
Ajo-ohje Siekkelin Puutyöhön takasivulla ➥

28 vuotta

Tule tekemään löytöjä

MÖKKIRIEHAAMME
perinteisen ja suositun

TERVANPOLTON MERKEISSÄ

lauantaina 26.11. klo 10-14!

Tässä yksi esimerkki Siekkelin Puutyön osaamisesta.

Monipuolisen kattauksen valikoimastamme löydät  www.siekkelinpuutyo.fi

Jo 28 vuotta yksilöllistä hirsi- ja talonrakennusta!

Tervetuloa tutustumaan tarjouksiimme, tuotteisiimme 
tekijöineen sekä yhteistyökumppaneihimme!

ARVONTA!
Kävijöiden kesken arvomme kunnon 
hirsisen PIRTTIRYHMÄN arvo 400e

ROKKATARJOILU  300 
ensimmäiselle ja tietenkin 
pullakahvit!

Riehakkaita TARJOUKSIA!
Työ- ja toimintanäytöksiä 
sekä tuote-esittelyjä

Mökkiriehaamme vauhdittamassa 
on Valkealan oma pikajuoksija 
Visa Hongisto. Hän on pitkäaikainen 
yhteistyökumppanimme. 
Tule kuulemaan Visan tuoreet 
uutiset  ja kisakuulumiset.
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Yksilöllinen, laadukas pal-
velu ja yhä enemmän avaimet 
käteen -periaatteella toteutettuna 
on Siekkelin Puutyön vahva valtti 
kilpailluilla hirsirakennusmark-
kinoilla. Myös ekologisuutta ja 
LÄHIvalmistajaa arvostetaan en-
tistä enemmän.

Olipa suunnitelmissasi per-
soonallinen kukanmuotoinen 
aitanikkuna tai hulppea hirsitalo 
kuisteineen grillikatoksineen ja 
huvimajoineen Siekkelin Puutyöltä 
löytyy apu. Yksilöllisellä palve-
lulla, 28 vuoden ammattitaidolla ja 
laadukkailla tuotteilla palvellaan niin 
pienet kuin suuretkin asiakkaat.

nYkYasiakas On usein niin ki-
ireinen tai toisaalta mukavuuden-
haluinen, että hän haluaa raken-
nuspalvelutkin valmiina, avaimet 
käteen -periaatteella.
- Kokonaisvaltainen palvelu edellyt-
tää meiltä itseltämme vahvaa am-
mattitaitoa. Samalla laaja, pätevien 
yhteistyökumppaneiden verkosto 
nousee arvoon arvaamattomaan, 

tietää Siekkelin Timo.
- Lähiajattelu ja ekologisuus ovat 
tulleet myös hirsirakentamisessa 
muotiin. Täällä laajassa Kouvol-
assakin arvostetaan meitä oman 
kylän hirsiosaajia. Hirsi rakennus-
materiaalina on luonnontuote, joka 
takaa terveen ja raikkaan sisäilman. 
Kodikkaassa hirsitalossa ja mök-
issä viihtyvät kaikki sen asukkaat, 
myös lemmikit.

siekkelin mOnipuOlisesta 
kädenjäljestä nautitaan paitsi täällä 
lähialueilla, niin myös ympäri Suo-
mea ja jo 21 maassa maailmalla.
- Yksilöllisestä palvelusta ja mit-
tatilaustyönä valmistetuista 
laadukkaista tuotteista olemme 
löytäneen oivan markkinaraon. 
Kun vaativa nykyasiakas, niin yh-
den ikkunan ostaja kuin hirsikylän 
hankkijakin saadaan tyytyväiseksi, 
on se parasta mainosta osaamis-
estamme, kiteyttää Timo. UA

Monipuolisesti huvimajasta kokonaiseen hirsikylään

Toteutamme yksilöllisiä hirsiunelmia ammattitaidolla

Siekkelin Timo kutsuu Sinut lämpimästi tervetulleeksi 
Mökkiriehaan lauantaina 26.11. klo 10-14!
Luvassa on suosittua tervanpolttoa, työnäytöksiä, tuote-esittelyjä ja 
tietenkin rokka- ja kahvitarjoilua. Talo on myös täynnä houkuttelevia 
TARJOUKSIA! Osan niistä löydät tämän lehden sivuilta.
Suuntaa autosi keula Siekkelille Valkealaan Kansikkaalle. 
Ajo-ohjeen löydät takasivulta.

Siekkelin Puutyön konttorijoukkue, tytär Jenni Sani, vaimo Riitta Siekkeli ja Timo Siekkeli kävivät 
katsastamassa Valkealan Haukjärvellä firmansa rakentamat kaksi omakotitaloa ja grillikatoksen.

Tutustu monipuolisiin tuotteisiimme 
ja osaamiseemme:

www.siekkelinpuutyo.fi

Ota yhteyttä kerromme lisää:

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

Aina asiakkaan toiveiden mukaan 
yksilöllisesti ja laadukkaasti!

Meiltä saat mittatilaustyönä
tai valmismallistostamme:
Omakotitalot
Mökit
Saunamökit
Autotallit
Aitat
Huvimajat
Grillikatokset
Puuvajat
Katokset
PuuCeet
Pirttiryhmät
Kuistit
Ovet 
Ikkunat
Portaat

Siekkelin Puutyötä lukuina:
Työllistää 15 oman paikkakunnan ammattilaista sekä 
kaikki perheen työikäiset ja -kykyiset eli 
Timon ja Riitta Siekkelin, poika Jannen, tytär Jennin
Valmistaa 200 mökkiä/taloa/saunaa vuodessa
Mittatilausikkunoita 300kpl/vuosi
Valmisikkunoita 600kpl/vuosi
Mittatilausovia 200kpl/vuosi
Valmisovia 300kpl/vuosi
Mittatilausportaat 60kpl/vuosi
Ja paljon muutakin ammattitaidolla!

Kuva Siekkelin albumista
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Kerabit on parasta kattoa - näyttävä, 
hiljainen ja helppo asentaa. Kerabit-
katon alla on hyvä asua.

