
25 vuotta yksilöllistä hirsi- ja talonrakennusta!

Ajo-ohjeet meille takasivulla ➥

Kovia
juhlatarjouksia, 

esittelyjä.

Rokkatarjoilu
300 

ensimmäiselle

Arvonta!Kävijöidenkesken arvommehirsisen pirttiryhmänarvo 300e 

Tämäkin näyttävä kokonaisuus on 
Siekkelin Puutyön toteuttama.
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Kaikki alkoi kotitilan navetassa 
Selänpäässä vuonna 1983, jonne 
Timo Siekkeli perusti yrityksensä 
Siekkelin Puutyön. Pian navetan 
seinät tulivat vastaan kun yri-
tyksen pyörät lähtivät vauhdilla 
pyörimään. Seuraavana vuonna 
valmistui Valkealan Kansikkaan 
kylään nykyaikainen 360 neliön 
puutyöhalli.

- 25 vuoden aikana erikoismittais-
ten ovien, ikkunoiden ja niiden kar-
mien valmistamisella aloittanut yh-
den miehen yritys on kasvanut 19 
henkilöä työllistäväksi, 17 maahan 
hirsitaloja ja -mökkejä valmistavak-
si yritykseksi. Lisähalleja, hirsihalli, 
varasto, lämpökeskus ja toimisto-
rakennus ovat nousseet alueelle 
yrityksen jatkuvan kasvun tahdis-
sa, luettelee toimitusjohtaja Timo 
Siekkeli.

- Kun vielä vanhemman veljeni 
Keijon Siekkelin Saha on laajentu-
nut naapurissa, niin Kansikkaan ky-
läraitin varrella on tänään merkittävä 
puuteollisuusalue. Toiminta laajeni 
vuonna 2000 Luumäen Taavettiin, 
jonne perustettiin monipuoliseen 
rakennussahatavaraan erikoistunut 
Kymi Logmen Ltd. joka työllistää 
viisi henkilöä, kertoo Siekkeli.

- Perustin yritykseni huomattuani, 
että markkinoilla tarvitaan yksilölli-
siä ratkaisuja ja joustavaa palvelua. 
Tämän päivän asiakas haluaa, että 
hänen unelmansa myös rakentami-
sessa toteutetaan. Harvoin suoraan 
tuoteluetteloista tai talo/mökkiesit-
teistä löytyy sellaista ratkaisua, 
joka sellaisenaan kelpaa asiakkaal-
lemme Suomessa ja maailmalla. 
Sen tietää Siekkelin Timo, muiden 
hirsituotteiden lisäksi 200 hirsistä 
mökkiä/taloa vuodessa valmistava 
yrittäjä.

- Yhä useampi asiakkaamme 
haluaa täydellistä palvelua avaimet 
käteen -periaatteella.

Oma pelkkä asennusporukkam-
me ei enää riitä, vaan olemme luo-
neet laajan yhteistyökumppaneiden 
verkoston.  Nämä maanrakentajat, 
muurarit, sähkö-, lvi-asentajat, maa-
larit, siivoojat takaavat asiakkaal-
lemme hänen unelmansa vaivatto-

man ja joustavan toteuttamisen.
- 25 vuoteen on mahtunut vauhtia 

ja mielenkiintoisia tilanteita.  Valkea-
lan Yrittäjät ry on valinnut MEIDÄT 
taannoin vuoden yrittäjäksi. Haluan 
korostaa meitä, koko osaavaa ja 
hyvää porukkaamme. Sen ansios-
ta jatkuva kasvumme ja laajenevat 
markkinamme ovat onnistuneet. 
Tulevaisuutemme asiakkaan yksi-
öllisten, pienenpienten tai suurten 
hirsiunelmien toteuttajana näyttää 
positiiviselta.

- Kutsun Sinut viettämään kans-
samme 25-vuotisjuhlaamme lauan-
taina 15.11. klo 10-14.

 Luvassa on juhlatarjouksia, ar-
vontaa, mielenkiintoinen ja suosittu 
tervanpoltto, 300 nopeimmalle her-
nerokkaa, yms. Juhlatunnelmaam-
me vauhdittaa pikajuoksija, Val-
kealan oma poika, Visa Hongisto. 
Hänen sponsoritiiminsä vetäminen 
tuo tällaiselle kiireiselle yrittäjälle 
mielenkiintoista vaihtelua ja vauhtia 
vapaa-aikaan.

