
Yli sata vuotta kotimaista taimituotantoa
Harviala Oy tarjoaa monipuolisen valikoiman laaduk-
kaita kotimaisia ja ulkomaisia viherrakentamisen kas-
veja sekä korkealaatuisia tuotteita viher- ja ympäristö-
rakentamiseen.

Harviala-taimet ovat osa suomalaista viherrakennus-
kulttuuria. Taimia on toimitettu jo yli 100 vuoden ajan 
suomalaisiin kaupunkeihin ja kuntiin vehreyttämään 
ympäristöä. Paitsi kaupunkeja ja kuntia, palvelemme 
laajaa joukkoa suomalaisia viherrakentajia, rakennus-
liikkeitä sekä infra- ja maarakentajia eri puolilla Suo-
mea. Toiminta-ajatuksenamme on taata asiakkaillemme 
kaikki viherrakentamisen kasvit laadukkaasti kilpailu-
kykyiseen hintaan ja oikea-aikaisesti toimitettuna. Li-
säksi tarjoamme tarvittaessa täyden istutuspalvelun. 

Harviala Oy toimii tiiviissä yhteistyössä viheralalla 
toimivien yritysten ja järjestöjen kanssa. Näin saam-
me jatkuvasti uutta tietoa alalla tapahtuvista asioista ja 
pystymme kehittämään toimintaamme entistä parem-
maksi.

Ammattitaitoinen henkilökuntamme kiinnittää eri-
tyistä huomiota taimien alkuperään, laatuun ja kestä-
vyyteen. Nämä ovat tärkeitä tekijöitä valittaessa tai-
mia erilaisiin kohteisiin. Autamme myös valitsemaan 
oikean taimityypin, kokoluokan ja istutusajankohdan 
silloin, kun asiakas tarvitsee asiantuntija-apua. Harvia-
lan taimien tukkumyynti palvelee yrityksiä ja yhteisö-
jä, kuntia ja kaupunkeja.
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SEMPERGREEN kasvillisuusmatot soveltuvat viherka-
toille ja maanpeittokasvillisuudeksi. Maksaruohomatos-
sa on 10-12 erilaista maksaruoholajiketta ja ne kasvavat 
kookoskuitualustalla ja Sempergreenin kehittämällä 
erityisellä kasvualustalla. Kasvien peittävyys matosta 
on vähintään 95 %. Muita kasvillisuusmattoja on esim. 
maksaruoho-niittymatto, maksaruoho-yrittimatto tai 
maksaruoho-heinämatto. Viherkatoille Envire tarjoaa 
aina oikeanlaisen pohjarakenteen, joka takaa kasvilli-
suuden menestymisen ja viherkaton kukoistuksen vuo-
desta toiseen.

Sempergreen viherseinä on elävä taideteos, joka voi 
kasvaa sekä sisällä että ulkona. Elävät kasvit tuovat 
tutkitusti lisää viihtyisyyttä sekä ulko- että sisätiloihin. 
Elävät vihreät seinät, seinäpuutarhat, ovat yksi keino 
tuoda runsaasti elävää viheraluetta uudella tavalla elin-
ympäristöömme.

Envire on keskittynyt korkealaatuisten ympäristörakentamisen tuotteiden ja materiaalien maahantuon-Envire on keskittynyt korkealaatuisten ympäristörakentamisen tuotteiden ja materiaalien maahantuon-

tiin. Valikoimaamme kuuluu useita erilaisia tuoteryhmiä Suomesta sekä ulkomailta. Pyrkimyksenämme on tiin. Valikoimaamme kuuluu useita erilaisia tuoteryhmiä Suomesta sekä ulkomailta. Pyrkimyksenämme on 

tuoda asiakkaillemme tuotteita, jotka ovat ympäristöystävällisiä, visuaalisesti houkuttelevia sekä hinta-tuoda asiakkaillemme tuotteita, jotka ovat ympäristöystävällisiä, visuaalisesti houkuttelevia sekä hinta-

laatu -suhteeltaan hyviä. Sen vuoksi pyrimme tuomaan jatkuvasti valikoimaamme uusia ja innovatiivisia laatu -suhteeltaan hyviä. Sen vuoksi pyrimme tuomaan jatkuvasti valikoimaamme uusia ja innovatiivisia 