Valikoimastamme löydät varmasti 
sopivan katon kotiisi. Meiltä saat myös 
kaikki bitumikaton tarvikkeet. 

Nordic Waterproofi ng Oy  |  Puh. 010 851 1800  |  www.kerabit.fi 

Parasta kattoaParasta kattoa

Valitse kolmesta mallista K+, S+ tai L+.
Värivaihtoehtoja on useita.

Pitävä ja pätevä.

Innovatiivisiä
matalaenergia-
ratkaisuja
myös meiltä.

www.kareliaikkuna.fi
0400 886 270, 0400 559 116

Siekkelillä on jo 16 vuotta 
pitkät vientiperinteet. Ta-
loja ja mökkejä on myyty 
satoja ympäri maailmaa jo 
21 maahan.

Japanin eri Osiin on juuri 
lähtenyt kaksi hirsitaloa. Maa 
oli Siekkelin ensimmäinen vi-
entikohde ja se on koko ajan 
ollut merkittävässä asemassa 
yrityksen vientirintamalla.
- Pitkät vientiperinteet antavat 
meille hyvät asemat Japanin 
eksoottisilla markkinoilla. 
Tsunamin laajojen tuhojen 
jäljiltä jälleenrakennustyöt 
ovat sikäläisen byrokratian 
koukeroiden hidastamana vi-
hdoin käynnistymässä. Japa-
nissa arvostetaan hirsi- ja pu-
urakentamista. Siksi meilläkin 
on vientiodotukset korkealla 
kun mittava jälleenraken-
nusurakka tsunamialueella 
pääsee vauhtiin, kertoo Juha 
Auramo.

Hän on Siekkelin vientikaup-
pojen parissa alusta asti pu-
urtanut Logmakersin vientia-
gentti.

- talOudellinen taantuma 
maailmalla on hidastanut 
myös meidän vientiämme. 
Japani ja toinen merkittävä 
vientimaamme Ranska ovat 
kuitenkin tarjonneet meille 
piristystä vientirintamalle, il-
oitsee vientiagentti.

uusia vientimaita Au-
ramolla on koko ajan kiika-
rissa. Tällä hetkellä Aasian 
suunnalla vientiponnisteluja 
on suunnattu mm. Etelä-Ko-
reaan, Kazakstaniin ja Kii-
naan.

- kesällä siekkelin tuo-
tantoon ja Timon idylliseen 
kotitilaan järvimaisemissa 
kävi tutustumassa aivan uusi 
asiakasryhmä Japanista. 

Joulukuun alussa matkustan 
itse Japaniin solmimaan uu-
sia asiakassuhteita ja mark-
kinoimaan Siekkelin hirsirak-
ennusosaamista, valottaa 
Auramo vientinäkymiä. 

- rakennusmääräYkset 
ja asiakkaiden asumistottu-
mukset eripuolilla maailmaa 
voivat olla hyvinkin erilaisia. 
Siksi Siekkelin kokemus, yk-
silöllinen palvelu ja laadukas 
työ ovat hyviä vientivaltteja 
kaikkialla maailmalla, summaa 
vientiagentti Auramo. UA

LOGMAKERS
Metsänneidonkuja 10 
02130 Espoo
Juha Auramo 
puh. 044 536 0852
sales@logmakers.fi
www.logmakers.fi

Vientiodotukset korkealla

Upea Siekkelin hirsitalo japanilaisen asiakkaan herra Morion yksilöllisiä toiveita toteuttaen nousi 
Honsun saarelle Japaniin.

Uusi hirsitalojen asiakasryhmä Japanista kävi tutus-
tumassa paikanpäällä Siekkelin tuotantoon. Japanilaiset 
arvostavat Suomen puhdasta luontoa, jota ihasteltiin 
mm. Kansikkaalla kalastellen.

Kuvat Juha Auramo
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KAIKKEA
RAKENTAMISEEN

Kouvolassa 
Teollisuustie 28 Valkeala

– KAIKKEA RAKENTAMISEEN –

puh. 020 55 66227 
Ma-pe 7-17 la suljettu

www.puukeskus.fi 

siekkelin perheen tYtär Jenni 
työskenteli muutaman vuoden 
Etelä-Pohjanmaalla rakennuste-
knisen alan yritysmyynnissä. Veri 
veti kuitenkin takaisin kotikonnuille 
Valkealaan. Syyskuussa hän aloitti 
Siekkelin Puutyön asiakaspalve-
lussa.
- Aluksi olin tulossa takaisin Kouvo-
lan seudulle aivan muun firman pal-
velukseen. Mutta Timo sanoi, että 
kyllä sitä omassa firmassakin apua 
kipeästi tarvitaan. Timolla on monta 
rautaa tulessa ja kädet täynnä muu-
takin kuin jatkuvasti kasvavaa kont-
torityötä. Asiakaspalvelusta myyn-
nillä ja markkinoinnilla höystettynä 
muokkasimme minulle haasteellisen 
työsaran, kuvailee Jenni Sani. 

liiketalOuden Ja markkinoinnin 
saloihin Jenni on hankkinut eväitä 
opiskelulla.
- Jennin työpanos tuli apuun todella 
oikeaan aikaan. Tuntui välillä, että 
juoksevien asioiden hoito juoksi 
karkuun yhtä vikkelään kuin pika-
juoksija Visa Hongisto. Jennistä 
sain avukseni osaavan oikean käden 
ja vauhdikkaan vasemman jalan, 

naureskelee tyytyväinen Timo.
Jenni On kasvanut Siekke-
lin Puutyön leivissä koko pienen 
ikänsä. Tytär hääri apupoikana rak-
ennuksilla ja erilaisissa kesätöissä 
opiskeluaikana.
- Vasara, kirves ja saha pysyvät 
tukevasti käsissä, kuten myös 
modernimmat, koneelliset työkalut. 
Maalla ja Siekkelillä kasvaneena 
on saanut oppia kaikkea ja kasvaa 
omatoimiseksi. On se Timo luvan-
nut, että pääsen myös rakennuksille 
tositoimiin aina tarvittaessa, sanoo 
Jenni kädet syyhyten hirsirak-
entamisen pariin.

