
Jo 27 vuotta yksilöllistä hirsi- ja talonrakennusta!

Tämä komea hirsitalo on Siekkelin Puutyön käsialaa.
Lisää valikoimaa löydät www.siekkelinpuutyo.fi

Ajo-ohjeet meille takasivulla ➥

Tervetuloa tutustumaan tarjouksiimme, tuotteisiimme ja niiden tekijöihin!

Rokkatarjoilu
300 ensimmäiselle

ja tietenkin
pullakahvit päälle!

Riehakkaita

TARJOUKSIA, 

työ- ja toiminta-

näytöksiä ja tu
ote-

esittelyjä.

Arvonta!Kävijöiden kesken arvomme kunnonhirsisen pirttiryhmänarvo 360e 

Tule Mökkiriehaamme
perinteisen ja suositun tervanpolton 
merkeissä lauantaina 13.3. klo 10-14!



Varsinkin näinä tiukkoina
aikoina vanha kunnon 
sanonta, hyvä kello kauas
kuuluu, huono vielä kauemmas, 
pitää todella paikkansa. 
Mainiota sanontaa Siekkelin 
Puutyössä on pidetty 
ohjenuorana yrityksen 
alkumetreiltä asti.   

Ne alkumetrit alkoivat 27 vuot-
ta sitten vuokratusta navettaraken-
nuksesta Valkealan Selänpäästä. 
Hyvä kello, eli maine hyvän työn 
tekijästä on vauhdittanut yrityksen 
taivalta pienestä navettapajasta 
merkittäväksi puunjalostusyrityk-
seksi Valkealan Kansikkaan kylään, 
jonne muutettiin vuonna 1984. Yh-
den miehen yritys on kasvanut ri-
peästi.  Rakennuksiakin yrityksellä 
alkaa olla jo pienen kylän verran. 
Tänään Siekkelillä paiskii töitä 19 
ammattilaista. Työn jäljestä nau-
titaan niin lähinaapurissa, ympäri 
Suomea kuin 20 maassa maailman 
äärissäkin. 

- asiakkaaN haluamieN mitto-
jen mukaan tehdyistä ovista ja ik-
kunoista karmeineen löysin mark-
kinaraon yritystäni perustettaes-
sa. Sama yksilöllinen ja joustava 
palvelu avaa edelleen meille tietä 
erittäin kilpailluilla hirsirakentami-
sen markkinoilla. Vuosien myötä 
olemme kasvaneet toteuttamaan 
asiakkaidemme pienempiä ja suu-
rimpia hirsirakentamisen unelmia 
aina suuriin mökkikyliin asti, kertoo 
Siekkelin Timo.

häN tietää kuinka vaativa tämän 
päivän asiakas on Suomessa ja 
maailmallakin. Ei hänelle kelpaa 
välttämättä suoraan tuoteluette-
lossa tarjottu kantti kertaa kantti 
ikkuna, silloin kun hän haluaa yk-
silöllisen, vaikka kukan muotoisen. 
Valmismökki- ja taloesitteiden tar-
jontakaan ei aina sellaisenaan miel-
lytä asiakasta. 
- Halutaan erilaisia erkkereitä, par-
via, ikkunaseiniä, patioita, pyöreitä 
tai kantikkaita muotoja. Olkoon asi-
akkaan tarve vaikka vain yksi pieni 
ikkuna rantasaunaansa Valkealas-
sa tai suuri mökkikylä Japanissa, 
niin yksilöllinen ja joustava palvelu 
sekä laadukkaat tuotteet häntä aina 
miellyttää, tietää Timo.

