeus 95 cm, halkaisija 69 cm,
puun paksuus 3 cm ..........................................................265,00

RUUKKUTELINE

Sisustamalla parvekkeen ja muita kodin ulkotiloja
voit nauttia niistä entistä enemmän ja jatkaa kesää.
RUUKKUTELINEET

Tukeva ruukkutuki, metallia
Matala 50 cm......................................................................... 29,00
Puolikorkea 75 cm................................................................. 34,00
Korkea 100 cm...................................................................... 39,00
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Istutu shintaan
tarjou

KÄYTETTY PUOLIKAS VIINITYNNYRI
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PUUTARHURIN KUKKAHYLLYKKÖ

Tilaa usealle ruukulle. Runko metallia, tasot puuta............ 115,00

RUUKKURAPPU

Metallinen teline ruukuille.
Useita eri malleja ja kokoja, ks. siistipiha.fi........................ 124,00

KÄYTETTY VIINITYNNYRI

TEE KAIKKI TILAUKSET VERKKOKAUPASSA www.siistipiha.fi TAI PUH. 010 323 5858

PUUTARHURIN
KUKKAHYLLYKKÖ

RUUKKURAPPU

SIISTI PIHALTA NOPEIMMAT TOIMITUKSET!

NURKKAHYLLYKKÖ
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Piha- ja parvekekalusteet
Parvekkeen tai terassin kalustamiseen
meillä on erinomainen valikoima
tuotteita aina huonekaluja myöten.
Kokeile parvekkeelle vaikka huoletonta
tekonurmikkoa.

Kylpytynnyrit
Mikä voisi olla tunnelmallisempaa kuin
pimeässä illassa, lämpimänä höyryävässä
ja valoa hohtavassa paljussa nautiskelu
perheen tai ystävien kesken?

SÄILYTYSARKKU VARAX

Säilytysarkku säilytystä varten. Arkkua voidaan käyttää myös
varapöytänä ja -penkkinä. Ruskea, valkoinen ja harmaa........ 130,00

PIHAKEINU VARAX RIVIERA

Riviera-pihakeinu on matalaselkänojainen kolmenistuttava pihakeinu.
Sisältää vilvoittavan katoksen ja mukavan pehmusteen........ 280,00

PENKKI VARAX FRIDA 74/5

Frida-penkin linjakas muotoilu tekee penkistä mukavan istua.
Laadukkaan penkin runko on teräsputkea ja puuosat ruskeaksi
petsattua mäntyä.................................................................. 342,00

Nyt
Mashilla
kulutonta ja
korotonta
maksuaikaa.
mash.com

Tarjous!
ORIGINAL BREEZY M
CULT-SI ST-COAL BLACK
Tämä aikaa kestävä malli soveltuu jokaiseen
käyttötarkoitukseen ja on poikkeuksetta
perusvarma valinta. Breezy M soveltuu
kokonsa puolesta keskivertoperheelle
tai vaikkapa pienemmän ystäväporukan
illanistujaisiin.
Tynnyrin halkaisija on 170 cm, vesitilavuus
1450 litraa ja se soveltuu 4-6 henkilölle.
Paljun kuivapaino on 142 kg, CULT-si
-kamiinan bruttoteho on 36 kw ja veteen siirtyvä nettoteho 22 kw.

170550

(norm. 1895,-)
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Tekonurmikko on
parvekkeella mukava jalan alla.
30
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ALENSIMME SUURSÄKKIEN HINTOJA!
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Siisti Pihan jokainen
päivä on erilainen

Toimitusten
täsmällisyys on
tärkeää pihanrakentajille
”Kun lupaamme asiakkaillemme tietyn aikataulun
uuden pihan rakentamisessa tai vanhan pihan päivityksessä ajan vaatimusten mukaiseksi, on tärkeää, että se
aikataulu myös pitää.”
–Tilaaja on monesti järjestänyt omia menojaan aikataulun mukaiseksi ja myös
meidän tekijämme on laskettu juuri tietyiksi päiviksi kuhunkin kohteeseen.
Olemme erittäin tyytyväisiä Siisti Pihan toimintaan niin ainesten toimituksissa
kuin puutarhajätteiden noutamisessa, sanoo GardenLiving Oy:n pääpuutarhuri
Mia Oksanen.