- Olen mYös Opiskellut jonkin 
verran rakennusalaa mm. restau-
rointia, maalausta ja pintakäsittelyä. 
Nämä opit aion ottaa mahdollisuuk-
sien mukaan hyötykäyttöön täällä 
Siekkelillä.
- Niin ja Siekkelin Puutyön osaamis-
en markkinoinnissa voin hyvin hyö-
dyntää sitä, että asun firmamme 
tekemässä ”mallitalossa”. Oma-
kohtaiset kokemukset elämisestä 
puhdasilmaisessa ja hengittävässä 
hirsitalossa voivat painaa paljon 

myyntityössä. Asumiseni myötä 
voin antaa Timolle tuotekehittely-
ideoita uusien talomallien suunnit-
teluun, pohtii Jenni.

siekkelin kOlmannen polven 
hirsirakentajat, Jennin kolme lasta 
Eemeli 7v, Akseli 5v ja Sampo 1v9kk 
ovat jo kovaa vauhtia tekemässä 
tuttavuutta rakennushommiin 
pikkutyökaluineen. UA

Jenni Sani, puh. 05-338213
jenni.sani@siekkelinpuutyo.fi

Siekkelin perheen tytär Jenni 
Sani, Akseli, Sampo ja Eemeli 
muuttivat Pohjanmaalta ko-
tikonnuille hirsitaloon. Talon vintti 
on vielä rakentamatta. Jennin ja 
lasten sormia syyhyttää päästä 
rakennushommien kimppuun.

Siekkelillä toinen sukupolvi mukana ja kolmas kasvamassa

Tytär apuun oikeaksi kädeksi 
ja vasemmaksi jalaksi

Kuva Siekkelin albumista
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Jaalan Mustaruhmasjärvellä kä-
vivät 10 vuotta sitten monet mök-
kirakennusfirmat sanomassa ”ei 
onnistu” Junttiloiden pienen saun-
amökin isolle laajennukselle.
- Halusimme liittää yksikerroksiseen 
pikkumökkiin kaksikerroksisen 
laajennusosan. Onneksi löysimme 
Siekkelin Puutyön Timon, joka 
uskalsi ottaa haastavan laajennus-
projektimme hoitaakseen. Laajen-
nusosa on pysynyt erittäin hyvin 
kuosissaan, joten nyt 10 vuotta 
myöhemmin persoonallista uud-
israkennustamme toteuttamaan 
päädyimme valinnassamme taas 
Siekkeliin kertoo Vesa Junttila.
-Tontin muoto asetti tiukat ja hanka-
lat rajaukset uudisrakennukselle. 

Lisäksi ykkösvaatimuksemme 
oli, että saunasta näkyy hyvin jär-
velle. Taiteilijatuttavamme hahmot-
teli lähes puoliympyrän mallisen 
mökin. Ajattelimme, että tuollaiseen 
ratkaisuun tarvitaan ennakkoluulo-
ton ja osaava tekijä. Timo Siekkeli 
onneksi uskaltaa ja osaa, toteaa 
Aila Junttila tyytyväisenä lähes 
valmiista 50 neliöisestä vieras/sau-
namökistään.

uudisrakennuksen lisäksi Junt-
tiloiden 3000 neliön mökkitontti 
laitettiin aivan uuteen uskoon. Ry-
teikköä ja puustoa raivattiin, rantaa 
ruopattiin, hiekkarantaa tehtiin, ves-
ijohto vedettiin tontille, jätevesisys-
teemit luotiin pihaa maisemoitiin.

aila Ja vesa ovat tyytyväisiä rak-
ennusprojektinsa viimemetreillä.
- Koko iso urakka on sujunut todella 
hienosti. Siekkelin ammattilaiset 
osaavat toteuttaa asiakkaansa per-
soonalliset ja vaativatkin tarpeet. 
Alihankkijoiksikin he kelpuuttavat 
vain eri alojen parhaimmat osaajat.
- Myös muut yhteistyökump-
panimme hoitivat hommansa mal-
likkaasti. Maanrakennuspuolella 
erittäin kokenut Martti Tulokas 
tiesi mitä pitää tehdä osaavien 
konemiestensä ja metsureidensa 
kanssa puunkaatotehtävistä läht-
ien. Putkitöissä Pekka Seppälä 
mm. loi haastavaan maastoon im-
eytyssysteemin maakumpareen 
avulla. Vesijohdonkin Pekka veti 

järven poikki soutamalla paljon 
edullisemmin kuin muiden firmojen 
ratkaisut olisivat olleet. Sähkömie-
henä käytimme Matti Kuokkasta, 
joka on hoitanut myös edellisten 
projektiemme sähkötyöt asian-
tuntevasti ja tunnollisesti luettelee 
Vesa.

- rakennusprOJekti sujui 
kokonaisuudessaan hyvin. Tekijät 
tulivat hyvin juttuun keskenään ja 
hoitivat mm. mutkikkaat aikataulut 
toistensa kanssa. Meidän ei tarvin-
nut soitella ympäriinsä ja sukku-
loida jaloissa tontilla. Pystyimme 
keskittymään omiin ansiotöihimme 
ja meille jäi vain iltapuhteina mökin 
maalaus. Tosin yritimme maalauk-

sissa käyttää hyväksemme ”lapsi-
työvoimaamme” pientä korvausta 
vastaan, toteaa Aila.
- Puoliympyräinen uudissaunamök-
kimme on valmistumassa. Ympyrä 
tavallaan sulkeutuu, kun Siekke-
lin tiimi on jatkanut siitä, mistä 10 
vuotta sitten aloitti. Uudisrakennuk-
sen rinnalla edellisen mökkilaajen-
nuksemme vanha sauna muutettiin 
kylpyhuoneeksi ja vessaksi. Siekke-
limäiseen tapaan tiloista ideoitiin 
heti toimivammat ovia ja seiniä si-
irtelemällä, kertoo kouvolalainen 
Junttilan pariskunta lopuksi. UA

Lähes puoliympyrän mallinen, persoonallinen mökki isoine terasseineen syntyi Siekkelin Puutyön ammattitaidolla. Saunamökin tupakeittiö, ekovessa ja 2 varastoa ovat toimiva kokonaisuus.