- Yksilöllisiä ikkunaratkaisuja 
toteutamme vuodessa reilut 300 
ja yhteistyökumppaneidemme val-
misikkunoita välitämme 600 kpl. 
Mittatilausovia vuositasolla valmis-
tamme noin 400 ja valmisovia vä-
litämme 300 kpl.  Valmistamamme 
portaat ovat aina yksilöllinen juttu. 
Käymme paikan päällä mittaa-
massa ja suunnittelemassa oikean 
muotoiset ja toimivat portaat. Män-
tyisiä, koivuisia, pyökkisiä tai tam-
misia portaita valmistamme reilut 
60 vuodessa, luettelee Timo tuote-
repertuaariaan. 

hirsisiä mökkejä, saunoja tai ta-
loja Siekkeliltä valmistuu noin 200 
kpl vuodessa. 
- Yhä useampi asiakkaamme ha-
luaa täydellisten tuotteiden lisäksi 

myös täydellistä palvelua avaimet 
käteen periaatteella. Olemme luo-
neet laajan yhteistyökumppanei-
den verkoston maanrakentajista, 
asentajiin, maalareista muurareihin 
ja siivoojin. Näin asiakkaamme hir-
sirakennusunelmat toteutuvat vai-
vattomasti ja joustavasti.

Kätevästi Siekkelin puutyön yh-
teistyökumppanina naapurissa 
toimii Timon veljen Keijon ja hänen 
poikansa Rikun pyörittämä Siek-
kelin Saha. Sen yksilölliseen palve-
lutarjontaan kuuluvat mm. pyörö-
tangot sekä ulkoverhouspaneelit ja 
erikoisprofiiliset höylätavarat.

- meillä oN todella hyvä ja osaa-
va porukka ja kunnon tekemisen 
meininki. Yrityksemme on saanut 
julkistakin tunnustusta, Vuoden 
yrittäjä -tittelin muodossa. Tärkein 
tunnustus meille on kuitenkin tyyty-
väinen asiakas. Tyytyväinen asiakas 
on se hyvä kello, joka kauas kuuluu. 
Tähän panostaen tulevaisuutemme 
näyttää hyvältä ja työntäyteiseltä, 
ennustaa Siekkelin Timo. UA

Tutustu meihin ja 
tuotteisiimme osoitteessa: 

www.siekkelinpuutyo.fi
tai ota yhteyttä
Siekkelin Puutyö, 
Kansikkaantie 450, 
46230 Valkeala, 
Puh. 05 338 213, faxi 05 338 215, 
timo.siekkeli@siekkelinpuutyo.fi
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Asiakkaan pieniä ja suuria hirsiunelmia toteuttamassa

Yksilöllinen ja laadukas palvelu 
ovat meidän valttimme

Siekkelin Puutyön konttorijoukot valmiina palvelukseesi vasemmalta: 
Riitta Siekkeli palvelee taloushallinnossa, Aki Raussi suunnittelussa ja 
rakenteissa sekä yrityksen joka paikan höylänä itseään pitävä toimitusjohtaja 
Timo Siekkeli. Hän reviirilleen kuuluvat muunmuassa talo- ja mökkimyynti.

Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan meihin, toteuttamaan 
hirsiunelmiasi ja osallistumaan Mökkiriehaamme la 13.3. klo 10-14!

Kuvakoosteessa 
otos osaamisestamme 

ja yksilöllisistä 
ratkaisuista.
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www.kareliaikkuna.fi

Innovatiivisiä
matalaenergia-
ratkaisuja
myös meiltä.

15 vuodessa vienti on tuonut Siekkelille asiakkaita jo 21 maasta

Vienti lähtee jälleen vetämään
Vuoden 2008 lopusta Siekkelin, 
kuten monen muunkin suoma-
laisyrityksen, vientitoiminta 
hiipui. Nyt vienti on alkanut 
jälleen vetää.

japaNiiN oN Siekkelin Puutyön 
talo juuri valmistumassa. Rans-
kasta ja Etelä-Koreasta on tullut 
tilauksia. Siekkelillä jo vuosia jat-
kunut onnistunut vientitoiminta on 

talohiljaisemman vaiheen jälkeen 
taas saamassa merkittävän sijan 
yrityksen toiminnasta.

- raNska oN ollut suurin vien-
timaamme ja hyvänä kakkosena 
tulee Japani, joka oli ensimmäinen 
vientimaamme. Kaikkiaan Siekkelil-
tä on lähtenyt satoja taloja ja mök-
kejä 15 vuoden aikana 21 maahan 
ympäri maailmaa.

 

Aasian uusia mielenkiintoisia vien-
tikohteitamme ovat Etelä-Korea ja 
Kazakstan. Kiinan suurilta ja lupaa-
vilta markkinoilta etsimme vielä hy-
vää paikallista yhteistyökumppania, 
kertoo Siekkelin vientikauppojen 
parissa alusta asti häärinyt Logma-
kersin vientiagentti Juha Auramo.