Olet lämpimästi tervetullut
toteuttamaan hirsiunelmasi
meillä ja juhlimaan kanssamme!
Toivottaa Siekkelin Timo ja koko 
Siekkelin Puutyön väki

Siekkelin Puutyöltä saat
hirrestä valmistettuja
-  taloja ja mökkejä
-  aittoja, varastoja ja katoksia
-  kylpypaljuja yms. hirsituotteita
  sekä
-  mittatilausovia ja -ikkunoita

-  mittatilausportaita
-  sahatavaraa myös kyllästettynä

Tutustu meihin ja tuotteisiimme
osoitteessa www.siekkelinpuutyo.fi
tai ota yhteyttä
Siekkelin Puutyö Ky,
Kansikkaantie 450, 46230 Valkeala, 
Puh. (05) 338 213, faxi (05) 338 215, 
timo.siekkeli@siekkelinpuutyo.fi

25 vuotta asiakkaan yksilöllisiä 
hirsiunelmia toteuttamassa

Siekkelin Puutyön ja Timo Siekkelin yrittäjätaival alkoi Selänpääläisessä navetassa 
vuonna 1983. Työntouhussa vasemmalla isoveli Keijo Siekkeli, itse Timo Siekkeli 
ja Keijon poika Riku, joka jatkaa nykyisin nuorena opittuja taitojaan isänsä kanssa 
Siekkelin Sahalla.

Vuonna 1986 hankittiin ensimmäinen hirsikone. Uuden koneen saloihin tutustumassa Aarni Ahola (vas.) ja Timo seuraa tilan-
netta aitiopaikalta.

Siekkelin Puutyön konttorijoukot: Riitta Siekkeli vastaa taloushallinnosta, suunnittelu ja rakenteet kuuluvat Aki Raussin reviirille, Jouko Taavila vastaa mm. mökki-, 
ikkuna-, ovi- ja porrasmyynnistä, toimitusjohtaja Timo Siekkeli on omien sanojensa mukana yrityksen joka paikan höylä sekä talo/mökkimyyjä.
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Vuosi 1994 on merkittävä virstan-
pylväs Siekkelin Puutyön 25-vuo-
teisessa historiassa. Tuolloin 
toukokuussa Siekkelin Timolle 
tuli ensimmäinen tiedustelu hir-
sitaloista Japaniin. Ja jo heinä-
kuussa ensimmäinen asiakkaan 
toiveiden mukainen hirsitalo oli 
matkalla toiselle puolelle maa-
palloa. Heti elokuussa lähti toinen 
talo Japaniin ja näin ”maailman-
valloitus” alkoi ripeästi. 

 - Japanista alkanut vienti on kasva-
nut jatkuvasti. Liikevaihdostamme 
se tuo jo reilut 20%. Vientiagenttim-
me espoolaisen Logmakersin Juha 
Auramo on häärännyt tuloksek-
kaasti heti vientitoimintamme alusta 
alkaen, kiittelee Timo Siekkeli. 

- Jo 17 maahan ympäri maapal-
loa on noussut Siekkelin Puutyön 
hirsirakennuksia. Japani on tällä 
hetkellä toiseksi suurin vientimaa 
Ranskan jälkeen.  Eksoottisemmis-
ta vientimaistamme voisi mainita 
Etelä-Korean ja uutena lupaavana 
kohteena Kazakstanin. Uusia mie-
lenkiintoisia vientimaita kuten Kii-
naa kiikaroidaan jatkuvasti. Oikean 
paikallisen yhteyshenkilön löytymi-
nen on vientimarkkinoilla kaiken A ja 
O. Yhteistyömme herra Takahashin 

kanssa Japanissa on poikinut vuo-
sien varrella jo satoja hirsitalokaup-
poja, laskeskelee vientiagentti Juha 
Auramo.