Ammattilaiselta onnistuvat persoonallisetkin ratkaisut

Tätä mökkiprojektia toteuttamassa ol ivat mm:

MARTTI 
TULOKAS

Maanrakennus-
 ja kuljetuspalvelut

Maanrakennus
     • Rantojen kunnostus
     • Hiekkarantojen teko
     • Teiden ja rakennusten pohjien teko
     • Tonttien kunnostus
     • Vesikaivojen teko ja kunnostus
     • Täytemaata
     • Savea

Maa- ja kiviainesten monipuolinen
jalostaminen ja myynti 
     • Kalliomurske- ja sepelilajikkeet
     • Seulotut hiekka- ja soralajikkeet
     • Multaa, eri jalostusasteet
     • Luonnon soralajikkeet
     • Turvetta ja kuoriketta
     • Maisemointikivet
     • Pyöreitä kivilajikkeita
Puutarhajätteiden ja risujen vastaanotto

Soita Masalle Jaalaan!
(05) 334 176 tai 0400 654 176

Fax (05) 334 341

Kuva Vesa Junttila
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Ekovillalevyn suosio on kasva-
nut tänä vuonna vauhdilla, kun 
Kuusankosken levytehdas on 
trimmattu hyvään vauhtiin ja 
vähittäismyyntipisteiden määrä 
on kasvanut nopeasti. Kysyntää 
on riittänyt niin että Ekovillalevyn 
myynti on kasvanut lähes 50 
prosenttia. Samaan aikaan pu-
ukuitupohjaisen puhallusvillan 
asema on edelleen vahvistunut.

nYt ekOvillalevYä saa Kou-
volan alueella varasto myynnissä 
lähes kaikista rakennustarvike 

myymälöistä. Kysy kauppiaaltasi.  
Ekovillalevyä saa  koko maassa 
suoraan varastosta yhteensä yli 
120 vähittäismyyntipisteestä, kun 
sitä myydään niin Puukeskuksen, 
Keskon, SOK:n ja Starkin kuin Bau-
hausinkin ketjun kautta.

- ekOvillalevYn tulevaisuus 
näyttää hyvältä. Kuluttaja on 
löytänyt tuotteen, kauppa on hy-
väksynyt tuotteen, ja näyttää siltä, 
että olemme ainakin tällä hetkellä 
ainoa suomalainen puukuituisen 
lämmöneristelevyn valmistaja, Ek-

ovillan markkinointijohtaja Jaakko 
Koskinen summaa kuluvan vuo-
den kokemuksia.

pehmeä ekOvillalevY on saa-
nut runsaasti kiitosta leikattavu-
udestaan ja käsiteltävyydestään. 
Kierrätyskuidusta valmistettavan 
Ekovillalevyn valmistus sitoo erit-
täin vähän energiaa, levy sitoo pu-
ussa olevan hiilen koko elinkaaren-
sa ajan ja käytössäkin Ekovillalevy 
säästää energiaa. Ekovillalevy sai 
vastikään eurooppalaisesta hyväk-
synnästä kertovan CE-merkin.

mYös puhalluspuukuitu kas-
vattaa edelleen suosiotaan läm-
möneristekäytössä. Asuntokorjaa-
jien yläpohjaneristeenä Ekovillan 
edustama puhalluspuukuitueriste 
on selvästi kärjessä ja puukuituer-
isteiden joukossa Ekovilla on selvä 
ykkönen.

tOimialan uusimpien lukujen 
mukaan Ekovilla on sekä tunnet-
tuudeltaan että kokonaiskuvaltaan 
lämmöneristeiden ykkösmerkki 
asuntokorjaajien keskuudessa 

ja puukuitueristeissä Ekovillan 
markkinaosuus on 75 prosentin 
luokkaa.

ekOvilla lisää asumismuka-
vuutta. Yksi sen etuja on sen 
hengittävyys – luonnonmukai-
nen Ekovilla on kosteutta tasaava 
materiaali, joka sitoo kosteutta 
itseensä ja luovuttaa sen hitaasti. 
Tämän fysikaalisen ominaisuuden 
ansiosta sisäilman laatu paranee 
merkittävästi.

talvella ekOvillan lämmöner-
isteet pitävät kodin tehokkaasti 
lämpimänä, kesähelteillä Ekovilla 
estää asuintilojen liiallisen kuumen-
emisen vaikka aurinko lämmittäisi 
kattoa aamusta iltaan.

- kun energia kallistuu ja eristeitä 
koskevat määräykset tiukkenevat, 
Ekovillan hyvä lämmöneristyskyky 
pitää lämmityskulut kurissa. Eko-
villa on myös ympäristöystävällin-
en tuote. Se vähentää asumisesta 
syntyviä hiilidioksidipäästöjä ja il-
mastonmuutoksen myötä puheeksi 
noussutta hiilijalanjälkeä, Ekovillan 

markkinointijohtaja Jaakko Kosk-
inen kertoo. 

ekOvillaa vOi asentaa joko 
itse tai asennustyön voi teettää val-
takunnalliseen verkostoon kuuluvil-
la valtuutetuilla asennuspalveluyrit-
täjillä. Ekovillan sekä kuluttajille että 
ammattirakentajille tehdyn raken-
neoppaan lämmöneristämisohjeet 
ja rakennusten ilmanpitävyyteen li-
ittyvät ohjeistukset ovat nyt tarjolla 
myös mobiilimuodossa.

aidOssa ekOvillatuOtteessa 
lukee aina ekOvilla!

Elämää kestävä lämmöneriste

UUSI EKOLOGINEN
LEVYERISTE!

