
Betonielementit maatalouteen, 
teollisuuteen ja asumiseen



Juuret maalla

Toimintamme alkoi 1970-luvulla, kun maanviljelijät Kauko ja Terttu Hietalahti 
ryhtyivät hankkimaan lisäansioita maansiirtotöistä. 

Kymmenkunta vuotta myöhemmin he ryhtyivät nuorimpien poikiensa kanssa  
valmistamaan betonielementtejä, jotka nousivat nopeasti päätuoteryhmäksi. 

Tuotanto- ja varastotilaa on yhteensä noin 8000 m2. 

Kauko-isä, Erkki, Paavo (takana) ja Simo vuonna 1983 mylläämässä betonia. 
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www.hartman.�
Kokkola     (06) 831 0666
Toholampi  (06) 881 7700
Kannus      (06) 873 770

Luotettavaa maatalouskauppaa yli 30 vuotta 

Olemme mukana 
maatilan rakennus-
projekteissa.

Veteli  044 7475 288
Lohtaja 044 7475 240

Hietalahti ja Pojat Oy on halsualainen perheyritys,  
joka myy, suunnittelee, valmistaa, kuljettaa ja asentaa  
laadukkaita betonielementtejä teollisuus-, maatalous- ja 
talonrakentamiseen. 

Panostamme jatkuvasti tuotantomme kehittämiseen, jotta 
pystymme palvelemaan asiakkaitamme tehokkaasti ja 
joustavasti sovitussa aikataulussa. 

Tuotantoamme ohjaa SFS-Inspectan sertifioima  
laatujärjestelmä. 

Työntekijöitä palveluksessamme on noin 40.

Tuotanto- ja varastotilaa on yhteensä noin 8000 m2. 



Maatalousrakennukset

Yhteistyössä muiden 
maatalousrakentamisen 
ammattilaisten kanssa 
saadaan hyvä lopputulos

Pellon Group Oy | Puh. 06-483 7555 | www.pellon.com
Pellon nostoikkunat

lantaraapat

lantarobotti

betoniritilät

Elementtitoimituksia täydentääksemme tuotantoomme kuuluvat myös ovien 
ja ikkunoiden valmistus ja asennus sekä elementtien elastinen saumaus.



www.termater.fi

Kotimainen navettasuunnittelijoiden, teknologia- 
ja rakennusteollisuuden sekä navettarakentami-
seen erikoistuneiden rakennusfirmojen allianssi.
Avaimet käteen rakennusprojektihallinta
www.apilapihatto.fi

Betonielementit ovat varma ja kestävä 
valinta maatalousrakentamiseen. 
Meillä on runsaasti kokemusta muun 
muassa navettojen, lietesäiliöiden ja 
laakasiilojen rakennushankkeista.

Toimitusvarmuuden takeena  
on ammattitaitoinen asennus-
ryhmämme, joka suorittaa  
elementtien asennukset ja  
kuljetukset omalla kalustol-
lamme ripeästi ja varmasti.



www.morenia.fi 

Kestävästi kivestä
– suomalaisesta kivestä.

Teollisuushallit

Kaikenkokoiset hallit räätä-
löitynä tarpeittesi mukaan, 
joko erillisellä rungolla tai 
itsekantavilla elementeillä.



www.paroc.fi

Talonrakentaminen

Meiltä saat talonrakentami-
seen yksilölliset elementti-
ratkaisut omien toiveidesi 
mukaisesti.



Adding Value to Concrete

Osana maailman suurinta 
kemian alan yritystä BASF 
Rakennuskemikaalit on 
markkinajohtaja betonin 
lisäaineissa. Olemme 
sitoutuneet tarjoamaan 
betonin lisäaineratkaisuja, 
jotka kehittävät betoni-
teollisuutta eteenpäin. 

Jatkuvan betonin lisäainei-
den tutkimus- ja kehitys-
työn ansiosta lisäämme 
betonin arvoa. 
BASF on markkinaorien-
toitunut yritys, joka on 
keskittynyt asiakkaan 
tarpeiden ja ongelmien 
ratkaisemiseen. 

Räätälöity ratkaisu 
                  jokaiseen haasteeseen!

BASF Oy
PL 94, Lyhtytie 3, 11101 Riihimäki
Puh. 010 830 2000, fax. 010 830 2050
www.basf-cc.fi

Hietalahti ja Pojat Oy
Hietalahdentie 46, 69510 HalSua

Maatalouselementit

• eristetyt seinäelementit
• väliseinäelementit
• kuiluelementit
• antura-kivijalka-kuiluelementit
• laakasiiloelementit
• lietesäiliöelementit
• lantalaelementit

Teollisuus- ja taloelementit

• eristetyt seinäelementit
• väliseinäelementit
• sokkelielementit
• kellarikerroselementit
• pilarit

Elementtien julkisivut mm.:

• eriväriset pesubetonipinnat
• harjattu harmaa
• tiilipinta
• matriisi

p.  (06) 860 5000
f.  (06) 860 5070 
hp@halsua.fi
www.hietalahtijapojat.fi

tarjouspyynnöt: 
myynti@hietalahtijapojat.fi
040 8345 106