- Eri puolilla maailmaa rakennus-
määräykset ja asiakkaiden miel-
tymykset ovat kovin erilaisia, jopa 
erikoisia näin suomalaisesta vink-
kelistä katsottuna. Mutta onneksi 
Siekkelin Puutyö on aina panosta-
nut yksilölliseen ja joustavaan pal-
veluun. Nehän ovat ohittamattomia 
myyntivaltteja kaikkialla maailmas-
sa, tietää vientiagentti Auramo.

Vienti vetää ja näyttelee 
jatkuvasti kasvavaa osaa

Jo 17 maassa Siekkelin kädenjälki näkyy

Matkamuistoksi Timo Siekkeli sai epäi-
lyttävästi ruokalistaa muistuttavan pa-
perin. Siitä kuitenkin jokainen voi itse 
lukea elämän viisauksia ja menestyksen 
toivotuksia.

Japanin markkinointivastaava Yoshinori Taka-
hashi (vas.), vientiagentti Juha Auramo ja Timo 
Siekkeli ihastelemassa Japanin maisemia juuri 

valmistuneen hirsitalon parvekkeelta.

Ainakin viittä kieltä 
taitava italialainen 
Mario Olimpico 
on Siekkelin Puu-
työn palkkalistoilla 
ja työskentelee 
Espoossa Log-
makersin tiloissa 
markkinoimassa 
hirsitaloja maail-
malle.

Parasta kattoa

www.kareliaikkuna.fi

Innovatiivisiä
matalaenergia-
ratkaisuja
myös meiltä.

Metsänneidonkuja 10 
FIN-02130 Espoo  FINLAND 
Tel. +358 9 6133 3100 
Fax +358 9 455 1102 
sales@logmakers.fi
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Lukkan GL 1k  lasituksiin
Lukkan  Termo 2k lasituksiin
l  alakantavat
l  lukittavissa
l  5 vuoden tuotetakuu

ERISTYSLASITEHDAS
LASITERASSIT

Teollisuustie 2, Valkeala puh. (05) 325 0251 www.top-lasi.fi pa ikka  JM: l le 

Kohota katseesi, 
löydät suosikin.

Plannja Stiilin tyylikäs aaltomuoto edustaa muotokatteita parhaimmillaan. 
Stiili on myös kokonaistaloudellinen, aina katon hankinnasta sen huoltami-
seen. Stiili sekä suojaa että kaunistaa taloasi.

Päivitä kattosi Plannja- katteella meillä:

www.plannja.fi

www.hrikkunat.fi
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Naapuritontilla toimii Siekkelin 
Puutyön yhteistyökumppanina 
alusta asti ollut Timo Siekkelin 
vanhemman veljen Keijon ja  hänen 
poikansa Rikun pyörittämä Siek-
kelin Saha Ky. Se aloitti sahaustoi-
minnan jo vuonna 1979 ja lähinnä 
verhotankojen ja harjanvarsien 
höyläämisen vuonna 1984.

Vireä Siekkelin Saha palvelee asi-
akkaitaan yksilöllisesti. Pääartikke-
leina ovat pyörötankojen lisäksi ulko-
verhouspaneelit sekä erikoisprofiiliset 
höylätavarat. Erilaisia höyläysprofiile-
ja löytyy omasta takaa. Jos ei niistä 
sopivaa löydy, niin tehdään sitten 
asiakkaan oman mallin mukaan.

Sahaamme ja höyläämme tietenkin 
myös asiakkaan omasta puutava-
rasta!

Juhlan kunniaksi 200 ensimmäi-
selle harjanvarsi tai jumppakeppi!

Siekkelin Saha Ky
Kansikkaantie, 46230 Valkeala
Puh. 05- 338102
040 5925005/Keijo,
0400 657831/Riku
siekkelin.saha@co.inet.fi

Vanhemman veljen yksilöllisen palvelun yritys

Siekkelin Puutyön jatkuvasti kasvavan toiminnan rinnalle Timo Siekkeli 
perusti vuonna 2000 Luumäen Taavettiin Kymi Logmen Ltd Oy:n. Vuodesta 
2002 alkaen sen tuotantoon on kuulunut eri paksuisten ja lujuusluokiteltu-
jen sormijatkosten valmistus. Määrämittapalvelu katkaisee puutavaran asi-
akkaan mittojen mukaan. Höyläyspalvelusta saa mitallistuksen ja muotoon 
höyläyksen. Vannesahalla halkaistaan ja salvoslinja työstää eripaksuista 
hirttä.