Kysy Ekovillaa 

myös puhallettuna

Yläpohja, seinät, alapohjat

Ammattilainen asennuspalvelu, katso www.ekovilla.com

Hengittävä ja turvallinen

Napakka asentaa, ei kutise

Hyvä lämmöneristyskyky

Kysy Ekovillaa rakennustarvikekauppiaaltasi!

nYt satsataan saunaan. Sinne 
mennään viihtymään ja viettämään 
aikaa, tietää Kimolan Puun Arto 
Äikää. Saunatuotteiksi onkin tar-
jolla mitä erilaisempaa puulajia niin 
sellaisenaan ja yhä kasvavassa 
määrin lämpökäsiteltynä. Kimolan 
Puu olikin ensimmäisinä yrityksinä 
tuomassa ekologista lämpökäsitel-
tyä puuta markkinoille.

äikäällä On nOin 40 vuoden 
kokemus tukkien sahaamisesta. 
Sahayrittäjänä jatkuvasti kasvavaa 
asiakaskuntaansa hän on palvellut 
vuodesta 1994. Silloin perustettiin 
Kimolan Puun, joka alussa keskittyi 
pääasiassa haavan sahaukseen ja 
jatkojalostukseen.   
- Nykyisellä kuuden hengen poru-
kalla pärjäämme kilpaillulla ala-
lla yksilöllisellä palvelulla ja hyvillä 
tuotteilla. Ulkovuorit ja sisustus-
paneelitkin pystymme toteuttama-
an asiakkaan yksilöllisten toiveiden 
mukaan. Esim. Museokohteisiin 
olemme teettäneet erikoisprofiileja 
varten jopa omat höylän terät, ker-
too Äikää.

Yksi kimOlan puun valteista on 
myös jatkuvasti lisääntyvä määrä-
mittaan sahaus kaikelle puuta-
varalle 40 sentin järeästä lankusta 
sormipaneeleihin.
- Rakentajan työtä helpottaa 
valtavasti kun hän saa tarkat mitat 
meille toimitettuaan puutavaraa 
juuri oikean määrän ja valmiiksi pät-
kittynä. Hukkapätkät jäävät sahay-
rittäjän kontolle ja vain paikoilleen 
kiinnitys timpureiden riemuksi.
Määrämittaan sahaus on palvelua 
parhaimmillaan niin paikallisille tee-
se-itse rakentajille, timpureille kuin 
valtakunnallisille rakennusliikkeille 
kuten Lemminkäiselle. 
- Mm. uusien kerrostalokohtei-
den saunoissa meidän määrämit-
taista puutavaraa on Kuusanko-
sken keskustassa. Ja Siekkelin 
Puutyön kanssahan meillä on jo 
pitkät yhteistyöperinteet saunarak-
entamisessa.
- Myös kaikenlaiset pienet ja yksilöl-
liset puuerätoimitukset onnistuvat 
tällaiselta piensahalta, muistuttaa 
sahayrittäjä Äikää erilaisia asiakas-
ryhmiä luetellessaan. UA

Jykevät lämpökäsitellyt laudat (42x120 ja 42x200) saunan lauteiksi ovat nyt 
suosittuja. Mäntyharjun mökkimessuilla sisustamamme saunan ansiosta on 
kysyntä kasvanut selvästi, kertoo sahayrittäjä Arto Äikää.

Tuotteet ja palvelut
 Saunatuotteiksi raakalautana   
   tai lämpökäsiteltynä:
- mm. kuusi, leppä, haapa, 
   lehmus, tuija
 Sisustuspaneelit ja 
   ulkovuoret myös 
   erikoismallein ja -mitoin
 Erilaisia listoja, sormipaneelia
 Höyläämme asiakkaan 
   omaa puutavaraa 
 Tukkien sahausta asiakkaan 
   omasta puutavarasta
 Kaikki puutavara tarvittaessa  
   MÄÄRÄMITTAISENA

Tuomme Siekkelin 
mökkiriehaan

esittelysaunamme, jossa eri 
puulajeista ja eri profiileilla

- seinä- ja kattopaneelit
- lauteet ja kaiteet

Kimolan Puu Oy
Jaalasta 8 km ja 

Kausalasta 24 km

Eiraskanmutka 88 
47650 Kimola

puh. 0400 235 964 
fax. 05 335 630

arto.aikaa@pp.inet.fi 
www.kimolanpuu.fi

Kimolan Puun valtteja

Yksilöllinen palvelu ja 
määrämittaan sahaus

Uusiutuva, hengittävä ja ekologinen eriste lisää suosiotaan molemmissa muodoissa

Ekovillalevy kasvaa vahvasti 
puhallusvillan rinnalla

OLEMME 
PAIKALLA 

MÖKKIRIEHASSA

OLEMME 
PAIKALLA 

MÖKKIRIEHASSA
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  Sinun keittiösi on jo meillä

www.keittiopiste.com

Kotka – Kouvola – Lappeenranta – Vantaa

Suomen suosituimmat mallit suoraan varastosta.
Nopeasti ja varmasti! 

      Mökkiriehassa mukana Keittiöpisteen edustajat.

www.keittiopiste.com

Kotka – Kouvola – Lappeenranta – Vantaa

      Mökkiriehassa mukana Keittiöpisteen edustajat.
Osta NYT, saat

2,5 VUOTTA
KOROTONTA

MAKSUAIKAA!
Saat yli 50 euron arvoisille tuotteille 6 kk:n osto-

turvan. 6, 10 ja 30 kk maksuajalla korko 0 %, 

tilinhoitopalkkio 4 €/kk. 10 ja 30 kk maksuaika-

kampanjan perustamismaksu 30 € veloitetaan 

1. laskulla. Kortin vuosimaksu 30 € toisesta 

vuodesta alkaen. Perusehtoisen Aktiiviraha 

MasterCard Korttiluoton todellinen vuosikorko on 

18,01 % (09/11), luoton määrän ollessa 1500 €.