- eri puolilla maailmaa asiakkai-
den asumisen mieltymykset ovat 
hyvinkin erilaisia. Myös rakennus-
määräykset voivat maailmalla olla 
jopa erikoisia meidän näkövinkke-
listämme katsottuna. 

Ranskaan meiltä menee paljon 
omakotitaloja maalaismaisemiin 
vakituisiksi asunnoiksi. Ei siis pel-
kästään vuoristoon. Erikoista on, 
että Ranskaan meneviin taloihin 
ei mene lattioita, ranskalaiset kun 
ovat tottuneet kivilattioihin, joten ne 
tehdään paikan päällä, sanoo sel-
vällä suomen kielellä, ainakin viittä 
kieltä taitava vientiagentti Mario 
Olimpico.

- japaNissa taas talomme toimi-
vat pääasiassa viikonloppuasuntoi-
na. Japanilaiset haluavat että lattiat 
ovat puusta. He rakastavat puuta. 
Yhteistä on myös se, että Japanis-
sa, kuten Suomessakin, kuljetaan 
sisällä sukkasillaan tai käytetään 
sisätossuja. 

Usein Japanilaisiin hirsitaloihin 
taloihin tulee tatamihuone, jossa 

lattiamateriaali on perinteistä tata-
mia, kertoili Auramo.

 - raNskasta meillä oli varmistu-
nut jo ennen lamaa monia talotilauk-
sia. Onneksi näyttää siltä, että lama 
vain lykkäsi näitä tilauksia. Nyt van-
hat asiakkaamme ovat tilauksineen 
taas kolkuttelemassa oviamme. 
Siekkelin yksilöllinen ja joustava pal-
velu yhdistettynä korkeaan ammat-
titaitoon ovat kovaa valuuttaa maa-
ilmalla ja vaativilla vientimarkkinoilla, 
tietää vientiagentti Auramo. UA

Espoolaisen Logmakersin 
taitavissa käsissä Siekkelin 
Puutyön vienti vetää jälleen hyvin.

LOGMAKERS
Metsänneidonkuja 10, 
02130 Espoo
puh 044-536 0852 
sales@logmakers.fi, 
www.logmakers.fi

Talopäivillä Ranskassa. Kuvassa Timo Siekkeli, ranskalainen lämmityslaitteiden 
myyjä, Siekkelin paikallisedustaja Frederic Lemaire, ja  Mario Olimpico.

Ranskalaisten talomaku on hieman erilainen kuin suomalaisten. Tämä Siekkelin 
Puutyön rakentama talo on Pohjois-Ranskan Abbevillessä. 

kuvat logmakersin arkistosta
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www.ekovilla.com

Ekovilla-eristeen avulla uusien entistä paksumpien ja energiatehokkaampien 
rakenteiden hyödyntäminen on turvallista:

1. Pieni ilmanläpäisevyys
2. Hyvä kosteuskapasiteetti 
3. Hengittävyys
4. Pienet CO2 -päästöt

Turvallista energiansäästöä!

Tilaa eristeet valmiiksi asennettuna
Ekovilla Oy/Eko-Eriste Oy, 
p. 05 750 7500, 0400 699 472 
tai kysy Ekovillaa rakennustarvikekauppiaaltasi!

Luonnollisen ja terveellisen 
asumisen turvaava keräys-
paperipohjainen eristäminen 
on vuonna 1979 perustetun 
Ekovilla Oy:n juttu. 

YritYksen valmistama Ekovil-
la on kuidutetusta ja valikoidusta 
keräys- ja kierrätyspaperista val-
mistettu täysin luonnonmukainen 
puhalluseriste. Nykyinen ekolo-
gisuuden korostuminen kaikessa 
toiminnassa yhteiskunnassamme 
on nostanut Ekovillankin suosiota. 
Luontoystävällinen, uusiutuva ja 
hengittävä eriste on tämän päivän 
rakentajien ja saneeraajien mieleen 
yhä kasvavassa määrin.
 
