
TURUN REUNAKIVI- JA 
LAATTA-ASENNUS OY

Pihanrakentajan paratiisi!

Haaveile ja inspiroidu. 
Me toteutamme.



Turun Reunakivi- ja Laatta-asennus Oy on 
rakentanut yksilöllisiä pihoja jo vuodesta 
1985 lähtien. Voimme siis hyvällä omal-
latunnolla sanoa kuuluvamme maamme 
vanhimpiin ja toimintavarmimpiin yrityk-
siin, nimenomaan pihanrakennusalalla. 
Olemme omavarainen ja joustava yhteis-
työkumppani, joka osaa ja haluaa palvella 
jokaista asiakasta, niin pientä kuin suurta-
kin, parhaalla mahdollisella tavalla.
 
Turun Reunakivi- ja Laatta-asennus Oy 
tarjoaa palvelukokonaisuudellaan mah-
dollisuuden juuri sellaiseen pihanraken-
nusprojektiin, jonka asiakas kokee itsel-
leen sopivaksi. Pitkäaikaiset suhteemme 
alan johtaviin materiaalivalmistajiin takaa-
vat asiakkaillemme laadukkaan ja kaiken 
kattavan tuotevalikoiman. Kone- ja kulje-
tuskalustomme edustavat alansa uusinta 

tekniikkaa, joka mahdollistaa tehokkaan 
työskentelymme kohteessa - myös ahtais-
sa ja haasteellisissa paikoissa.

“Jos tehdään, tehdään hyvää. Muuten ei 
tehdä lainkaan.” Tämä ajatusmalli on ollut 
toimintamme peruspilari yritystoiminnan 
alusta alkaen. Henkilökuntamme on alan-
sa osaavinta, ja tietotaidon siirtymisestä 
kokeneilta nuorimmille huolehditaan eri-
tyisellä tarkkuudella. Huolellisuus, oikeat 
työtavat ja –välineet sekä intohimo näyt-
tävän käsityön tekemiseen takaavat asi-
akkaillemme yksilöllisen ja virheettömän 
lopputuloksen, viimeistä leikkaussaumaa 
myöten. Näin voimme huoletta kutsua 
itseämme ”pihanrakentamisen erikoisliik-
keeksi”.

PIHANRAKENTAMISEN ERIKOISLIIKE
“Jos tehdään, 

tehdään hyvää. 
Muuten ei tehdä 

lainkaan.”



Kun talosi rakentuu paikalleen, muodostuu taloa ympäröivä alue 
lopulta osaksi kotiasi. Siis pihaksi. Rakennusta ympäröivä pi-
ha-alue on tärkeä ja erityistä huomiota vaativa kotisi osa. Pihahan 
on se, jonka päällä kotisi vanhenee kanssasi. 

Oikealla tavalla rakennettu piha kasvattaa ympäröimänsä raken-
nuksen elinkaarta sekä nostaa omistamasi kiinteistön arvoa. Li-
säksi se voi hyvin suunniteltuna luoda talollesi näyttävän ja silti 
käytännöllisen alustan.

Teemme kodillesi pihan, joka 
huolehtii siitä.

Pihasi on kotisi syli
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Pihasi on  
ympäristö, jossa 

kotisi varttuu 
kanssasi.

Ole kuin 
kotonasi. 
Pihallasi.
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Pihasi on kotisi ainoa huone, joka näkyy ulospäin. Se antaa kodis-
tasi ensivaikutelman siellä vieraileville. Eihän kukaan saavu kotiisi 
kyläilemään ilman, että kulkisi pihan kautta. 

Pihasi on myös viimeinen osa kotiasi, jonka vieraat näkevät ja ko-
kevat poistuessaan. Muisto, joka jää viimeisenä mieleen.

Anna vaikutelma, josta jää hyvä 
muisto. Teemme pihastasi kotisi 
kädenojennuksen, joka kutsuu 
vieraasi peremmälle. 

Ensimmäinen huone, 
viimeinen vaikutelma
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…Ulkoa kuuluu 
sulkeutuvan auton oven 
ääni. Riennät ikkunaan 

katsomaan. Vieraasi 
saapuvat. Kuulet heidän 
puheensa ikkunan läpi. 

He ihailevat pihaasi.

Istut olohuoneen 
sohvalla. Keittiössä 

porisee kahvinkeitin. 
Odotat ystäviäsi 

kyläilemään…
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Se, mikä saa kotisi pihan asettumaan juuri oikeaan paikkaan, juuri 
oikeaan korkoon, juuri oikeaan linjaan ja juuri oikeaan muotoon, 
on ammattilaisen kokenein käsin tehtävä työ. Käsityö.

Pihanrakentaminen on lähes kokonaan käsityötä. Käsityöllä tar-
koitetaan materiaalien käsittelyä, asentamista ja työstämistä, val-
miin muodon hahmottamista ja täydellisyyttä hipovan lopputu-
loksen aikaansaavaa viimeistelyä. Yksilöllistä kokonaisuutta.

Avaa mielikuvituksesi. Me tarjoamme 
kädet, jotka tekevät mielikuvistasi 
totta.