”Parasta tässä työssä on se, ettei koskaan tiedä
aamulla mitä kaikkea päivä tuo tullessaan”, sanoo
tuotantovastaava Jon Wiik.
Hänen tehtävänsä on varmistaa oikeiden
tavaroiden lähtö kuormassa asiakkaalle
ja noutosäkkien tuleminen asiakkaalta,
molemmat oikeaan aikaan. Talvella on
hiljaisempaa, kun noutosäkkejä tulee ja
lähinnä hiekoitushiekkaa menee, mutta
maaliskuusta marraskuun lopulle kestävällä
sesonkikaudella vilskettä riittää ja silloin
työntekijöitäkin enemmän.
Myös autonkuljettaja Niko Nuutinen korostaa sitä, että jokainen keikka on erilainen.
Uusia kohteita joutuu joskus etsimään, kun
taas tutuissa kohteissa selviää helpommalla.
On harvoja paikkoja missä pystyy kääntämään kuorma-auton, siksi peruuttamista
kertyy melkoiset määrät.
Heidi Sormunen tuli alun perin kesätöihin
Siisti Pihalle. Kolmen kesän jälkeen hän jäi,
kun sai ammattikorkeakouluopinnot logistiikka-alalta suoritettua. Opiskelun aihekin
oli hyvin lähellä sitä mitä Siisti Pihallakin
teen: kuorman suunnittelu ja reittioptimointi.
Heidi kertookin, että kun tässä työssä suunnitellaan reitit niin, että tavaraa viedään ja
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myös tuodaan, tekee se työstä mukavan
haasteellisen. Slogani meillä Siisti Pihassa
onkin ”vie mennessä, tuo tullessa” eli Heidi
suunnittelee ajot niin, etteivät kuorma-autot
turhaan liiku tyhjinä. Myös asiakaspalvelu,
sekä yksityisten ja yritysten kanssa, on suuri
osa työtäni.
- Kyllä minulla on kokemusta käytännön
puutarhatöistä, sillä olen ollut muutaman
kesän Hollolan ja Hämeenkosken seurakunnilla kesätöissä, naurahtaa Joni Helén.
Siisti Pihalla hänen tehtäviinsä kuuluu verkkokaupan ylläpito ja kehittäminen. Hänen
vastuualueenaan ovat myös jälleenmyyjät
sekä yhteistyökumppanit. Sesongin ollessa
vilkkaimmillaan Joni vastailee yksityisasiakkaidenkin kysymyksiin.
Asiakaspalvelutiimin uusin tulokas on iloinen
ja positiivinen Pinja Mård. Päiväkodissa
aiemmin työskennellyt Pinja halusi uusia
haasteita asiakaspalvelusta ja siihen liittyvistä toimistotöistä ja tuli Siisti Pihalle. Hän
palvelee asiakkaita puhelimitse, sähköpostitse ja vastailee chatissa asiakkaiden kysy-