Yksi merkittävimpiä Ekovillan 
etuja on sen hengittävyys, eli se on 
kosteutta tasaava materiaali. Se si-

too kosteutta itseensä ja luovuttaa 
sen hitaasti. Tämän fysikaalisen 
ominaisuuden ansiosta sisäilman 
laatu paranee merkittävästi. Eko-
villa vaatii kumppanikseen vain il-
mansulkupaperin.

UUdet lämpöeristysvaatimukset 
on Ekovillalla helppo täyttää. Mata-
laenergiarakentaminenkin onnistuu 
mainiosti Ekovillan hyvien eristysar-
vojen ansiosta.

Ekovillaa on kätevä asentaa niin 
yläpohjiin kuin seiniinkin kuivapu-
halluksella tai ruiskutuksella. 

Luonnonmukaisten eristeiden 
myynti tulee jatkossa kasvamaan 
jyrkästi. Ekovilla Oy:n suotuisia nä-
kymiä lisää myös pian markkinoille 
tuleva levyvilla. Se valmistetaan 
kuidutetusta puusta valmiiksi eris-
televyiksi.

ekovilla oY työllistää n. 35 henki-
löä kolmessa tehtaassaan Kuusan-
koskella, Kiimingissä ja Ylistarossa. 
Viime vuodet tasaisesti noussut lii-
kevaihto on noin 11 miljoonaa eu-
roa. Myydyn materiaalin määrä on 
kasvanut jo 17 miljoonaan kiloon 
vuodessa. 

Ekovilla Oy on orgaanisten eris-
teiden johtava toimittaja Suomessa. 
Ekovillan lisäksi yritys tuottaa Eki 12 
-asfaltin lisäainetta sekä Ekovilla-
tuotantoteknologiaa. UA

Ympäristöystävällinen, uusiutuva, hengittävä ja ekologinen eriste

Ekovilla kasvattaa suosiotaan

Kuivapuhalluksella asennettavasta 
Ekovillasta saadaan tiivis ja 
luonnonmukainen eristys.

Savitaipaleentie 11, 54500 Taavetti
Puh. (05) 4171 065 

www.kalustepoutanen.com

Laadukkaat kodin ja mökin kiintokalusteet.
60-vuoden kokemuksella!

Nyt meiltä 
ammattitaidolla!

Kustaa III tie 1, Valkeala
Puh. 0400 259 664, fax 05 3860 795

• saneerauskohteisiin
• uusiin omakotitaloihin
• vapaa-ajanasuntoihin

Kodinkoneissa

SÄHKÖASENNUKSET

MEILTÄ MYÖS LAATUMERKIT

PYYDÄ TARJOUS!

Televisioissa

�

�



tYkkimäen sora ja Kouvolan Be-
toni ovat tehokas ja vuosikymmenten 
aikana rutinoitunut yrityspari. Niiden 
vankkaan ja monipuoliseen ammatti-
taitoon luottavat niin pienet kuin suu-
retkin asiakkaat kunnallistekniikan ja 
rakentamisen alalla. Kokonaisvaltai-
nen palvelu rakentamisessa kattaa 

mm. rakennuksien perustusten kai-
vuutyöt, valmisbetoni toimittamisen 
työmaalle, elementtien valmistuksen 
sekä nosturipalvelut.

- tUotevalikoimaamme kuulu-
vat lähes kaikki betonialan tuotteet.
Melkein olisi helpompi kertoa, mitä 

emme tee. Valmistamme tuotteem-
me alusta loppuun ajanmukaisin 
laittein ja menetelmin. Tykkimäen 
Sora toimittaa  ensiluokkaisen raa-
ka-aineen, jalostamme sen ja val-
mistamme mitä erilaisempia betoni-
tuotteita. Täsmälliset toimitukset ja 
korkea laatu ovat aina olleet meidän 

valttimme, kertoo Kouvolan Betonin 
työnjohtaja Timo Ihanainen.

valmisbetonit, päällystetuotteet 
kuten erilaiset laatat ja betonikivet, 
valimotuotteet, harkot sekä be-
tonielementit kuuluvat Kouvolan 
Betonin laajaan tuoterepertuaariin. 
Jatkuva tuotekehitys takaa sen, 
että tuotteet ovat aina ajan tasalla 
ja vastaavat asiakakkaan vaativia 
tarpeita.

