
HTM Yhtiöt Oy

HTM Sokkelit



HTM Yhtiöt Oy on vuonna 1981 
perustettu perheyhtiö. Vuosien 
kova työ on antanut jo toiselle 
yrittäjäsukupolvelle hienon 
mahdollisuuden toimia 
työntekijöiden, asiakkaiden, yhtiön 
ja yhteiskunnan hyväksi – ja se 
työ jatkuu…

HTM Yhtiöiden vuoden 2012 liikevaihto oli 45 milj. €
ja yrityksen palveluksessa on noin 110 työntekijää.
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YIT,  As Oy Tuuliviiri, Kaarina
Talo D, 104 jm, 800/420 x 550
Pisin muotti 12,7 m

Valmistamme sokkelimuotit, 
niiden raudoitteet ja tarvittaessa 
sokkelihalkaisut tehtaalla 
valmiiksi elementeiksi. Näin 
toimimalla säästämme 
työmaalla tehtävää työmäärää 
ja rakennusaikataulu nopeutuu. 

Elementtien maksimipituus on 
noin 12 metriä

Kun työmaalla pohja on tasattuna 
sokkelia varten, tulemme 
asentamaan muotit paikoilleen.



YIT,  As Oy Tuuliviiri, Kaarina
Talo E, 123 jm, 800/420 x 550
22 kpl, nosturi 4 h työmaalla

Valun jälkeen  tulemme purkamaan 
sokkelimuotit sekä mahdolliset purkujätteet 
pois työmaalta ja rakentaminen voi jatkua 
eteenpäin.



YIT,  As Oy Tuuliviiri, Kaarina
Viisi autokatosta a’ 25 jm
Antura 400 x 400 + sokkeli 400 x 100

Teollinen valmistus ja 
muottikierto mahdollistaa 
myös korkealuokkaisten 
muottien sekä liitososien 
kehittelyn sekä käytön.

HTM Sokkelit on kehittänyt 
oman muottijärjestelmän, 
joka mahdollistaa vahvat 
tukirakenteet ja 
liitoskappaleet. Se yhdessä 
ammattitaitoisten 
työntekijöiden kanssa 
mahdollistavat hyvän 
lopputuloksen.



Casaneera Oy, V-Wauhtipiste laajennus, Turku, 57 jm, 1000/600 x 650

Sokkelimuottien kanssa on mahdollista toimittaa 
betoniraudoitteet ja verkot samalla kertaa. Teräkset 
tarvittaessa leikattuna ja taivutettuna.



Rakennustoimisto Laamo Oy, Würth Center, Turku
Muottielementti 1200/600 x 650 123 jm
Painavin muotti 1200 kg

Muottielementtien rakenne tekee 

muotista jäykän ja tukevan rakenteen, 

joka kestää hyvin valun aiheuttaman 

paineen. Muotin alapäässä on myös 

teräs estämässä muotin leviämisen.

Muottielementit ovat valmistettu 

tehtaalla suunnitelmien mukaisesti 

oikeaan mittaan. Työmaalla elementit 

liitetään pulttiliitoksilla ja tehdään 

tarvittavat tuennat betonivalua varten. 

Muottielementtien liitoskohtien teräkset 

jatkamme määräysten mukaisesti.



TEPU 2000 Oy, Okt Ukkonen, Kaarina, 400x400 75 jm

Normaalisti omakotitalon sokkelit voidaan valaa vielä 
samana päivä, kun sokkelimuottien asennus on aloitettu. 
Näin toimimalla säästämme työmaalla tehtävää työmäärää 
ja rakennusaikataulu nopeutuu.



www.htmyhtiot.fi

etunimi.sukunimi@htmyhtiot.fi

Haluamme rakentaa tulevaisuutta yhdessä 
asiakkaittemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa –

tervetuloa mukaan!

HTM Sokkelit
Jouni Lehtonen
050 4527 445

HTM Raudoitteet
Ossi Koivisto
0400 824 153

HTM Paalut
Esa Raunio

050 3434 810