myksiin ja kommentteihin. Pinjan huumorintaju
tuo hyvää tuulta koko porukkaan.
Anne Varpula aloitti 2001 huhtikuussa eli
samaan aikaan kuin Siisti Pihakin. Hänen
veljensä ja miehensä perustivat yrityksen,
johon Annekin on sittemmin tullut osakkaaksi.
”Alussa tein kaikkea mahdollista paitsi prosessi-insinöörin töitä, joihin olin saanut koulutuksen. Toiminnan kasvettua olen keskittynyt
talouden ja hallinnon hoitamiseen”, kertoo
Anne toimenkuvansa kehittymisestä.
Anne on nähnyt useitakin muutoksia alalla,
mutta nostaa esiin kaksi merkittävää: Verkkokauppa on muuttanut monien ihmisten toimintatapoja sekä kasvanut voimakkaasti. Nykyään
ostetaan myös selkeästi enemmän palveluita
kuin vielä viitisentoista vuotta sitten.
Anne muistuttaa, että tässä eivät ole suinkaan
kaikki yrityksen työntekijät ja sesongin aikana
työntekijämäärä vähintään tuplaantuu. Mukana on myös toimistokoira Albert.

Viisi vuotta sitten aloittanut yritys on kasvanut vauhdilla ja kattaa nykyisin
pihapalvelujen lisäksi maisemasuunnittelun, vihersisustuksen sekä puutarhamyymälän ja kukkakaupan. Viime vuodet olemme laajentuneet vauhdilla ja
alan kasvu näyttäisi jatkuvan edelleen. Asiakkaat haluavat sisätilojen lisäksi
panostaa myös ulkoalueisiin, sillä onhan piha se, joka antaa ensivaikutelman
talosta, pohdiskelee Oksanen.
Perinteinen pihojen laitto on edelleen se suosituin toimintatapa niin yksityistalouksissa kuin taloyhtiöissäkin, mutta uuttakin on tullut markkinoille: PihaCoaching®on toimintamalli, jossa meidän asiantuntijamme työskentelevät
asukkaiden kanssa yhdessä ja opettavat
asukkaita hoitamaan pihaansa oikein.
Niin halutessaan asiakas saa kirjalliset
toimintaohjeet. Myös sen suhteen mistä
saa vaivattomimmin kuorikatteet, mullat,
kivituhkat, EverEdge-reunukset ja muut
tarvikkeet kotiin kuljetettuina. Ja sama
Siisti Pihan auto noutaa puutarhajätteet
pois, kun piha on valmis, kertaa Mia
Oksanen toiminnan helppoutta.

Mia Oksanen, Garden Living Oy

”Olemme erittäin
tyytyväisiä Siisti
Pihan toimintaan niin
ainesten toimituksissa
kuin puutarhajätteiden
noutamisessa.”

”Voi keskittyä
tekemiseen, kun Siisti
Piha tuo tarvikkeet ja
vie jätteet!”
ARI OKSANEN BENELLA OY:STÄ on tehnyt
useita vuosia yhteistyötä Siisti Pihan kanssa ja on tyytyväinen saamaansa palveluun.
Hiekkaa, multaa, vallikiviä, pihakiviä, siirtonurmikoita, tekonurmikoita – käytetty tuotepaletti
on laaja. Vuositasolla hän arvioi käyttävänsä
60-100 000 euroa Siisti Pihan tuotteisiin ja
palveluihin.
Jätteiden nouto on Oksaselle tärkeä palvelu:
”Kun projekti on valmis, voi suunnata jo kohti
seuraavaa, sen sijaan, että ajelisi jätekuorman
kanssa ympäriinsä.”
Oksanen näkee tulevaisuuden valoisana, sillä
on kaksi selkeää ryhmää, jotka hankkivat
pihan rakennuspalveluita enenevässä määrin.
Ikääntyvä väki, joka ei kenties enää jaksa raskaita puutarharakennustöitä sekä ruuhkavuosia elävät, jotka taas eivät ehdi itse tehdä.
Tuoreimpana trendinä Ari Oksanen mainitsee
terassien rakentamisen ja laajentamisen.
Myös pihakivien vaihto ja kivialueiden
laajentaminen ovat voimakkaassa nousussa.
”Onhan niitä aina tehty, mutta nyt tuntuu
siltä, että niiden tekeminen on lisääntynyt
huomattavasti.”