Kaikki edellä mainitut palvelut tehdään tarvittaessa myös asiakkaan 
omasta puutavarasta.
Jarmo Salmen vetämä yritys työllistää tällä hetkellä viisi henkilöä.

Puukyläntie 14, 54500 Taavetti, Puh. 0400 250 366 fax. 05 417 1645
kymilogmen@taavetti.inet.fi

Siekkelin Saha kätevästi naapurissa

Puun jatkojalostuksen ammattilainen
Jo muinaiset kreikkalaiset keksivät 
tervan monet käyttötarkoitukset. Suo-
messa tervanpolton huippusesonki 
oli 1800-luvulla, jonka jälkeen tämän 
mainion luonnontuotteen käyttö alkoi 
hiipua.

Kimolalainen metsätalousinsinööri Erkki 
Sippu on työkseen ja harrastuksekseen 
kehitellyt erilaisia keinoja puun monipuo-
lisemman energia- ja hyötykäytön lisää-
miseksi. Tervanpoltto nykyaikaisessa ter-
vahaudassa eli retortti -uunissa on saanut 
suurenkin yleisön kiinnostumaan juuri ter-
van ekologisuuden vuoksi.
- Retorttini vetää 12 irtokuutiota esim. Siek-
keli Puutyöltä tähteeksi jäänyttä mäntypuu-
ta, joka on laitteessa ilmattomassa tilassa. 
Sitä lämmitetään puutilan ulkopuolelta 
reiluun 300 asteeseen ja vähitellen puusta 

irtoaa tervaa ja muita hyödyllisiä puuhap-
poja parhaimmillaan 500 litraa.  Puhdas 
luonnontuote terva on hyvä puurakentei-
den lahosuoja ja väriaine. Luontoarvojen 
merkityksen haistaneet maalitehtaat ovat-
kin kiinnostuneet tervasta raaka-aineena. 
Puiden leikkaushaavojen yhtä hyvin kuin 
eläinten sorkkien, kavioiden, saparoiden ja 
jalkojen hoidossa terva on mainio aine. Me 
ihmisetkin olemme löytämässä tervasta 
jälleen tuoksu- ja raikasteainetta monipuo-
lisemman terveyskäytön esim. tulehdusten 
hoidossa, kertoo innokas tervanpolttaja 
Sipun Erkki.

Tule tutustumaan mielenkiintoiseen ter-
vanpolttoon ja monipuoliseen tervaan 
Siekkelin Puutyölle la 15.11. klo 10-14!

Mahdollisuus myös tervan ostoon.

Tervanpolttoa nykymenetelmällä 
25-vuotisjuhlissamme

Luontoystävällinen terva kiinnostaa taas
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www.ekovilla.fi

www.isover.fi

MENOSSA  MUKANA
VUODESTA 1983!

www.mechelin-company.fi
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25 vuotta yksilöllistä hirsi- ja talonrakennusta!

Ajo-ohjeet meille takasivulla

Kovia

juhlata
rjouksia, 

esittelyjä.

Rokkatarjoilu
300 

ensimmäiselle

Arvonta!
Kävijöiden

kesken arvommehirsisen pirttiryhmän
arvo 300  
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Ajo-ohjeet meille tak

SIEKKELIN
PUUTYÖ
ilmestyy
Kouvolan
Sanomien
liitteenä
13.11.08

Päätoimittaja: Timo Siekkeli

Toimitus: Viestijä Ulla Askola

Ulkoasu ja taitto:
Kouvolan Sanomat/Mainospalvelu

Painopaikka: Lehtikanta Oy

Teemme rakentavaa yhteistyötä
Siekkelin Puutyön kanssa:

ME SAHAAMME,
SIEKKELI HOITAA JALOSTUKSEN!
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Standardikokoisia valmiso-
via, -ikkunoita ja -portaita 
löytyy rautakaupan hyllyiltä  
ja valmistajien kuvastoista 
pilvin pimein. Hyvin usein 
asiakkaan tarpeet ja toiveet 
ovat kuitenkin ihan jotain 
muuta kuin standardia. Sen 
olemme 25 vuoden aikana 
yhä uudestaan ja uudestaan 
saaneet huomata. Asiakas 
haluaa uudisrakennukseen-
sa tai remontin yhteydessä 
juuri omanlaisensa, erikois-
kokoisen tuotteen. Siinä on 
Siekkelin Puutyön kasvava 
markkinarako.