Kaupinkatu 21, Kouvola    
p. 010 3966 200    fax. 010 3966 201

Avoinna: ma-pe 8.00–18.00, la 9.00–14.00

MAKSUTON  SUUNNITTELU-PALVELU
Soita ja varaa aika!

Paikallista keittiöosaamista 
jo 17 vuotta

Oletpa rakentaja, sisustaja tai remontoija tule toiveinesi meille. 
Suunnittelupalvelumme ja mahtavat valikoimamme takaavat 

sinulle yksilölliset ja toimivat ratkaisut! 

Tuotteet edullisesti ja nopeasti
tuOtteet edullisesti ja nopeasti oli 
nuoren puuseppä Jorma Mäkikun-
naksen motto lähes 17 vuotta sit-
ten kun hän perusti yhdenmiehen 
keittiö- ja kylpyhuonekalustefir-
mansa. Jorman motto on aina ollut 
asiakkaiden mieleen. Sen ansiosta 
yritys on kasvanut voimakkaasti. 
Perhekonserni työllistää tänään 
lähes 40 alan ammattilaista Keit-
tiöpisteissä Kouvolassa, Lappeen-
rannassa, Kotkassa ja Vantaalla. Jy-
väskylän Keittiöpiste toimii nykyisin 
yrittäjävetoisesti.

- vuOnna 2004 Kouvolan Korja-
laan valmistunut suuri 2200 neliön 
keskusvarasto takaa sen, että edel-
leenkin asiakas saa meiltä esim. 
keittiökokonaisuutensa vaikka 
jo seuraavana päivänä. Tämä on 
mahtava valttimme kilpailluilla mark-
kinoilla. Varastossamme valmiina 
on noin 1500 eri tuotenimikettä. 
Kun asiakas saa tuotteet suoraan 
varastostamme ilman välikäsiä, 
hintammekin ovat kilpailukykyiset, 
lupaa Mäkikunnas.

- tOimitamme kalusteet koottuina 
tai osina kotiovelle tai ne voi noutaa 
valmiiksi kerättyinä suoraan varas-
tostamme. Kotimaisuus on meille 
ykkösasia. Ympäristöasiat ja ekol-
ogisuus korostuvat toimintamme 
kaikilla tasoilla. Toimintamme laatu 
ja tehokkuus ovat kaikki niitä teki-
jöitä, joilla takaamme asiakastyy-
tyväisyyden. Tyytyväinen asiakas 
on paras mainoksemme nyt ja 
tulevaisuudessa, summaa Jorma 
Mäkikunnas Keittiöpisteen me-
nestyksen avaimia. UA

Keittiöpisteestä saat nopeasti ja edullisesti:
- Kaikki kodin kiintokalusteet: 

– keittiöt – kodinhoitohuoneet – kylpyhuoneet 
– komerot – kodinkoneet – hanat – altaat

- Liukuovikaapistot mittatilaustyönä 

terva On ikivanha keksintö ja 
puhdas luonnontuote. Se hoitaa 
niin ihmiset, eläimet kuin puurak-
enteetkin. 
- Juuri luontoarvojen ja ekologisu-
utensa ansiosta tervan suosio kas-
vaa nykyisin kovaa vauhtia. Nyt on 
muotia suosia luomua ja lähituottei-
ta. Täytyy kiitellä, että kerrankin on 
muoti viisasta, pohtii kimolalainen 
tervanpolttaja Erkki Sippu. Hän on 
metsätalousinsinöörinä työkseen ja 
harrastuksekseen kehitellyt puun 
tehokkaampaa energia- ja hyö-
tykäyttöä.

tOki terva On edelleen mainio 
puurakenteiden väriaine ja laho-
suoja. Mutta nykyisin osataan 
taas hyödyntää tervaa ihmistenkin 

erilaisten allergioiden ja tulehdust-
en hoidossa. Tervan terveyskäyttö 
monipuolistuu jatkuvasti. Siitä löy-
tyy apu myös mm. eläinten saparoi-
den, sorkkien, kavioiden ja jalkojen 
hoitoon. 

tervanpOlttaJa sipun suosit-
tua tervanpolttonäytöstä pääset 
seuraamaan Siekkelin mökkitapah-
tumassa.
Siinä yleisö tervanpolttajan kera 
lämpiää kun isoa retorttiuunia kuu-
mennetaan yli 300 asteeseen, jotta 
uunin uumenissa, ilmattomassa 
tilassa olevista männyistä alkaa 
terva irrota. Monipuolinen eliksi-
iri terva on tutustumisen arvoinen 
puhdas luonnontuote. UA

Monipuolisen tervan suosio kasvaa vauhdilla

Tervanpoltto on 
tapahtumamme vetonaula

Tervan suosion kasvusta iloitsee 
tervanpoltto- retorttiuuninsa
lämmössä Erkki Sippu.

Tervanpolttoon ja sen 
monipuoliseen käyttöön 

tutustut tapahtumassamme 
la 26.11. klo 10-14.

OSTA JA KOKEILE 
ITSE TERVAn TEHOA!

OLEMME 
PAIKALLA 

MÖKKIRIEHASSA

Rakentamisen 
ammattilainen

RAKENUSPALVELU ASAFIX
Asko Ahola

Horpuntie 389, 46230 Valkeala
Puh. 0500 950 840

asko.ahola@pp1.inet.fi  • www.asafi x.fi 

• perustukset
• vesieristykset

• uudisrakennukset
• laatoitukset ym.

OLEMME 
PAIKALLA 

MÖKKIRIEHASSA
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Nyt meiltä ammattitaidolla!

Kustaa III tie 1, Valkeala
 Puh. 0400 259 664

fax 05 3860 795

• saneerauskohteisiin
• uusiin omakotitaloihin
• vapaa-ajanasuntoihin

SÄHKÖASENNUKSET

PYYDÄ TARJOUS!