- sora- ja maansiirtopalvelut kuu-
luvat Tykkimäen Soran ja Kouvolan 
Betonin tytäryhtiö Vahterin Sora- ja 
kuljetus Oy:n reviirille. Rakennusten 
kaivuutyöt, louhinta yhtä hyvin kuin 
maa- ja kiviainesten toimittaminen 
suoraan rakentajalle tehdään te-
hokkaalla kalustolla ja täsmällisesti. 
Aikatauluissa pysyminen ja ammat-
titaitoinen palvelu ovat niin isolle 
kuin pienellekin rakentajalle aina 
kova juttu, tietää vuosikymmenten 
kokemuksella Tykkimäen Sora ja 
Kouvolan Betoni yritysryppään toi-
mitusjohtaja Paavo Ihanainen.

mYös nostUripalvelUt kuu-
luvat Kouvolan Betonin vankkaan 
osaamisalueeseen. Nostovoimaa 
ja ulottuvuutta vaativiin kohteisiin on 

tarjolla monipuolista kalustoa. Am-
mattilaisten osaavissa käsissä nos-
turikalusto siirtelee näppärästi taak-
koja aina 70 tonniin asti. Järeimmissä 
nostureissa puomin ulottuvuuskin on 
parhaimmillaan 53,2 metriä.

koUvolan betoni ja Tykkimäen 
Sora eivät pelkästään valmista ja 
myy tuotteita. Yrityskaksikko pa-
nostaa osaamiseensa ja haluaa 
tarjota asiakkailleen yksilöllisiä ja 
kokonaisvaltaisia ratkaisuja. UA

Nettisivuilta löydät lisätietoja 
monipuolisista tuotteistamme 
ja palveluistamme:
www.kouvolanbetoni.fi
Kouvolan Betonin ja Tykkimäen 
Soran tuotantolaitokset sijaitsevat 
hyvien yhteyksin päässä Tykkimäen 
teollisuusalueella Kouvolassa.
Kouvolan Betoni Oy Tykkimäen 
Sora P ja L Ihanainen  
Tehontie 18, 
Tykkimäen teollisuusalue 
PL 20, 45101 KOUVOLA
Puh: (05) 8843 400*, 
Faksi: (05) 3211 992
kouvolanbetoni@kouvolan-
betoni.fi
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Kouvolan Betoni Oy ja Tykkimäen Sora

Miltei kaikkea sorasta ja betonista

Kouvolan Betonin uusin betoniauto valmiina palvelukseen.

Lappeenrantalainen Sistek aloitti loppuvuonna Siekkelin Puutyön hirsira-
kennusten markkinoinnin. Timo aitta parvella Sistekin pihalla on vauhdit-
tanut hyvin käynyttä kauppaa.

Sistek on jo yli 60 vuotta asi-
akkaita palvellut lappeenran-
talainen perheyritys, jonka 
toiminnassa on mukana kolmas 
sukupolvi. Yrityksen toiminnan 
laajentuessa Kaakon Kumi Oy 
otti käyttöön markkinointinimen 
Sistek. Yritys toimii sisustus-, 
rakennus- ja teknisten tuottei-
den vähittäis- ja tukkukauppana.

- sisUstUstarvikkeissa valikoi-
maamme kuuluvat mm. keraamiset 
laatat, matot, parketit, maalit. Ra-
kennustarvikkeista meiltä löytyvät 
mm. perustustarvikkeet, pihakivet, 
eristeet, jätevesijärjestelmät. Tek-
nisissä tuotteissa valikoimamme 
kattaa mm. työturvallisuustuotteet, 
sähkö- ja käsityökalut, tekniset 
kumi- ja muovituotteet, luettelee 
Sistekin laajaa tuotevalikoimaa 
Antti Ryynänen.

- monipUolistimme loppuvuo-
desta tuotevalikoimaamme entises-
tään, kun aloitimme markkinoimaan 
Siekkelin Puutyön hirsirakennuksia. 
Kauppa onkin lähtenyt reippaas-
ti liikkeelle. Ensimmäiset mökit ja 
aitat on jo toimitettu asiakkaille ja 
kevään ennakkomyynti on hyvässä 
vauhdissa. 