- Prikulleen asiakkaan toi-
veiden ja mittojen mukaan 
toteutetut omat puusepän-
tuotteemme ovat tärkeä osa 
tuotantoamme. Olkoon sitten 
kyse isosta hirsitalosta, ranta-
saunasta, ikkunasta tai vaik-
kapa portaista, joista kaikista 
meiltä löytyy valmismalleja, 
niin kuuntelemme asiakkaan 
toiveet tarkkaan ja toteutam-
me ne aina yksilöllisesti, lupaa 
Jouko Taavila.

Erikokoisia ja -muotoisia, 
asiakkaan piirustustenkin 
mukaisia ikkunoita teemme 
vuodessa reilut 300 kappa-
letta. Erkkeriä ja lasiseinääkin 
voi toteuttaa hyvin monella 
tavalla. Eikä ikkunan tarvi aina 
olla kantti kertaa kantti. Se voi 

olla myös pyöreä, soikea tai 
ei oikein minkään muotoinen. 
Yhteistyökumppaneidemme 
valmisikkunoita välitämme 
vuodessa 600 kpl.

Noin 400 erikoismittaista 
ovea valmistamme vuodessa. 
Yhteistyökumppaneidemme 
valmisovia lähtee meiltä maa-
ilmalle 300 kpl vuosittain.

Portaita valmistaessamme 
käymme aina asiakkaan luona 
paikanpäällä ottamassa tarkat 
mitat porrastilasta ja suunnit-
telemassa oikean muotoiset ja 
toimivat portaat. Porrasmate-
riaaleina käytämme mäntyä, 
koivua, pyökkiä ja tammea. 
Pintakäsittelynä käytämme 
lakkausta, maalausta tai pet-
sausta. Rakennamme vuo-
dessa portaita noin 60 kpl.

Uusin aluevaltauksemme on 
kylpypaljujen rakentaminen. 
Vakiokokomme on halkaisijal-
taan 180 cm.

Onko sinulla yksilöllisiä 
puusepäntuotteiden tarpei-
ta, joko edellä kuvatuista 
tuotteista tai muista tuot-
teista. Ota yhteyttä ja pyydä 
tarjous! 

Siekkelin Puutyö Ky,
Kansikkaantie 450,
46230 Valkeala,
Puh. (05) 338 213,
faxi (05) 338 215,
timo.siekkeli@siekkelinpuutyo.fi

Yksilölliset ratkaisut 
asiakkaiden mieleen

Pienimmätkin toiveet huomioidaan

Juhlan 
kunniaksi

tarjoamme!



Kansikkaantie 450, 46230 Valkeala,
puh. (05) 338 213, 0400 250 366
timo.siekkeli@siekkelinpuutyo.fi
www.siekkelinpuutyo.fi

Tarjoukset voimassa tilauksille 31.12.08 asti.

ovh. 12.640e

92x160 mm

höylähirrestä

Hirsipaneeli 
20x170/jm

2.30e2.30e

1.700e1.700e

Kylpypalju
halkaisija 180 mm

Mökkiovia,
suorareunaisia
ja huullettuja,

runsas 
valikoima.

Varastossamme
eri kokoisia

MS/96
suojakäsiteltyjä

ikkunoita.

Saunamökki KANSIKAS
lämmin tila 25 m2    kuisti 13,8 m2

puuosatoimitus   joko 92x160 mm tai 68x160 mm 

68x160 mm
höylähirrestä

Toimitukset helmikuuhun 2009 mennessä!

ovh. 11.000e

kuusipuusta

Siekkelin Puutyö

Valkealan
ABC Rapojärvi

Mikke
lin

tie

K

ansikkaantie

4,5 km

ABC:ltä 8 km

8

Näillä ajo-ohjeilla löydät perille!