Terassit, pihakivet ja kivialueet ovat Ari Oksasen ominta osaamisaluetta.
Kaiken tarvittavan perustusten maa-aineksista lähtien toimittaa Siisti Piha.

Te k s t i : E r p o H e i n o l a i n e n
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Roskat, romut ja
jätteet helposti
kiertoon!
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SIISTI NOUTOSÄKKI on helppo ratkaisu lähes
kaikenlaisen romun, remontti- tai pihajätteen
poiskuljettamiseen. Kun teet siivousta pihalla,
kellarissa tai vaikka autotallissa, säkkeihin on
helppo lajitella erilaiset pois vietävät jätelajit.
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OMA MYYNTISTÄNDI
RAUTAKAUPASSA!

Keittiö- tai saunaremontin jätteet mahtuvat jo
2-3 säkkiin. Vahvat suursäkit kestävät jopa
1000 kg:n painon ja ne noudetaan pihastasi
nosturiautolla.

KOLME SÄKKIKOKOA!
S=160 l

Jokainen tyhjentynyt
suursäkki on 17 euron arvoinen!

L=1m3

XL=2m3

Kun Siisti Piha toimittaa pihaasi maa-aineksia
suursäkeissä, sinulle jää 17 euron arvoinen säkki,
joka kannattaa hyödyntää.
Vain Siisti Pihalta saat säkeille noutopalvelun.
Kun säkit ovat tyhjiä, voit täyttää ne vaikka pihatai remonttijätteellä, sekalaisella rojulla, millä
hyvänsä kierrätettävällä tavaralla.
Tilaa nouto verkkokaupastamme tai
soita 010 323 5858, niin haemme säkit
pois. Helppoa!

SIISTI NOUTOSÄKKI -PALVELU TOIMII NÄIN:
1

2

3

4

Osta tyhjiä Siisti Noutosäkkejä rautakaupasta
tai käytä tyhjentyneitä
suursäkkejä.

Täytä säkit raksa- tai puutarhajätteellä, romulla jne.
(max. 1000 kg).

Laita säkit paikkaan,
josta ne voidaan noutaa
nosturikuormaautolla.

Tilaa nouto
www.siistipiha.fi tai
puhelimitse
010 323 5858.

Lisää säkkejä saat tarvitessasi rautakaupasta.
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Palvelun tuottaa Suomen Siisti Piha Oy, joka huolehtii kuljetuksesta ja asianmukaisesta kierrättämisestä.
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Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä/VäestörekisterikeskusTietoja ei ole luovutettu kirjeen
lähettäjän haltuun. Tietojen tekninen toimitus: Posti Oy PL 7, 00011 Posti

Hirvihaaran Kartano ja ravintola esittää:
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HIDE PARK
24.5.2019

Osallistu kilpailuun, voita elämys!
Hirvihaaran Kartanon hyvin hoidettu puisto Mäntsälässä
on 24.5. ympäristönä monen aistin festivaalille.

LAVALLA NÄHDÄÄN:
Genesis-yhtyeen korvia hyväileviä soundeja tarjoilee Charles Plogmanin tähdittämä
Rock Theatre. Hassisen Koneen alkuperäisjäsenet Jussi ja Harri Kinnunen
soittavat bändin klassikot. Laulaja-lauluntekijä Kanerva esittää elämänmakuista suomenkielistä folkrockia. Metanolipois musisoi rockin eri tyylilajeissa CCR:stä ZZ Topiin.
MUSIIKIN LISÄKSI TARJOLLA on makunautintoja kartanon keittiöstä ja viinikellarista. Osallistumalla
kilpailuun voit päästä nauttimaan Hirvihaara Hide Park -festivaalista jonkun sinulle tärkeän henkilön kanssa,
lippupaketti sisältää sisäänpääsyn ja piknik-korin kahdelle henkilölle. Palkinnon arvo on 103 €.
Arvomme lippupaketteja 5 kpl.

Osallistu osoitteessa: siistipiha.fi/hidepark