Siekkelin hyvä maine on kantau-
tunut tänne Lappeenrantaankin, 
kun heidän hirsirakennustensa 
kiinnostus on ollut niin hyvää, ker-
too Ryynänen.

asiantUnteva ja ammattitai-
toinen palvelu on aina ollut tämän 
lappeenrantalaisen perheyrityksen 
periaatteena. 

Lisäksi nopeat toimitukset ja 
korkealaatuiset tuotteet mahdol-
listavat pärjäämisen kilpailuilla 
markkinoilla. 

vUosikYmmenten ajan Sistek 
on tarjonnut asiakkailleen luotet-
tavaa, turvallista ja pitkäjänteistä 
yhteistyötä. Siksi yrityksestä onkin 
kasvanut alueensa merkittävä ja ha-
luttu yhteistyökumppani.

- keraamisten laattojen oma 
maahantuonti varmistaa asiakkail-
lemme laadukkaan ja edullisen vali-
koiman. Toimitamme tuotteitamme 
koko Suomen alueelle niin kulutta-
jille kuin yrityksillekin.

- emme pelkästään myy tuottei-
ta, vaan palveluumme kuuluu myös 
lattia- ja seinäpäällysteiden asen-
nuspalvelu Etelä-Karjalan alueella. 
Osaavan henkilökuntamme kilpai-
luvalttina niin myynnissä kuin asen-
nuspalvelussakin on ammattitaito ja 
joustava palvelu, kiteyttää Sistekin 
Antti Ryynänen. UA

MYYnTI
Antti Ryynänen 040-522 8813, Jukka Tukiainen 040-509 9581

Siekkelin myynti laajeni Lappeenrantaan

Sistekistä tuttua laatua ja 
asiantuntevaa palvelua

SISTEK
Kaakon Kumi Oy
Harapaisentie 1, 53500 Lappeenranta
Puh. 0207 619 620, fax. 0207 619 621  •  www.sistek.fi



EkologinEn tErva on taas noussut suo-
sioon. Puhdas luonnontuote terva on mitä 
monikäyttöisin ja mainio tuote, jonka arvon 
jo muinaiset kreikkalaiset keksivät. Terva-
han on mm. hyvä puurakenteiden lahosuoja 
ja väriaine. Luontoarvojen kasvavan mer-
kityksen haistaneet maalitehtaatkin ovat 
kiinnostuneet uudelleen tervasta raaka-
aineena.

tErva sopii puhtaan luonnontuotteena 
monien luontokappaleiden hoitoon. Pui-
den leikkuuhaavoja lääkitään tervalla. Se 
sopii hyvin myös eläinten sorkkien, kavioi-
den, jalkojen ja saparoiden hoitoaineeksi. 
Tervaa käytetään myös tuoksu- ja raikas-
teaineena.

- Myös ihMistEn moniin vaivoihin on ter-
vasta kautta aikojen löytynyt apu. Nyt luon-
toystävällinen terva on taas löytänyt tiensä 
ihmisten avuksi mm. erilaisissa tulehdus-, 
iho- ja allergiavaivoissa. Tervan terveys-
käyttö sen kuin monipuolistuu, tietää ter-
vanpolttaja Erkki Sippu.

MEtsätalousinsinööri sippu on 
työkseen ja harrastuksekseen kehitellyt 
erilaisia keinoja puun monipuolisempaan 
energia- ja hyötykäyttöön. Sippu järjestää 
suosittuja tervanpolttonäytöksiä entisaiko-
jen tervahaudan korvaavalla nykyaikaisella 
retorttiuunilla.

