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Asta Rakentaja -messut 2018, Siklatalot Oy, osasto A1038 
 
 

Sikla arpoo talon ikiomaksi – arvo yli 200 000 
euroa 

 
Rakennus- ja talotekniikka-alan konserni Sikla Oy juhli viime lokakuussa 10-vuotispäiviään. 
Juhlavuoden kunniaksi Sikla halusi laittaa hyvän kiertämään ja julkaisi marraskuussa Suomen 
mittakaavassa ainutlaatuisen omakotitaloarvonnan. 
 
– 10 vuotta sitten Siklalla oli toimistohuone, jossa oli kolme ihmistä ja tulostin. Saimme valtavan 
innostuksen omakotitalosta unelmoivilta asiakkailtamme, ja se innostus on siivittänyt meitä tämän 
kymmenen vuoden ajan. Te asiakkaat luotitte meihin ja nyt haluamme antaa jotain takaisin. 
Päätimme järjestää taloarvonnan, kertoo Siklatalot Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Mällinen.  
 
Arvonnan palkintona on 90-neliöinen Siklan täysvalmis-konseptilla rakennettava omakotitalo, joka 
on arvoltaan yli 200 000 euroa. Talo rakennetaan nimensä mukaisesti täysin valmiiksi, 
ulkomaalauksia ja pihanurmikoita myöten. Taloarvontaan voi osallistua Siklan nettisivuilla 
osoitteessa www.sikla.fi/taloarvonta 31.3.2018 saakka. 
 
Halukkaat voivat käydä osallistumassa arvontaan myös Asta Rakentaja -messujen osastolla A1038, 
jossa Siklatalojen edustajat ovat kertomassa lisää Siklan tavasta toimia. Pirkanmaalla, Pohjois-
Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Uudellamaalla toimiva Siklatalot tarjoaa markkinoiden laajimman 
täysvalmiin talopakettiratkaisun. Se tarkoittaa, että Siklatalot huolehtii kaikesta, lupahakemuksista 
nurmikonkylvöön asti. Siklataloilta saa yhdellä sopimuksella myös koteja, johon kuuluu talon lisäksi 
tontti.   
 
Lisätietoja:  
 
- Haastattelut (ei paikan päällä messuilla): Jarkko Mällinen, toimitusjohtaja Siklatalot Oy,  

puh. 040 017 0667, jarkko.mallinen@sikla.fi 
 

- Lisätiedot ja materiaalipyynnöt: Marjut Kostilainen, markkinointi ja viestintä, 
puh. 040 130 5165, marjut.kostilainen@sikla.fi  

 
- Siklatalot Oy:n osasto A1038 

 
Sikla on kasvava ja vakaalla pohjalla toimiva rakennus- ja talotekniikka-alan konserni – tulevaisuuden 
rakentaja. Siklatalot Oy on yksi Suomen suurimmista pientalotoimittajista. Siklatilat Oy on puolestaan 
erikoistunut asunto- ja toimitilatuotannon lisäksi koulujen sekä hoiva- ja päiväkotien rakentamiseen. 
Siklatec Oy toimittaa talotekniikkaa molempien yhtiöiden rakennuskohteisiin. Konsernin liikevaihto 
vuonna 2017 oli noin 65 miljoonaa euroa, ja budjetoitu liikevaihto vuodelle 2018 nousee noin 100 
miljoonaan euroon. 
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