Viher- ja ympäristökentajat ry:n kuuluu yli 130 suomalaista yritystä,
joiden toiminta on keskittynyt viher- ja ympäristörakentamiseen,
kivirakentamiseen sekä viheralueiden hoitoon. Osalla jäsenyrityksistä toimintaan kuuluu myös pihasuunnittelu ja konsultointi.
Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet viherrakentamisen laatu- ja
ympäristöohjelmaan, osalla jäsenyrityksistä on säännöllisesti auditoitava laatujärjestelmä. Viher- ja ympäristökentajat ry:n jäsenyritykset hoitavat yhteiskunnalliset velvoitteensa moitteettomasti.

Infrarakentajat
Viher- ja ympäristörakentajat ry:n jäsenet tekevät mielellään yhteistyötä
infrarakentajien kanssa. Yhteistyö
on mahdollista tarjoamalla yhteisiä
urakoita tai jakamalla urakka pääja aliurakkaan tai tekemällä erilliset
urakat siten, että toinen urakka jatkuu saumattomasti toisen päätyttyä
yhteisesti sovittujen urakkarajojen
mukaisesti.

•
•

Viher- ja ympäristörakentajat ovat
monipuolisia rakentajia, joiden palveluita ovat esimerkiksi

•
•
•
•

•
•
•
•
•

konsultointikäynnit
osa yrityksistä tekee myös  
suunnittelua
puiden ja pensaiden leikkaus
piha-alueiden kokonaishoito
talvikunnossapito
pääurakoitsijana saneerausurakat sisältäen salaojitus-, kuivatus ja putkitustyöt
leikkipaikkojen tarkastukset,
huollot ja uusimiset
kivi- ja puurakentaminen
vesirakenteet
valaistus
erikoiskohteet, kuten viherkatot
ja hulevesirakenteet

Julkisyhteisöt
Viher- ja ympäristörakentajat ry:n
jäsenillä on monipuolista ammatillista osaamista. Jäsenyrityksistä löytyy yrityksiä toteuttamaan niin isoja
kuin pieniä viherrakennus- ja hoitourakoita. Yritykset urakoivat pienistä
pihoista laajoihin puisto- ja muihin
viheraluekohteisiin sekä hoitavat viheralueita kaikkina vuodenaikoina.

Jäsenyrityksistä osalla on Rala ry:n
viher- ja ympäristörakentamisen pääurakoitsijastatus.

Osalla yrityksistä on valmius pääurakoitsijaksi, osa voi olla mukana aliurakoitsijana.

Viher- ja ympäristörakentajat ry:n jäsenistä osa on myös infrarakentajia,
osa tekee läheistä yhteistyötä infraalan yrittäjien kanssa.

•
•

Maanlaajuinen yrittäjien verkosto, lähes 140 yritystä.
Luotettavia kumppaneita, sillä
yritykset ovat joko Rala ry:n tai
Tilaajavastuu.fi:n jäseniä.

Rakennusliikkeet
Piha on asunto- ja kiinteistöyhtiön
käyntikortti, joka korkeatasoisesti toteutettuna ja hoidettuna nostaa
kiinteistön arvoa, jolloin asunnot ja
huoneistot menevät hyvin kaupaksi.
Valitse luotettava ja osaava kumppani
toteuttamaan pihakohteesi - ota meihin yhteyttä.
Viher- ja ympäristörakentajat ry:n jäsenyrityksissä on laajaa erikoisosaamista, kohteeseen sopivat koneet ja
laitteet. Jäsenyritykset pystyvät toteuttamaan vaativatkin työt tiukkojen
aikaraamien puitteissa aikataulussaan.
Hallitsemme vaativat erikoisasiat, esimerkiksi leikkipaikkojen turvallisuusnormit.
Koulutamme henkilöstöämme ja pystymme vastaamaan uusiin erikois-

osaamista vaativiin työtehtäviin, esimerkiksi ohuista maksaruohokatoista
vaativiin kattopuutarhoihin ja kansipihojen toteutuksiin. Rakennam
me
myös erilaisia hulevesien käsittelyratkaisuja, maanpäällisistä viivytysaltaista maanalaisiin lokerikkoihin.
On tärkeää, että maanalaiset perustustyöt tehdään paikan vaatimusten
mukaisesti. Hyvillä perustustöillä vältetään jatkossa ongelmia.
Suosittelemme asunto- ja kiinteistöpihoissa tekemään aina tarkat
suunni
telmat määrälaskelmineen ja
työselostuksineen. Niiden perusteella
voi pyytää urakkatarjouksia ja jätetyt
tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia. Urakkatarjouksia pyydettäessä on järkevää ratkaista työnjako
mahdollisen infrarakentajan ja viherrakentajan kesken.

Etsi rakentajaa www.vyra.fi/rakentajahaku

Kiinteistö- ja taloyhtiöt
Viher- ja ympäristörakentajat ry:n jäsenillä on monipuolista ammatillista
osaamista. Jäsenyrityksistä löytyy
yrityksiä toteuttamaan niin isoja kuin
pieniä projekteja.

•
•
•

Osalla jäsenyrityksistä on Rala ry:n
viher- ja ympäristörakentamisen pääurakoitsijastatus.
Teemme valmiissa asunto- ja kiinteistöyhtiöissä muun muassa
•
•
•
•
•

konsultointikäyntejä
osa yrityksistä tekee myös
suunnittelua
puiden ja pensaiden leikkausta
piha-alueiden kokonaishoitoa
talvikunnossapitoa

pääurakoitsijana saneerausurakoita sisältäen salaojitus-, kuivatus ja putkitustyöt
leikkipaikkojen tarkastuksia,
huoltoa ja uusimisia
kivi- ja puurakentamista

Jos kiinteistö- tai taloyhtiö suunnittelee suurempaa peruskorjausta kuin
esimerkiksi vuosittaista pensaiden
tai puiden leikkuuta, suosittelemme
teettämään peruskorjauksesta suunnitelman, johon liitetään määrälaskelmat ja työselostukset.
Tarkoilla suunnitteluasiakirjoilla urak
ka voidaan kilpailuttaa ja saada vertailukelpoisia tarjouksia.

Yksityisasiakkaat - puutarhaunelma.fi
Noin puolet Viher- ja ympäristörakentajat ry:n jäsenyrityksistä palvelee yritysten ja julkisyhteisöjen
lisäksi yksityisasiakkaita ja osa on
erikoistunut nimenomaan yksityispihojen suunnitteluun, rakentamiseen
ja hoitoon - he toteuttavat sinunkin
puutarhaunelmasi!

Löydät asuinpaikkaasi lähellä toimivat yritykset www.puutarhaunelma.fi
-sivuilta kohdasta Etsi viherrakentaja.
Sivulla löydät monipuolisesti tietoa
pihasuunnittelusta, -rakentamisesta,
materiaaleista, kustannuksista ja pihan hoidosta.

Lue lisää verkosta www.vyra.fi