Yksilöllistä muotoilua. 
Käsityötä.
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Kädet, jotka 
saavat kivenkin 

taipumaan.

Muoto, jonka 
määrää 

mielikuvitus, 
ei materiaali.
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Kotitalo voi olla kaupungissa, pienellä tontilla, naapurin välittö-
mässä läheisyydessä. Se voi olla luonnossa, avarassa ympäris-
tössä tai metsän puiden saartamana. Kotitalosi sijainnilla ei ole 
merkitystä. Kotisi ansaitsee sille sopivan pihan. Työtapa ratkaisee 
onnistumisen. 

Pihanrakennuksen tärkein vaihe on pihan perustustyö. Se tarkoit-
taa raakaa konetyötä. Oikeilla välineillä toimittaessa esteet, kuten 
puut, kannot, isot kivet, savi ja vesi eivät ole esteitä talosi elinym-
päristön, eli pihasi rakentamiselle.

Pois alta kivet ja 
kannot

Ota kivi sydämeltäsi ja anna se meille. 
Me teemme siitä pihasi.
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Kivi on 
ikuista.

Kivi.
Sydämeltä 

pihaasi.
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Oli kyse sitten massiivikivisistä pihakivistä, tai betonisista pihaki-
vistä, on kaikkien pihakivien pääraaka-aineena luonnonkivi. Luon-
nonkivi on raaka-aineena sekä elementtinä voimallinen, toimiihan 
se symbolina monelle asialle.  Ainakin varmuudelle, kestävyydelle 
ja luotettavuudelle.

Kivi on pitkäikäinen rakennusmateriaali. Hyvin tehty kivetys kes-
tää käyttöä sukupolvien ajan. Kivetys kestää myös katseen, sillä 
se vanhenee arvokkaasti. Patinoituu. Tuo parhaat puolensa esiin 
vielä vuosienkin päästä.

Materiaali, jonka 
luonto on testannut ja 
viimeistellyt

Kestävä piha. 
Kivestä.
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Paikallaan 
pysyvä kivi saa 
sammaloitua.

Muotoja, jotka 
luonto on 

viimeistellyt
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Ulos syömään 
vaikka joka 
päivä
Koti on paikka, jossa tehdään asioita yh-
dessä. Paikka, jossa on tilaa nauttia ja 
elää. Paikka, jossa voit rauhoittua itsekse-
si. Levähtää. Paikka, jossa on hyvä olla ys-
tävien ympäröimänä ja jakaa hyvää mieltä 
heidän kanssaan. Pihasi on osa kotiasi.
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Arjella on tapana uuvuttaa. Mikä olisikaan 
parempi tapa ladata akkuja, kuin nauttia 
kesäiltana lasi kuohuvaa ystävien kanssa. 
Ulkona. Omalla pihallasi.

Hengähdä
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“Piha voi olla enemmän 
kuin se, mitä ikkunasta 

näet”
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“Pihatiesi on kotisi 
sielun peili. Hymyilevää 

on helppo lähestyä.”
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Yksityiskohdat 
luovat eheän 
kokonaisuuden
Esineet, muodot, värit, materiaalit, kappa-
leet, kasvit ynnä muut. Ne ovat yksityis-
kohtia, joista muodostuu ympäristö, jossa 
elät. Yhdessä, ja oikein järjesteltyinä, ne 
luovat kokonaisuuden, jossa viihdyt.
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Yhteinen piha yhdistää
Taloyhtiö on monen kodin, eli talouden, eli 
ihmisen muodostama yhteisö. Se muodos-
tuu ihmisistä, joiden kodit ovat yhteisessä 
tilassa ja ympäristössä. Viihtyisä asuinym-
päristö on yhdessä asumisen tärkeä tuki-
pilari.   

Taloyhtiössä pihasi on myös naapurisi 
piha. Ruoho on kerrankin siis yhtä vihreää 
aidan molemmilla puolilla. Piha on paikka, 
jossa yhteisön ihmiset kohtaavat, tutustu-
vat ja vaihtavat kokemuksia ja kuulumisia. 
Jos piha on viihtyisä, naapurikin tuntuu 
mukavammalta. Jopa ystävältä.
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Haaveile,
inspiroidu 
ja toteuta.
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Haave on ajatuksissa hioutunut suunnitelma. Inspi-
raatio on rohkeutta ajatella haaveen toteuttamista. 
Toteutuksen on kuitenkin vastattava haavetta. Sinun 
tehtäväsi on haaveilla ja inspiroida itseäsi. Me toteu-

tamme haaveesi.

Turun Reunakivi- ja Laatta-asennus Oy

HAAVEISTA TOTTA

“Fici omnihicienem vo-
lupta alis nimendis ab 

in nes plat”
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Jousitie 1
20760 Piispanristi

www.turunreunakivi.fi
    0400 527 735
    0400 997 674

Seuraa meitä myös 
Facebookissa ja 
Instagramissa:

Turun reunakivi- ja 
laatta-asennus Oy @turunreunakivi