Kodinkoneissa

MEILTÄ MYÖS 
LAATUMERKIT

Televisioissa

�

�

SIPE PELLETTIÄ lämmitykseen
- Noudettuna tai kuljetettuna
- Nosturinosto max. 14m
- Suursäkeissä
Maksu myös pankki- ja luottokortilla (kiinteä)

- Nyt myös puhallustoimituksella

Riku Siekkeli
Kansikkaantie 447, Valkeala

p. 0400 657 831

Yksilöllisesti palveleva
Siekkelin Saha

Siekkelin Saha Ky
Kansikkaantie, 46230 Valkeala

Puh. 05 338102
040 592 5005/Keijo
0400 657 831/Riku

siekkelin.saha@co.inet.fi 

Sahaamme ja höyläämme 
tietenkin myös asiakkaan 

omasta puutavarasta!

Yksilöllistä palvelua tarjoava saha on tänä päivänä kova 
juttu rakentavan asiakkaan mielestä. Siekkelin Sahalta saa 
mm. monia erilaisia höyläysprofi ileja. Jos sahan mallistos-
ta ei löydy sopivaa, niin asiakkaalle tehdään juuri sellainen 
kuin hän omasta mallistaan haluaa.

Sahamme pääartikkelit ovat pyörötangot, 
ulkoverhouspaneelit sekä erikoisprofi iliset höylätavarat.

perinteikästä Siekkelin Sahaa 
pyörittää Keijo Siekkeli, Timo 
Siekkelin vanhempi veli.
- Sahaustoiminta aloitettiin jo 
vuonna 1979. Sitten vuonna 1984 
laajensimme toimintaamme lähin-
nä verhotankojen ja harjanvarsien 
höyläämiseen. Yritys on kehittynyt 
tasaista vauhtia, eikä lamat ole juuri-
kaan heilauttaneet toimintaamme. 
Olemme pikkuhiljaa laajentaneet 
yksilöllistä palveluamme ulkover-
houspaneeleihin ja erikoisprofiili-
seen höylätavaraan, kertoo sahay-
rittäjä Keijo.

sahalta lähtee pelkästään har-
janvarsia ympäri Suomea yli 30 000 
kappaletta vuodessa.
- Asiakkainamme ovat teollisuus ja 
kauppa eteläisimmästä Suomesta 
aina Lapin perukoille asti. Yksi-
tyiset rakentaja- ja remontoija-
asiakkaamme tulevat pääasiassa 
Kouvolan lähiympäristöstä. Niin ja 
tietenkin teemme naapurissa ole-
van Siekkeli Puutyön Timon kanssa 
kauppaa, luettelee Keijo.

tänään siekkelin saha työl-
listää kolme henkilöä. Keijon poika 
Riku on hääräillyt pienestä pitäen 
mukana toiminnassa. 
- Yksilöllinen ja joustava palvelu 
yhdessä vankan kokemuksen ja 
ammattitaidon kanssa ovat mei-
dän juttumme. Pieni saha pärjää 
isompien joukossa aina joustavalla 
palvelulla ja laadukkailla tuotteilla. 
Jos joku tuotesektorimme osoit-
taa hiipumisen merkkejä, niin uusia 
tuotteita ja palveluja kehitellään 
jatkuvasti tilalle.

tämän päivän asiakas on erittäin 
vaativa ja hintatietoinen. Onneksi 
tyytyväinen asiakas on hyvä ääni-
torvi mainostamaan meitä kilpail-
luilla markkinoilla, tietää sahayrit-
täjä Siekkelin Keijo. ua

Siekkelin Saha Ky
Kansikkaantie, 46230 Valkeala
Puh. 05 338 102
040 592 5005/Keijo
040 065 7831/Riku
siekkelin.saha@co.inet.fi

Siekkelin Sahalla 
32 vuotta kokemusta 
ja ammattitaitoa

OLEMME 
PAIKALLA 

MÖKKIRIEHASSA
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TURVAA PERHEESI TULEVAISUUDEN

Henkivakuutuksen myöntää Henkivakuutusosakeyhtiö Duo, jonka asiamiehenä Lähivakuutus toimii. 

Kysy, kerromme lisää. 
Lähivakuutusyhdistys Vellamo
Kouvolankatu 18
45100 Kouvola
Puh. 010 19 2600

Otamme sen henkilökohtaisesti.

luumäen puukYlästä Kymi 
Logmenin hallilta lähtee eräskin kil-
ometri jatkojalostettua puutavaraa 
viikottain maailmalle. Siekkelin 
Timo perusti Kymi Logmenin vuon-
na 2002 vastaamaan markkinoiden 
kasvavaan jalostetun puutavaran 
kysyntään. Samalla myös Siekke-
lin Puutyön kasvavaan puutavaran 
tarpeeseen saatiin helpotusta.
-Kymi Logmenin tuotannosta reilut 
30% menee vientiin mm. Euroop-
paan ja Japaniin. Vienti on ollut 
hienoisessa kasvussa viime vuo-
det. Ympäri Suomea oleville tukku-
kaupoille, talotehtaille, teollisuuteen 
ja yksityisille asiakkaille yrityksen 
monipuolinen puun jatkojalostus 
on tarjonnut kilpailukykyistä am-
mattitaitoaan menestyksellisesti, 
iloitsee Timo.

Höylätyt ja mitallistetut tuotteet
Höyläämme tuotteet asiakaslähtöis-
esti ja katkomme puutavaran myös 
määrämittaan. Näin asiakkaalle ei 
kerry hukkapätkiä, asiakas säästyy 
pätkimisiltä ja samalla aikaa ja 
rahaa säästyy. Höylättyihin tuot-
teisiimme kuuluvat mm. höylätty 
puutavara, kyllästetyt ja höylätyt 
tuotteet. Myös mitallistetun pu-

utavaran saat meiltä.  Höyläämme 
asiakkaalle myös hänen omasta 
puutavarastaan. Asiakkaan tarpei-
den mukaan höyläämme muotoon 
ja jopa asiakkaan yksilölliseen profi-
iliin. UA
 
Sormijatkospalvelu
Eri paksuista ja lujuusluokiteltua 
sormijatkospuutavara teemme 
2000 mm:stä aina 13500 mm asti.