- tErvanpolttouunin ilMaton tila 
vetää 12 kuutiota mäntypuuta. Sitä läm-
mitetään puutilan ulkopuolelta reiluun 300 
asteeseen. Puusta alkaa vähitellen irrota 
tervaa ja muita hyödyllisiä puuhappoja 
jopa 500 litraa. Terva on monipuolinen elik-
siiri, jonka suosio jatkaa kasvuaan, iloitsee 
innokas tervanpolttaja, kimolalainen Erkki 
Sippu. UA

Tule Mökkiriehaamme 
ja tutustu tervanpolttoon 
ja sen monipuoliseen 
käyttöön la 13.3. klo 10-14!
Osta ja kokeile itse tervan tehoa!  
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Lukkan GL 1k  lasituksiin
Lukkan  Termo 2k lasituksiin
�  alakantavat
�  lukittavissa
�  5 vuoden tuotetakuu

ERISTYSLASITEHDAS
LASITERASSIT

Teollisuustie 2, Valkeala puh. (05) 325 0251 www.top-lasi.fi

Terva hoitaa ihmiset, eläimet ja puurakenteet

Mökkiriehassamme 
tervanpolttoa 
nykymenetelmällä

Tervanpolttaja Erkki Sippu ja ”nykytervahauta” retorttiuuni täydessä höyryssä.

www.jm-inno.fi 

TIESITKÖ?
RUUVIPAALU-PERUSTUKSET
• Markkinoiden paras perustusmenetelmä 
   kaikkeen rakentamiseen. 
• Kesämökit, saunamökit, omakotitalot, 
   varastot, piharakennukset jne. 
• Nopea asentaa käsin tai koneellisesti,
   myös talvisin.
• Säästää aikaa, vaivaa, rahaa ja luontoa. 
• Kantavuus erinomainen. 

LAAKSON LAITURIT
• Yksi Suomen johtavista laiturimerkeistä.  
• Huvilalaiturit, pienvenesatamat, uimalat
   sekä niiden varusteet. 
• Tuotevalikoima alan paras ja monipuolisin.
• Valtuutettu Laituriasiantuntija käytössäsi!

Maksuton suunnittelu. Takuuasennus.
JM-Inno Oy, Tommolankatu 34 C, Kouvola. 
Puh. 010 8300 740 Joni Ekman.

Katso lisää kotisivuiltamme!

Esittelyssä Siekkelin 
Mökkiriehassa 

la 13.3. klo 10-14. 
Tule 

tutustumaan!

Luxustupa
- Lattiapinta-ala n.10m2

- Seinät elementteinä,ikkunat ja 
  ovi asennettuna 8kpl
- Kattoelementit 8kpl
- hirsipaksuus 68mm
- Penkit 7 seinällä

Lisävarusteena kotakeittiö 
720 �.

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

TARJOUS-
HINTA 4600 �
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Puun jatkojalostuksen 
ammattilainen

Luumäen Puukylässä vuodesta 2002 toimi-
nut Kymi Logmen Ltd Oy on Timo Siekkelin 
perustama puun jatkojalostukseen panos-
tava yritys. Se tuotantoon kuuluvat eripak-
suisten ja lujuusluokiteltujen sormijatkosten 
valmistus. Höyläyspalvelusta saa muotoon 
höyläyksen. Vuodesta 2009 asti yritykses-
tä on saanut CE-merkittyä lujuusluokiteltua 
rakennustavaraa. Määrämitta palvelu kat-
kaisee puutavaran asiakkaan mittojen mu-
kaan. Näin asiakas saa tuotteen, joka sopii 
suoraan käyttökohteeseen, jolloin säästyy 
aikaa sekä rahaa.

Tuotannosta 30% menee vientiin ja loput 
ympäri Suomea. Asiakkaita ovat tukku-
kauppiaat, yksityisasiakkaat, ja teolliset 
käyttäjät kuten talotehtaat. Palvelemme 
heitä viiden hengen osaavalla joukkueel-
lamme.

Tarjoamme höyläpalvelua myös asiakkaan 
omasta puutavarasta. Mitallistamme ja 
höyläämme muotoon, asiakkaan tarpeiden 
mukaan. Höyläämme puutavaran mahdol-
lisuuksien mukaan myös asiakkaan omaan 
profiiliin. Myös kyllästetyt tuotteet kuuluvat 
palveluumme.

Kilpailuvalttejamme ovat joustavuus ja 
toimintavarmuus sekä laatu yhdistettynä 
kilpailukykyiseen hintaan. Panostamme 
työntekijöiden sitoutuneisuuteen ja viihty-
vyyteen. Tuloshakuinen tekemisen meininki 
on toimintamme perusta ja hyvä lähtökohta 
asiakastyytyväisyyteen.