tuotteita itsenäisesti sekä asiakkailtamme saadun palautteen perusteella.tuotteita itsenäisesti sekä asiakkailtamme saadun palautteen perusteella.
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CROSS BOX -kivikoreilla on mahdollista tehdä näyttäviä 
pengerryksiä pihoille ja tonttien reuna-alueille. Esika-
satut ”perinteiset” Cross Box -kivikorit ovat edullisia ja 
helppoja asentaa.
Perinteistä kivikoria kapeammalla Cross Box -kiviaidalla 
rajaat näyttävästi alueita. Cross Box -kiviaidasta on saa-
tavana useita eri korkeuksia sekä värejä.

Envireltä saat myös toiveidesi mukaisin mitoin metalli-
sia suoja-aitoja sekä korkealaatuiset puiden kastelupus-
sit.

CROSS PANEL -AIDAT Enviren maahantuomalla Cross Panel -aitajärjes-
telmällä turvaat omaisuuttasi tehokkaasti ja varmasti. Aidat ovat kestävä 
ratkaisu esimerkiksi kouluihin, päiväkoteihin, puistoihin sekä teollisuus-
toimitilojen pihoihin. Muita käyttökohteita ovat esimerkiksi koirapuistot, 
urheilu- ja vapaa-ajanviettopaikat sekä erilaiset julkiset kohteet. Järjes-
telmään löytyy myös käynti-, ajo-, liuku- ja pikataittoportit.

CROSS DECO -koristeaitojen valikoimasta löytyy useita erilaisia koristeel-
lisia malleja esimerkiksi yksityispihojen rajaamiseen.
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KIVEYSTEN SAUMA-AINEET - Kovettuvat saumahie-
kat ja saumalaastit viimeistelevät pihan kiveysten sau-
maukset ja tekevät pihakiveyksestä huolitellun sekä siis-
tin. Kovettuvat sauma-aineet vähentävät rikkaruohojen 
läpikasvua ja hiekka pysyy paremmin saumoissa. Näin 
kiveys pysyy siistinä ja helppohoitoisena vuosikausia. 
Sauma-aineita löytyy useassa värissä niin betoni- kuin 
luonnonkivien saumaukseen. On kyse sitten jalankulku- 
tai raskaanliikenteen alueesta, löytyy valikoimastamme 
oikea tuote saumaukseen.

EXTERY Pöydät, penkit, pyörätelineet, roska-astiat - 
nämä kaikki löytyvät Extery-tuotevalikoimasta! Extery 
suunnittelee ja valmistaa kaupunkeihin ja julkisiin tiloi-
hin sopivia kalusteita. Kaupunkiympäristössä käytet-
täviltä tuotteilta vaaditaan pitkää ikää ja näyttävyyttä; 
Exteryn tuotteissa käyttämät sinkitty ja pulverimaalattu 
teräs tai harjattu ruostumaton teräs varmistavat, että 
tuotteet täyttävät edellä mainitut vaatimukset. Puu-
materiaaleiksi on valittavissa lehtikuusi, lämpökäsitelty 
saarni tai trooppinen puu.

GREEN CITY toimii vihreän kaupunkiympäristön ja vih-
reämmän kaupunkisuunnittelun saralla. Valikoimasta 
löytyy istutusastioita sekä -altaita lisätarvikkeineen, 
mutta myös erilaisia kasvillisuusvaijereita ja -verkkoja.
Istutusastioita on saatavana kuumasinkittynä, RAL-sä-
vyyn maalattuna sekä Corten-teräksestä valmistettuna. 
Vakiokokojen lisäksi tuotteita on saatavana asiakkaan 
toiveiden ja mittojen mukaan toteutettuna.

HANIT®  Vuodesta 1993 asti kierrätysmuovista tuot-
teita valmistanut Hahn Kunststoffe on vuosi vuodelta 
kehittänyt tuotteita niin rakentamisen kuin kaupunki-
kalusteiden saralla. Valikoimasta löytyy erilaisia lankku-
ja, rimoja, palkkeja ja profiileja mutta myös istutuslaa-
tikoita ja kalusteita, jotka kestävät vuodesta toiseen 
sään armoilla.
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