HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Kivi- ja viherrakentaminen lisää
viihtyisyyttä ja turvallisuutta
Kaikki pihan rakenteet pohjasta pintaan ja suunnittelusta toteutukseen – siinä salolaisen Viher-Inka Oy:n toiminnan ydinajatus. Viherrakentamisen ammattilaiskolmikko Kari Nore, Juha Willberg ja Antti Nyman urakoivat yritysasiakkaiden ja julkisen sektorin tilaajien lisäksi muun muassa
taloyhtiöille, isännöitsijöille ja yksityisasiakkaille.
– Pihoille tehtävät pinnat vaihtelevat eri kohteissa. Eläviä pinnoitteita on saatavana myös valmiina mattoina, esimerkiksi erilaisina perennamattoina, kunttaeli metsänpohjamattoina sekä
siirtonurmina, Kari Nore kertoo.
Viher-Inkan työryhmät kiertävät pääsääntöisesti Salon, Turun ja Lohjan seudulla. Yksi ryhmä työskentelee pysyvästi Turun
seudulla asuntotuotannon uudiskohteiden parissa, toinen keskittyy vakituisten kohteiden viheralueiden hoitoon ja ylläpitoon. Noren vetämä, saneerauskohteisiin
erikoistunut ryhmä on tehnyt pitkään töitä yhdessä.
– Jokainen tietää paikkansa
ja tekee osuutensa huolella. Yksi työläimmistä saneerauskohteistamme on Joensuun kartano, jossa teimme laajan puistorestauroinnin. Pyrimme säilyttämään historiallisesti merkittävien
kohteiden ominaispiirteet pihapiiriä myöten.
Esimerkiksi Perniön Kosken kartanolla kivikäytävien pintamateriaaleja valittaessa mietittiin tarkkaan, miten ne sopi-

Viherrakennustöitä tehdään niin historiallisissa, suojelluissa kohteissa kuin uudisrakennustenkin pihapiirissä. Työn touhussa Tapio Saarinen (vas.), Juha Willberg ja Kari Nore.

vat historialliseen ympäristöönsä.
Myös niiden käytettävyys ja huollon helppous painoivat vaa´assa.
Suojellussa kohteessa Museovirastonkin mielipide oli huomioitava. Valituksi tullut graniittinen nupukivi kestää seuraavatkin sukupolvet.

Kädenjälki on ammattilaisen käyntikortti
Kova kilpailutilanne haastaa tekijänsä päivittäin. Viher-Inkassa
lähtökohtana pidetään asiakkaan
toiveiden täyttämistä parhaalla
mahdollisella tavalla.
– Asiakkaan mielessä olevas-

ta unelmien pihasta tai luonnoksesta lähdetään paikan päällä viilaamaan yksityiskohtia ja valitsemaan sopivia materiaaleja. Esteettisyyden lisäksi on huomioitava kulkureittien turvallisuus, hoi-

dettavuus ja kestävyys, Kari Nore muistuttaa.
Viher-Inkan tilauskirja on
täynnä vuoden loppuun saakka.
Isoissa maanrakennusurakoissa
apuun saapuvat vuosien varrella
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– Kiviset käytävät ja portaat ovat
helppohoitoisia ja kulutusta kestäviä, Kari Nore esittelee.
luotettaviksi todetut aliurakoitsijat. Asiakaskuntakin on tuttua 30
vuoden ajalta.
– Olemme oikeastaan tehneet 30 vuotta ilmastotekoja.
Julmettu määrä istutettuja puita
ja pensaita on ollut tehokas keino torjua ilmastonmuutosta. Näihin vuosiin on mahtunut iso määrä erilaisia kohteita laajoista uur-

nahauta-alueista ja muistolehdoista aina yksityisiin pihoihin.
Viher-Inkan väki puhuu mielellään yhteistyökyvystä ja asiakaslähtöisyydestä.
– Kädenjälkemme puhukoon
puolestaan. Puskaradiossa työtämme rummuttavat tyytyväiset
asiakkaat ovat parasta markkinointiväkeä.