Ota yhteyttä ja 
kysy lisää, 
kuinka voimme 
Sinua palvella!

Osoite
Puukyläntie 14
54500 Taavetti
Puhelin
040-583 4083
FAX
(05) 417 1645
Sähköposti
kymilogmen@taavetti.inet.fi

TOIMITUSJOHTAJA
Timo Siekkeli
Puhelin
0400-250 366
Sähköposti
timo.siekkeli@siekkelinpuutyo.fi

MYYNTIPÄÄLLIKKÖ
Teemu Koskinen
Puhelin
040-539 5210
Sähköposti
teemu.koskinen@kymilogmen.fiSIEKKELIN PUUTYÖ   Ilmestyy Kouvolan Sanomien liitteenä 11.3.2010

Päätoimittaja: Timo Siekkeli Toimitus:  Viestijä Ulla Askola
Ulkoasu ja taitto: Kouvolan Sanomat/Mainospalvelu
Painopaikka: Lehtikanta Oy

Yksilöllisesti palveleva
Siekkelin Saha

Siekkelin Saha Ky
Kansikkaantie, 
46230 Valkeala
Puh. (05) 338102
040-592 5005/Keijo
040-065 7831/Riku
siekkelin.saha@co.inet.fi 

Yksilöllistä palvelua tarjoava saha on tänä päivänä kova juttu
rakentavan asiakkaan mielestä. Siekkelin Sahalta saa mm. 
monia erilaisia höyläysprofi ileja. Jos sahan mallistosta ei löy-
dy sopivaa, niin asiakkaalle tehdään juuri sellainen kuin hän
omasta mallistaan haluaa.
Sahamme pääartikkelit ovat pyörötangot, ulkoverhouspanee- 
lit sekä erikoisprofi iliset höylätavarat.

Sahaamme ja 
höyläämme 

tietenkin myös 
asiakkaan omasta 

puutavarasta!

Riku Siekkeli
Kansikkaantie 447, Valkeala

p. 0400 657 831

- Halkaisija
  8 mm
- 500 kg
  säkeissä

- Noudettuna tai kuljetettuna
- Myös nosturinosto max. 14m

Laadukasta ja puhdasta
PELLETTIÄ

Rautiontie 344, 85140 Tynkä
www.hrikkunat.fi 

myynti@hrikkunat.fi 
puh. (08) 466320, fax (08) 466 343
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Mökkiriehamme tarjouksia (voimassa 31.3.2010 asti).

Monikäyttöinen 
AHOMAA AITTA 
3,2x3,2 m + 1,6 m (kuisti)
Kerrosala 10 m2  Kuisti 5 m2

10 kpl tarjouserä
Puuosatoimitus vapaasti tehtaalta.

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

Varastostamme
eri kokoisia

mökki-ikkunoita
ja -ovia

tarjoushintaan!

MeIlTä nyT Myös 
tuulensuoja/aluskate-

yhdistelmäkangas 
Delta Vent n pelti ja tiili-
katoille, Permo Frame

huopakatoille.

Meiltä saat
• Taloja, mökkejä, saunoja
• Aittoja, varastoja ja 
   katoksia
• Mittatilausovia, -ikkunoita       
   ja -portaita
• Saha- ja höylätavaraa             
   myös kyllästettynä
• Yms. hirsituotteita

näillä ajo-ohjeilla löydät perille! 
siekkelin Puutyö

saunamökki 
PESÄNTÄ 25 m2

68x160 mm

höylähirrestä

9.500e

68x160 mm

höylähirrestä

3.500e

Höylähirsi-
paneeli 

20x170 HP

2.30e /jm

Kerrosala 25 m2 kuisti 13,8 m2

Tilaukset maaliskuun loppuun mennessä,
toimitukset elokuun loppuun mennessä.

Puuosatoimitus vapaasti tehtaalta.

JALAS sAUnA
Kylpyvalmiina nyt sinulle
Vapaasti tehtaalta.

44x136 mm

höylähirrestä

5.000e

92x160 mm

höylähirrestä

11.000e

ABC:ltä 8 km

M
ik

ke
lin

tie

Rapojärvi

Valkealan
ABC

Kansikkaantie

4,5 km
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