SERTIFIOITUA
AMMATTITAITOA

MAALLA JA
METSÄSSÄ

ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 /
Metsäalan urakoinnin yhtenäiset auditointikriteerit

Olemme maanrakennuksen ja metsäurakoinnin
ammattilainen, joka on hoitanut vaativiakin
puunkorjuu- ja maanrakennusurakoita
laadukkaasti jo yli 30 vuoden ajan.
Palvelemme yksityistä ja julkista sektoria sekä
teollisuutta pääosin Raahen ja Pohjois-Suomen
alueilla, tarvittaessa myös muualla Suomessa.
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Meillä on alan parhaat työntekijät, hyvä
työilmapiiri sekä viimeisimmän teknologian
mukaiset työmenetelmät ja koneet.
Toimimme vastuullisesti ja panostamme
ympäristöystävällisyyteen.
Laatu on meille sydämen asia.

Katso video toiminnastamme
skannaamalla QR-koodi:

ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 Metsäalan urakoinnin yhtenäiset auditointikriteerit

Veljekset Kellola Oy on laadukas,
tehokas ja joustava täyden palvelun
maansiirto- ja puunkorjuuyritys.
Tuotamme lisäarvoa asiakkaillemme
myös vaativilla työmailla.
Maansiirron ja puunkorjuun osaaminen
lähtee hyvistä työmenetelmistä,
kuljettajien ammattitaidosta, intohimosta alaan ja uuden oppimiseen
sekä tehokkaasta suunnitelmien
toteuttamisesta kattavalla ja
nykyaikaisella kalustolla.
- Kyösti Saarijärvi, toimitusjohtaja

Puunkorjuun
ammattilainen
Olemme täyden palvelun puunkorjuuyritys,
jonka laadukas työnjälki tuottaa huomattavaa lisäarvoa metsäyhtiöille sekä
metsänomistajille.
Koneellisen hakkuun ja puunkorjuun lisäksi
voimme tarjota myös leimikon suunnittelun
ja tarvittaessa toteuttaa leimikon kokonaisuutena puukaupasta jälkitöihin.
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www.veljeksetkellola.fi

Marko Kellola aloittaa maanrakennus- ja metsäurakoinnin.
Veljekset Kellola ay perustetaan, omistajat Marko ja Mikko Kellola.
Sopimus paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa.
Sopimus Junnikkalan sahan kanssa.
Yritys muuttuu osakeyhtiöksi: Veljekset Kellola Oy.
Aloitamme kaivostyömaalla.
Juha Kellola osakkaaksi.
Aloitamme tuulivoimalatyömaalla.
Sopimus Metsähallituksen kanssa, korjaamohallit rakennetaan.
Urakointi Hanhikivellä (ydinvoimalatyömaa) alkaa.
Kyösti Saarijärvi toimitusjohtajaksi.
PKY-LAATU-sertifikaatit saadaan.

Maanrakennuspalvelut
vaativiinkin kohteisiin
Olemme ketterä ja luotettava maanrakennuksen
ammattilainen. Olemme erikoistuneet esimerkiksi massojen siirtoon, erilaisten työmaiden
infrastruktuurin rakentamiseen, teiden parannus- ja rakennetöihin sekä erilaisten altaiden
rakentamiseen.
Toteutamme suuremmatkin urakat kokonaisvaltaisesti, yhteistyössä eri rakennusalatoimijoi-

den kanssa. Työt tehdään kustannustehokkaasti
ja nopeassa aikataulussa, laadusta tinkimättä.
Osaavat kuljettajamme tekevät työtään suurella
sydämellä ja ammattitaitoisesti omaa
kalustoamme käyttäen.
Maa ja kiviainestoimintamme hoitaa Rannikon
Konepalvelu Oy. Ota yhteyttä puh. 050 304 2455
tai myynti@rannikonmaaaines.fi

Huolto ja
kunnossapito
Tehokas korjaamomme hoitaa oman kalustohuoltomme nopeasti ja tehokkaasti. Hydrauliikka- ja pneumatiikkatarvikkeiden valikoimamme
letkuista liittimiin on yksi alueen kattavimmista.
Tarjoamme tätä palvelua myös muille.
Kysy lisää!

ViTe Oy

Puh. 0400 506 351  visa.karekivi@gmail.com

JUKKA HYVÄRINEN 040 418 5180
JUSSI PELTONEN 050 407 6976
KENT HÄGGBLOM 0400 568 797
ANDRÉ BERGDAHL 050 442 4555

Veljekset Kellola Oy
Briefly in English
Veljekset Kellola Oy is an earthworks and forestry contracting company with 30 years of
specialist experience in demanding harvesting and earthworks projects.
We employ the best professionals and invest in high-quality, productive working conditions
and advanced technological solutions and machinery. Corporate responsibility and sustainability
are at the heart of everything we do.
Harvesting services
Besides automated harvesting operations, we
offer harvesting planning and, if necessary,
manage the entire cycle from the timber sales
contract to post-harvest work.

Kuva: Fennovoima

Earthworks services
We are an agile and reliable earthworks
contractor. We specialise in soil removal, site
infrastructure construction, road improvement
and upgrade and the construction of basins.
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Erikoiskuljetukset Pohjoismaissa
* RASKAAN KALUSTON HUOLLOT,
KORJAUKSET JA JARRUSOVITUSAJOT
SISU MERKKIHUOLTO, VARAOSAT
Jarmo Eskola • 0400 580 760
jarmo.eskola@jaresko.fi
Siikajoki, Karinkanta

www.jaresko.fi

Teemu Lumiaho 0400 182 250

Veljekset Kellola Oy
+358 40 305 3211
Maanrakennuspalvelut /
Earthworks services
+350 400 184 515, +358 40 180 7046
Metsäkoneurakointi, puunkorjuu /
Forest machinery operations, harvesting
+358 50 367 1027, +358 40 563 8494
Puukauppapalvelut / Timber sales
+358 45 807 9798
TOIMISTO / OFFICE:
Softpolis Raahe
Rantakatu 8 A (Ovi 2, 4. kerros)
92100 Raahe, Finland
KORJAAMOHALLI / REPAIR WORKSHOP:
Romuperäntie 104
92260 Kopsa, Finland
+358 40 305 3211

Rahoitamme työkoneita laidasta laitaan,
myös käytettyjä.

secto.fi

• www.jssuomi.fi

www.veljeksetkellola.fi