Lujuusluokiteltu puutavara
Vuodesta 2009 asti olemme valmis-
taneet myös CE -merkittyä lujuus-
luokiteltua rakennussahatavaraa.

Kuivauspalvelu
Tarvittaessa kuivaamme asiakkaan 
sahatavaraa höyläämömme yhtey-
dessä toimivassa Luumäen Kuiv-
aamo Oy:ssä

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Puukyläntie 14, 54500 Taavetti
Puh. 040 583 4083
Fax 05 417 1645
kymilogmen@taavetti.inet.fi
www.kymilogmen.fi

Puun jatkojalostusta meille ja maailmalle

Ryhmä uusia japanilaisia asiakkaita kävi kesällä tutustumassa Kymi Logmenin monipuoliseen tuotantoon Luumäellä. 
Puhtaassa suomalaisessa luonnossa kasvava puutavara ja sen ammattitaitoinen jatkojalostus ovat erityisesti japanilaisten mieleen.

Kuva Siekkelin Puutyö

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
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Tommolankatu 18 Puh. 744 5200 ma-pe 7.30 - 19, la 8 -16, su 12-16
Tarjoukset voimassa 27.11.2011 asti, tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.

INFRAPUNA-
SAUNA, 
yhdelle hengelle  
500619305 

895,-
Norm. 1190,-

Radiant
infrasaunan 
lämpö on saman-
laista hyvää 
lämpöä, jota myös 
aurinko tuottaa, se 
tuo virkistymisen 
tunteen. Harvia 
on valmistanut 
infrasaunoja jo 
yli kymmenen 
vuoden ajan. 

BALLADI TAKKA, 
Valkoinen teräskuori, 
hormiliitos alhaalla.
500676366 

995,-
KOKOLASINEN 
SAUNANOVI 
7X19 
tervaleppäkarmi, 
pronssilasi
11015197

Harvia 
KOKOLASINEN 
SAUNANOVI 
7x19 
Alumiinikarmilla, 
savunharmaa lasi
11015019

99,-
kpl

199,-
kpl

Norm. 1190,-

SISSI 
KAMIINAT
alkaen

319,-

Siekkelin Mökkiriehan  maittavista tarjoilusta vastaavat:

Anttilan Martat
Aina puuhakkaat Anttilan Martat tarjoilee 
riehassa perinteiset pullakahvit.

Kysy heidän palveluistaan 
mm. astioiden vuokrauksesta lisää:
Tuula Tankkala
puh. 040 70 688 41 

Kuusaan 
Muonituspalvelu
Kunnon hernerokkaa kruunaa aina 
tapahtuman kuin tapahtuman. 
Reilut 300 ensimmäistä pääsee 
herkuttelemaan Mökkiriehan 
tiimellyksessä höyryävällä rokalla.

Kysy omaan tilaisuuteesi tarjousta:
kuusaan.muonituspalvelu@pp.inet.fi
Veijo Pekkola puh. 0400 906168
www.muonituspalvelu.fi
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SIEKKELIn PUUTyÖ  
Ilmestyy 
Kouvolan Sanomien liitteenä 24.11.2011
Päätoimittaja 
Timo Siekkeli 
Toimitus 
Viestijä Ulla Askola
Ulkoasu ja taitto
Kouvolan Sanomat,
Mainospalvelu
Painopaikka 
Lehtikanta Oy

Rakentajat ja remontoijat huomio huomio!

Hyödynnä  nyt Mökkiriehan 
HULVATTOMAT HUIPPUTARJOUKSET!

LISÄÄ HULVATTOMIA 
TARJOUKSIAMME

LÖYDÄT TAKASIVULTA 
SEKÄ PAIKAN PÄÄLTÄ 

MÖKKIRIEHASTAMME!

OLEMME 
PAIKALLA 

MÖKKIRIEHASSA

VARASTO/WC
Puuosat 

RAJOITETTU ERÄ!

PUUCEE
1500x2000

Nyt halliin tai mökille 
2-K LÄMPÖLASI, 
karmeineen.
81x119       80€/kpl

101x119    95€/kpl
Useita kappaleita. 
Mitat karmin ulkomittoja.

Varastoon, WC:hen ym.
KEVYT MÖKKIOVI
koot: 7x19, 8x19, 9x19

PUUVALMIS
LUHTIPORRAS    

mökki

PUUTAVARAA
28x105 Ruskea painekyllästetty
1000mm ja 2000mm pitkänä, 
laitureihin ja kävelysiltoihin.

28x190 
ULKOVUORILAUTAA 
(puuvalmis)

600e

800e

200e/kpl 2,80e/jm

1e/m

1.990e
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Mökkiriehamme tarjouksia (voimassa 31.3.2012 asti).

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

Puuosatoimitus vapaasti tehtaalta.

Varastostamme
eri kokoisia

mökki-ikkunoita
ja -ovia

tarjoushintaan!

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

Saunamökki 
PESÄNTÄ 25 m2

Höylähirsi-
paneeli 

20x170 HP

2.30/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.

68x160 mm

höylähirrestä

10.500e
92x160 mm

höylähirrestä

11.500e

68x160 mm

höylähirrestä

3.500e
44x136 mm

höylähirrestä

6.000e

Kansikkaantie 450, 46230 Valkeala
puh. 05-338 213, 0400 250 366

timo.siekkeli@siekkelinpuutyo.fi
www.siekkelinpuutyo.fi

PIRTTIRYHMÄ ulos
alk.

300e
VARASTO/
AITTA 
12m²

3.500e

44 mm hirsi, puuosat
Huom! Ei tarvitse 
rakennuslupaa 
Kouvolan alueella.

Näillä ajo-ohjeilla löydät meille! 

ABC:ltä
 8 km

M
ikk

eli
ntie

Rapojärvi

Valkealan ABC

Kansikkaantie

4,5 km

15

Siekkelin Puutyö









Kouvola


Toikkala
Rasi

Kansikas




5 kpl 
TARJOUS-

ERÄ!


